
Met dank aan 

gaat natuurlijk 
samen spelen 

21 april 

Feestelijke opening! 

Programma 

15:30 inloop 

16:00  welkomstwoord 

16:05 korte toespraken 

16:20 overhandiging cheque en 

  fotomoment Schipholfonds 

16.25 doorknippen lint 

16:30 hapje en drankje 

  spelen 

18:00 einde 

mailto:bestuur@jeugdlandnieuwvennep.nl


Een handicap is geen beperking, een onaangepaste omgeving wel 

Wat hebben we gedaan? 

We zijn gestart met een omheind gebied voor 

(jonge) kinderen met en zonder handicap op de 

plaats van de oude zandbak. Een geweldige plek 

waar het voor alle kinderen mogelijk is om te spelen 

met zand en water en waar zij hun fantasie en ener-

gie kwijt kunnen. Ouders kunnen vanaf het terras 

toekijken hoe hun kinderen heerlijk aan het spelen 

zijn zonder dat zij bang hoeven te zijn dat kun kin-

deren over ons grote terrein gaan dwalen, dit stimu-

leert zelfstandig spelen, één van de uitgangspunten 

van Jeugdland. Ook is er een (half)verhard pad aan-

gelegd vanaf ingang naar het terras en de skelter-

baan.  

Waarom? 

Samen spelen en bewegen is van levensbelang voor alle kin-

deren. Maar wat als je in een rolstoel zit? Je niet zo goed kan 

zien of horen? Autisme hebt? Of je wilt je opa meenemen naar de 

speeltuin die wat minder goed kan lopen? Lukt samen spelen dan 

nog steeds? Wij willen iedereen mee kan doen op Jeugdland. 

Op Jeugdland kunnen kinderen en ouders elkaar ontmoeten die 

elkaar op school niet tegenkomen. Kinderen met een handicap 

krijgen vriendjes in de buurt en voelen zich onbeperkt. Eenzaam-

heid is bijkomend en groot probleem voor kinderen met een han-

dicap. Kinderen leren dat iedereen anders en uniek is. 

Toekomst? 

Wij willen de rest van het terrein ook graag aanpakken. Meer 

structuur voor wie dat nodig heeft, betere toegankelijkheid en nog 

meer speelaanleidingen zodat iedereen mee kan doen.  

De plannen liggen klaar. Wilt u ons helpen? Laat het ons weten. 

Getsewoudweg 2  2151 MS  Nieuw-Vennep (0252 620844) 

Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen kind alleen hoeft te spelen  

dat is het ideaal van het Samenspeelfonds 

• Bij de P&R van de busbaan (niet voor busjes) 

• Bij de K&R op de Getsewoudweg 

• Voor de deur (neem contact met ons op) 

Kijk voor de routebeschrijving 

op onze website 

www.jeugdlandnieuwvennep.nl 

https://www.jeugdlandnieuwvennep.nl

