Nieuwsbrief september 2021
Agenda

9 en 10 september: Child in the City conference Cascais/ Portugal

Children’s rights and the implementation of local policies https://www.childinthecity.org/2021-cascais/
9 tot 16 september: Vrij Spelen Week. Zie verderop in deze Nieuwsbrief.

16 september: Verdiepingssessie SamenSpeelNetwerk.

https://content.acquire.nl/aanmeldformulier-verdiepingssessie-16-september

18 september: 20 jaar Springzaad met feestkastelen bouwen in Bergen aan Zee
https://springzaad.nl/springzaad/81-uitg-het-bestuur-een-frisse-wind/

19 september: Finale NK Stoepranden NK Stoepranden - Jantje Beton
23 september: Speelforum X. Van Wie is de buurt? Zie verderop in deze Nieuwsbrief.
24 september: RvdJ-digitaal-koffie-uur (link volgt)
25 september: 90-jarige NUSO viert feest. https://www.nuso.nl/2021/06/16/wij-vieren-feest/
26 september: Activiteitenmiddag ‘Wie zelf niet speelt…’ Zie verderop in deze Nieuwsbrief.
27 september: Voor de Jeugd Dag. https://www.voordejeugddag.nl/
30 september en 1 oktober IVN Kind & Natuur tweedaagse, locatie Ede, thema voedsel.
https://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur/over-de-conferentie

5 oktober: Kind & Samenleving, studiebezoek aan Gent. Zie verderop in deze Nieuwsbrief
5 oktober: OBB webbijeenkomst Hulpblad samen spelen. Zie verderop in deze Nieuwsbrief
12 oktober: Verdiepingssessie SamenSpeelNetwerk.
13 oktober: Landelijk Congres Openbare Ruimte. Www.lcor.nl
17 oktober: De Grote Samenspeeldag van de Speeltuinbende
https://www.speeltuinbende.nl/activiteiten/kom-naar-de-grote-samenspeeldag

1 november: Dag van de Stad in Heerlen. https://www.dedagvandestad.nl/
5 november: Werkbezoek positief jeugdbeleid. RvdJ i.s.m. LCGW. Info volgt later.
9 november: Netwerkbijeenkomst SamenSpeelNetwerk.
10 november: Nationaal Gezonde Scholen congres. https://www.nationaalgezondescholencongres.nl/
3 december: tweejarige jubileum SamenSpeelAkkoord.
13, 14, 15 januari 2022: KindVak. https://kindvak.nl/bezoekers/nieuws/kindvak-2022/
Week 9 tot 16 september
De Vrij Spelen Week
www.deblauweton.nl/de-vrij-spelen-week
Een week met aandacht en verdieping op het onderwerp Vrij Spelen voor kinderen. Met online sessies en
praktijkbezoeken. Begin het seizoen goed en meld je aan! Voor professionals (uitvoerend, coachend, beleid,
leidinggevend) die met kinderen werken bijv. in kinderopvang, onderwijs, speeltuinen en welzijn. Met speciale
sessie voor (groot-)ouders en verdere geïnteresseerden in het vrije spelen en de vrije tijd van kinderen.

Speelforum 23 september, 12 tot 13 uur
Van wie is de buurt? De omgevingswet en de zeggenschap over de openbare ruimte
Dit Speelforum vindt live plaats tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor deze beurs
kun je vooraf een gratis toegangskaart reserveren via https://registration.gesevent.com/survey/2mwm1jtfqm26g.
Het Speelforum begint om 12 uur in Lezingenzaal 1 op de Beursvloer. Apart reserveren voor het Speelforum is
niet mogelijk, het aantal plekken is beperkt. Kom dus op tijd.n
De aanstaande Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Voor burgers,
maatschappelijke organisaties en bedrijven wordt het makkelijker om met plannen te komen en zo invloed te
hebben op hun omgeving.
Hoe mooi de intenties misschien ook zijn, de wet is vooral een Luilekkerland voor projectontwikkelaars en andere
initiatiefrijke partijen. Met genoeg tijd, geld en kennis hebben zij een enorme voorsprong op gewone burgers, die
hun eigen belangen moeten behartigen in hun vrije tijd. Minder goed gebekte of handige burgers, waaronder
ook kinderen en jongeren, komen hiermee nog verder op achterstand. Zo gaat de Omgevingswet de
kansenongelijkheid verder versterken. De wet lijkt niet meer tegen te houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
de belangen van de jeugd worden geborgd??
Met medewerking van * Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief * Thijs Banninga,
omgevingswetdeskundige en adviseur buitenruimte bij OBB speelruimtespecialisten * Froukje Hajer, voorzitter
Ruimte voor de Jeugd.

Spel-Activiteitenmiddag 26 september, 12 tot 17 uur
Wie zelf niet speelt, begrijpt er niets van
Een middag vol spel en ontdekking voor kinderen en volwassenen. Op het Klimeiland te Leidschendam.
Download hier het programma: Uitnodiging Activiteitendag 26/9 Je kunt je aanmelden via info@korczak.nl

Studiebezoek 5 oktober
Kindvriendelijke publieke ruimte, Gent
Inschrijven Studiebezoek Gent - 5 oktober 2021 (google.com)
Kind & Samenleving organiseert, in samenwerking met de stad Gent, een studiebezoek met kindvriendelijke
publieke ruimte en kwalitatieve speelruimte als centraal thema.
Ben je betrokken bij de realisatie van speelruimte en publieke ruimte? Ben je betrokken bij planning, ontwerp of
onderhoud van ruimten waar veel kinderen en jongeren komen? Dan nemen wij jou graag op sleeptouw tijdens
de vijfde editie van het ABC Speelruimten. Een dag lang toetsen we een verfrissende kijk op spelen aan concrete
projecten op het terrein.

Webbijeenkomst 5 oktober, 15.30 tot 16.30
Hoe ontwikkel je een speelomgeving waarin iedereen 100% welkom is?
https://www.obb-ingenieurs.nl/webbijeenkomst-hulpblad-onbeperkt-spelen/#more-6391
Inclusief spelen is veel meer dan een speelplek toegankelijk maken voor rolstoelers. Want feitelijk heeft iedereen
wel een beperking. Waar de een zijn armen moet missen, heeft de ander problemen met sociale interactie, is
slecht in balsporten en weer een ander hoort niet zo goed. Hoe inclusief zijn we eigenlijk?

