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Intro: 

De speeltuinvereniging 
Speeltuinvereniging Weerestein bestaat in 2009 60 jaar. 

Het is een actieve vereniging met veel activiteiten, veel vrijwilligers, een enthousiast 

daadkrachtig bestuur, een mooie en veilige speeltuin van 1200m2 en een functioneel 

clubgebouw van 200m2. 

In 2007-2008 is de buitenspeeltuin door de vrijwilligers –met steun van div. Fondsen- 

geheel gerenoveerd en voldoet nu weer aan alle eisen. Het aantal spelende kinderen en 

het ledenaantal is sindsdien verdubbeld tot 180 gezinnen. Er zijn zo’n 50 vrijwilligers 

actief en 7 bestuursleden. 

 
 

Het clubgebouw 
Het clubgebouw van de speeltuin is opgericht in 1964 en gebouwd van een houtskelet. 

De houten buitenwanden zijn dubbelwandig met deels gevelbeplating maar het is niet 

voorzien van isolerend dubbelglas. Het gebouw bestaat uit een zaal van 100m2, een 

bar/keuken, een toiletgroep en een iets recentere aanbouw (1980) met kantoor/opslag, 

CVruimte en werkplaats. In de bijlage “lang leve speeltuin Weerestein” is een leuk stuk 

te lezen o.a over de oprichting en opening van het clubgebouw. 

Gebruikers 

Het gebouw wordt onder andere gebruikt door de speeltuinclubs: Knutselclub, Nintendo-

DS club, Kaartclub (klaverjassen), jeugdclub “Weerruijters”. Buurtvereniging “De 

Buurt”, VVE  “de Haven” houden er hun bijeenkomsten, Er zijn taallessen van Talengroep 

NL, Filmclub AMFI66 houdt hun clubavonden, de PCC Philippijnse gemeenschap komt er 

samen na de kerkdienst,  er worden danslessen en Yogalessen gegeven. Daarnaast 

gebruikt de speeltuin het gebouw als onderkomen bij de activiteiten als de speeltuindag, 

de kampeernacht, (kinder)bingo, kienavonden, disco. En ook kinderverjaardagen en 

reünies worden er gehouden. Verderop een overzicht van de gebruikers van het gebouw. 

 

Bij de heropenings-

ceremonie in 2008 

werden alle sponsors 

met hun logo 

geroemd. 



Renovatie 

Het gebouw is indertijd goed doordacht ingericht, onderhouden en aangepast maar na 

45 jaar wordt het echt tijd voor een “groot onderhoud” oftewel een renovatie. 

Deze renovatie is nodig vanuit verschillende aandachtsgebieden: 

Milieu, Hygiëne, gebruiksmogelijkheden, onderhoud en veiligheid. 

 

Milieu: 

Vervangen CV installatie uit 1990 door een 40% energiebesparende luchtverwarming. 

Verwijderen asbestdak (lek en afbrokkelende golfplaten). 

Glasisolatie, dubbelglas (warmte en geluidsisolatie) 

Dichtmaken van ramen noordzijde (warmte en geluidsisolatie) 

Vervangen koel-en-vries apparaten door energielabel A+ apparatuur. 

 

Hygiëne: 

Vervangen van de keuken (kapotte aanrechtbladen, tegels en kasten). 

Aanpassen sanitair (hangende toiletten, aanbrengen dweilput, afschot vloer). 

Extra toilet/babyverschoonplaats en limonadekeukentje met buitendeur aan de 

speeltuinzijde. 

 

Gebruiksmogelijkheden: 

Een nieuw, voor invaliden toegankelijk toilet zorgt dat ook rolstoelers naar het toilet 

kunnen en er komt een babyverschoonplaats. 

Meer opslagmogelijkheid/bergruimte voor clubs. 

Aanbrengen zonwering (zonneschermen) geeft aan de buitenkant zonbeschutting op het 

terras en verbetert het klimaat in de zaal. De raampartij ligt pal op het zuiden. 

Geluidsisolatie vermindert de overlast door activiteiten in de zaal bij omwonenden. 

 

Onderhoud en veiligheid: 

Vervangen/aanbrengen van een onderhoudsvrije gevelbekleding. 

Vervangen van de versleten tafels, stoelen en gordijnen in de zaal. 

Op orde brengen van de elektrische installatie. 

Vervangen van de wandbekleding binnen (beschadigde houten schroten) . 

