PERSBERICHT
Geslaagde Buitenspeeldag in Midden-Drenthe!
Vorige week woensdag, 10 juni werd er ook in Midden-Drenthe op verschillende plekken aandacht
besteedt aan de Nationale Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag is een initiatief door de
overkoepelende speeltuinorganisatie van Midden-Drenthe: Speeltuinoverleg in samenwerking
met de Buurtsportcoaches en Welzijnswerk Midden-Drenthe. In de dorpen Smilde, Bovensmilde,
Hijken, Beilen waren er allerlei activiteiten georganiseerd door de verschillende
speeltuinorganisaties en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Hiervoor was veel belangstelling,
het was een zonnige en zeer geslaagde middag!
Nog even een korte terugblik op de Buitenspeeldag in Midden-Drenthe:
Smilde
Op het grote speelveld aan de Prins Clausstraat in Smilde organiseerden de vrijwilligers het
Openingsfeest voor kinderen uit de buurt. Onder leiding van kunstenares Jacqueline Zwiebel werd
een Graffitiworkshop & Stoepkrijtfestijn aangeboden. Wethouder Lohuis maakte om 16.00 uur de
winnende naam bekend en onthulde met de bedenker van de naam het naambord van het
speelveld. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) was hier ook en in Bovensmilde aanwezig om het
thema Water drinken onder de aandacht te brengen middels een vragenspel, de Water-Challenge.
Bovensmilde
In Bovensmilde was er een Kinderwampex georganiseerd voor alle basisschool kinderen. De wampex
startte bij MFA de Spil en de finish was bij Molo-Oekoe. Tijdens de wampex moesten de jongere
kinderen volgens dieren/sprookjes plaatjes de route vinden en de oudere kinderen liepen de
wampex aan de hand van een fotoroute. Tijdens de wampex kwamen de kinderen langs
verschillende speeltuinen in het dorp en moesten daar opdrachten uitvoeren. Bij de finish werd er
een feestje gebouwd met een dj, springkussen en de speelvoorzieningen in de speeltuin.
Hijken
In Hijken werd in de speeltuin aan de Woert en het dorpsplein aan de Hofkampen een grote
kinderactiviteit georganiseerd, samen met Kinderwerk. Daarbij konden kinderen individueel diverse
spelletjes doen en hun kaart laten afstempelen. Om 14.30 uur werd door wethouder Lohuis de
beweegtuin van Ouderen onder Dak geopend.
Beilen
De speeltuin in Noorderhoek en Kruudmoes deden ook mee aan deze middag. In Noorderhoek
waren verschillende spelletjes ten doen, zoals levend sjoelen en sumo worstelen, daarnaast was er
ook gezichtsverven.
Kruudmoes had een circuit uitgezet en verschillende de balspellen opgesteld. Hier werd flink
gesprongen op een springkussen. En kinderen streden tegen elkaar en tegen de volwassenen met
touw trekken.
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