Beste S.V. “Ons Eiland”-lid,
In deze nieuwsbrief:
● Nog een sponsor: Teddykids!
● 22 september - Burendag
● Verhoging contributie per 2019
● Bestuursleden gezocht - voorzitter a.i.
● Verbouwing speeltuingebouw - stand van zaken
● Zomerseizoen met portiers tot eind september
● Voorlopige stop verhuur speeltuingebouw voor kinderfeestjes
● Knutselmiddag en andere activiteiten
● Terugblik….

Alweer ruim voor de zomer hebben jullie onze laatste nieuwsbrief ontvangen. Dat betekent
gelukkig niet dat het stil was in de speeltuin. Wat wisten veel kinderen onze speeltuin te
vinden in de afgelopen zomerperiode! Deze week start het ‘gewone’ leven weer en dus tijd
om de laatste nieuwtjes te delen. Veel leesplezier!
● Teddykids sponsor van de speeltuin
Met veel trots kunnen we melden dat we nog een sponsor hebben. KDV en BSO Teddykids
dat onder andere is gevestigd aan de Zeemanlaan in de professorenwijk, komt regelmatig
met hun kinderen spelen in de speeltuin. Hartstikke leuk om hen erbij te hebben als sponsor!
Misschien heb je het logo al gezien in de speeltuin? Kijk ook voor meer info op
www.teddykids.nl
● 22 september - Burendag in Speeltuin Ons Eiland
Op 22 september is het weer nationale Burendag. Ook de Zeeheldenbuurt doet mee
door op deze dag een nieuwe geveltuintjesactie te organiseren in de speeltuin. Bewoners
die een geveltuintje willen, kunnen zich nog tot en met donderdag 6 september opgeven via
contact@zeeheldenbuurtleiden.nl. Op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 kunnen de
deelnemers de eigen plantjes ophalen in de speeltuin. Maar daarnaast is er ook een
plantjesmarkt met gratis plantjes voor alle geveltuinbezitters in de buurt, zodat je je
geveltuintje winterklaar kan maken. De pannenkoekenmaaltijd op het Kwekerijplein vervalt.
In plaats daarvan kan je tussendoor een lekker pannenkoekje eten in de speeltuin en is er
gratis thee, koffie en limonade. Ook is er een springkussen, een kleiworkshop voor kinderen
en muziek van DJ Hans van der Flier. Verder kan je het voorlopig ontwerp van het
Zeeheldenpark bekijken. De speeltuinvereniging zal zelf ook aanwezig zijn om te vertellen

