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Buitenspeeldag 2021, 9 juni
Zoals aangegeven in de Nieuwsbrief aan het begin
van het jaar zetten we ons dit jaar weer in voor de
organisatie van de Buitenspeeldag.
Elke tweede woensdag in juni wordt er dan aandacht
gevraagd voor buitenspeelruimte en het buiten
spelen als activiteit.
Met de ruim 125 buurtspeeltuinen in onze gemeente is er altijd iets te beleven. Spelen,
bewegen, ontmoeten en dat gratis en dichtbij!
We vragen dit jaar tijdens de Buitenspeeldag de activiteiten klein en alleen in de eigen
buurt te houden, zodat de aanloop van kinderen en bewoners te overzien blijft.
De opzet is vergelijkbaar aan de voorgaande Buitenspeeldagen.
✓ Subsidie om iets extra’s te organiseren
✓ Promotiemateriaal om uw dag onder de aandacht te brengen in de buurt
✓ Spelotheek heeft weer een aantrekkelijk aanbod
✓ Jogg levert een bijdrage in het beschikbaar stellen van vers fruit

Aanmelden vóór 1 juni
Wilt u meedoen aan deze 6e Buitenspeeldag, meldt u aan door een mail te sturen aan het
secretariaat. Doe dit voor 1 juni zodat u gebruik kunt maken van de subsidie, het
promotiemateriaal en het aanbod van onze partners.

Promotiematerialen
We maken deze keer een algemene kleurrijke flyer waarin de Buitenspeeldag, tussen 13.30
en 16.30 uur, wordt aangekondigd. Deze kan in posterformaat A4 of A3 worden besteld en
opgehangen in de buurt en/of speeltuin. A5 flyers kunnen worden verdeeld onder de
kinderen in de buurt, zodat iedereen kan meedoen.

Subsidie
De gemeente Midden-Drenthe maakt het project voor een belangrijk deel financieel mogelijk.
Hiermee kunnen we u een subsidie van maximaal € 75,- verstrekken om die dag iets extra’s
te organiseren.

Aanbod Spelotheek
Net als vorig jaar biedt het verhuurbedrijf in Beilen een interessant aanbod, 50% korting met
een maximum korting van € 75,-, onder de volgende voorwaarden.
✓ U reserveert de te huren materialen, waarbij u vermeldt dat u bent aangesloten bij het
Speeltuinoverleg.
✓ Gehuurde materialen moeten zelf worden opgehaald en teruggebracht bij de
Spelotheek.
✓ U betaalt de factuur van de Spelotheek vooraf. Na 9 juni en voor 9 juli declareert u de
kosten bij het Speeltuinoverleg.

Aanbod JOGG
Het team van Jongeren op Gezond Gewicht biedt de organisaties vers fruit ter waarde van
maximaal € 25,- aan. Want het is die week ook de “Week voor de gezonde Jeugd”, dus fruit
mag zeker niet ontbreken.
Wilt u hier gebruik van maken, geef dit aan op het bevestigingsformulier welke u na
aanmelding ontvangt.

Terugblik webinar Erik Scherder
Op woensdag 10 maart heeft Jantje Beton en Right
to Play een informatieve online lezing
georganiseerd. Daarbij heeft hoogleraar klinische
neuropsychologie Erik Scherder een boeiende kijk
gegeven op buiten spelen en het kinderbrein.
Belangrijkste aandachtspunten waren:
✓ Buiten spelen is bewegen en plezier hebben
✓ Buiten spelen en bewegen stimuleert de
hersenontwikkeling
✓ Hersenontwikkeling in de kindertijd is de
basis voor de algemene ontwikkeling
✓ Vrij en ongedwongen buiten spelen zorgt voor uitdaging van de hersenen
In de jaarvergadering van 17 november komen we hier zeker op terug.

Jeugd aan Zet
De gemeente vindt het belangrijk om oog te hebben voor tieners en jongeren in de leeftijd
van 8 tot 18 jaar. Dat er ondanks de coronacrisis toch wél veel mogelijk is. Voor activiteiten
door jongeren georganiseerd kan zelfs een subsidie worden ontvangen. Dus daag de jeugd
uit om iets leuks te organiseren voor de buurt.
Voor activiteiten die corona veilig zijn en voldoen aan de corona richtlijnen van de overheid
kan er een subsidie worden aangevraagd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin MiddenDrenthe via: https://cjgmiddendrenthe.nl/jeugd-aan-zet.

Nieuws van de gemeente
De gemeente zal in juni de gemeentelijke
vergoedingen overmaken aan de organisaties die een
overeenkomst hebben.
Deze jaarlijkse bijdrage is onder andere bedoeld voor
bankkosten en het kleine onderhoud, zoals het schoonhouden van speeltoestellen en
eventueel verven ervan.
Heeft u in juli nog geen vergoeding ontvangen, stuur dan een mail aan
teamspelen@middendrenthe.nl. Mogelijk zijn de gegevens op de overeenkomst niet goed of
niet compleet.

