
Pietendisco en ander nieuws

Nieuwsbrief

Beste familie Hilhorst, 

In deze nieuwsbrief:

30 november - Pietendisco
6 december - Actief in de wijk, voor de wijk
Afscheid van Marieke
Bestuursleden gezocht
Verbouwing speeltuingebouw - stand van zaken
Activiteiten
Terugblik....

Inmiddels alweer een eindje onderweg richting winter en met de feestdagen
voor de deur is het weer eens tijd om je bij te praten over de laatste
ontwikkelingen en activiteiten die we in de planning hebben.

30 november - Pietendisco 

Sinterklaas is weer in het land en sinds afgelopen zaterdag ook in Leiden.
Natuurlijk kunnen we dit niet zomaar voorbij laten gaan en bouwen we a.s.
vrijdag in het speeltuingebouw een feestje tijdens de pietendisco. Ben je er ook
bij? Zorg dan dat je 19:00 - 20:30 in het speeltuingebouw bent met je
dansschoenen aan en een extra schoen om te zetten!

6 december - Actief in de wijk, voor de wijk

Er worden in onze wijk mooie activiteiten georganiseerd. Maar blijven ze
georganiseerd worden en kan er nog meer gebeuren? Wil je bijvoorbeeld
meedenken over alle zaken die spelen in en rond onze wijk of help je liever bij
een kinderdisco of een knutselmiddag? Zie je onze wijk graag een stukje
groener of ben je vooral geïnteresseerd in een lagere energierekening? 
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Thema's die deze avond op de agenda staan, zijn:  
- wijkvereniging 
- speeltuinvereniging 
- groencommissie 
- wijkambassadeur duurzaamheid 
 
De deuren gaan open om 19:45, we starten om 20:00. 
Eigen inbreng en ideeën zijn van harte welkom!

Afscheid van Marieke

Ons bestuurslid Marieke gaat de Zeeheldenbuurt verlaten. Hartstikke leuk voor
haar natuurlijk, verhuizen naar een grotere woning elders in Leiden. Voor ons
betekent dit helaas dat we binnenkort afscheid van haar gaan nemen. Via deze
weg willen we Marieke heel erg bedanken voor alle inzet de afgelopen jaren.

Bestuursleden gezocht

Er is al eerder melding gemaakt in nieuwsbrieven dat we bestuursleden
zoeken. Met het vertrek van Marieke en Cor als interim voorzitter wordt het nu
wel een stuk urgenter om nieuwe bestuursleden te vinden. Bij deze daarom
toch nog een keer een oproep. Mocht je iemand kennen of je wilt zelf iets meer
weten wat we doen, bel dan naar 06-41457856 of stuur een mailtje
aan .

Verbouwing speeltuingebouw - stand van zaken

Helaas is er nog niet veel nieuws sinds de vorige nieuwsbrief. We hebben deze
week een eerste reactie van de gemeente gekregen op ons concept ontwerp
voor de verbouwing van de speeltuin. Hierover gaan we op korte termijn in
gesprek. We hopen daarna ons voorstel aan jullie te kunnen voorleggen.

Activiteiten

Al onze activiteiten zijn natuurlijk te vinden op de , maar
hieronder ook even een overzicht: 
 
Vrijdag 30 november                  Knutselmiddag start om 15:30 
                                                   Deelname is 0,50 per kind  
   
Vrijdag 30 november                  Pietendisco van 19:00 - 20:30, zet je schoen! 
                                                   Leden: gratis; niet-leden: 5 euro  
 
Donderdag 6 december            Actief in de wijk, voor de wijk     
                                                  Inloop 19:45. Start om 20:00 tot 21:00 
 
Dinsdag 11 december                Kerstbingo 
                                                   Inloop vanaf 19:00 
 
Vrijdag 14 december                  Knutselmiddag start om 15:30 
                                                   Deelname is 0,50 per kind

Als je het leuk vindt om te helpen bij een activiteit, meld je dan aan
via 

svonseiland@gmail.com

Facebookpagina

http://svonseiland.nl/

mailto:svonseiland@gmail.com?subject=Voorzitter%20%2F%20Bestuur
https://svonseiland.us17.list-manage.com/track/click?u=b6b60c280091502c9b7782668&id=fd1d2fa44b&e=39e998001a
https://svonseiland.us17.list-manage.com/track/click?u=b6b60c280091502c9b7782668&id=e937d2f32f&e=39e998001a


Terugblik... 
 
Burendag 
 
In september deden we mee met  burendag. Helaas zat het weer niet echt
mee, want de regen stroomde met bakken uit de hemel. Gelukkig vonden de
plantjes toch gretig aftrek en kwamen er ook grote en kleine buren knutselen,
een pannenkoek eten of op het springkussen springen. 
 

Halloween 
 
Eind oktober werd er weer flink gegriezeld in de buurt.De speeltuin was
omgetoverd tot een spooktuin met in het speeltuingebouw enge spoken aan het
diner, maar ook het schip was een spannende plek geworden gehuld in een
rookdeken en een spookkapitein. Ook in de wijk hadden buurtbewoners weer
flink hun best gedaan en zijn er heel wat snoepjes binnen gehaald. Geslaagd!
Met dank aan de vele vermomde vrijwilligers.

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