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Contact
Judith Don 06 15 69 45 76
jeugdland@hotmail.nl
aanmeldenjeugdland@hotmail.com
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Jeugdland in een notendop
Jeugdland is een initiatief dat in 1997 door wijlen meneer Joop Sonneveldt werd gestart om de basisschooljeugd die,
om wat voor reden dan ook, niet met vakantie ging tijdens de zomervakantie, toch 1 fantastische vakantieweek te
bezorgen.
Als evenement valt Jeugdland onder de Stichting Rozenburg bloeit, die aan de voet staat van verscheidene, grote
Rozenburgse evenementen. Deze stichting krijgt vanuit de gemeente Rotterdam subsidiegelden, die zij mag verdelen
over de verschillende evenementen, waaronder Jeugdland.
Jeugdland is een evenement voor alle kinderen geboren voor 1 januari 2017, die woonachtig zijn in Rozenburg of op
enig manier met Rozenburg verbonden zijn.
Het evenement vindt ieder jaar plaats op het Molenveld te Rozenburg van maandag t/m vrijdag in de laatste week van
de zomervakantie.
Tijdens het evenement werken de kinderen, binnen een van tevoren vastgesteld thema, aan verschillende activiteiten,
waarbij de hoofdactiviteit het bouwen van een hut is. Deze hut wordt in de loop van de week 3 maal beoordeeld door
verschillende juryleden die afzonderlijk letten op thema, creativiteit en veiligheid aan de hand van een scorelijst.
Om er bij de oudere kinderen (groep 21 t/m 30) een extra uitdaging in te brengen, moeten zij met hun groep een vlot
bouwen. Hiermee gaan ze de strijd met elkaar aan tijdens de vlottenrace.
De hele week is er Bewaking die zorgt dat voor en na Jeugdland niks misgaat, staat de Catering klaar met drankjes en
versnaperingen, ondersteunt de Crea de kinderen met allerlei knutselmaterialen, zijn de EHBO-ers aanwezig voor de
nodige pleisters, wordt de hele week vastgelegd in woord en beeld door de Mediamensen, verzorgt Sport en spel
activiteiten op het veld en in het zwembad, zorgt de Technische dienst voor alle gereedschappen en zorgt de
Muziekgroep voor de vrolijke noot.
Aan het eind van de week zijn er verschillende prijzen in de wacht te slepen:
 3 x de huttenpriis
Welke groep heeft de beste, mooiste en veiligste hut gebouwd?
 3 x de sportprijs
Welke groep heeft de meeste punten verdiend op de sport- en
spelonderdelen?
 1 x de vlottenrace winnaar
Welke groep heeft de snelste tijd neergezet tijdens de vlottenrace?
 1 x de Sonneveldt bokaal
Welke groep is het sportiefst, sociaalst en netst geweest?
De hele week worden we bijgestaan door de ongelooflijke inzet van vele vrijwilligers.
Voor vrijwilligers met kinderen jonger dan de toegestane deelnameleeftijd, is er mini-Jeugdland. Hier mogen de
kinderen van vrijwilligers naartoe als zij geboren zijn tussen 01-01-2014 en 01-01-2018 en zindelijk zijn, op de dagen
dat de vrijwilliger aanwezig is op Jeugdland. Zij volgen hier een op maat gemaakt programma.

SPONSOREN GEZOCHT!!!
Elk jaar kan Jeugdland weer mogelijk worden gemaakt door de hulp van de Rozenburgse ondernemers en die uit de
omgeving, die hun steentje bijdragen door verschillende manieren van sponsoring. Wellicht wilt ook u een steentje
bijdrage door sponsoring?!
Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de organisatie via jeugdland@hotmail.nl of bellen naar Judith.
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Belangrijke data
02-06-2022
03-06-2022
05-07-2022
12-08-2022
13-08-2022

Inschrijf- en betaalavond
Sta jij op de wachtlijst?
Badgeavond, bekendmaking groepsindeling en Vrijwilligersavond
Wachtlijst kinderen horen of ze wel of niet geplaatst zijn
Opbouw dag 1
Opbouw dag 2

15 t/m 19 augustus Jeugdland 2022 23e editie
20-08-2022
15-09-2022

Afbouw
Vrijwilligersevaluatieavond, bekendmaking Vrijwilliger van het jaar en vaststellen thema 2023

Weekprogramma
Maandag 15-08
09:30 briefing
10:00 opening
Bekendmaking lied en
onthullen vlag
Mini's, 1 t/m 30
Hut bouwen
21 t/m 30
Vlot bouwen
Crea
Zang en dans
Waterballonnen

Waterballonnen
mini’s
12:30-13:30
lunch

Mini’s gymzaal

Dinsdag 16-08
09:45 briefing
10:00 start
programma

Woensdag 17-08
09:45 briefing
10:00 start
programma

Donderdag 18-08
09:45 briefing
10:00 start
programma

Vrijdag 19-08
13:15 briefing
13:30 start
programma

Mini’s, 1 t/m 30
Hut bouwen
Beoordeling jurylid 1
21 t/m 30
Vlot bouwen
Crea
Zang en dans
Sport en spel
Incl. Springkussen

Mini’s, 1 t/m 30
Hut bouwen
Beoordeling jurylid 2
21 t/m 30
Vlot bouwen
Crea
Zang en dans
Sport en spel
Incl. Springkussen

Mini’s, 1 t/m 30
Hut bouwen
Beoordeling jurylid 3
21 t/m 30
Vlot bouwen
Crea
Zang en dans
Waterballonnen

Attributen maken voor
de optocht/
Schminken
14:30 21 t/m 30
Vlottenrace

12:30-13:30
lunch
1 t/m 10
Zwembad
Mini’s kinderboerderij

17:00
Feestmaal
18:30
Generale Repetitie
19:00 Optocht
19:30
Afscheid van de
mini’s
Prijsuitreikingen
20:00 sluiting

Zang en dans
Attributen maken voor
de optocht/
Schminken

Springkussen mini’s
12:30 –13:30
lunch
21 t/m 30 Zwembad

12:30-13:30
lunch
11 t/m 20
Zwembad

Mini’s sport en spel

16:00 Vrijwilligers op
het springkussen
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Aandachtspunten
Aanmelden en plaatsen kinderen
De aanmeldavond is op 02-06-2022 van 19:00 – 21:00 uur in het stadskantoor. Ook dit jaar hebben we weer plek voor
400 kinderen, verdeeld over maximaal 30 groepen. De kosten zijn € 22,= per deelnemend kind. De formulieren
worden genummerd op volgorde van binnenkomst.
Na de aanmeldavond weten we of er kinderen zijn met recht op de voorrangsregeling. Bent u 3 of meer dagen
vrijwilliger? Dan worden kinderen gelijk geplaatst op grond van de voorrangsregeling. U dient uw
vrijwilligersformulier op de aanmeldavond, met het aanmeldformulier van uw kind(-eren), in te leveren.
Ook weten we na deze avond hoeveel groepen er gemaakt kunnen worden en of er kinderen op de wachtlijst komen.
(Als we meer dan 400 kinderen hebben, plaatsen we degene die als laatst aangemeld hebben op de wachtlijst).
Kinderen die niet woonachtig zijn in Rozenburg worden op de wachtlijst gezet.
Ouders waarvan kinderen op de wachtlijst zijn gekomen, worden hier uiterlijk 03-07-2022 schriftelijk van op de
hoogte gebracht. Hierbij geldt geen bericht, is goed bericht. Uw kind is geplaatst.
Kinderen op de wachtlijst horen uiterlijk 05-07-2022 of zij wel of niet kunnen deelnemen. Als een kind niet kan
deelnemen, zal de deelnamebijdrage worden terugbetaald.
Groepjes hebben tussen de 10 – 15 kinderen. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen binnen een bepaalde
leeftijdsgroep. Bij het plaatsen van de kinderen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de
kinderen, maar we kijken ook naar de balans in een groep.
We zijn bekend met het aanmelden van vriendjesgroepen en/of het doorkiezen van kinderen, maar een groep mag bij
aanmelding niet groter zijn dan 6. Is je groepje groter? Verdeel het dan in 2 gelijke groepjes. Zo kunnen we het
makkelijker maken om alle kinderen bij iemand te plaatsen waar ze graag bij in de groep willen tijdens Jeugdland.
Ook is dit handiger met het verdelen van de vrijwilligers.
Toegang
Toegang tot Jeugdland is alléén mogelijk met een Jeugdlandbutton. De button van de kinderen kan afgehaald worden
vooraf aan de informatieavond voor vrijwilligers op ?? juni. U dient dan ook te betalen.
Naast de button krijgt u deze avond een hand-out mee met belangrijke informatie en u kunt bekijken bij wie uw kind
in de groep zit.
Op de button staat het groepsnummer waar uw kind zich op de openingsdag moet melden. De buttons worden door de
groepsbegeleiders gecontroleerd.
De vrijwilligersbutton is op te halen na afloop van de vrijwilligersavond. Anders op alle dagen van Jeugdland,
voorafgaand aan de briefing.
Let op! De button moet zowel door kinderen, als vrijwilligers elke dag gedragen worden. Bij verlies melden bij de
organisatie voor vervanging.
Elke dag begint met een briefing voor de vrijwilligers (maandag 9:30, dinsdag t/m donderdag 9:45 en vrijdag 13:15).
Hierin worden de algemene aandachtspunten voor de hele week gemeld en de bijzonderheden van de betreffende
dag. Dit jaar zal de briefing er anders uit gaan zien. Hoe en wat zijn we nog aan het uitvogelen. Meer hierover
vertellen we u op de vrijwilligersinformatieavond.
Van maandag t/m donderdag is het ochtendprogramma is van 10:00 - 12:30 en het middagprogramma van
13:30 - 16:00. Het veld is na 16:00 uur niet meer toegankelijk. Kinderen moeten in de tent worden opgehaald.
Vrijdag is er geen ochtendprogramma en begint het programma in de middag om 13:30 uur. We sluiten dan rond 20:00
uur af.
Op dinsdag t/m donderdag gaan er in de middag groepen naar het zwembad (zie programma).
Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet mee en blijven die middag THUIS. Er is geen vervangend programma
voor deze kinderen.
Als je ‘s middags moet zwemmen verzamel je bij het zwembad en ga je vanaf het zwembad weer naar huis.
Wat heb je aan en bij je?
 Een hamer met je naam erop. De hamers gaan in de groepskrat en gaan donderdag mee naar huis.
 Kleding die vies mag worden.
 Stevige (sport)schoenen! Met slippers, instappers, sandalen of crocs mag je het terrein NIET op!!!
 Zwemkleding en een handdoek op de dag dat je moet zwemmen.
 Handdoek en droge kleding voor na het vlotvaren
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Eten en drinken
Voor de kinderen
 Heel de dag limonade
 Kinderen mogen GEEN warme dranken
 Regelmatig een tussendoortje (ijsje, zoute sticks, stroopwafels, etc.)
 Maandag t/m donderdag van 12:30 – 13:30 uur is er lunchtijd. Kinderen mogen in de tent eten, maar
vrijwilligers zijn tussen de middag vrij. U dient als ouder/verzorger zelf voor toezicht op uw kinderen te zorgen.
Het veld is tussen de middag niet toegankelijk.
 Vrijdag om 17:00 uur is er het feestmaal.
 Heeft uw kind een dieet? Meld dit onder het kopje bijzonderheden op het aanmeldformulier.
Voor de vrijwilligers
 Heel de dag limonade, frisdrank, koffie en thee
 Heel de dag ontbijtkoek
 Maandag t/m donderdag van 12:30 – 13:30 uur is er lunchtijd. Vrijwilligers zijn dan niet verantwoordelijk
voor hun groep. Jeugdland verzorgt een lunch voor iedere vrijwilliger.
Met het lunchbriefje kunt u aangeven of u mee luncht en of er nog bijzonderheden zijn.
 Vrijdag om 17:00 uur is er het feestmaal. Alleen de vrijwilligers die geregistreerd staan voor de vrijdag eten
mee.
 Heeft u een dieet? Meld dit onder het kopje bijzonderheden op het aanmeldformulier.
 Bewaking met de wacht van 16:30 – 24:00 uur mag avondeten halen voor € 5,= p.p. Voor bewaking met de
wacht van 00:00 – 07:00 uur ligt er ontbijt in de koelkast. Ook zet de catering wat te snacken klaar.
Veiligheid
De hele week zijn er EHBO mensen aanwezig. Bovendien vragen we aan vrijwilligers die zich aanmelden, via het
aanmeldformulier aan te geven of zij in het bezit zijn van een EHBO- en/of een BHV-diploma en of er ervaring is met
blusmiddelen. Ook komt de politie dagelijks langs om te kijken of alles goed verloopt.
In verband met de veiligheid en de gezondheid van vrijwilligers en kinderen is het enkel toegestaan te roken op de
hiervoor aangegeven plekken en niet in de toiletten, op het veld of in de tent.
We snappen dat het gezellig is om uw trouwe viervoeter mee te nemen, maar zij zijn ook vanwege veiligheidsredenen
niet toegestaan op het veld en in de tent.
Deelname aan Jeugdland geschiedt ten alle tijden op eigen risico!
Media
Jeugdland is op verschillende manieren te volgen.



Via onze eigen website www.jeugland.info



Foto's via de website van foto Dick www.fotodick.mijnalbum.nl
(Aan het eind van de week krijgen alle kinderen een groepsfoto. Vrijwilligers kunnen hun foto
downloaden vanaf deze website)
 De Jeugdlandkrant is aan het eind van de week te vinden op de website van Stichting Rozenburg bloeit
www.rozenburg-bloeit.nl
 Jeugdland heeft een eigen Facebookpagina onder de naam Koos Pier.
Door het inleveren van het inschrijfformulier van kinderen en vrijwilligers, geeft u toestemming om foto’s te
mogen gebruiken voor deze verschillende media.
We begrijpen dat u graag foto’s wilt maken van uw (klein)kind(eren), maar vragen u zich te melden bij de
organisatie, als u tijdens de reguliere toegangstijden foto’s wilt maken op het Jeugdland terrein.
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Vrijwilliger worden op Jeugdland?
Zonder vrijwilligers geen Jeugdland en hoe meer vrijwilligers, des te meer kinderen we een fantastische week kunnen
bezorgen. Het aantal groepen stemmen we namelijk af op het aantal vrijwilligers.
Er zijn vele manieren om te helpen als vrijwilliger. U kunt zich opgeven als vrijwilliger voor bewaking; catering; crea;
mini-Jeugdland; groepsbegeleiding; op- en afbouw; schminken; sport en spel en de technische dienst.
Voor de begeleiding van de groepen is het voor de kinderen fijn om zoveel mogelijk dezelfde begeleider te hebben.
Iedere groep moet in principe de hele week begeleid worden door minimaal 2 senioren, ondersteund door minimaal 2
junioren.
Als vrijwilliger krijg je van Jeugdland een T-shirt te leen. Dit shirt dient gedragen te worden op de dagen dat u als
vrijwilliger aanwezig bent, zo is voor de kinderen goed zichtbaar wie vrijwilliger is. De shirts mogen niet verknipt of
geverfd worden. Na afloop van Jeugdland moet het shirt ingeleverd worden bij de EHBO-tent. Alle shirts worden
gereinigd bij stomerij Cristal Clean.
Voor vrijwilligers met kinderen die zindelijk zijn en geboren zijn tussen 1/01/2017 en 1/01/2020 is er mini-Jeugdland.
Op de dag dat een vrijwilliger actief is op Jeugdland, mag het kind naar mini-Jeugdland. Daar draaien zij een eigen
programma.
Voor u als vrijwilliger staat er heel de dag koffie, thee, fris en limonade voor u klaar. Ook zorgt Jeugdland voor een
lunchpakket. Heeft u speciale dieetwensen, dan kunt u deze op het aanmeldformulier aangeven.
Daarnaast vragen we u het lunchbriefje waarop u aangeeft wanneer wel en geen gebruik te maken van de lunch in te
leveren bij de catering, dit ter voorkoming van voedselverspilling. Ook hier kunt u nogmaals bijzonderheden
aangeven. Tijdens de lunch hoeft u, van 12:30 – 13:30 uur geen toezicht te houden op de kinderen van uw groep als
groepsbegeleider zijnde.
Kunt en wilt u meehelpen met Jeugdland? Vul dan het vrijwilligersformulier in dat bij deze folder is gevoegd. Hierop
ziet u ook precies op welke dagen u met wat kunt helpen. Het formulier moet uiterlijk ingeleverd zijn op 16-06-2022
bij het stadskantoor of gemaild zijn naar aanmeldenjeugdland@hotmail.com. Deze formulieren MOETEN ingeleverd
worden i.v.m. de verzekering.
Als u deelnemende kinderen heeft, graag het formulier samen met het aanmeldformulier van uw kind(eren) inleveren
op de aanmeldavond.
Uw kinderen maken gebruik van de voorrangsregeling als u 3 of meer dagen vrijwilliger bent voor Jeugdland.
Vrijwilligers van 2019 hebben reeds een formulier toegestuurd gekregen.
Heeft u nog vragen over wat de mogelijkheden zijn of wat er van u als vrijwilliger wordt verwacht bij alle onderdelen,
dan kunt u altijd contact opnemen via jeugdland@hotmail.nl of telefonisch met Judith.
Voor vragen m.b.t. de bewaking kunt u zich richten tot Erwin Overbeeke via e.overbeeke5@chello.nl
Op de vrijwilligersavond op 05-07 2022 bent u vanaf 20:00 uur van harte welkom. U krijgt van ons die avond
belangrijke algemene informatie. Bovendien kunt u die avond zien waar en met wie u bent ingedeeld tijdens de
Jeuglandweek. Deze indeling is nog wel onder voorbehoud. Mochten er voor u nog veranderingen zijn na de
vrijwilligersavond, nemen we contact met u op. Ook als u al eerder vrijwilliger bent geweest bij Jeugdland, stellen wij
het erg op prijs u die avond te zien.
Jeugdland is top, maar er zijn altijd verbeterpunten. We waarderen jullie inbreng en nodigen jullie dan ook van harte
uit op de vrijwilligersevaluatieavond op 15-09-2022 om 20:00 uur op het Stadskantoor.
Op deze avond zullen we ook de vrijwilliger van het jaar bekend maken en extra in het zonnetje zetten.
Daarnaast zullen we, door middel van een stemming, het thema van 2023 vaststellen.
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