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inleiding
Voor	u	ligt	een	publicatie	van	de	Vrienden	van	
de	 Vijfhoek	 over	 Project	 Buitenspeelplaats.	
Met	 deze	 publicatie	 willen	 wij	 u	 een	 indruk	
geven	 van	 wat	 de	 Vijfhoek	 is,	 hoe	 Project	
Buitenspeelplaats	 tot	 stand	 gekomen	 is	 en	
wat	de	beweegredenen	van	de	Vrienden	van	
de	Vijfhoek	zijn	om	projecten	als	deze	te	rea-

liseren.	

Heeft	u	na	het	lezen	van	deze	
publicatie	 nog	 vragen,	 of	
wilt	 u	 de	 Vijfhoek	 mede	
ondersteunen,	 dan	 kunt	 u	
altijd	 contact	 opnemen	
met	 het	 secretariaat	 van		
de	 Vrienden	 van	 de	

Vijfhoek.

Wij	 wensen	 u	 veel	 leesplezier	
en	 hopen	 dat	 u	 er	 hetzelfde	 positieve	
gevoel	 aan	 overhoudt	 als	 de	 samenstellers	
ervan.	 En	 wellicht	 staat	 u	 na	 het	 lezen	 even-
eens	'vierkant	achter	de	Vijfhoek'!

Piet	van	Velthoven

voorzitter	Vrienden	van	de	Vijfhoek
piet@vanvelthoven.nl	
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de Vijfhoekintroductie
De	 Vijfhoek	 is	 een	 erkend	 orthopedago-
gisch	dagcentrum	(O.D.C.)	voor	verstandelijk	
gehandicapte	 en/of	 meervoudig	 gehandi-
capte	kinderen	voor	de	regio	Noord-Holland-
Noord.	 Het	 maakt	 deel	 uit	 van	 Stichting	
Voorzieningen	 Gehandicapten	 Noord-Kenne-
merland	 (SVGNK),	waaronder	ook	 twee	dag-
centra	 voor	 volwassenen	 vallen.	 O.D.C.	 de	
Vijfhoek	werd	in	november	1973	geopend.
	
visie 
Het	'mens	zijn'	staat	bij	de	Vijfhoek	
centraal.	 Dit	 betekent	 in	 de	 eer-
ste	 plaats	 respect	 en	 aandacht	
voor	 de	 eigenheid	 van	 elk	 kind	
als	 individu.	 Het	 houdt	 ook	
in	 dat	 hij	 of	 zij	 zich	 verzekerd	
moet	 kunnen	 voelen	 van	 een		
veilige	 en	 plezierige	 omgeving.	
Daarbij	 moet	 het	 kind	 optimaal	 in	
de	 gelegenheid	 worden	 gesteld	 om	
zijn/haar	 mogelijkheden	 op	 diverse	 gebie-
den	te	ontdekken,	te	ontplooien	en	te	benut-
ten.	 Daarnaast	 dient	 er	 rekening	 te	 worden	
gehouden	met	de	beperkingen	van	het	kind.

doelstelling 
De	 doelstellingen	 van	 de	 Vijfhoek	 worden	
inzichtelijk	wanneer	we	vanuit	het	kind	kijken	
naar	 factoren	als	ontwikkeling,	omgeving	en	
zelfstandigheid.

ontwikkeling
De	 ontwikkeling	 van	 een	 kind	 met	 een		
verstandelijke	 handicap	 verloopt	 vaak	 niet	
vanzelf	en	zeker	niet	vanzelfsprekend.	In	ver-
gelijking	 met	 een	 kind	 zonder	 handicap	 is	
een	nadrukkelijker	stimulering	en	begeleiding	
noodzakelijk;	er	 is	bij	gehandicapte	kinderen	
immers	 sprake	 van	 ontwikkelingsbelemme-
rende	factoren.

Waar	de	normale	ontwikkeling	gevolgd	kan	
worden,	zijn	de	mogelijkheden	van	een	

kind	het	uitgangspunt	van	de	bege-
leiding,	zonder	zijn	of	haar	beper-
kingen	 uit	 het	 oog	 te	 verliezen.	
Mocht	deze	manier	onvoldoende	
resultaat	 hebben,	 dan	 wordt	 er	
specifieker	gehandeld.

