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(geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeente)
In november 2004 verscheen van de gemeente een
nieuwsbrief, daarna is ook Speeltuinoverleg gestart
met een nieuwsbrief. Vanaf nu dus gezamenlijk!
Hierbij vanuit de gemeente weer een aantal interessante nieuwtjes, weetjes en aandachtspunten.
Het is weer lente, mooi weer en: weer tijd om veel
buiten te spelen! We hopen dat iedereen weer veel
plezier beleeft in en om de speeltuin (volwassenen en
kinderen).
Nieuwe speeltuinen
In Hooimaveld in Westerbork worden binnenkort de
eerste toestellen geplaatst. En ook in Nieuw Balinge
komt binnenkort een nieuwe speeltuin bij de nieuwbouw. Voor de Korenmolen in Smilde zijn de voorbereidingen voor speeltoestellen in volle gang, we
hopen ook hier zo snel mogelijk iets te kunnen realiseren.

Langkampen in Beilen. Helaas is het geld vaak de rem
op veranderingen. Wij krijgen regelmatig wensen,
omdat het geld dat er is hard nodig is voor onderhoud en de hoogst nodige vervangingen, moeten wij
nogal eens mensen teleurstellen. Dit is vervelend en
soms zelfs wat frustrerend, maar we proberen er het
beste van te maken. Het algemeen nut en de veiligheid staan daarbij voorop.
Bijdrage gemeente
De bijdragen voor 2005 voor de overeenkomsten zijn
grotendeels overgemaakt. Waar momenteel geen
ondertekende overeenkomst is, is de bijdrage nog
niet betaald, maar dat zijn er gelukkig niet zo veel
meer. Per 2006 is het de bedoeling dat de contributie
aan het Speeltuinoverleg van de 115,- subsidie van
de gemeente wordt ingehouden.
Elma Bouwmeester

Woord vooraf
De natuur doet haar best om de
bomen en struiken weer te voorzien
van een fris groene kleur. De vogels
zingen ‘s morgens in alle vroegte het
hoogste lied. Kortom het is echt
lente en…… bij lente horen
lentekriebels. Kriebels om naar
buiten te gaan.Vooral voor kinderen

Veranderingen
We hebben ook weer speeltuinen waar kort geleden
veranderingen zijn uitgevoerd, of waar dit binnenkort
gebeurt. Voorbeelden zijn de Fazantlaan en

betekent dit spelen. Spelen in de

Nieuws van Alescon

voor de ontwikkeling van het kind. In

speeltuin of spelen op het schoolplein. Spelen is van essentieel belang

(geplaatst onder verantwoordelijkheid van Alescon)

Na het laatste overleg met de gemeente over de
speelvoorzieningen is het punt naar voren gekomen
over de onderhoudswerkzaamheden. De specifieke
afspraken staan vermeld in het contract dat elke
vereniging in haar logboek heeft.
De onderhoudswerkzaamheden zijn in een bepaalde
verhouding verdeeld. Deze verhouding houdt in dat
zowel Alescon als de verenigingen beide de zorg
hebben voor een aantal punten. De gemeente kwam
tot de conclusie dat een aantal punten die Alescon
doet ook door de buurtverenigingen gedaan kunnen
worden. Hiermee wordt bereikt dat de speeltuin
onder het toezicht van de buurtvereniging schoon en
goed onderhouden blijft. De betrokkenheid met de
speeltuin wordt hierdoor groter. Punten waar de
verenigingen zorg voor moet dragen zijn: de valdempende ondergronden onkruidvrij en schoon houden.
Deze ondergronden dienen ook met enige regelmaat
los te worden gemaakt zodat de valdempende eigenschappen van de ondergrond behouden blijft en
uitwerpselen van katten sneller verteren. Ook dient
zorg te worden gedragen voor het onderhoud van de
speelvoorzieningen. Hiermee wordt het regelmatig
schuren en schilderen van het toestel nog wel eens
over het hoofd gezien. Zorg ervoor dat geverfde

