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MFC Engelber t richt buitenr uimte in
voor jeugd en senioren

Van de redactie
Voor u ligt een uitgave Speelse
Zaken met informatie over speeltuinwerk en buitenspelen in de
provincie Groningen.
In deze nazomer-uitgave informatie uit ervaringen van anderen,
lang(er) geleden en in 2007.
Wellicht trekken deze voorbeelden
vrijwilligers/beleidsmakers, die twijfelen om tot een speelvoorzieningactie over te gaan, over de streep.

In Engelbert zijn drie openbare speelplekken voor de kinderen tot 8 jaar.
Voor de oudere jeugd 8-16 jaar zijn er
geen speelvoorzieningen. De enige
alternatieven zijn de jeugdsoos en het
jeugdvoetbalteam. Verder zijn er geen
gelegenheden om elkaar te kunnen
ontmoeten. Afgevaardigden uit de
Engelberter gemeenschap, bestaande
uit de jeugd en hun ouders, hebben het
bestuur van het MFC Engelbert benaderd met het verzoek om na te gaan of
de nog niet ingerichte buitenruimte op
het terrein kan worden ingericht voor de
jeugd van 8-16 jaar. In gezamenlijk overleg met afgevaardigden van het bestuur,
CMO Groningen en afgevaardigden uit
Engelbert (jongeren en hun ouders) is
de situatie besproken. De deelnemers
van het overleg kwamen overeen dat
de functionaliteit van de in te richten
buitenruimten zowel de jeugd als de
gebruikers van het MFC ten goede moet
komen. Besloten werd om een gedeelte
van de buitenruimte in te richten voor
de jeugd van 8-16 jaar en het andere
gedeelte voor de senioren.

Streven hierbij is dat de jeugd een plek
krijgt om te spelen en te sporten en dat
de ouderen een aantrekkelijke plaats
hebben om te sporten en te vertoeven.
In gezamenlijk overleg met de initiatiefgroep werd een keuze gemaakt uit de
speel- en sporttoestellen. Niels Burning
heeft een ontwerp gemaakt van een
skate-voorziening die zowel geschikt is
voor jongens als voor meisjes.
In april is begonnen met fondsenwerving
en subsidieaanvragen die heel succesvol waren. Er is nog een klein tekort
waarvoor een beroep op extra subsidie
gedaan zal worden. Momenteel worden
afspraken gemaakt met de uitvoerders.

Sint Vitusholt in Winschoten na vijftig jaar
Een van de oprichters, Willy Landré, vertelt:

"Op een mooie najaarsavond in 1957 zaten bij mij voor ons huis op het muurtje, vier
buurtgenoten, namelijk Frans Zimdarse, Elzo Free, Tonnie Schuur, en ondergetekende. Op een gegeven moment kwam een motorrijder met een flinke snelheid
vanuit de Eikenlaan richting visvijver. Eén van ons merkte op dat het maar goed
was dat er op dat moment geen kinderen bij ons op de straat speelden. Toen viel
het woord 'Speeltuin' en ontspon zich een ernstig gesprek: waar zou in onze steeds
groeiende bomenbuurt met veel jonge mensen en veel jeugd plaats zijn voor een
speeltuin? Eerst ging de gedachte uit naar het door een sloot omringd stuk grond,
waarop later de huishoudschool zou worden gebouwd. We wandelden er heen,
maar zagen toch ernstige bezwaren zoals: de brede sloot, en het oversteken van de
toen al vrij druk bereden Sint Vitusholt.
Boswachter De Jong zag ons staan praten, was het met onze bezwaren eens en
maakte ons attent op het stuk grond achter het WVV-terrein. Hoe we de taken toen
verdeelden en wie precies wat ging doen weet ik echt niet meer.
We zochten eerst contact met de gemeente en daar werd tot aan de raad toe, ons
verzoek om dat stuk grond te mogen gebruiken besproken. De heer De Jong kwam
in zijn functie als boswachter regelmatig op het gemeentehuis en heeft daar steeds
weer aangedrongen op een beslissing. Uiteindelijk kregen we bericht dat we die
plek mochten gebruiken, mits we de zaak goed aanpakten.
We zochten contact met de twee reeds bestaande speeltuinverenigingen in onze
gemeente, t.w. Bovenburen en Garst. Er werd besloten een avond samen te komen
en zo vond onze eerste 'echte' vergadering plaats in het gebouw van de Garst.
Deelnemers waren de heren Slof van de Garst, Glazenburg van Bovenburen en wij
met ons vieren. We kregen veel rijkelijke adviezen en ik persoonlijk vond het vooral
zo opvallend dat alles zo vriendschappelijk werd behandeld.
De eerste goede raad die we opvolgden was het contact opnemen met de NUSO,
de overkoepelende organisatie van speeltuinverenigingen. Twee heren van deze
'Club' kwamen op een zaterdagmiddag naar Winschoten, gaven ons alle mogelijke
adviezen, bouwtekeningen van speelattributen, subsidiemogelijkheden en
verplichtingen. De hele bomenbuurt werd voorzien van een stencil, waarin we
onze plannen bekend maakten, een geldelijke bijdragen vroegen, en alle mannen
opriepen ons te helpen met de bouw van een houten clubhuis, waarvoor we
toestemming van de gemeente hadden gekregen.

