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Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei heeft de wethouder Roos van Gelderen een
ronde gemaakt langs de speeltuinen. De wethouder werd vergezeld door de kersverse
voorzitter John van Haasteren.
Hierbij een foto-impressie van deze tournee door Leiden. We werden in elke speeltuin hartelijk
ontvangen.
De speeltuinen zagen er goed verzorgd uit en elke speeltuin had wel iets aparts van geiten
houden tot moestuin en een aantal speeltuinen hadden een uitstraling van een park war het
goed vertoeven is.
Wat vooral belangrijk was dat de kinderen heerlijk aan het spelen waren en dat de
bestuursleden zo trots en enthousiast over hun speeltuin spraken.
Speeltuinen hebben een geweldig belangrijke ontmoetingsfunctie in elke wijk.

Achtereenvolgens werden bezocht:
SV Morschkwartier:
Een prachtige natuurlijke speeltuin. De
speeltuin ziet er verzorgd uit. Het heeft een
ondernemend bestuur die een goede
samenwerking
heeft
met
SPL
en
Wonderland. Deze inkomsten zijn hard
nodig om de huurkosten van het gebouw te
kunnen betalen. De speeltuin heeft 500
leden en doet mee aan de landelijke
speeltuindag.

SV Westerkwartier:
Deze speeltuin heeft een aantal kanjers
van bomen die de speeltuin ook een
groene uitstraling geven. Er zijn ook
kippen op deze speeltuin, er is een
moestuin en er is een zwembad.
Maar dit is ook een speeltuin van de zelf
gemaakte
paddenstoelen
die
door
vrijwilliger Dirk Brandt gemaakt zijn.
Het bestuur heeft duidelijke gedragsregels
opgesteld en men hecht een groot belang
aan de binding met de wijkbewoners.
Op zondagmiddag is er een workshop
fotografie voor de kinderen en wellicht
mag het resultaat in het stadhuis
geëxposeerd worden.
7 dagen in de week is deze speeltuin open!

SV Zuid- West:
Een groene speeltuin met zwembad en
een door zelfwerkzaamheid opgebouwd
clubhuis. De speeltuin ziet er qua
onderhoud verzorgd uit.
De voorzitter is van maandag t/ m
vrijdag in de speeltuin voor het
toezichthouden, voor de verkoop van
bijv. ijsjes en om klein onderhoud te
verrichten.
Er is helaas geen mogelijkheid om van
het wijkgebouw Aktief gebruik te
maken.
De wens is dan ook om een mooie
binnenruimte in de speeltuin te creëren.

SV Beatrix:
Een zeer druk bezochte speeltuin. Door
gebruik te maken van verschillende
kleuren
als
ondergrond
bij
de
speelwerktuigen geeft de speeltuin een
vrolijke en frisse uitstraling. Het
speeltuingebouw wordt gerenoveerd
maar het benodigde bedrag moet nog
via o.a. fondsen geworven worden.

SV Vogelenwijk:
Een prachtige groene en natuurlijke
speeltuin. De speeltuin wordt zeer druk
bezocht en met uitzicht op de
waterpartij hebben we van een
heerlijke lunch genoten. De speeltuin is
7 dagen open!

SV Merendroom:
We werden door Jacqueline en Jeanet
uiterst vriendelijk ontvangen. Voor alle
kinderen heeft de speeltuin ruim
voldoende uitdaging. Er is ook nog een
midget- golfbaan.

SV Noorderkwartier:
Deze speeltuin ligt er ook netjes en
verzorgd bij. De voorzitter hoopt dat
er wel meer kinderen naar de
speeltuin
komen en
heeft 5
vrijwilligers
die
activiteiten
organiseren. Toneelverenigingen die
een zaal met podium willen huren,
kunnen bij deze speeltuin terecht!

SV Ons Eiland:
Bestuurslid Johan Planje (meer dan
30 jaar vrijwilliger) ontving ons
vriendelijk. Ook een mooie speeltuin
met bij de ingang een reuze
paddenstoel.
Van maandag t/m vrijdag van 10.30
u.- 17.30 u. geopend. De voorzitter
opent soms ook op zondag de
speeltuin en kan dan vanaf zijn
achtertuin toezicht houden.
Bingo en kaarten zijn de activiteiten
die georganiseerd worden en op 1 juni
is er i.v.m. het EK voetbal een
voetbaldisco! Ook een leuk idee voor
de
andere
speeltuinen.
De
ontwikkelingen in de wijk geven deze speeltuin een kans om een nog meer centrale plaats in
te nemen.

