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Woord vooraf
Deze Nieuwsbrief bevat 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!

Van de bestuurstafel
Het jaar 2015 is al weer bijna voorbij. Onze jaarvergadering hebben we dit jaar
gehouden op 16 april in Westerbork, zaal Meursinge. De jaarvergadering verliep
op de gebruikelijk wijze, zeer gemoedelijk. We hebben afscheid genomen
van Helga Schaaphok welke ons vervroegd heeft verlaten. De voorzitter was
aftredend maar heeft zich nog een jaar beschikbaar gesteld. In het bestuur
is Albert Raven gekozen als nieuw bestuurslid. Albert is geen vreemde voor
Speeltuinoverleg, hij was, in de periode dat hij werkzaam was bij Welzijn
Midden-Drenthe, onze professionele ondersteuning.
Het bestuur van het Speeltuinoverleg is ook dit jaar weer bij een aantal
projecten betrokken geweest. Zo kwam er vanuit de Buurtsportcoach een idee
voor aansluiting bij de Nationale Buitenspeeldag. Dit hebben we gezamenlijke
opgepakt. Met een financiële bijdrage van de gemeente konden we 3 pilotprojecten begeleiden in hun plannen. In de Nieuwsbrief van dit voorjaar en
tijdens de jaarvergadering waren alle leden uitgenodigd mee te doen. Uiteindelijk
hadden 5 initiatieven zich aangemeld. Voor de huur van spelmaterialen kon
men gebruik maken van een flinke korting bij de Spelotheek. En bij een tweetal
pilots was Jogg aanwezig met een Waterchallenge en vers fruit.
We hebben twee keer bestuurlijk overleg gehad met de gemeente. Daarbij
hebben we natuurlijk gesproken over de Buitenspeeldag in Midden-Drenthe.
Wethouder Lohuis is tijdens deze prachtige dag op de drie pilot-locaties
geweest. In Bovensmilde, waar hij de start van de Buitenspeeldag heeft
gegeven. Daarna in Hijken, waar hij de speeltoestellen voor oud en jong heeft
geopend. Tenslotte in Smilde, waar de naam van de gerenoveerde speeltuin
bekend werd gemaakt. Al met al heeft hij en alle betrokkenen genoten van alle
activiteiten en de stralende middag.
Andere projecten die dit jaar speelden waren de plaatsing en opening
van de beweegcourts bij de scholen. En heeft de gemeente dit jaar de
leefbaarheidswedstrijd MOEK georganiseerd, waar een groot aantal inzenders
een plan hadden ingediend voor verbetering van de speeltuin in hun buurt.
Volgend jaar zullen we wederom de Buitenspeeldag gaan organiseren. Tevens
zullen de ontwikkelingen rond het Groenbeleidsplan van de gemeente worden
gevolgd.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een speels 2016!

In dit nummer:

Henk Wolbers, voorzitter
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Bestuur op Stap

Op 27 augustus waren we als bestuur op bezoek bij Plaatselijk Belang
Nieuw Balinge.
We werden hartelijk ontvangen door Albert Wielink en José Post in Dorpscentrum
“de Heugte”. Ook was de dorpscontactambtenaar Tinka Neutel aanwezig.
Vervolgens hebben we een rondgang gemaakt langs de beweegtuin, het
schoolplein met de nieuwe beweegcourt en het plein van de peuterspeelzaal.
Alles zag er keurig uit en heeft de voorzitter wederom zijn sportiviteit laten zien
op de buitentoestellen.
We bedanken beide vrijwilligers voor hun tijd en inzet.

Buitenspeeldag in
Midden-Drenthe 2015
Smilde, Prins Clausstraat
Op woensdagmiddag 10 juni heeft de speeltuin aan de
Prins Clausstraat in Smilde meegedaan aan de Nationale
Buitenspeeldag. Twee vrijwilligers, Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe en Welzijnwerk Midden-Drenthe hebben
voor de kinderen een leuke middag georganiseerd met
originele activiteiten.
Ruim 180 kinderen en ouders hebben woensdagmiddag een
geweldig mooie middag gehad. De kinderen konden onder
leiding van kunstenares Jacqueline Zwiebel van Kreakracht
hun eigen bord spuiten met graffiti. Ook konden de kinderen
meedoen aan de Waterchallenge van JOGG. Tijdens de
Waterroute kregen de kinderen heerlijk zomerfruit van
Volsmaak groentezaak uit Smilde. Verder was er nog een
springkussen en konden de kinderen de stoep versieren met
stoepkrijt. COOP Meintjes uit Hoogersmilde zorgde voor
drinken en wat lekkers voor de kinderen en de ouders.
Jaylinn Vos heeft de nieuwe naam voor de speeltuin bedacht.
Er staat nu een mooi groot bord in de speeltuin waarop met
graffiti de naam is gespoten. Jaylinn heeft de kunstenares

hiermee geholpen. Om 4 uur heeft wethouder Lohuis de
speeltuin officieel geopend. De speeltuin heet nu OUTSIDE.
We kijken terug op een prachtige middag met leuke activiteiten
en enthousiaste kinderen, ouders en vrijwilligers!
Harriët Bijlenga en Ingrid Klok

