VRAAG EN ANTWOORD
van de vrijwilligers nieuwe speeltuin in Orvelte
Wie ben je en vanuit welke rol ben je bij de speeltuin betrokken?
Wij vormen met 3 bewoners de werkgroep "speeltuin " (Rina , Janinka, Dineke)
Wanneer en hoe ontstond het idee voor een nieuwe speeltuin in jullie buurt?
Uit de brainstorm avonden vanuit het Masterplan Orvelte kwam naar voren dat er behoefte
was aan een speelplaats voor kinderen zowel voor kinderen uit het dorp als toeristen.
Wat waren jullie wensen?
Daar zijn we als werkgroep mee aan de slag gegaan met behulp van de gemeente kwamen
we bij speeltoestel leverancier Boerplay . Dit bedrijf heeft prachtige toestellen die precies
pasten in de stijl van Orvelte vandaar dat we gekozen hebben voor o.a. "spiderstones" uit
de serie Adventure Play. Ook de andere toestellen zijn van duurzaam robiniahout gemaakt.
Wie heb je betrokken bij het uitwerken van de plannen?
Samen met de mensen van de gemeente en Het Drents Landschap hebben we de geschikte
locatie gevonden en zijn daarna aan de slag gegaan om fondsen aan te schrijven.
Welke fondsen hebben jullie aangeschreven en hoe succesvol was dit?
We hebben mee gedaan aan MOEK en DOEK en we hebben een bijdrage gekregen van het
RABO donatiefonds, Orvelter Poort, Woonservice, Dorpenoverleg Midden Drenthe en Vitaal
platteland Drenthe.
Welke bijdrage, financieel en door eigen werkzaamheden, konden jullie zelf leveren bij de
uitvoering? Omdat een speeltuin alleen gemaakt en geplaatst mag worden door
gecertificeerde bedrijven konden we daar zelf weinig aan doen. We zijn vooral bezig geweest
om de financiën rond te krijgen en natuurlijk hoe de speeltuin eruit kwam te zien.
Wanneer was de opening en hoe is dit verlopen?
Vrijdagmiddag 4 oktober 2019 was de feestelijke opening van onze speeltuin. Helaas
regende het die middag flink maar dat mocht de pret niet drukken.
Vele genodigden (o.a. geldschieters, gemeente, HDL ) en kinderen met hun (groot) ouders
hadden de regen getrotseerd en hadden een leuke middag. Met een flinke zwaai aan de
schommel opende burgemeester Damsma de speeltuin. Vele ondernemers uit Orvelte
zorgden geheel belangeloos voor een hapje en een drankje met als afsluiting een rondje met
de paardentram.

