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Vindt u buitenspelen ook 
superbelangrijk?  

Buiten spelen is super belangrijk, maar 
steeds minder vanzelfsprekend. Daarom 
kunnen we uw hulp goed gebruiken. 
Jeugdland is dringend op zoek naar meer 
vrijwilligers. We zoeken medewerkers voor 
de beheergroep op zaterdagmorgen, we 
zijn op zoek naar iemand die de admi-
nistratie van het kinderbestand wil doen 
en we zoeken toezichthouders tijdens ope-
ningstijden op woensdag- en zaterdag-
middag Help de kinderen door te helpen 
op Jeugdland.  
Meer informatie over de vacatures staat 
op www.jeugdlandnieuwegein.nl onder 
helpen/vrijwilliger worden.  
U kunt ook contact met ons opnemen via 
rooster@jeugdlandnieuwegein.nl 

Uitreiking Nieuwegein Award  
KinderVakantieWeek Jeugdland, kortweg 
KVW Jeugdland, werd genomineerd voor 
een Nieuwegein Award in de categorie 
Vrijwilligers organisatie 2017. Aan het eind 
van de avond konden wij Kringloopwinkel 
Nieuwe Hoop feliciteren als winnaar. Een 
geweldige winnaar bovendien, want ze 
doen veel en goed werk voor en met inwo-
ners van Nieuwegein. 

Sponsor 
Zou het liefde zijn? Op 14 februari kregen 
wij een beamer met scherm gedoneerd 
van sponsor Anna van Rijn College, locatie 
de Linie. Hartelijk dank. We zijn er erg blij 
mee. 

Opening speeltuinseizoen 
De kop is er af. Het speeltuinseizoen 
2018 is op zaterdag 3 maart geopend. 
We hadden een springkussen, een lek-
kere pannenkoek met poedersuiker of 
stroop en limonade, hoewel sommigen 
stroop met een pannenkoek aten, er 
werd voorgelezen en we zamelden in 
voor de Speelgoedbank en de Kleding-
bank. 
 

  Al met al was het een mooie dag waarop we 108 kinderen mochten ontvangen! 

Help Nederland vooruit 
De tweede nominatie die we kregen is 
voor ‘Help Nederland vooruit’ van het 
ING Fonds. Via mail, website, Facebook 
en De Molenkruier vroegen we u op 
ons te stemmen. Op 10 maart kregen 
we te horen dat we tweede zijn gewor-
den en €3000,- hebben gewonnen. Een 
geweldig bedrag dat wordt ingezet voor 
een nieuw speeltoestel. We zijn er heel 
blij mee. Dank u wel dat u op ons ge-
stemd heeft. 

NL Doet 
Een groot deel van het afgeschreven 
hout werd afgevoerd, het nieuwe 
spandoek is opgehangen, er werden 
planten, struiken en bomen gepland. 
Maar we kregen bijvoorbeeld ook een 
nieuw insectenhotel en het speelzand 
werd aangevuld. Heel veel vrijwilligers 
hebben er op 10 maart j.l. samen voor 
gezorgd dat Jeugdland mooier, scho-
ner en veiliger is geworden. Dank jullie 
wel!  
 
Mogen we u als bezoeker uitnodigen 
om te komen kijken hoe mooi het is 
geworden?! 
 

http://www.jeugdlandnieuwegein.nl


Gluren bij de buren 
In 16 gemeenten, 82 huiskamers, 824 lokale acts en 2472 optredens in het hele land kon u genieten van lokaal talent. En dat 
tegen enkel een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van Gluren bij de Buren. Op zondag 11 maart kon u op Jeugdland genie-
ten van Tamarix. Op https://nl-nl.facebook.com/JeugdlandNieuwegein/ staan een paar filmpjes.  

 
Staking basisonderwijs 
Het basisonderwijs staakte op 
woensdag 14 maart. Jeugdland hielp 
door al om 10.00 uur open te gaan. 
Dat werd gewaardeerd, want we 
mochten die dag 115 kinderen ont-
vangen. Zij speelden lekker, terwijl 
hun ouders/verzorgers gezellig klet-
send onder het genot van een kopje 
koffie of thee in de zon zaten. Ook nu 
werden er pannenkoeken gegeten en 
de calorieën daarvan konden er met 
de dansworkshop van Tristan Zwaan 
afgedanst worden. Het was een top-
dag!!! 

Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld Nieuwegein heeft als doel het voorkomen van sociale 
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen 
(besteedbaar gezinsinkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal 
minimum). 
Leergeld biedt mogelijkheden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activitei-
ten, bijvoorbeeld een schoolreisje. 
Daarnaast kunnen kinderen via Stichting Leergeld o.a. een fiets, sportkle-
ding , muzieklessen of  zwemlessen aanvragen of in aanmerking komen 
voor een computerpakket (op het VO of MBO). 
  
