
Van de bestuurstafel 
In  de laatste nieuwsbrief van het jaar kijken we nog even achterom naar het jaar 2016.  
Wat is er gebeurd, wat valt op? 

Ledenvergadering
Voor de ledenvergadering in Hijken hadden we een volle agenda en een volle zaal.  Voorzitter Henk 
Wolbers nam afscheid, na ruim 10 jaar deze functie met enthousiasme te hebben vervuld. Tijdens 
zijn voorzitterschap heeft het gemeentelijk speelbeleid vorm gekregen. Zeker belangrijk, omdat de 
gemeente goede speelplekken centraal stelt en de huidige werkwijze onderschrijft. Ook als er een ander 
gemeentebestuur of een andere ambtenaar komt, blijven we op dezelfde manier werken. Henk Wolbers 
werd benoemd tot erevoorzitter van de vereniging en opgevolgd door Albert Raven. 

Op de ledenvergadering werd het nieuwe gemeentelijk “Groenbeleidsplan” voor de komende 10 jaar  
gepresenteerd. Het gaat over het gemeentelijk groen in de bebouwde kom, waar de speelplekken ook 
onder vallen. Het maaibeleid wordt hierin gehandhaafd. Daarnaast is er meer ruimte voor natuurvriendelijk 
groen, waarbij bewoners zelf een deel kunnen beheren. De Buitenspeeldag 2016 werd doorgenomen. 
We kregen een presentatie van het JOGG team (Jeugd Op Gezond Gewicht – kijk op jogg.nl of zoek ze 
op Facebook en Twitter)  Buitenspelen is een speerpunt van de JOGG-formule.

De ledenvergadering is een belangrijk moment om elkaar te zien en om informatie uit te wisselen rond 
de speelplekken en kinderen. De ledenvergadering wordt steeds goed bezocht (40-50 personen), maar 
er kunnen natuurlijk nog meer bij.

Buitenspeeldag
Het enthousiasme voor de Buitenspeeldag groeit. Op maar liefst 8 plekken konden dit jaar op 10 juni 
de kinderen meedoen. We hopen van harte dat er in 2017 weer meer zullen zijn. Het bestuur van het 
Speeltuinoverleg werkt daarvoor samen met de Buurtsportcoaches, het JOGG team Beilen, de lokale 
werkers van Welzijnswerk, de Spelotheek en de Gemeente. 

Overleg met de gemeente
We gaan twee keer per jaar met de gemeente om tafel. Dit jaar hebben we teruggekeken naar de 
ontwikkelingen van 5 jaar werken met het Speelbeleidsplan. Het bleek dat er in 2011 -  6000 kinderen 0-14 
jaar waren. Dit aantal was in 2016 gezakt tot 5251. Dus 749 of 12,5 % minder kinderen in de gemeente. 
Het aantal speeltoestellen ging in deze periode met 6 % achteruit. Dat is dus netjes. Speelplekken kosten 
geld, daarvoor moeten ze wel goed worden gebruikt. We zien dat de plekjes een ontmoetingsfunctie 
in de buurt hebben. Daarom blijven we op het standpunt dat de buurt zorgt voor de speelplek. Helaas 
zijn er een klein aantal plekken, waar de buurt de zorg nog niet voldoende uitvoert, bijvoorbeeld door 
het ontbreken van contactpersonen. Hiervoor zal het bestuur zich inzetten, om te voorkomen dat 
speelplekken moeten worden opgeheven.

Bestuur op stap
Deze zomer zijn we Beilen rondgefietst. Het blijkt dat het bestaan van buurtverenigingen onder druk 
staat. Gelukkig zijn er wel altijd bewoners die oog blijven houden voor de speeltuin in de buurt. Al is het 
wel vervelend wanneer deze zorg door slechts één persoon wordt gedragen. 

Website
Mensen kijk op onze website, het  is erg de moeite waard. Er is veel belangrijke informatie op te vinden.  

Albert Raven, voorzitter

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!
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BEiLEN | BOBBELBLAD
Speeltuinvrijwilligers hebben de avond voor de 
Buitenspeeldag de speeltuin feestelijk aangekleed met 
vlaggetjes, zodat de kinderen die er ‘s ochtends langs 
zouden fietsen direct weer herinnerd zouden worden 
aan: vandaag is de BUITENSPEELDAG!! 

