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Beste speeltuinvrienden,
Het was een drukke maand vol met hoogtepunten. Alle hoogtepunten komen aan bod in deze nieuwsbrief en we blikken vooruit op de informatiebijeenkomst voor Leidse speeltuinverenigingen op 20 november a.s. Onderwerpen die extra worden belicht zijn het jubileumfeest van speeltuin
Westerkwartier en de nieuwe functie op de website van de LBS
( www.speeltuinenleiden.nl ) .

Bijenhotels
19 oktober jl. was het zover! Wellicht is het U al opgevallen dat rare
huisje hoog in de boom. U zult vast denken “wat is dat voor een raar
ding?” Het is een bijenhotel voor de solitaire bij. Sinds 19 oktober ji.
hangen in de speeltuinen Vogelenwijk, Noorderkwartier, Westerkwartier,
Ons Eiland en Doorbraak een aantal bijenhotels.
19 oktober zijn de bijenhotels in de vijf boven benoemende speeltuinen
opgehangen door een groep enthousiaste vrijwilligers van GroenLinks.
De bijenhotels zijn opgehangen om de sterfte van de solitaire bij tegen
gaan en daarom hangen in deze speeltuin een aantal bijenhotels. De
bijenhotels zijn gesubsidieerd via het WOZ- fonds.
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Boekenhuisje
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u komt ze tegen op de campings, of bij een bed and breakfast, en soms zelfs ergens op straat. Meestal in het buitenland, maar steeds vaker ook in Nederland: boekenkastjes
met boeken, gewoon voor de grijp. Hetzelfde of een ander
boek terugzetten mag, maar hoeft niet altijd. In Leiden
krijgen deze minibibliotheekjes voorzichtig voet aan de
grond. In speeltuin Vogelenwijk staat mogelijk het eerste
boekenkastje van de stad. De bedoeling van de boekenkastjes is om iedereen in aanraking met boeken te brengen. Sommige kinderen lezen nauwelijks omdat hun ouders
dat ook niet doen en de drempel om naar een bibliotheek
te gaan te hoog is. De voorzitter van speeltuin Vogelenwijk
geeft toe, “voor dat doel staat het boekenhuisje in speeltuin Vogelenwijk eigenlijk op de verkeerde plek”.De wijk
rond de speeltuin, aan de rand van Leiden tegen Oegstgeest aan, is niet bepaald een achterstandswijk. “Je mag
verwachten dat de meeste kinderen wel eens een boek in
handen hebben”. Toch omarmde ze het idee van een boekenhuisje meteen toen het verzoek kwam. De speeltuin
had al eerder plannen voor het maken van een bibliotheek
in de zaal van de speeltuin.
In eerste instantie werd er gedacht aan een gewone boekenkast. Alleen loop je daarbij het risico dat iedereen zijn
overtollige oude boeken er dumpt en dat het er niet aantrekkelijk uitziet. Daarom leek het boekenhuisje een goed
alternatief. Achter het doorzichtige deurtje bevindt zich
slechts één plank. Bij mooi weer wordt het boekenhuisje
buiten neergezet. “Er zijn ouders die hier de hele middag in
de speeltuin zitten. Ze kunnen nu dus een boek of tijdschrift uit het boekenhuisje pakken. Kinderen die moe zijn
kunnen ook een boek pakken en lekker op een bankje gaan
zitten lezen” aldus Alice Meijer voorzitter van speeltuin Vogelenwijk.

