
 
 
Beste S.V. “Ons Eiland”-lid, 

 
In deze nieuwsbrief: 

● Hoera! De vernieuwde speeltuin is open 
● 19 mei - klusdag en ALV 
● 10 juni - openingsfeest speeltuin 
● KDV en BSO de Kinderhaven eerste sponsor van de speeltuin 
● Knutselmiddag en andere activiteiten 
● Vrijwilligers gezocht 
● Terugblik…. 

 
 

 
Het heeft even geduurd, maar er is weer een nieuwsbrief! Lees snel de laatste nieuwtjes. 
 

● Hoera! De vernieuwde speeltuin is open 
Door de vorst moesten we iets langer wachten dan gepland, maar wat is hij mooi geworden! 
We zijn superblij met onze vernieuwde speeltuin. Na een keer proefdraaien, moeten er nog 
wat dingen aangepast worden, maar gelukkig mag de speeltuin weer open! Een paar 
toestellen zijn blijven staan en die krijgen van de gemeente binnenkort nog een 
opknapbeurt, maar spelen mag al. Laat het mooie weer dus maar komen en kom alle 
toestellen uitproberen!  
 

● Zaterdag 19 mei - klusdag en Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Het voorjaar komt eraan en de toestellen zijn opgeknapt. Nu willen we natuurlijk de rest van 
de speeltuin ook weer lekker opfrissen. We hebben daarom een klusdag gepland op 
zaterdag 19 mei. Er zijn allerlei klusjes te doen (houten banken opnieuw beitsen, borders 
mooi maken, speeltuingebouw opruimen, vlaggenmast verven, enz.), dus iedereen kan 
helpen. Ben je erbij? Fijn als je je aanmeldt via svonseiland@gmail.com 
 
We hebben besloten de klusdag te combineren met onze Algemene Leden Vergadering 
(ALV) waarbij we jullie kort bijpraten over het afgelopen jaar. We zullen starten om 11:30 en 
zorgen voor een broodje, zodat we na de ALV (deze zal maximaal 1 uur duren) direct 
kunnen beginnen met klussen. Een mooie gelegenheid om weer eens bij te kletsen met 
buren die je al een tijdje niet gezien hebt.  
 
 
 
 



● Safe the date - zondag 10 juni openingsfeest 
Het duurt nog even en de speeltuin is wel eerder open, maar een echt openingsfeest is 
natuurlijk wel op z’n plaats bij zo’n mooie speeltuin. Zet de datum daarom alvast in je 
agenda. Meer informatie volgt te zijner tijd. 
 

● KDV en BSO de Kinderhaven sponsor van de speeltuin 
Met veel trots kunnen we melden dat we sinds kort een echte sponsor hebben. KDV en BSO 
de Kinderhaven, dat op het industrieterrein de Waard gevestigd is, komt regelmatig met hun 
kinderen spelen in de speeltuin en wij vinden het fijn dat zij zich zo betrokken voelen met de 
buurt en ons op deze manier ondersteunen.  
 

● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin 
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 13 april  
 
 
Vrijdag 27 april 
 
Dinsdag 8 mei 

Knutselmiddag; Start om 15:30. 
Deelname kost EUR 0,50 per kind. 
 
Geen knutselmiddag i.v.m. koningsdag 
 
Bingo! Inloop vanaf 19:00 

Vrijdag 11 mei 
 
 
Zaterdag 19 mei 
 
 
Vrijdag 25 mei 
 
 
Zondag 10 juni 

Knutselmiddag; Start om 15:30. 
Deelname kost EUR 0,50 per kind 
 
11:30 - 12:30 Algemene Leden Vergadering (ALV) 
12:30 - 17:00 Klusdag 
 
Knutselmiddag; Start om 15:30. 
Deelname kost EUR 0,50 per kind 
 
Openingsfeest vernieuwde speeltuin 

  

  

  

  

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

● Vrijwilligers gezocht 
Bestuursleden: In de vorige nieuwsbrief noemden we al dat Cor later dit jaar afscheid neemt 
als voorzitter. Hoewel er nog niet zoveel haast is, zijn we wel op zoek naar nieuwe 
bestuursleden, zodat er een goede overgang is. Bovendien is het belangrijk om jonge 
ouders in het bestuur te hebben voor de continuïteit van het speeltuinwerk. Mocht je iemand 

https://www.facebook.com/svonseiland/events
http://hilhorst.eu/svonseiland/vrijwilliger/


kennen of je wilt zelf iets meer weten wat we doen, bel dan naar 06-41457856 of stuur een 
mailtje aan svonseiland@gmail.com.  
Portiers: Nu de speeltuin weer zo mooi is, willen we hem natuurlijk graag zo vaak mogelijk 
open hebben. Dat kan alleen met portiers! Meld je daarom aan om 1x per 6 weken mee te 
draaien. 
 
 
Terugblik…. 
Afgelopen periode zijn er niet zoveel extra activiteiten geweest door de verbouwing van de 
speeltuin. Ook de komende weken is het nog even rustig, omdat we nog niet helemaal klaar 
zijn, maar de knutselmiddagen zijn altijd gezellig! 
 
Tot ziens in de speeltuin! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jessica Hilhorst, 
Secretaris S.V. “Ons Eiland”, 
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt”. 
 

 


