
Van de bestuurstafel 
Terugblik 2013
Als de nieuwsbrief bij u  in de bus valt is het jaar 2013 al weer bijna op z’n 
eind. We hebben  onze jaarvergadering dit jaar op 20 maart gehouden in 
Witteveen in het dorpshuis De Tille. De belangstelling was groot wat we 
zeer op prijs stellen als bestuur. 

Door allerlei bezuinigingen hebben we na een korte periode van samenwerking 
met Marien van Schijndel, alweer afscheid van hem moeten nemen. Met de 
directeur Roelie Goettsch van de nieuwe Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe 
hebben we een gesprek gehad over ondersteuning aan Speeltuinoverleg als 
overkoepelende organisatie. Harry Tijms zal vanuit Welzijnswerk Midden-Drenthe 
ons ondersteuning gaan verlenen. We zijn zeer tevreden met  Harry, hij is een 
persoon met veel ervaring en een brede blik waar we weer jaren mee verder 
kunnen. 
Het bestuur heeft een aantal speeltuinverenigingen bijgestaan. Daar waar  
problemen waren, hebben we deze mede proberen op te lossen. In het overleg 
met wethouder Pit hebben we het probleem van de steeds maar oplopen de 
kosten, welke de banken in rekening brengen aan de orde gesteld. Samen hopen 
we hier binnenkort een oplossing voor te hebben. Ook dit  jaar hebben we weer  
plezierig samengewerkt  met het Team Spelen van de gemeente Midden-Drenthe, 
er is weer heel veel gerealiseerd. 
Ik wil u er tenslotte op wijzen, mocht u hulp nodig hebben, uw regiobehartiger altijd 
bereid is om u bij te staan. Ik mag zeggen dat we een goed jaar van samenwerking 
met elkaar hebben gehad en ik wil nu al de wens uitspreken dat we in 2014  weer 
prettig samen zullen werken met veel nieuwe ideeën voor prachtige speelplekken.

Bestuur op Stap in Beilen-West
Op woensdag 26 juni is het bestuur op stap geweest in Beilen-West. Er zijn diverse 
speeltuinen bezocht en er is gesproken met vrijwilligers. Eerst is de speeltuin 
van bestuurslid Helga Schaaphok bezocht, aan de Zwaluwlaan/Reigerlaan. 
Deze speeltuin is vorig jaar volledig gerenoveerd en vernieuwd. Vervolgens is 
gesproken met de initiatiefnemers van een speelplek voor oudere kinderen op 
het veldje Korhoenlaan en Reigerlaan. Hierbij waren Erik Doezeman en Richard 
Otten aanwezig. Kinderinspraak staat hier in een hoog vaandel en zij hebben dan 
ook al een enquête onder de kinderen gehouden in de wijk. Hierin werd gevraagd 
naar ideeën en wensen van de jeugd. Met deze enquête, een beginnend ontwerp 
van het plan en een enorme dosis enthousiasme hebben zij de plannen en ideeën 
gepresenteerd aan het bestuur. Daarna naar de Hultinge, waarbij Hilda Steen een 
toelichting heeft gegeven op haar twee speelplekken. De speeltuin die er keurig 
bij ligt en het veldje met de doelen. Hier werd duidelijk dat er nog wat te wensen 
over bleef. Ook hebben we het schoolplein van de Prinses Beatrixschool bezocht 
naar een tip van de heer van IJzelmuiden. Hier waren recent aanpassingen 
gedaan en hebben ze kunstgras gebruikt in de voetbalhoek met kleine doelen. 
Daarna langs de Venne, een compacte speeltuin voor iedereen. Tenslotte is de 
speeltuin De Snikke bezocht, waar nog wel verbetering nodig is. Hier hebben we 
gesproken met de allernieuwste contactpersoon Colette Blokvoort. Zij was die 
ochtend ervoor benoemd als contactpersoon en wil zich inzetten voor de nodige 
verbeteringen van de speeltuin.

Woord vooraf
Deze Nieuwsbrief bevat veel nieuws 
en foto’s van het afgelopen jaar. De 
redactie gaat ervan uit dat u deze 
nieuwsbrief met veel plezier leest en 
inspiratie geeft voor het volgende 
speelseizoen.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen 
heeft raadpleeg dan onze website, of 
neem contact met ons op. Wij zijn er 
om u als vrijwilliger te ondersteunen!
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BEilEN
De Noorderhoek in Beilen had een speeltuin waar de 
buurt niet meer tevreden over was. De contactpersoon 
heeft vervolgens zelf het initiatief genomen hier iets aan 
te doen. Samen met de gemeente is er in korte tijd veel 
veranderd.