NSGK Collecte
De NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap om, met hun beperking, zo volwaardig mogelijk te leven.
Collecteren is daarvoor van groot belang. Want de NSGK ontvangt geen overheidssubsidie en is dus grotendeels
afhankelijk van giften. Met deze giften ondersteunt de NSGK diverse projecten. Een voorbeeld van zo’n project is
het project Samen Spelen. In 2010 is het project van start gegaan. 25 speeltuinen door heel Nederland werden
mede dankzij de NSGK aangepast voor kinderen met een handicap, waaronder ook speeltuin Zuiderkwartier.
Daarom collecteren ook leden van speeltuinvereniging en bestuursleden van de LBS in de collecten week van 11
t/m 16 november 2013. Speeltuin Zuiderkwartier is inmiddels aan het volgende project begonnen namelijk
“Jongeren met een verstandelijke beperking aan de slag in speeltuin”. Het is de bedoeling dat jongeren met een
verstandelijke beperking de speeltuin gaan helpen met het beheer en onderhoud. Ze maaien het gras, verwijderen onkruid, houden de omgeving en het verenigingsgebouw schoon. De jongeren komen in aanraking met de
'gewone maatschappij' en de speeltuinen maken welwillend gebruik van hun diensten. Als u als speeltuin ook
interesse heeft in het project “ Jongeren met een verstandelijke beperking aan de slag in de speeltuin”? neem
dan contact op met uw consulent speeltuinen Leon Koos (l.kloos@nuso.nl).
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Bijeenkomst 20 november
Op woensdag 20 november 2013 heeft de tweede informatieavond van de Leidse Bond voor Speeltuinen (LBS) plaatsgevonden bij SV Noorderkwartier.
De doelstelling van deze avond was het uitwisselen van kennis, het overdragen
van informatie en het verbeteren van onderlinge samenwerking tussen de
speeltuinen. Op deze tweede informatieavond zijn een aantal onderwerpen
besproken zoals vrijwilligersbeleid , verzekeringen en de drank- en horecavergunning. Het onderwerp vrijwilligersbeleid is toegelicht door Tessa den Dulk
van Idoe en Sjoerd en Anna Rotmans van ARC. Het onderwerp verzekeringen is
nader toegelicht door de tussenpersoon van de NUSO, Jennyfer Plonsen. Hiervoor dank namens de LBS. Heeft u vragen of opmerkingen over de informatieavond dan kunt u contact op nemen met de speeltuin consulent Leon Kloos
(l.kloos@nuso.nl).
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Nieuwe opties op de website van de LBS!
Wellicht heeft u het al gezien maar sinds kort heeft de LBS- website een nieuwe functie. Het kopje vrijwilligers is
nieuw toegevoegd. Op de webpagina vrijwilligers kunnen de speeltuinen te kennen geven welke vacatures vacant
zijn. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar een webmaster of een penningmeester. Dit wordt een communicatiemiddel tussen geïnteresseerden die de site bezoeken en speeltuin besturen. Heeft u als speeltuin vacatures vacant en wilt u die graag onder de aandacht brengen op de site www.speeltuinenleiden.nl stuur dan de vrijwilligers oproep naar uw consulent speeltuinen Leon Kloos(l.kloos@nuso.nl).Ook het vrijwilligersbeleid van de LBS
zal onder deze noemer worden opgenomen.
Ook is er een nieuw item op het gebied van samenwerking. Speeltuinen geven aan wat voor spelletjes (rad van
avontuur, bingo, oud- Hollandse spelen enz.) zij in hun bezit hebben. Bij evenementen kunnen we dan materialen aan elkaar uitlenen.
Onder dit item zal ook de inzet van onze partners zoals Libertas, TOS, NUSO, Idoe, Zorg en Zekerheid , Fondsen
enz. zichtbaar worden gemaakt.

Jubileum SV Westerkwartier
Woensdag 6 november jl. heeft speeltuin Westerkwartier haar 85 jarige bestaan gevierd! Het feest begon
woensdagmiddag na school. De kinderen werden vermaakt door het kindercabaret Vet(tip voor andere
speeltuinen; het was een groot succes). Aansluitend
aan het kindercabaret was er een kinderreceptie. Nadat
de kinderen voldaan naar huis gingen was er ook voor
de volwassenen gelegenheid om het jubileum mee te
vieren onder het genot van een hapje en een drankje.
De LBS heeft het bestuur van deze speeltuin van harte
gefeliciteerd met dit jubileum. Fijn als bij een volgend
jubileum van een speeltuinvereniging ook meer bestuursleden van andere speeltuinverenigingen aanwezig zijn!
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