onderdelen regelmatig nagekeken worden op
beschadigingen en bijgewerkt worden. Let hierbij
vooral op het plaatwerk wat soms deel uitmaakt van
het toestel. Door goed onderhoud van deze
onderdelen zal de levensduur en de kwaliteit van de
speeltoestellen aanzienlijk verbeterd worden. Als de
buurtvereniging een mankement aantreft dat de veiligheid in gevaar brengt, dan dient zo spoedig mogelijk
actie ondernomen te worden door de buurtvereniging, of het mankement wordt doorgegeven aan
Alescon, zodat een passende maatregel getroffen kan
worden.
Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk
altijd contact opnemen met Jan Boertien van Alescon
afdeling speelvoorzieningen.

Midden-Drenthe kunnen wij dan
ook trots zijn op al die mooie
speelveldjes waar kinderen naar
hartelust kunnen spelen.
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Naam van de nieuwsbrief
In de vorige Nieuwsbrief plaatsten wij een oproep voor een passende
naam. De creatieve (speeltuin) mensen onder ons hebben het bestuur
van het Speeltuinoverleg, verrast met een aantal leuke namen. Een
deskundige jury heeft zich gebogen over de ingezonden namen en
kwam unaniem tot de conclusie dat de naam “’T SPEELVELD” wel een
passende naam is.
Waarom ‘T SPEELVELD (letterlijke tekst van de inzender)
Omdat alle betrokkenen zich bezighouden met speeltuinen en spelen.
Speeltuinoverleg beweegt zich in het SPEELVELD met de gemeente en
andere instanties en probeert binnen dit VELD goede dingen voor haar
leden te bewerkstelligen. De leden van het Speeltuinoverleg hebben
ook met dit SPEELVELD te maken, maar ook letterlijk met haar
SPEELVELD, namelijk de speeltuin.
De winnaar is Erik Veenstra van de buurtvereniging de Zoppers uit
Beilen. Tijdens de jaarvergadering is hier uitgebreid aandacht aan
besteed. Erik heeft uit handen van de voorzitter de slagroomtaart in
ontvangst mogen nemen met daarop de naam ’T SPEELVELD.
Speeltuin de Westerkampen in Elp en speeltuin Knuppeldiek in
Westerbork hebben bij de opening van hun speeltuin al kennis gemaakt
met deze heerlijke slagroomtaart.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw jasje
Zoals u ziet is de lay-out van de Nieuwsbrief geheel vernieuwd. Het is
een prachtig exemplaar geworden, uitgevoerd in kleur en ter completering verfraaid met leuke foto’s. De redactie is benieuwd naar uw
reactie. Mail of schrijf ons!! Erik Veenstra is bereid gevonden de layout van de nieuwsbrief te verzorgen en Rheno van Zantvoort van
Alescon wil foto’s leveren.Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor.

Jaarvergadering 5 april
Op 5 april jl. werd de jaarvergadering gehouden in zaal de Linde te
Beilen. Er waren zo’n 30 personen aanwezig. De jaarvergadering
bestond uit twee gedeelten, nl. het zakelijke gedeelte en het thema
hangjongeren in de speeltuin. De notulen van de vergadering worden
toegestuurd, een paar punten halen we nu al naar voren.
Extra aandacht besteed aan de contributie
Er is nu besloten dat er voor elke speelplek 7,50 betaald gaat worden. U beheert bijvoorbeeld drie speelplekken, dan is de contributie 3
x 7,50 in plaats van 11,50 per aangesloten lid. Er is al eerder in de
nieuwsbrief naar voren gebracht dat dit een redelijke verdeling is.
Immers de gemeente betaalt ook per speelplek 115,-. In 2006 zal
door de gemeente dit bedrag van de van de toegekende ‘onderhoudsbijdrage’ afgetrokken worden. Dit hoeft u dus niet zelf meer te doen.
Het bestuur van Speeltuinoverleg Midden-Drenthe ontvangt de contributie via de gemeente. Een prima oplossing die zeer gewaardeerd
wordt door onze penningmeester.

