
 
 

 

VRAAG EN ANTWOORD  
van de vrijwilliger vernieuwde speeltuin in Smilde 

 

Wie ben je en vanuit welke rol ben je bij de speeltuin betrokken? 
Volgens mij is het een standaardmethode dat zo gauw er een kind in de buurt geboren word je 
benaderd  voor de speeltuin. Zo ben ik, Peter Daalman getrouwd en vader van 2 kinderen er in gerold 
sinds 2013 en door de wisselingen en verhuizingen uiteindelijk voorzitter geworden van Stichting 
Speeltuin De Kleine Molen. Ik vind het belangrijk dat er een speeltuin in de buurt is, voor iedereen! 
 
Wanneer en hoe ontstond het idee voor renovatie van de speeltuin  in jullie buurt? 
Het idee voor een andere aanpak kwam eigenlijk doordat er plannen kwamen om de voormalige 
kerk, onze buren,  geschikt te maken voor wonen van mensen met diverse vormen van handicaps. 
Tijdens een overleg kwam de vraag, “hoe moeten zij nu ooit in de speeltuin komen te spelen?” Wij 
als bestuursleden hadden wel door dat het nooit ging gebeuren in de speeltuin zoals die was. 
 
Wat waren jullie wensen? 
Wensen hadden wij voldoende, alleen stond uiteindelijk er nog 1 als een paal boven water. De 
speeltuin moet toegankelijk zijn voor iedereen.  
 
Wie heb je betrokken bij het uitwerken van de plannen? 
Er zijn nogal wat lijnen uitgezet en in de opzet is het met name Henk Suurd van afd spelen gemeente 
M-D die zich flink heeft ingespannen om plannen op papier te zetten. Daarnaast is welzijn Midden 
Drenthe, Speeltuinoverleg M-D, Buurtbewoners en de kinderen uit de buurt, vertegenwoordigers van 
het Joyce-House, Contactambtenaar en de afdelingen spelen van onze gemeente er bij betrokken 
geweest. 
 
Welke fondsen hebben jullie aangeschreven en hoe succesvol was dit? 
Er zijn vooral fondsen aangeschreven die via de gemeente en de provincie liepen zoals “vitaal 
platteland” en via de WMO. Natuurlijk deden wij als bestuur van de speeltuin ook mee aan projecten 
zoals MOEK en hebben wij een aantal malen gecollecteerd voor o.a. Jantje Beton. Tot het laatst was 
dit spannend of wij het benodigde geld bij elkaar zouden krijgen. 
 
Welke bijdrage, financieel en door eigen werkzaamheden, konden jullie zelf leveren bij de 
uitvoering? 
Financieel konden wij een kleine bijdrage leveren door mee te doen aan het MOEK en te collecteren. 
Bij de uitvoering is/was het vooral bekijken of het uitgevoerd werd volgens planning. De eigen 
bijdrage hield hiermee wel op. Natuurlijk niet onderschatten dat wij er al een 2 jaar op hadden zitten 
met de voorbereiding en planning van onze nieuwe speeltuin. Maar de handen uit de mouwen 
steken zoals vroeger? Nee dat kan niet meer. 
 
Wanneer was de opening en hoe is dit verlopen? 
En toen kwam de opening op een mooie regenachtige woensdagmiddag. Slecht weer bestaat niet en 
dat bleek deze middag wel. 4 september kwam onze burgemeester naar de speeltuin om deze 
officieel te heropenen. In haar kielzog meenemend de schrijvende pers maar ook rtv Drenthe was 
aanwezig voor opnames. Feest, en dat was het. Prachtig zoals er genoten werd van de 
speelvoorzieningen door buurtbewoners, met of zonder handicap. En veel, heel veel belangstelling. 
Het was ongelooflijk druk en vooral gezellig. 
  
  



 
 

 

 
 
 
 
 
Welke tips heb je voor anderen die iets willen met hun speeltuin? 
Tips voor anderen? Begin met een idee op papier te zetten en betrek er zoveel mogelijk verschillende 
mensen/groepen/organisaties in om vooral draagvlak te krijgen. Houd in je achterhoofd dat je het 
niet voor je zelf doet. Lange adem, een jaar is zo voorbij, 2 ook. Maak gebruik van de kennis en kunde 
van mensen die er voor betaald worden. Neem ook je tijd om de plannen te bestuderen. En 
misschien wel de belangrijkste tip, ga “buurten” ga eens kijken bij een speeltuin zoals bijvoorbeeld 
die van ons. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Natuurlijk hoef je en misschien zelf kan je niet alles 
plaatsen wat je wilt. Ook hiervoor plan en bekijk je wat er in je speeltuin kan maar ook wat is je 
doelgroep? Dit veranderd doorlopend en misschien moet je wel meer leeftijdsgroepen bedienen of 
juist niet? Blijft leuk he? 
 
Tot slot, het kost tijd, energie, soms verbazing maar het geeft ook veel energie. Ik heb er leuke 
contacten en herinneringen aan over gehouden. Nog steeds fiets of loop ik haast dagelijks even naar 
“onze” speeltuin. Gewoon even genieten. 
 
 


