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Beste buurtbewoners,
Het is al weer even geleden dat de 1e nieuwsbrief verscheen, dat was rond Kerstmis
vorig jaar. In de afgelopen periode is er veel gebeurd ook al is dat niet direct te zien.
Wat is er allemaal gebeurd tot nu toe?
Natuurlijk is het mooi beschilderde bord gemaakt door de kinderen uit Ooij en
geplaatst met hulp van enkele lokale bedrijven. Ondanks het slechte weer hebben
ongeveer 30 kinderen enthousiast meegedaan.
In februari hebben de werkgroepleden op school ”Op Weg” de plannen
gepresenteerd en is aan alle kinderen gevraagd om een ontwerp te maken voor het
terrein. De kinderen waren erg enthousiast en stelden ook heel goede vragen.
Uiteindelijk hebben de kinderen per groep of individueel een ontwerp gemaakt.
Geweldig om te zien wat een talenten er onder de Ooijse jeugd aanwezig zijn. Veel
fantasie en buitengewoon creatief. We hebben wel ruim 100 ontwerpen
teruggekregen, dank jullie daarvoor.
Wat gaan we daar mee doen…..? We hebben een professionele hovenier
gevonden, die ook nog eens vlakbij De Speulplek woont, namelijk Stijn van Raaij.
Stijn heeft alle ontwerpen goed bekeken en is begonnen om zo veel mogelijk ideeën
te verwerken in een groot inrichtingsplan. Zodra hij daar mee klaar is, komt er een
tentoonstelling op school van alle ontwerpen en van het Inrichtingsplan zoals Stijn
van Raaij dat heeft uitgewerkt.
Wat vindt de gemeente ervan?
We hebben wethouder Leidy van der Aalst uitgenodigd op één van onze twee
wekelijkse werkgroepbijeenkomsten en uitgelegd wat we zouden willen. Ze vond dat
we de mogelijkheden goed hadden opgepakt en ze ondersteunt het initiatief van
harte. De afgelopen week hebben we mondeling toestemming gekregen van de
gemeente om De Speulplek te mogen gebruiken en verder in te richten.
De Speulplek kan er dus echt komen!
Hoe komen we aan het geld om De Speulplek te maken?
De werkgroep is hard op zoek gegaan naar financiële middelen. Om te beginnen
kunnen we gebruik maken van het bedrag dat de BSO heeft ontvangen uit de VONK
van Ubbergen.

Daarnaast heeft woningcorporatie Oosterpoort een bedrag ter beschikking gesteld.
We hebben een aanvraag ingediend bij het Haukesfonds. Binnenkort gaan we
subsidieaanvragen doen bij het Coöperatiefonds van de Rabobank, het Oranjefonds,
Jantje Beton en andere fondsen. De Provincie Gelderland heeft inmiddels een
nieuwe subsidieregeling, gericht op leefbaarheid in kleine dorpen. Ook hier willen we
samen met de gemeente een beroep op doen. We hebben inmiddels al een bedrag
van circa € 8.000 om activiteiten te organiseren. Niet alles zal in 1 keer kunnen, maar
zodra er weer wat subsidie is toegekend, dan kunnen we weer wat maken op de
Speulplek.
Wat gebeurt er de komende tijd?
We gaan er vanuit dat we voor de zomervakantie al het een en ander kunnen gaan
maken, zodat de kinderen het terrein beter kunnen gebruiken. Ook voor de ouders
en ouderen in ons dorp willen we het een en ander doen, waardoor zij ook van het
gebied kunnen genieten en elkaar ontmoeten.
We gaan ook een programma opstellen en bekend maken, zodat iedereen weet wat
er allemaal staat te gebeuren in de rest van het jaar.
Heb je ideeën voor activiteiten, laat het ons dan weten. Misschien wil je wel actief
meedoen met het organiseren van activiteiten, of straks meedoen aan het onderhoud
van De Speulplek.
De Speulplek zoekt materialen die kunnen worden gebruikt. Denk je dat je bruikbare
spullen hebt neem dan even contact met info@despeulplek.nl.
Zo kunnen we grote boomstammen gebruiken, grote zwerfkeien, maar ook
wilgentenen etc.

Meer weten over De Speulplek, kijk op de website www.despeulplek.nl
Er is ook een mooie website gebouwd, waarop je alle beschikbare informatie en
foto’s kunt vinden. Je kunt ook via info@despeulplek.nl reageren of een vraag
stellen. Heb je mooie foto’s gemaakt op De Speulplek, mail ze door en we zullen ze
op de website plaatsen.
Natuurlijk zijn ook de werkgroepleden aanspreekbaar: Valma Slootweg, Helen
Toonen, Bianca Kramer, Janet Slootweg, Joep Arnts en Henk Zwartbol