Vervangen van verrotte kozijnen 

 

 

 

 

Verrot kozijn Vergaan aanrechtblad CV ketel 1990 



Afbrokkelend asbestdak Electrische installatie 

Vloer binnen deels stoeptegels –op-zand Binnen betimmering houten schroten  

 

Verrot dakbeschot Enkel glas geeft ook vochtproblemen 

 



 
De speeltuin (deels) 2009 met gebouw vanaf zuidzijde. Links het asbestdak. 

 

De doelgroepen / gebruik van het gebouw: 
Het gebouw biedt momenteel strucureel onderdak aan: 

• De speeltuinvereniging gebruikt het gebouw als onderkomen bij de activiteiten 

zoals de speeltuindag, de kampeernacht, (kinder)bingo, kienavonden, disco. 

• De speeltuinclubs: Knutselclub, Nintendo-DS club, Kaartclub (klaverjassen), 

jeugdclub “Weerruijters”.  

• Buurtvereniging “De Buurt” en  VVE  “de Haven” houden er hun bijeenkomsten,  

• Er zijn taallessen van Talengroep NL (2x per week) 

• Filmclub AMFI66 houdt hun wekelijkse clubavonden,  

• de PCC Filippijnse gemeenschap komt er ’s zondags samen na de kerkdienst,   

• Vrouwennetwerk Hillegom (allochtone vrouwen, voor vergaderingen en cursussen.) 

• Er worden danslessen en Yogalessen gegeven.  

• Dol-fijn Weekendopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking 

 

Er zijn besprekingen met bemiddeling van Stichting Welzijn Hillegom om het gebruik 

nog uit te breiden voor 

 

• Woningstichting STEK, als locatie voor de buurtcoördinator en is een project 

gestart ter verbetering van de sociale cohesie in wijk Weerestein. 

• Stichting Meander (Allochtonen integratie) 

• Stichting Welzijn Ouderen Hillegom (tegenwoordig Stichting Welzijn Hillegom) 

• Andere mogelijke verenigingen die onderdak nodig hebben voor hun activiteiten. 

 

Daarnaast is de Speeltuinvereniging actief aangesloten bij het Platform Jeugd en 

Jongeren teneinde samenwerking met gelijkgestemde Hillegomse organisaties te 

bevorderen. 

 



Het plan 
Uit meer dan 10 varianten is door het bestuur een samenvoeging gemaakt van de 

verschillende wensen en mogelijkheden. De vrijwilligers en leden hebben hierover 

meegedacht. Uit de leden zijn ook bouwkundige en architectonische adviezen gekomen 

die in het plan zijn meegenomen. 

Een bouwkundig adviseur geeft echter aan dat het gebouw wellicht beter afgebroken en 

herbouwd kan worden omdat er dan veel grondiger geïsoleerd (vloer) kan worden en ook 

voorzieningen voor bijvoorbeeld rolstoelers meegenomen kunnen worden. 

Eigen inzet 

Een groot deel van het werk is vrij (bouw)technisch en vereist een deskundige aannemer.  

Het deel dat door de vrijwilligers gedaan kan worden is echter ook aanzienlijk. 

Zo is over de hele oppervlakte van de zaal al dakisolatie aangebracht en is al veel 

installatiewerk (elektra en leidingen) reeds aangepakt. Daarnaast wordt het bouwkundig 

tekenwerk door een vrijwilliger gedaan. De projectinitatie, de projectleiding en de 

fondsenwerving wordt verzorgd door vrijwiligersinzet. De vereniging draagt zelf zoveel 

mogelijk kosten, ook inkomensderving wegens het niet kunnen verhuren van het gebouw 

tijdens de verbouw telt hierin mee als kostenpost. 

Wat als … 

Wat als de renovatie niet doorgaat? 

Als we niet renoveren loopt de speeltuinvereniging risico’s m.b.t de hygiëne en veiligheid.   

De huidige gebruikers van het gebouw zullen mogelijk afhaken als de keuken en het 

sanitair niet worden verbeterd. Met de versleten inrichting is het niet meer goed 

schoon te houden. Dit geldt ook voor de tafels en stoelen. Nieuwe gebruikers/clubs 

zullen mogelijk gaan kiezen voor een andere lokatie met beter sanitair.  

Mocht het onverhoopt niet lukken het begrote bedrag bijeen te krijgen kan het plan 

worden beperkt door het kiezen van goedkopere materialen of het uitstellen van delen 

ervan. Uiteindelijk zullen deze wensen toch blijven bestaan en zal er een tweede of 

derde fase moeten worden gehouden. Bij gebruik van goedkopere materialen (indien 

mogelijk) zal dat toch ten koste gaan van de duurzaamheid en tot meer afval en hogere 

afschrijving of onderhoudskosten leiden. En uiteindelijk tot meer benodigde tijd van de 

vrijwilligers wat toch altijd een wat onzekere factor is in de toekomst. 

