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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
persoonlijk contact met ons op.

Van de bestuurstafel
Jarig
Wij wensen jullie alvast een prettig en speels 2019. Voor onze vereniging wordt het een bijzonder jaar. De
vereniging is 20 jaar geleden opgericht, we worden 20!
Het Speeltuinoverleg is opgericht in 1999. Want drie gemeentes werd één gemeente en er kwamen
wettelijke veiligheidseisen voor speeltoestellen en speelplekken. Vanuit de dorpen werd de vereniging
Speeltuinoverleg Midden-Drenthe opgericht om een gezamenlijke stem te hebben naar de nieuwe
gemeente.

2009
Tien jaar terug, bij het 10-jarig jubileum, hebben we een enquête gehouden onder de kinderen. We
organiseerden een conferentie voor de ‘grote’ mensen. De verzamelde gegevens werden door de
gemeente gebruikt om een mooi beleidsplan te schrijven. Bij aanname van dit plan door de gemeenteraad
in 2011 is voor iedereen duidelijk hoe we hier in de gemeente werken met de speeltuinen. De enquête
onder de kinderen leverde mooie inzichten op. Alles is nog terug te lezen op onze website *).

Buiten spelen
En de kinderen? Om hen gaat het uiteindelijk. Dat ze heerlijk en vrij samen kunnen buiten spelen. Doen
ze dat?
Jantje Beton deed, dit jaar, onderzoek onder (groot)ouders en kinderen: “Het blijkt dat er dramatisch
minder buiten wordt gespeeld. Grote generatieverschillen in spelen worden duidelijk zichtbaar. Daar
waar (groot)ouders vroeger massaal naar buiten gingen, spelen kinderen nu binnen. In vergelijking met
2013 is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%!” Maar als ze
wel naar buiten gaan: “Kinderen geven vooral aan zich vrolijk en blij te voelen nadat zij een tijdje buiten
hebben gespeeld (75%). Daarnaast voelen zij zich ook vaak sterk en gezond (48%)”. Onze kinderen in
Midden-Drenthe zijn vast meer buiten en ze kunnen naar een speelplek in de buurt.
De Buitenspeeldag in juni, die we elk jaar promoten, draagt bij aan enthousiasme van kinderen om naar
buiten te gaan. Ook dit jaar was er weer een flinke groei te zien in het aantal deelnemende speeltuinen.
Op 12 locaties was er speelplezier voor zo’n 700 kinderen!

Buurtbetrokkenheid
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Met name in de grotere dorpen is het soms moeilijk om mensen te vinden die contactpersoon willen
zijn voor de speelplek. Op de jaarvergadering hebben we hier ook aandacht aan besteed. Het bestuur zal
zich de komende periode samen met Welzijnswerk inzetten om het
probleem van de ‘verweesde’ speelplekken proberen op te lossen.
Albert Raven, voorzitter
*) Op onze website is alle informatie te vinden:
http://www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl/vereniging/historie.
html
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Nieuws van speelplekken
Wist u dat...

BUITENSPEELDAG 2018

…er in Orvelte een
initiatief is van 4
bewoners om een
openbare speelplek te
realiseren op de Brink?
…en dat ze mee hebben
gedaan aan MOEK van
de gemeente, daarvoor
een bijdrage van € 2000
hebben
toegezegd
gekregen?
…ze heel originele
speeltoestellen
in
gedachte
hebben,
passend
bij
het
museumdorp?

Op woensdag, 13 juni, deden maar liefst 12 locaties mee
aan de Buitenspeeldag. Veel kinderen en ook volwassenen
bezochten de speeltuinen om te spelen en te ontmoeten.
In de dorpen Bovensmilde, Witteveen, Nieuw-Balinge,
Hijken en Zwiggelte zijn allerlei activiteiten georganiseerd
door de verschillende speeltuinorganisaties. De kinderen in
Smilde hadden keuze uit 2 locaties. In Beilen waren zelfs 5
verschillende wijken actief.
Meer dan 700 kinderen hadden een actieve en zeer geslaagde
middag.
Alle vrijwilligers bedankt voor de organisatie!

