
We kijken terug op een informatieve jaarvergadering met een
goede opkomst van de leden. Er werd gediscussieerd over
aansprakelijkheid en de verantwoording die je als vrijwilliger
wél en niet hebt en de rol die de gemeente daarin speelt.

Een aantal weken voor de jaarvergadering zijn er enquêteformulieren
verstuurd. Daar zijn belangrijke gegevens uitgekomen.Tijdens de jaarver-
gadering is dit aan de orde geweest. Zowel met de gemeente
(beleidsmedewerkers en de wethouder) als met Alescon zullen daar
binnenkort gesprekken over gevoerd worden.

Een korte samenvatting van de enquête:
Er zijn 60 enquêteformulieren verzonden waarvan er 28 formulieren
retour gekomen zijn (dit is bijna 50%).
* 93% van de kinderen maakt actief gebruik van de speeltuin
* 82% is tevreden over de beschikbare toestellen
* 68% is tevreden over de voorzieningen.

Wel is er nog behoefte aan prullenbakken en bankjes
* 64% kan gemakkelijk een beroep doen op vrijwilligers
* 39% betrekt de kinderen bij het onderhoud
* 82% is tevreden over het onderhoud van de toestellen
* 71% is tevreden over het onderhoud van de speelplek
* 82% doet de tweemaandelijkse inspectie zelf
* 89% vindt het inspectieformulier duidelijk
* 68% is tevreden over de jaarlijkse inspectie en het contact met Alescon   

(nu Dolmans Landscaping).
* 75% is rechtspersoon
* 71% is op de hoogte wie aansprakelijk is bij een ongeval
*   4% heeft slechts een ongevallenformulier ingevuld. Gelukkig maar!
* 75% vindt het bestuur van Speeltuinoverleg goed bereikbaar en is 

tevreden over de inzet
* 68% is het duidelijk wat het bestuur voor de leden kan betekenen
* 61% vindt de buurtwerker goed bereikbaar
* 86 % is tevreden over de nieuwsbrief 
* 36 % organiseert jaarlijks een activiteit
* 79% vindt de speeltuin aantrekkelijk voor de kinderen

De percentages zijn positief maar dat neemt niet weg dat er nog
individuele wensen en klachten zijn die we hebben gebundeld en
meenemen naar het overleg met de gemeente en Alescon.

Het bestuur van het Speeltuinoverleg had, om spelen in de
speeltuin te bevorderen, een prijsvraag bedacht met als
thema “Feest in de Speeltuin”.

Er kwamen zes inzendingen binnen. Het was voor de jury niet
gemakkelijk om een keuze te maken en daarom is besloten om alle zes
inzendingen een geldbedrag van 125 euro te schenken en een bon ter
waarde van 15 euro om een taart bij de bakker te halen. Als bestuur
hopen wij dat er leuke feestjes gevierd worden en dat veel buurt-
bewoners daar deelgenoot van zullen zijn. In de volgende nieuwsbrief
wil de redactie hier graag aandacht aan besteden.We zien graag kopij
en foto’s tegemoet.

Woord vooraf
Het voorjaar is al weer een eind
op weg en de zomer staat
zowaar alweer voor de deur.
Voor het bestuur van
Speeltuinoverleg Midden-
Drenthe is het nog geen
vakantie.We zijn de informatie,
die we via de enquête en de
jaarvergadering binnen hebben
gekregen, aan het verwerken.

Op 16 april jl. is de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden.
Henk Wolbers ging als nieuwe
voorzitter slagvaardig te werk
en kon met goedkeuring van de
leden twee nieuwe bestuurs-
leden verwelkomen. We zijn
dan ook erg blij met hun komst.
Anita Talens en Kees Stolp
zullen zich in deze nieuwsbrief
aan u voorstellen.

Jan Kinds was aftredend en niet
herkiesbaar. Jan heeft vanaf het
begin meegedraaid in het
bestuur en had een grote
kennis opgebouwd.Hij wist veel
van de buurten en de speel-
tuinen. We zullen hem missen
als vraagbaak en als persoon.

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!

“Feest in de
Speeltuin”

de winnende
speeltuinen

zijn:

De Woltingshof,
de Ronge en
de Nagtegael

allen te Beilen,
de Regenboog te

Smilde,
Buurtvereniging

Brinklaan/
Knuppeldiek en

Speelvoorziening
de Drie Kampen

te Westerbork.

