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Introductie 
Jeugdland Nieuw-Vennep is een beheerde speeltuin waar kinderen van alle leeftijden veilig 

kunnen spelen, bouwen en ontdekken. Het grote omheinde terrein is natuurlijk en ruim opgezet. 

Er zijn verschillende speeltoestellen geplaatst die kinderen uitdagen en laten ontdekken. Op 

Jeugdland spelen kinderen zoveel mogelijk zonder inmenging van volwassenen. Kinderen 

kunnen op Jeugdland spelen met primaire elementen als water (waterspeeltuin en waterpartij), 

zand (modderkeuken) en hout (hutten bouwen). Vuur is ook een element dat op Jeugdland 

gestalte krijgt door het houden van kampvuren en workshops vuur maken. Op de grote 

skelterbaan kunnen kinderen hun energie kwijt en in het clubhuis kunnen kinderen knutselen, 

lezen, spelen en spelletjes doen. 

Iedere openingsdag wordt er door de medewerkers een activiteit georganiseerd. Kinderen 

kunnen ook zelf activiteiten organiseren of aandragen. Vrijwilligers van alle leeftijden vinden een 

plek op Jeugdland en helpen onder andere mee bij de activiteiten en het onderhoud van het 

terrein. 

Buiten spelen is belangrijk voor de fysieke gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Als speeltuin biedt Jeugdland een veilige plek voor kinderen om samen te spelen, ook 

voor kinderen met een beperking. 

Jeugdland – altijd mooi weer! 
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Beleid Jeugdland Nieuw-Vennep 

Uitgangspunten 
Het beleid van Jeugdland is dat kinderen van alle 

leeftijden eigen initiatief tonen en zoveel mogelijk 

zelfstandig spelen, het liefst zonder inmenging van 

volwassenen. Dit is niet alleen heel leerzaam, maar 

sterkt de kinderen ook in hun persoonlijke 

ontwikkeling. Zij mogen meedenken en participeren 

bij het plannen, bedenken en uitvoeren van de 

activiteiten die op Jeugdland plaatsvinden. Ook 

werken wij met jonge vrijwilligers in de leeftijd van 14 

jaar tot 18 jaar. Zij helpen mee bij activiteiten en 

klusjes op het terrein. 

Ouders zijn van harte welkom, wel verwacht 

Jeugdland van alle ouders dat ze hun kinderen 

zoveel mogelijk zelfstandig laten spelen. Dat is 

namelijk het unieke van Jeugdland. Hier kunnen alle 

kinderen zichzelf leren ontdekken.   

Jeugdland is een open speelvoorziening, er is 

toezicht en begeleiding door beroepskrachten en 

vrijwilligers. Kinderen onder de 6 jaar zijn bij ons van 

harte welkom. Zij mogen uitsluitend onder toezicht 

van een volwassene het speelterrein betreden 

vanwege de aanwezigheid van water. 

Jeugdland zorgt ervoor dat iedereen van jong tot oud, 

met of zonder handicap, heerlijk kan spelen en zich 

welkom voelt op Jeugdland. In het kader van “Samen 

Spelen” worden met diverse samenwerkingspartners 

activiteiten ontplooit en wordt er nagedacht over een  

makeover van het terrein waardoor Jeugdland nog 

aantrekkelijker wordt. 

Spelen in de speeltuin is van groot belang voor de 

fysieke gezondheid van de kinderen. Daarnaast is 

buitenspelen ook van belang voor de cognitieve, 

motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van 

een kind. Ook de schoolprestaties kunnen door het 

buitenspelen verbeteren. Speeltuinen als Jeugdland 

bieden kinderen een veilige plek en leiden tot minder 

overlast in de buurt.1 

  

 
1 MKBA Speeltuinen – Een onderzoek naar de kosten en baten van speeltuinen in Nederland 
https://www.nuso.nl/wp-content/uploads/2021/03/Eindrapportage-MKBA-Speeltuinen.pdf  

Visie 

Jeugdland is een plek waar 

kinderen  helemaal zichzelf 

kunnen zijn. Bij ons is 

daarom een heleboel 

mogelijk, maar niets moet. 

Op Jeugdland zijn de 

kinderen de baas over hun 

eigen spel, ontwikkeling, 

vaardigheden en hut. Dit 

onder toeziend oog van 

medewerkers van 

Jeugdland en van de 

ouders/begeleiders van 

kinderen jonger dan 6 jaar. 