Jessica Kok van Buurtvereniging Noorderhoek vertelt haar 
verhaal: “Ik ben verantwoordelijk voor de speeltuin in de 
Hingstakkers en het voetbalveld aan de Molenakkers in Beilen.
Onze speeltuin was saai en oud. Ik heb contact gehad met de 
gemeente en daaruit is een eerste gesprek gekomen. Hierin 
heb ik de wensen uitgesproken van de kinderen in de buurt en 
toen is de gemeente gaan kijken wat de mogelijkheden waren 
om de speeltuin te ‘pimpen’. Binnen een paar weken heb ik 
een vervolg gesprek gehad en zijn er echt concrete plannen 
gemaakt. Het ontwerp, de speeltoestellen en aanplanting 
waren naar onze zin dus we hadden een deal. 

Binnen enkele maanden hadden we een nieuw zandspeeltoestel, 
matten onder de schommels in plaats van zand, een wip-wap 
en een picknickbank. Nu moeten we wachten op subsidies en 
dan kunnen we weer om de tafel om de speeltoestellen uit te 
breiden. Het aanplanten van een beukenhaag en bomen moet 
nog gebeuren maar wat er in een relatief kort tijdsbestek kan 
worden gerealiseerd is echt super!!!! ”

WESTERBoRk
In de nieuwbouwwijk Hooimaveld in Westerbork zijn 
diverse speeltuinen, maar geen speelveld voor de oudere 
kinderen. Buurtbewoner Eward Berends legt uit hoe er aan 
de Gagelmaat een mooi speelveld is gekomen. 

“Ik ben als direct omwonende nauw betrokken geweest bij 
de totstandkoming van dit veldje. Het was aanvankelijk een 
moeizaam traject. Het plan om iets met dit terrein te doen 
lag al een tijd op de plank. In overleg met de gemeente is 
lang gedebatteerd hoe het veldje eruit moest komen te zien. 
Er zijn diverse voorstellen ter sprake gekomen waaraan 
het nodige is bijgeschaafd. Pas in een later stadium zijn de 
direct omwonenden in het plan betrokken geraakt, wat bij 

enkele direct omwonenden de nodige frictie gaf. Na diverse 
overleggen is er uiteindelijk een compromis gekomen 
waarmee alle buurtbewoners goed uit de voeten konden. 
Helaas is de gewenste kabelbaan er niet gekomen. Begin 
2013 is het speelveld aan de Gagelmaat opgeleverd. En het is 
uiteindelijk toch een mooi divers speelveld geworden. Er ligt 
nu een prachtig veldje dat goed is gedraineerd. Het veldje is nu 
mooi droog en nodigt uit om te spelen. 

Er is een volleybalveldje, een tafeltennistafel, een voetbalveldje 
en een ‘speelrek’. Dit heeft duidelijk zijn aantrekkingskracht 
op de kinderen. Er zijn nu op mooie dagen spelende kinderen 
hoorbaar, iets wat de omgeving een levendig karakter heeft 
gegeven. 
Ook de volwassenen hebben de gang naar het veldje 
gevonden. Het veld biedt uitstekende mogelijkheden voor 
allerlei activiteiten. Deze zomer is de eerste buurt BBQ  er op 
georganiseerd. 
De gemeente maait het gras en doet het groot onderhoud. 
Het speelveld wordt verder door de buurt zelf mooi gehouden. 
Dit versterkt het gevoel dat het veld van ons allemaal is en dat 
we er samen verantwoordelijk voor zijn. Er zijn ondertussen 
hondenbordjes geplaatst zodat het veld schoon en toegankelijk 
blijft en de pret niet wordt bedorven door hondenpoep. Ik ben 
ervan overtuigd dat het veldje bijdraagt aan de leefbaarheid van 
de buurt. Onze kinderen zijn er in ieder geval erg blij mee. En 
daarvoor hebben we het speelveldje tenslotte gerealiseerd.”

Speeltuinen in de schijnwerpers

Wist u dat...
Aaltinus Horsting 
dit jaar een cursus 
Fondsenwerving 
heeft gevolgd. 
Als u vragen heeft 
hierover bij hem 
terecht kunt. 

Wist u dat...
Helga Schaaphok 
ons nieuwste 
bestuurslid is. 
En dat ze ervaring 
heeft met het 
verbeteren van 
een speeltuin 
in Beilen-West. 
Wanneer u 
inspiratie wenst, 
ze u kan helpen.
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BoVENSMilDE
De Molukse wijk in Bovensmilde bevat een 5-tal straten 
waar de Molukse gemeenschap woont ( Jasmijnstr.,
Berberisstr., Seringenstr., Esdoornstr. en Magnoliastr.). 
Sinds de start van het Herstructureringsplan Molukse 
Wijk in 2003 ziet de wijk er mooier uit. 