Allen van harte
gefeliciteerd!

‘t Speel‘t Speelveld

In dit nummer:
Van de bestuurstafel pag 1

Feest in de Speeltuin pag 1

ING Bank schenkt 1.000 Euro pag 2

Speeltuin in de schijnwerpers pag 2

Voorstellen bestuursleden pag 3

Rabobank en de samenleving pag 3

Jantje Beton pag 3

Nieuws van de gemeente pag 4

Nieuws van Alescon pag 4

mei 2007

www.welzijnmiddendrenthe.nl

NUMMER 6
JAARGANG 3

Dolmans
De speeltuintaken van Alescon zijn overgegaan naar
Dolmans Landscaping. De afspraken die de gemeente
had met Alescon blijven in principe geldig in de
nieuwe situatie. Ook Patryck Koster is meegegaan
naar Dolmans.

Aanpassing overeenkomst en formulieren
Pas geleden hebben alle contactpersonen met een
geldige overeenkomst, bericht gehad van de
gemeente over een aanpassing in de overeenkomst.
Directe aanleiding was een opmerking tijdens de
jaarvergadering van het Speeltuinoverleg waaruit
bleek dat er onrust ontstaat onder de contact-
personen over verantwoordelijkheden. De wet-
houder heeft hierover een formeel besluit genomen,
waarna iedereen door middel van een brief op de
hoogte is gebracht. We hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om iedereen te voorzien van nieuwe
setjes formulieren voor in ‘De Map', waarop de juiste
adressen van o.a. Patryck Koster vermeld staan.

Werkzaamheden
Op dit moment zijn we weer voor allerlei speeltuinen
bezig met allerlei werkzaamheden. In Bovensmilde zal
er de komende tijd wat gebeuren, ondermeer gaan

we aan de slag met nieuwe vrijwilligers over nieuwe
speelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk daar. In de
Weijerdstraat in Beilen zijn vorig jaar speeltoestellen
weggehaald in verband met nieuwbouw. Het is de
bedoeling dat aan de Julianastraat weer iets nieuws
komt.

Speelbeleid
De gemeente wil de komende tijd het Speelbeleid
kritisch bekijken en evalueren. Ondermeer het
probleem van een structureel tekort aan geld voor
vervanging zal aan de orde komen. Samen met
Speeltuinoverleg zal ook worden gekeken naar
diverse punten.

Om de bereikbaarheid te vergroten kunt u in eerste
instantie met al u vragen bij de gemeente terecht. De
telefonistes kunnen u vaak gericht vertellen bij wie u
met welke vraag moet zijn.Tel 0593- 539222

Elma Bouwmeester

Nieuws van de gemeente
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeente)

Feest in de Speeltuin

ADRES

Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe

POSTADRES:
p/a Stichting Welzijn

Midden-Drenthe
Postbus 57

9410 AB Beilen

KANTOORADRES:
Karspelstraat 5

9411 ND BEILEN 

Tel: 0593 523450

E-MAIL:
info@welzijnmd.nl

COLOFON
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Foto’s:
Lenie Bruins

Lay Out:
Turksma &

Partners
Ruinerwold 

Veranderingen
Zoals u inmiddels al hebt gelezen, middels een brief
die rond is gestuurd, dat Alescon, afdeling
Tuin&Landschap een samenwerkingsverband is
aangegaan met het bedrijf Dolmans Landscaping
uit Limburg. Hieruit is het bedrijf Dolmans
Landscaping Noord ontstaan.

Intern zijn er enkele veranderingen maar de werkzaam-
heden proberen we zo optimaal mogelijk door te laten
gaan. Ik heb gemerkt dat het voor de beheerders van speel-
tuinen soms lastig is waar ze met vragen en formulieren
naar toe moeten. De gemeente is het eerste
aanspreekpunt. Zij hebben overzicht als het gaat over
vervanging of het onderhoud. In de formulieren die u
onlangs van de gemeente hebt ontvangen staan de
verkeerde telefoonnummers. Het goede telefoonnummer is
0593-540043. Door dat ik een tijd ziek ben geweest en nu
nog niet volledig werk, ben niet altijd bereikbaar. U kunt het
best het algemene tel. nr. 0593-540043 bellen.

