
Wij zijn blij, dat wij u kunnen melden dat we een nieuw
bestuurslid hebben gevonden. Anita Talens uit Hooghalen is
bereid gevonden om zitting te nemen is ons bestuur.Wij zullen
haar op de jaarvergadering in april 2007 voordragen.Anita zal
in de volgende nieuwsbrief zichzelf voorstellen. Ze gaat vanaf
1 januari 2007 de bestuursvergaderingen bijwonen.

In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid verslag gedaan van onze jaarver-
gadering. Daar is ondermeer het besluit genomen, dat uw contributie
aan onze vereniging op de bijdrage, die u van de gemeente krijgt, wordt
ingehouden. Dit voorkomt dat wij extra werk hebben met het innen
daarvan. Wel moet daarvoor toestemming, door middel van een
handtekening, gegeven worden. Een aantal speeltuinen heeft dit nog niet
gedaan. Zij hebben inmiddels een brief ontvangen of deze komt
binnenkort bij u in de bus, zodat ook zij hun afdracht kunnen regelen.

Er is in het overleg met de gemeente besproken welke mogelijkheden er
zijn, als speeltuinen onderling willen ruilen met speeltoestellen. Het plan
wordt verder door de gemeente uitgewerkt en we hopen hier de
volgende keer meer over te kunnen vertellen.

De meeste speeltuinen in de gemeente Midden-Drenthe zijn een
rechtspersoon in de vorm van een vereniging of stichting. Dit is destijds,
toen de vereniging speeltuinoverleg Midden-Drenthe is opgericht, een
voorwaarde geweest. Met die speeltuinen kon destijds een contract
afgesloten worden om de aansprakelijkheid bij ongelukken goed te
regelen. De gemeente heeft de eindverantwoordelijkheid. De
vrijwilligers die de speeltuin onder hun toezicht hebben werken mee
door elke twee maanden het inspectieformulier op te sturen. Het blijkt,
dat door wisselingen onder de vrijwilligers het één en ander niet altijd
duidelijk meer is en het daardoor niet altijd goed geregeld is. Indien blijkt
dat het niet meer goed geregeld is, neem dan contact op met de
gemeente of met het speeltuinoverleg om dit probleem op te lossen.

De ANWB heeft in 2006 een onderzoek gedaan naar spelen en speel-
tuinen in Nederland. Zij hebben hiervoor een oproep gedaan in hun
blad "de Kampioen" en lezers konden hun speeltuin aanmelden. Binnen
onze gemeente heeft de ANWB drie speelplaatsen bezocht en
hierover een oordeel gegeven. De speeltuin "het Vogelnest" aan de
Reigerlaan in Beilen stond met een ruime voldoende in de top 10 van
mooie speelplaatsen in Drenthe. Ook de speeltuinen "de Ronge" en
"de Ronskamp" in Beilen zijn onderzocht. Deze scoorden in de visie
van de ANWB minder goed.

Een uitgebreide publicatie van de testresultaten was te lezen in het
oktoberexemplaar van "de Kampioen". De gemeente heeft de
resultaten van deze test niet direct naast zich neergelegd. Bepaalde uit
te voeren onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels, of worden
binnenkort, uitgevoerd.Anderzijds is het voor de gemeente belangrijk
dat de speelvoorzieningen voldoen aan de eisen zoals deze zijn
omschreven in het "Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen".

Woord vooraf
Het 5e exemplaar van
't Speelveld valt alweer bij u in
de bus.Er is opnieuw voldoende
nieuws om aan u door te geven.
De laatste weken van het jaar
was er nog veel te doen. Naast
deze nieuwsbrief hebben wij,
samen met Stichting Welzijn
Midden-Drenthe, gewerkt aan
het opstellen van een werkplan
voor het jaar 2007.We hebben
een convenant ondertekend
met Stichting Welzijn Midden-
Drenthe en zullen het
komende jaar proefdraaien om
te kijken of het iets toevoegt
aan de samenwerking.

Ook staan we even stil bij het
ANWB-onderzoek. De ANWB
heeft drie speeltuinen in Beilen
onderzocht en getoetst aan
hun criteria. In het algemeen
kunnen we stellen dat onze
speeltuinen, wat veiligheid
betreft, volgens het Waren-
wetbesluit Attractie- en Speel-
toestellen, hoog scoren.

