
De Nominatie voor het Drents Compliment

Na de zomervakantie heeft niet alleen het bestuur, maar ook
een flink aantal vrijwilligers, het druk gehad met de nominatie
voor het Drents Compliment 2007. Een korte impressie.

Toen we in september hoorden dat we uit 120 inzendingen
genomineerd waren hebben we u door middel van een extra
Nieuwsbrief geïnformeerd. De jury kwam langs en het bestuur heeft
zich samen met een aantal vrijwilligers gepresenteerd. Het Dagblad van
het Noorden kwam een interview afnemen. Er is een promotiefilm
gemaakt door TV-Drenthe. De vrijwilligers en kinderen van de Speeltuin
‘de Ronge’ waren bereid mee te werken. Het is een erg leuke film
geworden. Ook is er een huis-aan-huis flyer gemaakt en rondgegaan in
de hele gemeente om zoveel mogelijk publieksstemmen te krijgen.

De persoonlijke benadering hebben we eveneens niet geschuwd.
Met 100 speeltuin vrijwilligers zijn we uiteindelijk, in opperbeste
stemming - getooid met een oranje sjaal - op 14 november naar de
Smelt vertrokken. Burgermeester Ter Avest steunde ons als
ambassadeur met volle overgave. De gemeente droeg bovendien
financieel bij om de promotieactiviteiten mogelijk te maken. Helaas
hebben we, ondanks de enorme inzet van velen, de prijs van de jury en
de publieksprijs niet gewonnen.

Voor ons als bestuur was het een geweldige ervaring.We hebben heel
veel contactpersonen benaderd, waardoor tevens nieuwe inzichten en
wensen van de speeltuinbeheerders naar voren zijn gekomen. Door de
extra aandacht die onze vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
heeft gehad staan we weer helemaal op de kaart en daardoor meer dan
waard om mee te doen. En toch zijn wij niet met lege handen naar huis
gegaan.

Het bestuur krijgt de gelegenheid om samen met adviesbureau AMOO
onze bestuursvisie op speeltuinen verder te ontwikkelen. Op de
jaarvergadering, die op 21 april plaats zal vinden, komen wij hier
natuurlijk op terug.

We kunnen spreken van een intensieve tijd waaraan heel veel
vrijwilligers hebben meegedaan. Het bestuur wil dan ook iedereen
bedanken voor de inzet in welke vorm dan ook. We hebben gemerkt
dat de saamhorigheid en de bereidheid om ons gezamenlijk in te zetten
voor de speeltuin meer dan aanwezig is.

Woord vooraf
Wat later dan u van ons
gewend bent ligt er weer een
‘Speelveld’ bij u op de deurmat.
In deze uitgave een terugblik op
de nominatie van onze vereni-
ging voor de vrijwilligersprijs.
Het was fantastisch dat we met
honderd vrijwilligers naar de
Smelt zijn geweest. Bijna alle
speeltuinenverenigingen waren
vertegenwoordigd.

De straatspeeldag willen we
weer onder de aandacht
brengen. Daarover kunt u lezen
in het verslag van speeltuin
Noordveen te Beilen. In deze
uitgave ook aandacht voor
speeltuin de Hultinge welke
onlangs in het nieuws is
geweest.Tenslotte kunt u de
veranderingen met betrekking
tot het groot onderhoud lezen
in de rubriek van de gemeente.

Alle nominatiefoto's staan op
www.mijnalbum.nl/Album=KQI-
GAO3R.

Het is uniek
wat we hier
met elkaar

in 10 jaar
opgebouwd

hebben.

Laten we zo
door gaan!

Bedankt!

Gert Slomp en
Bart Bazuin

vormen samen
met Elma

Bouwmeester
het gemeentelijke

‘speelteam’.

Wij wensen hen
veel succes en we

hopen op een
fijne   samen-

werking.

‘t Speel‘t Speelveld
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Nieuwe gezichten

Zoals jullie zijn geïnformeerd heeft de gemeente
Midden-Drenthe besloten het inspecteren, beheren
en onderhouden van onze speeltuinen, in eigen
beheer te gaan uitvoeren. Na diverse interne
gesprekken en opleidingen gaan we de uitdaging aan
en zullen we de handschoen letterlijk oppakken.

Ik ben Bart Bazuin 31 jaar en woon in Drijber. Ik ben
getrouwd met Wilma en heb 3 kinderen. Sinds januari
2001 werk ik bij de gemeente Midden-Drenthe.

Ik ben Gert Slomp 45 jaar vader van 3 kinderen en
gelukkig getrouwd. Ik woon in Nieuw Balinge en werk
sinds april 2004 bij de gemeente Midden-Drenthe.

