
Van de bestuurstafel 
Het bestuur wenst u allen een mooi jaar 2010 toe waarin weer naar hartelust 
kan worden gespeeld en samengewerkt.

Terugblik 2009
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken van ons 10 jarig bestaan gestaan. 
Er zijn diverse activiteiten geweest om dit jubileum kracht bij te zetten. We zijn 
gestart met de feestelijke ledenvergadering waarin de nieuwe communicatiestijl 
werd onthuld. Een nieuw logo en een eigen communicatieplatform: de website. 
Hierin kunt u veel informatie vinden over achtergronden en actuele zaken. 
Een belangrijk hulpmiddel voor u als vrijwilliger. Daarnaast was er ook aandacht 
voor de kinderen. We wilden meer inzicht in wat de kinderen van spelen in onze 
gemeente vonden. Daarvoor hebben we een enquête gemaakt, welke is verspreid 
onder alle kinderen van 2 tot 12 jaar. We hebben veel waardevolle informatie 
verkregen. Het bestuur zal de gegevens van de enquête terugkoppelen aan de 
dorpen en wijken om het veilig en plezierig spelen voor kinderen in de eigen 
buurt te verbeteren. Vervolgens was de ballonnenwedstrijd, die in oktober 2009 
plaatsvond, een groot succes. Bijzonder was dat de verste ballon een afstand 
van ruim 1000 km heeft afgelegd. De conferentie op 8 oktober bracht ook weer 
nieuwe wensen en een andere kijk op het speeltuingebeuren. De conferentie werd 
gehouden voor alle vrijwilligers, onze leden, politici, welzijnswerkers en anderen 
die interesse hadden. Met name de politiek en de welzijnswerkers waren goed 
vertegenwoordigd. Ook waren er gelukkig veel van onze leden - de vrijwilligers - 
ondanks dat het al op de middag begon. Dit alles is georganiseerd met als doel dat 
de gemeente haar Speelbeleidsplan zodanig kan onderbouwen en omschrijven 
dat er met zoveel mogelijk wensen van de buurtbewoners en de kinderen rekening 
kan worden gehouden. We hopen dat u als vrijwilliger het ook een leerzame dag 
vond. In ieder geval is het erg op prijs gesteld dat u gekomen bent en mee hebt 
willen denken over de toekomst van het buitenspelen voor kinderen. 

Website
De website krijgt steeds meer handen en voeten en we hopen dan ook dat het 
in een behoefte voorziet. Graag zouden we meer inbreng vanuit de dorpen en 
de speeltuinen willen ontvangen zowel van vrijwilligers als van de kinderen. Alle 
informatie over de speeltuin, de werkzaamheden of de kinderen is welkom. 
De kinderen mogen zelf ook iets schrijven of een foto sturen. Op deze manier 
blijft iedereen op de hoogte van de actuele zaken met betrekking tot spelen. 
Nu de website zoveel informatie bevat, vraagt het bestuur zich af of de 
Nieuwsbrief nog wel iets toevoegt. Een vraag die we op de jaarvergadering in 
april a.s. graag met u willen bespreken.

Aandachtspunten 2010
Wij hopen dat in het voorjaar van 2010 de gemeente Midden-Drenthe een 
Speelbeleidsplan in concept klaar heeft. Een beleidsplan wat de operationele 
zaken en de lange termijn visie beschrijft. We zien dit als een belangrijk stuk 
voor de toekomst. De gemeente heeft net als elders ook te maken met de 
recessie. Het bestuur let goed op wat dat concreet kan betekenen voor de 
geldelijke bijdragen die de gemeente jaarlijks besteedt aan het onderhoud en 
het vervangen van de speeltoestellen. Voor dit jaar is de begroting al vastgesteld. 
We moeten dus samen met u alert zijn op het beleid na de verkiezingen.

Woord vooraf

Door de vele activiteiten van vorig 
jaar valt deze nieuwsbrief later dan 
gebruikelijk op uw deurmat. Deze 
nieuwsbrief bevat veel informatie over 
de activiteiten die in ons jubileumjaar 
zijn georganiseerd. op onze website 
kunt u in het gastenboek uw mening 
kwijt, wij stellen dit zeer op prijs. De 
redactie hoopt dat u de nieuwsbrief 
kritisch en met veel plezier leest.

over alle onderwerpen kunt u op onze 
website nog meer informatie vinden. 
www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl Stuur ons 

uw e-mail 
adres! 
In de toekomst 
streven we er naar 
dat de nieuwsbrief 
digitaal te 
verzenden is. 
Stuur uw naam, 
en vermeld 
daarbij om welke 
speeltuin het 
gaat naar ons 
e-mailadres

info@speeltuin
overlegmidden
drenthe.nl  
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Hoe houd je 
buitenspelen 

voor kinderen 
aantrekkelijk en 
hoe houd je de 

buurt betrokken?