Om 14.00 uur ‘s middags zijn we gestart. Er kwamen 
meteen al kinderen kijken en spelen. We hebben Hanneke 
Broer van ‘BROER styling en events’ geregeld voor de 
schmink. Ze heeft het de hele middag druk gehad met 
het schminken van mooie, vrolijke koppies. Ook waren er 
een paar buurvrouwen die hielpen met het snijden van 
fruit en het verzorgen van de ranja, koffie en thee. Twee 
buurmeisjes regelden het spekhappen voor de kinderen. 
Er werd ook veel gespeeld in en op de toestellen. Verder 
waren er bellenblazen, frisbees, stoepkrijt en speelgoed 
om mee te spelen in de zandbak. Het was een super 
gezellige en geslaagde middag en we hebben het ‘met 

elkaar’ gedaan. Dit geeft weer een goede ‘boost’ aan de 
buurt en de speeltuin, want de afgelopen dagen hebben 
we buurtgenoten met kleine kinderen in de speeltuin 
zien spelen, die we nog niet eerder hadden gezien! 
Conclusie: Buitenspeeldag 2016 was een succes, op naar 
de volgende! 

Ellen Schuring

NiEUW BALiNGE
Zo’n 50 kinderen hebben deelgenomen aan de 
Buitenspeeldag 2016 in Nieuw - Balinge. 

Het was een leuke middag met oud Hollandse spelletjes, 
een luchtkussen en vooral ook de Jeu de Boules baan is 
goed gebruikt. Het was gezellig en met wat ranja en een 
ijsjes zijn de kinderen al snel tevreden, ze hebben ervan 
genoten!

José Post

BOVENSMiLDE 
Kinderwampex – speurtocht door het hele dorp, waarbij er activiteiten zijn op elke speelplek

Buitenspeeldag     Midden-Drenthe 2016 

Wist u dat...
Op 10 en 11 maart 2017 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 is een ideale mogelijkheid is uw 
speeltoestellen schoon te maken of bijvoorbeeld te schilderen met nieuwe vrijwilligers. 
Meer informatie: www.nldoet.nl 

Wist u dat...
Er nog meer 
mooie foto’s 
zijn van de 
Buitenspeeldag? 
Kijk op de 
website van het 
Speeltuinoverleg

Wist u dat...
in 2017 de 
Buitenspeeldag 
op woensdag 14 
juni is gepland? 
ook in 2017 
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.
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FOTOSERiE OVERiGE 5 DEELNEMENDE SPEELTUiNOVERGANiSATiES
1 Hijken: Samen met Kinderwerk een actieve dag beleven met spelletjes en een graffiti workshop
2 Beilen, Noorderhoek | 3 Beilen, Woltingshof | 4+5 Westerbork, De Derde Ronde | 6 Smilde, De Kleine Molen 

Buitenspeeldag     Midden-Drenthe 2016 

Wist u dat...
U uw kas kunt 
spekken tijdens 
de Jantje Beton 
Collecte op 13 
t/m 25 februari 
2017? Met 
de collecte is 
50% van de 
opbrengst voor 
de organisatie 
en de andere 
50% wordt 
ingezet door 
Jantje Beton 
voor projecten 
die het 
buitenspelen 
en bewegen 
bevorderen. 

Voor meer 
informatie en 
deelname: www.
jantjebeton.nl/
collecte.

Wist u dat...
De jaarvergadering 
in 2017 is deze  
gepland op 11 april, 
de locatie wordt in 
het voorjaar bekend 
gemaakt. leg deze 
datum vast in uw 
agenda.

Juli is de maand waarin het bestuur op stap gaat. 
Dit jaar hebben we een aantal speeltuinen in Beilen-
zuid en Beilen-noord bezocht. Rond zes uur was het 
verzamelen bij één van de bestuursleden en na een 
kopje soep en een broodje op de fiets.

De Vonderkampen was onze eerste stop. Hier zijn 
twee speelplekken. op beide speelplekken bleek 
veel achterstallig onderhoud. De twee dames die ons 
rondleidden vertelden dat ze binnenkort in gesprek 
gaan met de gemeente. Hun wens is de speelplekken 
samen met het groen aan te pakken. Ze hopen dat 
hun buurt er weer aantrekkelijk uit gaan zien.

Het Spiek was ons volgende stop. Speeltuinvrijwilliger 
Judith Bos was over de drie speelplekken redelijk 
tevreden. Ze vertelde dat het steeds moeilijker wordt 
om hulp vanuit de buurt te kregen voor het kleine 
onderhoud. Zo hebben we zelf kunnen zien dat 
één van de plekjes was overgroeid met onkruid. De 
aanwezige grote vijver / waterpartij zal binnenkort 
worden aangepast door de gemeente. Hierdoor 
verdwijnen de rechte oevers en worden de kanten 
glooiend gemaakt. Hierdoor wordt de vijver veiliger 

voor kinderen en kan mogelijk de speelwaarde 
verbeteren. 

