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Woord vooraf

Deze Nieuwsbrief bevat nieuws
en foto’s van het afgelopen jaar.
De redactie gaat ervan uit dat u
deze nieuwsbrief met veel plezier
leest en inspiratie geeft voor het
volgende speelseizoen.
Wanneer u vragen en/of
opmerkingen heeft raadpleeg
dan onze vernieuwde website. Of
neem persoonlijk contact op met
één van de bestuursleden.

Van de bestuurstafel
Samenstelling van het bestuur
Onze voorzitter Albert Raven heeft zijn voorzitterschap gedurende dit jaar neergelegd. Ondergetekende
heeft het voorzitterschap tijdelijk overgenomen. Albert is aangebleven als bestuurslid, totdat er in de
persoon van Albert Oosting een nieuw bestuurslid was gevonden. Wij bedanken Albert Raven voor zijn
inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Het bestuur bestaat nu uit 4 personen. We zouden nog
graag een bestuurslid uit regio Westerbork willen verwelkomen. Mocht u hiervoor voelen dan kunt u
contact opnemen met het secretariaat.

De speeltuinen
Een voortdurend aandachtspunt blijft het vinden van vrijwilligers die contactpersoon willen zijn voor
een speeltuin. In het begin van dit jaar hebben we in Bovensmilde een informatieavond georganiseerd
voor speeltuinen waarvoor geen contactpersoon meer was. Een succesvolle avond, want we hebben
nu voor een vijftal speeltuinen nieuwe contactpersonen. Dit jaar is er een bijzondere nieuwe speeltuin
in Orvelte tot stand gekomen. En ook in Smilde is de speeltuin De Kleine Molen heropend. Dit is een
bijzondere plek waar kinderen met- en zonder een beperking gebruik van kunnen maken.
In deze nieuwsbrief kunt u het verhaal van beide speeltuinen in de vorm van een interview met de
vrijwilligers lezen. De vrijwilligers die in samenspraak met de gemeente de plannen uitwerken hebben
vaak veel geduld en doorzettingsvermogen nodig voordat alles geregeld is. Als bestuur hebben we daar
veel waardering voor.

Het Bestuur op Stap
Dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan Hoogersmilde. Enkele bestuursleden van Dorpsbelangen
Hoogersmilde hebben bij die gelegenheid ons de speelplekken in het dorp laten zien. Het was een zeer
informatieve en genoeglijke rondleiding. Komend jaar hopen we opnieuw een bezoek te brengen aan
een dorp om ons ter plaatse te laten informeren over de speeltuinen.
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Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw BELEIDSPLAN SPELEN
door de gemeente Midden-Drenthe. In het overleg, dat wij twee keer per jaar met de wethouder en
betrokken ambtenaren hebben, is dit een belangrijk onderwerp van gesprek. We zullen vanzelfsprekend
de belangen van de speeltuinen, de betrokken vrijwilligers en kinderen in de gaten houden. In 2020 zult
u hier zeker meer over horen.
Rest mij nog een ieder fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
te wensen.
Henk Sprik, (interim)voorzitter

Belangrijke data
13 & 14 maart

20 april

NL Doet

Ledenvergadering
Speeltuinoverleg

10 juni
Buitenspeeldag in
gemeente MiddenDrenthe

Nieuws van speelplekken
Wist u dat...

VERNIEUWDE SPEELTUIN IN SMILDE

…het bestuur in juli op
bezoek is geweest in
Hoogersmilde?
…de we een rondje
hebben gemaakt langs
alle 4 de speeltuinen?
…de
kinderen
in
Hoogersmilde al jong
van
schommelen
houden?

