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Beste S.V. “Ons Eiland”-lid,
In deze nieuwsbrief:
● Algemene Leden Vergadering (ALV): “presentatie van nieuwe indeling
en nieuwe toestellen speeltuin”
● Kindervoorstelling: “Ze zeggen dat ik gek ben”
● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin
● Laatste herinnering betaling lidmaatschap 2017
● Terugblik….

En dit is alweer nieuwsbrief nr 2 van die speelseizoen. We hebben weer een paar leuke
activiteiten in petto en nieuws over de vernieuwing van de speeltuin. Veel leesplezier met
deze nieuwsbrief!
ALV donderdag 29 juni 2017; 20:00; Speeltuingebouw: “nieuwe toestellen en
indeling”
Naast de gewone ALV agenda zal de firma Eibe zal een presentatie geven met voorstellen
voor de indeling en vervanging van de speeltoestellen.
●

Bent u benieuwd naar de plannen voor de nieuwe speeltoestellen en indeling, kom
dan naar de ALV!
De gedetailleerde agenda van de ALV volgt in een aparte e-mail.
Dit keer willen we de formaliteiten kort houden en de avond vooral gebruiken om samen te
brainstormen over de vernieuwde speeltuin.
In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat er een speeltuin leverancier geselecteerd is. Dit
is Eibe geworden. Eibe zal op 29 juni een eerste concept van de vernieuwde speeltuin
presenteren. Het ontwerp is nog niet definitief, dus we hopen op een grote opkomst
waardoor we samen kunnen kijken hoe we de speeltuin nog leuker kunnen maken en
toekomstbestendig!
●

Kindervoorstelling “Ze zeggen dat ik gek ben”
Op zondag 11 juni spelen Haasnoot en van Kempen de
kindervoorstelling “Ze zeggen dat ik gek ben” in ons
speeltuingebouw. Kamelen, dromedarissen, indianen,

snoepjes, vogelgeluiden en badeenden. Het duo wordt voor de gelegenheid bijgestaan door
Rene Olsthoorn op emmer en koebel. Haasnoot en van Kempen hebben door middel van
verschillende voorstellingen Leiden kennis laten maken met hun experimentele polderblues.
Rauw, vervreemdend, lief en met een flinke dosis theater staat hun performance garant voor
een bijzondere ervaring. Kinderen, ouders en opa’s en oma’s, iedereen is van harte
uitgenodigd om actief deel te nemen aan dit muzikale avontuur. Kom We hopen u te zien op
11 juni in de speeltuin “Ons Eiland”, Kortenaerstraat 61, te Leiden. De voorstelling begint om
14.00 uur. De toegang is gratis. Vergeet je emmer niet!
● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin
De zomervakantie komt er weer bijna aan. Gelukkig hebben we voor die tijd nog een aantal
leuke activiteiten op de agenda staan. Naast bovengenoemde activiteiten 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 F
 acebookpagina, maar hieronder ook
even een overzicht:
Vrijdag 9 juni

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

Zondag 11 juni

Kindervoorstelling “Ze zeggen dat ik gek ben”. Een muzikaal
avontuur! Start om 14:00

Vrijdag 23 juni

Knutselmiddag (meer info, zie boven)

Zaterdag 1 juli

Waterpretdag!! Tussen 12:00 - 16:00

Vrijdag 7 juli

Knutselmiddag (meer info, zie boven). De laatste voor de
zomervakantie!

Als je het leuk vindt om te helpen bij een activiteit, meld je dan aan via h
 ttp://svonseiland.nl/
● Laatste herinnering betaling lidmaatschap 2017
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat er een mail rondgestuurd zou worden
met verzoek tot betaling van het lidmaatschap voor dit speelseizoen. Dit is gebeurd en
inmiddels hebben een heel aantal leden de betaling voldaan, waarvoor dank!
We hebben helaas nog niet van iedereen de betaling binnen. Graag ontvangen we de
betaling voor 29 juni a.s. We zien je bijdrage tegemoet van 12 euro per gezin. Dit kun je
overmaken op NL88INGB 0000 5502 69 onder vermelding van naam, straat en
huisnummer. De betaling kan ook contant voldaan worden bij de portier. Bij voorbaat
hartelijk dank!

Terugblik….
● Paaseieren zoeken
Wat hadden we mooi weer met paaseieren zoeken in de speeltuin op zondag 9 april en wat
waren er veel kinderen! Eerst kon je je laten schminken als kleine paashaas of een mooie
tekening maken en daarna natuurlijk paaseieren zoeken. En dat moest snel gebeuren, want
anders smolten ze, zo warm was het. Groot succes dus!

● Sprookjesspreker
Op zondag 14 mei kwam er een heuse sprookjesspreker optreden in het speeltuingebouw.
De boekenzolder heeft dit evenement georganiseerd. De kinderen werden meegenomen in
een wereld van prinsen, prinsessen en draken. Er werd zelfs nog iemand geridderd!

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,
Secretaris S.V. “Ons Eiland”,
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt”.

