Update van het DOE-team Speeltuinen in Hensbroek
Vorig jaar is het DOE-team Speeltuinen in Hensbroek gestart met als doel om alle
speeltuinen in Hensbroek te verbeteren. Wij, als zes enthousiaste moeders, zijn nu bijna een
jaar verder en hebben inmiddels vaak met elkaar om tafel gezeten. Dat was niet alleen
gezellig, maar ook heel vruchtbaar. Via deze weg brengen wij u graag op de hoogte van
onze vorderingen.
We zijn begin 2021 begonnen met een enquête op basisschool De Ark. Wij vonden het
belangrijk om eerst een goed beeld te hebben van wat de kinderen in het dorp graag zouden
willen, voordat we hier zelf onze ideeën op los lieten. Gelukkig kwam er veel met elkaar
overeen. Wij hebben nu per speeltuin een concept gemaakt en verschillende leveranciers
gecontacteerd om te kijken naar de mogelijkheden van onze plannen. Momenteel wordt hier
hard aan gewerkt en is de verwachting dat hierover snel terugkoppeling zal plaatsvinden.
De vijf speeltuinen in Hensbroek (Woudrustlaan, Burg. Straathoflaan, Roodeswerf, ‘t Ouwe
Hof en ‘t Waterweidje) krijgen allemaal hun eigen thema, o.a. sport, natuur en
huisje-boompje-beestje. Dit zal de kinderen stimuleren om ook eens een bezoek te brengen
aan een speeltuin buiten hun eigen wijk. Wij willen het bewegen en samen spelen stimuleren
en werken toe naar meer natuur en speeluitdaging voor kinderen van alle leeftijden, ook
rekening houdend met kinderen met een beperking.
Na de zomervakantie hebben we bezoek gehad van de Dorpsraad, de gemeente
Koggenland en een grote delegatie van de VVD fractie. Hopelijk heeft onze eigen
kinderburgermeester Amber Beentjes binnenkort ook tijd voor een korte rondleiding. Tot nu
toe is iedereen positief over onze plannen en ons enthousiasme werkt blijkbaar erg
aanstekelijk. Dit stemt ons hoopvol.
Hoe gaan wij nu verder? Met u! Want met de steun van onze dorpsgenoten komen we nog
dichter bij de realisatie van onze plannen. Wij zullen binnenkort een informatiebijeenkomst
voor alle Hensbroekers organiseren waarin wij onze plannen per wijk presenteren in de
Oude School. Hierbij vragen wij niet alleen uw feedback, maar horen wij ook graag of u
bereid bent om ons plan op een andere manier te steunen. Helpen kan o.a. door sponsoring,
hands on meewerken of zelfs door het zetten van koffie als we de oude speeltuinen
leeghalen. Iedere hulp is welkom en samen staan we sterk!
Met vriendelijke groet,
het DOE-team
(Femke, Jolanda, Noël, Sylvia, Yvonne en Vanessa)

