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Van de bestuurstafel

Woord vooraf
Door de wisselingen in het bestuur en
in de ondersteuning vanuit Stichting
Welzijn Midden-Drenthe, ontvangt u
deze Nieuwsbrief later dan u van
ons gewend bent. Deze Nieuwsbrief
bevat wederom veel nieuws over de
afgelopen periode.
De redactie gaat ervan uit dat u deze
Nieuwsbrief met veel plezier leest.
Wanneer u vragen en/of opmerkingen
heeft raadpleeg dan onze website, of
neem contact met ons op.

Terugblik 2012
De zomervakantie komt eraan, een periode waarin kinderen weer naar hartenlust
buiten kunnen spelen. Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur met wisselingen
te maken gehad. Ten eerste hebben we in januari afscheid genomen van Albert
Raven. Albert was als welzijnswerker vanaf de oprichting bij onze vereniging
betrokken. Albert is in de gelukkige omstandigheid dat hij vervroegd kon stoppen
met zijn werk. Als vervanger van Albert heeft u tijdens de jaarvergadering kennis
kunnen maken met de nieuwe opbouwwerker Marien van Schijndel. Lenie Bruins
heeft het stokje van het secretariaat inmiddels overgedragen aan Anita Talens, die
al geruime tijd bestuurslid was. Tenslotte kunnen we u melden dat ons bestuur is
versterkt met een nieuw bestuurslid: Helga Schaaphok uit Beilen. Wij zijn blij met
ons complete team en zijn ervan overtuigd dat we u de gewenste ondersteuning
kunnen geven.
Jaarvergadering
In het vernieuwde buurthuis de Windjammer in Oranje werd op 23 mei de
jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke agendapunten, hebben bestuur
en leden afscheid genomen van Lenie Bruins. Tijdens de vergadering blikte Lenie
terug op de 9 mooie jaren waarbij ze direct betrokken was bij het Speeltuinoverleg.
Verder was er aandacht voor de overeenkomsten. De Gemeente had de wens
om de huidige overeenkomsten op een aantal punten te veranderen. Tijdens
de vergadering heeft bestuurslid Anita Talens de voorgestelde aanpassingen
toegelicht. Na de pauze was er aandacht voor het onderwerp ‘inspraak’. Aan de
hand van enkele voorbeelden heeft welzijnswerker Marien van Schijndel zijn visie
op inspraak voor de buurt bij speeltuinen gepresenteerd.
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Bestuur op stap in Westerbork
Op 20 juni heeft het voltallige bestuur een bezoek gebracht aan Westerbork. Henk
Wolbers had, als regiobehartiger, een aantal speeltuinvrijwilligers bereid gevonden
even tijd vrij te maken voor het bestuur. Als eerste hebben we de speeltuin van
de Walakkers bezocht van contactpersoon Albert Siegers. Een mooie en goed
onderhouden speeltuin met diverse speeltoestellen. Daarna is het nieuwe
speelveld in ‘t Hooimaveld bezocht. Contactpersonen Danny Huijink en Wilko
Everts hebben de plannen die er voor deze buurt zijn, toegelicht. Nog dit jaar
hopen de oudere kinderen te spelen en te sporten op dit veld. Vervolgens is het
bestuur naar de speeltuinen in het Langbos gereden. Eerst naar de speeltuin aan
de Brinkhof en vervolgens naar de gele speeltuin aan de Slimhof. Beide goed
onderhouden speeltuinen met zeer betrokken vrijwilligers. Het bestuur bedankt
een ieder voor de tijd en voor de inzet.

Wist u dat...

U over alle
onderwerpen nog
meer informatie
kunt vinden op
onze website
www.speeltuin
overlegmidden
drenthe.nl

Speeltuinen in de schijnwerpers

NL Doet in Beilen
‘Ons eigen stekkie’ is één van de twee speeltuinen in
de wijken Veenakker en De Woert van buurtvereniging
Woltingshof in Beilen. De twee wijken zijn deels gebouwd
op de landerijen welke de familie Wolting tot 1986 in
gebruik had, vandaar de naam Woltingshof.
De speeltuinen zijn door bewoners, in samenspraak met de
buurtkinderen, ontworpen en ingericht. In 2005 heeft de
gemeente alle toestellen verwijderd en hiervoor gekeurde
toestellen geplaatst. De grondslag van het speelveld liet al
enige jaren te wensen over. Het was hobbelig en het water
wilde ook niet echt wegzakken. Dus er was maar één goede
oplossing, het hele terrein over de kop halen en de grond
losmaken, egaliseren en opnieuw inzaaien.