We hopen daarom met dit project een goede slag te maken waardoor het clubgebouw 

weer vele jaren mee kan. 

 

Planning 

De fasering van het project is hieronder weergegeven. 

Planfase 
Mandaat 
Algemene 
Leden  
Vergadering 

Inventarisatie 
wensen en 
noden per 
ruimte 

Oplevering 
schets  
plattegrond 

Overleg met 
deskundigen 
over 
bouwkundige 
haalbaarheid 

Afweging 
herbouw of 
verbouw 
financieel 

Bouwkundige 
tekening en 
bestek 

Aanvragen 
offertes 

Voorbereidingsfase 
Opmaken van de 
projectpresentatie 

Onderzoek 
naar mogelijke 
fondsen 

Traject van 
fondsen 
werving  

Beslismoment 
‘heel plan’ of 
‘deelplan’ 

Selecteren 
van een 
aannemer 

Goedkeuring  
Algemene 
Leden 
vergadering 

Realisatiefase 
Aanvragen evt 
vergunningen 

Start 
uitvoering 
geheel of 
delen 

Oplevering 
door 
aannemer 

Afwerking 
door 
vrijwilligers 

Heropening Projectverantwoording 
naar fondsen. 



 

 

Offertes: 

Kosten van afbraak en herbouw van het gebouw, afgeleid van een vergelijkbaar project 

elders, komen op zo’n € 350.000,- afdoende voor de komende 50 jaar. 

Renovatie van het huidige komt rond de € 210.000,- en is afdoende voor de komende 30 

jaar. 

 

Dekkingsplan: 

 
Renovatieproject speeltuin Weerestein A   

    

keukenmeubilair + app 9.191 offerte  

Renovatie aannneemsom 161.026 offerte incl. Btw 

zonwering buiten pergolino 16.668 offerte incl. Btw 

vervangen meubilair 7.109 offerte incl. Btw 

projectbegeleiding 16.000 schatting  

kosten  209.994   

    

Zonnige Jeugd 0 geen  

Gemeente Hillegom 0 geen  

Steunfionds WMO 0 geen  

Skanfonds 0 geen  

NSGK 5.000 uitgekeerd 
20% na afloop tbv extra 
toilet 

Ruigrokfonds 7.500 uitgekeerd  

Fonds 1818 15.000 uitgekeerd  

Oranjefonds 35.000 toezegging  

Fundatie van den Santheuvel Sobbe 1.700 uitgekeerd tbv meubilair 

Rotary 2.500 indicatie, in beraad  

VSB 25.000 toezegging  

    

sponsor 750 uitgekeerd  

Stichting Boschhuysen 5.000 uitgekeerd  

Schipholfonds 3.550 uitgekeerd  tbv meubilair 

STEK Wonigstichting 5.000 toezegging  

    

    

Speeltuin eigen middelen 20.000 gereserveerd 849 

projectbegeleiding uren eigen inzet 16.000 gereserveerd 8.080 

speeltuin zelfwerkzaamheid uren meewerk bouw 40.000 indicatie 10.480 

dekking 182.000   

    

Verschil nog verwerven 27.994   

 
 
 

Na voltooiing van het project wordt naar alle donateurs een dankbrief met volledige 

financiële verantwoording met accountantsverklaring verzonden. 

 

 



Aanbevelingen 
In het kader van een recente sponsoractie van “detelefoongids.nl” konden mensen uit de 

regio hun motivatie geven. Hieronder enkele reacties: 

 

 

 

Dhr. Jos van 

Veen 

28/10/2009 

"De speeltuin is belangrijk voor de buurt want ouderen en kinderen ontmoeten er elkaar. 

het is een leuke en veilige speelplek. 

Helaas zijn de kosten om zoiets in stand te houden enorm hoog en de inkomsten gering. 

Gelukkig zijn er vrijwilligers die veel doen, maar 'de gemeenschap' zou ook wat meer moeten bijdragen." 

Dhr. Bert van 

den Berg 

25/10/2009 

"Speeltuin Weerestein speelt een belangrijke maatschappelijke functie voor de buurt. De vereniging biedt 

ruimte voor allerlei clubjes. Dansen, klaverjassen of workshop Sushi maken: het kan en mag allemaal in het 

speeltuingebouw." 

Dhr. Jan Sterk 

22/10/2009 

"Voor de kinderen die samenspelen, voor de buurt die er elkaar ontmoet, voor de vrijwilligers die zich zo 

inzetten, voor het milieu waar we voor moeten zorgen (energiebesparing, CO2 uitstot beperken), asbest 

afvoeren." 

