
 Nieuwsbrief april 2022 

 

Expositie  

Kunst en de magie van spel 
24 april t/m 3 juli 2022, Galerie Oisterwijk, Stationsstraat 15, Oisterwijk. www.galerie-oisterwijk.nl. De 
tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met Platform Ruimte voor de Jeugd. 
 

Spelen en kunst zijn thema’s die dicht bij elkaar liggen, elkaar overlappen maar toch anders zijn. Het gaat o.a. 
over verbeelding, vrijheid, creativiteit, ervaringen delen, divergeren, proces, lef, autonomie, verwerken, innerlijke 
motivatie en drang.  
Dertien kunstenaars zijn uitgenodigd om zich te laten inspireren door dit thema: ‘Wat betekent spelen voor jou? 
Hoe zou je uitdrukking kunnen geven in beeld aan jouw gevoel of gedachte als je aan spelen denkt. Of is jouw 
manier van werken ook ‘spelen’?’ 
 

Speelforum XI 

Kunst en de magie van spel 
Woensdag 8 juni, 14 tot 18 uur. Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort. Je kunt je aanmelden via 
www.speelruimte.nl/speelforum. Bij aanmelding voor 1 juni 2022 betaal je €45 (studenten €15). Vanaf 1 juni 
betaal je €55  (studenten €20). 
 

Spelende kinderen kunnen met hun fantasie de alledaagse werkelijkheid omtoveren tot hun 
eigen wereld. En zo uitdrukking geven aan gevoelens en gedachten. Ook kunstenaars doen 
dat. Beiden vertellen verhalen op een eigen, specifieke manier – vanuit een innerlijke drang.   
In dit Speelforum onderzoeken we – via lezingen, workshops en debat – wat de verbindende 

elementen zijn tussen kunst en spel. En hoe we kunst en spel in ons dagelijks leven de ruimte kunnen geven. Met 
medewerking van Prof. dr. Maarten Doorman, filosoof, dichter en essayist; Wilna van den Heuvel, docent spel-
agogiek en kunstenaar; studenten van Hogeschool Utrecht, vaktherapie drama, muziek en beeldend. 

 
Samen spelen 

SamenSpeelFonds 

https://samenspeelnetwerk.nl/samenspeelfonds 

 

Sinds 1 april 2022 is het SamenSpeelFonds gestart. Een initiatief van Jantje Beton en 
Stichting het Gehandicapte Kind, met als doel meer samenspeelplekken waar álle kinderen 
samen kunnen buitenspelen, met en zonder beperking. Doel: in elke gemeente in Nederland 
een samenspeelplek. Het SamenSpeelFonds helpt organisaties bij het realiseren van een 

samenspeelplek, door financiële steun, maar ook door het delen van kennis en ervaring.  

 
Materialen en cursussen 

Steun bieden aan vluchtelingenkinderen 

https://www.augeo.nl/vluchtelingenkinderen 
Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er ook in Nederland vluchtelingen opgenomen, waaronder veel kinderen. In 
korte tijd hebben ze zeer stressvolle gebeurtenissen meegemaakt. Iedereen die in zijn werk te maken heeft met 
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deze kinderen of jongeren kan een belangrijke rol voor ze spelen. OP deze website vind je materialen en gratis 
cursussen die je daarbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld de cursus 'Steun bieden aan vluchtelingenkinderen', 
animaties in het Oekraïens en andere talen en de campagne Expeditie Veerkracht. 

 
Oproep aan gemeenten 

Aandacht voor het spelende kind 

https://jantjebeton.nl/pers/oproep-gemeentes-aandacht-voor-het-spelende-kind 

 

Alle gemeentes in Nederland hebben een brief van Jantje Beton ontvangen. Daarin wordt 
concreet benoemd  wat gemeenten kunnen doen op het gebied van speelruimte en 
speelkansen om kinderen gelukkig en gezond te laten opgroeien. Ze kunnen bijvoorbeeld in 

hun speelruimtebeleid een kwantitatieve norm hanteren, zoals tenminste 3% van de openbare ruimte te 
bestemmen als speelruimte. Jantje Beton biedt aan de gemeenten daarbij te helpen.  
 

Lezen 

Verwondering – over zorg dragen voor de ontmoeting tussen kind en natuur.  
Een bloemlezing van, voor en over Kees Both. https://springzaad.nl/winkeltje/verwondering/  
Springzaad: “Kees Both had een goede neus voor mooie citaten en diepgaande filosofieën. Op 8 september 2021 
is hij van ons heengegaan, maar liet een rijke erfenis achter van talloze artikelen zowel filosofisch, pedagogisch 
als praktisch van aard.“ 
 

Agenda 

 
24 april: Galerie Oisterwijk. Opening expositie Kunst en de magie van spel 

Zie het bericht in deze Nieuwsbrief. www.galerie-oisterwijk.nl 

 

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

20 mei: Springzaad, excursie Het groen/blauwe schoolplein doorontwikkeld. 
https://stichting-springzaad.email-provider.nl/web/phvlp1cfyp/id16952xqi/28llyiwrsx/dlkdaebqfd  

 

8 juni: Buitenspeeldag 2022. www.buitenspeeldag.nl  

8 juni, 14 tot 18 uur: Speelforum XI Kunst en de magie van spel 
Zie het bericht in deze Nieuwsbrief. 

9 juni: Symposium 'Het laatste kind op straat - het belang van buitenspelen’  
Over het belang van vrij buiten spelen’. Ter ere van het 12 jarig bestaan van natuurspeeltuin Het Woeste 
Westen. https://www.laatstekindopstraat.nl/  

9 juni: Cursusdag Kennismaken met groen/blauwe schoolpleinen 
https://stichting-springzaad.email-provider.nl/web/phvlp1cfyp/rjeych1z3d/28llyiwrsx/dlkdaebqfd  

24 juni: Conferentie Kind en Natuur 
https://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur  

26 juni: De Grote SamenSpeeldag in Nieuwegein, locatie Fort de Batterijen  
De Grote Samenspeeldag komt eraan! | De Speeltuinbende  

30 juni: Livebijeenkomst SamenSpeelNetwerk 
Save the date. 

 

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/  

 
Ruimte voor de Jeugd is het interdisciplinaire platform voor spel en speelruimte voor jeugd en jongeren.  

Heb je nieuws? Mail naar info@ruimtevoordejeugd.nl.  
www.ruimtevoordejeugd.nl  
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