Hijken, dorpsplein
Op woensdag 10 juni organiseerden de speeltuinvereniging
de Woert en Kids Together de Buitenspeeldag in de
speeltuinen De Woert en de Hofkamp in Hijken.
Tijdens de inloopmiddag konden de kinderen tussen 13.30
uur en 15.30 uur een stempelkaart bij de start halen en alle
spelletjes spelen die aanwezig waren.
Er waren spelletjes voor klein en groot. Zoals eendjes vangen,
zaklopen, pittenzakjes gooien, boogschieten, flesjes voetbal,
sumoworstelen en een sjoelbak.
Ook konden de kinderen een zakje popcorn en ranja halen.
Wanneer de kinderen de stempelkaart vol hadden konden ze
deze inleveren voor een waterspuit.
Om 14.30 uur werd het beweegplein voor volwassenen geopend
door wethouder Lohuis. Alle vrijwilligers en de kinderen waren
hierbij aanwezig. Na de opening gingen ze met een ijsje in de
hand verder met de spelletjes.
Aan het einde van de middag zijn ongeveer 80 kinderen en vele
vrijwilligers met een voldaan gevoel naar huis gegaan!
Gerda Jutten en Hans Schuring

Wist u dat...

Dit jaar op woensdag 8 juni de Buitenspeeldag is gepland? Schrijft u
deze alvast in uw agenda? Ook in 2016 gaan we u ondersteunen om er
een leuke middag van te maken. Kom naar de jaarvergadering en laat
u inspireren. Meer informatie: www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.

‘t Speelveld
Bovensmilde, Kinderwampex

Beilen, Kruudmoes

Op woensdag 10 juni is vanaf 13.30 uur is in Bovensmilde
voor het eerst een Kinderwampex georganiseerd. Deze
was bedoeld voor alle basisschoolgaande kinderen inen rondom Bovensmilde. Tijdens de wampex kwamen
de kinderen via een soort speurtocht langs verschillende
speeltuinen waarbij ze diverse leuke opdrachten moesten
uitvoeren. Na afloop kreeg iedere deelnemer een leuke
herinnering aan de wampex.

Van 13:00 tot 17:00 uur was er voor alle kinderen de
mogelijkheid tot spelen op het trapveldje van buurtvereniging
het Kruudmoes. Naast een luchtkussen had ik via mijn werk
een aantal ballen en een touwtrektouw meegenomen. Er
werd gevoetbald, gevolleybald en met materialen uit het
promopakket van Jantje Beton. Om de zoveel tijd riepen we
iedereen bij elkaar voor een paar potjes touwtrekken. Met de
oudere jeugd deden we of vakschieten op een goal, of latje
schieten van verschillende afstanden. Er zijn zo’n 35 kinderen
geweest, waarvan sommigen vanaf begin tot einde!

De wampex stond volledig in het teken van buiten spelen,
bewegen en gezond eten en drinken. Een ander belangrijk doel
van de wampex was de samenwerking tussen diverse mensen
en verenigingen in Bovensmilde, in dit geval: Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe, diverse vrijwilligers van speeltuinen, MoloOekoe, Jeugdwerk Bovensmilde en Welzijnswerk MiddenDrenthe.

Tussen de bedrijven door was er gratis ranja en van die kleine
zakjes Haribosnoep. En doordat er de hele tijd muziek uit een
prima installatie kwam en het weer dikke prima was, was het
wat ons betreft een zeer geslaagde middag!! En de reacties van
ouders uit de buurt bevestigden dat nog eens.
Bart Steenge
Om 13:30 uur werd de officiële start gegeven door wethouder
Lohuis bij MFA de Spil, de finish was bij Molo- Oekoe en de
waterspeeltuin. Bij de finish kregen alle deelnemers een gratis
stuk fruit aangeboden door de Poiesz en kunnen ze nog spelen
in de prachtige waterspeeltuin. Er was ook een luchtkussen
en DJ aanwezig om het feest compleet te maken! Uiteraard
konden ouders en andere belangstellenden in Molo-Oekoe
terecht voor een hapje en drankje.

De Kinderwampex 2015 werd mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage uit het Lokaal Groene Kruis Fonds.
De organisatie ziet terug op een geslaagd evenement en
heeft veel positieve reacties van zowel kinderen als ouders
ontvangen. We zijn ook goed in de pers geweest, zo was RTV
Drenthe aanwezig en stond er een grote foto in het Dagblad
van het Noorden.
Arjen Warners

Wist u dat...

De Spelotheek in Beilen betrokken
was bij de Buitenspeeldag?
Zij voor deze speciale dag
50% korting verleende op de
huur van spelmaterialen!