Verslag tweede bezoek aan Ons Eiland dd. 15 september 2012
Op zaterdag 15 september j.l. bracht de wethouder
Roos van Gelderen een bezoek aan speeltuin SV
Ons Eiland. Hierbij was ook de wijkmanager dhr.
Verdel, Peter Ouwerkerk (bestuurslid LBS) en
natuurlijk de voorzitter Cor Arnoldus aanwezig.
De speeltuin is van maandag t/m vrijdag van 10.30
u.- 17.30 u. open en dan is ook de toezichthouder
aanwezig.
Soms is de speeltuin ook op zaterdag open, maar
dit is afhankelijk van vrijwilligers die dan ook bereid
moeten zijn om toezicht te houden.

In de omgeving van de speeltuinen wonen 2000 mensen. De speeltuin heeft 200 leden.
Onderwerpen van gesprek waren: verruiming openingstijden, gevolgen van de renovatie van
de wijk voor de speeltuin en de staat van onderhoud van het speeltuingebouw.
Verruiming openingstijden:
Er zijn 6 vrijwilligers die ook regelmatig kinderactiviteiten in de speeltuin organiseren en die
ook af en toe bereid zijn om de speeltuin extra open te doen.
Cor overweegt om een poule van extra toezichthoudersop te richten en de mensen zijn dan
zelf op bepaalde data verantwoordelijk om de speeltuin extra open te doen. Als een datum
onverhoopt niet uitkomt moeten ze zelf voor vervanging zorgen. Nu moet Cor heel veel zelf
regelen.
Ook het hebben van een sleuteladres waar de mensen de sleutel van de speeltuin kunnen
ophalen is een mogelijkheid.

Renovatie van de wijk:
50 % van de huizen zijn koopwoningen en 50 % zijn huurwoningen.
Het is een zeer hechte maar ook gemêleerde wijk. De verwachting is dat na de renovatie de
meeste mensen in de wijk blijven wonen, maar dat er toch ook sprake is van verjonging. En
dat is gunstig voor de toekomst van deze speeltuin.
Er is ook een buurthuis in de wijk maar die gaat wellicht zijn functie verliezen.
Dit biedt kansen voor de speeltuin om in hun eigen gebouw die buurtfunctie te gaan creëren.
Maar dan moet er wel heel wat aan het gebouw gedaan worden om die functie te kunnen gaan
vervullen. Bij de wijkbewoners moet er geïnventariseerd worden of hiervoor voldoende
draagvlak is. Zo ja, dan moet er bekeken worden wat voor activiteiten er dan de voorkeur
hebben.
Onderhoud van het gebouw:
Het gebouw dient dringend opgeknapt te worden want het gebouw voldoet niet meer aan de
eisen van deze tijd. Daarnaast is het dak lek en dit moet op korte termijn gerepareerd worden.
Er zou in feite een schouw moeten plaatsvinden wat verstandig is om te doen met de
volgende 2 opties:
1. Het opknappen van het gebouw en geschikt maken als multifunctionele ruimte.
2. Het slopen van het gebouw en het realiseren van nieuwbouw.
We wensen Cor veel sterkte toe als voorzitter van de speeltuin maar ook als voorzitter van het
wijkcomité, want er staat heel wat te gebeuren zowel in de wijk als hopelijk ook in de speeltuin
zelf.

