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Beste speeltuinvrienden,

speeltuinen

Het was een drukke maand vol met hoogtepunten. Alle hoogtepunten komen aanbod in deze nieuwsbrief en we blikken vooruit op de informatiebijeenkomst voor Leidse speeltuinverenigingen op 11 december a.s.
Onderwerpen die extra belicht worden zijn:

De officiële aftrap van het Serviceteam Zuid.

Het afscheid van Rolf Oosterbaan als directeur van de NUSO.

Officiële aftrap Serviceteam Zuid!
Een keurig terras, onkruidvrije perkjes en extra hulp in het winkeltje. Dat is waar een aantal mensen met een
verstandelijke beperking wekelijks aan bijdraagt bij speeltuin Zuiderkwartier. Als Serviceteam Zuid komen zij
elke week langs om het terras te vegen, te schoffelen, kleine onderhoudsklusjes te doen en al het onkruid te
verwijderen.
Bij de officiële start werden de deelnemers van het team flink in het zonnetje gezet. Na de officiële toespraak
kregen zij uit handen van Roos van Gelderen een gevelbord overhandigd. Ook stond er nog een grote verrassingsdoos klaar. Nadat al het papier was kapot gescheurd, bleken hier mooie werkjassen in te zitten, met op
de rug ‘Serviceteam Zuid’. Niet alleen de speeltuin profiteert van de diensten van het serviceteam. De deelnemers willen zich ook gaan inzetten voor ouderen in de wijk. Dit doen zij in samenwerking met stichting
Radius. Voor meer informatie over het serviceteam kan je contact opnemen met Leon Kloos:
l.kloos@nuso.nl
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Belangrijke wijziging: indien u als speeltuinvereniging iets wilt melden betreft het onderhoud en beheer dient u te bellen naar het nummer 14071, afdeling/servicepunt woonomgeving. Meer informatie over dit servicepunt vindt
u op de volgende link: http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/
servicepunt-woonomgeving/
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Vraag bij het melden van uw probleem duidelijk om een terugkoppeling (indien gewenst) en laat uw telefoonnummer achter.

Halloween
Vrijdagavond 24 oktober j.l. heeft er in de Zeeheldenbuurt een
fantastisch Halloween feest plaats- gevonden. De start van het
Halloween feest was in speeltuin Ons Eiland, waar de vrijwilligers de kinderen ontvingen in de griezeltent en griezelgrot.
Daar kregen de kinderen allemaal een emmertje en een traktatie om vervolgens in groepjes met ouders en speeltuinmoeders
door de buurt te trekken. Veel bewoners uit verschillende straten hadden er iets griezeligs van gemaakt. De kinderen kregen
overal heerlijke traktaties aangeboden. Daarnaast hebben veel
andere speeltuinen natuurlijk ook Halloween gevierd zoals de
Doorbraak. Speeltuin De Doorbraak heeft samen met de buurt
Halloween gevierd op vrijdagavond 31 oktober!

Informatie avond 11 december
Donderdag 11 december a.s. zal voor de tweede keer dit jaar een informatieavond voor alle
speeltuinverenigingen gehouden worden. Het belangrijkste thema deze avond zal zijn: Onderhoud en Beheer en
de planning van vervanging van speelwerktuigen bij speeltuinverenigingen in 2014 en 2015. Maarten Bekkers
van Stedelijk
Beheer zal persoonlijk aanwezig zijn om behalve de planning ook de speeltuinen te informeren over:

De rol is van speeltuinfirma’s bij de herinrichting en vervanging.

De rol van de speeltuinen zelf bij de keuzes van vervanging van speelwerktuigen.

De communicatie en afspraken die we met elkaar maken wat betreft de herinrichting.
Er zal ook tijd zijn voor uw persoonlijke vragen op het gebied van speeltuinwerk. Daarnaast zijn wij natuurlijk
erg benieuwd naar uw verhalen/ successen en plannen. De informatie avond zal plaatsvinden in het clubgebouw
van speeltuin Zuiderkwartier en zal starten om 19.30 uur (Uitnodiging en de volledige agenda volgt nog).