Ook besteden wij aan u als
vrijwilliger aandacht.

Wij als redactie,
hopen dat u met

veel plezier 
‘t Speelveld zult

lezen. Graag zien
wij kopij van

de aangesloten
verenigingen

tegemoet. Ook
foto’s zijn

welkom. Mail of
schrijf ons!

Rest ons u fijne
feestdagen toe

te wensen.

We hopen dat
uw wensen op

speeltuingebied in
het nieuwe jaar

gerealiseerd
kunnen worden!
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Het jaar 2006 loopt op zijn einde, het is weer
vroeg donker en het weer wordt guur. Wij
zitten alweer in de wintertijdperiode en het
buiten spelen wordt wat minder. Het jaar 2006
was niet spectaculair voor wat betreft de
speeltuinen. Het speeltuinonderhoud loopt
redelijk op rolletjes al is er altijd wel een aan-
dachtspunt.

Bereikbaarheid
Op het moment van het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief geniet Elma Bouwmeester van haar
zwangerschapsverlof. De meeste contacten kunnen
gaan via René Klein. Voor het onderhoud aan de
speelvoorzieningen was dit al de aangewezen
persoon. Ook zullen vragen en/of opmerkingen met
betrekking tot beleidsmatige aangelegenheden
tijdelijk via René Klein lopen. Medio februari 2007
hoopt Elma Bouwmeester weer terug te zijn van haar
verlof.

Aandacht
Veel aandacht is er gedurende 2006 geweest voor de
speeltuinen in de regio Smilde. In Hoogersmilde
wordt in de Kylstraat een speeltuin gerealiseerd. In
Smilde zijn de speeltuinen in de Korenmolen,
Koningsspil en Lijsterstraat inmiddels klaar. Ook
wordt er veel denkwerk verricht hoe Bovensmilde te
betrekken in een actief speeltuinbeheer. In de
Rozenstraat hebben een aantal werkzaamheden
plaatsgevonden.

Opgeruimd
Bij de Jan Ligthartschool in Beilen is afgelopen jaar het
Ger de Wilde schip opgeruimd. Deze speelvoor-
ziening voldeed niet meer aan de eisen en herstel,om
het toestel aan de eisen te laten voldoen, was
onbegonnen werk. Het toestel had veel speelwaarde
doch de veiligheid voor de spelende kinderen dient
voorop te staan. De eindverantwoording voor de
veiligheid van de speelvoorzieningen ligt uiteindelijk
bij de gemeente.

Veiligheid
Belangrijk voor het beheer van speelwerktuigen is de
veiligheid. Veiligheidseisen staan omschreven in
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Dit
Warenwetbesluit schrijft dat alle speeltoestellen veilig
moeten zijn. Speeltoestellen die na 1997 zijn
gebouwd moeten zijn voorzien van een certificaat van
typekeuring. Ook stelt het Warenwetbesluit eisen aan
de ondergrond onder de speelvoorzieningen.Al met
al veel regels voor de veiligheid van speelvoor-
zieningen en voor de veiligheid van spelende
kinderen, want juist hiervoor zijn speelvoorzieningen
aangelegd. Belangrijk voor het bewaken van de
veiligheid voor de spelende kinderen is het samenspel
tussen despeeltuinverenigingen en de gemeente. De
eerste signaalfunctie ligt bij de speeltuinverenigingen.
Mocht er zich een probleem voordoen, schroom niet
maar neem contact op met de gemeente.

René Klein

Nieuws van de gemeente
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeente)
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Na een prachtige zomer en een mooie
nazomer liggen de speeltuinen er nu weer wat
nat en wat verlaten bij. Kortom tijd om weer
wat klusjes te gaan doen in de speeltuinen.

Als we er met zijn allen voor zorgen dat de toestellen
weer goed in de verf zitten en het hout weer is
behandeld met bijvoorbeeld Aidol (een impregneer-
middel voor hardhout en hout) kunnen de materialen
weer goed tegen de komende winter.

