S.V. “Ons Eiland”
Kortenaerstraat 61
svonseiland@gmail.com
http://svonseiland.nl

Beste S.V. “Ons Eiland”-lid,
In deze nieuwsbrief:
● Baby nieuws!
● Gezocht - speeltuinjournaliste
● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin
● Wijkpeiling en locatie speeltuin
● Zaterdagopenstelling en portiers
● Speeltuingebouw is opgeknapt
● Lidmaatschap nieuwe speelseizoen
● Bestuurslid gezocht
Hopelijk veel leesplezier met deze nieuwsbrief!
●

Baby nieuws
Hoera!! Bestuurslid Marieke en haar man Jay hebben op 14 februari een
prachtige dochter Maeve gekregen! We zijn heel blij dat alles goed is gegaan
en willen hen dan ook van harte feliciteren vanaf deze plek!
Overigens, misschien leuk om te vermelden aangezien er nogal wat
zwangeren zijn onder de leden dat er onder de speeltuinleden nog een kleine
spruit bijgekomen is. Ook Ivo, Sonja en Julie willen we van harte feliciteren met
jullie zoon en broertje Tom.

● Gezocht - speeltuin journalisten
Houd je van schrijven? Houd je van speeltuinen? Dit is je kans!
We zoeken kinderen die iets willen schrijven over de speeltuin waar ze vaak komen.
Dat mag gaan over wat je goed vindt gaan, of juist minder goed. Het wordt gepubliceerd in
een blad over Leidse Speeltuinen en op onze eigen facebookpagina. De middag wordt
georganiseerd door Libertas in de speeltuin. Ben je ongeveer 8 tot 12 jaar oud, geef je dan
op via goof.inge@tiscali.nl
● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin
We hebben voor de eerste helft van het nieuwe jaar alweer een heel aantal activiteiten
gepland. Naast bovengenoemde activiteit hebben natuurlijk onze 2-wekelijkse knutselclub,
maar ook zijn er een aantal losse activiteiten in de planning. Ze zijn natuurlijk allemaal te
vinden op de Facebookpagina, maar hieronder ook even een overzicht:
Zaterdag 19 maart    - Sprookjesmiddag. Start om 16:00.
Woensdag 23 maart - Speeltuin journalisten. Start om 15:30.

Zaterdag 26 maart    - Paaseieren rapen in de speeltuin (activiteit in samenwerking met
Stichting Leiden Helpt). Start 9:30
Vrijdag 1 april            - Knutselmiddag; Start om 15:30.
Deelname kost EUR 0,50 per kind
Woensdag 6 april      -  Speeltuin journalisten. Start om 15:30.
Vrijdag 15 april          - Knutselmiddag (meer info, zie boven)
Woensdag 20 april    - Speeltuin journalisten. Start om 15:30.
Woensdag 27 april    - Koningsdag 9:30 verzamelen en om 10:00 fietsen door de buurt
Vrijdag 29 april          - Knutselmiddag (meer info, zie boven)
Als je het leuk vindt om te helpen bij een activiteit, meldt je dan aan via h
 ttp://svonseiland.nl/
● Wijkpeiling en locatie speeltuin
Zoals je weet heeft het onderzoeksbureau JSO (in opdracht van de gemeente Leiden) de
afgelopen tijd een wijkpeiling gehouden over de locatie van de speeltuin en activiteitenplek.
Het resultaat van deze wijkpeiling hebben we eerder per mail toegestuurd aan onze leden.
De wijkpeiling is slechts een onderdeel van het onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport
zal later deze maand uitkomen. Zodra hier meer over bekend is, laten we dit natuurlijk
weten!
● Zaterdag openstelling en portiers
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we een proef zouden starten om op zaterdag de
speeltuin op proef zonder portier open te stellen. We hebben geen klachten van
omwonenden gekregen en concluderen daarmee dat deze proef succesvol was. Nu het
voorjaar er weer aankomt, zullen we vanaf eind april wel weer portiers gaan inzetten op
zaterdag, zodat we ook de paddenstoel kunnen openen en er ook wat lekkers verkocht kan
worden. We zoeken daarvoor nog 1 of 2 portiers. Ben je bereid 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 is opgeknapt
Ook dit was een onderwerp in de vorige nieuwsbrief. Inmiddels kunnen we melden dat het
speeltuingebouw van binnen helemaal is geverfd en een leuke kinderhoek heeft gekregen.
De foto’s kun je zien op de facebookpagina, maar nog beter is om natuurlijk even te komen
kijken! Het is nog niet helemaal klaar, maar we zijn er nu al heel blij mee en bij deze dan ook
hartelijk dank voor de inzet van de vrijwilligers!!
● Lidmaatschap nieuwe speelseizoen
We zijn blij met het aantal leden dat het afgelopen jaar weer verder is gegroeid. We willen je
vragen om ook dit jaar weer je bijdrage van 12 euro per gezin over te maken op
NL88INGB 0000 5502 69 onder vermelding van naam, straat en huisnummer. We zullen
hier binnenkort ook een mailing over sturen. Bij voorbaat hartelijk dank!
● 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 op een andere manier een
bijdrage te leveren 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.
We hopen je op deze wijze weer een update te hebben gegeven van alles wat ons de
laatste en komende weken bezig heeft gehouden. H
 oud 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,
Antoinette Voogd,
Secretaris S.V. “Ons Eiland”,
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt”.

