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1. SOCIAL MEDIA: VOORBEELDTEKSTEN  
 
Gebruik onderstaande voorbeeldteksten voor berichtgeving via Twitter / Facebook. 
- Vervang de rode teksten door eigen tekst.

Voorbeeld Twitterbericht 
Speeltuinvereniging #Borger-West ontvangt geld van Jantje Beton voor een natuurlijk speelterrein  
[bit.ly link naar artikel/nieuwsbericht op website] 

Voorbeeld Facebookbericht 
Jantje Beton steunt onze speeltuinvereniging met een bedrag van € bedrag! Het geld van Jantje Beton helpt  
ons bij het opknappen van het natuurlijke speelterrein. [link naar volledig artikel/ nieuwsbericht op website]  
[Beeld: logo Jantje Beton] 

Het logo van Jantje Beton vind je op de pagina: www.jantjebeton.nl/pers

Tips 
•  Maak een Twitterbericht niet te lang. 
•   Tag je genoemde contacten / organisaties in je tweet- en facebookbericht. Dit doe je door het @-teken  

vóór de naam van de persoon of organisatie in te typen. 
•   Als je een tag toevoegt, wordt er een link gemaakt waarop mensen kunnen klikken om meer informatie  

te krijgen. De mensen die je tagt, ontvangen hierover een melding zodat zij je bericht kunnen zien.

2. PERSBERICHT: INSTRUCTIE EN VOORBEELDTEKST
Instructie
Gebruik onderstaand format als voorbeeld voor het persbericht dat je, na tekstaanpassingen,  
kunt versturen naar plaatselijke huis-aan-huisbladen of lokale media. 
- Vervang de rode teksten door gegevens door eigen tekst.
- Het persbericht is opgebouwd uit de volgende vaste onderdelen:
1. Vermeld altijd PERSBERICHT bovenaan jouw persbericht
2. Een pakkende hoofdkop
3. Een korte inleiding (vet gedrukt) met de belangrijkste informatie
4. Het project (de aanleiding, wensen voor verbetering en beoogd resultaat)
5. De betrokkenheid van kinderen bij het project
6. Over Jantje Beton (om in het kort te verduidelijken wat Jantje Beton precies doet)
7. Afsluiten met een scheidingstreep, met daaronder meer informatie voor de redactie. 



 

 Voorbeeld persbericht

Jantje Beton helpt mee met het opknappen van speeltuin De Zandkuil in Tricht

Tricht, datum – Jantje Beton steunt Stichting Speelplek Tricht ’t Spinnenweb met een bedrag van € bedrag 
voor het opknappen van speeltuin De Zandkuil in het dorp Tricht. Door het dorp  
loopt een drukke spoorlijn waardoor de ruim 200 kinderen in Tricht niet gemakkelijk buiten kunnen  
spelen. Daarom is een speelplek in de buurt erg belangrijk. Die is er ook wel, maar met zeer verouderde 
speeltoestellen die niet meer voldoen aan de wettelijke eisen en geen uitdaging bieden.  
De plek is toe aan een opknapbeurt!

Kinderparticipatie 
Bij het maken van het nieuwe plan zijn kinderen aantoonbaar betrokken geweest. Zij maakten tekeningen  
van droomspeeltuinen en gaven hun mening over het nieuwe ontwerp van de speeltuin. Het uiteindelijke 
ontwerp is daarop afgestemd. Er komen houten boomstammen om op te klauteren en bosjes om in te 
verstoppen.

Jantje Beton 
Jantje Beton zet zich samen met kinderen in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd.  
Spelen is niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het leukste. 
Daarom zegt Jantje Beton… STOP NOOIT MET SPELEN!  

Informatie voor de reactie

Contact Jantje Beton
Kitty van Ginkel
k.vanginkel@jantjebeton.nl
06 - 40 026 204

Contact Stichting Speelplek Tricht ’t Spinnenweb
Voornaam Achternaam
info@spinnenweb.nl
030 – 372 72 72


