
Onze jaarvergadering werd gehouden op 5 april j.l in het
buurthuis Het Trefpunt te Holthe. Scheidend voorzitter
Emko Dolfing kon een goed gevulde zaal welkom heten.
Het eerste gedeelte van de avond kwamen de gebruike-
lijke agendapunten aan de orde. Waarna het minder offi-
ciële gedeelte kon gaan beginnen.

Er werd een forum gevormd waarin de gemeente (René Klein),
Alescon (Patryck Koster) en speeltuinoverleg (Jan Kinds) plaats
namen. Doormiddel van het spel “sla de spijker op zijn kop” wer-
den  aan het forum vele vragen gesteld over het beheer en
onderhoud van speeltuinen. Emko Dolfing en Joland Meppelink
stelden de vragen en als het onderwerp voldoende uitgediept
was, mochten ze met een hamer op een grote boomstam slaan.
Het spijkeren veroorzaakte nogal wat hilariteit omdat de spijkers
wel erg lang waren en de hamers in het begin erg klein. Al naar
gelang de vragen goed werden beantwoord, werden de hamers
groter en ging het slaan beter. Daarnaast werden er nog tal van
vragen gesteld aan de zaal, waar het mee gebrachte petje goede
diensten bewees. D.m.v. de quiz “Petje op Petje af” konden ze
aangeven wat het goede antwoord was, ook dit werkte bij
menigeen op de lachspieren. De uiteindelijke winnaar ging naar
huis met een overheerlijke speeltuinoverleg-slagroomtaart.

Ter afsluiting van de avond was er een samenspraak uit “Oeze
Taol”. Joland en Emko gaven een voorbeeld hoe je in het Drents
toch sneller een vergadering kunt houden. Joland sprak in de
Nederlandse taal en Emko vertaalde dit kort en bondig in het
Drents. En inderdaad Emko was veel sneller klaar. Daarna werd
er afscheid van hen beiden genomen, hun periode als bestuurslid
van Speeltuinoverleg zit er op. Beiden hebben vanaf de
oprichting in het bestuur gezeten, Emko als voorzitter en Joland
als waarnemend voorzitter. De nieuwe voorzitter Henk Wolbers,
die de hele avond op de achtergrond aanwezig was, nam deze
taak op zich. Hij bedankte beiden voor hun inzet en overhandigde
hen een passend afscheidscadeau.  Het bestuur gaat samen met
Henk verder en we hopen zo snel mogelijk de vacature van
Joland op te vullen. 

Woord vooraf
Voor u ligt alweer het num-
mer 4 van ’t Speelveld. Er is
weer voldoende nieuws om
het blad  mee te vullen.
Hadden we aanvankelijk
een paar mooie zomerse
weken, op dit moment is het
geen mooi zomerweer. We
hopen dat op het moment
dat ‘t Speelveld bij u in de
brievenbus valt de zon er
ook weer is en de kinderen
weer lekker naar buiten
kunnen.

We doen uitgebreid verslag van
onze jaarvergadering die we
weer in april gehad hebben.
Stichting Welzijn Beilen heeft
een website waar wij de nieuws-
brief ‘t Speelveld ook op gaan
zetten. Er is een link gemaakt
naar Speeltuinoverleg Midden-
Drenthe. Voortaan kunnen dus
veel meer buurtbewoners de
nieuwsbrief lezen. 

Geef het aan uw buurtgenoten
door! In het blad vindt u de
website gegevens. Als redactie
doen we nogmaals een beroep
op de aangesloten verenigingen
want zonder uw inbreng wordt
het haast onmogelijk om
’t Speelveld twee keer per jaar
uit te brengen. Dus mail of
schrijf ons! Ook foto’s zijn
welkom.

Wij wensen u weer veel
leesplezier toe.

