
Jantje Beton kinderspelen en feest op donderdag 28 juni 2018: 

Verschillende straten in Stokhasselt afgesloten op deze dag: 

Op donderdag 28 juni is het feest want Jantje Beton bestaat 50 jaar. Jantje Beton heeft Tilburg 

uitgekozen om dit te vieren, en wel in de speelwijk Stokhasselt. Zij zien deze wijk als 

voorbeeld en inspiratiebron voor andere wijken, waar kinderen dagelijks veel speelplezier 

beleven. 

De viering bestaat uit twee delen: de Jantje Beton kinderspelen en het Jantje Beton feest. 

Jantje Beton kinderspelen: 
Tijdens deze feestelijke buitenspeeldag is er een speelparcours in de wijk. Dit parcours loopt 

langs verschillende buitenspeelplekken, zoals het Midden Brabant Park en de schoolpleinen. 

Het totale parcours bestaat uit ruim 50 avontuurlijke activiteiten zoals stoepranden, grote 

bellenblazen en een obstakelrace. 

Ongeveer 850 kinderen van alle drie de basisscholen in de wijk doen mee aan deze 

activiteiten. 

De kinderspelen beginnen om 9.30 uur en duren tot 14.15 uur. U bent van harte welkom om te 

komen kijken. 

Wegafsluitingen rondom kinderspelen: 
De opbouw van de Jantje Beton kinderspelen gebeurt op 28 juni vanaf 07:30 uur op 

verschillende locaties in de wijk. Om de kinderen veilig te laten spelen, worden in de 

Kapelmeesterlaan vanaf 8.00 uur twee zijstraten afgesloten. Ook is de Dirigentenlaan vanaf 

8.00 uur, tussen de twee oversteekplaatsen van Jantje Beton, afgesloten. De afsluitingen duren 

tot ongeveer 14.30 uur. 

Wij verzoeken bewoners hun auto deze dag ergens anders te parkeren. 

Jantje Beton feest: 

Naast de kinderspelen organiseert Jantje Beton deze dag ook een feestmoment voor een groep 

belangrijke relaties. Dit feest vindt plaats in een tent in de pluktuin in het Midden Brabant 

Park en duurt van 15.30 uur tot 17.00 uur. Het Jantje Beton feest is een besloten bijeenkomst 

waarbij ook prinses Beatrix aanwezig is. De tent is daarom alleen toegankelijk voor 

genodigden. 

Om de wijk nog speelser te maken wordt er een muurschildering onthuld en speelnijlpaarden 

geplaatst in het Ypelaerpark. 

Wegafsluitingen rondom feest: 
Voor het Jantje Beton feest zijn vanaf 13.00 tot 18.00 uur het Mascagnihof en de kruising 

Dirigentenlaan /Puccinistraat afgesloten. De vier parkeerplaatsen aan het eind van het 

Puccinihof vlakbij de kinderboerderij zijn op donderdag 28 juni afgezet. Wij verzoeken 

bewoners om deze dag ergens anders te parkeren. 

 


