
Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2023 
Elke 2e woensdag in juni is het de landelijke buitenspeeldag. De oorspronkelijke opzet is dat straten 
worden afgesloten zodat kinderen fijn op straat kunnen spelen. 
  
Buitenspeeldag in Haaksbergen. 
De wijkraad Hassinkbrink organiseert al jaren lang de buitenspeeldag in hun wijk. Voor de wijkraaad 
wordt het wel steeds moelijker de buitenspeeldag te organiseren, er zijn nu eenmaal vrijwilligers 
voor nodig. Bij de vroegere Holthuizerschool, tegenwoordig Het Palet, hebben enkele ouders voor de 
coronacrisis een buitenspeeldag op het schoolplein georganiseerd. En bij de Paus Joannesschool is 
voor de coronacrisis ook een klein begin met de buitenspeeldag gemaakt. 
  
Hoe ziet een buitenspeeldag eruit? 
Precies zoals het woord al aan geeft, wordt het buitenspelen aangeboden. Dat kan bestaan uit allerlei 
spelletjes zoals steltlopen,  spijkerpoepen, schminken, voetballen, basketballen, een survivalbaan of 
een opblaasbare hindernisbaan. Niks moet, alles mag, zolang het maar veilig georganiseerd wordt. 
Het buitenspelen mag op het schoolplein, park of straat worden georganiseerd, mits de eigenaar 
natuurlijk toestemming geeft. 
De politie en brandweer komen vaak ook maar al te graag met een auto of auto’s. 
  
Waarom deze mail van ons? 
De buitenspeeldag levert bij de deelnemende kinderen veel plezier op. In de jaren dat in de 
Hassinkbrink alleen de buitenspeeldag werd georganiseerd, kwamen ook veel kinderen van buiten de 
Hassinkbrink eropaf. 
Wij zouden het mooi vinden als de buitenspeeldag op verschillende locaties in Haaksbergen wordt 
georganiseerd en niet een stille dood sterft.  Want zoals het zo mooi heet, het voorziet in een 
behoefte. 
  
Ons aanbod. 
Wij ondersteunen ouders en grootouders die de buitenspeeldag willen organiseren. Wij kunnen 
helpen met de voorbereidende werkzaamheden en de nodige informatie verstrekken.  
Bij de organisatie Jantje Beton ( www.jantjebeton.nl ) kan subsidie voor het organiseren van de 
buitenspeeldag worden georganiseerd. Ook daar kunnen we mee helpen. Soms wil de wijkraad ook 
wel financieel bijspringen. 
  
Wie zijn wij? 
Ton Harmsen, opbouwwerker van de Noaberpoort en Harm Rexwinkel, coördinator wijkgericht 
werken van de gemeente Haaksbergen. Als u eerst meer informatie wilt, dan kunt u ook contact met 
ons opnemen. 
Onze contactgegevens zijn: 
t.harmsen@wijkracht.nl en h.rexwinkel@haaaksbergen.nl  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Harm Rexwinkel 
 
Coördinator wijkgericht werken 
Gemeente Haaksbergen 
Blankenburgerstraat 28 | Postbus 102 - 7480 AC | Haaksbergen 
T (053) 57 34 606 | E HH.Rexwinkel@Haaksbergen.NL | I www.haaksbergen.nl 
  
Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen 
  
Let op ! Mijn emailadres is gewijzigd in h.rexwinkel@haaksbergen.nl Wijzig dat aub. 
  
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht. Zie hiervoor www.haaksbergen.nl/disclaimer 
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