Bij het in
stand houden
van de
Nieuwsbrief is
hulp van de
aangesloten
verenigingen
onontbeerlijk.
Graag zien wij
weer kopij
t e g e m o e t .
Ook foto´s
zijn welkom.
Mail of schrijf
ons! 
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Weer wat nieuws van de gemeente. We
gaan alweer richting zomer en overal
wordt al weer druk gespeeld (en geklust
door de bewoners). Over het algemeen
loopt het speeltuinwerk redelijk op    rol-
letjes, al zijn er natuurlijk altijd proble-
men, vragen en wensen. 

Bereikbaarheid 
De laatste tijd ben ik (helaas) een beetje slecht
bereikbaar geweest, door allerlei drukke
bezigheden en een beperkt aantal werkuren. Het
is denk ik goed om nog even te vermelden dat
René Klein ook benaderd kan worden over alle
speeltuinzaken. Hij houdt zich vooral bezig met
uitvoeringszaken zoals aanleg en onderhoud, en
onderhoudt op dit moment de meeste contacten.
Verder doet sinds kort Ria Klunder ook een aan-
tal zaken op speeltuingebied, en dan vooral
zaken als overeenkomsten en het overmaken van
geld.

Vergoedingen
Dit brengt mij op het volgende onderwerp, de
vergoedingen. Dit jaar zijn wij begonnen om de
contributie van het Speeltuinoverleg te verreke-
nen met de vergoeding van de gemeente. We
trekken alleen contributiegeld af als we daarvoor
een schriftelijke verklaring van de
vereniging/stichting hebben. Tijdens de jaarver-
gadering van Speeltuinoverleg in april is afge-
sproken om meer mensen de tijd te geven om de
verklaring op te sturen, en de vergoeding in mei
over te maken. Als het goed is heeft iedereen
met een geldige overeenkomst de vergoeding
dan begin juni op de rekening.

Regio Smilde
Dit jaar vinden de renovatie- en aanlegwerk
zaamheden vooral plaats in de regio Smilde. In
Hoogersmilde wordt binnenkort in de nieuwbouw
een nieuwe speeltuin neergezet. Met bewoners
is hier gebrainstormd en overlegd over welke
toestellen er geplaatst worden.

In Smilde zijn er momenteel werkzaamheden
voor een nieuwe speeltuin in de Korenmolen, en
komen er nieuwe toestellen in de
Koningspil/Wiekenas en de Lijsterstraat. Met
name in de Lijsterstraat zijn de afgelopen jaren
veel toestellen weggehaald. Dankzij enthousiaste
bewoners wordt er weer nieuw speelleven in
Smilde-Noord geblazen!

Ook in Bovensmilde zijn veel nieuwe vrijwilligers,
mede dank zij Stichting Leefklimaat
Bovensmilde. Op dit moment wordt er nog veel
nagedacht over het hoe en wat, maar ook hier
lijkt het ‘baas in eigen speeltuin’ te gaan werken.
Zoiets gaat natuurlijk niet van de ene dag op de
andere, maar we zijn erg blij met de nieuwe
vrijwilligers en wensen ze veel succes.

Elma Bouwmeester

Nieuws van de gemeente
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeente)
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Zoals u wellicht hebt gehoord, zijn we bijna
klaar met het verdelen van het zand, dat
voor een veilige ondergrond moet zorgen.

Twee speeltuinen moeten nog van zand worden
voorzien. Dit proberen we samen te laten gaan
met de aanleg van een aantal speelplaatsen in
de regio Smilde, dit in verband met het bestellen
van het veiligheidszand. Het veiligheidszand kan
alleen per vrachtauto besteld worden en niet per
m³.

Inmiddels zijn we al begonnen met het aan-
leveren van de houten veiligheidsschillen. Ook
deze klus zal in etappes moeten worden vol-
bracht. De schillen die we voor de gemeente
Midden-Drenthe gebruiken zijn van hoge
kwaliteit en daardoor schaars.

Wat de nieuwe speeltuinen in de regio Smilde
betreft: in de Lijsterstraat hebben we twee
prachtige locaties neergezet waar de kinderen nu

naar hartelust kun-
nen spelen. Ook
hebben we op het
evenemententerrein
een begin gemaakt
met de aanleg van een aantal uitdagende
toestellen voor de iets oudere jeugd.

