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Nummer 3 

De Buurt – Speeltuinvereniging  (BSV) 

midden in de wijk   

 
Droom VSCG 
 
• veilig en uitdagende 

speelplek voor alle 

wijkkinderen 

 

• ontspanning, 

ontmoeting én 

gezelligheid voor 

wijkbewoners 

 

• groei en bloei door 

participatie van alle 

bewonersgroepen 

in de wijk 

    

     

 

 

    De Speeltuincentrale  

    start samen met 3 BSV’s                               

een verandertraject 

      •  SV Oosterpoort 

      •  BSV Kreukelhof 

      •  BSV D.I.B. 

 

    Andere BSV’s kunnen  

    zich voor deelname 

melden bij de VSCG   

 
  

 

 

     

    Contact VSCG 

    Harrie van den Berg 

    Kraneweg 68 

    9718 JT Groningen 

    Tel. 050-3135567 

 

 

 

 

Voor de zomervakantie is de basis 
gelegd voor een nieuwe toekomst 
van Buurt -en Speeltuinverenigingen. 
Vergezichten werden geformuleerd 
en commitment bij de besturen en de 
verschillende wijknetwerken  is 
gerealiseerd.  
Na de zomervakantie blijken enkele 
opfrisweken echter nodig om neuzen 
weer in de gewenste richting te 
krijgen. Ook de studenteninzet via  
WIJS is nog even onzeker, omdat 
het nieuwe studiejaar net is opgestart 
en studenten zich op dit moment 
oriënteren op hun nieuwe stages.  

Herstart na de zomervakantie 

 

Oosterpoort             Hoogkerk                   Indische buurt 

 De Speeltuindag van 9 
september werd door 
overvloedige regenval 
verzet naar 30 september. 
Alles werd uit de kast 
getrokken om van de dag 
een succes te maken.  
Opnieuw viel er regen! 
Kinderen vermaakten zich 
echter met spel, vertier en 
hapjes. Anderen gingen 
met wijkbewoners in 
gesprek en wensen en 
ideeën voor vernieuwing 
zijn opgehaald. De 
samenwerking met het 
WIJ-team is gestart en 
verloopt prettig. We zitten 
in een mooi spoor! 
 

Bestuur: “Graag geef ik het stokje 
over aan actieve wijkbewoners met 
jonge kinderen”. 

                     & 
Wijkbewoner: “het samen 
organiseren van activiteiten schept 
een band en geeft plezier”.    

                     & 
Wijknetwerk: “Wij werken graag 
mee aan de realisatie van de 
droom van de Speeltuinkoepel”.    

                    &                                               
WIJS: “Een mooie combi-opdracht 
voor enkele honours studenten van 
Social Studies en HRM”. 

De activiteitengroep van 
de BSV de Kreukelhof 
organiseerde samen met 
de professionals van het 
WIJ-team nieuwe acties. 
De Kinderdag en het 
huttenbouwdorp bleken 
een doorslaand succes. 
Wijkbewoners waren 
enthousiast en werden 
tijdens deze activiteiten 
aangesproken op wensen 
en betrokkenheid bij de 
Speeltuin in Hoogkerk. 
Vervolgafspraken zijn 
gemaakt en enkele 
wijkbewoners geven zelfs 
aan bestuurlijke ambities 
te hebben.  
 

De zoektocht naar 
aanknopingspunten in de 
wijk bleek na de 
zomervakantie best 
moeilijk. Samen met het 
WIJ-team, Het Pand en de 
wijkcoöperatie ‘De Goeie 
Buurt’ maken we plannen 
voor extra beheer, meer 
samenwerking en een mix 
aan grote en kleine 
activiteiten. Enkele 
mensen met ‘groene 
vingers’ hebben de 
Speeltuin opgeschoond. 
En we gaan we met 
studenten aan de slag om 
vragen en wensen op te 
halen bij de wijkbewoners.   


