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NIEUWS

In deze nieuwsbrief:
● Vrijdagavond 30 oktober - Halloween in de Zeeheldenbuurt!
● Zaterdag 14 november - Klusdag (winterklaarmaakdag)
● Vrijdag 20 november - pyjama party en pre-sinterklaasfeestje
● Toekomst van de speeltuin en haalbaarheidsonderzoek
Beste S.V. Ons Eiland lid,
De winter komt er weer aan, maar dat betekent niet dat er niks te doen is in de speeltuin. In deze
nieuwsbrief weer een aantal activiteiten en natuurlijk een update over de toekomst van de speeltuin.
● Vrijdag 30 oktober - Halloween in de Zeeheldenbuurt!
U heeft afgelopen week als het goed is al een flyer in de brievenbus gekregen. Op vrijdag 30 oktober is het
weer zover, dan gaan we flink griezelen in de Zeeheldenbuurt. Wie durft er snoepjes op te halen bij de
spookhuizen in de buurt? We beginnen in de speeltuin. Kinderen kunnen daar hun Halloween presentje
ophalen. Vanuit de speeltuin kunt u zelf verder langs de deuren gaan om wat lekkers te verzamelen met de
kinderen die durven! Kinderen t/m 7 jaar kunnen alleen onder begeleiding mee. Aanmelden en informatie via
svonseiland.activiteiten@gmail.com
Als de kinderen op vrijdagavond tussen 18:30 +/- 20:30 bij u aan mogen bellen voor een snoepje, zorg dan
dat de eerder bezorgde flyer voor het raam hangt of versier het huis!
Start: 18:30 in de speeltuin.

● Zaterdag 14 november - Klusdag (winterklaarmaakdag)
In het voorjaar zijn er een aantal opruim- en klusdagen georganiseerd in de speeltuin. Het resultaat is te
zien, de speeltoestellen zijn geverfd, de paddenstoel is opgeknapt, er zijn moestuinbakken in gebruik
genomen en nog veel meer. Met de winter in aantocht willen we weer een dag organiseren om de
speeltuin “winterklaar” te maken. Klussen (opruimen, verven, enz.)  in en om het speeltuingebouw, de
plantenbakken netjes achterlaten, genoeg te doen dus. Het is meteen een mooie gelegenheid om weer
eens bij te praten met de buren die u nu ook een stuk minder vaak ziet nu het weer kouder wordt :-)
Komt u ook helpen? Alvast aanmelden of de kluslijst inzien? Stuur even een email naar
svonseiland@gmail.com
Tijd: vanaf 10:00 (maar u bent welkom wanneer u wilt!).
● Vrijdag 20 november - pyjama party en pre-sinterklaasfeestje
Sinterklaas is weer bijna in het land! Dat kunnen ook wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Sinterklaas komt 14 november aan in Nederland en 21 november in Leiden. Om alvast in de stemming
te komen, mogen de kinderen in pyjama naar het speeltuingebouw komen voor een dansfeestje.
Vergeet niet om een schoen mee te nemen, misschien zit er na het weekend wel iets lekkers in!
Tijd: 18:30 - 20:30

● Toekomst van de speeltuin en haalbaarheidsonderzoek
In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat bureau JSO in opdracht van de gemeente Leiden een
haalbaarheidsonderzoek is gestart naar de verschillende scenario’s van de speeltuin en/of
activiteitenkiosk. Op dit moment worden de randvoorwaarden (financieel, technische haalbaarheid) voor
de verschillende scenario’s gemaakt. Uw mening is belangrijk voor ons. Daarom zullen wij een enquête
uitzetten onder de leden over de verschillende scenario’s zodra we duidelijkheid hebben over deze
randvoorwaarden. U hoort hier de komende weken meer van.
We hopen u te zien bij onze activiteiten de komende tijd! Heeft u zelf een leuke activiteit die u graag wilt
organiseren, dan horen we dat natuurlijk ook graag! Stuur dan een mailtje naar
svonseiland.activiteiten@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”

