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In deze nieuwsbrief: 

● Knutselmiddag in de speeltuin 
● Resultaat enquête en terugblik op de informatiebijeenkomst van 12 

december 
● Nieuwe website 
● Zaterdag in de winter speeltuin open zonder portier 
● Speeltuingebouw tijdelijk opgeknapt 
● Verhuur speeltuingebouw voor leden 
● Bestuurslid gezocht 

 
 
Allereerst de beste wensen voor 2016! We hopen natuurlijk weer op een nieuw jaar met veel 
speelplezier. Veel plezier met deze nieuwsbrief met nieuwe activiteiten in de speeltuin! 
 

● Knutselmiddag in de speeltuin! 
Afgelopen vrijdag hadden we voor het eerst een knutselmiddag in het speeltuingebouw. Een 
groot succes! Aanstaande vrijdag (15 januari) staat er weer 1 gepland. Start om 15:30. Kom 
dus kijken en hou de Facebookpagina in de gaten voor volgende knutselmiddagen. 
Deelname kost EUR 0,50 per kind. Kijk op activiteit.svonseiland.nl.  
Als je af en toe wilt helpen bij een knutselmiddag, meldt je dan aan via http://svonseiland.nl/ 
 

● Resultaat enquête en terugblik op de informatiebijeenkomst van 12 december 
Allereerst hartelijk dank voor het invullen van de enquête! We zijn blij met het resultaat met 
een opkomst van 50% van de digitale leden en 35% van het totaal aantal leden!  
Terwijl de kinderen mooie kerststerren knutselden, kregen de aanwezige leden een 
toelichting op het resultaat van de enquête. Bureau JSO heeft een korte uitleg gegeven over 
de stand van zaken omtrent het onderzoek naar de scenario’s. Via scenario.svonseiland.nl 
kun je de verschillende scenario’s nog eens bekijken. Uit de enquête kwam duidelijk naar 
voren dat scenario 1 en 2 een sterke voorkeur hadden boven scenario 3. Het resultaat van 
de enquête geven we mee aan bureau JSO om mee te nemen in hun onderzoek. Waar 
mogelijk zal het speeltuinbestuur op korte termijn al zaken uit de enquête oppakken. Het 
resultaat van de enquête is na te lezen via: enquete.svonseiland.nl 
 
De bijeenkomst was tevens een mooi moment voor buurtbewoner Antoinette om haar 
plannen voor het speeltuingebouw op de korte termijn te delen met de leden. Verderop in de 
nieuwsbrief daarover meer. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel. Er 
waren een aantal nieuwe gezichten. Leuk om elkaar zo ook wat beter te leren kennen! 
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● Nieuwe website 
Voor wie het nog niet opgevallen was, sinds eind vorig jaar heeft SV Ons Eiland ook een 
eigen website! We zijn er heel blij mee. De facebookpagina werd al gebruikt voor alle 
nieuwtjes, maar andere informatie is nu ook makkelijk te vinden via de website. Wil je 
informatie over de openingstijden of wil je weten hoe je vrijwilliger kunt worden, neem dan 
gauw een kijkje op svonseiland.nl.  
 

● Zaterdag in de winter speeltuin open zonder portier 
Sinds juni 2015 zijn we een portierspoule gestart met speeltuinouders om te zorgen dat de 
speeltuin ook op zaterdag open kan zijn. Vrijwilligers daarvoor hartelijk dank! In de winter is 
het een stuk rustiger in de speeltuin. Mede gezien het resultaat van de enquête heeft het 
bestuur heeft daarom besloten om als proef de speeltuin tot 1 april zonder portier open te 
stellen op zaterdag. Vanaf 1 april zullen we weer portiers inzetten. We zoeken nog 
vrijwilligers, dus als je bereid bent om 1x per 6 weken een ochtend of middag in de speeltuin 
te staan, geef je dan op via de website (portier.svonseiland.nl) 
 

● Speeltuingebouw tijdelijk opgeknapt 
We wachten al lang op duidelijkheid rondom de scenario’s van de speeltuin. Welk scenario 
er ook gekozen wordt, het zal nog wel even duren voor de plannen zichtbaar zijn. Zolang 
willen we niet wachten om het speeltuingebouw wat gezelliger te maken. In een eerder item 
van deze nieuwsbrief noemde ik het al, Antoinette heeft tijdens de informatiebijeenkomst 
haar ideeën gepresenteerd: Het speeltuingebouw aantrekkelijker maken voor ouders die 
samen eens een kopje koffie willen drinken op een regenachtige dag, terwijl de kindjes 
lekker binnen kunnen spelen. De komende weken krijgt het gebouw van binnen een 
verfbeurt. Daarna prikken we een aantal data voor klusdagen waarbij alle hulp welkom is. 
We sluiten het geheel af met een feestelijk moment! De komende tijd hoor je hier meer over. 
 

● Verhuur speeltuingebouw voor leden 
Regelmatig komen er vragen van mensen of ze het speeltuingebouw mogen huren voor 
verjaardags-/kinderfeestjes. Vanwege klachten in het verleden van buurtbewoners zijn we 
hier als bestuur erg terughoudend in geweest. Aangezien de behoefte er wel is (onze huizen 
zijn tenslotte niet al te groot), hebben we daarom besloten om bij wijze van proef alleen voor 
leden (minimaal 1 jaar lid en met borg) het speeltuingebouw te verhuren voor feestjes 
(alleen op zaterdag, overdag en bij beschikbaarheid van een vrijwilliger). Voor meer 
informatie: gebouw.svonseiland.nl. Wil je helpen als vrijwilliger bij openstelling van het 
speeltuingebouw op zaterdag of andere vragen kun je contact opnemen met het bestuur. 
 

● Nieuw bestuurslid gezocht! 
Last but not least, per half mei zal ondergetekende een half jaar met gezin naar het 
buitenland vertrekken. We zoeken daarom een nieuwe secretaris voor het bestuur. Wil je 
geen secretariële taken uitvoeren, maar vindt je het wel leuk om bijvoorbeeld deze 
nieuwsbrief te maken, dan kan dat natuurlijk ook! Lijkt het je leuk om (een deel van) mijn 
taken over te nemen of wil je meer horen wat het inhoudt en hoeveel tijd het kost, stuur dan 
een mailtje naar svonseiland@gmail.com.  
 
Een volle nieuwsbrief. Je ziet…... ondanks het winterseizoen hebben we niet stil gezeten! 
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Houd facebook en de website goed in de gaten voor de laatste updates en foto’s van de 
activiteiten. 
 
Tot ziens in de speeltuin! 
Met vriendelijke groet, 
Jessica Hilhorst 
Secretaris S.V. “Ons Eiland” 
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt” 
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