
 

 

Nieuwsbrief  

Februari 2017 

Actueel: Nieuwe voorzitter voor Jeugdland 

In een officieel momentje over-
handigde de vertrekkende voor-
zitter Dirk de Bree de symboli-
sche voorzittershamer aan Inge 
van Zijl. Inge is al langer betrok-
ken als vrijwilliger bij Bouw-
speeltuin Jeugdland en heeft er 
zin in om in deze nieuwe functie 
aan de slag te gaan: “Het is een 
prachtige stichting om me voor 
in te zetten, het enthousiasme 
van het bestuur is aanstekelijk, 
de locatie is schitterend en last 
but not least wat is er leuker 
om kinderen te zien genieten?” 
Nu de bouwplannen rondom 
Helmkruid niet doorgaan kan 
het bestuur zich weer focussen 
op de eigen locatie. Inge: “Een 
grote uitdaging is om een nieuw 
pand te realiseren. We gaan 
hard aan de slag om sponsoren 

te zoeken en we verwachten uiteraard dat de gemeente ook haar bijdrage gaat leveren. Daarnaast is het werven van vrijwilli-
gers een speerpunt.” 
 
Dirk de Bree is blij dat hij Jeugdland kan verlaten op een moment dat Jeugdland in de lift zit. “Vier jaar geleden las ik een kran-
tenartikel, waarin het toenmalige bestuur de noodklok luidde. Jeugdland bleek er slecht voor te staan. Er was te weinig geld en 
er waren te weinig mensen. Samen met het (deels) nieuwe bestuur hebben we onze schouders eronder gezet. Op dit moment 
staat Jeugdland er financieel goed voor en is er een vaardig en betrokken team mensen actief.”  
Jeugdland is de afgelopen tijd regelmatig onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. Als de bouwplannen rondom 
Park Oudegein door waren gegaan, had Jeugdland moeten verhuizen. Het bestuur van Jeugdland was blij dat de motie van 
meerdere partijen werd aangenomen, waarmee de raad zich verplichtte om zich in te zetten voor het voortbestaan van Jeugd-
land. Dirk: “We zijn steeds in gesprek gebleven met de gemeente en andere betrokkenen. Het was voor Jeugdland een inten-
sieve en onzekere tijd. Gelukkig kan Jeugdland blijven op de huidige locatie. Alle tijd voor het bestuur om zich in te zetten voor 
haar missie. Jeugdland wil meer dan een bouwspeeltuin zijn. Naast het aanbieden van bouwactiviteiten, spel- en knutselmid-
dagen etc. wil zij een ontmoetingsplek zijn voor de buurt. Ik hoop dat er steeds weer mensen aanhaken om mee te werken en 
ik ben zeer benieuwd wanneer het nieuwe gebouw er zal staan.” 
Volgens Dirk, die als dominee werkt voor de Hervormde Gemeente Vreeswijk, zal hij zich niet gaan vervelen nu zijn werk voor 
Jeugdland erop zit. “In en vanuit de kerk is genoeg te doen en daarnaast zijn er zoveel mooie initiatieven in Nieuwegein waar ik 
mijn tijd aan kan besteden. Voorlopig houd ik het even bij het supporten van mijn zoons op voetbal en judo. Wellicht heb ik nu 
ook tijd om een keertje met hen een hut te bouwen bij Jeugdland. Daar zie ik nu al naar uit.” 
Zie voor meer informatie over bouwspeeltuin Jeugdland en onze vacatures voor vrijwilligers: www.jeugdlandnieuwegein.nl.  

 

http://www.jeugdlandnieuwegein.nl


Openingstijden in 
2017: 

Op woensdag zijn we open van 14.00 tot 
16.30 uur.  

De openingstijden op zaterdagen zijn van 
13.30 tot 16.30 uur. 

Er kan besloten worden om een deel van 
de speeltuin gesloten te houden, vroeger 
te sluiten of niet open te gaan. Dit com-
municeren we via de website. Als deze 
beslissing vlak voor of tijdens een opening 
gemaakt wordt, is tijdige vermelding op 
de website niet mogelijk.  

