
 

 

 

  

Nieuwe sporttoestellen voor 

ouderen in de speeltuin  
In Buitenveldert wonen naast kinderen ook veel 

ouderen. Amsterdam wil graag dat ouderen zich 

prettig voelen in de stad. Amsterdam moet een “Age 

Friendly City” worden. Ouderen uit Buitenveldert 

hebben aangegeven dat ze het leuk vinden als ze in de 

speeltuin voor hen ook leuke dingen zijn om te doen. 

Daarom zijn er deze zomer nieuwe sporttoestellen 

geplaatst. Dat gebeurt speciaal in de speeltuin, omdat 

de ouderen hebben aangegeven dat ze het leuk vinden 

te sporten tussen de kinderen. Kijken hoe die lekker 

aan het spelen zijn en ook eens praatje maken. Jong 

en oud in de wijk kunnen elkaar zo beter leren kennen.  

Agenda  
Iedere maandag   

10.00-11.00 uur 

Playgroup 

Iedere donderdag  

16.00-17.00 uur  

Knutselmiddag 

Woensdag 26 september  

& 3 oktober  

14.00-15.00 uur 

In-line skating 

leeftijd 6-12 jaar 

 

Woensdag 26 sept. 1 

4.00–16.00 uur 

Fiets je eigen 

smoothie 

Donderdag 4 oktober 

12:30 – 14:30 uur 

Opening bankjesroute 

‘Het bankje als 

ontmoetingsplek’ 

Zondag 7 oktober  

10.00-13.00 uur 

Rommelmarkt 

 

 

Meer informatie?  

Like ons op facebook.com/Goudestein  

 

Vervanging speeltoestellen 
Het is de vaste bezoekers van de speeltuin al 

opgevallen: de schommels naast het huisje van 

Reza en het apenklimrek in de zandbak zijn 

verdwenen. Deze toestellen waren oud en 

versleten en er komen nieuwe speeltoestellen. 

Het is alleen nog niet bekend wanneer dat 

gebeurt. Ben je ongeduldig en verheug je je al 

om te spelen op de nieuwe toestellen? Maak 

daar alvast een tekening of een andere mooie 

afbeelding van en lever die in bij Reza. Zo kan 

stadsdeel Zuid, niet vergeten dat jullie erg 

uitkijken naar de nieuwe speeltoestellen! 

               

Jong & oud samen in de 

speeltuin: hoe gaat dat? 
De speeltuin is al heel lang de plek die er is om 

kinderen lekker te laten spelen. Nu is het ook een plek 

waar ouderen kunnen sporten. Hoe vinden kinderen en 

ouderen dat? Zijn ze vaak op dezelfde tijden in de 

speeltuin? Kijken ze naar elkaar, maken ze weleens 

een praatje? Of zitten ze elkaar in de weg en 

bemoeien ze zich liever zo min mogelijk met elkaar? 

Vragen waarop alleen de gebruikers van de speeltuin 

zelf antwoord kunnen geven. De redactie wil hierover 

in de komende nieuwsbrief graag berichten. Dus 

…vertel het ons!  

Jullie kunnen contact opnemen via Reza of ons 

berichten via facebook. 

 


