
Verandering Team Spelen
Een verandering in ons gemeentelijke Team Spelen: zoals 
velen inmiddels al weten is Bart Bazuin per 1 maart 2009 
vertrokken bij de gemeente. Hij is nu fulltime met zijn 
eigen bedrijf bezig en wij wensen hem natuurlijk veel 
succes hierbij! Gelukkig hebben we direct weer versterking 
gekregen: Henk Suurd is inmiddels volop bezig met het 
‘spelen’ en we zijn blij met zijn twee rechterhanden! Henk 
is met de opleiding voor de ‘grote inspecties’ begonnen. 
Op 3 juni jl. is hij geslaagd voor gediplomeerd inspecteur 
speelvoorzieningen. Henk van harte gefeliciteerd!

Website
We zijn erg blij met de nieuwe website van Speeltuinoverleg. 
Hier is ook informatie van de gemeente te vinden. Zo zijn 
alle formulieren (bijvoorbeeld voor de tweemaandelijkse 
inspectie) hierop te vinden. Ook informatie over de 
(gratis) vrijwilligersverzekering, en nog veel meer. 

Beleid
Samen met Speeltuinoverleg zijn we aan het nadenken 
over het beleid van de speeltuinen. Wat vinden we 
belangrijk, wat gaat er goed of minder goed, wat kunnen we 
verbeteren? Op verschillende manieren zullen we jong en 
oud, professional, ouders en vrijwilligers, (ja dus ook jou) 
vragen om een mening te geven over de speeltuinen. Kom 
vooral op de conferentie die we samen in oktober zullen 
organiseren: kennis halen en brengen! 

Speeltuinprojecten
In de speeltuinen speelt er weer van alles…   

Aan de Bruggemaet in Beilen is de speeltuin in overleg met 
de nieuw opgerichte commissie van bewoners uitgebreid 
en voorzien van een hek en haag. In Balinge is de speeltuin 
bij het dorpshuis, de school en de peuterspeelzaal fl ink 
opgeknapt. Mede dank zij het werk van vrijwilligers is hier 
veel werk verzet! In Hooimaveld in Westerbork zijn op twee 
plekken nieuwe speeltoestellen geplaatst. In Nagtegael 
is in december een nieuwe speeltuin gerealiseerd aan 
de Kervelbrink. De afgelopen paar maanden hebben wij 
samen met vooral KWS en IVN gewerkt aan een natuurpad 
voor kinderen. Het gebied ten zuiden van de Kervelbrink 
is hiervoor met spoed aangelegd. Het startpunt/
ontmoetingsplek met een mooi informatiebord heeft 
hier een mooie plek gekregen. Op 14 mei is dit feestelijk 
geopend. 
Nieuw-Balinge: de gemeenteraad heeft aangegeven dat er 
in Nieuw-Balinge € 20.000,- extra besteed mag worden 
aan speeltoestellen rondom het dorpshuis en de school, 
centraal in het dorp. Plaatselijk Belang is samen met ons 

bezig de plannen verder uit te werken. De speeltuin in 
het hofje van de Prins Clausstraat in Smilde is aan een 
opknapbeurt toe. Een aantal bewoners zet zich hier voor in. 

Binnenkort gaan we met hen de plannen voor een nieuwe 
speeltuin verder vormgeven. 

Iedereen veel speelplezier gewenst! Namens het Team 
Spelen van de gemeente

Gert Slomp
Henk Suurd
Elma Bouwmeester

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

Van de bestuurstafel 
Op 6 april 2009 vierde Speeltuinoverleg haar tienjarig bestaan. Op de 
jaarvergadering is daar veel aandacht aan besteed.

Deze tien jaar heeft er in geresulteerd dat er een stabiele vereniging is 
ontstaan, die toekomstgericht werkt en met nieuwe ontwikkelingen mee 
wil gaan. Vorig jaar hebben we een visie ontwikkeld. Dit jaar is er een 
eigen  website de lucht in gegaan en een eigen huisstijl en logo ontwikkeld. 

