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Beste S.V. Ons Eiland Lid,
In deze nieuwsbrief:
• Paaseieren zoeken

• Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin

• Vervanging speeltoestellen speeltuin en herinrichting park
• Portiers gezocht voor zaterdag- en zondagmiddag
• Lidmaatschap nieuwe speelseizoen
• Website in het engels
• Boomplantdag

Het is alweer even geleden dat onze laatste nieuwsbrief uit kwam, maar het speelseizoen komt er
weer aan, dus hoogste tijd om de laatste nieuwtjes te delen. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Paaseieren zoeken
Op zondag 9 april is er weer paaseieren zoeken in de speeltuin! Om 12:00 verzamelen we in het
clubgebouw van de speeltuin waar je geschminkt mag worden als paashaas als je wilt. Ook kun je er
een mooi paasei maken. Zodra de paashaas klaar is met verstoppen, gaan we met elkaar alle

paaseieren zoeken en verzamelen. Daarna worden de paaseieren verdeeld en krijgt iedereen ze mee
naar huis. Na afloop blijft de speeltuin open en kan er lekker gespeeld worden!

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 we 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:
Zondag 9 april

Paaseieren rapen in de speeltuin. Start om 12:00.

Dinsdag 11 april

Bingo. Start om 20:00 in het clubgebouw.

Vrijdag 14 april

Knutselmiddag; Start om 15:30.
Deelname kost EUR 0,50 per kind.
Fiets versieren voor koningsdag

Donderdag 27 april

Koningsdag 9:30 verzamelen en om 10:00 fietsen door de buurt

Vrijdag 28 april

Knutselmiddag (meer info, zie boven)

Dinsdag 9 mei

Bingo. Start om 20:00 in het clubgebouw

Zondag 14 mei

Sprookjesspreker; 14:00; voor leeftijd 4 t/m 12 jaar.

Dinsdag 6 juni

Bingo. Start om 20:00 in het clubgebouw.

Als je het leuk vindt om te helpen bij een activiteit, meld je dan aan via http://svonseiland.nl/

Vervanging speeltoestellen speeltuin en
herinrichting park
In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat de speeltuin op de huidige plek blijft. Nu dit duidelijk is,
kunnen we plannen maken voor de toekomst. Inmiddels is er een speeltuin leverancier geselecteerd

waar we mee verder willen kijken naar de speeltoestellen die aan vervanging toe zijn. Natuurlijk zullen
we de leden hierin betrekken, dus zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we het weten.

Ook de gemeente is druk bezig met de herinrichting van het park langs de Tasmanstraat. De
gemeente stemt af met het bestuur speeltuinvereniging over de speelfunctie in het park.

Op donderdag 20 april zal er een laatste inloopavond in het speeltuingebouw zijn waarbij de
gemeente haar plannen presenteert. Kom dus vooral en geef je input.

Portiers gezocht voor zaterdag- en zondagmiddag
Inmiddels is de speeltuin alweer 2 jaar open op zaterdag waarbij we in de zomermaanden de hulp
inroepen van portiers. Afgelopen zomer hebben we ook op zondagmiddag portiers ingezet. Nu het
nieuwe speelseizoen er weer aan komt, zullen we vanaf eind april weer portiers gaan inzetten op

zaterdag (ochtend open zonder toezicht, middag met portier) en zondagmiddag (ochtend gesloten),
zodat we ook de paddenstoel kunnen openen en er wat lekkers verkocht kan worden. We zoeken

daarvoor nog 2 of 3 portiers. Ben je bereid om 1x per 6 weken een middag in de speeltuin te staan,
geef je dan op via de website (portier.svonseiland.nl)

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. Als het goed is heb je
hier al een mail over gekregen. Als dat niet het geval is, stuur dan een mailtje naar
svonseiland@gmail.com. Bij voorbaat hartelijk dank!

Website in het engels
We krijgen regelmatig vragen van buitenlandse ouders die voor hun werk tijdelijk in Leiden wonen.
Een goede reden om de belangrijkste informatie over de speeltuin in het engels te vertalen. Heb je
buitenlandse collega’s of vrienden, stuur de link van onze website dan vooral door. Leuk om “Ons
Eiland” met zoveel mogelijk mensen te delen.
Terugblik….

Boomplantdag
Op woensdag 22 maart was de landelijke boomplantdag. In de wijk werden een aantal nieuwe bomen
geplant, maar ook in de speeltuin was het feest. Je kon er je eigen bloempotje schilderen, groente

planten of een tipi maken. Ook was er limonade met wat (gezond) lekkers en kon je je eigen tattoo
plakken. We hadden heerlijk weer, dus het was weer een gezellige dag.

We hopen je op deze wijze weer een update te hebben gegeven van alles wat ons de laatste en
komende weken bezig heeft gehouden. 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”.