over de speeltuin en verbouwingsplannen van het speeltuingebouw. Genoeg reden dus om
langs te komen in de speeltuin!
● Verhoging contributie per 2019
Op 19 mei vond de ALV (Algemene Leden Vergadering) van de speeltuinvereniging plaats.
Een van de belangrijkste beslispunten in dit overleg was dat de contributie per start
speelseizoen 2019 verhoogd zal worden van €12,00 naar €15,00 per gezin per jaar. We
trekken daarmee de lidmaatschapskosten van onze speeltuinvereniging gelijk met de andere
speeltuinverenigingen in Leiden. Voor niet-leden blijft de losse entree gelijk. Het volledige
verslag van de ALV is terug te vinden via deze link
● Bestuursleden gezocht - voorzitter a.i.
Voorzitter Cor Arnoldus heeft aangegeven dat hij zijn functie als voorzitter neer wil leggen.
Hij functioneert op dit moment als voorzitter ad interim (a.i.). We zijn heel blij dat Cor nog
gedurende de verbouwing van het speeltuingebouw deze rol op zich wil nemen, maar we
willen dus wel graag op tijd een vervangend bestuurslid erbij. Niet alleen voor een soepele
overgang, maar ook voor een gezond bestuur en de continuïteit van het speeltuinwerk. Nu
er zo’n mooie speeltuin is, hopen we dat er leden zijn die zich willen helpen inzetten om dit
ook zo te houden. Er is al eerder melding gemaakt in nieuwsbrieven dat we bestuursleden
zoeken. Mocht je iemand kennen of je wilt zelf iets meer weten wat we doen, bel dan naar
06-41457856 of stuur een mailtje aan svonseiland@gmail.com.
● Verbouwing speeltuingebouw - stand van zaken
Dit onderwerp heeft tijdens de zomermaanden even stil gelegen, maar recent is een
werkgroep met bestuur buurtvereniging, de peuterspeelzaal en bestuur speeltuinvereniging
weer bij elkaar geweest. De bedoeling is dat deze partijen gezamenlijk gebruik zullen maken
van het gebouw. Daarnaast wordt het speeltuingebouw dusdanig verbouwd dat het geschikt
is als buurthuis en natuurlijk voor de activiteiten die er nu ook al plaats vinden. Het besluit is
genomen om niet tot nieuwbouw over te gaan, maar tot verbouw van het speeltuingebouw.
De architect is op dit moment in gesprek met de gemeente over een eerste schets. Wanneer
dit is goedgekeurd, kunnen we iets meer zeggen over planning, kosten en uiterlijk. Volgende
nieuwsbrief hierover meer.
● Zomerseizoen met portiers tot eind september
We zijn heel blij dat we de afgelopen zomerperiode elke dag open konden zijn. Doordeweek
met hulp van onze DZB portiers Petra en Trudy en in het weekend met onze vrijwillige
portiers uit de wijk. De weekend portiers zullen nog tot eind september diensten draaien.
Daarna gaat het winterseizoen van start. Dit betekent dat de speeltuin op zaterdag open is
zonder portier en op zondag de hele dag gesloten (tenzij er een bijzondere activiteit is, maar
daar zal apart melding van worden gemaakt).
● Voorlopige stop verhuur speeltuingebouw voor kinderfeestjes
De afgelopen jaren hebben we het speeltuingebouw regelmatig verhuurd aan leden op
zaterdagmiddag voor kinderfeestjes. We moeten dit helaas tijdelijk stopzetten om 2 redenen.
We hebben niet voldoende beheerders voor het gebouw die deze activiteiten op kunnen

vangen. Daarnaast is onduidelijk wanneer de verbouwing van het speeltuingebouw zal
starten en kunnen we tot die tijd geen toezeggingen doen over data.
● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin
Met het nieuwe schoolseizoen start ook de 2-wekelijkse knutselclub weer, maar ook andere
activiteiten. Ze zijn natuurlijk allemaal te vinden op de Facebookpagina, maar hieronder ook
even een overzicht:
Vrijdag 7 september

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

Dinsdag 11 september Bingo! Inloop vanaf 19.00
Vrijdag 21 september

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

Zaterdag 22
september

Burendag
Tussen 13:00 - 16:00 in de speeltuin

Vrijdag 5 oktober

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

Vrijdag 19 oktober

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….
Klusdag en ALV
Op 19 mei jl. is er een ALV georganiseerd met aansluitend een klusmiddag. De ALV is reeds
eerder benoemd in deze nieuwsbrief. Kijk voor het volledige verslag op deze link.
Tijdens de klusmiddag is veel werk verstouwd. Er zijn 3 karren vol met oude spullen
weggebracht naar de kringloop. De schuur is helemaal opgeruimd en er is een begin
gemaakt met het vernieuwen van de borders. Fijn dat er vrijwilligers waren die dit samen met
ons op wilden pakken. Ook bijzonder dank aan Annemarie Koopman van de buurtvereniging
die later nog alle plantjes heeft geplant, zodat de borders er nu weer prachtig bij liggen.

Openingsfeest speeltuin
Vanaf maart konden we al genieten van de vernieuwde speeltuin. We zijn hier in de
voorbereiding zolang mee bezig geweest dat we dit moment toch niet voorbij konden laten
gaan zonder een feestje. Wat was het mooi weer en wat was het een feest! Wethouder
Marleen Damen en Rob van der Steen, onze steun en toeverlaat van de gemeente, hebben
gezamenlijk de speeltuin geopend. K
 ijk voor een fotoverslag van dit feest op de website

Tot ziens in de speeltuin!
Met vriendelijke groet,
Jessica Hilhorst,
Secretaris S.V. “Ons Eiland”,
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt”.