Ook blijven we aandacht vragen voor de onder-
gronden, met name die onder de toestellen liggen,
met een valhoogte van meer dan één meter. De
winterperiode is een uitstekende tijd om alle onkruid
en grassen uit de ondergronden te plukken.

De hele speeltuin moet aan de speelnorm voldoen.
Met deze aandachtspunten hoop ik dat in het voor-
jaar de kinderen weer naar hartenlust kunnen spelen
op de nette en veilige speelplaatsen.

Patryck Koster

Van de bestuurstafel

Nieuws van Alescon
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van Alescon)
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7 December
werden vele
vrijwilligers in
het zonnetje
gezet.

Jeugdpunt
Midden-Drenthe
uw vraagbank
voor de jeugd

Uw buurt op
internet !

Op 7 december 2006 was de internationale
vrijwilligersdag. Wereldwijd wordt hier aan-
dacht aan besteed. In Midden-Drenthe zijn
veel speeltuinen, die dankzij de inzet van de
vele vrijwilligers, een ontmoetingsplek zijn
geworden voor buurtbewoners.

Mensen leren elkaar kennen terwijl hun kinderen
(kleinkinderen) samen spelen in de speeltuin.

Op de vrijwilligers van het speeltuinwerk wordt een
groot beroep gedaan zoals:
· onderhouden van de speeltuin
· toezicht houden en inspectie uitvoeren om 

de veiligheid van de kinderen te waarborgen
· op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving
· meedenken over renovatie en/of 

veranderingen
· het organiseren van activiteiten
· het aanvragen van vergunningen etc.

Kortom: een speeltuin runnen is een vak apart!

Daarom willen wij u, vrijwillig beheerders van de
speeltuinen in Midden-Drenthe, hartelijk danken voor
uw inzet in de afgelopen jaren.

Uw vraagbaak voor de jeugd
Het JeugdPunt Midden-Drenthe is dé plek in
de gemeente waar jeugd van 0 tot 23 jaar,
professionals, ouders en betrokkenen
gemakkelijk en snel terecht kunnen voor:

- informatie
- consultatie
- advies en
- voor hulpvragen en het melden van signalen.

Het doel is:
Dat het JeugdPunt voor iedereen in Midden-Drenthe
een begrip wordt.

Het JeugdPunt is geen nieuw instituut of instelling
maar een netwerk dat alle beschikbare informatie
bundelt en een heldere gestructureerde samen-
werking tussen op jeugd gerichte instellingen en
organisaties beoogt.

Praten in vertrouwen? 
Bel 06 - 10 84 26 71 
Mail jeugdpuntmiddendrenthe@noordermaat.nl
Surf www.middendrenthe.nl/jeugdpunt 

Stichting buurtlink lanceert website
www.buurtlink.nl

Onder het motto "je buurt op internet" is er
nu de site www.buurtlink.nl.

Buurtlink.nl is de enige landelijke website waar
Nederlanders via hun postcode allerlei informatie uit
hun buurt kunnen opzoeken maar ook zelf kunnen
plaatsen. Het idee buurtlink is afkomstig van de
Nationale Postcode Loterij die de Stichting Buurtlink
in de gelegenheid heeft gesteld het initiatief uit te
bouwen. Het doel van de stichting Buurtlink is om
door middel van de website buurtlink.nl de sociale
cohesie in de Nederlandse samenleving te
bevorderen.

Het bevorderen van de sociale cohesie (samenhang)
in de Nederlandse samenleving was destijds al een
uitspraak van oud-wethouder Ben Boers, tijdens de
opening van de speeltuin aan de Knuppeldiek in
Westerbork. De speeltuinen vervullen hierin een
voorbeeldfunctie.

Betrokken bij de buurt.
Buurlink.nl is je buurt op internet en draait om
initiatieven van de bezoekers. Buurtbewoners kunnen

met elkaar op de website communiceren en houden
hun eigen buurtsite actief zodat iedereen kan mee-
doen aan een goed geïnformeerde en betrokken
buurt. Iedereen met toegang tot internet kan in een
paar klikken buurthuisnieuws lezen en plaatsen, zien
wat er in de buurt te koop is, hoe veilig het is in de
buurt en welke buurtactiviteiten gaan plaatsvinden.
Ook kan de gebruiker naar aanleiding van actuele
gebeurtenissen meningen delen met andere buurt-
bewoners. De speeltuin activiteiten kunnen er
bijvoorbeeld op geplaatst worden. Hierdoor krijgt
iedereen de kans zich over zijn of haar buurt uit
spreken.