Mevr. Saskia 

Mathot 

21/10/2009 

"Omdat de faciliteiten die deze speeltuin biedt enorm van waarde is voor de kinderen. Een veilige, besloten 

speelomgeving. Goed overzichtelijk en mooi aangelegd. Voor elke kind wat wils. Mijn dochter zit op school 

De Waterlelie (epilepsie e.a. aandoeningen). Als klas hebben we deze speeltuin gevonden om met de 

kinderen gezamelijk de verjaardagen te vieren. Het is voor deze kinderen zo belangrijk een plek te hebben 

om veilig te spelen, qua omgeving en ondergrond, en ook om zonodig een time-out te kunnen nemen in het 

clubgebouw. Samen met leeftijdgenootjes te kunnen genieten van de mooie tuin maar ook van de 

gelegenheid binnen, om met elkaar te eten enz. De speeltuin is prachtig geworden maar binnen is alles sterk 

verouderd. Het zou zo mooi zijn om binnen ook op te kunnen knappen en zodoende zomer en winter een 

prachtige locatie te hebben. Daarom mijn nominatie van deze speelplek." 

Dhr. René 

Daalmans 

20/10/2009 

"Deze al 60 jaar bestaande speeltuin was enkele jaren geleden op sterven na dood. Een groepje nieuwe 

mensen heeft met veel enthousiasme een kring om zich verzameld van actieve, betrokken buurtbewoners. 

Daarmee hebben ze voor elkaar gekregen dat de speeltuin is aangepast aan de eisen van de tijd. De speeltuin 

leeft weer!" 

Mevr. Marian 

Kloes 

19/10/2009 

"Het is gewoon een geweldige speeltuin, waar ontzettend veel kinderen heerlijk kunnen spelen." 

Mevr. A.C.M. 

van den Berg 

19/10/2009 

"Geweldige buurt speeltuin in een drukke wijk waar veel kinderen zijn. 

Onlangs geheel gerenoveerde en men gaat nog verder met opknappen van het speeltuingebouw. 

Zonder hulp en inzet van alle vrijwilligers is dit onmogelijk." 

Mevr. I. Meijer 

18/10/2009 

"Speeltuin Weerestein draait op enkel en alleen op vrijwilligers en verdient gewoon een steuntje in de rug. 

Ze zijn ongelooflijk actief met het organiseren van allerlei activiteiten. Mijn dochtertje is dit jaar lid 

geworden en met haar 2 jaar heeft ze het al over: "wanneer gaan we weer naar de grote speeltuin?". Juist 

vanwege de diversiteit in de wijk is de speeltuin een verbindende factor in onze samenleving en verdient 

alleen daarom al een nominatie." 



Mevr. Danielle 

Elenga 

18/10/2009 

"Omdat het een mooie en heerlijke speeltuin is waar de kinderen graag komen! Speeltuin Weerestein heeft 

ook DS-bijeenkomsten georganiseerd om kinderen die alleen achter een DS zitten om naar de speeltuin te 

krijgen...en wat blijkt: zodra ze de speeltuin binnen zijn kijken ze niet meer om naar hun DS maar pakken 

de dichtsbijzijnde skelter of srpingen op de trampoline. Weg van hun DS en spelen in de buitenlucht!! Super 

idee! 

Tevensen mooi steuntje in de rug van de alle vrijwilligers die deze speeltuin toch maar weer mogelijk 

maken!" 

Mevr. Marian 

Minck 

17/10/2009 

"Dit goede doel van deze speeltuin, is voor ons gezin heel belangrijk, 

mijn vader van 93 is een van de oprichters die nog leeft, het is mede namens hem. 

Het is een goede en veilig speeltuin voor de kinderen, de sfeer is prima. 

Er is veel mogelijk, en wordt ook gedaan, allerlei leuke spelen en in de speeltuin slapen in de vakantie." 

Mevr. Josiene 

de Vreugd-

Eggens 

17/10/2009 

"Omdat dit een heerlijke ouderwetse kindvriendelijke speeltuin is, waar zo veel aardige vrijwilligers aan 

mee werken zodat al onze kindjes heerlijk kunnen spelen." 

Mevr. Carol 

Zeegers 

12/10/2009 

"Omdat onze speeltuin erg belangrijk is voor de kinderen in onze buurt waar ze veilig en ontspannen 

kunnen spelen." 

Mevr. R. 

