
DOCH - gebruiksspelBij het gebruiksspel geef je vanuit verschillende 
plekken en invalshoeken aan wat je van het 
Rozenveld vindt. De plekken hebben elk een 
eigen kleur. Het gebruiksspel kun je thuis spelen, 
maar leuker is om dit op het veld te doen! 

SJOCH - kijkspel

Bij het observatiespel geef je aan wat je op dat 

moment ziet op het veld. Hiervoor moet je ook 

echt op het veld zijn of zijn geweest. Je kunt dit 

spel meerdere keren spelen en je kunt ook als 

team meedoen. 

 * Spel op papier 

Lukt het digitaal spelen van het spel niet 
of heb je geen mobiel of tablet dan kan 
je toch meespelen. Er zijn twee opties: 

1. Het spel doen op je PC via de website 
www.maakhet.nl onder het kopje 
Rozenveld.

2. Het spel ophalen en inleveren bij 
wijkbeheer, Rozenveld 1c.

Het Rozenveld is voor Heerenveen Noord een belangrijke plek om te spelen, bewegen en ontmoeten. Vanuit 
de gemeente is geld beschikbaar voor het vervangen van de speeltoestellen op het veld. Een mooi moment 
om te kijken naar de inrichting en het gebruik van het veld. Voldoet het nog aan de wensen? Is er misschien 
meer winst te behalen en zijn er wensen voor verandering in activiteiten of de inrichting van het veld. Daarvoor 
hebben we jou als inwoner en gebruiker van het veld nodig. Want een mooie plek maak je samen!

We willen graag een beeld krijgen van het gebruik van het veld en hoe je dit ervaart. Daarvoor hebben we een 
spel gemaakt, het ‘Sjoch en doch spel Rozenveld’. Door te kijken (sjoch) en een vragenlijst in te vullen (doch) 
ontstaat een goed beeld van het reilen en zeilen op het veld. Je kunt meedoen tot eind september. Het spel is 
ook te spelen via www.maakhet.nl/rozenveld. 

Twee manieren van spelen
Er zijn twee spellen. Een kort SJOCH - kijkspel en een DOCH - gebruiksspel. Je kunt anoniem meedoen. Tenzij je 
jouw mailadres achterlaat en hiervoor toestemming geeft. 
Het spel start door één van beide onderstaande-QR codes te scannen. Op het veld staan vlaggetjes waar je 
deze ook kunt scannen. Op pad dus maar. *

Sfeerbord
Om een beeld te krijgen bij alle wensen hangt er op het Rozenveld een moodboard of sfeerbord. Hierop 
kun je plaatjes, foto’s of tekeningen plakken, die je zelf hebt gefotografeerd of op internet hebt gevonden.  
Hierdoor werken we samen aan een sfeerbeeld voor het veld en breng je anderen op leuke ideeën voor de 
inrichting.

Prijzen te winnen
Om het nog leuker te maken, zijn er prijzen te winnen. 
Als je het DOCH – gebruiksspel van elke kleur invult, dan kunt je een prijsje afhalen bij 
de presentatie van de resultaten. Controle ervan gaat via de gebruikersnaam die je 
bij het spel hebt ingevuld. 

De teams die het SJOCH – kijkspel het vaakst hebben ingevuld, maken kans op een 
waardebon voor een buurtactiviteit op het Rozenveld t.w.v. € 250,-. 
Wekelijks worden de tussenstanden bekendgemaakt op het Rozenveld en op de 
website www.maakhet.nl/rozenveld.  

ROZENVELD
Sjoch en Doch op ‘t