Kinderen van 6 jaar en 

ouder mogen zelfstandig op 

het terrein spelen maar 

ouders/begeleiders mogen 

ook aanwezig blijven op het 

terrein. 

Alle ouders die aanwezig 

zijn op het terrein worden 

verzocht zich zo min 

mogelijk met de kinderen te 

bemoeien. Wij willen de 

kinderen namelijk graag 

kennis laten maken met de 

21e-eeuwse vaardigheden; 

creatief denken, problemen 

oplossen, communiceren, 

samenwerken, zelfsturing 

en sociale vaardigheden. 

Het is onze mening dat 

kinderen dat het best leren 

door het zelf te ontdekken 

en te ervaren. Wij laten de 

kinderen dan ook hun eigen 

fouten maken binnen de 

regels die op Jeugdland 

gelden. 

 

https://www.nuso.nl/wp-content/uploads/2021/03/Eindrapportage-MKBA-Speeltuinen.pdf
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Openingstijden en entreekosten 
Jeugdland is het hele jaar 3 dagen per week op woensdag, vrijdag en zaterdag geopend. In de 

meeste schoolvakanties is Jeugdland 6 dagen per week open.  

Alle kinderen kunnen voor € 2,00 entreekosten op Jeugdland komen spelen. Er kan ook worden 

gekozen voor een jaarkaart voor € 20,00 of een 10-rittenkaart van € 13,00. Vanaf het moment dat 

de kaart is aangeschaft is deze een jaar geldig. De bouwers die graag in het huttendorp aan de 

slag willen kopen hiervoor een speelpas (registratiesysteem) voor € 5,00 per jaar. 

Ons beleid is dat Jeugdland toegankelijk is voor ieder kind. Kinderen uit sociaal zwakkere 

gezinnen horen daar ook bij. Voor hen wordt een regeling getroffen waardoor ze, na overleg, 

gratis mogen spelen. Ook kinderen van onze vrijwilligers spelen gratis op Jeugdland. Wij hopen 

hiermee juist vrijwilligers aan te trekken die weten wat er leeft bij kinderen die op Jeugdland 

spelen. 

Bezoekers 
Naast de individuele bezoekers wordt Jeugdland ook regelmatig bezocht door 

BSO’s/kinderdagverblijven, voor kinderfeestjes en door scholen. 

Verjaardagen/ partijtjes 
Jarige kinderen vieren graag hun feestje bij Jeugdland, de combinatie spelen met een 

georganiseerde activiteit vinden kinderen en ouders erg aantrekkelijk. Het aanbod te boeken 

feestjes is zeer divers en wordt per jaar aangevuld of aangepast zodat het aanbod up-to-date 

blijft en meegaat met eventuele trends. 

“Wij hebben deze vakantie veel uitjes gedaan, 

Jeugdland Nieuw-Vennep was de leukste” 
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Scholen 
Via NMCX kunnen scholen educatieve workshops boeken bij Jeugdland, de workshops worden 

gegeven op de woensdag- en vrijdagochtenden. Jeugdland biedt een uitgebreid programma voor 

alle groepen van het basisonderwijs. De volgende workshops worden gegeven bij Jeugdland: 

techniekles, alternatieve energiebronnen, chemie les, proef de lente/herfst, insectenhotel maken 

en slootjesles. 

Vele basisscholen, kinderdagverblijven, middelbare scholen, verenigingen en kindgerichte 

stichtingen boeken een schoolreis/sportdag/uitje naar Jeugdland. Leerlingen kunnen spelen in 

combinatie met een workshop of activiteit. Er kan gekozen worden uit de volgende 

workshops/activiteiten: graffiti, tie-dye, boogschieten, lasergame, hutten bouwen of kampvuur. In 

2020/2021 hebben deze bezoeken een vlucht genomen door de corona maatregelen. Jeugdland 

wil deze activiteiten verder gaan ontwikkelen om extra bezoekers te trekken en extra inkomsten 

te genereren. Goede promotie en contacten met scholen spelen hierbij een belangrijke rol. 

 

Drempeloverschrijdingen 
De coronacrisis heeft grote invloed op de bezoekersaantallen van Jeugdland. In 2020 had 

Jeugdland Nieuw-Vennep vanwege de corona sluiting en regels een laag bezoekersaantal, terwijl 

we in 2021 op een record aantal bezoekers afstevenen. Door de gesloten attracties en beperkte 

mogelijkheden ontving Jeugdland bezoekers vanuit de hele Haarlemmermeer en omgeving. 