Door de veranderingen komen bij ons ook veel vragen
binnen hoe we beter kunnen inspelen op de wensen van
beheerders van speeltuinen. Zo is gebleken dat de aan-
vulling van zandbakzand en veiligheidszand niet soepel ver-
loopt. We hebben nu het plan opgevat om zelf bij te gaan

houden waar het zand aangevuld moet worden en dit dan
op een vast tijdstip per jaar te doen. Zo kunnen we grote
hoeveelheden zand in één keer laten komen en verwerken,
wat beter uitvoerbaar is en daardoor goedkoper wordt.
We proberen u van te voren op de hoogte te stellen.

Logboeken
Op dit moment zijn er veel logboeken die niet meer up to
date zijn. Vriendelijk verzoek om nu alvast  kritisch  te
kijken of u de oude formulieren nog gebruikt en of de
telefoonnummers en namen nog kloppen?  Onlangs hebt u
van de gemeente al een stapeltje nieuwe formulieren
gekregen die u in de map kunt stoppen. De oude
formulieren kunnen vernietigd worden.

Patryck Koster

Van de bestuurstafel

Nieuws van Alescon/Dolmans Landscaping Noord
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van Alescon/Dolmans Landscaping Noord )
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Nieuwe
bestuursleden
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe

Jantje Beton
zoekt 
collectanten

Mijn naam is Anita Talens, 36 jaar jong. Sinds
januari 2007 draai ik mee in het bestuur van
het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe.

In de ledenvergadering van 16 april jl. heeft u al
kennis met mij kunnen maken.Voor degene die niet
aanwezig was, zal ik me voorstellen.

Samen met partner en twee kinderen woon ik in
Hooghalen. Onze jongste, Sander, is bijna 4 jaar en de
oudste, Lara, is 6 jaar. Gezien de leeftijd maken beiden
regelmatig gebruik van de speeltuin in ons dorp.
Binnen het bestuur van Dorpsbelangen heb ik de
nodige bestuurlijke ervaring opgedaan, welke ik graag
zal inzetten voor de belangen van de speeltuinen in
Midden-Drenthe.

Mijn naam is Kees Stolp en ik ben geboren en
getogen in de Zaanstreek. We wonen nu zo’n
28 jaar in Drenthe en sinds 1993 in het mooie
dorpje Spier.

Ongeveer 11 jaar ben ik actief geweest in het dorps-
bestuur van Spier en heb daar verschillende functies
bekleed. Nu ben ik nog fotograaf voor dorpskrant de
Spèhorne. Ook ben ik voorzitter van het dierenpark-
je.

Na een “sabbatical” jaar werd ik gevraagd als technische
man voor het Speeltuinoverleg. Nadat ik voldoende
informatie verzameld had leek het me leuk deel uit te
maken van het bestuur.

Uw vereniging wil graag haar onderkomen
moderniseren maar komt daarvoor wat geld
tekort. Of uw stichting kan wel wat hulp
gebruiken bij de organisatie van een activiteit
voor bijvoorbeeld mensen met een ver-
standelijke beperking. Ons Rabofonds
(voorheen Projectenfonds) kan u wellicht
helpen.

De Rabobank wil graag betrokken blijven bij haar
leefgemeenschap, daarom zet de nieuwe Rabobank
Assen-Beilen het Rabofonds voort. Het fonds heeft
jaarlijks € 60.000,-- beschikbaar voor projecten in
Beilen, Assen, Rolde en Smilde die een bijdrage
leveren aan het economisch welzijn en leefbaarheid
van het werkgebied van Rabobank Assen-Beilen. Het
initiatief van een project wordt getoetst aan een aan-
tal criteria.

Aanvragen voor financiële ondersteuning van een
project kunnen doorlopend worden ingediend en
worden twee maal per jaar beoordeeld. Een aanvraag-
formulier met een uitgebreide toelichting kunt u
afhalen bij één van onze vestigingen.

Rabobank Assen-Rolde-Smilde-Beilen 
Agnes van der Draai 
telefoon: (0592) 32 39 01 
e-mail: Communicatie@assen.rabobank.nl

Petten voor de welpjes, speelgoed voor de
peuterspeelzaal, tafelvoetbal voor de soos of
nieuwe speeltoestellen bij de kinderboerderij.
Beslist nuttig en nodig, maar voor veel
jeugdinstellingen nauwelijks meer te
bekostigen. Daarom is meedoen aan de
jaarlijkse Jantje Beton Collecte zo zinvol.