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/ 

Gluren bij de buren 
We kregen een aangename verrassing in de vorm van Indie-Rock band Seven to 
Eleven te gast bij Gluren bij de buren. Op zondagmiddag 19 februari gaf deze 
band van vijf jongeren uit Utrecht drie keer een optreden van een half uur. Drie 
halve uren waarbij wij ons prima vermaakt hebben. Op facebook.com/
JeugdlandNieuwegein/ kunt u nagenieten van hun goede muziek en mooie zang. 

Nieuwe website 
Dave van den Heuvel zal op 4 maart de door hem gemaakte nieuwe website 

presenteren aan de vrijwilligers van Jeugdland. Het is een site met een fris ui-

terlijk, die rustig en overzichtelijk oogt. Op 5 maart gaat de site de lucht in en 

kan iedereen hem lezen en bekijken.  

De Bengeltjes 
De Bengeltjes zaten 1 februari jl. al weer 5 jaar in het gebouw van de 

Bouwspeeltuin. We zijn blij met de ruimte en de buitenspeelplaats. 

De afgelopen weken hebben we naast spelen, zingen e.d. geknutseld 

in het thema winter. De kinderen hebben allerlei werkjes gemaakt die 

verzameld zijn in het winterknutselboekje.  

Nu zijn we bezig met het thema Feest omdat we 5 jaar hier zitten en 

we dit op vrijdag 24 februari met de kinderen en ouders vieren. We 

gaan spelletjes doen, iets leuks knutselen en iets lekkers maken. In de 

krokusvakantie zijn we gesloten, maar daarna is iedereen weer van 

harte welkom. Mama's of papa's met hun kind, maar natuurlijk ook 

opa's en oma's met hun kleinkind. Neem ook gerust een vriendje of 

vriendinnetje mee.  

Meer informatie kunt u krijgen via debengeltjes@notice.nu  We zijn 

open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45-11.45 uur. 

VOG, de stand van zaken 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Jeugdland toegelaten tot de regeling gratis VOG. Wij kunnen voor 
onze vrijwilligers nu gratis VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. Hannie Sipman en Inge van Zijl zijn met 
de voorbereidingen begonnen. 

Spelen met: de knikkertegels 
Verspreid over Jeugdland liggen een paar knikkertegels. Dat zijn tegels met een kuiltje in 
het midden. Met NL Doet gaan we die tegels bij elkaar leggen op het voorterrein. Kom jij 
daarna een lekker potje knikkeren? 
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 Opening Speeltuinseizoen op 4 maart 
Nog even dan is de winterstop weer voorbij. Zaterdag 4 maart gaat Jeugdland weer open en dan is het natuurlijk 
feest.  
UVV bakt pannenkoeken 
Het UVV komt met vijf bestuursleden pannenkoeken bakken voor de  
kinderen die Jeugdland die middag komen bezoeken. Een lekkere, vers  
gebakken gratis pannenkoek met stroop of suiker. Geweldig toch?  
Maar OP=OP. 
De Unie Van Vrijwilligers, kortweg UVV, bestond in 2016, 50 jaar.  
Dit hebben ze groots gevierd. Voor hun verjaardag vroegen ze geld waarmee ze 
een goed doel in Nieuwegein willen steunen en dat is Jeugdland  
geworden. Ze overhandigen een cheque en bakken pannenkoeken. We  
voelen ons vereerd en zijn blij met deze geweldig actie van UVV Nieuwegein.  
Inzameling voor Kledingbank4Nieuwegein 
En we organiseren weer een inzameling van kleding, schoenen en huishoudelijk textiel voor Kledingbank4Nieu-
wegein. Op dit moment hebben ze vooral behoefte aan linnengoed en nieuw kinderondergoed, maar natuurlijk is 
alles welkom. Als u het op Jeugdland inlevert in dichte zakken, zorgen wij er voor dat het bij de Kledingbank te-
recht komt. En reken maar dat zij en hun klanten er blij mee zijn. 
Spelletjes 
Natuurlijk kun je ook bouwen, skelteren, in de zandbak, schommelen, glijden en met de kabelbaan, maar spijker 
poepen, blik gooien en reuze Jenga spelen kan ook. We zijn open van 13.30-16.30 uur. Kom je ook? 

