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Gratis oud hout 
De dagen worden korter en 
kouder. Om het aangenaam te 
houden kun je een lekker vuur-
tje maken. Kom het hout opha-
len bij Jeugdland. Het kost he-
lemaal niets. 

Wij hebben grote zakken met 
droog hout klaar staan. We 
hebben genoeg hout, maar 
OP=OP. Een afspraak voor het 
ophalen van het hout kan ge-
maakt worden via  
info@jeugdlandnieuwegein.nl. 

Sponsor Jeugdland  
vanuit uw luie stoel 

De Vriendenloterij steunt maatschap-
pelijke initiatieven die mensen met 
onvoldoende middelen en mogelijkhe-
den een steuntje in de rug geven. Ook 
steunen zij mensen in hun ambitie om 
een bijdrage aan de maatschappij te 
leveren. U kunt zelf kiezen voor welk 
goed doel u meespeelt, zoals uw loka-
le club of vereniging. Van uw lot gaat 
dan de helft direct naar uw zelfgeko-
zen doel. Jeugdland is zo’n doel. Wij 
zouden heel blij zijn als u ons op deze 
manier wilt steunen.  

UVV bedankt 

We hebben lekkere pannenkoeken, spelkleden en 
een donatie van €400,- van het UVV gekregen, 
wat een geweldige manier om ons nieuwe sei-
zoen in te gaan. We kregen de opdracht mee om 
van het bedrag iets leuks voor de kinderen te ko-
pen. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd 
en we kochten een waterspeeltoestel dat op een 
mooie zonnige junidag is ingewijd.  

Foto boven: Naomi Wijling 
Foto onder: Stephan Gomersbach. 

Nieuwe website 

Heeft u al gekeken naar de frisse uit-
straling? Wij zijn er erg blij mee. Op de 
nieuwe site staat natuurlijk de ver-
trouwde informatie, maar in een 
nieuw jasje. Er staat ook veel nieuwe 
informatie op. Zoals het Kinder-
zwerfboekStation onder ‘Activiteiten’ 
en MVO, Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen onder ‘Over 
Jeugdland’. Kijkt u maar eens. En als u 
informatie mist, dan horen we het 
graag. 

 Spelen op Jeugdland is gratis. We zijn open op: 

Woensdag van 14.00-16.30 uur en op zaterdag van 13.30-16.30 uur. 

mailto:info@jeugdlandnieuwegein.nl


De Bengeltjes zijn weer gestart. Het eindfeest 
was gezellig. De kinderen hebben gekleurd en 
geplakt in het thema De Gruffalo. Natuurlijk heb-
ben we ook de boekjes van De Gruffalo voorgele-
zen. De kinderen hebben een kleine speurtocht 
gedaan op het terrein. 

Voor de vakantie hebben we een dierenboekje 
gemaakt met daarin een hond, poes, kip, koe, 
paard, konijn, eend, vogel en nog veel meer. De 
kinderen hebben geverfd, geplakt met diverse 
materialen, gekleurd etc.. We zijn inmiddels be-
gonnen met een nieuw thema: eerst de zomer en 
daarna wilde dieren. 

Iedereen is weer welkom. Vaders en moeders, 
maar natuurlijk ook opa's en oma's met hun 
(klein)kinderen. Vooraf aanmelden hoeft niet. We 
zijn open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend van 8.45 – 11.45 uur. Meer infor-
matie: de bengeltjes@notice.nu.  

Een speeltoestel. 
In de rubriek ‘Een speeltoestel’ hebben we het deze keer over de zand-
bak met drakentafel, een grote kist met zandbakspeelgoed, een graaf-
machine, kruiwagentjes. Allemaal speelmateriaal voor de jongste be-
zoekers van Jeugdland waarmee zij zich prima kunnen vermaken. On-
dertussen kunnen (groot)ouders hun (klein)kind goed in de gaten hou-
den vanaf de banken die langs de zandbak staan. En onder het genot 
van limonade, koffie en thee is het voor alle leeftijden goed vertoeven 
op Jeugdland.  

Burgemeester Backhuijs van Nieuwegein was op 8 april op Jeugdland. 