Wij zijn 1 januari officieel begonnen en hebben
geconstateerd dat er nog veel werk te doen is. Niet
alleen in de speeltuinen maar ook administratief.We
streven er naar om alles voor het nieuwe speel-
seizoen weer op orde te hebben, maar zijn we iets
vergeten of duurt het te lang trek dan gerust aan de
bel.We hopen op een prettige samenwerking.

Groeten Bart en Gert

‘Team Spelen’ van start
Het nieuwe ‘Team Spelen’ draait op volle toeren. Het
Team Spelen bestaat uit Gert Slomp, Bart Bazuin en
Elma Bouwmeester. Alle drie van de afdeling
Openbare Werken van de gemeente. Het belangrijkste
is, dat, wat eerder door Alescon/Dolmans werd
gedaan op gebied van speelvoorzieningen, nu gedaan
wordt door de gemeente. Dit betekent dus dat alle
formulieren naar de gemeente moeten worden
gestuurd. Alle vragen over o.a. onderhoud kunnen
aan de gemeente worden gesteld. Bart en Gert doen
de formele inspecties, regelen het onderhoud en
overleggen indien nodig met contactpersonen. Het
plaatsen van speeltoestellen zal zoveel mogelijk door
de leverancier worden gedaan. Elma houdt dezelfde
taken, zoals beleid, advisering en overeenkomsten.
René Klein houdt zich per 1 januari niet meer met

speelvoorzieningen bezig, hij is nu opzichter voor
‘Groen en Grijs’ voor het Rayon Beilen.

Het Team Spelen werkt vanuit Beilen: Bart en Gert
vanuit de werkplaats bij de Milieustraat, en Elma
vanuit het gemeentehuis. We krijgen de beschikking
over nieuwe software voor het speeltoestellen-
beheer, om zo alle formele logboekgegevens goed bij
te houden. Net als voorheen zal dit gebeuren met
behulp van zogenaamde ‘transponders’, kleine chipjes
die aan elk speeltoestel wordt bevestigd en kunnen
worden uitgelezen met een handcomputer.

Actuele werkzaamheden
Het team spelen heeft regelmatig overleg om alle
actiepunten voor de speeltuinen door te spreken.
We hebben geconstateerd dat er het afgelopen jaar
veel achterstand is geweest. Reparaties, vervanging,
ondergronden, wensen en er lagen nog veel zaken op
een antwoord of oplossing te wachten. Er is al hard
gewerkt om de meest urgente zaken aan te pakken
en ook de komende tijd zullen we aan de actielijst
werken.

Meer geld
Jarenlang was er een te laag budget voor vervanging
van toestellen als deze versleten waren. We hebben
het gemeentebestuur kunnen overtuigen van het
belang van de speeltuinen en de betrokkenheid van
bewoners. Met trots kunnen we dan ook vertellen
dat er met ingang van 2008 structureel extra geld
voor de speelvoorzieningen beschikbaar is. Dit houdt
natuurlijk niet in dat alles wat we zouden willen ook
kan, maar in elk geval is er nu voldoende ruimte om
wat we hebben ook in de toekomst te kunnen
houden.

Overleg met Speeltuinoverleg
Op 11 oktober 2007 hebben wethouder Bolhuis en
ondergetekende overleg gehad met het bestuur van
Speeltuinoverleg. Natuurlijk kwam hier ondermeer
de nominatie voor het Drents Compliment aan de
orde. Voor promotieactiviteiten heeft de gemeente
een bijdrage beschikbaar gesteld. Helaas vielen jullie
niet in de prijzen, maar gezien de omvang van de
wedstrijd is de nominatie al een geweldige prestatie
en heeft dit toch voor veel goede publiciteit gezorgd.
Onze complimenten!!
Het overleg tussen gemeente en Speeltuinoverleg zal
ook in de toekomst ongeveer 2x per jaar plaats-
vinden.

Tot slot wil ik hier ook nog melden dat er nieuwe
formulieren gemaakt zijn voor de tweemaandelijkse
inspecties. Deze zijn ook digitaal verkrijgbaar.

Veel speelplezier,
Elma Bouwmeester

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

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

speeltuinoverleg@planet.nl

COLOFON

’t Speelveld  is een
uitgave van

Speeltuinoverleg 
Midden-Drenthe

REDACTIE:
Truida Benthem,
Anita Talens  en

Lenie Bruins, onder
verantwoording van

het bestuur
Speeltuinoverleg 
Midden-Drenthe
met uitzondering

van de rubriek 
van de gemeente.

speeltuinoverleg@planet.nl

Foto’s:
Diverse vrijwilligers

Lay Out:
Turksma &

Partners
Ruinerwold 
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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!

