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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
In deze nieuwsbrief kijken we nog even achterom naar het jaar 2017.
Wat is er gebeurd, wat valt op?

Met de taart op pad
Afgelopen jaar is het één en ander gedaan voor het speelplezier van kinderen. Een aantal malen konden
we als Speeltuinoverleg uitrukken met de taart. Dit om iedereen te feliciteren met een nieuwe speelplek
of een speelplek die opnieuw was ingericht. Zo zijn we op bezoek geweest in Witteveen bij de opening
van het dorpsplein en in Smilde bij de opening van de fietscrossbaan, meer hierover in deze nieuwsbrief.

Bestuur op Stap
Dit jaar heeft het bestuur Zwiggelte, Elp en Westerbork bezocht. In Zwiggelte hadden ze 2 speelplekken.
Men heeft hier als dorp goed over nagedacht en overeenstemming gevonden in één speelplek in
het dorp. In Elp worden ook de speelplekken herzien, ook hierin bepaalt het dorp wat er gebeurd. In
Westerbork hebben we de tijdelijke speelplek van buurtvereniging de Zandhoek bezocht en gesproken
over de ontwikkelingen in hun buurt. Alle vrijwilligers bedankt voor de genomen tijd en gastvrijheid!

Samenwerking
Het goede klimaat rond de speelplekken hebben we te danken aan samenwerking van ouders,
vrijwilligers, dorpsbewonersorganisaties en gemeente. Het Team Spelen van de gemeente, bestaande
uit Henk Suurd en Elma Bouwmeester, is een belangrijke schakel. In overleg en vaak met bijdragen van
de mensen uit de buurt ontstaan verrassende ontwerpen. En is de veiligheid, logboeken, inspecties en
regelen van aanleg in goede handen.

Buurtbetrokkenheid
Binnenkort worden een groot aantal overeenkomsten tussen gemeente en speeltuinorganisaties
verlengd en/of geactualiseerd. We zien dat de organisatie van de speelplekken soms onder druk staat.
Dit is een goed moment om dit te bespreken in de buurt. Het blijft toch belangrijk dat buurtbewoners
waaronder ouders zich verantwoordelijk blijven voelen voor het speelplezier van de kinderen. En daaraan
gekoppeld het voortbestaan van de speelplek, want zonder contactpersoon/vrijwilligers worden de
speeltoestellen verwijderd. Het bestuur denkt graag met u mee om dit te voorkomen.

Speelbeleid na de verkiezingen
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Volgend jaar maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad.
In verkiezingsprogramma’s is te lezen welk beleid partijen
willen voeren. Wat stellen ze voor op het gebied
van Spelen en speelplekken?

Albert Raven, voorzitter

Wist u dat...

Het bestuur twee vacatures heeft voor de functie van bestuurslid?
Dat dit geen zware functie is, vooral leerzaam! Neem voor meer
informatie eens vrijblijvend contact op met het secretariaat.

Nieuws van speelplekken
Vonderkampen, Beilen
Wist u dat...
De
jaarvergadering in
2018 is gepland
op 16 april, de
locatie wordt
in het voorjaar
bekend gemaakt.
Leg deze datum
vast in uw agenda.

Een week voor de grote schoolvakantie is de speeltuin
in de wijk Vonderkampen in Beilen feestelijk heropend.
Voorheen zag de speeltuin er niet uitnodigend uit.
Het veld was erg drassig en spelen in natte perioden
was bijna niet mogelijk. Door intensief overleg tussen
buurtbewoners en gemeente is gekozen voor een
grondige opknapbeurt.
De singels zijn gesnoeid waardoor de speeltuin er nu
wat opener bij ligt en de ondergrond is aangepakt. Voor
deze feestelijke heropening hadden de buurtbewoners
de speeltuin versiert met ballonnen, slingers en lekkere
hapjes fruit en zelfs suikerspin. Het was op deze warme
zaterdagmiddag goed te zien dat de kinderen zich prima
konden vermaken op de nieuwe uitdagende toestellen.
De slagroomtaart aangeboden door het Speeltuinoverleg
paste uitstekend in de feestelijke sfeer.

Dorpsplein, Witteveen
Op verschillende momenten zijn alle Witteveners in de
gelegenheid geweest hun wensen met betrekking tot
het voormalig schoolplein kenbaar te maken. Hier is een
prachtig plan uit ontstaan welke op 3 juni werd geopend
door wethouder Bouwman.

Wist u dat...
Jouw organisatie
geld kan ophalen
door mee te doen
aan de Jantje
Beton Collecte
van 5 tot 10 maart
2018.

Hij onthulde de naam van deze opnieuw ingerichte
plek: Meester Engbert J. de Vriesplein. Het is een mooie
combinatie plein, park en ontmoeting geworden zo
centraal in het dorp rond het multifunctionele gebouw.
Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers voor dit plan
en andere projecten heeft dit actieve dorp een landelijke
dorpsvernieuwingsprijs gewonnen.