Binnen het gemeentelijk plan was er geen invulling gegeven aan 
de woon- en leefomgeving, zoals bijvoorbeeld speelplekken.
In het kader van het 10 jarig bestaan van Speeltuinoverleg werd 
in 2009 een conferentie georganiseerd. Deze werd bezocht 
door Etty Maitimu, Jeany Kaihatu en Adri Tunyluhulima. Het 
deelnemen aan deze conferentie bleek een grote aanwinst 
te zijn. Het heeft een brede visie gegeven op de openbare 
beweeg- en speelruimte. “Daar viel voor ons alles op zijn plek”, 
aldus Etty. 

Met veel enthousiasme nemen de deelnemers het voortouw 
als initiatiefnemers om de toekomstige ontmoetingsplekken 
binnen en rondom de Molukse Wijk te realiseren. Al snel 
vormen ze de groep Golongan Pertemuan, vrij vertaald 
‘Groep van de ontmoeting’. Deze groep stelt zich het doel: De 
woon- en leefomgeving van de Molukse wijk in Bovensmilde 
leefbaarder te maken door ontmoetingsplekken in te richten, 
zodat jong en oud samen kunnen ontspannen, bewegen en/
of spelen. 
Er is gestart met het inventariseren van de behoefte bij alle 
wijkbewoners. Vrijwilligers spreken ieder persoonlijk en al hun 
ideeën worden verwerkt in een conceptontwerp. Deze wordt 
tijdens een burendag met de bewoners besproken. Vervolgens 
is een visie geschreven waarbij de betrokkenheid en de bijdrage 
van de wijk de belangrijkste uitgangspunten zijn. Tevens bevat 
deze visie een duidelijk plan van aanpak. Na presentatie van 
de visie aan de gemeente is gestart met de invulling van een 
tweetal geschikte openbare ruimtes.
De speeltuin tussen de Jasmijnstraat en Berberisstraat 
bevat nu een vogelnestschommel, een duikelrek, een 
groot combinatietoestel en een groot aantal ronde speel/
zitelementen. Vooral gericht op de jongere kinderen.  

Een andere ruimte achter de Jasmijnstraat richt zich meer op 
de oudere jeugd en volwassenen. Deze heeft een basketbal, een 
overdekte picknicktafel met geïntegreerd schaak- en dambord 
en een combi beweegtoestel. Hier worden ook activiteiten 
georganiseerd. Deze speeltuinen zijn in 2012 gerealiseerd en 
in het voorjaar 2013 offi cieel geopend. Een volgende stap was 
de omgeving bij het Stichtingsgebouw Molo-Oekoe, welke 
aansluit bij de Brink. Samen met de werkgroep BrinkBaru 
is daar nu een mooi speelveld aangelegd met diverse speel- 
en ontmoetingsmogelijkheden. De laatste aanwinst is een 
sportcourt.

Binnen de visie waren een aantal ontmoetingsplekken voorzien, 
een deel is nu al uitgevoerd. De groep werkt nu aan het plan 
ter verbetering van de omgeving rond het Stichtingsgebouw. 
Centraal staat een walang, een overdekte ontmoetingsplek, 
in een groene omgeving. Een plek waar jong- en oud zich 
kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten. Deze positieve 
ontwikkelingen hebben de initiatiefnemers enthousiast 
gemaakt voor het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Nu 
zijn ze ook betrokken geraakt bij andere leefbaarheidsprojecten 
in Bovensmilde.

Wist u dat...
op 21 en 22 maart,  Nl Doet weer wordt georganiseerd door het oranjefonds.  U daaraan 
mee kunt doen en een fi nanciële bijdrage kunt aanvragen van maximaal € 450,-  En dat dit 
een ideale mogelijkheid is om gezamenlijk speeltoestellen schoon te maken of bijvoorbeeld 
te schilderen.

Wist u dat...
Er veel is nagedacht 
over de realisatie 
of verbetering van 
speelplekken in de 
gemeente. 
De leefbaarheids 
wedstrijd MoEk 
van de gemeente 
had namelijk 22 
plannen ontvangen, 
waarvan 10 
betrekking hadden 
op speelplekken.

Wist u dat...
Truida Benthem 
na bijna 15 
jaar gestopt 
is met haar 
betrokkenheid 
voor de 
nieuwsbrief. 
Het bestuur 
bedankt haar voor 
haar enthousiaste 
bijdrage aan de 
ontwikkeling 
van het 
Speeltuinoverleg.



De Buurtsportcoach is een project wat zich richt om 
meer inwoners te laten sporten en bewegen op een wijze 
zoals zij dit wensen. De doelstelling van dit project is 
het versterken van het lokale sport- en beweegaanbod in 
de buurt. En het maken van verbinding tussen sport- en 
beweegaanbieders en andere sectoren.

