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De Herfstnieuwsbrief… 
● HALLOWEEN 28 oktober 
Op 28 oktober gaan we weer griezelen in de 
Zeeheldenbuurt. Om 19.00 starten we als vanouds in de 
speeltuin, die is omgetoverd tot spooktuin. De kleine helden gaan onder 
begeleiding langs de huizen om snoepjes op te halen. Hopelijk doen er weer 
veel buurtbewoners mee. Zin om mee te doen? Plak dan de flyer op het raam, 
zodat de kinderen weten waar er voor snoepjes aangebeld kan worden.  
● Knutselclub  
Om de vrijdag kunnen kinderen meedoen met de knutselclub! Kijk op de 
facebookpagina voor de knutselactiviteiten. Er worden echt hele mooie kunstwerken 
gemaakt met de kinderen! Leuk en heel gezellig! Doe je ook mee? 
● BINGO  
Er is weer een BINGO op 8 november om 20.00. Om 19.30 gaat de deur open!  
● Vrijwilligers Portierspoel speeltuin 
Alle vrijwilligers bedankt voor het portierschap afgelopen zomer! Hierdoor kon de speeltuin 
ook in het weekend open. In het vroege voorjaar gaan we weer een mooi portiersschema 
maken. Fijn als u dan ook weer portier wilt zijn. Nieuwe portiers zijn natuurlijk altijd welkom!  
● Wijkvisie 
Naar aanleiding van de stemming in de wijk met betrekking tot de speeltuin ‘Ons Eiland’, is 
een voorkeur gebleken voor scenario 2 A: het speeltuingebouw zal meer fungeren t.b.v. 
buurtfunctie en zal voor € 300.000 verbouwd worden om het gebouw geschikt te maken voor 
de toekomst. Verder horen wij in november welke speeltoestellen aan vervanging toe zijn en 
wat daar financieel voor beschikbaar is. Tevens zal er een klein gebouwtje / kiosk komen in 
het Zeeheldenpark. De gemeenteraad heeft zich bij deze uitkomst aangesloten en gaat mee 
met de wensen uit de wijk. Verdere plannen en uitvoering volgen vanaf november. Dit zal 
samenhangen met de uitvoering van de Bontekoestrook en de plannen voor het 
Zeeheldenpark. Gebouw en speeltoestellen in onze speeltuin zullen in overleg met de leden 
en ook met de buurtbewoners, uitgevoerd worden. 
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Een terugblik op…. 

 
 
 
 
 

 
● Jubileumfeest S.V. “Ons Eiland” 
Op 18 juni hebben we de 70ste verjaardag van de speeltuin gevierd: een borrel voor de leden 
en natuurlijk een heel leuk speeltuinfeest voor alle kinderen. Bloony heeft hele mooie 
ballonfiguren gemaakt en er was een springkussen. Ook konden de kinderen geschminkt 
worden. Natuurlijk is er ook lekker gegeten, gedronken…en gesnoept! Op naar de volgende 
70 jaar! 
● Ledenvergadering 
Op 4 juli werd de ledenvergadering van onze speeltuin gehouden. De kascontrole is 
uitgevoerd door Aafke en Wessel. Zij hebben hun taak zeer serieus gedaan. Waarvoor dank. 
Geïnteresseerden kunnen het verslag opvragen. Schrijf dan even een mail naar 
svonseiland@gmail.com. 
● Parkfeest en BBQ in de speeltuin 
Op 3 september was er weer een parkfeest. Dit jaar een wat kleiner, maar heel gezellig 
parkfeest. In de speeltuin was er ter afsluiting een BBQ georganiseerd om alle vrijwilligers en 
bewoners uit de buurt, te bedanken voor hun inzit. Vrijwilligers, nogmaals bedankt!!! 
● Waterpretdagen 
16 juli en 19 augustus was het in de speeltuin een gezellige en natte bedoeling. Gelukkig 
scheen de zon. Veel kinderen hebben zich vermaakt met badjes, sproeiers en waterpistolen. 
Vooral de waterbaan, glijden op een met plastic bedekt matras, besproeid met water, was 
een groot succes.  
● Moestuintjes 
De moestuintjes in de speeltuin hebben aangetoond dat hun plekje op het zuiden ideaal is. 
Uit de wind, veel zon en genoeg water. De bakken stonden bomvol groente en fruit. Vooral 
de courgettes waren prachtig! Maar ook de bieten, de grote hoeveelheid tomaten en de 
pompoenen waren indrukwekkend. Prima oogst dit jaar! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het bestuur, 
Antoinette Voogd 
Nieuwsbrief-vrijwilliger van “Ons Eiland”, 
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt”. 
 
 