SV Zuiderkwartier:
Een aantrekkelijke speeltuin met
een groot schip maar er is ook
aandacht voor de jongere kinderen.
De speeltuin heeft een gastvrije
uitstraling en dit komt zeker ook
door het grote terras.
Het bestuur heeft grootse plannen
om de speeltuin nog meer
toegankelijk
te
maken
voor
gehandicapte kinderen. Samen met
de Sleutels, NUSO, NGSK, Stichting
Nadja en de gemeente Leiden is er
binnenkort een bijeenkomst om
deze grote wens in vervulling te
laten gaan. Wij wensen het bestuur
veel succes hierbij!
Er zijn 500 leden en deze speeltuin heeft een eigen bus om papier op te halen en de
boodschappen te doen.
SV Zuiderkwartier doet mee aan de Landelijke Speeltuindag op 16 juni a.s.!
Wensen zijn het oprichten van een activiteitencommissie van vrijwilligers.
De speeltuin wil in samenwerking met wijkbewoners en kinderen gedragsregels voor de
speeltuin gaan opstellen.
SV Oosterkwartier :
Dit is echt de speeltuin van de fam.
Groen. Man, vrouw en dochter zetten
zich dagelijks voor de speeltuin in.De
speeltuin ziet er verzorgd uit . In deze
speeltuin wordt
extra aandacht
besteed aan het gedrag van de
kinderen.Er wordt niet gescholden en
gevloekt! Cor en Sandra vertellen ons
dat zij steedsmeer een opvoedkundige
taak hebben richting kinderen. Ook
bijzonder is de kinderboerderij met
geiten en konijnen en natuurlijk de
hond van de fam. Groen die “ kind aan
huis “ is in de speeltuin. De kinderen
zijn dol met de hond. In de speeltuin is
ook B4Kids gehuisvest en de
samenwerking verloopt steeds beter. Er zijn 7 vrijwilligers die in de herfst/winter periode
activiteiten op woensdagmiddag voor de kinderen organiseren. Laatste woensdag van de
maand is er een kinderbingo en 1x per maand is er een rommelmarkt. Op Koninginnedag is de
speeltuin open en worden Oud Hollandse spelen georganiseerd.
Burgemeester Lenferink brengt traditioneel dan een bezoek aan de speeltuin en spreekt Cor
Groen aan als zijn “ Goudappeltje “ van deze wijk.

Op zaterdag 16 juni vervolgde de wethouder Roos van Gelderen haar ronde langs de
speeltuinen. De wethouder werd wederom vergezeld door de voorzitter van de LBS John van
Haasteren.
SV Maredijk :
De zon scheen en de speeltuin
was feestelijk versierd vanwege
de Landelijke Speeltuindag en
het
Zomerfeest.
Om
de
feestvreugde te verhogen waren
er een groot luchtkussen en een
popcornmachine
voor
de
kinderen ingehuurd.
SV Maredijk is een goedlopende
speeltuin met ruim 500 leden.
Opvallend is dat er ook veel
gezinnen van buiten de wijk lid
zijn. De speeltuin is bijna de
gehele
week
open.
Van
maandag t/m vrijdag is er een
toezichthouder maar in het
weekend is de speeltuin alleen
open
als
er
voldoende
vrijwilligers zijn die toezicht willen houden. SV Maredijk heeft ook een sleuteladres waar de
sleutel van de speeltuin opgehaald kan worden!
De speeltuin ziet er goed verzorgd uit. Bij de renovatie is ervoor gekozen om het speelgebied
voor de jonge kinderen centraal voor de portiersloge te plaatsen. Daarnaast is er ook een
aparte hoek voor de oudere kinderen. De speeltuin heeft ook een apart basketbalveld!
Natuurlijk is ook het zwembad van Daan Bekooy vermeldenswaardig.
De bestuursleden dragen allen een eigen speeltuin T-shirt. Het oudste lid van de speeltuin, de
vader van Daan Bekooy, was ook aanwezig.
Het speeltuinbestuur heeft plannen om het clubgebouw te renoveren en wij wensen hen
daarbij veel succes toe.
De wethouder en ik werden gastvrij ontvangen en we kunnen terugkijken op een plezierig en
leerzaam bezoek.