Meer informatie:
jantjebeton.nl/
collecte

Wist u dat...
In 2018 de
Buitenspeeldag
op woensdag 13
juni is gepland?
Meer informatie:
jantjebeton.nl/
buitenspeeldag.

Fietscrossbaan, Smilde
Een aantal ouders van Smilde hadden het idee voor
een crossbaan. Na een intensief traject van overleg en
afstemming kon in september wethouder Lohuis deze
nieuwe speelplek openen. De vele jonge fietscrossers
konden bijna niet wachten tot de opening. Het was en is
nog steeds een groot succes.

Wist u dat...
Op 9 en 10 maart 2018 NL Doet weer wordt georganiseerd, een ideale mogelijkheid om de speeltoestellen
schoon te maken of bijvoorbeeld te schilderen. Meer informatie: www.nldoet.nl
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De derde editie van de Buitenspeeldag in de gemeente Midden-Drenthe was weer een
geslaagde middag. Het enthousiasme van kinderen en buurtbewoners was groot. Ook
in 2017 konden we rekenen op prachtig zomers weer. Mede mogelijk gemaakt door:

ADRES
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe
Postadres
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe
Hoofdstraat 12
9414 AC
Hooghalen
Tel: 0593 592366

Nieuws van de gemeente
Overeenkomsten
Veel overeenkomsten lopen eind dit jaar af. Binnenkort
ontvangen de betreffende contactpersonen een brief
met een nieuwe overeenkomst.

Werkzaamheden
De fietscrossbaan op het evenemententerrein in Smilde
is klaar. Ook voor kinderen die niet een Smilde wonen,
een leuke plek om de crossfiets eens uit te proberen.
Helm verplicht. De speelplek bij het dorpshuis Drijber is
met veel zelfwerkzaamheid opgeknapt.

Binnenkort
worden
verschillende
speeltuinen
gerenoveerd. In Elp, aan de Stroom en Leek in Beilen,
en aan de Kampen in Westerbork zijn er in de eerst helft
van 2018 werkzaamheden. In deze plannen spelen de
ideeën van de bewoners en gebruikers een belangrijke
rol. Ook in de Koningspil in Smilde komen nieuwe
toestellen, en hebben kinderen en volwassenen uit de
buurt meegedacht.

Geen chips meer in de toestellen

Kantooradres
Nassaukade 4
9411 KG Beilen

Elk jaar doet de gemeente een grote inspectie van
alle toestellen. Eerder werd in elk nieuw toestel een
transpondertje met een chip geplaatst. We konden dan
met een apparaat bij elk toestel de chip scannen en de
informatie van het toestel inzien. Er is nu een nieuw
programma voor het beheer van de toestellen, die werkt
met gps. De chips zullen dus niet meer worden gebruikt.

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

Renovaties

In Zwiggelte zijn de speeltuinen samen met een
werkgroep en vrijwilligers opgeknapt. Aan de Schoolweg
is nu een mooie frisse speeltuin met uitdaging voor
alle kinderen. Aan de Woert is een trapveldje en een
natuurlijke speelplek.

Henk Suurd
Elma Busz

Mail: gemeente@middendrenthe.nl
Telefoon: 0593-539 222
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Even voorstellen
Arjanne ter Bork,
professionele kracht van het bestuur
Hallo! Na de zomervakantie heeft Harry Tijms afscheid
genomen bij het Speeltuinoverleg en heb ik zijn taken
overgenomen. Ik ben Arjanne ter Bork. Ik ben 32 jaar
en woon samen met mijn man en twee kinderen in
Westerbork. Ik ben in 2014 begonnen te werken bij
Welzijnswerk Midden-Drenthe als Buurtsportcoach.
Als Buurtsportcoach was ik mede bedenker en
betrokken bij de Buitenspeeldag. Ik vind het belangrijk

dat de jeugd een plek in hun directe omgeving heeft
waar ze buiten kunnen spelen, waar buurtgenoten
elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen kunnen
ontdekken en hun grenzen kunnen verleggen.
We lezen en horen het allemaal in het nieuws. Tijden
zijn veranderd. De kinderen zitten veel binnen. Ze
moeten weer net als vroeger, meer naar buiten. Wat
moet je dan buiten gaan doen? Spelen op straat
(waar dit nog kan), in de bossen (waar dit nog kan) en
natuurlijk in de speeltuin! Wat is het dan fijn als er een
mooie, goed onderhouden en vooral uitdagende
speelplek in de buurt is!
Hierin zijn de tijden ook veranderd. De maatschappij,
het kind/de jeugd en zo ook de wensen van het
buitenspelen. Speeltuinoverleg heeft als belangrijkste
uitgangspunt dat de buurt baas is en blijft van
de speeltuin, steeds rekening houdend met de
ontwikkelingen om ons heen. Het bestuur zet zich
hiervoor in, samen met jullie, de vrijwilligers in
de buurt. Ik hoop hier ook mijn steentje aan bij te
kunnen dragen.