Voorzitter Inge van Zijl verwelkomde hem hartelijk en bood hem, omdat 

hij voor de eerste keer op Jeugdland was, een rondleiding aan. Maar de 

burgemeester kwam, om een fotocollage in ontvangst te nemen. Deze 

werd hem aangeboden door Sacha, Esmay, Zara en de rest van de kin-

deren. Best een beetje spannend, maar de burgemeester was heel aar-

dig. Hij zei dat hij Frans heet en hij liet zijn ambtsketting aan ons zien. Hij 

liet ons ook een beetje schrikken, want hij wilde bijna het schilderij mee-

nemen. Gelukkig had hij er geen plaats voor en hangt het nu weer in het 

gebouw  van Jeugdland. Hij nam wel de fotocollage mee. En dat was 

precies de bedoeling.  



Burendag 

Burendag is de dag om samen met mensen uit de omgeving de buurt nog mooier, veiliger of leuker te maken. Op Jeugdland 

maakten Maatschappelijke stagiaires en vrijwilligers een wegwijzer, er werden kliklijsten opgehangen, de dakgoot werd leeg 

geschept, de container schoon gemaakt, het zand terug geveegd in de zandbak, de composthoop werd gevuld met blad, er 

werden hutten afgebroken en het kastje van het kinderzwerfboekStation werd van perspex voorzien. Helaas zijn we er niet 

aan toe gekomen om van een oude kruiwagen een leuke bloembak te maken. Dat doen we een andere keer. 

Vacature: Vrijwillige toezichthouders gezocht. 

Vind je het belangrijk dat kinderen veilig buiten kunnen spelen en niet de hele dag achter schermpjes zitten? Kom ons dan 
helpen met toezicht houden. Meer informatie is te krijgen bij onze vrijwilliger coördinator José Klein Haneveld via roos-
ter@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 communiceren 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/ 

https://nl-nl.facebook.com/

KVWjeugdland/?_fb_noscript=1 

https://nl.pinterest.com/Jeugdland/ 

De kindervakantieweek 2017 

Veel te veel regen en te weinig macaroni. Opmerkelijk weinig ge-
vonden voorwerpen en 25 blauwe tassen. Gekleurde bandjes en 
groene bakken vol groenten en fruit. Hutten bouwen, t-shirts ver-
sieren, voetballen, rennen en gek doen met je ‘meester’. 

Opnieuw kunnen we terugkijken op een geslaagde kindervakantie-
week. Dankzij de inzet van méér dan 50 vrijwilligers hebben we 200 
kinderen een fantastische week kunnen geven. 
Het was dit jaar de 5e keer dat José en ik de KVW organiseerden op 
Jeugdland. Natuurlijk gaat het organiseren van zo’n week niet altijd 
zonder vallen en stoten maar grotendeels gaat het wel goed. Dank-
zij onze helpende handen; Ron, Inge, Herman, Aike, Kasja, Stephan, 
Léon, Lex en Birgit wordt het voor ons steeds gemakkelijker om wat 
tijd te nemen om te genieten. 

Genieten van de mooie hutten die worden gebouwd door de ver-
schillende groepen waarbij het ene idee nog uitbundiger is dan de 
ander. 
Genieten van een jeugdvrijwilliger, vorig jaar nog deelnemer, die 
eigenlijk iets te jong is om te begeleiden en heerlijk met de kinderen 
gaat spelen. 
Genieten van de lach op de gezichten van de kinderen die vrolijk 
doorgaan in de regen terwijl een kleumende vrijwilliger zijn handen 
om een beker koffie klemt. 

‘Volgend jaar weer’ zeiden we moe maar voldaan aan het einde van 
de week. En dan wordt het nóg leuker, komen er nog meer kinderen 
die deze week écht nodig hebben en dan gaan we nog harder knal-
len om er met elkaar een fantastische week van te maken. 

Mocht u het allemaal gemist hebben, op onze facebookpagina kunt 
u de verschillende vlogs bekijken om een idee van het plezier op 
Jeugdland te krijgen tijdens de KVW 2017. 

Melanie Kos 

http://www.jeugdlandnieuwegein.nl
mailto:info@jeugdlandnieuwegein.nl
https://nl-nl.facebook.com/JeugdlandNieuwegein/
https://nl-nl.facebook.com/JeugdlandNieuwegein/
https://nl.pinterest.com/Jeugdland/


Geen Halloween op Jeugdland 
Vorig jaar vierden we voor de zevende keer Halloween op Jeugdland. We had-

den een heel leuk feest, maar helaas was er niet zoveel belangstelling. Daar 

komt bij dat steeds meer organisaties en bedrijven Halloween zijn gaan vieren, 

waardoor bezoekers een keuze gaan maken. Jeugdland heeft daarom besloten 

om in 2017 geen Halloweenfeest te vieren. Als u dit heel erg jammer vindt, laat 

het ons dan weten via aktiviteiten@jeugdlandnieuwegein.nl.  