Kruudmoes was als derde in de rij. Zij hebben de 
grote speeltuin langs het fietspad aan de Kalmoes 
totaal aangepast aan de wensen van de kinderen, 
zie verslagje in deze nieuwsbrief. De kleine speelplek 
ligt wat verscholen tussen de huizen, met een paar 
kleine ingrepen wordt dit een mooie speelplek voor 
de allerkleinsten.

noordveen de speelplek (bij het gebouw van AMDG) 
ziet er wat eenvoudig uit. De twee heren hadden 
allerlei ideeën om de speelplek aantrekkelijke te 
maken. Maar ook om de speelplek te gebruiken 
voor verschillende buurtactiviteiten. Zij zijn met de 
gemeente in onderhandeling. De gesprekken liepen 
in eerste instantie wat stroef. De buurtbewoners zijn 
bereid om veel zelfwerkzaamheden op te pakken.
Al met al werden onze bezoeken gewaardeerd door 
de vrijwilligers van de speeltuinen en het bestuur heeft 
een beter beeld gekregen van hetgeen bij u leeft.

Aaltinus Horsting
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Veenakker / De Woert, Beilen
De speeltuin “Oes eigen stekkie” is onlangs opgeknapt 
en heropend. De speeltuin ligt in de wijk Veenakker 
en de Woert in Beilen. Een aantal oude toestellen 
zijn verwijderd en de speeltuin is uitdagender 
gemaakt. Tijdens het overleg met de gemeente had 
contactpersoon Wim Snippe en  buurtvereniging 
ideeën uitgewerkt. De gemeente kon zich vinden 
en plaatste de gewenste toestellen, gemaakt van 
hoofdzakelijk natuurlijk hout. De kinderen kunnen 
nu klauteren en klimmen. Het voetbal veldje met 
grote doeltjes is deels verdwenen. Gezien het aantal 
buurtkinderen was het voor de gemeente een reden 
om één speelplek op te heffen. Enkele buurtbewoners 
vonden dit minder leuk zij zijn van mening “één keer 
weg komt niet weer”. 

Kalmoes, Beilen
Op woensdag 29 juni was de gerenoveerde 
speeltuin aan de Kalmoes geopend. Centraal op de 
plek staat een multifunctionele ‘kooi’ voorzien van 
verharding. Initiatiefnemer Bart Steenge had hiervoor 
een aanvraag ingediend bij de Rabobank. Het 
projectenfonds heeft vervolgens een groot bedrag 
toegekend, zodat de tegelverharding mogelijk was. 
De opening werd verricht door Gerard Kemkers 
in het bijzijn van wethouder Lohuis, sponsoren en 
buurtgenoten. Tijdens de opening werden er door één 
van de buurtbewoners gezonde snacks geserveerd, 
een aanrader! Mede door het enthousiasme van de 
buurtbewoners ziet de speelplek er geweldig uit en 
wordt intensief gebruikt door de jeugd.

Nieuws van speelplekken

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

Anita talens
Aaltinus Horsting

Albert Raven
Diana Speelman

Nieuws van de gemeente
Afval uit de speeltuin
In de meeste speeltuinen staan prullenbakken, die door 
de vrijwilligers worden geleegd. Sinds kort heeft iedereen 
nieuwe containers en is de inzameling van het afval 
veranderd. Per 2017 wordt de grijze container nog maar 
eens in de 4 weken geleegd. Maar omdat er een container 
bij is gekomen voor plastic, metaal en drankkartons 
(pmd), komt er naar verwachting veel minder afval in de 
grijze container. De gemeente verwacht daardoor dat de 
meeste speeltuinen de afvalzakken uit de speeltuin nog 
gewoon kwijt kunnen in de grijze container. 

Sportieve speelplekken
Op meerdere plekken hebben we meer sportieve 
speelplekken gemaakt. In de Kalmoes in Beilen is een 
sportcourt geopend, en is de speeltuin vernieuwd, 

mede dankzij de buurt die zich hiervoor heeft ingezet.  
In Bovensmilde is aan de Schoolstraat de sportcourt 
verhard met tegels zodat die nu veel beter te 
gebruiken is. In Nagtegael 3 hebben de kinderen 
nu ook een speeltuin, ook hier complimenten voor 
de inzet van de buurt. Ook is er een vernieuwde 
speelplek aan de Woert in Beilen.

Crossbaan
Voor 2017 heeft de gemeente geld gereserveerd 
voor een fietscrossbaan in Smilde. Het initiatief 
komt van meerdere bewoners uit Smilde. Op dit 
moment worden de plannen verder uitgewerkt. 
Het is de bedoeling dat dit een soort openbare 
speelvoorziening wordt, dus toegankelijk voor alle 
kinderen om met een fietsje over het parcours te 
gaan. 

Op veel plekken zijn dit jaar werkzaamheden gedaan 
in de speeltuinen. We hopen weer dat dit veel 
buitenspeelplezier geeft!

Henk Suurd 
Elma Busz 

Mail: gemeente@middendrenthe.nl
Telefoon: 0593-539 222