Met de toezegging van € 500,- konden zij 16 en 17 maart aan
de slag. Machinale hulp werd ingehuurd en de vele vrijwilligers
waren bereid de handen uit de mouwen te steken. Als eerste
werd de zandbak dieper gelegd, de singels opgeruimd en
enkele toestellen opnieuw geplaatst. Gaandeweg werd de
hobbelige groene speeltuin één grote zwarte vlakte, waarop
geen graspolletje te zien was. Na twee dagen hard werken lag
de speeltuin er vlak en ingezaaid bij. De zandbak werd door
de gemeente bijgevuld. Nu alles weer groen is kunnen de
kinderen, ouders, opa`s en oma`s met hun (klein)kinderen
weer naar hartenlust spelen. Met de financiële bedrage kwam de
buurtvereniging niet helemaal uit, maar het gaf wel de doorslag
om het geheel aan te pakken.

Na overleg met deskundige buurtbewoners werd besloten
een aanvraag te doen voor financiële ondersteuning bij het
Oranjefonds via NL Doet.

Buitenspeeldag in Hijken
Woensdag 13 juni was het Nationale Buitenspeeldag.
De tv-uitzending en website van Nickelodeon gingen
tussen 13.00 uur en 17.00 uur letterlijk ‘op zwart’.

Wist u dat...

De Buitenspeeldag
ook werd gehouden
in de buurt
Bruggemaet in
Beilen.

Ook was er ranja uit een oranjekoe en werden de kindermagen
gevuld met goed gevulde broodjes knakworst. Deze middag
werd een succes mede door het goede weer en natuurlijk door
het grote aantal kinderen. Zo’n 100 kinderen, deden er mee. De
organisatie werd mede mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van de Rabobank.
De Buitenspeeldag is een initiatief van de vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), Jantje Beton, Veilig Verkeer
Nederland (VVN), Scouting Nederland en Nickelodeon. Op
deze manier proberen de organisaties kinderen in Nederland
te stimuleren om buiten te spelen en te sporten.

Het Kinderwerk in Hijken organiseert elk jaar een leuke activiteit
voor de kinderen. Daarvoor laten ze de straten afzetten door de
gemeente. De Buitenspeeldag vindt plaats in en om speeltuin
de Woert.
Dit jaar was als thema gekozen het EK voetbal. Aan de hand
van een afstreepkaart konden de kinderen toepasselijke
spelletjes spelen. Zo kon je als leeuw worden geschminkt,
estafette balspelletjes doen en tafelvoetbal spelen.

‘t Speelveld
Burendag in september
In het najaar wordt de Burendag georganiseerd. Je kunt
dan met je buurt een activiteit organiseren op 21, 22 of 23
september. De activiteit moet uit meer bestaan dan alleen
een gezellig samenzijn, bijvoorbeeld samen iets opknappen
of verbeteren in de buurt. Zo helpt het Oranjefonds overal
in Nederland de buurten socialer te maken en mensen met
elkaar in contact te brengen.
Het Oranjefonds stelt een bedrag tot maximaal € 500,- per
Burendagactiviteit beschikbaar. Het is dus mogelijk om geld
aan te vragen wanneer je op de genoemde data je activiteit
organiseert. Wees er dus snel bij want het Oranjefonds heeft
een beperkt budget beschikbaar. Via een aanvraagformulier
kan de bijdrage aangevraagd worden. Deze aanvraag moet
uiterlijk 1 september bij het Oranjefonds binnen zijn.

Het Oranjefonds geeft geld voor materiaalkosten, zoals verf,
hout, struiken, of goederen die lang in de buurt kunnen worden
gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bank, een speeltoestel of een
partytent. Voor het aanschaffen van een barbecue of tuinmeubilair is geen geld beschikbaar, het huren er van is
wel mogelijk. Hetzelfde geldt voor gereedschappen; geen
aanschaf, maar huur van bijvoorbeeld een hogedrukreiniger
is wel mogelijk. Voor eten en drinken kunnen geen bijdragen
worden gevraagd. Bent u geïnteresseerd kijk dan eens op
www.burendag.nl.

Wist u dat...

‘t Hooimaveld in
Westerbork ook
een speeltuin rijker
is op De Brink.
En dat de kinderen
direct de uitdaging
opzoeken.

In gesprek met Albert Raven
We ontmoeten Albert op een mooie zomerse voorjaarsdag.
Na een rondleiding door het huis praten we verder aan
de tuintafel. We zien in de verte de in herstel zijnde
televisietoren richting Hoogersmilde en de Domo richting
Beilen. Hieruit blijkt dat Albert midden in het hart van
Midden-Drenthe woont. De twee paarden staan rustig
te grazen. De kippen en zelfs de haan laten zich op de
achtergrond horen. Albert en zijn vrouw Janke voelen zich
hier al jaren op stee.

Wist u dat...

Hoe gaat het met jou, na je afscheid
in december 2011, van Welzijn
Midden-Drenthe?
“Het gaat goed met mij. In het begin was het even wennen elke
dag thuis maar na een tijdje went het heel snel. Zoals je ziet
heb ik om me heen voldoende te doen. Daarnaast heb ik een
aantal cursussen gevolgd bij het IVN om natuurgids te worden
voor het Dwingelderveld en het Drents-Friesewold. Ook volg ik
samen met mijn vrouw een cursus Cultuurlandschap aan de
Universiteit in Groningen.”