EVEN VOORSTELLEN
Tot 2012 was ik opbouwwerker bij het Welzijnswerk
Midden-Drenthe. Al weer een paar jaar ben ik nu met
pensioen.
Tot mijn verrassing
werd ik gevraagd mee
te werken aan het
Speeltuinoverleg, nu
als vrijwilliger in het
bestuur. Ruim 15 jaar
terug was ik betrokken
bij het ontstaan van de
vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe. In deze periode is het tot
vruchtbare samenwerking gekomen rond de speelplekken.
Samenwerking van ouders en buurten, dorpen en
gemeente. Dat heeft er voor gezorgd dat we de organisatie
in onze gemeente goed voor elkaar hebben. Dus ja, ik ben
graag bereid om een steentje bij te dragen!
Ik ben verder actief geworden bij het IVN (Instituut voor
Natuureducatie en Duurzaamheid) in de regio Westerveld.
Ik fietste altijd al graag een rondje door Drenthe, maar
was redelijk onwetend over waar ik langs fietste. Dus
ben ik gestart met een tweejarige cursus Natuurgids.
Met buurtgenoten en buurtvereniging werken we aan
dorpszorg via “Omzien naar elkaar langs de vaart”.
Verder, zo als pensionados doen, ga ik veel in museums
kijken, naar concerten en dat soort dingen. Als ik een
kennis tegenkom die vraagt “En Albert bevalt dat nou niet
werken” Dan zeg ik “Ik kan het je alleen maar aanraden!”

Wist u dat...

In Beilen nog een
speeltuin heeft
meegedaan met de
Buitenspeeldag?
In Noorderhoek
waren verschillende
spelletjes ten doen,
zoals levend sjoelen
en sumo worstelen,
daarnaast konden
de kinderen
zich mooi laten
schminken.

Wist u dat...

Er nog meer mooie
foto’s zijn van de
Buitenspeeldag?
Kijk op de
website van het
Speeltuinoverleg
en kijk in ons
foto archief:
www.speeltuin
overlegmidden
drenthe.nl

ADRES
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe

PoStADRES
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe
Hoofdstraat 12
9414 AC Hooghalen
tel: 0593 592366
KANtooRADRES

Nieuws van de gemeente
Narcissen voor alle speeltuinen

In de week van 11 december hebben alle contactpersonen
bloembollen mogen ontvangen. Het zijn narcissen die door
de vrijwilligers zelf geplant kunnen worden. Het is leuk om
hier ook kinderen bij te laten helpen. Vele handen maken licht
werk! Het zijn narcissen, die elk jaar opnieuw zullen bloeien.
De vuistregel om te planten is: twee keer zo diep als de bol
hoog is. De beste planttijd is voor de vorstperiode.
Nieuw-Balinge had de eer dit op vrijdag 11 december samen
met wethouder Lohuis te doen.

Hoogersmilde en Wijster krijgen nog een court. Op
10 september zijn de courts feestelijk geopend, met
aanwezigheid van wethouder Bent. Diverse scholen
hebben laten zien dat je vele sporten kunt doen in de
courts. Floorball, voetbal, handbal, volleybal, korfbal en
nog veel meer.

Nassaukade 4
9411 KG Beilen

E-MAil
E-mail adres: info@
speeltuinoverleg
middendrenthe.nl
Website: www.
speeltuinoverleg
middendrenthe.nl

Schapendrift

ColoFoN
’t Speelveld is
een uitgave van
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe
REDACtiE

Schoolpleinen

De school in Westerbork is in gebruik genomen. Net als op
de andere schoolpleinen zijn ook hier de speelvoorzieningen
openbaar toegankelijk na schooltijd. De beweegcourts op
de schoolpleinen zijn bijna allemaal klaar.

Anita talens
Aaltinus Horsting

Afgelopen maanden hebben we onder andere in de
Schapendrift werkzaamheden verricht. In deze buurt
waren 3 speelplekken. Er komt 1 plek te vervallen. De twee
plekken die blijven worden opgeknapt.

onderhoud en vervanging

Alle jaarlijkse inspecties zijn weer gedaan. Op allerlei
plekken zijn weer reparaties verricht en toestellen
vervangen.

Henk Wolbers
Albert Raven

Contactgegevens Gemeente
Henk Suurd (06-1312 1070)
Elma Busz (0593-539 438)
Mail: teamspelen@middendrenthe.nl
of gemeente@middendrenthe.nl

Wist u dat...

op 11 en 12 maart 2016 Nl Doet weer wordt georganiseerd door het oranjefonds.
U daaraan mee kunt doen. En dat u een ﬁnanciële bijdrage kan aanvragen voor maximaal
400,-. En dat dit een ideale mogelijkheid is uw speeltoestellen schoon te maken of
bijvoorbeeld te schilderen met nieuwe vrijwilligers. Meer informatie: www.nldoet.nl