In het najaar zal er door de gemeente een conferentie gehouden worden 
in samenwerking met Stichting Welzijn Midden-Drenthe en het Speeltuin-
overleg Midden-Drenthe. Het  doel is duidelijkheid te krijgen in hoe we in 
de toekomst omgaan met spelende kinderen en speeltuinen. Wij stellen het 
zeer op prijs dat u als vrijwilliger/beheerder van een speelvoorziening daarbij 
aanwezig bent. Er wordt in het najaar ook een activiteit voor de kinderen 
georganiseerd. U leest verderop in deze nieuwsbrief hier meer over.

Om nog beter bereikbaar te zijn hebben we uw speeltuin gekoppeld aan een 
bestuurslid. Zo is de gemeente in vijf regio’s verdeeld. Elke regio heeft een 
eigen bestuurslid als aanspreekpunt. Op de website kunt u de verdeling zien.
Indien u niet in het bezit bent van een computer, dan zouden wij dat graag 
willen weten zodat we u op een andere wijze van informatie kunnen voorzien.

Werkconferentie
Op donderdag 8 oktober 2009 zal van 16.00 tot 21.30 uur in het 
Wilhelminagebouw in Beilen een conferentie worden georganiseerd.

Het initiatief is genomen door de Gemeente Midden-Drenthe, Welzijn 
Midden-Drenthe en het bestuur van Speeltuinoverleg. Het doel is meer 
informatie te ontvangen welke kan worden gebruikt voor het maken van 
toekomstig speelbeleid. Daarbij zullen diverse deskundigen uitleg geven 
over de trends, waarna de aanwezigen in de vorm van workshops zelf 
aan de slag gaan met de ontvangen informatie. Voor deze bijeenkomst 
worden alle leden van de vereniging en andere betrokkenen uit de dorpen 
uitgenodigd. Daarnaast zullen ambtenaren van de gemeente, medewerkers 
van Welzijn Midden-Drenthe en andere belanghebbenden uit het werkveld 
aanwezig zijn. Meer informatie treft u aan in de vooraankondiging die u 
nog voor de zomervakantie kunt verwachten. Als u nu al vragen heeft, 
kunt u contact opnemen met het bestuurslid Anita Talens. Ook kunt u een 
reactie achterlaten op de website.

E-mail sturen naar info@speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl

Alvast heel hartelijk dank.

Woord vooraf

Het is alweer vijf jaar geleden dat het 
eerste exemplaar van de nieuwsbrief 
gemaakt werd. Het 1e lustrum is 
hiermee een feit. Het eerste exemplaar 
was een A4-tje. Door een foutje ging 
de eerste keer ook nog het concept de 
deur uit in plaats van het origineel. Als 
redactie hebben we veel geleerd en zijn 
er trots op dat we een informatieve en 
kleurrijke nieuwsbrief, die de naam ’t 
Speelveld kreeg, maken. 
We hopen dat de nieuwe website, 
waarover u in ’t Speelveld kunt lezen, 
een goede aanvulling is.  
Het is jammer dat er zo weinig 
e-mailadressen doorgegeven zijn 
naar aanleiding van onze oproep. 
Graag zien we alsnog uw e-mailadres 
tegemoet.
Via de digitale snelweg kunnen wij u 
sneller bereiken en beter op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen op het 
gebied van spelen, speeltoestellen en 
verder verenigingsnieuws.

E-mailadressen graag naar: 
info@speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl
We hopen dat u weer met plezier de 
nieuwsbrief zult lezen en wensen u 
allen een hele fi jne zomervakantie toe.

Stuur ons 
uw e-mail 
adres! 
In de toekomst 
streven we er naar 
dat de nieuwsbrief 
digitaal te 
verzenden is. 
Stuur uw naam, 
en vermeld 
daarbij om welke 
speeltuin het 
gaat naar ons 
e-mailadres

info@speeltuin
overlegmidden
drenthe.nl  
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Truida Benthem 

Lenie Bruins 
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de rubrieken van de 

gemeente

Even voorstellen. Mijn naam is 
Henk Suurd en ik ben werkzaam 
bij de gemeente Midden-Drenthe 
op de afdeling Openbare Werken.
Mijn werk bestaat voor 50% uit 
onderhoud van de rioolpompen 
en gemalen en voor 50% uit 
onderhoud van speeltuinen en 
inspectie van speeltoestellen. 
Ik werk nu elf jaar bij deze 
gemeente. Voorheen was ik werkzaam bij een groot 
transport- en wegenbouwbedrijf. Bij dit bedrijf heb ik 
ongeveer dertien jaar als onderhoudsmonteur gewerkt. 
Vanaf januari 2009 werk ik binnen het ’Team Spelen’ en 
bemoei ik mij met het onderhoud van de speeltuinen. In 
de korte periode dat ik bij het ‘Team Spelen’ werkzaam ben 
geeft het mij veel voldoening als ik herstelwerkzaamheden 
heb verricht in een speeltuin. Je ziet met veel plezier de 
kinderen spelen.