Begin oktober werden er meer dan 1400 ballonnen, op maar 
liefst 17 plaatsen in de gemeente Midden-Drenthe, opgelaten. 
Alle ballonnen zijn om stipt 18.00 uur de lucht ingegaan. 
In totaal zijn er 59 ballonkaartjes teruggestuurd voor de 
inzendtermijn. Daarna kwamen nog 3 kaartjes binnen. 
De verste 2 ballonnen zijn in Litouwen terecht gekomen, 
ruim 1000 km van de opstijgplaats vandaan. Verder nog 3 
ballonnen in Polen, 1 in Denemarken, 29 in Duitsland en de 
resterende ballonnen zijn in Nederland gebleven. De eerste 
10 winnaars hebben een leuke prijs mogen ontvangen.

1e  prijs: Janine Kompagnie uit Beilen (Nintendo DS en een diaboloset)

2e prijs: Jacco Boelen uit Brunsting (Eénwieler)

3e prijs: Pieter Jan Prakken uit Westerbork 
  (Balanceerschaal en een stopwatch)

4e prijs: Coby Bergsma uit Westerbork (Balanceerschaal)

5e prijs: Ilse Duinkerken uit Beilen (Diaboloset en een rugzak)

6e prijs: Giacomo Nijland uit Smilde (Diaboloset en een rugzak)

7e prijs: Amber Maris uit Westerbork (Diaboloset en een rugzak)

8e prijs: Tom Kraeima uit Beilen (Diaboloset en een bidon)

9e prijs: Stijn Talen uit Hoogersmilde (Diaboloset en een bidon)

10e prijs: Jarno Pastoor uit Holthe (Diaboloset en een bidon)

De prijzen werden aangeboden door onderstaande sponsoren: 
Nintendovoordeelshop.nl - Nintendo DS
Nijha - Eénwieler, balanceerschalen en stopwatch
Kompan - Diabolosets, rugzakken en bidons

De sponsoren worden hartelijk bedankt voor het beschikbaar 
stellen van de prijzen. 

Daarnaast willen we alle vrijwilligers die hebben geholpen 
bij het oplaten van de ballonnen ook bedanken voor hun 
organisatie!

Ballonnenwedstrijd

Eveneens in oktober is er een conferentie georganiseerd door 
de gemeente Midden-Drenthe, Welzijn Midden-Drenthe 
en de vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe. 
Hierin stond het buiten spelen voor kinderen centraal. 
Deze bijeenkomst stond in het teken van informatie over 
de nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden tot het 
buitenspelen van kinderen. 

Centraal stonden de vragen: hoe houd je buitenspelen 
voor kinderen aantrekkelijk en hoe houd je de buurt 
betrokken? Tijdens de bijeenkomst waren een 4-tal 
sprekers uitgenodigd, die ieder vanuit hun eigen beroep 
bovenstaande vragen beantwoorden. Na elke spreker 
moesten de 85 deelnemers groepsgewijs aan de slag met 
de verkregen informatie.

Ten eerste heeft Willem van Os uitleg gegeven over de 
functie van spelen. Zijn bevlogen manier van presenteren 
heeft nieuwe denkrichtingen opgeleverd.  Uit de workshop 
kwam dit naar voren. De tweede presentatie van Mijke 
Zengerink was over natuurlijk spelen. Op de vraag waar 

u zelf vroeger speelde, bleek de link ook snel gelegd. In 
de workshop moesten de deelnemers groepsgewijs een 
natuurlijke omgeving in een wijk met voorzieningen 
inrichten.

Na het buffet kwam Erik Kolleman aan het woord, over 
de betekenis van de speeltuin voor de leefbaarheid in de 
wijk. Door het organiseren van activiteiten is de buurt 
meer betrokken en wordt er meer samengewerkt. In de 
workshop kon men nadenken welke activiteiten kunnen 
worden ontplooid.

Tenslotte kwam het onderwerp sporten in de speeltuin aan 
de orde, gepresenteerd door Erik Spiegelenberg. Diverse 
nieuwe mogelijkheden van recreatief sporten staan heel 
dicht bij het buitenspelen. In de workshop kreeg iedereen 
de kans om een speelplek met sport/speeltoestellen in 
te richten. 

De conferentie werd een succes door de inbreng van de 
volgende bedrijven: AMOO, Adviesbureau Buiten-Spel, 
Stichting Speelruimte, Kompan en Nijha.