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, kan 
een aanvraag formulier ingevuld worden via internet, dan komt er een 
intermediair op huisbezoek. 
Samen wordt er dan gekeken wat er nodig is, of men aan de voorwaar-
den voldoen (max 120% van het WMI), aanvragen in gevuld en verwezen 
naar andere instanties die mogelijk kunnen helpen.  
  
Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen! 
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar in gezinnen met minimale financiële middelen biedt Leergeld Nieuwegein ondersteu-
ning in de kosten van schoolactiviteiten, schoolkosten, sport(kleding), fiets, muzieklessen, zwemlessen, scouting en 
een computer voor het voortgezet onderwijs (in samenwerking met de gemeente Nieuwegein). 
Zie voor meer informatie de folder van Leergeld Nieuwegein en de website http://www.leergeld.nl/nieuwegein. 
Een papierenversie van de folder is op school of bij de organisatie verkrijgbaar. 
  
Heeft u nog vragen of  wenst u meer informatie bel of mail ons dan, wij helpen u graag. 
Wij zijn bereikbaar op maandag en donderdag van 9.30-11.00 uur op 030-2600005 
en via email  info@leergeldnieuwegein.nl  

 
Adresgegevens Jeugdland en bereikbaarheid bestuur: 
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/ 

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. 

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


Activiteiten 2018 (onder voorbehoud). 
 
-06-06-2018, woensdag  15.00 uur Voorlezen door Inge. 
-06-06-2018, woensdag  19.00-20.00 uur Inschrijven voor de KinderVakantieWeek 2018. 
-13-06-2018, woensdag  Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. Jeugdland is open van 14.00-16.30 uur. Je kunt 
     spelen, springen op een springkussen, een Vaderdag cadeau maken en we serveren koffie,  
     thee en limonade. Het is op deze Buitenspeeldag allemaal gratis.  
-04-07-2018, woensdag  15.00 uur Voorlezen door Inge. 
-07-07-2018, zaterdag  Dag van het sprookje. 15.00 uur voorlezen door Sylvia. 
-20-08-2018, maandag  KinderVakantieWeek van 20-08-2018 t/m 24-08-2018.  
-22-09-2018, zaterdag  Burendag. Het programma volgt later. 

Rookvrije speeltuin 
Wij willen het goede voorbeeld geven. Met ingang van dit speeltuinseizoen is 
Jeugdland een rookvrije speeltuin geworden. Roken op Jeugdland werd al ont-
moedigd, maar nu mag het helemaal niet meer. Rokers die Jeugdland tijdens 
openingstijden bezoeken kunnen buiten het terrein van Jeugdland roken. 

Recept Wentelteefjes met zure room 
 
Het is nog niet zo ver, maar dit is een lekker recept voor Vaderdag 
om gezellig samen te maken en natuurlijk om samen op te eten. 
 
Uit: Koken op de groei van 0-6 jaar.                   
Bereidingstijd 15 minuten. 
 
Ingrediënten voor 4 personen  
-3 eetlepels suiker 
-½ theelepel kaneel 
-2 eieren 
-200 ml melk 
-4 sneetjes muesli-notenbrood (maar krentenbrood of bruin brood 
kan ook) 
-2 eetlepels roomboter 
-4 eetlepels zure room 
    
Bereidingswijze 
1 Begin met het wassen van je handen met water en zeep. 
2 Meng de suiker met de kaneel in een kom.  
3 Pak een kom die groot genoeg is om een boterham in te leggen. Een diep bord kan misschien ook. Klop de eieren los in 

deze kom. Doe de melk en de helft van de kaneelsuiker bij de eieren en roer het goed door elkaar. 
4 Verhit de helft van de boter in een koekenpan. 
5 Wentel (dus aan beide kanten) het brood door het eimengsel. Laat het enkele seconden per kant in het eimengsel 

liggen, maar niet te lang, want dan wordt het erg slap. 
6 Bak 2 sneetjes brood per keer op middelhoog vuur goudbruin aan beide kanten. Gebruik een spatel om de sneetje om 

te draaien. 
7 Herhaal punt 4 t/m 6. 
8 Pak 4 bordjes en leg op elk bord een boterham.  
9 Verdeel de rest van de kaneelsuiker over de boterhammen of doe het zoals op de foto in een schaaltje en schep op of 

naast elke boterham een schep zure room.  
10 Eet smakelijk. 
11 Vergeet niet om af te wassen, schoon te maken en op te ruimen. 
 
Veel plezier met maken en eten! 