omgeving
Een	mens	 is	een	sociaal	wezen	dat	

behoefte	 heeft	 aan	 een	 actieve	 rela-
tie	met	zijn	omgeving.	Voor	een	kind	is	dit	

zelfs	een	voorwaarde	om	tot	ontwikkeling	te	
komen	 of	 zich	 prettig	 te	 voelen.	 Een	 juiste	
omgeving	 is	 zodanig	 ingericht	 dat	 het	 kind	
deze	als	aangenaam	ervaart	en	zich	uitgenodigd	
voelt	 tot	 actie	 of	 reactie.	 Daarnaast	 komt	
deze	 omgeving	 tegemoet	 aan	 de	 specifieke	
behoefte	van	een	kind.
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zelfstandigheid
Een	 mens	 doorloopt	 doorgaans	 een	 tra-
ject	 van	 volledige	 afhankelijkheid	 (baby)	 tot	
geheel	 zelfstandig	 functioneren	 (volwassen).	
Hoewel	 dit	 laatste	 voor	 de	 meeste	 kinde-
ren	 met	 een	 verstandelijke	 handicap	 niet	 is		
weggelegd,	 wordt	 er	 wel	 gestreefd	 naar	
een	 zo	 groot	 mogelijke	 mate	 van	 (relatieve)		
zelfstandigheid.	 Voor	 het	 ene	 kind	 betekent	
dit	 zelf	 brood	 smeren	 of	 een	 boodschap	
overbrengen,	terwijl	het	voor	een	ander	kind	
inhoudt,	dat	het	om	aandacht	kan	vragen.

zorg in groepen
De	 kinderen	 van	 de	 Vijfhoek	 laten	
zich	 globaal	 in	 vier	 zorggroepen	
indelen:

kinderen	met	een	meervoudige	
handicap,	die	naast	 ‘n	verstan-
delijke	 ook	 een	 lichamelijke		
(bijvoorbeeld	 spasticiteit)	 of	
een	 zintuiglijke	 handicap	 (zoals	
slechthorendheid	 of	 slechtziend-
heid)	hebben;
kinderen	met	autisme	of	een	aanverwante	
contactstoornis;
kinderen	met	een	ontwikkelingsachterstand	
door	onbekende	oorzaak;	
kinderen	 met	 een	 verstandelijke	 handicap		
die	daarnaast	nog	andere	vormen	van	zorg	
vragen	door	epilepsie,	gedragsstoornissen,	
eet-	en	drinkproblemen	et	cetera.

In	 totaal	 kunnen	 er	 40	 kinderen	 in	 de	 leef-
tijd	van	0	t/m	17	jaar	geplaatst	worden	in	de	
Vijfhoek.

programma
Als	 kinderen	 dit	 nodig	 hebben,	 worden	 er	
diverse	 therapieën	 aangeboden	 zoals	 fysio-
therapie,	 logopedie	en	ergotherapie.	Verder	
zijn	 er	 activiteiten	 als	 zwemmen,	 werken		
met	 ontwikkelingsmateriaal,	 bewegings-
spel,	muziek,	knutselen,	snoezelen,	vrij	spel,		
buiten	 spelen,	 wandelen	 en	 spelen	 met		
sensopatisch	 materiaal	 (zand,	 water,	 brood-
deeg	of	klei).
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    1991: Stichting 
Vrienden van 
             de Vijfhoek   
     wordt opgericht



D e	 Vijfhoek	 wordt	 gesubsidieerd	 via	 de	
Algemene	 Wet	 Bijzondere	 Ziektekosten	

(AWBZ).	 Plaatsen	 kunnen	 ook	 via		
een	 persoonsgebonden	 budget		

gefinancierd	worden.
Deze	 regelingen	 zijn	 afdoende,	
zolang	 het	 om	 standaard-	
uitgaven	en	-kosten	gaat.

Wanneer	 er	 grotere	 projecten	
gerealiseerd	moeten	worden,	schie-

ten	 deze	 bronnen	 tekort.	 Gevolg:	
noodzakelijke	renovaties	en	innovaties	

vinden	geen	doorgang.

Een	 aantal	 actieve	 ouders	 heeft	
daarom	 in	 1991	 Stichting	 Vrienden	 van	 de	
Vijfhoek	 opgericht.	 Onder	 het	 motto	 vierkant	 achter	 de	 Vijfhoek	
maken	 zij	 zich	 hard	 voor	 het	 realiseren	 van	 projecten,	 waarbij		
Stichting	 Vrienden	 van	 de	 Vijfhoek	 de	 eenmalige	 kosten	 op	 zich	
neemt.	De	Vijfhoek	blijft	 financieel	buiten	schot	 in	de	opstartfase,	
maar	heeft	na	de	overdracht	wel	een	zorgplicht	voor	beheer,	onder-
houd	en	dergelijke.	

 Vrienden van 
de Vijfhoek
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    in het tienjarig   
bestaan zijn
   vele resultaten 
        behaald



 Vrienden van 
de VijfhoekAlle	benodigde	gelden	voor	de	

projecten	van	de	Vrienden	van	
de	 Vijfhoek	 komen	 uit	 eigen	
middelen	of	uit	sponsorgelden.	
In	 het	 tienjarig	 bestaan	 zijn	 er	
vele	 resultaten	 behaald,	 waar-
over	u	in	de	bijgevoegde	folder	
nadere	informatie	aantreft.	
Het	 (voorlopig)	 laatste	 project	
betreft	 de	 buitenspeelplaats,	
waaraan	 deze	 publicatie	 haar	
naam	ontleent.