NL Doet 2017, Klust u mee? 
Buiten spelen is belangrijk voor een goede ontwikkeling van een kind. Helaas kan niet overal even veilig worden 
gespeeld en soms kan het helemaal niet. Kom daarom spelen op Jeugdland. Op een overzichtelijk terrein kunnen 
de kinderen bouwen, skelteren, in de zandbak, steppen, schommelen, voetballen, van de glijbaan, een ritje maken 
op de kabelbaan en nog veel meer terwijl u andere ouder(s) en verzorger(s) ontmoet. 
Jeugdland wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers onderhouden het gebouw, terrein en de 

losse en vaste speeltoestellen en –materialen. Dit is een flinke klus waar wij graag hulp bij krijgen. Jeugdland doet 

op zaterdag 11 maart mee aan NL Doet. We gaan we van 10.00-16.00 uur klussen doen waar we normaal gespro-

ken niet aan toe komen. We hopen die zaterdag met een flink aantal mensen de speeltuin weer een opfrisbeurt te 

kunnen geven, zodat er de rest van het seizoen weer lekker gespeeld kan worden. Kunt u ons die dag of een deel 

van die dag komen helpen, meldt u dan aan via aktiviteiten@jeugdlandnieuwegein.nl. Wij zorgen voor koffie, thee, 

koekjes en een soepje voor bij de lunch als u komt helpen. I.v.m. het klussen is de speeltuin gesloten op 11 

Ken je vrijwilliger  

 

  
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Bij deze dus. 
Mijn naam is Ria Aarts. Sinds maart 2013 ben ik vrijwilliger bij Jeugdland. De 
meeste mensen zullen mij weinig zien. Ik doe namelijk de ledenadministratie.  
Dit houdt in dat ik elke drie weken de inschrijfformulieren ophaal ( meestal als er 
niemand is ) en de kinderen invoer in een Excel bestand. Ook vermeld ik in dat 
bestand welke kinderen wanneer aanwezig zijn geweest. Dan zorg ik weer voor 
nieuwe lijsten voor de komende weken. Ook dan is er meestal niemand  
aanwezig. 
Aan het einde van het jaar zorg ik voor een overzicht voor het bestuur. 
  
Ik ben getrouwd met Joop ( al 36 jaar ) en wij hebben drie kinderen en sinds half 
oktober zijn wij grootouders van een kleindochter, Nora genaamd. 
Behalve als vrijwilliger voor Jeugdland ben ik ook vrijwilliger op de Koningin  
Beatrixschool in Wijkersloot en Zuilenstein. Op deze scholen ondersteun ik de 
leerkrachten en doe klussen waar zij geen tijd voor hebben. 
Ook werk ik als vrijwilliger op het Nationaal Zweefvliegveld Terlet. Daar vertel ik 
bezoekers over zweefvliegen. In de vakanties zijn dat vaak kinderen die op  
bezoek komen. 
De tijd die ik over heb besteed ik aan: lezen, quilten en natuurlijk oppassen op en 
knuffelen met onze kleindochter. 
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NIEUW NIEUW NIEUW: We maken een Kinderzwerfboek Station 
Een Kinderzwerfboek Station is een kast waaruit je gratis boeken kunt halen. Zet een boek, uit je eigen boekenkast, 
die je niet meer wilt hebben in het Kinderzwerfboek Station en neem een ander boek uit het Kinderzwerfboek 
Station mee om die lekker te gaan lezen. En als dat boek uit is ruil je hem weer om voor een ander boek. Zo kun je 
heel veel boeken lezen en kost het je niets. Er staan door heel Nederland Kinderzwerfboek Stations waar je gratis 
boeken kunt brengen en halen. 
We hebben ruimte naast de fietsenstalling op Jeugdland gemaakt om daar een Station te maken. Er staat al een 
bankje en tafeltje en we hebben ook al een stapeltje leuke, spannende en mooie boeken. Als we een geschikte kast 
vinden om de boeken in te zetten kan het Kinderzwerfboek Station van start gaan. Als het zover is laten we het aan 
jullie weten. Meer informatie is te vinden op http://kinderzwerfboek.nl/ 

 

Gratis oud hout voor u 
Kunt u hout gebruiken voor uw open haard, alles-
brander of vuurkorf dan kunt u bij Jeugdland gratis 
oud pallethout ophalen. Het zit zelfs al verpakt in 
zakken. Bij belangstelling stuurt u een mail naar 
info@jeugdlandnieuwegein.nl met daarin uw naam 
en telefoonnummer en onze beheerder Ron Blom 
neemt contact met u op om met u af te spreken 
wanneer u het hout op komt halen. 