 

Donaties
In de afgelopen maanden kregen we een 

aantal keren donaties van bezoekers en 

vrijwilligers. 

We kregen bijvoorbeeld een flinke partij 

spijkers van een bezoeker. Die kunnen we 

natuurlijk prima gebruiken voor het bou-

wen van de hutten. 

Een vrijwilliger kwam allerlei knutsel mate-

riaal doneren. Stickers, wol, materiaal om 

kaarten te maken.  

Dank jullie wel. 

Een nieuw gebouw
Jeugdland is toe aan een nieuw gebouw. 

Om te bepalen wat  we willen en hoe we 

het willen, gaan we 22 november starten 

met zogenaamde ‘gebouw vergaderingen’. 

Wilt u meedenken en meewerken, meldt u 

dan aan via info@jeugdlandnieuwegein.nl 

Lister

In juni kwam Lister met de mededeling dat 

ze gingen stoppen met hun werkzaamhe-

den op Jeugdland. Dat was schrikken voor 

ons, want zij verzetten, ook al komen ze 

maar met drie personen, flink wat werk. 

Gelukkig was er iets te vroeg geroepen en 

blijven ze nog even. 

Jeugdland is daar erg blij mee. 

Dank je wel René, Henk en Sjef voor alles 

wat jullie voor ons doen. 

Scholen op bezoek 

Basisschool De Schouw kwam aan het begin van het schooljaar op bezoek. 

Dit doet de school jaarlijks in twee keer. Het zijn heel gezellige dagen waarbij 

Jeugdland al haar speelmateriaal uit de kast trekt zodat alle kinderen (per 

keer ongeveer 180 kinderen met begeleiding) lekker kunnen spelen. De feest-

vreugde wordt nog eens verhoogd met poffertjes, chips en een ijsje die door 

de Ouderraad worden verzorgd. 

In september en oktober kwam Oosterlicht Nieuwegein docent Tom van Dam 

twee keer met zijn VMBO brugklas naar Jeugdland voor een dramales. Ook dit 

waren twee heel gezellige ochtenden. 

Inzamelingen voor Kledingbank,  

de Speelgoedbank en de Voedselbank 

Sint Maarten, op 11 november, komt weer in zicht. Een datum waarop Jeugd-

land jaarlijks een inzameling doet voor de Kledingbank4Nieuwegein, Speelgoed-

bank Nieuwegein en Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein.  

Heeft u goede kleding, heel speelgoed of voedsel over voor deze organisaties, 

dan kunt u dat op zaterdag 11 november inleveren op Jeugdland van 13.30-

16.30 uur en van 18.30-20.00 uur. Jeugdland zorgt er voor dat de gedoneerde 

goederen naar de organisaties wordt gebracht. 

De Voedselbank mag alleen lang houdbare producten weggeven. Houdt u daar 

rekening mee? De kledingbank zou erg geholpen zijn met meisjeskleding 

(jurkjes), heren overhemden en linnengoed, maar natuurlijk is al uw andere kle-

ding en schoenen ook van harte welkom. Alvast hartelijk dank voor uw donatie. 



Ideeënbus 
Weten jullie dat we een ideeënbus op Jeugdland hebben? Hij hangt buiten bij de inschrijfbalie en je kunt er je ideeën voor 

Jeugdland in doen.  

Laatst lag het allereerste idee in de bus. Spannend! Het was een rose briefje, waarop met wit potlood, het was bijna niet te 

lezen, stond, ‘springkussen voor 10 personen’. Wat een goed idee!!! Maar helaas, we gaan het niet doen en we zullen uitleg-

gen waarom.  

Jeugdland had een springkussen. Het was een derdehands springkussen wat we gekregen hadden. Begin 2016 kwam in het 

nieuws dat er in Noord-Holland een 4-jarig jongetje was overleden, nadat hij uit een springkussen was gevallen. Omdat zoiets 

overal kan gebeuren, hebben we besloten ons springkussen weg te doen. We hebben hem in stukken gesneden en de stukken 

hebben we gebruikt als afdekmateriaal. En we hebben er driehoekjes uit gesneden om daar een vlaggenlijn van te maken die 

boven de ingang van Jeugdland komt te hangen. 

