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Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Woord vooraf
Hierbij ontvangt u de tweede digitale Nieuwsbrief van Speeltuinoverleg Midden-Drenthe!
Deze brief wordt via de post verstuurd wanneer er bij ons geen e-mailadres bekend is.
Hebt u deze brief ontvangen via de post stuur dan even een bericht naar info@speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl.
Vermeld uw naam, de speeltuin en dorp waar u woont en het e-mailadres waar het naar toe moet.
Bent u niet in het bezit van een computer of e-mailadres laat het ons dan weten, op telefoonnr. 0593 - 592366.
We zullen u dan een uitdraai van de digitale Nieuwsbrief per post blijven sturen.
We hopen dat u de digitale Nieuwsbrief doorstuurt naar uw eigen buurtbewoners. Mogelijk moet u daarvoor
éénmalig alle e-mailadressen verzamelen in uw buurt. Zo maakt u de anderen betrokken bij uw speeltuin en kunt
u ook, uw eigen informatie van speeltuin of buurtvereniging meesturen.

Van de bestuurstafel
Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om de jaarvergadering op woensdagavond 6 april bij te wonen. Op de
vorige jaarvergadering heeft Albert Wielink verteld over het dorp- en bewegingsplein in Nieuw-Balinge. We geven
u de gelegenheid dit zelf te ervaren want onze vergadering is deze keer in Nieuw-Balinge. U bent vanaf 19:30
uur welkom, om 20:00 uur beginnen we met de vergadering.
Het bestuur heeft inmiddels het eerste concept van het “Beleidsplan Spelen” in mogen zien. Het is een
uitgebreide omschrijving van de huidige werkwijze en diverse aandachtspunten voor de toekomst. Op de
jaarvergadering zal Elma Bouwmeester van de gemeente uitleg geven over dit plan.

Klussendag 18 en 19 maart: NL Doet
Onlangs hebben we een oproep gedaan om mee te doen aan de klussendag van het Oranje Fonds. Bijvoorbeeld
voor het opknappen van uw speeltuin. Bij een tijdige inzending was er een bijdrage van maximaal € 500,=
mogelijk.
In de gemeente Midden-Drenthe zijn zeer veel activiteiten aangemeld, waaronder 4 speeltuinen om te verbeteren.
Heel veel succes en plezier iedereen, we duimen voor mooi weer!

Leefbaarheidswedstrijd Actium: Bouwen aan de Buurt
Vorig jaar heeft woningbouwcorporatie Actium een leefbaarheidswedstrijd georganiseerd. Er was een bedrag van
€ 75.000,= beschikbaar voor projecten die het woonplezier in de buurt verhogen.
Er waren bijna 100 voorstellen ingediend. Onder de inzendingen waren veel initiatieven voor het opknappen van
speeltuinen.
Actium heeft 23 inzendingen uitgenodigd voor de grote finale op 11 februari 2011. Op die dag moesten ze zich
presenteren in een heuse marktkraam. Vervolgens moest het publiek een stem uitbrengen en beoordeelde de
jury wie de 12 winnaars waren. De eerste prijs ter waarde van € 8.900,= ging naar een speeltuin buiten de
gemeente Midden-Drenthe. Wel ging er een prijs naar Smilde. Met een bedrag van € 7.500,= werd het
bewonerscomité uit de Prins Bernardstraat en Prins Hendrikstraat blij gemaakt. Zij gaan het geld gebruiken om de
buurt groener te maken, verlichting verbeteren en voor het plaatsen van een speelvoorziening. Gefeliciteerd!
Wilt u meer weten over fondsen, kijk dan op onze website, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl vervolgens
NIEUWS / FONDSEN.

Nieuws van de gemeente
Het Team Spelen van de gemeente is deze periode actief in Bovensmilde. In de Molukse wijk worden twee
nieuwe locaties ingericht. Verder zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd op de locaties aan de
Sickensstraat, de Rozenstraat en de Boerheem.
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden, kijk dan op onze website, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl
vervolgens GEMEENTE / WERKZAAMHEDEN.
Soms wordt een speeltoestel in een speeltuin niet meer gebruikt. Het is mogelijk deze door het Team Spelen te
laten verwijderen. Zij stellen deze dan beschikbaar aan een andere speeltuin. Op de website kunt u zien of er een
toestel wordt aangeboden, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl, vervolgens GEMEENTE / TOESTELLEN.

