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SamenSpeelAkkoord-webinar op 25 juni 

Op donderdag 25 juni om 9.30 uur is er een digitale netwerkbijeenkomst van het 
SamenSpeelAkkoord. De uitnodiging ontvangen jullie later deze week. 

Verbindingsdag Spelen en bewegen op 30 juni

Op dinsdag 30 juni organiseert Acquire Publishing in samenwerking met een aantal 
kennispartners – waaronder Ruimte voor de Jeugd - de Verbindingsdag Spelen en Bewegen. 
https://www.biind.nl/evenement/verbindingsdag-spelen-en-bewegen

Spelen in tijden van Corona

Speelforum-webinar 
- Ruim tachtig mensen namen deel aan het Speelforum-webinar Spelen in Coronatijd op 4 

juni jl.  Een link naar de opname en het verslag verschijnt binnenkort op onze website.

Scouting
- Biedt gedegen informatie aan het jeugdwerk hoe om te gaan met Corona. Te vertalen 

naar de eigen situatie/sector. https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-
scouting-en-het-coronavirus-covid-19 en 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-vanaf-29-
april/file

Jeugd en jongerenorganisaties
- Richtten zich eind april in een gezamenlijke brief tot de colleges van B&W van alle 

Nederlandse gemeenten. Hun boodschap: “Organisaties voor het vrijwillig jeugdwerk en 
het kinderen jongerenwerk staan klaar om weer met hun buitenactiviteiten te starten. 
(…) We hopen van harte dat u de lokale organisaties voor het jeugdwerk zoveel mogelijk 
wil ondersteunen om het mogelijk te maken dat ook zij activiteiten aan kinderen en 
jongeren aan kunnen bieden.” De volledige brief is te lezen op 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5761-brief-sport-en-spel-tijdens-
corona-voor-burgemeesters/file.

NUSO, platform voor speeltuinverenigingen
- Roept Rijksoverheid en lokale overheden op om speeltuinen, kinderboerderijen en 

kindervakantieorganisaties te steunen tijdens de coronacrisis. Uit een ledenenquête 
blijkt dat er sprake is van grote problemen door wegvallende inkomsten. 
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https://ruimtevoordejeugd.nl/2020/04/17/onderzoek-nuso-speeltuinen-dreigen-om-te-vallen-door-
coronacrisis/ 

- Laat zien hoe speeltuinen weer open gaan. https://www.nuso.nl/artikel/opening/.

BV Jong
- Verzamelt links, spellen en activiteiten: https://jongnl.nl/index.php/468-diverse-downloads 

De straat

Buitenspeeldag op 10 juni
- https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/de-buitenspeeldag/over-de-dag

Geef de straat terug 
- Actie van de Fietsersbond: ‘Het is tijd om radicaal anders te gaan denken over de 

inrichting van onze straten. Minder auto, meer mens. Teken de petitie en geef de straat 
terug aan de mensen. Om te wandelen, om te fietsen, om te bewegen en om te leven.’ 
http://actie.fietsersbond.nl/

Het recht van de snelste
- ‘De straat was er ooit om er met elkaar te zijn, te leven, te praten, te spelen en ons te 

verplaatsen.  In de afgelopen eeuw is het verkeersruimte geworden: een plek om zo 
efficiënt mogelijk doorheen en van weg te kunnen rijden. De mens op straat is aan de 
auto ondergeschikt geraakt. We hebben dat niet zo door, omdat we gewend zijn om in 
autologica over de straat na te denken.’ 

- De Correspondent: https://decorrespondent.nl/11186/vijf-inzichten-die-je-blik-op-de-weg-voorgoed-
veranderen/3336811138584-2bae278c?pk_campaign=proefmail&pk_kwd=5inzichten-
thalia&mc_cid=2ef31b5cc0&mc_eid=9057471b36

- Biind: http://magazine.biind.nl/6-2020/marco-te-brmmelstroet-we-moeten-anders-gaan-denken/?
utm_source=Biind&utm_campaign=c9132d229e-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_14_12_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a6e3d8d2b6-
c9132d229e-226959277

Spelen op straat in Brussel
- Gewoon omdat het zo’n hoopvol bericht is: https://www.straatbeeld.nl/nieuws/030620/pascal-

smet-we-zijn-een-grote-vergissing-aan-het-rechtzetten?
utm_source=Acquire+Publishing+nieuwsbrieven&utm_campaign=3bf57fd7be-
Straatbeeld_Nieuwsbrief_26-01-16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8172161e60-
3bf57fd7be-224746321

Child in the City webinar 15-17 september 2020

- In light of the COVID-19 outbreak, we have taken the decision to postpone this autumn’s 
Child in the City Conference in Dublin. We will organise a webinar 15-17 September 2020
More information: https://lnkd.in/enM9UEJ
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