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                  Actueel 

Andere openingstijden 
in 2016: 
 
Met ingang van dit seizoen gaat 
Jeugdland op woensdagmiddag later 
open. Steeds meer scholen werken met 
een continue rooster waardoor de 
kinderen op woensdag later vrij zijn. 
Daarom hebben we besloten om op 
woensdag van 14.00 tot 16.30 uur open 
te gaan.  
De openingstijden op zaterdagen blijven 
van 13.30 tot 16.30 uur. 
De toegang is gratis.  
 

Wat kun je doen op Jeugdland?  
 Hutten bouwen  

 Skelteren  

 Op de kabelbaan  

 Steppen  

 In de zandbak  

 Schommelen  

 Hockeyen of voetballen  

 Knutselen  
 Kinderfeestje geven 
 Ruimte huren 

 

Contactgegevens 
Jeugdland:  
 

Stichting Bouwspeeltuin Jeugdland 
Helmkruid 1, 3434 CT Nieuwegein 
K.v.K. nr. 30214277 
www.jeugdlandnieuwegein.nl 
info@jeugdlandnieuwegein.nl   
https://nl-
nl.facebook.com/JeugdlandNieuwegein/ 
https://nl.pinterest.com/Jeugdland/ 
 

 

Henk stelt zich voor 
 
 
 
 
 

                                                              Beste lezer, 
 

                                                         Mijn naam is Henk Butzelaar, 63  
                                                         jaar  oud en trotse bezitter van 4  
                                                         de H’s: huis,haard, hond en   
                                                         teveel hobby’s om op te noemen.  
                                                         Ik ben al 42 jaar getrouwd met 
een geweldige vrouw, een droompartner in voor- en tegenspoed. 
Wij hebben zelf helaas geen kinderen; ‘t is er niet van gekomen. 
In het voorjaar van 2010 zat Jeugdland verlegen om een beheer-
der. Doordat ik door allerlei omstandigheden mijn baan verloor, 
kreeg ik tijd voor hele andere dingen. Ik wilde nog wat nuttigs 
doen en heb deze taak toen 3 jaar gedaan en met heel veel 
plezier. Niets leuker dan kinderen buiten te zien spelen in plaats 
van eeuwig achter een computer te zitten. Ik hoef niemand uit te 
leggen waarom! Het takenpakket was best groot, maar dank zij 
de samenwerking met  andere vrijwilligers slaagden we er toch in 
zichtbare resultaten te boeken.  
Op een gegeven moment werd het me allemaal toch wat te veel. 
Ik begon ook te tobben met mijn gezondheid (suiker) zodat er 
voor mij niets anders opzat dan een stap terug te doen. Aan mijn 
motivatie was echter weinig veranderd. In overleg met het 
bestuur besloten we dat ik de verhuur zou blijven doen en dat 
doe ik nu  nog steeds. In plaats van een doener en regelneef, nu 
administratieve hulp. Ik werk nu veel vanuit huis. Het is belang-
rijk werk want de inkomsten uit verhuur zijn van levensbelang 
voor het voortbestaan van de speeltuin. Het is mijn taak om waar 
mogelijk huurders te werven, hun vragen te beantwoorden en te 
zorgen dat de contracten op tijd worden opgesteld. 
Al met al ben ik dus al weer 6,5 jaar voor Jeugdland aan de gang 
maar het blijft dankbaar werk en het geeft mij nog steeds een 
goed gevoel!                                                          Groetend, Henk 
 
 

 
 

Surprise maken, 30 november 
 

Heb je geen tijd om een surprise te maken of ben je niet zo 
creatief? Kom woensdag 30 november naar Jeugdland om 
voor €1,- p.p. een surprise te maken. Ervaren knutselaars 
staan klaar om te helpen. Wij zorgen voor materiaal, maar je 
mag zelf ook wat meenemen. Meer info volgt  via de mail. 
 