1�

Is	iemand	u	voorgeweest,	
en	ontbreekt	op	deze	
plaats	de	algemene	fol-
der	van	de	Vrienden	van	
Vijfhoek:	vraag	deze	dan	
aan	bij	het	secretariaat.
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 fondsenwerving

Vanuit	 de	 Vijfhoek	 en	 de	 	 Stichting	
Vrienden	 van	 de	 Vijfhoek	 werd	 een	
tuincommissie	 opgericht	 met	 het	
doel	 om	 een	 programma	 van	 eisen	 te		
ontwikkelen	 en	 ideeën	 te	 genereren.		

De	tuincommissie	bestond	uit:

J e t Vos		 	 clustermanager	 ODC	 de	
Vijfhoek	
Willem de Haas		 Stichting	Vrienden	van	de	Vijfhoek
Daniëlle Paling	 spelbegeleidster
Maaike Hofman	 ergotherapeut
Evelien Tanger	 groepsleidster
Loes Koomen	 	 groepsleidster
Hanneke Stans		 ergotherapeut	(destijds	in	opleiding)
Lia Vriend		 	 groepsleidster	en	ergotherapeut		 	
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       totstandkoming
  buitenspeelplaats
       lang proces



november 1996 
•	eerste	bijeenkomst	tuincommissie

mei 1997 
•	golftoernooi;	de	opbrengst		
	 brengt	de	actie	aan	het	rollen

februari 1998
•	kostenraming	 van	 het	 win-
nende		 ontwerp	door	hoveniersbedrijf		
	 Arend	de	Winter	Combi-Groen

juni 1998 
•	second	 opinion	 met	 betrekking	 tot	
de		 offerte	 van	 Arend	 de	 Winter	 Combi-
Groen

juli 1998 
• zoeken	en	selecte-	
	 ren	 van	 fondsen	
met				 	 behulp	van	fond-	
	senpublicatie	en
	 fondsen	cd-rom
•	opstellen	plan	 	 	

	 fondsenwerving	en				
	 communicatieplan
•	 vaststelling	actieplan

september 1998 
•	vaststellen	naam	‘buitenspeelplaats’	en	slo-

gan	 ‘onze	kinderen	kunnen	niet	buiten	
spelen’

•	aanvraag	 vergunning	 collecte	 in				
	Heiloo

oktober 1998 
•	aanschrijven	 fondsen	 met	 alge-	
	 mene	 brief	 (projecttekening	 en		

	projectbegroting/offerte	 Arend	
de	 Winter	 Combi-Groen	 als	 bijla-

gen).	Contacten	leggen	met	fondsen	via	
bestuursleden

•	29	oktober	25-jarig	jubileum	de	Vijfhoek,	offici-
ele	start	Project	Buitenspeelplaats

november 1998 
•	eerste	 reacties	 op	 de	 aanvragen.	 (In	 het		
	 begin	 vrijwel	 alleen	 maar	 afwijzingen;	 dit		
	 komt	 omdat	 toezeggingen	 meer	 verwer-	
	 kingstijd	vergen)
•	bijdragen	van	particulieren	die	jaarlijks	een		
	 bedrag	storten
•	wervingsactie	vrijwilligers	voor	collecte	
•	keuze	 voor	 Arend	 de	 Winter	 Combi-
Groen		als	totaalaannemer
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 fondsenwervingTegelijkertijd	 trof	 de	 Stichting	 Vrienden	 van	
de	 Vijfhoek	 voorbereidingen	 om	 fondsen	 te	
werven	 om	 de	 buitenspeelplaats	 op	 te	 knap-
pen.	

Het	 Project	 Buitenspeelplaats	 is	 nu,	 begin	
2001,	 afgerond.	 De	 totstandkoming	 heeft	
echter	heel	wat	voeten	in	aarde	gehad,	zoals	
uit	 het	 volgende	 chronologisch	 overzicht	 zal	
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    1999: SVGNK geeft 
          startopdracht 
        aanleg van 
  buitenspeelplaats



 fondsenwerving

december 1998 
•	eerste	toezeggingen	van	fondsen	voor	een		
	 bijdrage,	bedankbrief	retour
•	gesprek	 op	 de	 Vijfhoek	 met	 fondsen-	
	 adviseur	 van	 de	 NUSO	 (een	 organisatie	
die		 advies	 geeft	 met	 betrekking	 tot	 speel-	
	 toestellen	en	de	veiligheid	ervan)

januari 1999 
•	collecte	 Heiloo	 (14	 dagen,	 90	 vrijwilligers)	
•	collectebussen	 worden	 uitge-
deeld	met	een		 a f s c h r i f t	
van	 de	 toestemmingsbrief	 van		
	 B&W,	uitleg	en	doel	van	de	collecte,		
	 wijkindeling	 en	 een	 legitimatie-
bewijs.	
	 Opbrengst	ƒ	8856,30.	Lokale	krant		
	 de	 Uitkijkpost	 biedt	 advertentie	
	 ruimte	 	 om	 de	 vrijwilligers	 te		
	 kunnen	bedanken