Maar liefst de helft van de opbrengst van de collecte
gaat namelijk rechtstreeks naar de collecterende
jeugdorganisaties. Via de CollecteZoekMachine kunt
u zien waar er gecollecteerd wordt. In maart jl. werd
er weer gecollecteerd. Op de dorpen Balinge,
Bruntinge, Garminge, Mantinge, Orvelte, Witteveen
en Zwiggelte zijn nog geen collectanten actief.

Meedoen?
De Jantje Beton Collecte is bedoeld voor organisaties
die zich inzetten voor de vrijetijdsbesteding van
kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijv. scouting,
kinderboerderijen, speel-o-theken, peuterspeelzalen,
jongerenorganisaties en speeltuinverenigingen. Een
organisatie die mee wil doen aan de collecte moet
wel een rechtspersoon zijn. De collecte is niet
bedoeld voor scholen.Voor hen is er de Jantje Beton
Loterij. Jantje Beton zoekt voor diverse plaatsen nog
coördinatoren en/of collecterende groepen.

Voor al je vragen over de Jantje Beton Collecte kun
je contact opnemen met: Jantje Beton Collecte, tel:
030-2427265 (ma-vrij van 9-12.30u. en van 13-16u.)
E-mail: collecte@jantjebeton.nl
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ING Bank
schenkt 1.000

Euro aan
Speeltuin

Overleg Midden-
Drenthe

Geweldig zo’n
speeltuin in de

buurt!

Speeltuin aan de Brinkhof
De speeltuin aan de Brinkhof in Westerbork is
één van de twee speeltuinen die ligt in de wijk
Langbos. Eind jaren tachtig werd deze wijk
gerealiseerd en was de speeltuin aan de
Brinkhof de eerste speeltuin in de wijk. De
trots van de speeltuin was destijds het grote
houten piratenschip dat met behulp van de
buurtbewoners werd gebouwd.

De speeltuin had in het begin een hele duidelijke
sociale rol in de buurt waardoor nieuwe bewoners
van de wijk elkaar ontmoetten. De speeltuin was in
die jaren ook de plek waar de volleybalteams uit de
buurt oefenden voor het Börker
Buurtenvolleybaltoernooi en waar ’s avonds een
groot barbecuefeest werd gehouden.

Nadat de ‘tand des tijds’ de staat van het piratenschip
sterk had beïnvloed en mede door de strenge regel-
geving, werd het piratenschip verwijderd. Er zijn

nieuwe speeltoestellen voor in de plaats gekomen.
We hebben nu een voetbaldoel, een klimtoestel, een
wip, een wipkip, een draaimolentje, een schommel,
een glijbaan en rekstokken. De kinderen maken in
groten getale gebruik van de speeltuin. Vooral het
voetbaldoel wordt erg veel gebruikt door talenten uit
de buurt.

Op mooie dagen heeft de speeltuin ook
aantrekkingskracht op de volwassenen die met veel
plezier de spelende kinderen gade slaan. Sommigen
wagen zich zelfs aan een potje voetbal met of tegen
de jeugd.

Geweldig zo’n speeltuin in de buurt!

Erik Eefting,
Speeltuin Brinkhof in Westerbork.

Dinsdag 1 mei jl. opende de ING-bank haar
deuren van een gloednieuw kantoor aan de
Hekstraat te Beilen.

Ter ere van de opening wilde de ING-bank graag iets
doen voor de gemeenschap. Het Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe werd hiervoor uitgekozen. De moti-
vatie was dat de bank graag iets wilde doen waar 

iedereen in de gemeente Midden-Drenthe plezier aan
kan beleven. Met de speeltuinen bereik je bijna
iedereen aldus Arjen Boers, directeur.

Anita Talens en Albert Oosting namen de cheque in
ontvangst.

Het bestuur is bijzonder blij met deze schenking.

ING-bank schenkt 1.000 euro!

Speeltuin in de schijnwerpers

Voorstellen nieuwe bestuursleden

Rabobank draagt bij 
aan de samenleving 
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Foto: Gerrit Boer

Jantje Beton 
zoekt collectanten 
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