Bron: NUSO 

Nieuwsgierig geworden: surf naar www.buurtlink.nl
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Speeltuin-
overleg is

proefkonijn

Een speeltuin
is meer dan

een plek met
speeltoestellen

Ontmoetingsplaats voor jong en oud!
Onze speeltuin is de centrale plek in onze
buurt, zowel letterlijk als figuurlijk. Middenin
onze wijk ligt een prachtige speeltuin, met
veel toestellen en bewust ingericht voor ver-
schillende leeftijden. De speeltuin is inmiddels
voorzien van een natuurlijke omheining in de
vorm van een groene heg. Onze speeltuin is
door haar ruimte en ligging de ultieme plaatst
voor diverse buurtactiviteiten.

Ouders van spelende kinderen ontmoeten elkaar,
maar ook de buurtbarbecue is altijd erg gezellig.We
hebben het dan nog niet gehad over Koninginnedag,
Pasen (eieren zoeken, eierlepelrace, eieren gooien),
Straatspeeldag, Lampionnenoptocht, Halloween en de
Kerstviering.Vanuit het bestuur van de buurt-
vereniging worden de buurtbewoners telkens
betrokken bij het onderhoud van de speeltuin. Dit
werkt erg goed voor de betrokkenheid en is vaak ook
erg gezellig. Tijdens dit onderhoud kom je
buurtgenoten tegen die je niet vaak of nooit spreekt.

Zo ziet u maar, een speeltuin is meer dan alleen een
plek met speeltoestellen, het is een belangrijk
onderdeel van uw woonomgeving en een sociale
ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Wees daar blij mee en trots op!

Erik Veenstra, Speeltuin De Ronge, Beilen

Speeltuinoverleg wordt door Stichting Welzijn
Midden-Drenthe op verschillende manieren
ondersteund. Albert Raven, buurtwerker,
ondersteunt op allerlei terreinen ons bestuur.

Daarnaast is er administratieve ondersteuning van
Fennie Meppelink voor het notuleren van de jaarlijkse
ledenvergadering en het up to date houden van het
adressenbestand.

Het bestuur van Sichting Welzijn Midden-Drenthe
stelt elk jaar een werkplan op voor de gemeente
waarin staat waarvoor hun medewerkers worden
ingezet.

Dit werkplan, is naast de begroting, de basis voor de
subsidieverstrekking van de gemeente aan Stichting
Welzijn Midden-Drenthe. In dit werkplan worden wij
als Speeltuinoverleg ook genoemd met de activiteiten
die wij ondernemen en waarvoor wij ondersteuning
krijgen. Het bestuur van Stichting Welzijn Midden-
Drenthe wil het voor de toekomst anders regelen.

Zij willen met de organisaties waaraan hun mede-
werkers ondersteuning verlenen, werkafspraken
maken en deze vastleggen in een convenant. Het jaar
2007 zal als proefjaar dienen.

Het bestuur van het Speeltuinoverleg is als eerste
uitgenodigd een werkplan te maken voor het jaar
2007 en dit vast te leggen in een convenant. In het
convenant wordt vastgelegd waar wij in 2007 als
bestuur aan willen werken en welke ondersteuning
wij van Albert Raven en Fennie Meppelink kunnen
verwachten. (afspraken die wij destijds met de
gemeente gemaakt hebben zijn ook in dit convenant
opgenomen) Halverwege en aan het einde van het
jaar beoordelen wij gezamenlijk of wij tevreden zijn.
Dit kan leiden tot bijstelling van de afspraken.

Het ondertekenen heeft op 12 december jl. plaats-
gevonden in De Dorpshoeve te Hijken. Ook een
vertegenwoordiger van de gemeente was bij deze
ondertekening aanwezig.
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