Wie ben je en vanuit welke rol ben je bij de speeltuin
betrokken?
Ik ben Peter Daalman en voorzitter van Stichting speeltuin
De Kleine Molen.
Hoe ontstond het idee voor renovatie van de speeltuin
in jullie buurt?
Het idee kwam eigenlijk doordat er plannen kwamen om
de voormalige kerk, onze buren, geschikt te maken voor
wonen van mensen met diverse vormen van handicaps.
Wie heb je betrokken bij het uitwerken van de plannen?
Er zijn nogal wat lijnen uitgezet. Zoals het Joyce-House,
Team Spelen en de contactambtenaar van de gemeente,
buurtbewoners, de kinderen, Welzijnswerk MiddenDrenthe en het Speeltuinoverleg.
Wanneer was de opening en hoe is dit verlopen?
Op 4 september kwam onze burgemeester naar de
speeltuin om deze officieel te heropenen. Prachtig zoals
er genoten werd van de speelvoorzieningen, met of
zonder handicap.

Welke tips heb je voor anderen die iets willen met hun
speeltuin?
Begin met een idee op papier te zetten en betrek er zoveel
mogelijk verschillende mensen/groepen/organisaties om
vooral draagvlak te krijgen. Maak gebruik van de kennis
en kunde van mensen die er voor betaald worden. 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.

Wist u dat...
… net als in 2017 het
project Up2You wordt
gestart?
… hierbij jongeren
worden uitgedaagd om
ideeën voor verbetering
van hun leefomgeving
aan te dragen?
… we tijdens de
jaarvergadering vast
meer informatie
hebben?

NIEUWE SPEELTUIN IN ORVELTE
Wie zijn jullie en vanuit welke rol zijn jullie bij de speeltuin
betrokken?
Wij, Rina, Janinka en Dineke, vormen werkgroep
“speeltuin”
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.
Wie heb je betrokken bij het uitwerken van de plannen?
Samen met de mensen van de gemeente en Het Drents
Landschap hebben we een 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. We hebben
een bijdragen gekregen van het RABO donatiefonds,
Orvelter Poort, Woonservice, Dorpenoverleg Midden
Drenthe en Vitaal platteland Drenthe.

Wanneer was de opening en hoe is dit verlopen?
Vrijdagmiddag 4 oktober 2019 was de feestelijke opening
van onze speeltuin. Vele genodigden 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.

Een uitgebreide versie van beide interviews staat op de website onder de betreffende nieuwberichten.

NL DOET
Op 13 en 14 maart start de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NL Doet. Een
ideale mogelijkheid om de speeltoestellen schoon te maken voor het komende
speelseizoen.
Tot 31 januari 2020 is het mogelijk een financiële aanvraag bij het Oranje Fonds in te
dienen voor NL Doet-klussen. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 350,-. Wees er
snel bij, want er is een beperkt budget, op=op! Lees vooraf de richtlijnen en voorwaarden
op www.nldoet.nl. Binnen 3 weken krijg je duidelijkheid van het Oranje Fonds over je
ingediende aanvraag.
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Impressie Buitenspeeldag in
Midden-Drenthe 2019
FOTOSERIE VAN EEN AANTAL DEELNEMENDE SPEELTUINORGANISATIES

Beilen, Nagtegael:
De waterglijbaan was favoriet, zeker
wanneer er zeepsop aan werd
toegevoegd.

Nieuw-Balinge:
De kinderen konden tijdens schooltijd
meedoen aan het floorball of jeu de
boules toernooi.

Smilde, Kleine Molen:
Met een lengte van 3 km was dit het
langste activiteiten-parcours door de
hele wijk.

Hooghalen:

Beilen, Bobbelblad:

De heuvel in de speeltuin was omgetoverd
tot zeephelling. Daarnaast andere spelletjes,
waaronder het originele eendjes spuiten.

Niet alleen voor de jonge kinderen, maar
ook de oudere kinderen hebben genoten
van schatgraven in de zandbak

Zwiggelte:
Kinderen waren niet van het Nemoluchtkussen af te slaan.

Smilde, Kievitstraat:
Onder het motto ‘We houden het
klein’ konden kinderen uit de buurt
meedoen aan verschillende spelletjes.