Hoe lang heb je bij Welzijn gewerkt?
“In totaal 37 jaar in verschillende functies. Als opbouwwerker
had ik veel met jongerenwerk te doen. Ik heb altijd iets met
kinderen gehad en met name dan het spelen van kinderen. Hoe
en waar kinderen spelen vond ik erg belangrijk. Ik heb me ook
sterk gemaakt voor de oprichting van het Speeltuinoverleg, een
soort belangengroep die het onderhoud van de speeltuinen op
zich nam. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest.”

Welke herinneringen heb je
aan het Speeltuinoverleg?
“Het tienjarig bestaan, de enquête van de kinderen en het
gezamenlijk optrekken met de gemeente. Het vergde in het
begin veel moeite om de gemeente mee te krijgen. Nu is dat
gelukkig anders. Speeltuinen zijn zelfs één van de speerpunten
van de gemeente Midden-Drenthe met een eigen beleidsplan.
Speeltuinoverleg is een goede club met enthousiaste mensen.
Zij zien de noodzaak van spelende kinderen en daar wordt ik
gelukkig van.”

Zeer recent
speeltuin Het
Midenvelt in
Hooghalen is
heropend.
En dat de taart
aangeboden door
het bestuur van
Speeltuinoverleg
zeer in de smaak
viel.
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Nieuws van de gemeente
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeente)

Inspectieformulieren
Vanaf nu gaan wij om de maand per e-mail het inspectieformulier naar de contactpersonen verzenden. Deze
e-mail hoeft alleen maar beantwoord te worden. Van
bijna alle contactpersonen hebben wij de e-mailadressen.
De contactpersonen waarvan wij nog geen e-mailadres
hebben, krijgen een brief thuis gestuurd; dit kan ingevuld
en teruggestuurd worden.
Het is belangrijk dat wij regelmatig informatie krijgen van
alle speelplekken. We komen nu soms op speelplekken
waar wij nooit wat van horen en schrikken dan van de staat
van onderhoud. De speelplekken waar wij wel inspectieformulieren van ontvangen, die liggen er vaak goed bij.
Wij hopen dat met ingang van heden van alle speelplekken
inspectieformulieren worden opgestuurd. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking.

Nieuwe overeenkomsten
We zijn bezig met het opstellen van nieuwe overeenkomsten. We streven er naar dat wij deze overeenkomsten
per 1 januari 2013 in kunnen laten gaan. Eén van de
veranderingen is, dat grote speelplekken meer subsidie
zullen gaan krijgen dan de kleine speelplekken. Ook met
de scholen zijn wij nog in overleg over nieuwe afspraken
betreffende de schoolpleinen.

Kinderinspraak

lende speeltuinen ‘getest’, vervolgens mochten ze aan de
hand van het reële budget een speeltuin ontwerpen. Deze
kinderinspraak is voor herhaling vatbaar!

Werkzaamheden
In Bovensmilde is een nieuwe speelplek gemaakt aan de
Burgemeester Gerritstraat. Op diverse plaatsen worden
speelplekken gerenoveerd, zoals aan de Stengelinstraat in
Hooghalen, Bieuwingaweg in Witteveen en de A. Pauwstraat
in Hoogersmilde. Voor ‘t Hooimaveld Westerbork en voor
de speelplek achter de Prins Hendrikstraat Smilde zijn
plannen in voorbereiding met inspraak van zowel volwassenen als kinderen. Hiervoor heeft de gemeente extra
geld beschikbaar gesteld en ook de provincie doet een
bijdrage voor Smilde.

Onlangs hebben kinderen uit ‘t Hooimaveld in Westerbork
en kinderen uit Smilde meegedaan aan kinderinspraak
voor hun toekomstige speeltuin. Ze hebben eerst verschil-

Truida Benthem
Aaltinus Horsting
Anita Talens

Kennismaken met

Marien van Schijndel

“Ik ben Marien van Schijndel en woon nu nog in Deventer.
Ik loop al heel wat jaren mee in de boeiende sector
Welzijn. Zo ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling
en uitvoering van allerlei samenwerkingsprojecten op het
terrein van jeugd. Een voorbeeld daarvan, waar ik nog
steeds trots op ben, is hoe 200 kinderen en jongeren uit de
vuurwerkwijk in Enschede enthousiast meedachten over
de wederopbouw van hun wijk. Dat heeft onder andere tot
hele mooie speelvoorzieningen geleid. Mensen, en dus
ook kinderen en jongeren beschikken naar mijn ervaring

over veel veerkracht en talent en het is iedere keer een
uitdaging om dat talent aan te boren.
Het boeiende van opbouwwerk is, om mensen te stimuleren en verantwoordelijkheid te laten nemen voor de
omgeving waarin ze wonen. Door zelf bij te dragen,
met creativiteit, humor, een goede sfeer en samen de
schouders er onder te zetten is er veel te bereiken.
Mijn lijfspreuk is dan ook: problemen zijn kansen in
werkkleding!”