Inwoners van de Haarlemmermeer zoeken dichter bij huis vermaak en weten Jeugdland steeds 

beter en vaker te vinden. Ook scholen wisten Jeugdland goed te vinden voor schoolreisjes 

binnen de coronaprotocollen.  

Voor 2022 hoopt Jeugdland Nieuw-Vennep op een vergelijkbaar bezoekersaantal als in 2021 

door de huidige bezoekers aan zich te binden en door promotie en nieuwe activiteiten nieuwe 

bezoekers naar Jeugdland te trekken. Dit alles onder voorbehoud van weersomstandigheden en 

de financiële situatie van Jeugdland. 
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Naamsbekendheid  
Jeugdland is actief bezig om inwoners goed te informeren over het aanbod. Jeugdland heeft een 

actieve Facebook pagina (https://www.facebook.com/jeugdlandnieuwvennep) en berichten 

worden actief gedeeld op andere pagina’s in Nieuw-Vennep en omstreken. Daarnaast is 

Jeugdland actief op Instagram (https://www.instagram.com/jeugdlandnieuw_vennep).  

Uiteraard is de website van Jeugdland jeugdlandnieuwvennep.nl een visitekaartje. De website 

geeft een totaaloverzicht van Jeugdland Nieuw-Vennep, zoals de openingstijden, regels, vaste 

activiteiten en de laatste nieuwtjes. Ook oproepen voor specifieke hulp en materialen staan op de 

website 

Wij onderhouden goed contact met de kranten en andere media in de omgeving. Deze kranten 

en media plaatsen regelmatig persberichten die door Jeugdland geschreven worden. 

De activiteiten worden ook via “Uit in Haarlemmermeer” bekend gemaakt en bij vacatures onder 

de vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van “Haarlemmermeer voor Elkaar”.  

Er worden posters en flyers over Jeugdland naar BSO ’s en scholen gestuurd, zodat ieder kind 

weet welke activiteiten op Jeugdland plaatsvinden.  

Schoolbezoeken, samenwerking met externe partners en dagen als Buitenspeeldag, Burendag, 

Samenspeeldag, Koningsdag en de Oranje Speeldag zorgen voor grotere naamsbekendheid. 

De bovengenoemde promotieactiviteiten hebben als doel het werven van nieuwe bezoekers en 

het aan Jeugdland binden van vaste bezoekers. De promotionele activiteiten zorgen ook voor 

naamsbekendheid bij potentiële sponsoren, vrijwilligers en bedrijven. 

 

https://www.facebook.com/jeugdlandnieuwvennep
https://www.instagram.com/jeugdlandnieuw_vennep
https://jeugdlandnieuwvennep.nl/
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Personeel 
Er werken 4 à 5 vaste (parttime) beroepskrachten op Jeugdland, bestaande uit: een coördinator 

en 3 à 4 medewerkers. De medewerkers hebben ervaring met het werken met kinderen en/of 

volgen een kind gerelateerde opleiding of zijn hierin gediplomeerd. 

Jeugdland voldoet aan de wettelijke eisen voor bedrijfshulpverlening en/of EHBO. Alle 

beroepskrachten hebben een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). De werknemers 

vergaderen elke twee maanden over het verloop en de continuering van hun werkzaamheden op 

Jeugdland. 

 

Vrijwilligers 
Jeugdland heeft een actieve groep vrijwilligers van alle leeftijden. De jongste vrijwilliger is 14 jaar 

en de oudste 86 jaar. 

Alle vrijwilligers hebben een VOG en ondertekenen de gedragscode van Jeugdland. De 

vrijwilligers komen bij Jeugdland terecht door werving via de geëigende kanalen, zoals 

Haarlemmermeer voor Elkaar, de Sociale Kaart Haarlemmermeer, kranten, Facebook en mond-

tot-mond reclame. 

Via de sociaal makelaars en de gemeente (participatiewet) biedt Jeugdland mensen met een 

afstand tot de maatschappij/arbeidsmarkt de mogelijkheid tot een nuttige, gezellige 

tijdsbesteding. We hopen dit de komende tijd weer op te pakken, vanwege corona liggen deze 

contacten al enige tijd stil. 
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Jeugdland is continu bezig met de werving van nieuwe vrijwilligers om het terrein in stand te 

houden en nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien.  

