
20 mei – opening speeltuinen 

 

Voor de wijkvereniging een grote dag, na jaren overleg, vergaderingen, begrotingen, 

instanties langs, zelfs verschillende wisselingen in het bestuur, de grote dag kwam 

eindelijk in beeld. 

 

Ja ja, november 2005, letterlijk kan de 

schop in de grond. Tekeningen erbij, kopje 

koffie, overleg, meten is weten, dat zijn we 

niet vergeten. 

Het is net casco een huis bouwen maar dan 

anders, wel veel zelf doen. U weet het, ook 

(vooral) een wijkvereniging moet op de 

centjes letten. 

Met vrijwilligers aan het werk, de boel 

uitzetten, het begin is er. 

 

 

Natuurlijk is dit de beknopte versie, 10 jaar jubileum. Meestal geven we dan een 

feessie, wij ook. 10 jaar nodig om te beginnen. 

Geen oude koeien uit de sloot halen, deze gewoon laten zitten, waarom ook eigenlijk, 

de speeltuinen staan er en daar zij we trots op. 

 

 

Handige Harries en Bob de Bouwers zijn 

aanwezig onder de vrijwilligers van de 

wijkvereniging. Maar ieder zijn werk, 

gelukkig maar, een speeltuin zetten moet 

gebeuren door profs. Aan de ene kant moet 

het aan alle eisen voldoen, kindvriendelijk, 

op elkaar afgestemd, voor verschillende 

leeftijden. Verantwoordelijkheid is 

belangrijk maar mag niet te koste gaan van 

de veiligheid. Het kind voorop.  

 

Zo kom je nog eens achter dingen. Wist U dat de ondergrond van de speeltuinen aan 

eisen moet voldoen. Tuurlijk, ik weet dat wit zand leuk lijkt en mooi is om in te spelen. 

Een schepje, een emmertje en wat water en je hebt naar mij geen omkijken meer. 

Zo werkt het dus niet, dit zand moet een speciale korrelgrote hebben van 0.2 mm en 

certificaten bezitten dat dit aan deze alle eisen (schoon speelzand, milieu) voldoet. 

Ja, ja. En om de zoveel tijd moet je het nog vervangen ook, niet vergeten. 

 



Niet alles werd met de handen gedaan, heel veel met 

de schop, zweten……… en nog eens zweten. 

 

Gelukkig was er groot materiaal om te helpen, deze 

mensen zijn onmisbaar. 

 

Ondanks dat bleef er nog veel over voor de schop, 

jawel……….zweten dus. 

 

 

       

 
De feestelijke opening met een ballonnen wedstrijd. Een kleurrijk (lastig te zien in 

zwart/wit – maar kleurrijk was het) geheel en een prachtig gezicht. De ballonnen met 

daaraan de kaartjes voor de adres gegevens. Veel ballonnen kwamen heel ver, tot wel 

boven in de boom, pak em beet, wel 2 meter vliegen. 

 

Er was ook nog een stoeptekenwedstrijd 

georganiseerd met als thema, heel toepasselijk – 

de speeltuin. 

 Op de foto een trotse prijswinnaar – Ilse 

Grummel, volgens de vakjury een goede 3e plek. 

Eerste werden Linda en Naomi, tweede  werd 

Anouk van de Veen. 

 Na de popcorn en het pakje drinken werd er nog 

een hapje en een drankje genuttigd in het 

wijkgebouw. Deze dag veel geluk met het weer, alleen tijdens de happening droog, het 

opbouwen en afbreken hebben we gezellig in de regen gedaan!!!!!! Ja ja, vrijwillig werk. 

 

En hier gaat het tenslotte om. Kinderen die eindelijk weer 

kunnen spelen met de toestellen, veel voldoening om dit te 

zien en hieraan mee te mogen werken. 
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