februari 1999 
•	aangepaste	 offerte	 Arend	 de		
	 W i n t e r	 Combi-Groen	 met	 sponso-
ring	
•	 fondsenwerv ing	

gaat	 voorspoe-
dig
•	 b e s l u i t	
om	het	project	te	
verwezenlijken

•	 Ab	 Baart	

Fotografie	 gaat	
foto's	 van	 het		
project	 maken	 voor	
deze	publicatie	
• akkoord	 directeur		
SVGNK	 voor	 start	
project

maart 1999
•	directeur	SVGNK		

	 geeft	Arend	de		
	 Winter	opdracht	 	

	 te	gaan	starten		
	 met	de	aanleg	 	
	 van	de	buiten	
	 speelplaats	

april 1999
•	 betaling	 van	 80%	 van	 de		

	 rekening	 aan	 Arend	 de	 Winter	
Combi-Groen	via	de	SVGNK

mei 1999
•	overhandiging	 cheque	 Stichting			
	 Steun	 door	 Rabobanken,	 free		
	 	 publicity	in	de	Uitkijkpost

juni 1999 
•	bericht	 dat	 vier	 speeltoestellen		
	niet	op	tijd	geleverd	kunnen	worden	
•	besluit	de	opening	op	2	juli	toch	door	te	laten	

19
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komt u kijken?

zaterdag17 juni

De Vijfhoek is van binnen en van buiten vernieuwd! Daarom staan op zaterdag 17 juni

de deuren bij ons wijd open. Ouders, omwonenden, familie, bekenden, donateurs,

sponsors en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om De Vijfhoek op deze

speciale dag te bezoeken.De Vijfhoek is een erkend orthopedagogisch dagcentrum voor verstandelijk en meervoudig

gehandicapte kinderen en maakt deel uit van Stichting Voorzieningen Gehandicapten

Noord-Kennemerland.In november 197� werd De Vijfhoek geopend. In de tussentijd is er veel veranderd.

Zo heeft er in 19�5 een verbouwing plaatsgevonden, waarbij de groepsruimten flink

vergroot zijn. Een aantal actieve ouders heeft in 1991 de stichting Vrienden van de

Vijfhoek opgericht; in 199� hebben zij een nieuwe snoezelruimte gerealiseerd, waarbij

ook de therapieruimten verbouwd zijn. In 199� is er weer een verbouwing gefinancierd

waarbij de voormalige gymzaal verbouwd is tot een multifunctionele ruimte. In 1999 is

de tuin aangepakt en toegankelijk gemaakt als speelplaats voor alle meervoudig

gehandicapten en in april �000 heeft De Vijfhoek een algemene renovatie van de toilet-

groepen en het zwembad kunnen uitvoeren. Al deze aanpassingen zijn nodig omdat de

complexiteit van de handicaps op De Vijfhoek de laatste jaren toeneemt, hetgeen

hogere eisen stelt aan ruimtes en materiaal.

De open dag vindt plaats op zaterdagmiddag 17 juni tussen 1 en half 4 op de locatie van

De Vijfhoek aan het Vierkant �� te Heiloo. Medewerkers van De Vijfhoek en bestuurs-

leden van Vrienden van de Vijfhoek zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Open dagdeVijfhoek

hartelijkbedankt

's middags
van 13.00 tot 15.30 uur

Vrienden van de Vijfhoekp/a Baangracht � 1�11 DC  ALKMAAR

Cees Zoon (50 jaar), Foresters (Voetvolleybaltoernooi), 

collectanten, donateurs, anonieme schenkers, Miller Sisters, Opus 4 Quartet,  

1e Heilige Communiegroep Castricum/Bakkum, familie Postma (40 jarige bruiloft), 

Stichting Sporters voor Sporters Alkmaar, Stichting Hulp na Onderzoek, 

Dr. W.M. Phelps Stichting voor Spastici, Diakonie voor de hervormde gemeente Heiloo, 

Dirk Jan en Kitty Reek Versteegh Stichting, Stichting De Korinthiërs, 

NSGK, Stichting Familiefonds van Dusseldorp, SNFK, 

Mennokring Heiloo, Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers, 

M.A.O.C. gravin van Bylandt Stichting, 

Stichting Madurodam Steunfonds, de tuincommissie, het Clusius College,

Stichting Jong en Linda Nat (ontwerp tuin)

De Vijfhoek, 
Het vierkant 22Heiloo

W
es

te
rw

eg

Kerkelaan

Bayershofweg

De Egelshoek

Junior Kamer Alkmaar

Vrijmetselaren Alkmaar

voor de
realisatie van de nieuwe buitenspeelplaats:

      2000: 
   open dag 
    
    gerenoveerd
 zwembad en 
   buitenspeelplaats
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de buitenspeelplaats

voor  

de kinderen

van Orthopedagogisch
 

dagcentrumde Vijfhoek
een publicatie 

over fondsenwerving en 

projectrealisatie in de praktijk

 fondsenwerving

gaan

juli 1999 
•	2	 juli	 feestelijke	 ingebruikname	 buitenspeel-	
	 plaats	 voor	 betrokkenen;	 gezamenlijke	 organi-	
	 satie	 door	 de	 Vijfhoek	 en	 de	 Vrienden.	 Het		
	 Heilooër	Salon	Orkest	ondersteunt	de	opening		
	 muzikaal

november 1999 
•	deelname	congres	 'Mogelijkheden	en		
	 grenzen	 sponsoring	 en	 fondswer-
ving	in	de		 g e h a n d i c a p t e n -
zorg'	

december 1999
•	bedankbrief	 aan	 alle	
betrokkenen	 met	 infor-	
	 matie	over	voortgang	project
•	plaatsing	laatste	objecten

april 2000 
•	laatste	betalingen	door	enkele	fondsen
•	b e t a - ling	 laatste	 deel	 van	 de	 reke-	
	 ning	 via	 de	 SVGNK,	

na	 finale		
	 oplevering
•	 d o o r l o p e n d e	
voorbere id ingen		
	 van	 deze	 publi-
catie

juni 2000 
•	 o p e n	

dag	 de	 Vijfhoek	 we-	
	 g e n s	 verbouwing,	 het	 gereno-	
	 veerde	 zwembad	 en	 de	 buiten-	

	 speelplaats.	Zowel	genodigden	als		 i n w o -
ners	van	Heiloo	zijn	aanwezig	

februari 2001 
•	actualiseren	adres-	
	 senbestand
•	laatste	afhande-	
		ling	fondsen

juli 2001 
•	de	 publicatie	 ’de		
	 b u i t e n s p e e l p l a a t s ’	
			verschijnt	in	een	

	1e	druk	van	300			
		exemplaren



��

    door 
  samenspel  
     leren 
    kinderen 
van elkaar



realisatie

Onder	 bovenstaand	 motto	 werden	 vanaf	
1998	 fondsen	 benaderd	 in	 het	 kader	
van	 Project	 Buitenspeelplaats	 van	 de	
Vrienden	van	de	Vijfhoek.	 Immers,	
kinderen	 verkennen	 door	 mid-
del	van	spel	hun	eigen	grenzen	
en	mogelijkheden.	Door	samen-
spel	 leren	 zij	 van	 elkaar.	 Een	
buitenspeelplaats	 is	 een	 plek	
waar	 dit	 in	 optima	 forma	 tot	 uit-
drukking	komt.

In	 de	 Vijfhoek	 komen	 zowel	 kinderen	
met	 een	 enkelvoudig	 verstandelijke		
handicap	 als	 kinderen	 met	 een	 meer-	
voudige	 handicap.	 Omdat	 de	 complexi-

teit	van	die	handicaps	de	 laatste	 jaren	toe-
neemt,	 was	 de	 tuin	 van	 de	 Vijfhoek	 al	

geruime	 tijd	niet	meer	geschikt	om	
als	 speelplaats	 voor	 alle	 kinde-
ren	te	dienen.

Aangezien	 spelen	 een	 zeer	
belangrijk	 leerproces	 is	 en	 er	

geen	subsidie	mogelijk	was	voor	
tuinrenovatie,	 heeft	 de	 Stichting	

Vrienden	 van	 de	 Vijfhoek	 in	 1996	
een	traject	opgezet	om	een	nieuwe	

buitenspeelplaats	te	realiseren.

��

 onze kinderen      
    kunnen 
niet buiten
 spelen!



       interne 
inventarisatie
     & goed    
    rondkijken 
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realisatie

Allereerst	 werd	 bepaald	 aan	 welke	 eisen	
de	tuin	moest	voldoen:
1.	toegankelijkheid
2.	veiligheid	
3.	bespeelbaarheid
4.	niet	seizoensgebonden

Daarop	 volgde	 een	 interne	 inventarisatie.	 Ideeën	
en	wensen	werden	uitgebreid	besproken	in	de	tuin-
commissie	en	getoetst	bij	ouders	en	medewerkers.	
Er	 werd	 besloten	 om	 vooral	 goed	 rond	 te	 kijken	
welke	mogelijkheden	er	zijn	en	hoe	andere	instanties	
op	dergelijke	situaties	ingespeeld	hebben.	