Met betrekking tot de Korenmolen in Smilde
hebben de gemeente en Alescon een start
gemaakt om een grasveldje om te toveren tot
een leuke speellocatie.

Tot slot graag nog even aandacht voor de map.
Als de inhoud niet in orde is of u hebt geen map
ontvangen, neem dan contact met ons op en we
zorgen ervoor dat dit in orde komt.

Met vriendelijke groet, 

Patryck Koster

Jaarvergadering

Nieuws van Alescon
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van Alescon)



Dierentuin
Emmen
Veel ouders
hebben een
abonnement op
de dierentuin in
Emmen.
Voor de
kinderen is het
een leuke
bijkomstigheid
dat er, naast
het bekijken
van allerlei
beesten, ook
naar hartelust
gespeeld kan
worden.
In de dieren-
tuin zijn andere
speeltoestellen
dan in de
speeltuintjes.

Kent u de OMO
buitenspeel-
bond al? Deze
is te vinden op
www.buitenspeelbond.nl 

Dit is een erg
leuke site met
name voor
kinderen. 

Mijn naam is Henk Wolbers en ben geboren in Elp
op 22 januari 1947. In mijn beleving is het één
van de mooiste dorpjes van de toenmalige
gemeente Westerbork.

Ik ben getrouwd met Gea en wij hebben twee
kinderen, een dochter van 24 jaar en een zoon
van 23 jaar die nog bij ons thuis woont. Mijn
ouders waren boer en hadden een boerderij in
het dorp. In 1956 zijn we verhuisd naar een
nieuwe boerderij aan de rand van het dorp met
prachtig uitzicht over de akkers.

Na  mijn opleiding aan de Rijks Middelbare
Landbouwschool zou ik gaan werken op de
boerderij. Echter in 1967  werd ik gevraagd om
bij de Grontmij te komen werken. Mijn eerste
werkplek was in Sleen daarna ben ik in Friesland
gaan werken. In 1979 veranderde ik van baan en
ging ik werken bij de Landinrichtingsdienst. Nu
Dienst Landelijk Gebied. Na vele jaren gewerkt te
hebben in Friesland ben ik in 1989 overgeplaatst 
naar Stadskanaal. Na een aantal reorganisaties
kwam ik via  Emmen in Assen terecht waar ik met
veel plezier gewerkt heb om het landelijk gebied
in te richten.

Al deze jaren ben ik in de gemeente Midden-
Drenthe blijven wonen, in  Elp 50 jaar, in Eursinge
3 jaar en nu wonen we naar alle tevredenheid
aan de Krommaat in Westerbork.
Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik per
1 december 2005 gebruik heb mogen maken van
de FPU-regeling. 

Naast mijn werk ben ik vanaf mijn 13e jaar actief
bij het muziekkorps Sint-Cecilea, waar ik Bugel
speel. Ook ben ik hier al 30 jaar secretaris-pen-
ningmeester van. Tevens ben ik al 38 jaar actief
bij de  E.L.P.E.R. revue. Ben adviseur van het
Dorpen Overleg Midden-Drenthe en bestuurslid
van de Stichting Welzijn Midden-Drenthe. 

Daarnaast doe ik al jaren de organisatie van de
Reanimatiecursussen van de Hartstichting in
Westerbork e.o. en beman ik ook nog het secre-
tariaat van de Wild Beheer Eenheid “Diana”. Eén
dag in de week ben ik hier druk mee.

Toen  het bekend werd dat ik per 1 december
2005 zou stoppen met mijn werk, werd ik over-
spoeld met vragen voor diverse functies. Emko
Dolfing benaderde me als een van de eersten
voor een bestuursfunctie. In de jaarvergadering
van 5 april jl. ben ik benoemd tot voorzitter van
de Vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe.

Ik ben blij dat mijn vrouw Gea de boot nu
afhoudt, anders zou ik geen enkele avond meer
thuis zijn. Voor bovengenoemde activiteiten zal ik
mij de komende tijd volledig in zetten. Dit moet
kunnen naast het onderhoud van de tuin en de
vakantietripjes waar we beiden van houden.