 

 

http://www.jeugdlandnieuwegein.nl/
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Veel werk verzet op Burendag 
   

Jeugdland deed zaterdag 24 september natuurlijk weer mee aan Burendag.  Yara, Anna, Laura en  
Puck, doen hun maatschappelijke stage op Jeugdland. Zij maakten een stuk tegels helemaal  
onkruidvrij. Daarna vulden ze de bloembakken met potgrond en planten. Even vegen en het zag er 
prima uit. In het voorjaar plaatsen we daar picknicktafels.  
De picknicktafels die we al hebben, werden flink geschuurd en zien er nu weer heel erg netjes uit met 
dank aan Angelique, Stephan en Marvin. Dave hing een zaag en hamer aan het gebouw en in het 
gebouw hing hij de slingers beter op. Nico en Ron legden een rijtje rubberen tegels bij een duikel- 
rekje en Ron ruimde zijn opslagschuur op.  
Vele handen maken licht werk. Dank jullie wel. 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

Dringend toezichthouders gezocht 
 
 
 
 
 
 

Jeugdland is dringend op zoek naar volwassenen die af en 
toe toezicht willen houden als de speeltuin open is.  Wij zijn 
open op woensdag- en zaterdagmiddag. Samen met de 
andere vrijwilligers help je met het klaar zetten van de 
speelmaterialen, zet je koffie en thee, begeleid je de kin-
deren, registreert, verkoopt en aan het eind van de middag 
help je met opruimen, schoon maken en afsluiten. Dit doet 
u nooit alleen, maar altijd met andere vrijwilligers samen. 
In overleg met de vrijwilligerscoördinator bepaalt u zelf 
wanneer u komt helpen en hoe vaak, maar ongeveer één 
middag per twee maanden wordt op prijs gesteld. Er wordt 
een proefperiode met u afgesproken. Na deze periode 
bespreekt u samen met de vrijwilligerscoördinator of u wel 
of niet vrijwilliger blijft. 
Al het werk op Jeugdland wordt door vrijwilligers gedaan. U 
ontvangt hier geen vergoeding voor. U werkt samen met 
een gezellige groep, zowel jonge als oudere, vrijwilligers.  
Hebt u belangstelling en wilt u meer informatie, neemt u 
dan contact met ons op via: 
rooster@jeugdlandnieuwegein.nl  
 

 

Gratis oud hout  
 

Hebt u een vuurkorf of allesbrander, dan 
kunt u bij ons gratis pallethout krijgen. Het 
is droog, verzaagd en verpakt in grote 
zakken. Een afspraak om het op te komen 
halen heeft u zo gemaakt. U mailt uw naam 
en telefoon-nummer naar: 
aktiviteiten@jeugdlandnieuwegein.nl en 
onze beheerder zal u terug bellen om een 
afspraak met u te maken. 
 

 

 

 

Pallets doneren 
 

Hebt u pallets over of kent u bedrij-
ven, organisaties of particulieren die 
pallets kunnen leveren,  wilt u hen 
dan vragen om vooral contact met 
ons op te nemen. 
Wij en vooral de kinderen zijn heel 
blij met schone, hele, houten pallets. 
Helaas kunnen wij de pallets niet op 
komen halen.  
U helpt ons extra als u de pallets 
kunt komen brengen. 
 
Alvast bedankt namens de kinderen. 
 

 

Verklaring Omtrent Gedrag 
 

Jeugdland heeft bij Justitie aangevraagd of 
ze in aanmerking komt voor het aanvragen 
van gratis VOG’s, de Verklaring Omtrent 
Gedrag. Bij een positief antwoord gaan we 
de VOG’s aanvragen voor alle vrijwilligers 
van Jeugdland die met kinderen werken. 
Hannie Sipman neemt de organisatie en 
administratie rond de aanvragen op zich. 
 

mailto:rooster@jeugdlandnieuwegein.nl
mailto:aktiviteiten@jeugdlandnieuwegein.nl


 

Succesvolle Kindervakantieweek  

 

Update Project RPZH 
 

Zoals u misschien weet, mogen we op onze huidige locatie blijven. Wel is het de bedoeling dat er een 
appartementencomplex van vijf lagen hoog op de parkeerplaats gebouwd gaat worden. Wat dat voor 
consequenties voor Jeugdland gaat hebben is nog niet duidelijk. Maar we zijn/blijven in gesprek met de 
gemeente. 
 

