Beste S.V. “Ons Eiland”-lid,
In deze nieuwsbrief:
● Een nieuw ontwerp inrichting speeltuin - stand van zaken
● Naderend afscheid van onze voorzitter Cor
● Bestuursleden gezocht
● Jan Planjer verhuisd
● Een nieuw speelseizoen - Contributie voor 2018
● Knutselmiddag en andere activiteiten
● Terugblik….

De eerste nieuwsbrief in 2018! Het speeltuinbestuur wenst alle leden de beste wensen en
natuurlijk veel speelplezier! Het wordt een spannend jaar voor ons dat we goed hopen te beginnen
met de herinrichting van de speeltuin. Maar er staan nog meer veranderingen op stapel. Lees
daarom snel verder.
● Een nieuw ontwerp inrichting speeltuin - stand van zaken
De gemeente heeft met een paar kleine aanpassingen akkoord gegeven op het ontwerp. Eibe
heeft inmiddels de speeltoestellen besteld! Ook wordt de speeltuin nog iets verder vergroend en
stelt de gemeente daar budget voor beschikbaar. Weer een paar stapjes verder dus. We hopen
binnenkort meer over de planning te horen en houden jullie natuurlijk op de hoogte. Op facebook
hebben we eind vorig jaar een stemming gehouden welk wapen er op het nieuwe speelschip
moest komen en jullie hebben massaal voor onderstaand ontwerp gestemd. Dank voor jullie
bijdrage!
● Naderend afscheid van onze voorzitter Cor - Cor raadslid voor D66??
In de inleiding noemde ik het al. Er staan nog meer veranderingen op stapel. Onze eigen voorzitter
Cor is voornemens af te treden als bestuurslid na de herinrichting van de speeltuin en het gebouw.
Mogelijk is dit afscheid sneller dan we denken, omdat hij ook op de lijst staat als raadslid voor D66
in de gemeenteraad. Het is nog even de uitslag van de verkiezingen in maart afwachten, maar na
25 jaar bestuurslid van de speeltuinvereniging (waarvan 20 jaar als voorzitter) is dit een mooi
moment voor hem om afscheid te nemen als bestuurslid. Later in het jaar horen jullie hier meer
over.
● Bestuursleden gezocht
Voorgaand bericht betekent natuurlijk wel dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Hoewel
Cor in elk geval nog blijft tot de zomer, zouden we graag zo snel mogelijk het bestuur versterken
met 2 leden, zodat er een soepele overgang is en we een brede vertegenwoordiging voor de wijk
hebben. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren om de speeltuin als levendige plek voor de

buurt en onze kinderen te houden of ken je iemand voor wie dit iets is, neem dan contact op met
het bestuur via svonseiland@gmail.com of bel 06-41457856.
● Jan Planjer verhuisd
Misschien is het niet helemaal speeltuin nieuws, maar toch wel een beetje, want ongetwijfeld iedereen
kent Jan Planjer. De oude meneer die tegenover de speeltuin woonde in de Kortenaerstraat, vaak
wandelingen maakte met zijn hond en regelmatig het hek open deed voor spelende kinderen. Meneer
Planjer is jarenlang bestuurslid geweest van de speeltuinvereniging en ook in de jaren erna nog lang
actief. Sinds kort is hij opgenomen in een verpleeghuis, omdat hij niet meer zelfstandig kan wonen. We
zullen hem missen!

●

Een nieuw speelseizoen - Contributie voor 2018

Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe bijdrage voor het lidmaatschap. Binnenkort ontvangt u
weer een verzoek voor betaling van contributie voor het nieuwe speelseizoen. Vriendelijk verzoek om
deze bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken. Met veel dank!

● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin
We hebben weer een volle activiteitenagenda. Natuurlijk de 2-wekelijkse knutselclub, maar ook
andere activiteiten. Ze zijn natuurlijk allemaal te vinden op de Facebookpagina, maar hieronder
ook even een overzicht:
Vrijdag 19 januari

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

Vrijdag 2 februari

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

Dinsdag 6 februari

Bingo! Inloop vanaf 19:00

Vrijdag 16 februari

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

Als je het leuk vindt om te helpen bij een activiteit, meld je dan aan via http://svonseiland.nl/
Terugblik….
● Halloween
Op 27 oktober was de Zeeheldenbuurt omgetoverd in een griezelwijk. Wat waren er een hoop
griezels en snoepjeszoekers op pad.
● Circus Moustache
In november was er voor het eerst een heus circus in de Zeeheldenbuurt. En niet zomaar een
circus…. Een circus waar de kinderen uit de buurt zelf een bijdrage aan konden leveren. Er werd
veel geoefend met jongleren, rollen op een bal en fietsen op een eenwieler. Ook de voorstellingen
zelf in het park waren goed bezocht. Voor herhaling vatbaar!
● Sinterklaas disco festijn
Er werd druk gedanst op pietenliedjes en er kwam zelfs nog een echte piet langs! Natuurlijk
mochten de kinderen niet vergeten hun schoen te zetten, want die werd door sinterklaas ook nog
gevuld.
● Knutselclub en filmavond
De laatste knutselclub van het jaar had een extra feestelijk tintje. Er werden mooie placemats
geknutseld en die konden de kinderen daarna meteen gebruiken tijdens de filmavond met frietjes.
Een gezellige afsluiting van 2017!
● Kerstraamverkiezing
De kunstcommissie in de wijk organiseerde ook dit jaar weer een kerstraamverkiezing voor de
mooist versierde ramen in de wijk. Wat was het leuk om met de kinderen door de wijk
ongegeneerd door ramen te kunnen gluren. En wat vonden de bewoners zelf het ook vaak leuk.
Spontaan werden er snoepjes uitgedeeld of mochten we binnen kijken bij een mooie kerst
opstelling en er was zelfs een bewoner die zelfgemaakte kerstkaartjes uitdeelde. Wat een feest om
ook zo samen “Zeeheldenbuurt” te kunnen zijn.
Tot ziens in de speeltuin!
Met vriendelijke groet,
Jessica Hilhorst,
Secretaris S.V. “Ons Eiland”,
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt”.