Samenwerking met Jantje Beton nu definitief
De Algemene ledenvergadering van de NUSO stemde zaterdag 20
september 2014 definitief in met de samenwerking met Jantje
Beton. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst bij speeltuin Soesterkwartier in Amersfoort waar vrijwel unaniem werd ingestemd met
onder andere een besluit tot wijziging van de NUSO-statuten.
In de nieuwe bestuurstructuur nemen twee leden van het huidige
NUSO-bestuur, Jan Bron en Hans Nieukerke, zitting in de Raad van
Toezicht van NUSO en Jantje Beton. De statuten bepalen dat zowel
de Stichting, als de Vereniging een Raad van Toezicht hebben. In
beiden hebben dezelfde personen zitting.
Met de Stichting Jantje Beton was overeengekomen aan de
benoeming van de twee nieuwe leden van Raad van Toezicht enkele voorwaarden te verbinden. Dit zijn:
De leden van de Raad van Toezicht die toetreden vanuit de NUSO: hebben vertrouwen van de NUSO-leden; zijn
niet direct belanghebbende van een speeltuinvereniging (zo mogelijk geen bestuurders van een speeltuinvereniging); hebben aantoonbare bestuurlijke ervaring en zijn generalist.
De daadwerkelijke samenwerking tussen NUSO en Jantje Beton treedt vanaf 1 januari 2015 in werking.
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Afscheid Rolf Oosterbaan
De NUSO-directeur Rolf Oosterbaan bereikte 27 mei jl. de pensioengerechtigde leeftijd. Op verzoek van het NUSO bestuur blijft hij tot
31 december a.s. voor 20 uur actief als directeur om het samenwerkingsproces met Jantje Beton in goede banen te leiden en af te ronden. Op 9 december neemt Rolf afscheid van de NUSO. Rolf heeft
32 jaar als directeur een belangrijke bijdrage geleverd aan het in
stand houden en de ontwikkeling van het speeltuinwerk. Wij danken
Rolf Oosterbaan namens de LBS en de aangesloten speeltuinverenigingen voor wat hij voor het speeltuinwerk in Leiden betekend heeft.
De LBS zal met een afvaardiging op de receptie aanwezig om op persoonlijke wijze afscheid van hem te nemen.

Samenwerking tussen speeltuinvereniging Stevenshof en Buurtkamer de
Smeltkroes!
7 november jl. heeft Buurtkamer de Smeltkroes haar 1 jarig bestaan gevierd! Een buurtkamer is een ontmoetingsplek in een wijk/buurt waar buurtbewoners bij elkaar kunnen komen voor een praatje, gezelligheid, een
kopje koffie of thee. Buurtkamers zijn vaak burgerinitiatieven en zijn er om de saamhorigheid in wijken te vergroten. De Smeltkroes is nu gevestigd in het winkelcentrum van de Stevenshof de Stevensbloem, maar zal hier
binnenkort uit moeten omdat het winkelcentrum gerenoAgenda:
veerd wordt. Daarom is de Smeltkroes op zoek gegaan
naar een nieuwe locatie.
22 november ALV NUSO-zuidholland
De nieuwe locatie is het clubgebouw van speeltuinvereni2 december ALV NUSO
ging Stevenshof geworden. Speeltuinverening de Stevens9 december afscheidsreceptie Rolf Oosterbaan
hof en buurtkamer de Smeltkroes zullen intensief gaan sa5 december: Sinterklaasfeest
menwerken om het succes van de buurtkamer een succesvol vervolg te geven op de nieuwe locatie.
Donderdag 11 december: Informatieavond
voor alle speeltuinen bij Zuiderkwartier
Donderdag 25 december: 1ste Kerstdag
Vrijdag 26 december: 2de Kerstdag
Nieuwjaarsborrel vindt plaats op
10 januari 17-19 uur in speeltuin
Zuiderkwartier.
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