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Beste speeltuinvrienden,
Het was een drukke maand vol met hoogtepunten . Alle hoogtepunten komen aan bod in deze nieuwsbrief. Onderwerpen die extra worden belicht
zijn de koninklijke onderscheiding voor Nico Massaar en de heropening
van speeltuin Zuiderkwartier!
Met vriendelijke groet,
Leon Kloos (consulent speeltuinen)
en John van Haasteren (voorzitter LBS).

Lintje voor Nico Massaar.
Met trots delen wij u mee dat de penningmeester van de LBS een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen! Bij de lintjesregen werd Nico
Massaar samen met vijftien andere Leidenaren onderscheiden. Burgmeester Lenferink had de eer de onderscheiding uit te reiken. Voor alle informatie over de Koninklijke onderscheiding van Nico Massaar kunt u de
website van de LBS bezoeken.
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Heropening speeltuin Zuiderkwartier
Zaterdag 27 april is speeltuin Zuiderkwartier feestelijk heropend. De speeltuin is de afgelopen periode aangepast zodat ook kinderen met een beperking er kunnen spelen. Een proces waarin stichting Nadja het voortouw heeft
genomen. De opening is verricht door Gerard Hoonhout, de voorzitter van de
speeltuin, samen met Roos van Gelderen Wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn,
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Zij werden ter zijde gestaan door de stichting Nadja en de Speeltuinbende.
De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met én zonder handicap.
Zij zorgen ervoor dat speeltuinen in Nederland toegankelijk worden gemaakt, zodat kinderen- met én zonder handicap- samen kunnen spelen. Het
was een feestelijke en zonnige dag met muziek en veel kinderen die verwend werden met ijs en pannenkoeken.

Agenda van de LBS voor de komende maanden

De algemene ledenvergadering van de LBS wordt gehouden
op 15 mei 2013 bij SV Oosterkwartier.
12 juni 2013 Landelijke Buitenspeeldag
15 juni 2013 Landelijke Speeltuinendag met groot feest bij speeltuin Rondom de Maredijk
De volgende informatieavonden staan gepland op:
18 september 2013 bij SV de Stevenshof
20 november 2013 bij SV Noorderkwartier
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JOGG project en de speeltuinen.
De speeltuinen hebben met veel enthousiasme gereageerd op het project
van Jongeren Op Gezond Gewicht. Er doen meerdere speeltuinen mee verspreid over een langere periode. Volgende week zal in het Leidsch Nieuwsblad een Speeltuin Special geplaatst worden waarin aandacht is voor alle
Leidse speeltuinen. De deelnemende speeltuinen worden extra belicht.
De speeltuinen die aangegeven hebben iets te willen organiseren in het kader van het JOGG project zijn:
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Speeltuin Morschkwartier week 19
Maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei sportieve dag met gezonde snacks
Speeltuin Vijf Hoven week 20
Dinsdag 14 Mei : Obstakel run
Woensdag 15 mei : gezond en ongezond spel + Trefbal
Donderdag 16 mei: Tafeltennis en Voetbal
Vrijdag 17 mei: hoogspringen op de grote trampoline
Speeltuin Oosterkwartier week 22
Maandag 27 t/m vrijdag 31 mei: Sportdag met verschillende sporten
Speeltuin Ons Eiland week 24
Woensdag 12 juni Buitenspeeldag
Speeltuin Zuid-West week 24
Woensdag 12 juni Buitenspeeldag
Speeltuin Vogelenwijk week 26
Vrijdag 28 t/m zondag 30 juni Kampeerweekend met stormbaan

De volgende
nieuwsbrief verschijnt
op
zaterdag 7 september.

Oproep om een speeltuinkalender voor de stad op te stellen
In de Leidse speeltuinen worden enorm veel activiteiten georganiseerd. Alleen wordt hieraan nog weinig bekendheid gegeven. Hier willen we graag verandering inbrengen door een agenda op te stellen met alle activiteiten die georganiseerd worden in alle Leidse speeltuinen. Daarom vragen we u als speeltuin een agenda in
te leveren met daarop alle activiteiten die u organiseert in en rondom uw speeltuin zodat de LBS uw activiteiten extra kan promoten in de stad! Uw agenda kunt u doorgeven aan de speeltuinconsulent Léon Kloos
(email: l.kloos@nuso.nl)
Rondje langs de speeltuinen door de consulent.
Wellicht is de nieuwe consulent al bij uw speeltuin langs geweest. De nieuwe consulent Léon Kloos is namelijk bezig met het maken van een ronde langs alle 16 speeltuinen die Leiden rijk is. Hij maakt deze kennismakingsronde samen met Rolf Oosterbaan, directeur van de NUSO. Léon is steeds verrast door de mooie
speeltuinen die hij bezoekt. Alle speeltuinen zien er goed en verzorgd uit; de ene speeltuin is nog mooier
dan de andere. Elke speeltuin heeft zijn eigen kenmerk en/of gewoontes. Speeltuinen kunnen zich profileren
door een goed vrijwilligersbeleid, een sterke sociale maatschappelijke betrokkenheid, het organiseren van
kinderactiviteiten, een speeltuin die toegankelijk is voor kinderen met een handicap, een bijzonder speeltoestel, sterke reclame uitingen via internet enz. Iedere speeltuin heeft zo zijn sterke punten en het is belangrijk die sterke punten zichtbaar voor elkaar te maken, zodat alle speeltuinen hiervan mee kunnen profiteren.
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