Hulsebosch 

12/10/2009 

"elke speeltuin heeft moeite om rond te komen met butget. ook weerestein speeltuin is geen uitzondering. 

ons club gebouw moet nodig een renovatie ondergaan. met man en macht worden nu vrijwilligers gevraagd 

en benaderd deze verbouwing te gaan volbrengen. dit lukt vast ook, maar wat zou het niet fantastisch zijn 

als er een steuntje in de rug wordt uitgereikt!" 

Dhr. Lambert 

Monkelbaan 

12/10/2009 

"De wijk is door de grote renovatie van de speeltuin erop vooruit gegaan. Er zijn meer kinderen komen 

wonen rondom de speeltuin. De renovatie is nog niet compleet. Er dient nog een nieuwe toiletgroep te 

worden gebouwd (hygiene), de keuken is sterk verouderd, en er dient een nieuwe cv ketel te worden 

geinstaleerd (energiebesparing). Om het helemaal compleet te maken dienen de ramen te worden vervangen 

door dubbele beglazing. de speeltuin heeft een zeer positieve invloed op de levensomstandigheden in de 

wijk Weerestein in Hillegom. De speeltuin is financieel een gezonde organisatie en heeft ook een bindend 

vermogen tussen de volwassenen." 

Dhr. Henk van 

Lierop 

12/10/2009 

"Heel leuke speelmogelijkheid voor kinderen. 

goed en zeer actief bestuur die de buurtspeeltuin nieuw leven heeft ingeblazen." 

Mevr. Petra van 

der Stoel 

12/10/2009 

"De speeltuin heeft een belangrijke functie in de wijk. De enige lokatie in de buurt waar veilig kan worden 

gespeeld. Voor ons als moeders tevens een gezellige ontmoetingsplek." 

Mevr. Brenda 

de Ridder 

12/10/2009 

"Omdat de speeltuin door vrijwilligers wordt beheert!" 

Mevr. Wendy 

Brethouwer 

"Het Speeltuingebouw is zeer toe aan een opknapbeurt, zeker omdat al onze kinderen al vanaf baby in de 

speeltuin kunnen spelen en ook gebruik moeten maken van het gebouw. Aangezien het een stichting is en 

met allemaal vrijwilligers werken zou het fijn zijn als er financieel een steentje bijgedragen kan worden om 



11/10/2009 dit te realiseren." 

Dhr. Roelof 

Klein 

11/10/2009 

"het heeft voor de buurt een belangrijke functie" 

Mevr. Tina 

Verbeek 

11/10/2009 

"Renovatie van het clubgebouw is hard nodig. 

de rest van de speeltuin is prima in orde! 

hulde voor de vrijwilligers!" 



Bijlage: uittreksel 
Lang leve speeltuin Weerestein!  

 
Dit jaar bestaat speeltuinvereniging Weerestein 60 jaar. Op 31 oktober 1949 wordt buurtvereniging 

Weerestein opgeheven en de gelijknamige speeltuinvereniging opgericht. Op een stukje grond aan de 

Michiel de Ruyterstraat komen de eerste speelwerktuigen te staan. Ze worden gemaakt in de 

werkplaats van bestuurslid en fietsenmaker Piet Holleman. Zoals de grote glijbaan, de schommels en 

de wip. In gedachten gaan we terug naar het Hillegom van toen. Naar dat unieke speeltuinplekje waar 

kinderen zich vermaken onder het toeziend oog van hun vader of moeder. 

      

Oprichting                                                                                                                                             

Het is mei 1945. De oorlog is voorbij, 

Nederland is weer vrij. De bevrijding 

wordt overal, ondanks de beperkte 

middelen, uitbundig gevierd. Als 

gevolg van deze bevrijdingsroes 

schieten de buurtverenigingen als 

paddenstoelen uit de grond. 

Buurtbewoners slaan de handen ineen. 

Ze versieren samen hun straat, 

organiseren spelletjes voor hun 

kinderen en doen mee aan de 

bevrijdingsoptocht. In de Amerikabuurt wordt buurtvereniging Weerestein opgericht onder 

voorzitterschap van Gerard Pijnaker. Hij heeft een planten- en bollenhandeltje en woont met vrouw en 

zes kinderen in de Piet Heinstraat. 

Veel buurtverenigingen verdwijnen weer net zo snel als ze zijn opgekomen. Buurtvereniging 

Weerestein blijft tot 1949 actief en verandert daarna van koers. Op 31 oktober van dat jaar wordt 

besloten de buurtvereniging op te heffen en een speeltuinvereniging op te richten. De gemeente 

Hillegom stelt op voorspraak van voorzitter Pijnaker een stuk grond ter beschikking waarop de 

speeltuin wordt gerealiseerd. Het speeltuinbestuur bestaat naast Pijnaker uit de heren Granneman, Van 

Andel, Holleman, Jansen, Van Lierop en Versteeg. Fietsenmaker Piet Holleman verdient een 

bijzondere vermelding. Hij stelt voor een appel en een ei zijn werkplaats en materialen ter beschikking 

en in eigen beheer worden daar de eerste speelwerktuigen gemaakt.   Op 28 januari 1956 worden de 

statuten van de vereniging koninklijk goedgekeurd. De bijbehorende oorkonde hangt boven de ingang 

van de zaal van het clubgebouw. 