Wist u dat...
… de speeltuin aan de
Hingstakkers in de wijk
Noorderhoek te Beilen
nu ook een speeltoestel
voor de allerkleinsten
heeft?
… hiermee de speeltuin
na de herinrichting
helemaal compleet is?
… dat dit feit zaterdag
8 december is gevierd
met een heropening,
compleet met een
slagroomtaart van het
Speeltuinoverleg?

DE KLEIN MOLEN, SMILDE
Eigenlijk hadden wij er nooit bij stil gestaan tot je ermee
wordt geconfronteerd. Dan besef je ineens dat er door
sommige kinderen niet gespeeld kan worden…Met de
komst van het Joyce-house als buren van de speeltuin
“de Kleine Molen” kregen we hiermee te maken. De
minder valide bewoners konden niet eens in de speeltuin
komen.

Ongeveer 2 jaar geleden zijn we in overleg gegaan met
het Joyce-house en Henk Suurd van de gemeente.
Henk begreep ons probleem en ging aan de slag met
de leverancier Kompan. Zij hadden wel een toestel voor
minder validen, maar deze voldeed niet aan de hoge
wensen van Henk. Dus heeft hij samen met de leverancier
een geschikt speeltoestel, type Richard, laten ontwerpen.
Prachtig!
Voor de nieuwe inrichting is de financiering nog niet rond.
Vanuit MOEK hebben we al een startbedrag van € 1250
gekregen. En er zijn nog andere grote aanvragen die
lopen.
Als streefdatum hebben wij de Buitenspeeldag 12 juni
2019 alleen …gaat dit lukken?
Peter Daalman
Voorzitter speeltuin “de Kleine Molen”

Even voorstellen
Henk Sprik,
Bestuurslid uit Smilde
Sinds dit voorjaar ben ik bestuurslid van het
Speeltuinoverleg. Ik ben 63 jaar, getrouwd, heb twee
dochters en een kleinzoon van 17 weken. Ik ben een
prille opa dus.
Ik ben geboren in Bolsward, na 10 jaar wonen in
Assen, ben ik in 1992 naar Smilde verhuisd om daar
een antiekzaak te starten.
In februari ben ik door Albert Raven benaderd voor
versterking van het bestuur. Ik kende Albert van mijn
bestuursperiode bij Welzijnswerk Midden-Drenthe,
van 2002 tot 2012.
Het lijkt een grote overstap van ‘welzijn’ naar ‘spelen’,
maar ik zie speeltuinen als een belangrijk aspect in
de samenleving. Kinderen leren elkaar daar kennen,
krijgen de kans te bewegen en zich op allerlei
verschillende vlakken te ontwikkelen. In Bolsward
heb ik erg veel in de speeltuin gespeeld. Dat is een

prettige herinnering. Toen we als gezin in het centrum
van Assen woonden, was daar geen speeltuin. Dat
hebben we echt als een gemis ervaren. We gingen
met hen naar de Gouveneurstuin bij gebrek aan een
speeltuin, of naar het Asser bos. Veel ruimte, maar
geen leeftijdsgenoten te bekennen en pap en mam
waren altijd in de buurt.
In een tijd waarin kinderen van kleins af aan met tv,
computer, iPad en mobiel worden geconfronteerd,
is het van essentieel belang dat ze ook buiten hun
energie kwijt kunnen. Niet alleen is het belangrijk
voor hun motorische en sociale ontwikkeling,
ook is uit onderzoek gebleken dat het ongeremd
gebruik van apparaten met blauwe schermen, het
gezichtsvermogen onherstelbaar aantast. Daar zijn
wij als volwassenen verantwoordelijk voor. Kinderen
de ruimte geven om veilig en verantwoord buiten
te kunnen spelen, is voor mij een drijfveer om in
het bestuur te gaan. De stap van Welzijnswerk naar
Speeltuinoverleg is kleiner dan jullie denken.
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FOTOSERIE VAN EEN AANTAL DEELNEMENDE SPEELTUINORGANISATIES

Beilen, Nagtegael:
Diverse spelactiviteiten, waaronder
‘groente en fruit happen’ voorbereid
door JOGG

Smilde, Kleine Molen:
Wethouder Schipper opende de
middag door de eerste suikerspin in
ontvangst te nemen