Een	 tijd	 van	 bezichtigingen	 volgde.	 Productie-	
bedrijven	 en	 speelplaatsen	 werden	 bezocht,	
andere	 dagverblijven	 werden	 met	 een	 bezoek		
vereerd	 en	 langzaamaan	 ontstonden	 de	 contou-
ren	 voor	een	 totale	 renovatie	 van	de	 tuin	 rondom	
de	 Vijfhoek.	 Een	 van	 de	 groepsleidsters,	 Lia	
Vriend,	 studeerde	 ergotherapie	 en	 opperde	 het	
idee	 om	 van	 dit	 project	 haar	 afstudeerproject	 te	
maken.	 Vrienden	 van	 de	 Vijfhoek	 verstrekten	 Lia	
de	 opdracht,	 om	 een	 uitwerking	 van	 theoretische		
uitgangspunten	 voor	 de	 doelgroep	 meervoudig	
gehandicapte	 kinderen	 en	 hun	 spelmogelijkheden	
te	maken.
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realisatieD e	 Stichting	Vrienden	
v a n	 de	Vijfhoek	wilde	
b u re a u	 Speelruimte	
i n s c h a - kelen	 voor	
e e n	 advies	 over	 de	
inrichting	 van	 de	 tuin	 en	 over	 welke	 speel-	
materialen	 in	 de	 tuin	 zouden	 passen.	 Vooraf	 werd		
ingeschat	 dat	 het	 advies	 van	 een	 gespecialiseerd	
bureau	van	grote	waarde	zou	zijn,	ook	op	de	uitstra-
ling	 naar	 mogelijke	 sponsors	 toe.	 Uiteindelijk	 bleek	
dit	bureau	geen	tijd	te	hebben.

Een	 eindexamenklas	 van	 het	 Clusius	 College	
(Middelbaar	 Beroepsonderwijs	 voor	 o.a.	 groen	 en	
tuinen	uit	Hoorn),		kreeg	opdracht	om	een	tuinont-
werp	te	maken,	met	als	extra	uitdaging	de	toezeg-
ging	dat	het	winnende	ontwerp	ook	daadwerkelijk	
uitgevoerd	 zou	 worden.	 De	 investering	 om	 deze	
leerlingen	goed	 in	 te	praten	en	de	bezoeken	over	
en	 weer	 heb- ben	hun	vruchten	afgewor-
pen:	 het	 ontwerp	van	Linda	Nat	
kwam	als	 winnaar	uit	de	bus	bij	
de	 jury,	 die	gevormd	werd	
d o o r	 de	 leden	 van	 de	
t u i n - commissie.

Dit	 ont- werp	werd	pro	deo	
door	Arend	 de	Winter	
Combi -Groen	 uitgewerkt	en	vervolgens	

d o o r g e r e k e n d	 en	
begroot.	

Vrienden	 van	 de	 Vi jfhoek	
zorgden	 met	 diverse	 acties	 voor	
het	benodigde	bedrag,	zodat	de	Vijfhoek	alleen	het	
onderhoud	 zelf	 hoeft	 te	 betalen.	 De	 buitenspeel-
plaats	 moest	 toegankelijk	 worden	 voor	 alle	 vol-
gende	doelgroepen:

kinderen	met	een	visuele	stoornis	
kinderen	met	een	gehoor-	en	evenwichtsstoornis
kinderen	met	een	beperkte	loopfunctie
kinderen	die	afhankelijk	zijn	van	een	rolstoel,	fiets,	
driewieler,	loopwagen	
kinderen	met	een	beperkte	arm-/handfunctie
kinderen	met	een	verstandelijke	beperking
kinderen	met	een	
contactstoornis

De	 buitenspeelplaats	 moest	 dus	het	hele	jaar	
door	zowel	toegankelijk,	 veilig	als	
bespeelbaar	worden.

•
•
•
•

•
•
•
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de buitenspeelplaats  
    biedt kinderen   
  mogelijkheden 
     om veilig 
       te genieten



resultaatDe	 vernieuwde	 buitenspeel-
plaats	 biedt	 de	 kinderen	
mogelijkheden	 om	 re-
latief	 zelfstandig	 en	
veilig	te	genieten	en	
niet	 geheel	 afhan-
kelijk	 te	 zijn	 van	 de	
groepsleider.	De	vol-
gende	elementen	zijn	
gerealiseerd:

• Rolstoelwipbrug

• Rolstoelschommel

• Zandtafel (hoog)

• Kuipschommel

• Zandbak (laag)

• Klimhuis

• Plankschommel

• Abri speelhuis

• Geurtuin

• Schommeltuin

• Geluidentuin

• Grasheuvel

• Paden met kleur/

   routing

• Kleurenpergola

• Heggen

• Picknickplekken;

 veilige overgang 

 vanuit de groepsruimten

• Verrijdbare plantenbakken
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 sociaal contact, 
uitdagingen en 
  fantasiespel
         binnen 
      bereik
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resultaat

Ervaringen	 als	 evenwicht,	 kracht,	 tasten,	 ruiken,	
klimmen,	 glijden,	 verstoppen	 maar	 ook	 schuilen	
bij	 slecht	 weer	 liggen	 nu	 voor	 alle	 kinde-
ren	 binnen	 bereik.	 Herhalingsspel,	 soci-
aal	 contact,	 uitdagingen,	 fantasiespel,	
actie/reactie	 en	 vele	 andere	 voor	 niet	
gehandicapten	 doodnormale	 zaken	
worden	 met	 deze	 unieke	 buitenspeel-
plaats	 elke	 dag	 opnieuw	 aangeboden	
aan	de	kinderen	van	de	Vijfhoek.

communicatie
In	een	vroeg	stadium	werd	reeds	het	belang	
van	een	goede	communicatie	ingezien.	
Op	 verscheidene	 wijzen	 is	 het	 project	 in	 de	
publ ic i te i t	 geweest;	 dit	 was	 het	
g e v o l g	 van	 een	 goed	 door-
t i m - merd	 communica-
t i e - plan.	
H e t	 draagvlak	 en	 de	

bereidheid	 tot	
a c t i e	 waren	 hierdoor	
m e e r	 dan	 voldoende	
b i j	 alle	 betrokkenen.	
In	 het	 communicatieplan	

werd	voorzien	in	een	aantal	momenten	die	een	zekere	
nieuwswaarde	vertegenwoordigden.	

