
Update vanuit het DOE-team Speeltuinen in Hensbroek

Maandag 7 maart hebben wij - het DOE-team Speeltuinen Hensbroek - onze plannen
gepresenteerd voor de verbetering van de vijf grote speeltuinen in ons dorp. Wij willen de
aanwezigen bedanken voor hun tijd en aandacht. En natuurlijk voor de zeer goede vragen
en opmerkingen, deze nemen we allemaal mee in onze vervolgstappen. Het was heel fijn
om te zien dat iedereen die er was ook graag zelf zijn of haar steentje wil bijdragen.

De vijf speeltuinen in Hensbroek (Woudrustlaan, Burg. Straathoflaan, Roodeswerf, ‘t Ouwe
Hof en ‘t Waterweidje) krijgen allemaal hun eigen thema. Dit zijn Sport, Natuur, Samen
Spelen, Huisje-boompje-beestje en Kleurrijk Klauteren. Met deze thema’s hopen wij de
kinderen te stimuleren om ook eens een bezoek te brengen aan een speeltuin buiten hun
eigen wijk. Verder is er in onze ontwerpen gelet op meer natuur en speeluitdaging voor
kinderen van alle leeftijden, en op toegankelijkheid voor mindervalide kinderen of ouderen.
Via onze eigen kinderburgemeester zijn we ook bezig met ‘aantrekkelijke’ prullenbakken,
zodat de speeltuinen straks leuk èn schoon blijven.

Dat dorpsparticipatie voor het realiseren van onze plannen belangrijk is, bleek uit de
woorden van Jos Molenaar - onze contactpersoon bij de Gemeente Koggenland. Om in
aanmerking te komen voor geld uit het potje ‘Vitaal Platteland’ is dorpsparticipatie
essentieel. Wij willen u daarom vragen om zich bij ons aan te melden als u denkt iets te
kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van onze speeltuinen. Dat kan een financiële
bijdrage zijn, maar denk ook aan het beschikbaar stellen van materiaal en mankracht als we
de speeltuinen gaan leeghalen.

Heeft u zelf nog vragen over onze plannen of wilt u ze graag inzien? Wilt u uw hulp
aanbieden in welke vorm dan ook? Mail dan naar doeteamhensbroek@gmail.com of schiet
ons even aan in het dorp. Samen krijgen we dit voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
DOE-team Speeltuinen Hensbroek
(Femke, Jolanda, Noël, Sylvia, Yvonne en Vanessa)
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