Wij als redactie,
hopen dat u met
veel plezier de
Nieuwsbrief zult
lezen. Graag zien
wij kopij van
de aangesloten
verenigingen
tegemoet. Ook
foto’s
zijn
welkom. Mail of
schrijf ons! De
v o l g e n d e
“’t SPEELVELD”
zal in dit najaar
verschijnen.

‘t Speelveld
Hangjongeren in de speeltuin
Thema van de
Jaarvergadering:
“Hangjongeren in
de speeltuin”

Theatergroep FLOT uit Westerbork was als eerste
aan de beurt. Deze theatergroep, bestaande uit zeven
jongeren heeft op geheel eigen wijze, zowel in woord
als gebaar, het thema hangjongeren gestalte gegeven.
Flot staat voor
Fris en Levendig
op het toneel!

Dit optreden werd door de aanwezigen zeer
gewaardeerd vooral omdat de groep zelf de teksten
voor dit optreden heeft geschreven. Ook het toneelspel werd in eigen regie uitgevoerd. Theatergroep
FLOT heeft van het jongerenfonds PEKOENJA van de

Stichting Kinderpostzegels geld gekregen voor een
zomer- en wintertoneelproductie. We zullen nog
meer van ze horen, FLOT uit Westerbork. Daarna
was het de beurt aan Wally Staal, onderwijzer aan de
Groene Driehoek in Hoogeveen. Wally vertelde op
een prettige manier hoe hij omgaat met hangjongeren
op het schoolplein of in de buurt van de school. Het
aandragen van voorbeelden uit de praktijk en zijn
enthousiaste manier van vertellen werd door de zaal
zeer gewaardeerd. Hij probeerde de zaal duidelijk te
maken om vooral een praatje te maken met de
hangjongeren. Zolang hangjongeren anoniem zijn, zijn
ze sneller in staat vernielingen aan te richten. De
hangjongeren uit de anonimiteit halen is zijn devies.
Dit werpt zeker zijn vruchten af.
Hangjongeren zijn jongeren waarvan je de naam nog
niet kent. (een slogan om te onthouden)

Nieuws van het Speelveld Landelijke straatspeeldag
De speeltuin van de buurtvereniging Brinklaan en
omgeving heeft de voorjaarsopknapbeurt al weer
gehad.Vorig jaar hebben vele buurtbewoners de hele
speeltuin een grote opknapbeurt gegeven. Het was
toen een hele dag gezellig samenzijn. Er is toen
geverfd, gespit en geharkt.

De straatspeeldag: actie voor kindvriendelijk verkeer.
3VO wil de kwetsbare positie van kinderen verbeteren. Zij proberen ouders en kinderen te ondersteunen in hun actie voor een veilige buurt. Daarnaast
stimuleren zij weggebruikers tot veilig en kindvriendelijk gedrag in het verkeer.

Dit jaar was dat niet nodig. Ze kregen een compliment van Alescon dat de speeltuin er picobello uitzag.
Een mooie opsteker voor de buurtvereniging. Op
woensdag 20 april werd er met een 7-tal mannen het
zand om de speeltoestellen omgespit. De afstand
tussen de toestellen en de grasrand werd vergroot,
zodat ook dat weer veilig is. Ook werden de kantjes
weer netjes gemaakt en onkruid verwijderd. Tot slot
is de omheining gerepareerd. Na ruim een uur
werken en vooral lachen was het karwei door jong en
oud geklaard en konden ze zeer tevreden aan de
koffie met de beloofde koek.

Speelt dit ook bij u in de straat of buurt dan is het de
moeite waard in samenwerking met 3VO en de
gemeente dit probleem onder de aandacht te brengen. Informatie over de straatspeeldag kan worden
gevonden op de website www.3VO.nl. 3VO is de
naam van gebundelde krachten van Veilig Verkeer
Nederland, de Voetgangersvereniging en Kinderen
Voorrang.

Nieuws van het
Speelveld,
onderhoudswerkzaamheden

Na afloop konden er ook vragen gesteld worden aan
Gert Hendriks van de politie. Gert Hendriks liet
weten dat het met het aantal incidenten erg meevalt,
maar dat er altijd een beroep op de politie gedaan
kan worden als dit nodig mocht zijn.

