
Nieuwsbrief februari 2022

Agenda

10 maart: Modulaire cursus speelruimtebeleid, module 1
https://speelruimte.nl/externhtml/cursus-speelruimtebeleid/ 

15 maart, 12.15 tot 13.30 uur: Webbijeenkomst Hulpblad onbeperkt spelen
https://www.obb-ingenieurs.nl/webbijeenkomst-hulpblad-onbeperkt-spelen/#more-6391 

26 maart: Save the date: LOS-dag. Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief
LOS? Zie verderop in deze Nieuwsbrief.

31 maart (middag): Save the date: webinar SamenSpeelNetwerk

5 april: Nationale Buitenlesdag
www.buitenlesdag.nl 

6 april: Congres Het Jonge Kind, Spelen met ruimte 
https://www.aob.nl/jongekind/ 

7 april: Modulaire cursus buitenspeelruimte, module 2
https://speelruimte.nl/externhtml/cursus-speelruimtebeleid/ 

24 april: Galerie Oisterwijk. Opening expositie Kunst en de magie van spel
M.m.v. o.a. Kirsten Nohr, Giorgi Shengelia, Wil Wiegant, Harrie Gerritz, Jos van Gessel, Pim van der Pol, 
Will Verhoeven, Liesbeth Touw, Matilde Zijp en Wilna van den Heuvel.

12 mei: Modulaire cursus buitenspeelruimte, module 3
https://speelruimte.nl/externhtml/cursus-speelruimtebeleid/ 

19 en 20 mei 2022: Child in the City conference Cascais/ Portugal
https://www.childinthecity.org/2021-cascais/  

8 juni: Buitenspeeldag 2022
8 juni: Save the date: Speelforum XI Kunst en de magie van spel
30 juni: Save the date: livebijeenkomst SamenSpeelNetwerk

29 september tot 1 oktober: KindVak. 
https://kindvak.nl/bezoekers/registratie-kindvak-2022/

5 tot 7 oktober: Child in the City World Conference Dublin 
https://www.childinthecity.org/conferences/ Zie verderop in deze Nieuwsbrief. 
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Call for abstracts
Child in the City Dublin, 5-7 oktober 2022
https://www.childinthecity.org/2022-conference/call-for-papers/ 

The International Child in the City Foundation, Dublin City Council and the Irish 
Department of Children and Youth Affairs invite you to submit your abstract     for the 10th 
edition of the Child in the City World Conference, to be held from 5 - 7 October 2022 in 
Dublin. 

Would you like to be a speaker at the event? Submit your abstract before 28 February 2022. For this special 10th 
anniversary edition, we have chosen the overarching theme of Making Connections.

Onderschrijven
Vijf principes voor rechtvaardige straten
https://van50naar30.nl/

Verzoek van Marco te Brömmelstroet, Hoogleraar Urban Mobility Futures, Universiteit van Amsterdam: 
om de ‘Vijf principes voor rechtvaardige straten’ te ondertekenen. Straten als openbare ruimte, waar je veilig 
moet kunnen wandelen en fietsen; ruimte die groener is; ruimte waar meer gespeeld of ontmoet moet kunnen 
worden en ruimte waar klimaatadaptatie kan plaatsvinden.

Er zijn steeds meer goede ideeën voorhanden op lokaal en landelijk niveau: van 50 naar 30, Geef De Straat Terug,
de Leidraad Nieuwe Ruimte, JOGG, Van Ring naar Park, ISA, etc. Een mooi moment om het ijzer te smeden nu dit 
zo heet is vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Als steun in de rug voor al die ideeën en om weerstand te bieden tegen de terughoudendheid van veel partijen 
willen we graag het brede draagvlak laten zien dat er is voor een andere benadering van onze straten. Daarvoor 
hebben 5 principes voor Rechtvaardige Straten opgesteld. De inzet is nu om zoveel mogelijk partijen dit vrijwillig 
te laten onderschrijven en daarmee een publiek manifest aan te bieden voor partijen om zichzelf positief te 
onderscheiden. 

Samenwerken
LOS, brancheorganisatie voor buitenspelen, vrije tijd en natuur
https://jantjebeton.nl/pers/nieuwe-brancheorganisatie-voor-buitenspelen-vrije-tijd-en-natuur-los 
https://www.vereniginglos.nl/ 

Sinds 1 januari 2022 gaan stichting Steunpunt Kindervakanties (SKV) en NUSO (Landelijke 
organisatie voor Speeltuinwerk) verder als één brancheverenigingonder de naam: LOS. 
De vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) sluit zich hierbij aan als 
collectief lid. Het gezamenlijke doel: voor élk kind toegang tot een veilige speeltuin, 
kindervakantiekamp of stads- of kinderboerderij.

Op 26 maart a.s. is de eerste LOS-dag. Meer daarover in de volgende Nieuwsbrief.

Hosten
UNICEF nieuwe host van Child Friendly Cities Nederland
https://childfriendlycities.org/ 

Vanaf 1 maart 2022 neemt UNICEF Nederland de rol als host over van de VNG. 

UNICEF biedt een duurzame plek en heeft zelf de ambitie om gemeenten actiever en 
nadrukkelijker te betrekken op het thema kinderrechten en kindvriendelijkheid. 

UNICEF heeft internationaal al veel kennis en ervaring met het wereldwijde CFC-netwerk 
Child Friendly Cities Initiative.  
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