Beilen, Noorderhoek:

Hijken:

Speelplezier voor alle kinderen. Eerst in het
buurthuis, maar daarna was het buiten met
de bellenblaas ook erg mooi.

Het thema was dit jaar ‘Naar de Camping’,
leuke en originele activiteiten in de
sporthal, bedacht door het animatieteam.

Deze 5e gezamenlijke Buitenspeeldag was er één om niet te vergeten. Na 4 jaar
prachtig zonnig weer, hadden we dit jaar regen. Een mooie uitdaging voor de
organisaties om er toch een mooie dag van te maken. Dat ze hierin zijn geslaagd
laten de foto’s wel zien, kinderen hebben net zoveel plezier gehad.

ADRES
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe
POSTADRES
Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe
Hoofdstraat 12
9414 AC
Hooghalen
Tel: 0593 592366
KANTOORADRES
Nassaukade 4
9411 KG Beilen

E-MAIL
E-mail adres: info@
speeltuinoverleg
middendrenthe.nl
Website: www.
speeltuinoverleg
middendrenthe.nl

Nieuws van de gemeente
Werkzaamheden in 2019

Contactgegevens

Gemeentebreed zijn er in diverse speeltuinen
speeltoestellen vervangen. Een aantal speeltuinen hebben
een behoorlijke renovatie gehad zoals de speeltuin aan
De Goorns in Wijster en speeltuin De Kleine Molen in
Smilde. In Orvelte is een nieuwe speeltuin aangelegd en
Beilen-West is een belevingspad aangelegd met enkele
speelvoorzieningen en een disk golf baan. In meerdere
speeltuinen zijn de ondergronden vervangen.

Verder vragen wij uw aandacht voor de contactgegevens.
Vinden er in uw speeltuin veranderingen plaats van ander
contactpersoon, mailadres of bankrekening dan vragen
we deze wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan
de gemeente. Op de website van het Speeltuinoverleg
staat een wijzigingsformulier, vul deze in en stuur deze
aan ons op.
Zie www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl/gemeente/
meldingen.

Plannen
Bij het maken van plannen zijn ideeën van bewoners en
gebruikers heel belangrijk. Een aantal plannen heeft onze
aandacht zoals het renoveren van de speeltuin in Oranje.
Ook zijn er een paar verzoeken ingediend voor de aanleg
van een nieuwe speeltuin. Hiervoor worden momenteel de
mogelijkheden onderzocht.

René Klein
Henk Suurd
Team Spelen Gemeente Midden-Drenthe
Mail: teamspelen@middendrenthe.nl
Telefoon: 0593-539 222

Overeenkomsten voor speeltuinen
In 2019 heeft ongeveer 80% van de speeltuinverenigingen
een nieuwe speeltuinovereenkomst gekregen.
De meeste overeenkomsten hebben wij inmiddels
ondertekend teruggestuurd gekregen. Van een aantal
speeltuinverenigingen hebben wij helaas nog geen
bericht ontvangen. Wanneer er geen overeenkomst is,
wordt de jaarlijkse vergoeding ook niet uitgekeerd.
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Vernieuwde website
Tijdens de twee laatste jaarvergaderingen is er
gesproken over het verbeteren van de website.
Noodzakelijk omdat de techniek van de site
was verouderd. Zo was de site bijvoorbeeld niet
geschikt voor de mobiele telefoon.
Om actuele foto’s te gebruiken is er samen met
kinderen uit Beilen een foto shoot gehouden in
een aantal speeltuinen. Nogmaals bedankt voor
deze prettige samenwerking!
Op verzoek van de leden is er een kaart opgenomen,
waarin alle speelplekken zijn aangegeven. Dit geeft
een mooi overzicht van de ruim 125 plekken die de
gemeente heeft.
Kijk eens rond, mis je iets of heb je suggesties laat het
ons weten.
www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl

