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Activiteiten
Het bestuur nodigt u en uw (klein)
kinderen uit op Bouwspeeltuin
Jeugdland om mee te doen aan onze
activiteiten.
Wij zijn open op de woensdagen van
13.30 – 16.30 uur en op de zaterdagen
van 13.30-16.30 uur.
De toegang is gratis.
Wat kun je eigenlijk doen op Jeugdland?
 Hutten bouwen
 Skelteren
 Op de kabelbaan
 Steppen
 Skippyballen.
 In de zandbak
 Schommelen
 Hockeyen of voetballen
 Met de trein spelen
 Knutselen
 Kinderfeestje geven
 Ruimte huren
Meer informatie op:
www.jeugdlandnieuwegein.nl
Adresgegevens Jeugdland en
bereikbaarheid bestuur:
Stichting Bouwspeeltuin Jeugdland
Helmkruid 1
3434 CT Nieuwegein
www.jeugdlandnieuwegein.nl
info@jeugdlandnieuwegein.nl
K.v.K. nr. 30214277

Word ook toezichthouder!
Bouwen jullie kinderen ook zo graag hutten? Op bouwspeeltuin Jeugdland kunnen ze elke woensdag- en zaterdagmiddag
vanaf 13.30 uur bouwen. Er zijn voldoende materialen aanwezig om er een prachtig bouwwerk neer te zetten. Goed
voor hun technische ontwikkeling én ze zijn lekker buiten!
We zien dat veel ouders ook zelf genieten van het spelen van
hun kinderen. Onder het genot van een kopje koffie of thee
kletsen ze gezellig met de andere aanwezigen.
Dat geldt ook voor de toezichthouders. Het is echt genieten
om de kinderen aan het werk te zien. En ze zijn zo trots op het
resultaat!
Word ook toezichthouder! Al is het maar 1 middag in de
maand of 6 weken. Zo zorgen we er met elkaar voor dat onze
kinderen aan hun hut kunnen blijven bouwen!
Stuur een mail naar rooster@jeugdlandnieuwegein.nl om u
aan te melden.
Alvast ontzettend bedankt!

Griezelkermis
met Halloween

Kom je ook
op
Halloween
Haunted
Carnival

Voor de zesde keer op rij
organiseert Jeugdland een
Halloweenfeest op de
laatste zaterdag van de
herfstvakantie. Het thema
van dit jaar is ‘Haunted
Carnival’ of in goed Neder•••••••••••
lands ‘Griezel Kermis’.
Wil je dit feest met ons
Bouwspeeltuin Jeugdland
mee vieren, zet 24 oktober
dan in je agenda en zoek
alvast naar verkleedkleren.
Meer informatie volgt via de mail.

1001 Nachten
thema
Kindervakantieweek
Ook dit jaar hebben we de laatste week van de
zomervakantie meer dan 150 kinderen op bezoek gehad
om te bouwen, spelen sporten en heel veel plezier te
hebben. Ondersteund door 50 vrijwilligers hebben ze
een fantastische week gehad op Jeugdland.
De organisatie had, ondersteund door het animatieteam, een intensief
en afwisselend programma ingezet. Alle elementen, van bouwen tot
dansen en van knutselen tot een echte spokentocht waren aanwezig.
Op donderdag kregen de kinderen de kans om in ’t Veerhuis hun
kunsten te laten zien tijdens het freerunnen. Tenslotte werd de week
afgesloten met een gezellige bbq.
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
José en Melanie

Start schooljaar De Schouw weer op Jeugdland
Aan het begin van elk schooljaar is basisschool
De Schouw uit Fokkesteeg op bezoek voor hun
jaarlijkse Schouwdagen. Lopend en zingend
kwamen de kinderen aan op Jeugdland waar ze
vervolgens de hele dag lekker gingen spelen,
dansen, bouwen, knutselen, skelteren en nog
veel meer.
De commissie van de Schouwdagen had de
organisatie goed voor elkaar, zodat het ook voor
de vrijwilligers van Jeugdland weer een feestdag
was. Het is geweldig om zo veel kinderen een
topdag te bezorgen.
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Nieuwe vrijwilligerscoördinator Inge van Zijl
In september ben ik gestart als vrijwilligerscoördinator.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij aan
jullie voor te stellen. Mijn naam is Inge van Zijl.
Ik ben de moeder van Robin en Daphne en de vrouw van
Marcello van Zijl. Wij wonen ruim 7 jaar in Hoogzandveld
en hebben via school José leren kennen.
Jeugdland leerden wij kennen via de sportvereniging van
Robin. Deze vereniging opent het nieuwe seizoen met
een barbecue op Jeugdland. Robin had binnen 5 minuten
een spijker in zijn voet! Gelukkig wist Marcello daar wel
raad mee.
Foto: Rien van Deudekom

Stuipen op het lijf
Robin en Daphne hebben nooit gespeeld op Jeugdland, maar Daphne kon er in 2014 voor haar
Maatschappelijke Stage terecht. Dat heeft ze zo leuk gevonden, dat zij nu als jeugdvrijwilliger af en toe
helpt. Marcello verzorgt al enkele jaren de workshop eerstehulpverlening voorafgaand aan de
kindervakantieweek.Vorig jaar werd ik gevraagd om te komen helpen met Halloween. Ik heb - heb ik
gehoord - aardig wat kinderen de stuipen op het lijf gejaagd met de naaimachine! En natuurlijk staat
Halloween ook dit jaar al geblokt in de agenda.
Toen vervolgens de vraag kwam of ik wilde helpen bij de kindervakantieweek, kon ik ook geen nee
zeggen. Wat zet iedereen zich in om er voor de kids een leuke week van te maken! Ik heb ervan
genoten!
Ik vind het belangrijk dat kinderen lekker buiten kunnen spelen. Daarom vind ik het belangrijk dat
Jeugdland bestaat. Hutten bouwen kun je nu eenmaal niet op straat.
Daarom draag ik graag mijn steentje bij als vrijwilligerscoördinator. Ik verheug me erop om jullie te
ontmoeten!

Vrijwilligers aan het woord

Buiten speelgoed gedoneerd

Onlangs is Ron Blom, die al ruim 3 jaar vrijwilliger is op Jeugdland, toegetreden tot het
bestuur. Hij gaat zich bezighouden met het
beheer. “Ik ga me er voor inzetten dat het
weer een nette en geordende speeltuin wordt,
waar de nadruk zal liggen op het bijhouden
van het groen en het verbeteren en het
onderhouden van de gebouwen. En bij dit alles
staat veiligheid natuurlijk voorop.

Voor de zomervakantie kregen wij van een bezoekster een plastic huisje met een klein picknicktafeltje gedoneerd. Geweldig speelgoed voor de
peuters en kleuters die ons bezoeken.
Van een vrijwilliger kregen we een loopfietsje en
fietsje, en een echtpaar met kinderen op De
Schouw verblijde ons met een blauw met geel
trekkertje met aanhanger die er nog erg mooi uit
ziet en meteen in gebruik werd genomen.
Dank jullie wel
voor
deze donaties.

Ron is klaar voor Halloween!

Foto: José Klein
Haneveld

Jeugdland huren voor kinder- en familiefeestjes!
Bouwspeeltuin Jeugdland biedt de mogelijkheid het gebouw/terrein te huren voor zowel kinderen\of familiefeestjes. Het buitenterrein met de speeltoestellen \attributen kunnen erbij gehuurd
worden. De speeltuin ligt midden in een woonwijk. Daarom kunt u de accommodatie huren tot
maximaal 22.00 uur! Let op! Op zaterdag en woensdag is de bouwspeeltuin pas vanaf 17.30 uur
te huur omdat we 's middags open zijn.
Het gebouw is voorzien van centrale verwarming, heeft faciliteiten voor het maken van koffie en/of
thee, beschikt over 2 toiletten waarvan 1 is aangepast t.b.v. minder validen. Het gebouw is goed
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De bouwspeeltuin is goed bereikbaar via het openbaar vervoer
en er is een grote parkeerplaats beschikbaar. Voor het laden en lossen is het toegestaan de auto
tijdelijk op het terrein te rijden. Info: http://www.jeugdlandnieuwegein.nl/verhuur.htm

