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NIEUWS 
 
In deze nieuwsbrief: 

● Zaterdag 5 september - spelletjesmiddag in de speeltuin! 
● Toekomst van de speeltuin en haalbaarheidsonderzoek 
● Portier op vrijdag 
● Vrijwillige portier op zaterdag 
● De activiteitencommissie zoekt versterking 

 
Beste S.V. Ons Eiland lid, 
 
De zomervakantie is weer voorbij en het gewone leven draait inmiddels alweer een weekje. 
Ook tijd voor mij om weer een aantal dingen met u te delen. 
 

● Zaterdag 5 september - spelletjesmiddag in de speeltuin! 
Op zaterdagmiddag 5 september organiseren we tussen 14:00 - 17:00 een gezellige 
spelletjesmiddag. Er zijn een hoop spelletjes te doen en de kinderen kunnen meedoen met 
een tafeltennis- of tafelvoetbaltoernooi. Ook kun je je laten schminken en is er een 
knutseltafel in het speeltuingebouw. En als je het leuk vindt, mag je verkleed komen en 
meedoen met de modeshow. Voor de lekkere trek kun je natuurlijk terecht in de paddenstoel 
of bij de stroopwafelbakfiets! De ouders kunnen lekker bijkletsen en mogen ook nog even 
hun krachten meten in de speeltuin….. Gezellig als je erbij bent (en neem de buren mee :-)) 
 

● Toekomst van de speeltuin en haalbaarheidsonderzoek 
In de vorige nieuwsbrief noemde ik al dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de 
verschillende scenario’s voor de speeltuin en/of een activiteitenkiosk in het park langs de 
Tasmanstraat. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door bureau JSO in opdracht van de 
gemeente Leiden.  
 
Op zaterdag 26 september a.s. zullen de onderzoekers aanwezig zijn op het wijkfeest in het 
Park langs de Tasmanstraat. Het is belangrijk om actief op de onderzoekers af te stappen 
voor informatie en om uw mening kenbaar te maken. Roept u ook zoveel mogelijk familie, 
kennissen, buren en vrienden uit de buurt op hetzelfde te doen.  
 
Vóór het parkfeest (vanaf ongeveer 10 september) en daarna (tot ongeveer half oktober) zal 
JSO buurtbewoners (waaronder ook jeugd van 4 tot 18 jaar) gaan interviewen over drie 
scenario’s voor “Ons Eiland” (zie vorige nieuwsbrief). Hoe meer mensen kenbaar maken aan 
de onderzoekers wat ze willen met “Ons Eiland” en het park, hoe beter de resultaten van het 
onderzoek zijn en hoe beter de gemeenteraad een keuze kan maken uit de verschillende 
scenario’s en daarmee de locatie van de speeltuin. 
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Als het goed is, komt er voorafgaand aan het parkfeest nog een wijkkrant uit waar u meer 
informatie over het parkfeest, de verschillende projecten binnen de wijkvisie en JSO vindt.  
 
Als bestuur zullen wij u als achterban in de komende periode ook zoveel mogelijk op de 
hoogte houden en betrekken om uw mening te horen. Hou daarom de mailbox en 
facebookpagina in de gaten. We rekenen op uw steun! 
 

● Portier op vrijdag 
In de vorige nieuwsbrief meldde ik al dat Petra ons helpt als portier van maandag t/m 
donderdag. Sinds een aantal weken hebben we inmiddels op vrijdag ook hulp van Trudy. 
Heel fijn! We zijn nu dus weer compleet.  
 

● Vrijwillige portier op zaterdag 
Sinds eind juni is er een vrijwilligerspoule samengesteld waardoor het mogelijk is om de 
speeltuin ook op zaterdag open te hebben. Vanaf eind september wordt er weer een nieuw 
rooster gemaakt en we kunnen nog nieuwe portiers gebruiken. Je bent 1x per 6 weken voor 
een ochtend- of middagdeel aan de beurt. Lijkt het u leuk,  geef u dan op via 
http://portier.svonseiland.nl of stuur een mailtje naar svonseiland@gmail.com. 
 

● De activiteitencommissie zoekt versterking 
Eerder in de nieuwsbrief zag u al dat er komende week een spelletjesmiddag georganiseerd 
wordt. Dit is een initiatief van de activiteitencommissie van de speeltuin. De afgelopen jaren 
hebben een aantal moeders ons geholpen bij het organiseren van halloween, kinderdisco en 
andere activiteiten. Hun kinderen zijn inmiddels wat ouder en daarom zijn we op zoek naar 
nieuwe ouders die het leuk vinden om af en toe wat leuks te organiseren in de speeltuin. 
Heeft u interesse, stuur dan een mail naar svonseiland@gmail.com. 
 
Houd de facebookpagina in de gaten voor de laatste updates en foto’s van de activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jessica Hilhorst 
Secretaris S.V. Ons Eiland 
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt” 
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