Onze redactie is
uitgebreid met
bestuurslid Anita
Talens

Stichting Welzijn
Midden-Drenthe
heeft een verbe-
terde website en
de Nieuwsbrief
is daarop te vin-
den.

Op onze jaarvergadering die in april 2007
werd gehouden waren er zes speeltuinen die
gereageerd hadden op de prijsvraag om een
feest te organiseren. Ze kregen ieder een
bedrag van 125 euro en een bakkersbon van 15
euro.

Afgelopen zomer was het dan zover en hebben vier
speeltuinen een prachtig feest met buurtbewoners en
de kinderen gevierd! Hieronder een verslag van de
speeltuinen. De speeltuin ’De Drie Kampen’ uit
Westerbork en speeltuin ‘De Regenboog’ uit Smilde
zullen het feest dit jaar organiseren.We wensen hen
alvast veel plezier.

Het Ridderfeest in speeltuin ‘Het Woltingshof’ 
Het Ridderfeest hebben we gehouden op 29 augustus
2007. Er hadden zich niet zoveel ridders en prinsesjes
opgegeven. Maar op de middag zelf, toen de tent
stond en alle attributen aanwezig waren, was er toch
een mooie opkomst. We konden gelukkig als orga-
nisatie een beroep doen op de ridderkennis van Janet
van Noord, nog bedankt. We werden verwelkomd
door een heuse prinses en een woudloper. Er kon
geluisterd worden naar een mooi verhaal en daarna
konden we aan de slag. De kinderen konden kiezen
tussen verschillende spelletjes o.a. een wedren met
stokpaarden, rattenslaan en kruisboog schieten. Maar
ook werden er prinsesjes en ridders aangekleed. Het
was een heel gezellige middag en zeker voor herhal-
ing vatbaar. Ook de moeders die mee kwamen waren
allemaal enthousiast. Tot slot werden er nog pan-
nenkoeken geserveerd.

Erna Heideveld secr.Woltingshof

Foto’s: De Zoppers (De Ronge)

Speeltuin de ‘Ronge’ uit Beilen
Op zaterdag 9 juni hadden wij een groot feest in de
speeltuin. We troffen het ontzettend met het weer.
’s Morgens gingen er al kinderen met veel lawaai door
de buurt om het aan te kondigen. Het begon om
ongeveer 14.00 uur tot 16.00 uur. De kinderen kon-
den een strippenkaart kopen. Met deze strippenkaart
konden de kinderen overal aan meedoen.

Er waren wel 11 verschillende activiteiten; Een
grabbelton, het waterpistoolspel, een pot met
knikkers raadspel, een bibberspel, het kruisboog-
schieten, een BBQ (hier kon je 2 stokjes saté halen +
stokbrood), het ringgooien, het schminken, ijsjes,
drinken (er was ranja voor de jeugd en voor de
anderen was er koffie en thee) en tenslotte een
springkussen. We hadden ook een enveloppenspel.
Hier kon je voor 0.50 euro 2 enveloppen trekken.
Hier waren leuke prijsjes mee te winnen.

Iedereen vond het weer een geslaagde middag. Wij
vonden het weer fantastisch dat er zoveel kinderen
uit de buurt hebben meegedaan.

De Jeugdcommissie buurtvereniging De Zoppers

Foto’s: De Nagtegael

Spelletjesmiddag ‘de Nagtegael’ uit Beilen
De speeltuincommissie heeft op 23 juni een spelle-
tjesmiddag georganiseerd. Daar kwamen maar liefst
76 kinderen op af. Met het geld dat we hebben
gekregen konden we iets extra ’s organiseren. Ook
hebben we de NUSO-bus laten komen. Ondanks het
slechte weer was het feest mede hierdoor toch een
succes. Wij willen ook, namens de kinderen, het
bestuur van speeltuinoverleg bedanken voor de finan-
ciële bijdrage.
Secretaris, E.H.J. Pot-Schreurs

Foto’s: Brinklaan Westerbork

Oud Hollandse spelen in speeltuin ‘Brinklaan
e.o.’ te Westerbork
De commissie heeft er veel werk van gehad maar op
vrijdag 8 juni hadden we dan eindelijk feest in de
speeltuin. De speeltuin vierde, weliswaar een jaar te
laat door het slechte weer van vorig jaar, haar 5-jarig
bestaan. Het thema was Oud Hollandse spelen. Het
was een warme dag en die week hadden de kinderen
ook elders veel activiteiten. Gelukkig vierden wij het
feest na schooltijd en ’s avonds zodat bijna iedereen
kon komen. Het was fantastisch om te zien dat zowel
jong als oud meededen aan de spelletjes.We hadden
via Museumherberg de Ar het eten geregeld in de
speeltuin en dat was dan ook prima verzorgd.
Ondanks de 30 graden smaakten de stamppot en de
bruine bonen prima onder de parasols. Voor de
kinderen hadden we poffertjes en daar is ook veel van
gegeten. In totaal waren er 22 kinderen en 44
ouderen. Het eten, drinken en de huur van de
spelletjes hebben we helemaal uit de pot van de
speeltuin kunnen betalen. Mede door hulp van
verschillende buurtgenoten was het een geslaagd
feest.Tot laat in de avond is er nog gezellig nagezeten
in de speeltuin.