Om de volgende redenen is er ook voor een groep van 14 tot 18 jarigen als vrijwilligers gekozen: 

• Omdat hiertoe behoefte was vanuit deze groep jongeren. 

• Om de leeftijds- en begripsniveau tussen de kinderen en de volwassenen te overbruggen 

• Om de continuïteit van de groep vrijwilligers te waarborgen. 

• Om de jongeren verantwoordelijkheid en gevoel voor eigenwaarde bij te brengen. 

Ook vrijwilligers met een beperking vinden een plek op Jeugdland. De Groengroep van Ons 

Tweede Thuis doet buiten openingstijden een deel van het terreinonderhoud. Meerdere 

vrijwilligers met een verstandelijke beperking helpen regelmatig tijdens openingstijden bij 

activiteiten en onderhoud. Op Jeugdland proberen we voor iedereen een passende bezigheid te 

vinden. 

De vrijwilligersgroep wordt in stand gehouden door de vrijwilligers te laten doen wat ze ambiëren, 

waardering te uiten voor hun geleverde prestatie en door regelmatige evaluatie van hun wensen. 

Hiervoor hebben wij een vrijwilligerscontract samengesteld. Twee keer per jaar organiseren wij 

een leuke activiteit voor de vrijwilligers. 

 

Vrijwilligers die regelmatig aanwezig zijn krijgen de mogelijkheid om hun BHV te halen en om 

mee te doen met EHBO workshops. Vrijwilligers die veel onderhoud doen op het terrein volgen 

een cursus om veilig te kunnen werken met de gebruikte machines. Bij de VrijwilligersAcademie 

wordt regelmatig een cursus gedaan om de competenties te vergroten. 

Naast de vaste groep vrijwilligers zijn er vele buurtbewoners, instanties, scholen en bedrijven, die 

een aantal dagen/uren per jaar mee komen helpen met groot onderhoud en opruimen van het 

terrein en gebouwen. Met name voor de jaarlijkse NL Doet dag komen er jaarlijks veel vrijwilligers 

naar Jeugdland. 

Stages 
Naast de vaste medewerkers zijn er veel stagiaires die in de loop van het jaar een deel van hun 

stage bij Jeugdland uitvoeren. Dit zijn zowel vakinhoudelijke stages, MBO en HBO, op het gebied 

van SPW en sport, als maatschappelijke stages voor het middelbaar onderwijs, MBO en HBO.  

Sinds eind 2020 is Jeugdland Nieuw-Vennep een structurele plaatsingspartner voor het project 

Vrijwillig Traineeship van Meerwaarde. Per periode ontvangt Jeugdland 4 trainees. 

De stagiaires zijn enthousiast en werken vaak nieuwe ideeën uit voor workshops en activiteiten. 

Regelmatig blijven stagiaires na hun stage bij Jeugdland als vrijwilliger. 
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Jeugdland zoekt contact met meerdere middelbare scholen in de omgeving voor het uitvoeren 

van projecten op Jeugdland. Het Hoofdvaart College gaat in het najaar van 2021 het 

invalidentoilet van Jeugdland een opknapbeurt geven. 

Jeugdland begeleidt regelmatig jongeren met een Halt straf, deze jongeren doen onder 

begeleiding van een medewerker of een vrijwilliger klussen op het terrein.  

Bestuur 
Het bestuur heeft maandelijks een vergadering ter continuering van het beheer en de exploitatie 

van Jeugdland Nieuw-Vennep. De coördinator van Jeugdland woont een deel van deze 

vergaderingen bij. Het bestuur heeft nauw contact met de gemeente Haarlemmermeer. 

Jeugdland streeft naar een bestuur van 5 leden waarbinnen verschillende expertises 

vertegenwoordigd zijn. Het huidige bestuur van Jeugdland Nieuw-Vennep bestaat uit de volgende 

leden: 

Inge Bruggeman - voorzitter 

Femke Hoogweg - penningmeester 

Ellie van Dijck - secretaris 

Barbera Gerretsen – lid 

Samenwerking met externe partijen 
Een speerpunt van beleid is het actief aangaan van samenwerking met maatschappelijke en 

sociale partners.  