De Stevenshof
Op zaterdag 22 september was
SV de Stevenshof aan de beurt
voor een rondje langs de
speeltuinen door de wethouder
Roos van Gelderen.
Toen we er aankwamen waren
Ursula Galjaard (voorzitter) en
Jan van Dijk (secretaris) hard
aan het werk in de speeltuin om
gesnoeid groen te verwijderen.
Nadat we een rondje door de
speeltuin hadden gemaakt,
constateerden we met elkaar
dat de speeltuin er goed
verzorgd uitzag en dat er
voldoende uitdaging voor de
kinderen is.
De gespreksonderwerpen waren: het toezichthouden, het vrijwilligersbeleid
en het onderhoud aan het gebouw.
Na het vertrek van de vorige toezichthouder had het bestuur een vacature en deze was niet
zomaar in te vullen. In de zomervakantie is dit probleem creatief opgelost met het aanstellen
van een student, maar er moest natuurlijk een structurele oplossing gevonden worden.
Ursula heeft contacten gehad met de UWV en deze heeft een persoon voorgedragen die de
rol van toezichthouder gaat vervullen. Wellicht kan de UWV ook voor andere speeltuinen iets
betekenen. Ursula zal de LBS op de hoogte houden.
En ook onze ex- voorzitter Clemie is bereid om een aantal dagdelen het toezichthouden voor
haar rekening te nemen. Toppie Clemie!
Het lukt de speeltuin niet om nieuwe bestuursleden te vinden en al jarenlang is het dezelfde
kleine groep mensen (Ursula, Jan en Bram) die deze speeltuin draaiende houden. En nu is
Bram vanwege een ernstige ziekte voorlopig uitgeschakeld. Het LBS bestuur heeft een boeket
bloemen naar het huisadres van Bram gestuurd en wij hopen van harte dat Bram weer op zal
knappen!
Het speeltuingebouw ziet er goed verzorgd uit en er zijn geen grote onderhoudsproblemen.
Ursula en Jan geven wel aan dat de houten platen aan de voorkant van het gebouw
vervangen moeten worden door bijv. duurzame trespaplaten. En dat is nog wel een kostbaar
verhaal.
Wij bedanken Ursula en Jan voor hun gastvrijheid en dit was voorlopig het laatste
speeltuinbezoek in het kader van “ een rondje langs de speeltuinen “.

De Speelschans
Op zaterdag 1 september j.l. een bezoek
gebracht aan SV de Speelschans.
We werden hartelijk ontvangen door de
toezichthouder met een kopje koffie.
Naast de wethouder waren ook Monique van
der Vlugt (beleidsmedewerker van de gemeente
Leiden) en Sjaak van Rijn (wijkmanager)
aanwezig en natuurlijk de voorzitter Steven
Smit.
De speeltuin ziet er goed verzorgd uit en
functioneert als een openbare speeltuin.
Door de hoogte verschillen en de hoeveelheid
groen heeft de speeltuin een prettige uitstraling
(zie foto’s).
En daar kwamen we gelijk op het eerste
onderwerp van gesprek n.l. vandalisme in deze
speeltuin. Vanaf de Lorentzkade kan je de
speeltuin niet zien liggen en er is dus gebrek
aan sociale controle. Onlangs is er ook in de
portiersloge ingebroken. Toch piekert het bestuur er niet over om het openbare karakter van de speeltuin in te
leveren.
Met elkaar hebben we de mogelijkheden besproken om het vandalisme tegen te gaan:
 In het Kasteel (kinderopvang) hangt een camera die insluipers registreert.
 Boven het clubhuis extra verlichten.
 Zichtlijnen aanbrengen (weghalen van groen) zodat het gebouw vanaf de Lorentzkade wel zichtbaar is.
 Maatregelen bij de ingang zodat er geen jongeren met brommers op kunnen komen.
 Meer toezicht vanuit de wijkagent.
 Er werd constructief overleg gevoerd en er zijn een aantal afspraken gemaakt die ook uitgevoerd zullen
worden. Zowel door het speeltuinbestuur als de gemeente.
Steven gaf aan dat bestuur de afgelopen jaren hard gewerkt heeft aan het renoveren en opknappen van de
speeltuin. En het resultaat mag er zijn. Steven is terecht trots op zijn speeltuin maar gaf wel aan te stoppen met
het speeltuinwerk. Bedankt Steven voor alles wat je voor het speeltuinwerk gedaan hebt!
En een grote groep studenten van Minerva kwamen in het kader van hun ontgroening een hele dag helpen in de
speeltuin (zie foto).

Voor een uitgebreide fotoreportage kunt U het fotoboek bekijken op onze website
www.leidsespeeltuinen.nl of via Google webAlbums

Samenvattend: de speeltuinen zien er heel verzorgd uit; de aanwezige bestuursleden hebben
hart voor het speeltuinwerk.
Bijna in elke speeltuin is er grote behoefte aan nieuwe vrijwilligers.
Op verschillende terreinen is er ondersteuning nodig om te bewaken dat het huidige kader niet
overbelast wordt en het speeltuinwerk leuk blijft vinden. De wethouder heeft bij de algemene
ledenvergadering aangegeven dat zij hiermee op korte termijn aan de slag gaat.
De wethouder wil ik hierbij bedanken voor haar enthousiasme voor het speeltuinwerk en haar
“luisterend “ oor “ richting vrijwilligers. Vrijwilligers in de speeltuinen zijn goud waard.
John van Haasteren,
Voorzitter LBS.