Jeugdland huren voor kinder- en familiefeestjes!  
www.jeugdlandnieuwegein.nl/verhuur 

 

 
Januari 2016. Een aantal vrijwilligers komt opnieuw bij elkaar om de voorbereidingen voor de Kindervakan-
tieweek te treffen. Vol enthousiasme verzinnen ze een vol programma waarin wordt gebouwd, gespeeld, 
geknutseld, gesport en gedanst. 
Juni 2016. Tot onze verbazing gaat de inschrijving super snel; 200 kinderen hebben zich dit jaar aangemeld. 
De organisatie krabt nog even op het hoofd. Kunnen we 200 kinderen kwijt op Jeugdland?  
15 augustus. Uur U is aangebroken en de kindervakantieweek 2016 is begonnen. Dit jaar werken we samen 
met Spelen is Leren, Het Natuurkwartier en Nikla Danst. Naast het animatieteam wordt de organisatie 
ondersteund door het sport en spel team wat een groot succes was. 
19 augustus. Moe maar voldaan kan de organisatie terugkijken op een fantastisch verlopen week. Het 
zonnetje scheen en de 200 kinderen hebben zich prima vermaakt. Mooie hutten gebouwd, fanatiek gesport, 
uitmuntend geknutseld en gezamenlijk gespeeld. 
Oktober 2016. Wij willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Ze hebben van maandag tot 
vrijdag op enthousiaste manier de kinderen begeleid waardoor iedereen een superweek heeft gehad. 
Daarnaast willen we de sponsors bedanken, ook zonder hun bijdrage geen superweek. 
 
Bedankt iedereen en tot volgend jaar 
José en Melanie 
 

http://www.jeugdlandnieuwegein.nl/verhuur


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATUM 
 

ACTIVITEIT 

 

12-10-2016, 
woensdag 

 

Knutselen met kastanjes. Voor 
€1,- per kind.  
Opgave is noodzakelijk. 

 

22-10-2016, 
zaterdag 

 

Halloween voor de 7e keer. 
Binnenkort krijgt u informatie. 

 

09-11-2016, 
woensdag 

 

Sint Maarten-lampion 
knutselen. 

 

11-11-2016, 
vrijdag 

 

Sint Maarten-route. 

 

12-11-2016, 
zaterdag 

 

Intocht Sinterklaas. Jeugdland is 
gesloten. 

 

30-11-2016, 
woensdag 

 

Surprise maken. 

 

24-12-2016, 
zaterdag 

 

Jeugdland is gesloten. 

 

28-12-2016, 
woensdag 

 

Kerstvakantie activiteit. We 
maken van ontbijtkoek een 
huisje en versieren hem met 
fondant en snoepjes. 

 

31-12-2016, 
zaterdag 

 

Oudjaarsdag, Jeugdland is 
gesloten. 

 

04-01-2017, 
woensdag 

 

Kerstvakantie activiteit. We 
gaan van Playmais iets moois 
maken. 

 

07-01-2017, 
zaterdag 

 

Kerstvakantie activiteit, 
afsluiting van het speeltuin 
seizoen. We maken een 
pindaketting en vetbollen voor 
de vogels. 

 

08-01-2017 t/m 
03-03-2017 

 

Winterstop. De speeltuin is 
gesloten.  

 

04-03-2017, 
zaterdag 

 

Opening van het nieuwe 
speeltuin seizoen. 

