
Van de bestuurstafel 
Ledenvergadering
De afgelopen twee jaar was het door de pandemie helaas niet mogelijk om een ledenvergadering 
te houden. Het bestuur verheugt zich dan ook op het weerzien met de leden op 13 april van dit 
jaar. Aaltinus Horsting,  onze penningmeester, heeft helaas aangegeven te willen stoppen met zijn 
werkzaamheden voor het Speeltuinoverleg. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Mochten er gegadigden zijn, graag aanmelden bij het secretariaat.

Beleidsplan
In het kader van het maken van het nieuwe Beleidsplan Spelen heeft de gemeente een extern bureau 
ingehuurd om hen te ondersteunen bij de uitvoering hiervan. Een eerste stap van Speelplan was te 
onderzoeken hoe het is gesteld met de speelvoorzieningen in Midden-Drenthe. De enquête die 
vervolgens onder onze leden is gehouden, is door 40 organisaties ingevuld, een mooi resultaat. Mede 
aan de hand van uw bevindingen in deze enquête zal het beleidsplan worden opgesteld.

Afscheid
Dit voorjaar neemt Henk Suurd afscheid, want hij gaat met pensioen. Hij is de buitendienstmedewerker 
van aanleg, onderhoud en inspectie van onze speeltuinen. Verderop in de nieuwsbrief een kort 
interview met deze gedreven persoonlijkheid. Het bestuur wil hem hierbij bedanken voor zijn inzet en 
wensen hem een fijne toekomstige invulling van zijn vrije tijd.

We wensen u een plezierig speelseizoen en hopen u persoonlijk te zien op de jaarvergadering.

Henk Sprik, (interim)voorzitter 

Woord vooraf
Deze Nieuwsbrief geeft een 
korte terugblik op 2021 en een 
vooruitblik op de activiteiten 
voor het lopende jaar. We gaan 
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 uitgebreide website. Of 
neem persoonlijk contact op met 
één van de bestuursleden. 

 

In dit nummer:

Van de bestuurstafel    pag 1
Bestuur op stap

Buitenspeeldag 2021      pag  2
Buitenspeeldag 2022
Belangrijke data

Jongerenwedstrijd Up2you    pag  3
Jeugd aan zet
Even terugblikken met.. Henk Suurd  
    
 
Nieuws van de gemeente    pag 4
Vernieuwing Beleidsplan

maart 2022

NUMMER 39

JAARGANG 18

‘t Speelveld

Bestuur op stap... in Westerbork
Het bestuur heeft dit initiatief gestart om contact te houden met 
de vrijwilligers die de speelvoorzieningen beheren. Dit bezoek 
aan Westerbork deden we op 2 september 2021. 
Om 18.15 uur hadden we onze eerste afspraak staan bij 
de Maoties, waar we een 3-tal speelvoorzieningen hebben 
bekeken. Vervolgens zijn we doorgegaan naar de Naobers, 
daar hebben we beide locaties gezien. Als derde zijn we op 
bezoek geweest bij de speeltuin in de Driekampen. Het laatste 
bezoek was de speeltuin aan de Brinkhof. Helaas was hier de 
contactpersoon op laatste moment verhinderd. 

Voor het bestuur was het een fijn te horen dat het contact met het speelteam van de gemeente 
goed is. Zijn er andere dingen dan praktische zaken dan kan het contact wel wat moeilijker 
verlopen. Het bestuur kreeg ook te horen dat het lastiger wordt om vrijwilligers te krijgen. Dit kan 
verband houden met het verdwijnen van buurtverenigingen. Daarnaast worden kinderen ouder 
en spelen niet meer in de speeltuin, dan raakt de betrokkenheid van ouders ook weg. Maar aan 
de andere kant hoorden we ook dat grootouders zich hard maken voor een speelvoorziening, 
omdat de kleinkinderen hier wel spelen, ook als er bijna geen kinderen meer wonen. 

Voor het bestuur was dit een leerzame avond om met onze achterban in contact te komen. 
Daarom danken we alle contactpersonen en de enthousiaste kinderen die ons hebben 
ontvangen voor hun tijd en het delen van de ervaringen. 



Wist u dat...
… de openbare 
buitenruimte ook 
rookvrij kan worden?
… speeltuin de Kleine 
Molen in Smilde de 
eerste rookvrije speeltuin 
is?
… ze dit kenbaar maken 
met een mooi bord?
… dit voor elke speeltuin 
mogelijk is?
… meer informatie is 
te vinden op www.
rookvrijgeneratie.nl?

Impressie Buitenspeeldag 
2021

Vooraankondiging 
Buitenspeeldag 2022

Belangrijke data

EEN 6-TAL ORGANISATIES HADDEN GEHOOR GEGEVEN AAN DE ORGANISATIE VAN DE 
BUITENSPEELDAG 2021 EN HADDEN HET KLEIN EN IN DE EIGEN BUURT GEHOUDEN. 