Beilen, Bobbelblad:
Gezellige speelmiddag inclusief een
creatieve activiteit

Bovensmilde:
Vierde Kinderwampex waarbij de
kinderen via 2 routes 8 speeltuinen
bezoeken

Nieuw-Balinge:
Spelletjes circuit voor alle leerlingen
van de basisschool door de
plaatselijke kinderclub

Beilen-West:
Verschillende activiteiten, waaronder
schminken en meerdere clinics discgolf

Beilen, Noorderhoek:
Diverse sportactiviteiten voor klein
en groot

Witteveen:
Grote stormbaan van de Spelotheek
bij MFC De Tille

Flyer:
Kleurrijke posters en flyers voor eigen
promotie in de buurt

De vierde editie van de Buitenspeeldag in de gemeente Midden-Drenthe was
weer een geslaagde middag. Het enthousiasme van kinderen en buurtbewoners
was groot. Ook in 2018 konden we rekenen op een prachtige, droge dag. Mede
mogelijk gemaakt door:

ADRES
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe
POSTADRES
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe
Hoofdstraat 12
9414 AC
Hooghalen

Nieuws van de gemeente
Verandering binnen de gemeente

Werkzaamheden in 2018

Binnen de gemeentelijke organisatie hebben
verandering plaatsgevonden. Zo is door het vertrek van
de beleidsmedewerker begin van het jaar een aantal
administratieve zaken blijven hangen. Inmiddels is de
functie weer ingevuld en wordt de achterstand nu
weggewerkt.

In Elp zijn de speeltuinen gerenoveerd. Eén speeltuin bij de
voormalige school in Elp is in goed overleg met het dorp
opgeheven.
De speeltuin in de Boerkamp in Westerbork is gerenoveerd
en zijn er nieuwe toestellen geplaatst.
In het gebied van de straten ’t Spiek, de Stroom en de
Leek in Beilen zijn meerdere, nieuwe speelgelegenheden
gemaakt.
Gemeentebreed zijn er in meerdere speeltuinen de
ondergronden vervangen.
De skatebanen in Beilen en Westerbork zijn, nadat ze
opnieuw zijn gecertificeerd, opgenomen in het ABS
programma van Spelen.

Tel: 0593 592366
KANTOORADRES
Nassaukade 4
9411 KG Beilen

Renovaties
Er zijn plannen gemaakt voor het renoveren van de
speeltuin in Oranje. Ook aan de Koningspil in Smilde zijn
plannen gemaakt. Belangrijk bij de planvorming zijn de
ideeën van bewoners en gebruikers.

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

Henk Suurd

Mail: gemeente@middendrenthe.nl
Telefoon: 0593-539 222
COLOFON
’t Speelveld is
een uitgave van
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe

Even voorstellen

REDACTIE
Aaltinus Horsting
Albert Raven
Henk Sprik
Anita Talens

Beleidsmedewerker gemeente Midden-Drenthe
Terrein ruimtelijk beleid & projecten, waaronder
Spelen.

René Klein,

In februari 2018 heeft Elma Busz de gemeente
Midden-Drenthe verlaten om aan een nieuwe
uitdaging te beginnen bij gemeente Berkelland. Vanaf
oktober 2018 heb ik de taken voor de speeltuinen
van Elma overgenomen.
Ik ben René Klein en ik werk al vanaf 2003 bij
gemeente Midden-Drenthe. De eerste jaren heb ik
voornamelijk vanaf de werkplaats in Beilen gewerkt
en ben in die jaren ook al zijdelings bij “spelen”
betrokken geweest. Sinds een jaar of 3 ben ik als
beleidsmedewerker ruimtelijk beleid en projecten
werkzaam in het gemeentehuis in Beilen. Sinds
oktober houd ik mij, samen met Henk Suurd, bezig
met de speelvoorzieningen binnen gemeente
Midden-Drenthe.

Spelen en speeltuinen zijn binnen de gemeente
Midden-Drenthe heel belangrijk. Het is een
ontmoetingsplaats waar jong en oud elkaar leren
kennen.
Het is geweldig om samen met betrokkenen, met de
vele vrijwilligers en met buurtbewoners te komen tot
mooie ingerichte speelvoorzieningen.
Ik hoop dat ik samen met u hier op een positieve
manier mijn steentje aan kan bijdragen.