De	pers	werd	hierbij	betrokken;	door	de	gestruc-
tureerde	 informatiestroom	 werd	 het	 project	

zowel	in-	als	extern	levend	gehouden.	
Essentiële	 elementen	 in	 de	 communica-
tiemix	waren:
•	 ingebruikname	 met	 genodigden	 op						
		2	juli	1999
•	open	dag	op	17	juni	2000

•	persberichten
•	advertenties

•	deze	publicatie
brieven	(met	goede	onderbouwing)	

bezoeken	 aan	 de	 Vijfhoek	 met	
geïnteresseerden	 en	 potentiële	
sponsors
collecte	 voor	 draag-
vlak	 en	 startka- pitaal

•	

•

•
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         er wordt 
  driftig mee 
    gespeeld



resultaat

aandachtspunten tuin
De	 keuze	 voor	 één	 aannemer	 kwam	 voort	 uit	
een	aantal	overwegingen:

de	grootte	van	het	project
overzichtelijkheid	van	het	proces
schaalvoordelen
communicatie	via	één	partij
complexiteit	 van	 werkzaamheden	 in	
verband	met	vaste	dagpatronen	van	
de	kinderen	bij	de	Vijfhoek
één	totaalverantwoordelijke
één	finale	oplevering

Er	 was	 in	 de	 planning	 rekening	 gehouden	 met		
een	 lange	 lever- tijd	van	het	speelmateriaal.	
Later	 bleek	 dat	er	veel	nieuw	ont-
w o r p e n	 objecten	 bij	 waren,	
d i e	 eerst	nog	gekeurd	
d i e n - den	 te	 worden.	
H e t	 veiligheidskeur-

merk	 van	het	Ministerie	 liet	 lang	op	 zich	wachten.	
Dit	 had	 als	 consequentie	 dat	 bij	 de	 officiële	

opening	een	aantal	objecten	nog	niet	gele-
verd	waren.	

In	 de	 praktijk	 blijkt	 de	 tuin	 niet	 overal	
bestand	 tegen	 rolstoelwielen	 en	 grijp-
grage	 handjes.	 Zo	 is	 de	 hegafschei-
ding	hier	en	daar	compleet	platgereden	
door	kinderen	die	de	kortste	weg	willen	

nemen	en	daarbij	de	nog	lage	afscheiding	
over	het	hoofd	zien.

De	 bloembakken	 worden	 door	 veel	 kinde-
ren	als	zandbakken	beschouwd;	

er	 wordt	 driftig	 mee	 gespeeld,	alleen	
de	 plantjes	 overleven	 dat	niet.

•
•
•
•
•

•
•

��
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verantwoording
Collectanten, particuliere 

initiatiefnemers, donateurs, fond-
sen, anonieme schenkers, 

tuincommissie en sponsors: 

bedankt!
1e Heilige Communiegroep  

Castricum/Bakkum	
wekelijkse	spaaractie

A. van Rosmalen
donatie

Ab Baart fotografie
sponsoring

A r e n d de 
W i n t e r Combi-

Groen
sponsoring	 en	 aan- leg

Buurtvereniging Rivièra
restant	clubkas

Cees Zoon
50e	verjaardag
Clusius College
Linda	Nat	(eindexamenproject)
Collecte Heiloo
actie
Condor Golf & Country Club	

organisatie	golftoernooi/Oppen	Haerd
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bedankt

De Dirk Jan en Kitty Reek Versteegh Stichting
fonds

De Fundatie van den Santheuvel Sobbe 
fonds
Diakonie van de  
Hervormde Gemeente Heiloo
donatie
Dr. W.M. Phelps Stichting 

voor Spastici
fonds

Drukkerij uitkijkpost
sponsoring

Eikelboom & Cazemier
12,5-jarig	huwelijk

Familie Postma
40-jarig	huwelijk

Familie van Velthoven	
donatie
Foresters
opbrengst	voetvolleytoernooi
Gemeente Egmond
bijdrage

Gemeente Heiloo
bijdrage

Gesprekskring Hervormde 
Gemeente Heiloo

koffiepotje
Heilooër Salon Orkest

donatie	optreden	opening
Junior Kamer Alkmaar	
Alkmaar	Culinair	Plaza
Loge Noorderkroon
donatie
M.A.O.C. Gravin  
van Bylandt Stichting

fonds
Mennokring Heiloo	

donatie



bedankt
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Mevrouw Schrieken
millenniumfeest	potje