 

 

Clubgebouw 

Op donderdag 4 april 1963 vergadert de gemeenteraad van Hillegom. Bij het punt mededelingen meldt 

raadsvoorzitter, burgemeester van Nispen, het volgende: ‘De speeltuinvereniging Weerestein wil een 

clubgebouwtje optrekken. Aanvankelijk had men veel grootsere plannen en kwam men met 

tekeningen voor een gebouw waarin men een grote keuken had geprojecteerd. Dat hebben we 

afgeremd. Dat ligt trouwens niet op het terrein van een speeltuinvereniging, hoewel we ons wel 

kunnen voorstellen dat men iets overdekt wil hebben voor bepaalde activiteiten. Het geheel zal nu 

rond ƒ 14.000 gaan kosten. Aanvankelijk wilden we ƒ 4000 à fonds perdu (schenking) geven. De rest 

wilde de speeltuinvereniging van een bank lenen, mits de gemeente garant stond. Bij nadere 

beschouwing zijn we daar toch weer van terug gekomen. Een bank zou voor deze langlopende lening 

een forse rente vragen. Bij wijze van uitzondering wil dan nu de gemeente als geldschieter optreden. B 

en W stellen U nu voor een lening onder hypothecair verband te verstrekken ad 4,5 % per jaar en met 

een looptijd van achttien jaar. De speeltuinvereniging Weerestein zal dan jaarlijks ruim ƒ830 op tafel 

moeten leggen voor aflossing en rente. Het bestuur heeft laten weten dat dit mogelijk is.’ 

De heer Van Lierop (raadslid): ‘De grond waarop de speeltuinvereniging wil gaan bouwen is toch van 

de gemeente?’ De voorzitter: ’Inderdaad.‘ De heer Van Lierop: ‘Gaat U die dan aan Weerestein 

verkopen?’ De voorzitter: ’Neen, die houden we zelf'. De heer Van Lierop: ’Dan heeft het toch geen 

zin een hypotheek te verstrekken?’ De burgemeester: ‘Misschien ook niet, maar van de grond doen we 

geen afstand. We kunnen die ook in erfpacht geven en we kunnen ook andere kanten op.’ De 

voorzitter wil er nog met nadruk op wijzen dat het hier een speciaal geval betreft. De heer Stokman 

vroeg zich af of andere speeltuinverenigingen ook niet met dergelijke plannen ter tafel zullen komen. 

Die kans achten B en W kennelijk niet zo groot. De raad gaat vervolgens akkoord. 



 

Opening 

‘Ik bewonder Uw moed en Uw doorzettingsvermogen. U hebt de 

zaken met het juiste inzicht aangepakt en er vele vrije uren aan 

opgeofferd. Maar nu staat het clubhuis er dan. Nu kan de jeugd 

niet alleen terecht als het mooi weer is, maar ook als het regent of 

's avonds. Ik bewonder Uw doorzettingsvermogen, maar ik heb 

vooral respect voor de heer Van Looy. Hij heeft mij vaak lastig 

gevallen, maar ik zou tot U willen zeggen: houdt deze man in ere. 

Ik zou 'm graag meenemen naar Overijssel, maar ik weet dat U 

hem hier niet kunt missen. De zorg voor de kinderen is in de 

eerste plaats een taak voor de ouders. Maar als vanuit de kring der 

ouders een initiatief naar voren komt, dan is het de taak van de 

gemeente dat initiatief waar mogelijk te ondersteunen. Daarom 

ben ik blij dat ik via de gemeente een steentje heb kunnen 

bijdragen aan het tot stand komen van dit fraaie gebouw.’ 

Deze woorden sprak Hillegoms burgemeester jhr. mr. dr. O. F. A. 