De speeltuincommissie 
Lammert Sinnighe en Lenie Bruins

‘t Speelveld

Het nieuwe e-mail
adres van het

bestuur is 
speeltuinoverleg@planet.nl

Al met al een
geslaagde straat-

speelmiddag en een
fantastisch

resultaat, met dank
aan de gemeente
Midden Drenthe

Speeltuin aan het Noordveen Beilen
Elk jaar wordt de Landelijke Straatspeeldag georga-
niseerd met als doel aandacht te vragen voor de
verkeersveiligheid rondom de speeltuin. De speeltuin
aan het Noordveen te Beilen heeft hier het afgelopen
jaar aan meegedaan. Misschien een voorbeeld voor
andere speeltuinen in onze gemeente? De Landelijke
Straatspeeldag is in 2008 op 28 mei. Informatie
daarover kunt u vinden op www.veiligverkeerneder-
land.nl  of even googelen op nationale straatspeeldag.

Nationale Straatspeeldag 2007 
Op woensdag 13 juni 2007 hebben we deelgenomen
aan de door Veilig Verkeer Nederland georganiseerde
Nationale Straatspeeldag. Wij als bewoners van het
Noordveen te Beilen wilden hier graag aan meedoen
en aandacht vragen voor de verkeersveiligheid ron-
dom de speeltuin. In de buurt zijn er op verschillende
plaatsen voor kinderen onoverzichtelijke en daardoor
bijzonder gevaarlijke oversteekplaatsen. Dit kwam
onder andere door verkeerde en te hoge begroeiing
en geen zichtbare markering bij de oversteekplaatsen.
Op voorhand hebben wij overleg gehad met
wethouder Bolhuis. Hij was enthousiast over het
initiatief en wilde met plezier een bijdrage leveren.

Op 13 juni hebben wij de straat laten afzetten door
de gemeente. De middag werd officieel geopend door
wethouder Bolhuis. Hij onthulde het nieuwe naam-
bord  “Welpenveld”. Vervolgens hadden ruim 60
kinderen een fantastische middag met een clown,
springkussen, skelter, behendigheidsbaan, straat-
tekenen, diverse kleinere spelletjes en als klapper het
beschilderen van een echte auto!

En natuurlijk als afsluiting patat met ranja.

Op deze middag zijn wij met de wethouder en een
tweetal ambtenaren door de buurt gelopen en hen
gewezen op de onveilige situaties. We kregen de
toezegging dat de gemeente hiervoor een oplossing
zou zoeken.

Nu zien wij in onze buurt dat de oversteekplaatsen
voorzien zijn van reflecterende paaltjes en de
begroeiing is gesnoeid. Er is zelfs een beplantings-
strook van driehonderd meter geheel vervangen
door mooie laagblijvende beplanting. Tevens is het
trapveldje van de rijbaan gescheiden, door een drietal
kastanjebomen en een beukenhaag.

Namens buurtvereniging ’t Vosseveld
Berjohn Brust

Er is veel te doen geweest om de speeltuin in
de ‘Hultinge’ in Beilen. Het ging om een speel-
tuin met ‘Ger de Wilde’ toestellen die totaal
verrot waren. Hilda Steen en Daniëlle
Dobbelsteen hebben zich sterk gemaakt om
de gemeente te overtuigen dat het toch echt
noodzakelijk was iets aan de gevaarlijke
situatie te doen. Een kort verslag...

Na overleg met gemeente, Speeltuinoverleg en ons,
gingen de ontwikkelingen heel erg snel. Binnen een
maand waren de verrotte toestellen gesloopt en de
nieuwe toestellen geplaatst. Het resultaat: een glijbaan
met duikelstangen, een wipwap, een tafeltennistafel,
een voetbaldoel en nog een mooi speelhuisje voor in
de zandbak.De speeltuin is er echt op vooruit gegaan.
Wij zijn blij met de snelle afronding.

Hilda Steen

Speeltuin De Hultinge vernieuwd!

Speeltuin in de schijnwerpers

Feest in de speeltuin: een impressie
www.welzijnmiddendrenthe.nl
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