In samenwerking met het Natuur en Milieucentrum Haarlemmermeer (NMCX) worden door 

Jeugdland NME activiteiten voor de basisscholen georganiseerd. 

In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer en het Oranjefonds wordt jaarlijks 

de NL-Doet dag georganiseerd. De jaarlijkse Burendag organiseren wij eveneens in 

samenwerking met het Oranjefonds. En Buitenspeeldag wordt in samenwerking met Jantje Beton 

georganiseerd. 

De NUSO ondersteunt Jeugdland als brancheorganisatie voor speeltuinen. 

Tussen Ons Tweede Thuis, de dorpsraad Nieuw-Vennep, stichting Paraat, Meerradio en andere 

lokale media, brandweer, Staatsbosbeheer, Heimanshof, Sociale makelaars, Sociale kaart 

Haarlemmermeer, Haarlemmermeer voor elkaar, Kringloopwinkels, Stichting Maatvast, 

Meerwaarde, Politie en Jeugdland Nieuw-Vennep is een actieve samenwerking. 
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Vanwege het wegvallen van de feestweek is in 2021 een samenwerking ontstaan met 

Oranjevereniging Beatrix, gezamenlijk is een succesvolle Oranje Speeldag georganiseerd. In 

2022 hopen wij deze samenwerking te continueren.  

In het kader van het thema “Samen spelen” is een samenwerking gezocht met scholen, 

kinderopvang, Down in Nieuw-Vennep en andere organisaties die zich inzetten voor kinderen met 

een beperking. 

 

Ook met vluchtelingenwerk is een samenwerking ontstaan, waarbij vrij spelen in ruil voor een 

karweitje is ingezet. Wij werken ook samen met de Voedselbank Haarlemmermeer, cliënten van 

de voedselbank kunnen een gratis abonnement voor Jeugdland krijgen. 

Met bureau HALT is in de loop der tijd een goede samenwerking ontstaan. Er komen regelmatig 

jongeren op Jeugdland voor het uitvoeren van hun taakstraf.  

Verschillende serviceclubs, zoals Lions, of Rotary ondersteunen Jeugdland op diverse gebieden .  

Ook wordt er veel tijd geïnvesteerd in het aangaan van duurzame relaties met bedrijven en 

ondernemersverenigingen uit de omgeving. Deze bedrijven en ondernemingsverenigingen helpen 

Jeugdland door het leveren van goederen, financiële middelen, diensten en arbeid. 
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Samen Spelen 
De komende jaren gaat Jeugdland aan de slag met Samen Spelen en gaan we er nog beter voor 

zorgen dat iedereen zich welkom voelt op Jeugdland en dat iedereen van jong tot oud, met of 

zonder handicap, heerlijk kan spelen op Jeugdland. Dit willen wij bereiken door de structuur en 

de zonering van Jeugdland te verbeteren en door het plaatsen van nieuwe 

speelaanleidingen/toestellen. Ook willen we het terrein graag avontuurlijker en groener maken en 

zorgen dat Jeugdland ook aantrekkelijk is bij wind en (extreme) hitte. 

Een speeltuinontwerpster is voor Jeugdland aan de slag gegaan met de uitkomsten van een 

bezoek van Ilse van der Put van Stichting Zet2 en het participatietraject3 dat Jeugdland heeft 

gehouden. In het najaar van 2021 gaat Jeugdland fondsen werven. In het voorjaar van 2022 

hopen wij te beginnen met de aanpassingen. Dit traject zal vele jaren gaan duren. 

Samen met de gemeente Haarlemmermeer wordt gewerkt aan een betere bereikbaarheid van 

Jeugdland en de aanleg van invalidenparkeerplaatsen. 

Het gebouw van Jeugdland is rolstoeltoegankelijk. In 2021 worden er nog enkele aanpassingen 

gedaan om de toegankelijkheid verder te verbeteren. 

 

De medewerkers en vrijwilligers zijn opgeleid en/of geïnstrueerd om vakkundig om te gaan met 

mensen met een beperking. Bij de keuze voor activiteiten en aanschaf van speelmaterialen wordt 

expliciet rekening gehouden met kinderen met een beperking.  

Veel kinderen van het speciaal onderwijs hebben Jeugdland al gevonden en kunnen goed hun 

weg vinden in de speelmogelijkheden die Jeugdland biedt. 