Hijken:
Thema kermis

Holthe: 
Gezellige middag bij het buurthuis 

Smilde, Kleine Molen:
Bootcamp activiteiten op het 

grote veld

Spier:
Lekker samen spelen in de speeltuin

Bovensmilde:
Traditionele Kinderwampex

Smilde, Lijsterstraat:
De kinderen en vrijwilligers 

hadden net als op de andere 
locaties een geslaagde en 

gezellige middag. 

Elke tweede woensdag in juni wordt landelijk de Buitenspeeldag georganiseerd. 
Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor buitenspeelruimte en het buiten 
spelen als activiteit.

In gemeente Midden-Drenthe ondersteunen we nu voor de 7e keer deze 
Buitenspeeldag. Het bestuur werkt hierin samen met de jongerenwerkers van 
Welzijnswerk en het Team Gezond in Midden-Drenthe. Net als eerdere jaren 
kunnen we organisaties helpen met promotieposters en -flyers, een subsidie en 
lekker fruit.

Wilt  u meedoen, meldt u dan aan door een mail te sturen naar het secretariaat. 
Of bezoek de website voor meer informatie.

13 april
Jaarvergadering

08 juni
Buitenspeeldag

11 & 12 maart
NL Doet

19 maart
NL Schoon
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Wist u dat...
… er een landelijke 
opschoondag is?
… dit een ideaal 
moment is om 
samen de speelplek 
en woonomgeving 
zwerfvuil vrij te krijgen?
… de gemeente je 
kan voorzien van 
hulpmaterialen?
… je meer informatie 
kan vinden op www.
nederlandschoon.nl?

Wist u dat...
… NL Doet een 
vrijwilligers-actie-dag is?
… dit een ideaal moment 
is de speeltoestellen 
schoon te maken 
voor het komende 
speelseizoen?

Terugblik jongerenwedstrijd 
Up2you

Jeugd aan zet

In 2021 konden jongeren vanaf 12 jaar hun ideeën voor 
het verbeteren van hun eigen woonomgeving indienen. 
En dat hebben maar liefst 21 groepen jongeren gedaan.

Ook met betrekking tot de openbare speelomgeving 
hadden diverse jongeren een goed idee. Dit werd beloond 
met mooi bedragen, iedere deelnemer had prijs. De 
ingediende projecten rond spelen, bewegen en sporten:
Hijken: € 750 voor verlichting rond het bestaande 
pannaveld op het dorpsplein
Bovensmilde: € 1000 voor een extra speeltoestel op 
Brinkbaru
Spier: € 3125 voor een pannaveld en skeelerbaan op de 
speeltuin aan de Kalverkampen
Beilen: € 3250 voor een vernieuwde skatebaan

De jury bedankte de jongeren voor de mooie, creatieve 
inzendingen. Wethouder Derks was supertrots op de 
ingebrachte initiatieven. Ook vanuit het bestuur van het 
Speeltuinoverleg onze felicitaties aan de winnaars!

Up2you is een gezamenlijk project van het Dorpenoverleg 
Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en het 
team jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe. 
Zij zullen de jongeren ook ondersteunen bij de uitvoering 
van hun plannen.

Tijdens de Corona periode was de subsidie regeling Jeugd aan Zet gestart. Hiermee kunnen alleen jongeren geld 
aanvragen voor activiteiten. Dit was een groot succes, want de jeugd wilde graag iets samen doen.

Vanaf januari is het weer mogelijk van deze regeling gebruik te maken. Ook in de speeltuin zijn er mooie activiteiten 
te organiseren door de jeugd - voor de jeugd. Dus daag de jongeren in uw buurt uit om met leuke ideeën te komen.

Subsidies kunnen via de website van Centrum voor Jeugd en Gezin worden aangevraagd. De inschrijving wordt 
beoordeeld vanuit de 9 doelen van de Jeugdnota: Gelukkig en Gezond opgroeien in Midden-Drenthe

Even terugblikken met... Henk Suurd
Henk gaat na een dienstverband van bijna 25 jaar bij de 
gemeente met zijn welverdiende pensioen. Dit is een 
deel van interview met hem, de uitgebreide versie is 
terug te vinden op de website.

Hoe lang ben je bij speeltuinen betrokken?
In 2009 kwam een vacature bij Team Spelen na het 
vertrek van Bart Bazuin. Dat sprak me aan omdat dit ook 
iets met techniek is. Eerst samen met Gert Slomp, maar 
na ongeveer 7 jaar alleen. Het werk doe ik met plezier, 
mooi om te doen. Als het klaar is, kunnen de kinderen er 
mooi mee spelen. Kinderen altijd blij: “Dat heeft u mooi 
gedaan meneer!”