Omdat je kosten maakt voor de aanschaf, je hem maar een paar keer per jaar gebruikt, het een loeizwaar geval is, het een ‘sta 

in de weg’ is in de opslag en omdat je aardig wat geld kwijt bent aan de keuringen, hebben we besloten om geen nieuw spring-

kussen te kopen.  

Verklaring Omtrent Gedrag 

Jeugdland heeft voor de vrijwilligers die met kinderen 

werken een VOG aangevraagd. Vrijwilligers vullen die in 

en worden daarna door Dienst Justis van het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie getoetst. Daarna krijgt de vrij-

williger de uitslag toegestuurd. Dit document leveren zij 

bij Jeugdland in. De documenten komen ondertussen 

gestaag bij ons binnen.  

Vertrouwenspersoon 

Onlangs heeft Jeugdland een vertrouwenspersoon aan-

gesteld voor haar (jeugd)vrijwilligers. Wij willen voor 

onze (jeugd)vrijwilligers een veilige omgeving creëren, 

waarin het fijn werken is. 

Kom je als (jeugd)vrijwilliger tijdens je vrijwilligerswerk 

op Jeugdland in een situatie terecht waar je niet met 

het bestuur over kunt of wilt praten , dan kun je terecht 

bij de vertrouwenspersoon. Binnenkort krijgen de vrij-

willigers informatie over de bereikbaarheid van deze 

persoon. Zij kunnen in samenwerking met de vertrou-

wenspersoon aan de situatie werken. 

De kosten worden door Jeugdland betaald. 



Activiteiten (Alles is onder voorbehoud). 
T.z.t. meer informatie via website, Facebook en/of mail.

OKTOBER 2017 

NOVEMBER 2017 

DECEMBER 2017 

JANUARI 2018 

WINTERSTOP 2018 

START SEIZOEN 2018 

DATUM TIJD WAT 

25-10-2017, woensdag 14.30-16.00 Spelmiddag en voorlezen door Inge. 

28-10-2017, zaterdag 14.30-16.00 Bijna Halloween. Spookjes en mummies maken. 

DATUM TIJD WAT 

04-11-2017, zaterdag 15.00 Voorlezen door Sylvia. 

08-11-2017, woensdag 14.30-16.00 Sint Maarten lampion maken en voorlezen. 

11-11-2017, zaterdag 13.30-16.30 
18.30-20.30 

Inzameling voor Kleding-, Speelgoed- en Voedselbank. 

18.30-20.30 Sint Maarten route. 

15-11-2017, woensdag 15.00 Voorlezen uit boeken van Astrid Lindgren door José. 

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

22-11-2017, woensdag 14.30-16.00 Vlaggenlijn van rietjes of een ketting of armband maken. 

25-11-2017, zaterdag 13.30-16.00 Spelmiddag. 

29-11-2017, woensdag 14.30-16.00 Surprises maken. 

DATUM TIJD WAT 

02-12-2017, zaterdag 15.00 Voorlezen door Sylvia. 

06-12-2017, woensdag 14.30-16.00 Spelmiddag. 

09-12-2017, zaterdag 13.30-16.00 Alternatieve kerstboom maken van pallethout. 

13-12-2017, woensdag 14.30-16.00 Luciafeest (Zweeds). Elandkop maken van papier. 

20-12-2017, woensdag 14.30-16.00 Bijna Midwinter. We maken kerstversiering. 

23-12-2017, zaterdag 14.30-16.00 Kerstvakantie. We maken een sterrenlichtje. 

27-12-2017, woensdag 14.40-16.00 Kerstvakantie. We maken een snoephuisje. 

30-12-2017, zaterdag 13.30-16.00 Kerstvakantie. Popcorn poffen en marshmallows roosteren. 

DATUM TIJD WAT 

03-01-2018, woensdag 14.30-16.00 Kerstvakantie. Winterversiering maken. 

06-01-2018, zaterdag 13.30-16.00 Afsluiting van het speeltuinseizoen en voorlezen. 

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

03-03-2018, zaterdag OPENING SPEELTUINSEIZOEN 2018. 

Www.jeugdlandnieuwegein.nl 