Conferentie
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Maar liefst 1 op 
de 10 kinderen 
wil graag een 
speeltuin in de 
buurt hebben.

In september 2009 is er een schriftelijke enquête gehouden 
onder alle kinderen in de gemeente Midden-Drenthe, 
in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Er zijn 3862 vragenlijsten 
verspreid, waarvan 983 ingevuld retour zijn gekomen. Met 
een deelname van 25,5% kan er een goed beeld worden 
gevormd over het speelgedrag van de kinderen.

De deelname was goed verdeeld over alle leeftijden. De 
totale verdeling tussen jongens en meisjes was precies 
50%.

Het buiten spelen is een belangrijke activiteit voor de 
kinderen buiten schooltijd. 95% speelt regelmatig buiten. 
Slechts 12% gaat het liefst tv kijken of computeren. 
Naarmate kinderen ouder worden, wordt de voorkeur 
verlegd naar het sporten en andere activiteiten. 
Belangrijkste motivatie om buiten te spelen is wel het 
sociale aspect, dus samen met andere kinderen spelen. 
Vooral de meisjes zijn hier gevoelig voor.

Als plattelandsgemeente is er relatief veel speelruimte om 
het huis, daar wordt dus ook vaak gespeeld. Daarnaast 
wordt er ook gespeeld in de speeltuin en vaak op 
meerdere plekken.

Speeltuinen in de gemeente Midden-Drenthe worden 
goed bezocht. 75% vindt deze leuk tot zeer leuk. Meisjes 
zijn iets positiever dan de jongens. Wel neemt de 
waardering af wanneer de kinderen ouder worden. 

De voorkeur in speeltoestellen tussen jongens en meisjes 
is verschillend. Schommels en klimrekken blijven voor 
diverse leeftijdsgroepen interessant. Oudere kinderen 
krijgen de voorkeur voor de kabelbaan, rekstokken en een 
grote ligschommel. 

Maar liefst 1 op de 10 kinderen wil graag een speeltuin in 
de buurt hebben.

Er zijn veel wensen bij de kinderen om speeltuinen beter 
in te vullen. Vooral meer en andere speeltoestellen. 
De interesse voor speeltoestellen verandert ook 
afhankelijk van de leeftijd, oudere kinderen zoeken 
een meer uitdagend spel. Voetbaldoelen, kabelbanen, 
klimtoestellen, rekstokken en grote glijbanen zouden 
deze kinderen graag willen toevoegen.

Enquête

Mantinge
Plaatselijk Belang Broekstreek beheert de speeltuinen in 
Balinge, Mantinge en Garminge. De kinderen in Mantinge 
spelen graag voetbal. Sinds 14 augustus kunnen ze nu gebruik 
maken van het sportveldje in Mantinge. De Boermarke heeft 
het sportveldje beschikbaar gesteld. De opening werd verricht 
door wethouder Bolhuis.

nieuw-Balinge
In Nieuw-Balinge wordt al een aantal jaren een multifunc-
tioneel gebouw gebruikt, waarin bijna alle voorzieningen van het 
dorp zijn gehuisvest. Toen er werd gesproken over herinrichting 
van de ruimte rond dit gebouw, kwam het idee naar voren om 
een dorpsplein te maken. Een dorpsplein dat voor iedereen 
toegankelijk is. Een sociale ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Doordat iedereen betrokken wordt bij de ontwikkelingen, voelt 
men zich uiteindelijk ook verantwoordelijk en zal men bewuster 
en zuiniger omgaan met het nieuwe materiaal.

Door kinderen, jongeren en ouderen samen ideeën voor het 
dorpsplein te laten bedenken, bereik je dat er samengewerkt 
wordt, men begrip voor elkaar heeft en er een luisterend oor 
voor elkaar is. 

De kinderen kunnen het hele dorpsplein voor hun spel benutten. 
Er zijn diverse speeltoestellen geplaatst. Ook een heuse 
‘pannakooi’, waar de oudere jeugd en de tieners veel gebruik 
van maken. De werkgroep zou in het kader van ‘Nieuw-Balinge 
beweegt’ nog tien trimtoestellen op het dorpsplein willen laten 
plaatsen. Deze serie toestellen vormt straks een leuke uitdaging 
voor jongeren, maar ook voor grootouders en kleinkinderen. 

De ‘Richard Krajicek Foundation’ heeft een bedrag beschikbaar 
gesteld voor dit veelbelovende project in de provincie Drenthe. 
In februari a.s. dingt Nieuw-Balinge mee naar de landelijke prijs, 
waarvan de winnaar in Ahoy te Rotterdam, bekend gemaakt 
wordt.