Henk Suurd



‘t Speelveld

Via deze link 
www.mijnalbum.

nl/Album=
WUEIATEZ
kunt u alle 

foto’s van de 
jaarvergadering 

2009 bekijken 
(op onze website 
staat een selectie 

van de foto’s).

Als u geen gebruik 
maakt van de 

computer zouden 
we dat graag van u 
willen weten zodat 

we u dan op een 
andere manier van 
informatie kunnen 

voorzien.

Geef aan de 
buurtbewoners 
door dat we een 
website hebben!

De jaarvergadering stond in het teken van het 10-jarig 
bestaan van het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe en 
werd gehouden op 6 april jl. in het Wilhelminagebouw te 
Beilen.

Het offi ciële gedeelte werd gelet op het programma door 
de voorzitter Henk Wolbers in snel tempo afgehandeld. 
Daarna werd er kort teruggeblikt op de laatste 10 jaren. Het 
programma voor het komende jaar werd ook uitgelegd. 
Wethouder Bolhuis werd bereid gevonden om onze nieuwe 
huisstijl in gebruik te nemen. Voordat hij de nieuwe huisstijl 
in gebruik nam stond hij stil bij het verleden en richtte zich 
daarna op de toekomst van onze vereniging. 

Anita Talens gaf namens het bestuur uitleg over de website 
en nieuwe huisstijl. Wij zijn trots op deze professionele 
uitstraling waardoor we nog beter herkenbaar zijn.

Het bestuur verraste wethouder Bolhuis met het 
ambassadeurschap van onze vereniging. Hiermee volgt hij 
oud-burgemeester Ter Avest op.

Na de pauze kwamen de oud-bestuursleden Emko Dolfi ng 
en Joland Meppelink op het toneel. Zij werden geassisteerd 
door twee andere oud-bestuursleden Jan Kinds en Truida 
Benthem. Op ludieke wijze werd het wel en wee van onze 
vereniging in de afgelopen tien jaar in vogelvlucht uit de 
doeken gedaan. Daarna trad het cabaretduo ‘Boeren Blond’ 
op. Dit optreden was ook de afsluiting van een gezellig 
verlopen jaarvergadering.

Jaarvergadering
Het Speeltuinoverleg is een belangenorganisatie voor de 
openbare speelplekken in de gemeente Midden-Drenthe. 
Communicatie speelt daarin een belangrijke rol.
In 2005 zijn we gestart met de Nieuwsbrief ‘t Speelveld, 
één van de communicatiemiddelen om u te informeren 
over actuele zaken.

De website is een hulpmiddel om u snel en gemakkelijk 
van informatie te voorzien. Op de jaarvergadering van 6 
april 2009 is de website offi cieel in gebruik genomen. We 
zijn nog druk bezig om de website verder te ontwikkelen. 
Uw inbreng is dan ook van harte welkom. We hopen 
dat u alle nieuwtjes, waar een andere speeltuin zijn 
voordeel mee kan doen, op de website plaatst, zodat u als 
vrijwilligers elkaar snel kunt bereiken.

De website is te vinden op het adres: 
www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl

Er zijn een aantal hoofdpunten welke worden 
onderverdeeld in:.

Home:

• is de startpagina 

Vereniging:

• alle informatie over de vereniging en het bestuur

Leden:

• een overzicht van alle leden per regio 

Gemeente:

• alle informatie van de gemeente over de speeltuinen

Nieuws:

• alle actuele en historische informatie op een rij

Fotoarchief:

• foto’s van activiteiten 

Contact:

• een overzicht van contactpersonen van 

 speeltuinen en hun adressen

Uw vraag:

• hier worden de meest gestelde vragen beantwoord

Gastenboek:

• hier kunt u alle wetenswaardigheden kwijt

Website

Indianenfeest in speeltuin de 
Schapendrift te Beilen

Op woensdag 17 september 2008 was het dan zover. 
In samenwerking met de jeugdcommissie heeft de 
speeltuinvereniging Schapendrift een indianenfeest 
georganiseerd. 

De kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 hadden 
een brief gekregen van opperhoofd Zwarte Arend. In 
indianenland was iets geks gebeurd, alle vredespijpen 
waren verdwenen. De kinderen uit de Schapendrift, 
Eursingerweg en de Brinkkampen begrepen dat het 
opperhoofd wel wat hulp kon gebruiken. In de speeltuin 
hadden we een echt indianendorp gemaakt met 
allemaal tipi’s en houtblokken, heel gezellig allemaal. 
Nadat we een indianentooi en een indianenshirt 
gekleurd hadden kon het speuren naar de verdwenen 
vredespijpen beginnen. De indianen moesten onderweg 
allemaal opdrachten uitvoeren zoals: speergooien, een 

indianendans bedenken, veren zoeken, een chipsketting 
rijgen en natuurlijk de vredespijpen zoeken. Opperhoofd 
‘Zwarte Arend’ was enorm blij met zijn speurders want 
de vredespijpen zijn gevonden. Na een gezellige middag 
gingen alle indianen met een speer of bijl, een hoofdtooi, 
een indianenshirt en een indianenketting naar huis.

Afgelopen jaar is het bestuur bezig geweest om een 
visie te ontwikkelen (dit hebt u in de vorige nieuwsbrief 
kunnen lezen). Uit deze visie kwam naar voren dat we 
vooral herkenbaar willen zijn. Dat heeft onder andere 
geresulteerd in een nieuw logo.  Een logo dat uitbeeldt 
waar we voor staan. Er is gekozen voor de kleuren van
de nieuwsbrief ’t Speelveld omdat deze kleuren al voor
velen herkenbaar zijn. De fi rma Turksma & Partners uit
Ruinerwold hebben wij opdracht gegeven tot het 
ontwikkelen van het ontwerp en zij zijn daar ruimschoots 
in geslaagd. Een prachtig logo waar we met recht trots op 
mogen zijn. 

Naam, speeltoestellen, kinderen en vrijwilligers zijn 
samengesmeed tot één geheel. De naam ‘Speeltuinoverleg 
Midden-Drenthe’ vormt de basis onder alle speeltuinen 
in Midden-Drenthe. Het woord ‘Speeltuin’ draagt als het 
ware de speeltuinen met haar vrijwilligers, die erboven 
staan afgebeeld. De overkoepelende functie van het 
Speeltuinoverleg wordt uitgebeeld door de lichtgroene 
boog over het gehele logo heen.

Ook de kinderen van de gemeente Midden-Drenthe 
worden niet vergeten in dit jubileumjaar. Er wordt achter 
de schermen hard gewerkt om een ludieke actie op touw 
te zetten. De bedoeling is dat de kinderen mee gaan doen 
aan een ballonnenwedstrijd. Aan de deelname willen we 
een enquête koppelen zodat we informatie krijgen van 
de ouders en de kinderen hoe ook zij over de toekomst 
denken. Deze informatie is heel belangrijk en zal mee 
spelen in het verdere speelbeleid van de gemeente. De 
ballonnen zullen in 16 verschillende dorpen -op hetzelfde 
tijdstip- opgelaten worden. Er wonen 3.500 kinderen in 
onze gemeente en het zou fantastisch zijn dat ze allen 
tegelijk  een ballon de lucht in laten gaan. 
Helaas is de begroting nog niet rond! We hopen dat er 
voldoende sponsors gevonden kunnen worden zodat 
deze ludieke activiteit een kans van slagen heeft. 

Het streven is dat de kinderen op woensdag 7 oktober a.s. 
om 18.00 uur de ballonnen het luchtruim in laten gaan.

Als u bereid bent om deze ballonnenwedstrijd te steunen 
of als vrijwilliger mee te helpen, neem dan contact op 
met het bestuur. Alle kleine beetjes helpen. Het zou toch 
geweldig zijn: 3.500 ballonnen die het luchtruim kiezen en 
welke ballon komt het verst? 

De kinderen zullen het geweldig vinden. 
Nadere berichtgeving volgt te zijner tijd.

Logo Kinderactiviteit

Feest in de speeltuin

Ina Leever