‘t Speelveld

Wist u dat...

De Stichting
Welzijn Beilen

een website
heeft?

www.welzijnmiddendrenthe.nl

De landelijke
speeltuindag op
17 juni 2006 is? 

Emko Dolfing 
alweer enige

tijd wethouder
van onze

gemeente is?

Voorzitter zijn
van het

Speeltuinoverleg
een goede leer-

school is om
wethouder te

worden?

Werkgroep Speelvoorzieningen Broekstreek
Onze werkgroep is opgericht in 1996 en is een
onderdeel van de Stichting Plaatselijk Belang
"Broekstreek". U denkt natuurlijk waar ligt dit in
de gemeente Midden-Drenthe? De Broekstreek
wordt gevormd door de dorpen Garminge,
Balinge, Mantinge en de Mantingerdijk. Het ligt
tussen Westerbork en Nieuw Balinge.

Onze speeltuin en het speelveld liggen bij de
school annex dorpshuis 't Broekhoes dat in het
dorpje Balinge staat. De speeltuin die achter de
school en dorpshuis ligt, is vrij toegankelijk en
voldoet aan het attractiebesluit. Destijds is
vrijwel alles afgekeurd en er waren bijna geen
speeltoestellen meer over. De speeltuin heeft
met de hulp van veel vrijwilligers een metamor-
fose ondergaan.

Het oude gebogen klimrek, waar de vaders en
moeders nog op hebben gespeeld, is nu nog
steeds een geliefd speeltoestel. We hebben 2
zandbakken, een glijbaan, een schommel, een
wip, de bewuste kippen, een speelhuisje, een
tafeltennistafel en een podium. Voor de kleinsten
is er te weinig. Daarom zijn we nu druk bezig om
gelden te verwerven via het Fonds Buiten Spelen
en via allerlei andere activiteiten, om onze
wensen in vervulling te laten gaan.

Onze speeltuin kijkt uit over de landerijen en
naast onze speeltuin ligt het oude schoolpad. Dit
is nu een wandel - natuurpad, waar we net als
vroeger via de speeltuin op kunnen komen.

Aan de andere kant van de weg ligt het
speelveld. Dit is voor de oudere jeugd. De
kinderen van de jeugdsoos, de ouderensoos en
vele anderen hebben hun wensen kenbaar
gemaakt en hier staan nu twee doelen een bas-
ket en een wals. Deze hebben we zelf geplaatst. 
Doordat de parkeerplaats groter moest worden is
gevraagd of deze geasfalteerd kon worden. Nu
kunnen de kinderen hier skeeleren en skaten. En
we hebben een DOP. U zult denken wat is dit?
DOP is een Drentse Ontmoetings Plek, in de
vorm van een hooiberg. Deze wordt gebruikt
door jong en oud, om er onder te schuilen, om
nieuwtjes uit te wisselen, of om een barbecue te
houden. Met Kerst wordt het een kerststal. Ook
de toeristen weten de DOP te vinden.De werk-
groep bestaat uit vertegenwoordigers van de
school, de peuterspeelzaal, het Plaatselijk Belang
en uit de dorpsgemeenschap. Als we hulp nodig
hebben doen we nooit tevergeefs een beroep op
de vrijwilligers. Door een goede samenwerking
en overleg met alle betrokkenen hebben we een
unieke speeltuin en speelveld, waar jong en oud
gebruik van maakt. 

Op verzoek van de gemeente heeft de
Stichting Leefklimaat Bovensmilde
meegewerkt aan het beleid om speel-
tuinen in handen van buurten te geven.
Met plezier, want de betrokkenheid van
dorpsbewoners versterken, heeft de
stichting hoog in het vaandel.

Na drie bijeenkomsten en een enquête die posi-
tief uitpakte, was het maandagavond 10 april
zover dat het kon worden afgerond. Daarmee is
nog niet al het werk gedaan, want de verschil-
lende buurten moeten nog kijken of ze een
vereniging of stichting willen oprichten voor het
beheer van hun speeltuintje. Ook zijn sommige
speeltuintjes aan een nieuwe inrichting of
opknapbeurt toe.