 

 

 

 

Kalender 2016 

 

 Voor nieuwe activiteiten en    
 ander nieuws:  
        

      www.jeugdlandnieuwegein.nl 

 

Herfst: Kastanjes, 

bladeren en Halloween 
 

De herfst is losgebarsten op Jeugdland. 
Daarom gaan we op 12 oktober knutselen 
met kastanjes. De bladeren vallen zo hard dat 
je er nu al lekker in kunt liggen en we gaan  
                                                    voor de zevende  
                                                    keer Halloween  
                                                    vieren.  
                                                    De mailing voor  
                                                    het knutselen is                                                                                   
                                                    al verstuurd en  
                                                    de mailing voor  
                                                    het griezelige 
                                                    Halloweenfeest  
                                                    met veel meer 
                                                    informatie  
                                                    kunt u ook snel  
                                                    verwachten. 
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De Bengeltjes voor ouders en hun kleintjes 
De Bengeltjes is een activiteit voor (groot)ouders met 
(klein)kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Op vier ochtenden 
kunt u samen met uw kind(eren) langskomen. Terwijl 
de ouders een kopje koffie of thee drinken en met 
elkaar praten over van alles en nog wat, kunnen de 
kinderen samen spelen met het aanwezige speelgoed: 
er is o.a. duplo, een autokleed met autootjes, poppen, 
puzzles en keukenspulletjes. Ook wordt elke ochtend 
als het weer het toelaat buiten gespeeld. Er is een 
grote zandbak, een peuterdorp met huisjes en fietsjes 
en loopautootjes. Met elkaar wordt op de kinderen 
gelet. 
Tussen 10.00 en 11.00 uur worden er één of twee 
activiteiten aangeboden voor de kinderen. Dit kan zijn 
iets knutselen, bewegen, muziek, iets met boeken enz. 
Dit verschilt per ochtend. We besteden aandacht aan 
feesten zoals sinterklaas, kerstmis, pasen etc.. Ook is 
het mogelijk de verjaardag van uw kind te vieren met 
de aanwezige ouders en kinderen. 
We zijn open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend van 8.45 – 11.45 uur. De kosten 
bedragen € 2,50 per keer.  Van tevoren aanmelden 
hoeft niet. De Bengeltjes zijn te vinden bij  
Bouwspeeltuin Jeugdland, Helmkruid 1 in Nieuwegein. 
Inlichtingen: Nel Meijer, tel. 06-50557762. 

                                                                                                        
 

 

 

Sint Maarten, 11 november 

Lang, lang geleden leefde er een edelman, die op een koude dag zijn mantel deelde met een bedelaar, 
omdat hij geen geld had om weg te geven. Dit is, heel kort door de bocht, het verhaal van Sint 
Maarten. Jaarlijks wordt dit op 11 november herdacht. Kinderen mogen met lampionnen langs de 
deuren en krijgen nadat ze een Sint Maarten liedje gezongen hebben iets lekkers.  

Jeugdland viert dit feest al jaren. Op woensdag 9 november kunnen er ’s middags lampions gemaakt 
worden en op vrijdag 11 november lopen we langs een aantal huizen in de buurt van Jeugdland. Kijk 
op de site of op Facebook voor meer informatie. 

Dit jaar gaat Jeugdland in samenwerking met Kledingbank4Nieuwegein kleding, schoenen en 
huishoudelijk textiel inzamelen. Op dit moment is er vooral behoefte aan heren- en kinderkleding, 
maar natuurlijk is alles wat nog bruikbaar is welkom. 

Hebt u kleding over, dan kunt u het op 11 november tussen 18.30 en 20.00 uur komen brengen. Lukt 
dat niet, dan kunt u tijdens openingstijden van Jeugdland uw donatie komen brengen. De kledingbank 

en haar klanten zijn er blij mee zo vlak voor de feestdagen. 

 
 

 www.jeugdlandnieuwegein.nl 
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