 

Pallets gekregen 
Eind 2016 en begin 2017 kregen we een geweldige hoe-
veelheid pallets van een aantal bedrijven. We zijn er heel 
blij mee, want onze voorraad was aardig geslonken. Het 
zijn genoeg pallets om weer heel veel mooie hutten, lad-
ders, tafels en stoelen van te timmeren. Kom jij ook wat 
moois maken bij Jeugdland? 
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Activiteiten (onder voorbehoud) 

 15-02-2017, woensdag Mode Project 2017, eerste keer. 

19-02-2017, zondag Gluren bij de buren. Indie-Rockband Seven to Eleven is te gast. 

04-03-2017, zaterdag Opening speeltuinseizoen: 
-Inzameling voor Kledingbank4Nieuwegein. 
-Kom een gratis pannenkoek met stroop of poedersuiker eten. Ze worden 
vers gebakken door bestuursleden van het UVV. 

11-03-2017, zaterdag NL Doet, een klusdag. We gaan opruimen, schoonmaken en we doen tuinon-
derhoud. Komt u ons helpen? De speeltuin is dan gesloten. 

15-03-2017, woensdag Mode Project 2017, tweede keer. 

15-04-2017, zaterdag Paasactiviteit 

19-03-2017, woensdag Mode Project 2017, derde keer. 

13-05-2017, zaterdag Activiteit voor Moederdag 

17-05-2017, woensdag Mode Project 2017, vierde keer. 

20-05-2017, zaterdag Voorlezen uit boeken van Annie M.G. Schmidt. 

14-06-2017, woensdag Nationale Buitenspeeldag 

21-06-2017, woensdag -Midzomer 
-14.30-16.30 uur Mode Project 2017, vijfde keer. 
-17.30-18.30 uur Modeshow van Mode Project 2017. 

14-08 t/m 18-08-2017 KinderVakantieWeek 2017. 

13-09-2017, woensdag Voorlezen uit boeken van Roald Dahl. 

23-09-2017, zaterdag Burendag. Komt u ons helpen met klussen? 

04-10-2017, woensdag Activiteit i.v.m. dierendag. 

14-10-2017, zaterdag Voorverkoop Halloweenkaarten 

18-10-2017, woensdag Voorverkoop Halloweenkaarten 

21-10-2017, zaterdag Halloween, de achtste keer. 

08-11-2017, woensdag Lampions maken voor Sint Maarten. 

11-11-2017, zaterdag Sint Maarten route. 

15-11-2017, woensdag Voorlezen uit boeken van Astrid Lindgren. 

18-11-2017, zaterdag Aankomst Sinterklaas. Jeugdland is gesloten. 

29-11-2017, woensdag Surprises maken. 

13-12-2017, woensdag Luciafeest (Zweeds) 

23-12-2017, zaterdag Kerstvakantie activiteit 

27-12-2017, woensdag Kerstvakantie activiteit 

30-12-2017, zaterdag Kerstvakantie activiteit 

03-01-2018, woensdag Kerstvakantie activiteit 

06-01-2018, zaterdag Kerstvakantie activiteit. Afsluiting van het speeltuinseizoen. 

07-01-18 t/m 02-03-2018 Winterstop. De speeltuin is gesloten. 

 

“Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?”, vroeg destijds prinses Maxima zich af toen ze in 2010 kwam klus-

sen tijdens NL Doet op Jeugdland. Ze kwam niet alleen. Er waren in totaal 11 koninklijke hoogheden die de han-

den uit de mouwen kwamen steken. Zij zagen destijds het belang al van participatie. U ook? Wij zoeken nieuwe 

toezicht houders voor de zaterdag. Mailen kan naar rooster@jeugdlandnieuwegein.nl, ook op de site is meer 

informatie te vinden of komt u eens langs tijdens openingsuren. Er is altijd iemand aanwezig om u meer te ver-

tellen. U bepaald zelf in overleg met de vrijwilligerscoördinator José Klein Haneveld hoe vaak en wanneer u 

komt helpen. Met uw hulp maakt u Nieuwegein een beetje mooier en de bezoekers én uzelf een beetje blijer.  
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