een integraal toegankelijke speeltuin

Er moest van alles geregeld worden, aanleg riolering, aanleg waterleiding, aanleg
elektriciteit, aanleg gas, bouwmaterialen (hout, buizen, wc's, keuken, dakbedekking,
enz); afwerking (verf, tafels, stoelen, lampen, enz.). Omrastering (door de gemeente
gratis gedaan). Gras in het achterste deel van het stuk grond, (gemeente); Geel zand
op het voorste deel (gemeente).
Tientallen buurtbewoners gingen aan de slag en zo was de zaak eindelijk zo ver
klaar, dat tot oprichting van de speeltuinvereniging kon worden overgegaan.
Zonder medewerking van de instanties, diverse bedrijven en de zeer vele vrijwilligers was de speeltuin er toen nog niet gekomen.
Helaas zijn Frans, Tonnie, Elzo en dhr. De Jong niet meer onder ons, maar ik zal ze
me altijd herinneren als bijzonder 'fijne mensen', met Een Groot Hart Voor Kinderen!
Door de jaren lange inzet van bestuur en vrijwilligers heeft Winschoten een unieke
speeltuin, die geheel door vrijwilligers wordt geëxploiteerd en deze speeltuin heeft
een belangrijke positie ingenomen in de bomenbuurt van Winschoten."

In voorbereiding van de viering van het vijftig jarig bestaan van de vereniging
heeft het bestuur het plan om het speeltuingebouw en de speeltuin toegankelijk en
bespeelbaar te maken voor kinderen met een beperking. Met andere woorden
speeltuin Sint Vitushol wordt een integraal toegankelijke speelvoorziening. Om dit
te realiseren heeft het bestuur via een vragenlijst de kinderen gevraagd wat zij van
de speeltuin vinden en wat hun wensen zijn. Naar aanleiding van de uitkomst is er
een bijeenkomst geweest met de kinderen over de inrichting en de sfeer die de
nieuwe speeltuin zou moeten hebben. Het wordt een speeltuin die voldoet aan de
eisen van deze tijd en de wensen van de kinderen uit de buurt. De kinderen hebben zelf aan de peuters en aan kinderen met een handicap gedacht. Ook jeugd
van 12-20 jaar en senioren zullen zich hier kunnen vermaken. De grote klus om de
financiën rond te krijgen zal in oktober in gang gezet worden.

Speelvoorzieningen Ezinge
In mei 2007 is een werkgroep van start
gegaan. Die houdt zich bezig met de
inrichting van het schoolplein van de
nieuwe basisschool, maar ook met het
realiseren van andere, openbaar toegankelijke, speelvoorzieningen. Namens
dorpsbelangen Ezinge zit ik, Grietko
Folgerts, in de werkgroep.
Dorpsbelangen is van mening dat er in
Ezinge naast een schoolplein andere
speelvoorzieningen moeten zijn/komen,
ook voor de jongste kinderen en de middelbare schooljeugd. Het bestuur van de
basisschool ondersteunt de werkgroep
actief omdat ze vindt dat goede speelvoorzieningen Ezinge aantrekkelijker
maken als woonplaats voor gezinnen
met kinderen. Maar ook omdat het de
kans op baldadigheid op het eigen
schoolplein verminderd.
De werkgroep heeft de hulp ingeroepen
van de adviseur speelvoorzieningen van
het Centrum voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (CMO). Zie voor meer
informatie ook de website www.speeltuinwerkgroningen.nl. Het idee is nu om
een integraal plan op te stellen voor het
schoolplein en andere speelvoorzieningen. Met dat plan kunnen dan subsidies
worden aangevraagd of bijdragen van

fondsen. In andere dorpen werkt deze
aanpak prima, zo is gebleken. Het
schoolplein moet uiteraard klaar zijn
zodra de school dit najaar in gebruik
wordt genomen. Het realiseren van
andere speelvoorzieningen zal waarschijnlijk iets meer tijd vragen. Nog voor
de zomervakantie zal de werkgroep via
vragenlijsten voor kinderen/jongeren en
hun ouders proberen zicht te krijgen op
de wensen die er leven. Niet zonder
reden is de nieuwe jongerenwerker voor
Ezinge, Alexander Tjoelker, betrokken
bij het opstellen van de vragenlijsten.
Mogelijk kan aangesloten worden bij de
plannen om te komen tot een jeugdhonk
in Ezinge. De werkgroep heeft verder al
de nodige contacten gelegd met de
gemeente Winsum. Na de zomer gaat
de werkgroep weer hard aan de slag. We
houden u op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen.

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar
en wordt verspreid onder speeltuinorganisaties, gemeenten, welzijnsinstellingen en
instellingen die met speelruimte te maken
hebben in de provincie Groningen.
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Adreswijzigingen en/of reacties?
CMO Groningen
Postbus 2266
9704 CG Groningen
Telefoon (050) 577 01 01
Fax (050) 577 64 93
E-mail l.moithukshung@cmogroningen.nl
Website
www.speeltuinwerkgroningen.nl
Wilt u ook op deze website opgenomen
worden of kloppen uw gegevens niet meer?
Neem dan contact op. Ook als u nieuws
heeft te melden nemen wij dat graag op.
De website wordt onderhouden door
Rob Pijpers, webbeheerder
e-mail: r.pijpers@cmogroningen.nl
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