
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Kinderen spelen minder buiten. Zeker in verhouding 

tot vroeger. De buurtsportcoaches van Stichting 

WIEL willen meer kinderen naar buiten krijgen.  

Dit gaan ze doen met het team van de app ‘Pleintje’.  

In de app Pleintje wordt het buitenspelen van vroeger 

in een nieuw jasje gehesen. Zo worden er onder  

andere technologieën in bekende spellen als  

Verstoppertje en balsporten toegepast om het voor 

de gebruikers nog leuker te maken. De gebruikers  

verdienen punten door te spelen en kunnen zo  

hun eigen Avatar ontwikkelen en steeds cooler  

maken. Pleintje zet ook in op sociale interactie.  

Zo kunnen kinderen elkaar ontmoeten, leren kennen 

en zelfs vaker afspreken met het gebruik van de  

app Pleintje. 

 

  
Doe mee tijdens de Pleintje-weken in  

Elburg, ‘t Harde en Doornspijk en ontdek 

het buitenspelen van de toekomst! 
 
Vanaf eind februari rijdt Stichting WIEL wekelijks 

rond met de buitenspeel bakfiets om samen o.a.  

Verstoppertje 2.0 en Change the Game te spelen. 

 
Tijdens Verstoppertje 2.0 kiest de app Pleintje de 

zoeker. De zoeker krijgt de mogelijkheid om door  

middel van de GPS een aantal keren de locaties van 

de verstoppers te zien. De verstoppers krijgen op  

hun beurt hier een melding van. Hoeveel verstoppers 

kan de zoeker vinden in 10 minuten tijd?  

 
Bij Change the Game worden verschillende bal- 

sporten (voetbal, tennis, basketbal, trefbal) gespeeld 

en veranderen continu de spelregels tijdens het potje! 

Wissel van team, verander van speelattribuut of maak 

alleen nog maar punten met je andere been/hand.  

Balsporten zijn nog nooit zo dynamisch geweest als 

met Change the Game.  

Kom jij ook meespelen als de bakfiets  
bij jou in de buurt is? Vergeet dan niet je  
telefoon mee te nemen. Houd de website en  
socials van Stichting WIEL goed in de gaten!

  

24 februari | Elburg | Binnenstad | Het Schootsveld parkeerplaats | 15.00 / 16.00 uur 
3 maart | Doornspijk | Skatepark Beekenkamp | Beekenkamp 1 | 15.00 / 16.00 uur 
10 maart | ‘t Harde | Speeltuin Munnikenweg | Leisteenstraat 1 | 15.00 / 16.00 uur 
17 maart | Elburg | Goudplevier / Agnietenschool | Goudplevier | 15.00 / 16.00 uur 
24 maart | ‘t Harde | Scouting 't Harde | Oostloo 8 / Scouting Gustaaf Adolf Groep | 15.00 / 16.00 uur 
31 maart | Elburg | Voetbalclub ESC | Zwolscheweg 6 | 15.00 / 16.00 uur 

Er wordt dit jaar nog veel meer georganiseerd met Pleintje, zoals de Avatar tekenwedstrijd en een 
Kick-off event op 6 april van 15.00 - 17.00 uur! Houd de website en socials van @stichtingwiel daarom 
goed in de gaten.  

Vergeet dus niet je telefoon mee te nemen, 

zodat je de app erop kunt zetten.