H. van Nispen tot Pannerden toen hij zaterdagmorgen (25 januari 

1964) zijn laatste officiële opening in Hillegom verrichtte : het in 

gebruik stellen van het mooie jeugdgebouw dat op het terrein van 

de speeltuinvereniging Weerestein is verrezen. Een groot aantal 

genodigden woonde de plechtigheid bij. We merkten onder hen 

onder meer op: de beide wethouders, de heren W. van Dam en P. v. d. Boer, vele raadsleden, 

afgevaardigden van de andere speeltuinverenigingen in Hillegom. Het bestuur trof het wat de 

weersomstandigheden betreft ook bijzonder goed. Het zonnetje scheen zo heerlijk dat men de 

overjassen thuis kon laten. Twee jeugdige leden torsten samen een sleutel van groot formaat, toen de 

burgemeester vergezeld van enkele bestuursleden arriveerde. Nadat de eerste burger van onze 

gemeente was begroet, ontsloot de heer Van Nispen de deur. 

Direct hoorde men al uitroepen van bewondering en verbazing. Terecht! De speeltuinvereniging 

Weerestein is een juweel van een clubgebouw rijker geworden. Een houten, dubbelwandig “home" 

van 16 bij 8 meter, dat de fa. W. Imthorn in zes weken optrok. De bestuursleden van de vereniging en 

andere vrijwilligers hebben de handen ook volop uit de mouwen gestoken. Men bouwde onder meer 

zelf een fraaie schoorsteen - hij trok best, want we zaten vlak bij de kachel en het was er, om het 

huiselijk te zeggen, om te smoren - terwijl men ook zelf zorgde voor het monteren voor diverse 

leidingen, enz. Er is niet alleen een zaal van plm.100 m2, maar ook een keukentje, een hal en toiletten. 

De laatste niet gesierd met de bekende bordjes Dames en Heren. Hier zegt men het anders en minstens 

even duidelijk, namelijk met Adam en Eva. Het geheel maakt een prettige, vriendelijke indruk. De 

wand aan de zuidkant heeft veel glas en men vangt dus volop zonlicht. Het interieur is in gebroken wit 

gehouden. 

De burgemeester zei nu voor zijn laatste officiële opening in Hillegom te staan. Spreker was verheugd 

dat het juist de opening van dit clubhuis mag zijn. Immers, zo zei de burgemeester, ik draag het 

speeltuinwerk en uiteraard ook de jeugd van Hillegom een warm hart toe. Als ik door Hillegom liep 

dan riepen de jongens “hoi burgemeester"; de meisjes giechelden wat en zeiden keurig “dag 

burgemeester". Ergens vind ik dat natuurlijk leuk. Het geeft je de indruk dat je er echt bijhoort, dat je 

echt medeburger van Hillegom bent. Dit wil niet zeggen dat de jongens en meisjes van Hillegom 

allemaal lieverdjes zijn. Integendeel. Ik heb me ook wel eens kwaad gemaakt als we de gemeente 

wilden verfraaien met bloembakken en dat dan de inhoud binnen de kortste keren vernield werd. Als 

we jonge boompjes hadden geplant, dan wisten we eigenlijk al bij voorbaat dat ze nooit volwassen 

zouden worden. Er is één verzachtende omstandigheid: er is in Hillegom te weinig natuurlijke 

speelgelegenheid voor de jongelui. Daarom is het speeltuinwerk in Hillegom belangrijk. Daarom ben 

ik blij dat ik een klein steentje aan dit gebouw heb mogen bijdragen en dat de gemeente bereid bleek 

een grote steen aan te dragen. De heer Van Nispen prees het door het bestuur genomen initiatief en 

hoopte dat men in dit gebouw de resultaten zal bereiken, die men er van verwacht. 

 

De heer (Wim) Van Looy (metselaar van beroep) noemde de opening van dit gebouw een mijlpaal in 

de geschiedenis van de speeltuinvereniging. Het lot heeft het zo beschikt dat U vandaag Uw laatste 

opening verricht. Ik ben blij dat U het wilt doen. Ik ben voor U een lastpost geweest. Ik klopte te pas 

en te onpas bij U aan, maar U stond altijd voor mij klaar. In januari 1962 kwam ik voor het eerst in de 

burgemeesterskamer en nu, twee jaar later, staat het clubgebouw er al. De heer Van Looy stelde voor 



om de heer Van Nispen te benoemen tot erelid. De jongen en het meisje die de burgemeester de sleutel 

van het gebouw hadden aangeboden, kwamen opnieuw ten tonele, boden de eerste burger bloemen 

plus een cadeautje aan. 

De heer Van Looy dankte verder de heer Willem Imthorn hartelijk voor de verleende medewerking bij 

de bouw. Vrijmoedig verklaarde spreker dat hij 2 jaar geleden niet wist waar hij aan begon en toen hij 

het wél wist, kon hij niet meer terug. De tekening van het clubhuis was door vele handen gegaan en 

het papier was nu wel wat vet geworden. Dat is ook het enige ‘vette" stukje aan het clubhuis. 