Speeltuin in de schijnwerpers
Het is de bedoeling om Speeltuin in de Schijnwerpers
als vast onderwerp in de Nieuwsbrief te plaatsen.
Daarbij hebben wij de hulp nodig van de buurtverenigingen die een speeltuin beheren.

Speeltuin
‘T Vogelnest
in de schijnwerpers

Als u iets te melden heeft over:
- het plaatsen van een nieuw toestel;
- het bakken van pannenkoeken met de kinderen;
- een gehouden schoonmaakactie bij de speelplek;
- het vernieuwen van de ondergrond,
dan is dit een reden om ons dat te melden. Natuurlijk
met een foto.
De Schijnwerper valt deze keer op speeltuin ’t
Vogelnest aan de Reigerlaan in Beilen-West. In deze
speeltuin is bijna al het oude materiaal vervangen
door nieuwe speeltoestellen in frisse vrolijke kleuren.
Speeltuin ’t Vogelnest heeft nog een grote wens, een
vogelnestschommel. Dit toestel is vooral bedoeld
voor kinderen met een fysieke beperking. De voorzitter van de speeltuincommissie, Tieme de Vries, vindt
dat kinderen met een fysieke beperking tussen wal en
schip vallen. De speeltoestellen die er nu staan zijn
alleen geschikt voor gezonde kinderen. Via fondswerving etc. probeert Tieme geld in te zamelen zodat
t.z.t. een vogelnestschommel gekocht en geplaatst kan
worden. De officiële opening van de speeltuin zal
begin september plaatsvinden. De redactie wenst de
speeltuincommissie veel succes met haar activiteiten.

Landelijke speeltuindag

Landelijke speeltuindag wordt
gehouden op
18 juni 2005

De NUSO (een landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie) heeft de 3e zaterdag van juni,
de 18e, uitgeroepen tot Landelijke Speeltuindag. Ze
hopen dat veel buurt- en speeltuinverenigingen op die
dag iets gaan organiseren voor kinderen.
Op die manier willen ze aandacht vragen voor spelende kinderen, zodat dit vooral onder de aandacht
gebracht wordt van de plaatselijke politiek en
instanties (denk aan verkiezingen in 2006). Dit kun je
bijvoorbeeld doen door mensen van de gemeenteraad of de krant uit te nodigen om een kijkje in de
speeltuin te komen nemen, of een persbericht naar
de krant te sturen. Een ieder is vrij om dit te doen.
Wij als bestuur van Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
juichen elke activiteit die georganiseerd wordt om
kinderen samen te laten komen en te spelen, toe. Meer
informatie kun je vinden op de website www.nuso.nl.
Ook kun je bellen met Cees Kramer van de NUSO,
telefoon 030 - 254 48 80 of met het bestuur van het
Speeltuinoverleg.

Vergunning aanvragen bij de gemeente
Bent u van plan in uw buurt iets groots te organiseren dan is het verstandig even contact op te nemen
met de gemeente.Voor het organiseren van een evenement, in dit geval de landelijke speeltuindag of
‘straatspeeldag’ is soms een vergunning nodig. Of dit
nodig is, is bepaald in een verordening van de
gemeente. Een vergunning kost
20,-. In bepaalde
gevallen zal dit bedrag moeten worden verhoogd met
60,-, dit is bijvoorbeeld het geval bij een wegafsluiting. Deze verhoging wordt veroorzaakt doordat
er een extra besluit tot wegafsluiting moet worden
genomen en gepubliceerd. Er zal dan ook afzetmateriaal beschikbaar worden gesteld door de gemeente.
Bij de vraag of er wel of niet een vergunning nodig is
kan contact worden opgenomen met Harm Woldhek
van de Afd. Externe Dienstverlening van de gemeente
Midden-Drenthe (T 0593-539419).

Kinderen willen
geen wipkip, maar
een slootje om
overheen
te springen en
kikkers vangen

