Prinses Beatrix in actie bij speeltuin
het Kloosterplantsoen
Wat een verrassing voor alle vrijwilligers van Speeltuin
Kloosterplantsoen in IJsselstein! Prinses Beatrix kwam
onlangs een handje meehelpen tijdens NLdoet, de
vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Ze hielp mee bij het
gereedmaken van de speeltuin voor het nieuwe seizoen. De
tuin is zo ingericht dat kinderen tot en met twaalf jaar met en
zonder beperking op een veilige, uitdagende en natuurlijke
manier kunnen spelen.

Ruim 100 speeltuinen collecteerden
mee
Met de Jantje Beton Collecte kunnen speeltuinen geld ophalen
voor hun speeltuin. Meer dan 100 speeltuinen gingen dan ook
in februari met de collectebus op pad. Zo haalde Speeltuin De
Wieken Gemert € 750,- op en Speeltuin Don Bosco uit Weesp
zamelde € 1300,- in. De helft van de opbrengst mogen de
speeltuinen zelf besteden. Collecteert u in 2018 ook mee met
Jantje Beton? Zet 5 t/m 10 maart 2018 dan alvast in de
agenda!

't Kwekkeltje wint Rookvrije Generatie
Award
We ontvingen een leuk bericht van Frank van Speeltuin ’t
Kwekkeltje uit Rosmalen: met trots vertelde hij dat in februari
de speeltuin de Rookvrije Generatie Award Recreatie heeft
ontvangen. De Hartstichting, KWF en het Longfonds
organiseren de award-uitreiking om initiatieven die ervoor
zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien te belonen en
te stimuleren. Frank en zijn collega’s werden vooral geprezen
vanwege hun gedrevenheid om kinderen te laten spelen in
een rookvrije speeltuin.

Gratis Fanpakket Rookvrije Speeltuin
Is uw speeltuin rookvrij? En wilt u dat aan de bezoekers laten
zien tijdens de opening van het seizoen? Kijk dan of uw
speeltuin in aanmerking komt voor een gratis Fanpakket dat
het Longfonds beschikbaar stelt voor de eerste 100 rookvrije
speeltuinen die zich aanmelden via www.longfonds.nl/gratisfanpakket-speeltuinen. Het fanpakket bevat onder meer
‘rookvrij’ posters, frisbees en voetballen. Met het fanpakket
laat u zien: Wij zijn nu rookvrij!

Op woensdag 14 juni is het weer
Buitenspeeldag!
De Buitenspeeldag is bij uitstek dé dag om met superleuke
activiteiten kinderen uit de buurt aan het spelen en bewegen
te krijgen. Doet uw speeltuin ook mee? Kijk voor aanmelden,
organisatietips, inspiratie en promotiematerialen op
www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag. Zo weten kinderen uit de
buurt wat er allemaal te doen is op 14 juni.