Mogelijk dat u met de gedachte loopt om bijvoorbeeld 
een voetbaltoernooitje in de zomer te organiseren, dan 
biedt dit project mogelijk kansen. 

In Midden-Drenthe werken Sport Drenthe en Welzijnswerk 
Midden-Drenthe samen in het project Buurtsportcoach. 
De functie van Buurtsportcoach wordt ingevuld door 
Dorien van de Kant van Sport Drenthe en Arjanne ter Bork 
van Welzijnswerk Midden-Drenthe. 

Intussen is het project gestart in Hooghalen, Hijken 
en Hoogersmilde. In eerste instantie wordt er een 
behoeftepeiling gehouden onder de inwoners van de 
dorpen. De resultaten van de behoeftepeiling worden 

gepresenteerd in het dorp en vervolgens wordt samen 
met de verenigingen bepaald wat de vervolgacties zijn.
Zo is het mogelijk om nieuwe sportactiviteiten te 
ontwikkelen, bijscholing voor vrijwilligers te organiseren, 
proefl essen te houden of een evenement te organiseren.  
Hierbij is het wel steeds de bedoeling dat de nieuwe 
activiteiten blijvend zijn, er wordt  gekeken hoe ze kunnen 
worden ondergebracht bij de bestaande organisaties.

Voor speeltuinorganisaties is het interessant te onder-
zoeken of naast het vrije spelen ook behoefte is aan 
georganiseerde activiteiten in de speeltuin, zoals sport- 
en spelactiviteiten. Voor nieuwe initiatieven op dit gebied 
kan men contact opnemen met het bestuur van het 
Speeltuinoverleg en/of Harry Tijms, opbouwwerker met 
als aandachtsveld speelvoorzieningen in onze gemeente.

Nieuws van Welzijnswerk 

ADRES

Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe

PoSTADRES

Speeltuinoverleg 
Midden-Drenthe

Hoofdstraat 12

 9414 AC Hooghalen

Tel: 0593 592366

kANTooRADRES

Nassaukade 4

9411 kG Beilen

E-MAil

E-mail adres: info@

speeltuinoverleg

middendrenthe.nl

Website: www.

speeltuinoverleg

middendrenthe.nl

ColoFoN

’t Speelveld  is 
een uitgave van 

Speeltuinoverleg 
Midden-Drenthe

REDACTiE

Aaltinus Horsting

Anita Talens

Team Spelen
Na een periode van afwezigheid van ruim een jaar wegens 
werkzaamheden elders, heeft Gert Slomp zijn werkzaamheden 
binnen ons Team Spelen weer opgepakt. Gert Slomp en Henk 
Suurd zorgen voor alle praktische zaken, jaarlijkse grote 
veiligheidsinspecties, verwerking van de inspectieformulieren 
en contacten over beheer & onderhoud. Elma Busz draagt 
zorg voor het beleid, budget, overeenkomsten, plannen voor 
renovaties en nieuwe speelvoorzieningen en contact met 
onder meer Speeltuinoverleg.

Nieuwe overeenkomsten
Eind 2012 hebben we nieuwe overeenkomsten verstuurd 
voor de buurtspeeltuinen. De meeste overeenkomsten 
zijn binnen en verwerkt, voor deze speeltuinen zijn de 
vergoedingen overgemaakt. We wachten echter nog op een 
aantal overeenkomsten. Het bestuur van Speeltuinoverleg 
ondersteunt de gemeente bij het benaderen van de 
resterende speeltuinvrijwilligers hierover.

inspectieformulieren
We verwachten voor elke speeltuin elke twee maanden 
een kleine inspectie. We zijn nog bezig om een gebruiks-
vriendelijke digitale versie te maken. Tot die tijd vragen we u 
om bijzonderheden te melden via het inspectieformulier, dit 
is te vinden op: www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl.
U kunt dit naar de gemeente mailen of sturen. Ook
kunnen bijzonderheden in een traditionele mail 
(dus zonder formulier) gemeld worden aan e-mail: 
teamspelen@middendrenthe.nl. 

Werkzaamheden
Op verschillende plekken zijn we bezig met het 
vernieuwen van speelvoorzieningen. In de buurt van de 
Molenakkers in Beilen is de speelvoorziening vernieuwd. 
In Smilde wordt een nieuwe speelplek gerealiseerd aan 
de Kievitstraat. In Bovensmilde is bij de Schoolstraat 
(Brinkbaru) een voetbalcourt en kabelbaan gerealiseerd. 
In Bovensmilde en in Hoogersmilde zijn bij de nieuwe 
brede school nieuwe speelvoorzieningen geplaatst. 

Nieuws van de gemeente


