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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
werkt met 3 BSV’s
aan 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

Ontwikkelingen volgen een eigen spoor
Ruim 3 maanden na de start van het
project ‘BSV’s midden in de wijk’
wordt zichtbaar dat elke BSV zich in
een eigen spoor van ontwikkeling
bevindt en zich als zodanig
manifesteert. Keuzes, prioriteiten,
partners, wijkbetrokkenheid; alles
volgt een eigen spoor. De
Speeltuincentrale faciliteert, stuurt en
beweegt mee, maar houdt het vizier
gericht op haar droom. Wij voelen
ons gesterkt in de overtuiging dat de
stappen die worden gezet ons
samen met het wijknetwerk helpen
bij de realisatie van die droom.

Bestuur: “nieuwe wijkbewoners
zijn zeer welkom en in vertrouwen
geven wij het stokje graag door”.

&
Wijkbewoner: “Eigenlijk was ik
onbekend met het bestaan van de
Speeltuin. Heel goed zo’n plek”.

&
Wijknetwerk: “de activiteit sluit
perfect aan bij ons beeld van
samen optrekken in de wijk”.

&
Studenteninzet: “Het enthousiasme
van jonge mensen brengt nieuw
elan en geeft energie”.

Oosterpoort

Hoogkerk

Indische buurt

De Speeltuinvereniging zit
in een positieve flow! Een
groep wijkbewoners werkt
aan programma’s voor
jong en oud. En vijf
bewoners meldden zich
als kandidaat voor een
nieuw bestuur. Beide
ontwikkelingen lopen via
een eigen spoor en vullen
elkaar aan. De BSV in de
Oosterpoort bevindt zich
in een overgangsfase van
oud naar nieuw. De
nieuwe groep anticipeert
op een toekomst, waarin
de drukte van ringbaan
Zuid plaats maakt voor de
rust van een parkachtig
terrein aan haar voordeur

Onder bezielende leiding
van Centrale medewerker
Vincent organiseren
diverse wijkbewoners en
het wijknetwerk diverse
grootse activiteiten.
De winterfair van 15
december belooft opnieuw
een spektakel te worden!
Het bestuur zet op dit
moment al haar kaarten
op de activiteiten. Men wil
de betrokkenheid bij de
Speeltuin vergroten en
creëert op deze wijze een
stevige basis. Op een
later moment wil men
stappen zetten naar
bestuurlijke vernieuwing
en - participatie.

De zoektocht haar
‘haakjes’ in de wijk leidde
ook hier tot 2 sporen;
samen met het netwerk in
de wijk zetten we stappen
om bekendheid, beheer,
activiteiten én samen
optrekken in de wijk nieuw
leven in te blazen. Bijna
ongemerkt meldden zich
ook enkele wijkbewoners,
die willen assisteren en
meedenken in het
bestuur. Op 21 november
vond bij de Speeltuin de
aftrap plaats voor de
studenteninzet via WIJS.
Studenten haken in door
maatwerkbijdragen aan de
vernieuwing van de BSV’s
.