Mevrouw v.d. Wel 
donatie
Mevrouw Woldringh-Renes	
donatie
Oppen Haerd

sponsoring/golftoernooi
Opus 4 Quartet

evenement	dansen	voor	de	Vijfhoek
Stichting Aktie ’68

fonds
Stichting Algemeen Welzijnsfonds

fonds
Stichting De Korinthiërs

fonds
Stichting Familiefonds van Dusseldorp
fonds
Stichting Fonds van NRC 
Handelsbladlezers
fonds

Stichting Het Huis van Zessen
fonds

Stichting Hulp na Onderzoek
fonds

Stichting JONG
fonds

Stichting Madurodam Steunfonds
fonds
Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
fonds
Stichting Sporters voor 
Sporters Alkmaar	
sponsorloop

Stichting Steun door Rabobanken 
fonds



bedankt

bedankt

Junior Kamer Alkmaar

Vrijmetselaren Alkmaar 
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bedankt
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Stichting tot Verbetering van het Lot der 
Blinden (Visio)

fonds
Stichting VSB Fonds
fonds
Stichting Witte Bedjes Het Parool
fonds

team de Haas 
sponsoring

The Miller Sisters
concert

Vereniging Hulpverlening Blinden
fonds

Vereniging TREIN 8.28 H.IJ.S.M.
fonds

Vereniging van 
Vrijmetselaren Alkmaar
200-jarig	bestaan
Vos Makelaardij	
sponsoring

en	iedereen	die	verder	op	wat	voor	
manier	dan	ook	heeft	bijgedragen	aan	het	

project	buitenspeelplaats	ten	bedrage	van	ƒ	
250.000,--
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Stichting
Voorzieningen
Gehandicapten

Noord-
Kennemerland

Vrienden
van de

Vijfhoek

Arend de 
Winter
Combi-
Groen

de
Vijfhoek
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1.	Stichting	Vrienden	van	de	Vijfhoek	
doneert	aan	Stichting	Voorzieningen	

Gehandicapten	Noord-Kennemerland	en	
staat	garant	voor	de	aanneemsom

2.	Stichting	Voorzieningen	Gehandicapten	Noord-
Kennemerland	is	de	formele	gesprekspartner	van	Stichting	

Vrienden	van	de	Vijfhoek	inzake	de	Vijfhoek
3.	Arend	de	Winter	Combi-Groen	wordt	

betaald	door	Stichting	Voorzieningen	
Gehandicapten	Noord-Kennemerland	
voor	de	werkzaamheden	aan	de		
buitenspeelplaats	van	de	Vijfhoek
4.	Stichting	Voorzieningen	Gehan-
dicapten	Noord-Kennemerland	is	de	
opdrachtgever	van	Arend	de	Winter	

Combi-Groen	voor	de	aanleg	van	de		
buitenspeelplaats	van	de	Vijfhoek

5.	Stichting	Voorzieningen	Gehandicapten	
Noord-Kennemerland	is	een	overkoepelende	organisatie	

waar	de	Vijfhoek	onder	valt
6.	Jet	Vos	van	de	Vijfhoek	wordt	door	Stichting	

Voorzieningen	Gehandicapten	Noord-
Kennemerland	aangewezen	als	con-
tactpersoon	inzake	het	Project	
Buitenspeelplaats
7.	Jet	Vos	heeft	namens	de	Vijfhoek	
rechtstreeks	contact	met	Stichting	
Vrienden	van	de	Vijfhoek	inzake	de		

voortgang	van	het	Project	Buitenspeel-
plaats

8.	Arend	de	Winter	Combi-Groen	legt	in	goed	
overleg	met	de	Vijfhoek	de	buitenspeelplaats	gefa-

seerd	aan

  formele
     opdracht-
verlening
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leden van het bestuur van 
Vrienden van de Vijfhoek

Piet van Velthoven	voorzitter
Willem de Haas	vice-voorzitter
Annemarie van Heugten	
penningmeester

Anke Holtrop	secretaris	(interim)
Teije Dijk	lid	van	het	bestuur

adressen
Orthopedagogisch	dagcentrum	De	Vijfhoek

Het	Vierkant	22,	1852	RA	Heiloo
tel:	072	533	33	66	of	072	533	81	92

fax:	072	533	33	66

Nevenlocatie
Het	Berenhuis	(kleine	beer)
Sperwerstraat	23,1826	KL	Alkmaar
tel:	072	562	01	61

Vrienden	van	de	Vijfhoek
p/a	Willem	de	Haas

Baangracht	2,	1811	DC	ALKMAAR
tel:	072	511	51	14	fax:	072	512	14	00

e-mail:	willem@teamdehaas.nl

secretariaat
Anke	Holtrop
e-mail:	hansanke@wxs.nl

Stichting	Voorzieningen	
Gehandicapten	Noord-Kennemerland
Titanialaan	3,	1702	AZ	Heerhugowaard

tel:	072	574	76	91
fax:	072	574	76	07
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