Hoe was de beginsituatie?
In de beginperiode van Team Spelen werden de toestellen 
gekocht bij een leverancier en ook door hen geplaatst. 
Het plaatsen zijn we op een gegeven moment zelf gaan 
doen, dit heeft ons veel geld bespaard. We hebben 
de projecten nu zelf in handen. Van het uitwerken 

van een voorstel voor de buurt tot het bestellen van 
de toestellen. Voor de uitvoering maak ik een bestek 
waarop gecertificeerde hoveniers kunnen 
inschrijven, de goedkoopste krijgt de 
opdracht. 

Welke herinneringen heb je aan het 
Speeltuinoverleg?
Mooie herinneringen, maar ook grote 
discussies met bewoners tijdens 
bijeenkomsten. Toch kijk ik daar positief 
op terug, want door met respect naar 
iedereen te luisteren kom je uiteindelijk 
wel tot een gezamenlijk plan. Het 10-jarig 
bestaan van het Speeltuinoverleg in het 
Wilhelminagebouw was een prachtige 
avond. Hopelijk krijg ik een uitnodiging bij 
het 25-jarig bestaan.



Zoals in de voorgaande nieuwsbrieven geïnformeerd 
wordt er hard gewerkt het beleidsplan van 2011 te 
vernieuwen. Als bestuur van het Speeltuinoverleg zijn 
we betrokken bij dit proces. 

Het bestuur heeft het eerste beleidsplan geëvalueerd 
en nagedacht over de aandachtspunten voor het 
nieuwe plan. Het bestuur zou de volgende punten 
graag terugzien:

• Behoud van de huidige unieke werkwijze, met 
aandacht voor gratis en ongeorganiseerd spelen in 
de buurt
• Verbetering kennis van vrij buiten spelen, waarbij 
raakvlakken met andere beleidsterrein beter worden 
benut
• Versterking van de sociale verbinding, dus buurt 
en kinderen actief betrokken houden
• Verbreding van de functie van de speelruimte, 
zoals meer natuurlijk spelen met speelgroen en 
beweegmogelijkheden voor alle leeftijden

Het bureau Speelplan heeft in het najaar van 2021 
alle speeltuinen in kaart gebracht, zodat ze een goed 
beeld hadden van de plekken, locaties en verdeling 
ervan over de gemeente.

Begin 2022 is er informatie opgehaald bij de 
vrijwilligers in de vorm van een enquête. Zijn er 
buurtwandelingen geweest met kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Tenslotte zijn er gesprekken 
geweest met jongeren.

Op dit moment zijn we in afwachting van het eerste 
concept van het 
beleidsplan. In de 
volgende nieuwsbrief 
hopen we u te 
informeren over het 
verdere verloop van 
het proces, wat naar 
verwachting in 2022 
wordt afgerond.

Heeft u zaken die u terug zou willen zien, stuur 
dan een mail aan Sharré Bakker via s.bakker@
middendrenthe.nl

Vernieuwing Beleidsplan
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Nieuws van de gemeente
Het jaar 2021 ligt alweer achter ons en net als 2020 was 
ook 2021 een bijzonder jaar. Het Covid virus heeft ons 
ook een 2021 behoorlijk in de greep gehouden en doet 
dat bij de start van 2022 nog steeds. Hoe belangrijk is het 
dan, dat kinderen naar buiten kunnen om te spelen.

In 2021 zijn, verspreid over de gemeente in verschillende 
speeltuinen diverse speeltoestellen vervangen. Voor 
een aantal speeltuinen zijn speeltoestellen besteld maar 
nog niet afgeleverd. Zodra deze er zijn, zullen ook deze 
toestellen worden geplaatst.

Een paar speeltuinen hebben in het najaar van 2021 een 
behoorlijke renovatie ondergaan zoals:
• Speeltuin in de Nijkampen in Westerbork (zie foto)
• Speeltuin aan de Wolvenhaar in Nieuw-Balinge 

Ook zijn er plannen voor een renovatie van 
speelvoorzieningen bij een 2-tal basisscholen. Voor 
de Bosvlinder in Hooghalen zijn de plannen in een ver 
gevorderd stadium en voor De Schutkampen in Smilde 
zullen binnenkort de eerste oriënterende gesprekken 
plaatsvinden met de betrokkenen.

Overeenkomsten voor speeltuinen 
Met het grootste deel van de speeltuinen zijn 
overeenkomsten afgesloten.
Dat is fijn, het betekent dat veel vrijwilligers zich betrokken 
voelen bij de speeltuinen in de buurt.
Wel vragen wij uw aandacht voor de contactgegevens. 
Vinden er in uw speeltuin wijzigingen plaats zoals een 
ander contactpersoon, mailadres of iets dergelijks, deze 
wijzigingen graag doorgeven aan de gemeente. 

René Klein
Team Spelen Gemeente 
Midden-Drenthe

Mail: teamspelen@middendrenthe.nl
Telefoon: 0593-539 222


