
Hoe ziet jouw 
droomspeeltuin eruit? 

iresearch

Nog vragen? Mail ons!

Wat: Groepsgesprek over buitenspelen en 
bewegen

Wanneer: 28 september 2021

Tijd: 14.30-15.30 uur

Waar: Kindcentrum De Ark aan de 
Lissabonweg 8 in Vlaardingen

Wie: Kinderen tussen de 8-11 jaar uit de 
Hoofdstedenbuurt van Vlaardingen 

Wil jij, samen met andere kinderen, 
meedenken over jouw droomspeeltuin? 

Vraag dan aan je ouders om je aan te melden voor 21
september 2021 via de volgende link 

https://surveys.enalyzer.com?pid=kik3t3t8. 

Anne Harmsen (iresearch)
aharmsen@iresearch.nl. 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=kik3t3t8
mailto:aharmsen@iresearch.nl


Hoe ziet jouw 
droomspeeltuin eruit? 

iresearch

Nog vragen? Mail ons!

Wat: Groepsgesprek over buitenspelen en 
bewegen

Wanneer: 22 september 2021

Tijd: 15.00-16.00 uur

Waar: IKC Van Kampen aan de 
Paterstraat 1 in Vlaardingen

Wie: Kinderen tussen de 8-11 jaar uit het 
Centrum van Vlaardingen  

Wil jij, samen met andere kinderen, 
meedenken over jouw droomspeeltuin? 

Vraag dan aan je ouders om je aan te melden voor 15 
september 2021 via de volgende link 

https://surveys.enalyzer.com?pid=s7kfasas.

Anne Harmsen (iresearch)
aharmsen@iresearch.nl. 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=s7kfasas
mailto:aharmsen@iresearch.nl


Denkt u met ons mee?
Hoe kunnen we kinderen in uw 

buurt meer verleiden tot 
buitenspelen en bewegen?

iresearch

In samenwerking met de gemeente Vlaardingen 
is iresearch op zoek naar ouders van kinderen in 

de leeftijd van 4 t/m 7 jaar wonend in het 
centrum van Vlaardingen. Denkt u tijdens een 
online groepsgesprek met ons mee hoe we de 

kinderen in uw buurt meer kunnen verleiden tot 
buitenspelen en bewegen? 

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. Wilt u 
meedoen? Meld u dan voor 23 september 2021 

aan via de volgende link 
https://surveys.enalyzer.com?pid=bum3rubu.  

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan Anne 
Harmsen (iresearch) via een mail naar 

aharmsen@iresearch.nl.

Hopelijk zien we u dan! 

Wat: Online groepsgesprek over 
buitenspelen en bewegen

Wanneer: 30 september 2021

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Waar: Digitaal via Zoom (link volgt na 
aanmelding)

https://surveys.enalyzer.com/?pid=bum3rubu
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Denkt u met ons mee?
Hoe kunnen we kinderen in uw 

buurt meer verleiden tot 
buitenspelen en bewegen?

iresearch

In samenwerking met de gemeente Vlaardingen 
is iresearch op zoek naar ouders van kinderen in 

de leeftijd van 4 t/m 7 jaar wonend in de 
Hoofdstedenbuurt van Vlaardingen. Denkt u 

tijdens een online groepsgesprek met ons mee 
hoe we de kinderen in uw buurt meer kunnen 

verleiden tot buitenspelen en bewegen? 

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. Wilt u 
meedoen? Meld u dan voor 14 september 2021 

aan via de volgende link 
https://surveys.enalyzer.com?pid=hm2g2q4s.  

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan Anne 
Harmsen (iresearch) via een mail naar 

aharmsen@iresearch.nl.

Hopelijk zien we u dan! 

Wat: Online groepsgesprek over 
buitenspelen en bewegen

Wanneer: 21 september 2021

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Waar: Digitaal via Zoom (link volgt na 
aanmelding)

https://surveys.enalyzer.com/?pid=hm2g2q4s
mailto:aharmsen@iresearch.nl