Spelen van kinderen
Willem van Os, speeltuindeskundige, gaf op de
bijeenkomst van 10 april zijn kijk op het spelen
van kinderen. Hij vertelde enthousiast dat spelen
in het kind zit, dat het dit nodig heeft om de
wereld te verkennen en om zich als kind goed te
ontwikkelen. Het kind maakt de hele buurt tot
zijn speeldomein. Het zoekt uitdagingen en
avontuur. Het fantaseert en leert samenwerken,
maar spelen is ook gewoon leuk.

Speeltuintjes
De ideale plek om te spelen is daar waar dit alles
bij elkaar komt. Waar het veilig is, waar ouderen
en volwassenen zijn en waar ook gehandicapte
kinderen aan bod komen. Kortom in de buurt
waar geleefd wordt. Sinds tien jaar is het
toezicht op speeltoestellen verscherpt. Willem
van Os ging samen met de bewoners aan de
hand van foto’s de speeltuintjes in Bovensmilde
bij langs. 

Hier en daar kan een en ander verbeterd wor-
den. Omdat ook voor het beheer van speeltuinen
geldt, dat een rechtspersoon dit moet doen, was
het nog even een probleem hoe dit aan te
pakken. Bewoners overleggen hierover in eigen
buurt. Welzijn Midden-Drenthe en het
Speeltuinoverleg Midden-Drenthe zijn beschik-
baar voor advies. Over een half jaar roept de
Stichting Leefklimaat iedereen bijeen om te zien
of alles naar wens is verlopen. 

Wethouder Dolfing (voormalig voorzitter
Speeltuinoverleg), kortgeleden op bezoek bij de
stichting, gaf namens de gemeente aan blij te
zijn met de ontwikkelingen rond de speeltuintjes
in Bovensmilde.

Speeltuinen van Bovensmilde in handen van buurten

Speeltuin in de schijnwerpers

Onze nieuwe voorzitter stelt zich voor

Jaarlijks worden 11.000 slachtoffers van 0
t/m 12 jaar op een polikliniek behandeld
na een ongeval met een speeltoestel.
Zeventig procent van de slachtoffers is in
de leeftijd van 5 t/m 12 jaar en eenderde
is dus jonger dan 5 jaar. 

Ongeveer evenveel jongens als meisjes worden
op de polikliniek behandeld. De meeste slachtof-
fers (86%) lopen letsel op door een val, van bijv.
een speeltoestel. De armen zijn de meest getrof-
fen lichaamsdelen, voornamelijk pols- en onder-
armfracturen. Bij de oudere kinderen (5 t/m 12
jaar) komt relatief vaak letsel aan de armen voor,
terwijl bij jongere kinderen vaker hoofdletsel en
letsel aan de benen voorkomen. 

Van de 11.000 slachtoffers worden er gemiddeld
940 opgenomen in het ziekenhuis na behande-
ling op de polikliniek. Jongens lijken hierbij in de
meerderheid te zijn. Vrijwel alle ziekenhuisopna-
men zijn het gevolg van valongevallen, waarbij
met name fracturen aan de armen reden is voor
de ziekenhuisopname.

Op welke toestellen gebeuren de meeste
ongevallen?

Tussen haakjes het aantal ongevallen
1. Klimrek (3700)
2. Glijbaan (2700)
3. Schommel (2000)
4. Luchtkussen (760)
5. Wip (490)
6. Zandbak (380)
7. Ballenbad (240)
8. Klimhuisje (110)
9. Klimtoestel (90)
10. Kabelbaan (90)

Bron: Consument en Veiligheid

Op de website www.allesoverspelen.nl vindt u
informatie over speeltoestellen en speelgelegen-
heden. De informatie is bestemd voor
beheerders, planners, ontwerpers, inspecteurs
en anderen die meer van speeltoestellen en
speelgelegenheden wil weten.

Ongevallen top 10