Speeltuin in de schijnwerpers



Het team spelen wil allereerst een ieder een gezond 
en gelukkig 2010 wensen en bedanken voor de goede 
samenwerking in het afgelopen jaar.

Na een boeiend jaar, met ondermeer een enquête en een 
conferentie, willen we dit jaar graag verder gaan met het 
maken van een Speelbeleidsplan. 

Wat betreft het beheer en onderhoud, willen wij graag een 
specifiek onderwerp onder de aandacht brengen. Op veel 
speelplekken zien we dat de toestellen erg smerig zijn. 
Op veel toestellen zit een groene aanslag. Het is een 
kleine moeite om dit bijvoorbeeld twee keer per jaar te 
verwijderen. 

Ook willen we het bijhouden van de ondergronden weer 
aanhalen. Op veel plaatsen groeien de randen naar 
binnen en voldoen de afmetingen daardoor niet meer aan 
de normen. Wanneer u twijfelt over de afmetingen van de 
ondergronden laat het ons dan even weten. Wij geven dan 
met een verfspuitbus de juiste afmetingen aan zodat u dit 
kunt verbeteren. Het afval (zoden en onkruid) willen wij 
eventueel in overleg ophalen.

Het opsturen van de inspectieformulieren gaat steeds 
beter. We hebben afgelopen jaar meer formulieren 
ontvangen dan voorgaande jaren. Toch zijn er enkele 
speelplekken waar we niet tweemaandelijks de formu-
lieren van ontvangen. Het is zeer belangrijk dat wij deze 
formulieren ontvangen, want ù ziet de toestand van de 
toestellen regelmatig. Ook als alles goed is willen we dat 
graag kunnen registreren.

Wij geven de voorkeur aan de digitale formulieren die 
te vinden zijn op de website van het Speeltuinoverleg. 
www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl Onder het kopje 
“gemeente” staan alle formulieren. Deze kunt u mailen naar 
ons nieuwe mailadres teamspelen@middendrenthe.nl. 
Indien u niet kunt mailen, dan kunt u natuurlijk altijd 
gebruik maken van de postbode.

De gemeente heeft vernomen dat er speeltuincommissies 
zijn die een groot bedraggeld in kas hebben. Misschien 
is het een overweging waard om er nu speeltoestellen of 
iets dergelijks voor uit te zoeken. Het Team Spelen heeft 
de mogelijkheid om daar over mee te denken en kan 
eventueel helpen bij het realiseren ervan. Ook zou er iets 
leuks in de speeltuin kunnen worden georganiseerd. Het 
zou toch jammer zijn dat het geld niet ten goede komt 
aan de kinderen.

Zijn er vragen, opmerkingen of onduidelijkheden laat het 
ons weten!
Henk Suurd, Gert Slomp 
en Elma Bouwmeester

Nieuws van de gemeente
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeente)
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Het Rabofonds van de Rabobank Assen-Beilen heeft in 
2009 weer financiële bijdragen verstrekt, waaronder aan 
een aantal speeltuinen. Zo heeft speeltuin de Kleine Molen 
uit Smilde een bijdrage gehad voor een tafeltennistafel. 
Stichting Hertenkamp uit Bovensmilde heeft een bijdrage 
ontvangen voor zitbanken en speeltoestellen.

Woonservice kent in hun werkgebied het leefbaarheidfonds 
Vitaal. Dit fonds heeft in 2009 ruim € 100.000 toegekend
aan vele projecten waaronder een grote bijdrage van 
€ 5.000 voor het speelplein van Nieuw-Balinge. Maar 
ook het Speeltuinoverleg heeft een bijdrage gehad voor 
de kinderactiviteit van het lustrumjaar.

In 2009 heeft de gemeente Midden-Drenthe alle bewo-
ners naar ideeën gevraagd voor het verbeteren van de 
leefbaarheid: Mooi op Eigen Kracht. De beste 3 inzendingen 
werden beloond met €  10.000 voor uitvoering van hun 
project. Onder de ingeleverde aanvragen waren ook 
een aantal speelvoorzieningen, maar liefst 4 van de 16 
projecten. De Brinkgroep in Bovensmilde, Plaatselijk 
Belang Drijber, Activiteitencommissie Garminge en 
Buurtvereniging Hennekampen in Beilen. Waarvan de 
laatste twee gelukkige winnaars zijn geworden.

Zoals u ziet zijn er mogelijkheden om uw speeltuin te ver- 
beteren. Voor ondersteuning bij de aanvraag van een finan- 
ciële bijdrage kunt u contact opnemen met het  bestuur.

Fondsenwerving