De voorzitter, de heer Van Haaster, nam het vette papiertje dankbaar in ontvangst. Voor de bouw van 

het clubhuis hebben we mannen genomen die het klappen van de zweep kenden. Wim van Looy was 

voor ons bij uitstek de man om de bouw te “runnen”. Van de eerste tekening tot de laatste verfstreek 

heeft hij de leiding gehad en ook met hart en ziel meegewerkt. Hij kan trots zijn op het resultaat en wij 

als bestuur en leden ook. Naast ouderlijk huis en school kan dit clubgebouw van grote waarde zijn, een 

echt tehuis voor de jeugd worden. Ik hoop dat het een trekpleister voor de jongelui zal worden, aldus 

de heer Van Haaster, 

De heer Vijlbrief, de secretaris van hel overkoepelend orgaan der speeltuinverenigingen, merkte op dat 

men een speeltuin niet moet beschouwen als een pakhuis voor kinderen, waar men zijn zoontje of 

dochtertje kan brengen en dan een poosje vrij is. Daarom kan men ook niet volstaan met een speeltuin 

alleen. Als instituut voor opvoeding van kinderen is ook het clubhuiswerk noodzakelijk. Weerestein 

heeft nu zo'n clubhuis. Laat men nu ook tot clubvorming overgaan, maar laat men niet vergeten dat het 

clubhuiswerk alleen kan gedijen als de zelfwerkzaamheid van de ouders voorop staat. Er moeten dus 

cursussen gegeven worden om een kader te krijgen dat de clubhuistaak aan kan. Spreker overhandigde 

een portret van de pionier op speeltuingebied: de oude heer Klare. Aan het slot sprak de heer Pijnaker, 

erevoorzitter van Weerestein, nog een geestig woord. 

 

Speeltuindag 1966 

‘Onder bijzonder goede weersomstandigheden wordt zaterdag 2 juli de jaarlijkse Speeltuindag 

gehouden, georganiseerd door het actieve bestuur van de Speeltuinvereniging. Niet alleen de kinderen 

maar ook de ouders waren aanwezig. De ouders wisten hun kinderen zo aan te moedigen dat er telkens 

een felle strijd werd gestreden om de eerste plaats. 's Morgens en 's middags werden de ouders verrast 

met gratis koffie, die door enkele actieve dames werd geserveerd in het eigen clubgebouw. Een paar 

leden hebben deze dag op de film vastgelegd. Leuk om later nog eens te draaien. In de avond was er 

een dans- en kienavond waarvoor de ouders veel belangstelling toonde. Vele fraaie prijzen waren 

beschikbaar gesteld door winkeliers en leden. Tussen het kienen wist beatgroep "The Snakes" uit 

Beverwijk de danslustigen van hun stoel te krijgen. De stemming zat er spoedig in. Zo heeft het eigen 

gebouw deze dag en avond zijn diensten wel bewezen. Het onderlinge contact met de leden en het 

bestuur is van groot belang. De onderlinge verstandhouding was prima en de organisatie liep perfect.’ 

 

Zilveren jubileum in 1974 

Zoals elke vereniging heeft ook de speeltuinclub ups en downs meegemaakt. In de loop der tijd 

moeten de speelwerktuigen worden vernieuwd. Het financieren daarvan kost het bestuur veel 

kopzorgen. Door verhuur van het gebouw, het organiseren van kien- en dansavonden en door het huis 

aan huis met de collectebus rond te gaan komt er geld in kas. Van de gemeente ontvangt men een 

kleine subsidie van 120 gulden per jaar. Aan onderhouds- en bewakingskosten is men jaarlijks zo’n 

2000 gulden kwijt. 

 

In het jubileumjaar 1974 heeft de speeltuin er een nieuwe attractie bij, namelijk een trampoline. In het 

clubgebouw kunnen er films worden gedraaid want het bestuur heeft een ‘levensechte’ filmprojector 

gekocht met alles erop en eraan. Het zilveren jubileum wordt groots gevierd op zaterdag 2 november 

1974. Voor kinderen van nul tot en met zeven jaar is er ’s morgens poppenkast en tijdens de pauze 

krijgen ze diverse traktaties. Voor de oudere kinderen wordt ter in de middag een film gedraaid en 

daarna gaat het gebouw open voor de feestelijke receptie. 

De dag eindigt met een dans- en kienavond voor leden en donateurs. 

Na 25 jaar draait de vereniging als een goed gesmeerde motor.  

En dat is na 60 jaar nog steeds zo. 

 

Thea de Roos-van Rooden 

 

 

 