Werkgroep beheer zoekt versterking
Jeugdland heeft een werkgroep beheer, die op 12 januari j.l. is gestart. Deze groep mensen gaat structureel
op maandagmiddag beheerwerkzaamheden doen. Denk daarbij aan onderhoud van het terrein en het
gebouw. Op 12 januari hebben zij meteen een flinke klus aangepakt. Er werden twee schuren leeg geruimd,
de materialen gesorteerd en de schuren zijn heringericht. Er kon een hoop rotzooi weg wat al met al een
lekkere hoeveelheid ruimte opleverde.
Deze werkgroep kan nog wel wat versterking gebruiken. Heeft u zin en tijd om Jeugdland te helpen bij de
beheertaken, dan kunt u mailen naar aktiviteiten@jeugdlandnieuwegein.nl of kom op een maandag tussen
13.30 en 16.30 uur langs. U bent altijd welkom.

Sponsoring spandoek en vlag, deels
gesponsord door Ben Strien
We zijn er zeer blij mee, zowel met de sponsoring als met het banier en de vlag.
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Het is al even geleden, maar in maart hingen wij
een banier op met daarop ons logo, onze naam
en het adres van de website.
We kregen het banier en een grote vlag deels
gesponsord van Ben Strien van PolyStrien.
Reclame uit IJsselstein.

Windvlaag
Helaas maakte een felle windvlaag een einde
aan één van de palen waaraan het banier was
opgehangen. We zijn op zoek naar iets
sterkers. Zodra we dat gevonden hebben
hangen we het banier weer op.
De vlag hebben we ingezet bij de MaS markt.
Een informatie markt voor scholieren op het
middelbaar onderwijs die hun maatschappelijke stage moeten doen. We waren met de
vlag, opgehangen achter onze kraam, goed
zichtbaar en herkenbaar en dat was precies
hoe wij het gedacht hadden.
Jeugdland bedankt Ben Strien en PolyStrien
voor hun hulp en sponsoring.

Zang- en dansgroep Akkoord vaste huurder
Wij zijn een groep mensen die veel affiniteit met
volkszang en -dans hebben , tegenwoordig ook
werelddans genoemd om het wat minder
‘oubollig’ te laten klinken. Voor ons maakt het
niet uit hoe het heet: wij vinden het gewoon
leuk en velen van ons dansen en zingen al sinds
onze tienerjaren.
Sinds maart 2009 huren wij het gebouw van
Jeugdland voor gemiddeld twee
maandagavonden per maand om de
choreografieën die onze dansleidster voor ons
maakt in te studeren. We worden dan begeleid
door onze trekzakspeler. Tijdens optredens
begeleidt de zanggroep samen met de muzikant
de dansen.
De dansseries worden afgewisseld met liedjes
gezongen door het koor. We oefenen meestal 2
maal per maand bij leden van de zanggroep
thuis, onder begeleiding van een trekharmonika, concertina, mini-örgeli (Zwitsers) of
saratovskaya (Russisch). De liedjes voor de
zangblokken komen ook uit België, Ierland,
Suriname, Zuid-Afrika zowel Sotho en Zulu als
Suid-Afrikaans en nostalgisch Nederlands.

We hebben kostuums kunnen overnemen,
kostuums waar velen van ons nog zelf aan
hebben meegewerkt. Inmiddels hebben wij er
nieuwe kostuums bijgemaakt, zodat we nu
dansen uit de volgende landen kunnen
presenteren: Nederland, Frankrijk, Scandinavië
(Denemarken, Noorwegen en Zweden),
Roemenië, Rusland en Israël.
Honderste optreden
We treden vaak op in Zorgcentra en voor
verenigingen. Dit jaar nog verzorgen we ons
100ste optreden. Een mijlpaal in ons 10 jarig
bestaan.
We zijn heel blij met de ruimte van Jeugdland.
We hopen nog lang te kunnen blijven huren,
ook als Jeugdland onverhoopt moet verhuizen.
Maar gelukkig is het zover nog niet.
Meer weten:
Voor informatie over onze groep kunt u een
mail sturen naar akkoord2004@hotmail.com
Namens Zang- en dansgroep Akkoord,
Ria Schildt

