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Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Van de bestuurstafel
De ledenvergadering is gepland op 16 april in Westerbork. Begin april ontvangt u alle officiële stukken
van ons. Maar zet deze datum alvast in uw agenda.

Gemeentelijke Buitenspeeldag 10 juni
Sinds 1994 wordt in Nederland elk jaar de landelijk Buitenspeeldag uitgeroepen, elke tweede
woensdag in juni. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor buitenspeelruimte en het buiten
spelen als activiteit. Buiten spelen is belangrijk voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van
kinderen.
Naar aanleiding hiervan wil Speeltuinoverleg dit graag op Midden-Drentse wijze vormgeven. In het
verleden hebben speeltuinen uit onze gemeente meegedaan. Dit jaar willen we graag dat alle
speeltuinen hieraan meedoen. Tijdens deze dag willen we alle speeltuinen in Midden-Drenthe in de
spotlights zetten. Hiermee willen we iedereen laten zien welke speeltuinen er zijn. Daarnaast de
kinderen laten ervaren hoe leuk het is om samen in de buurt in een speeltuin te spelen.
Open dag speeltuin
Om deelname voor u aantrekkelijk te maken, bieden we elke speeltuinorganisatie een subsidie aan
van maximaal € 50,-. Dit geld kan worden gebruikt voor de feestelijke aankleding van de speeltuin,
een hapje en/of drankje, huur spelmateriaal of een extra activiteit.
4 grote pilots: spelen en bewegen rondom de speeltuin
Wilt u deze dag groter aanpakken door middel van extra activiteiten, eventueel in samenwerking met
andere speeltuinen of verenigingen? Werk dit idee dan uit op papier en dien uw idee in bij
Speeltuinoverleg vóór 9 april. Uit deze ingediende plannen kiest de organisatie 4 ideeën, welke we als
pilotproject ondersteunen met maximaal € 250,-.
Wilt u deelnemen op woensdagmiddag 10 juni 2015? Mail uw gegevens aan het secretariaat.
Op de jaarvergadering van 16 april geven we nog aanvullende interessante informatie en worden de 4
geselecteerde plannen bekend gemaakt. Mocht u hierbij niet aanwezig kunnen zijn, dan krijgt u deze
informatie uiteraard via de mail.
Dit project wordt georganiseerd door Welzijnswerk Midden-Drenthe, de Buurtsportcoach en het
bestuur van het Speeltuinoverleg. De gemeente Midden-Drenthe maakt het project voor een belangrijk
deel financieel mogelijk.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het Speeltuinoverleg.

Nieuws van de gemeente
Schoolpleinen: speelplek voor alle kinderen
In de vorige Nieuwsbrief hebben we jullie al geïnformeerd over de
schoolpleinen. Deze zijn openbaar toegankelijk ook na schooltijd.
De gemeente doet hier de inspecties en onderhoud van de
speeltoestellen.
Onlangs hebben wij ook borden bij de ingangen geplaatst met de
‘spelregels’. Het zijn vrolijke en herkenbare borden geworden.

Beweegcourts
Op bijna alle schoolpleinen komen beweegcourts, met doelen en baskets. Op het plein van de Harm
Smeengeschool in Beilen is er al één geplaatst.

Eind maart zijn er op ongeveer 11 pleinen beweegcourts. De laatste courts komen iets later, omdat er
bijvoorbeeld nog bestrating aangelegd moet worden.

Werkzaamheden
Nagtegael
In Nagtegael 1 en 2 zijn nieuwe speel- en sporttoestellen geplaatst. In verhouding met het aantal
kinderen had deze wijk te weinig speelmogelijkheden. Gezien het feit dat het opeens heel druk is in de
speeltuinen, valt het zeker in de smaak!

Hijken
De wijzigingen in speelvoorzieningen in Hijken zijn bijna in de laatste fase. Bij de MFA is een nieuwe
speeltuin gekomen. Hier komen nog een beweegtuin (initiatief van bewoners) en een beweegcourt.
De speeltuin aan de Woert wordt gerenoveerd, hier komen o.a. nieuwe doelen en een nieuw klim-glij
toestel.