Jeugdland zoekt de samenwerking met organisaties die zich inzetten voor kinderen met een 

beperking. In het voorjaar van 2021 is de eerste Samenspeeldag georganiseerd. Met Down in 

 
2 Samen spelen in Haarlemmermeer – rapport samenspeelscan speeltuin Jeugdland Hoofddorp en 
Jeugdland Nieuw-Vennep (zie bijlage) 
3 Jeugdland gaat natuurlijk Samen Spelen (zie bijlage) 
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Nieuw-Vennep wordt samengewerkt, samen gaan we regelmatig Samenspeeldagen organiseren. 

Uiteindelijk hopen we dat Samen Spelen vanzelfsprekend wordt en speciale dagen niet meer 

nodig zijn. 

Jeugdland Nieuw-Vennep levert zo een bijdrage aan de stevige sociale basis4, het 

SamenspeelAkkoord5 en het beleid van de gemeente Haarlemmermeer6 en blijft zich inzetten 

voor de eisen die aan de subsidie gesteld . 

Sociale ontmoetingsplek 
Ouders, kinderen en vrijwilligers kunnen hun sociale netwerk door de Jeugdland uitbreiden. 

Ouders en begeleiders zijn van harte welkom op ons terras en is een ontmoetingsplek. Hierdoor 

ontstaat voor hen een groot en divers netwerk.  

Instandhouding terrein en voorzieningen 
Het gebouw, terrein en speelvoorzieningen zijn met behulp van bedrijven, aannemers en 

vrijwilligers gebouwd en neergezet, maar het kan nog verbeterd en uitgebreid worden. Zie ook de 

paragraaf “Samen Spelen” 

Het beheer van het terrein en alle gebouwen valt onder de verantwoording van de coördinator en 

het bestuur. Zij zorgen voor het onderhoud en coördineren de werkzaamheden in samenwerking 

met bedrijven, scholen, instanties en/of vrijwilligers.  

Voor grote werkzaamheden zoals het schilderen van de gebouwen, winter klaarmaken van het 

terrein enz. worden bedrijven uit de omgeving benaderd.  

Ons Tweede Thuis houdt zich sinds eind 2019 weer vaker bezig met het onderhoud van het 

terrein. Ook is er een enthousiaste groep vrijwilligers actief in het terreinonderhoud. 

Maandelijks worden alle speeltoestellen nagelopen op veiligheid. Bevindingen worden genoteerd 

in het logboek speeltoestellen en kleine reparaties worden door de vrijwilligers uitgevoerd. Grote 

reparaties worden uitbesteed aan de leverancier van het speeltoestel of aan gespecialiseerde 

 
4 De stevige sociale basis https://haarlemmermeergemeente.nl/de-stevige-sociale-basis 
5 Elk kind speelt mee! https://samenspeelnetwerk.nl/media/pages/over-
samenspeelnetwerk/0134a00faa-1613380460/samenspeelakkoord.pdf 
6 Kom in beweging! Speelruimte in de gemeente HLMR 
https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/78e1ab0a-d139-4034-b1c4-
d7a4fee162ae?documentId=839ede2c-77df-4150-868e-d99435b37520  

https://haarlemmermeergemeente.nl/de-stevige-sociale-basis
https://samenspeelnetwerk.nl/media/pages/over-samenspeelnetwerk/0134a00faa-1613380460/samenspeelakkoord.pdf
https://samenspeelnetwerk.nl/media/pages/over-samenspeelnetwerk/0134a00faa-1613380460/samenspeelakkoord.pdf
https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/78e1ab0a-d139-4034-b1c4-d7a4fee162ae?documentId=839ede2c-77df-4150-868e-d99435b37520
https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/78e1ab0a-d139-4034-b1c4-d7a4fee162ae?documentId=839ede2c-77df-4150-868e-d99435b37520
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bedrijven. Twee keer per jaar vindt er inspectie van de speeltoestellen plaats door een extern 

bedrijf. Toestellen op Jeugdland worden alleen gebruikt als ze voorzien zijn van een geldig 

certificaat.  

Toekomst 
Jeugdland wordt zwaar getroffen door de ombuigingen van de gemeente Haarlemmermeer. 

Samen met de gemeente gaat Jeugdland op zoek naar mogelijkheden (binnen de wet- en 

regelgeving) om extra activiteiten te ontplooien en inkomsten te genereren zodat Jeugdland 

Nieuw-Vennep nog vele jaren op een gezonde manier door kan gaan. 
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Activiteitenplan 2022 
Op openingsdagen worden allerlei activiteiten en spelletjes door de Jeugdland bezoekers 

bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd met begeleiding/ondersteuning van de medewerkers. 

• De Nieuwjaarsfik is een jaarlijks terugkerende activiteit om het nieuwe jaar goed te 

beginnen met een kampvuur, hapjes en drankjes. De Nieuwjaarsfik wordt 

georganiseerd voor de kinderen met hun ouders/verzorgers, de buurtbewoners, de 

vrijwilligersgroep, het bestuur en de medewerkers en andere geïnteresseerden. Doel 

van de Nieuwjaarsfik is het versterken van de sociale dynamiek tussen de mensen uit 

bovenstaande doelgroep. 

• Diverse workshops in de herfst-, en wintermaanden, o.a. bakken en koken, 

scheikundige proefjes, natuur, techniek, spelletjes zoals bingo, kleurwedstrijden, high 

tea en creatieve vorming. 

• Er worden een aantal gezellige avonden georganiseerd zoals filmavond, 

Halloweenoptocht, kerstdiner, carnaval en disco avond 

 

• In de lente en zomer worden er veel buitenactiviteiten georganiseerd, o.a. sport en 

spelmiddagen, voetbaltoernooien, lasergame, waterpret en klassieke spelletjes in een 

moderne uitvoering.  

• Er is een boogschietbaan waar regelmatig met pijl en boog geschoten wordt. 

• Vuurles, kinderen leren alles over vuur maken en veiligheid. 

• Er wordt een huttenbouw driedaagse georganiseerd voor de kinderen. Kinderen 

kunnen hier proberen of het bouwen van hutten wat voor ze is. Tijdens deze drie 

dagen worden er speciale activiteiten georganiseerd die met het thema te maken 

hebben. 

• Er worden feestdagen gerelateerde activiteiten aangeboden, zoals paaseieren 

zoeken, Halloweenmiddag, Sinterklaas en kerst knutselen en kerstgala diner. 

Jeugdland organiseert rond Moederdag en Vaderdag leuke activiteiten of de 

mogelijkheid om iets te maken. 

• Jeugdland doet mee aan landelijke dagen zoals: World clean up day, Modderdag, 

slootjesdagen, Carnaval, Valentijnsdag, dierendag, Sint Maarten, Buitenspeeldag en 

Kinderboekenweek. 

• Techniekactiviteiten, zoals bv. kompas maken, windenergie en materialen maken van 

hout.  
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• De eetbare belevingstuin wordt door kinderen en vrijwilligers onderhouden. De 

kinderen oogsten hun eigen gezaaide biologische groenten. De kinderen en scholen 

maken hiervan onder andere soep, salade en nog meer gerechten.  

• In samenwerking met de brandweer wordt er een Brandweerdag georganiseerd, 

waarbij de kinderen brandweer gerelateerde spelletjes kunnen uitvoeren. 

• Jeugdland biedt de mogelijkheid om met groepen/scholen een leuke activiteit te doen 

in een half dagdeel of een hele dag. 

• Er worden meerdere themadagen georganiseerd zoals Halloweenmiddag, Halloween 

spooktocht in de avond, Samenspeeldag, Koningsdag, Oranje Speeldag. 

• In de vakanties worden er meerdere activiteiten per dag aangeboden. Het 

vakantieprogramma is divers zodat alle leeftijdsgroepen mee kunnen doen aan de 

activiteiten. 

Speciale evenementen 
De jaarlijkse NL-Doet dag wordt in samenwerking met de vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer 

en het Oranjefonds gerealiseerd. De jaarlijkse Burendag wordt in samenwerking met het Oranje 

fonds georganiseerd. In samenwerking met Jantje Beton doen wij mee aan de nationale 

Buitenspeeldag. 

Samenspeeldag: in het kader van het thema “Samen spelen” organiseert Jeugdland in 

samenwerking met diverse organisatie meerdere Samenspeeldagen. Tijdens deze dagen kunnen 

kinderen met en zonder beperking op een ongedwongen manier kennis met elkaar maken 

Oranje Speeldag: in 2022 organiseren we tijdens de feestweek weer een leuke activiteit op 

Jeugdland. 

Koningsdag is natuurlijk ieder jaar een feestelijk gebeuren met veel spelletjes.  

 