Pallets doneren
Hebt u pallets of kent u mensen die pallets hebben en wilt u er van af, doneer ze dan aan Jeugdland.
Wij zijn er blij mee. Er is wel het probleem dat wij ze niet op kunnen halen, dus als u ze ook nog kunt
brengen dan zijn we u zeer dankbaar. U kunt ons alleen met houten pallets helpen. Kunststoffen,
kartonnen of geperste houten pallets kunnen we niet gebruiken.
Bij voorbaat dank voor uw donatie

Goede samenwerking met Lister
Begin dit jaar kwam een samenwerking tot stand met
Lister Nieuwegein Zuid. Een organisatie die mensen met
psychische klachten in de leeftijd van 18 tot ongeveer 65
jaar begeleid. Eens in de veertien dagen komt een aantal
mensen helpen in de beheergroep van Jeugdland. Zij
onderhouden het bouwterrein en het groen, maar er
wordt nu ook in ons gebouw geverfd. Samen met de
mensen van Lister krijgen wij veel meer werk gedaan dan
zonder hen. Het is gezellig, maar er wordt ook hard
gewerkt. Jeugdland is blij met deze samenwerking.

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

Kalender 2015
DATUM
24-10-2015, zaterdag

11-11-2015, woensdag

Eerste helft december
02-12-2015, woensdag

12 of 19-12-2015,
zaterdag
02-01-2016, zaterdag

OMSCHRIJVING ACTIVITEIT
Themadag Halloween. Het thema
is “Haunted Carnival” of in het
Nederlands ‘Griezel Kermis’.Via
de mail volgt er meer informatie.
Themadag Sint Maarten. ’s
Middags lampionnen maken en ’s
avonds de route lopen. Route
i.s.m. bewoners van Hoog
Zandveld. Via de mail volgt er
meer informatie.
Met MaS uit de klas i.s.m. Anna
van Rijn College Nieuwegein.
Surprises maken. Moet je nog
een surprise maken, kom dan
tijdens openingstijden naar
Jeugdland en wij helpen je. €2,50
per kind.
Themadag Midwinter. Via de
mail volgt er meer informatie.
Themadag Winter, afsluiting van
het seizoen 2015.Via de mail
volgt er meer informatie.

Voor nieuwe activiteiten en nieuws:

www.jeugdlandnieuwegein.nl

Versterking gezocht
PR en sponsoring
De werkgroep Sponsoring en PR kan versterking gebruiken. Vindt u het leuk om het
PR en Sponsoringbeleid op poten te zetten,
dan horen we graag van u via:
aktiviteiten@jeugdlandnieuwegein.nl
Leuk artikeltje of foto
Heeft u tijdens uw bezoek aan Jeugdland
iets leuks meegemaakt of een leuke foto
gemaakt, laat het ons weten via het hierboven vermelde mailadres met uw naam en
telefoonnummer.

Themadag Winter,
afsluiting van seizoen 2015
Op 2 januari 2016, de laatste zaterdag van
de kerstvakantie, sluit Jeugdland haar speeltuinseizoen af met de themadag ‘Winter’.
Jeugdland sluit een poosje voor onderhoudswerkzaamheden. Begin maart gaan
we dan weer open voor een nieuw seizoen
vol buiten speel plezier.

Oud hout voor de haard
of allesbrander
Het koudere seizoen komt er weer aan. Pallets
die niet meer bruikbaar zijn om hutten mee te
bouwen zijn nog wel heel geschikt voor uw open
haard of allesbrander. De pallets worden door
Jeugdland verzaagd en in zakken gedaan. Hebt u
belang bij dit hout, stuur dan even een mailtje
om een afspraak te maken voor het afhalen.
U mag het hout gratis
meenemen.
Een kleine bijdrage
wordt natuurlijk altijd
op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk.
Voor openingstijden en meer informatie kijk op:
www.jeugdlandnieuwegein.nl

