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Nieuwsbrief
Beste speeltuinvrienden,
Nog op de valreep een nieuwsbrief voordat de zomervakantie echt losbarst.
Het was een drukke maand vol met hoogtepunten . Alle hoogtepunten komen aanbod in deze nieuwsbrief. Onderwerpen die extra worden belicht zijn
de JOGG dagen en het 55 jarige Jubileum van speeltuinvereniging ZuidWest.

Terugblik ALV
20 mei jl. heeft de Algemene Leden vergadering van de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen plaats gevonden. Het was goed druk op de vergadering . Van alle speeltuin verenigingen was een afgevaardigde aanwezig wat het LBS bestuur erg gewaardeerd heeft. Als belangrijkste agendapunt stond natuurlijk de
“nieuwe” statuten van de LBS op het programma. Het concept “Nieuwe Statuten “ zijn tijdens de vergadering voorgelegd aan de speeltuinverenigingen. Na wat inhoudelijke vragen en opmerkingen zijn de concept statuten met voorbehoud van wat (kleine) wijzigingen goed gekeurd door de leden van de LBS. Naast
de statuten was er natuurlijk ook nog de benoeming van het nieuwe bestuurslid Guus Ceulemans.

Beheer en Onderhoud/ Vervanging speeltoestellen:
Een leverancier heeft een kortgeding aangespannen tegen de aanbesteding speeltoestellen.
Dit kort geding zal 24 augustus dienen waardoor (ivm termijn van uitspraak) het wenselijk is direct uit de
startblokken te schieten zodra we rechtsgeldige contracten hebben.
De inschatting is dat het kort geding in het voordeel van Stedelijk Beheer beslist wordt. Mocht het onverhoopt
niet zo zijn dan zal de gehele aanbesteding opnieuw moeten.
Graag zou Stedelijk Beheer een afspraak plannen met de volgende speeltuinen
Doorbraak,
Stevenshof,
Speelschans,

Maredijk,
Beatrix,
Westerkwartier,

Morschkwartier
Vijfhoven
Zuidwest

Om alvast de vervangingsbehoefte te duiden. Mochten er al leveranciers in beeld zijn dan kunnen deze ook
alvast kennismaken.
Deze locaties staan voor 2015 en 2016 op het programma en zullen met een beetje pech allen in 2016 uitgevoerd worden.
Een planning is hierbij cruciaal want het is allemaal best wel ingrijpend en de procedures moet zorgvuldig
doorlopen worden.
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Communicatie Stedelijk Beheer:
Vanuit Stedelijk Beheer nogmaals nadrukkelijk het verzoek om niet op eigen
houtje toestellen te gaan plaatsen.
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Dit is nu al een aantal keren voor gekomen waardoor Stedelijk Beheer meer
en meer moeite heeft om het onderhoud en vervanging planmatig door te
voeren.
Het vervangen laat wat op zich wachten omdat we nog geen contracten hebben.
Stedelijk Beheer vindt het vervelend dat het zolang duurt, maar het kan nu niet anders door alle aanbestedingsregels.
Stedelijk Beheer betreurt dit dan ook ten zeerste, maar wil toch nog een beroep doen op het collectieve geduld.
Stedelijk Beheer is er nog steeds van overtuigd dat als de speeltuinen de gemeente het vertrouwen geven om
het onderhoud planmatig te kunnen doen, dat we hier gezamenlijk de vruchten van gaan plukken!
Los van vervanging blijft Stedelijk Beheer het dagelijks onderhoud uitvoeren. Klachten en meldingen hierover
dienen nog steeds via het KCC te verlopen.
Het is niet de bedoeling dat u als speeltuinvereniging daarover contact opneemt met Daan Bekooy. Dit is namelijk niet de afspraak.
Indien persoonlijk contact gewenst is dan loopt dit via Rob vd Steen. Rob is vrijwel wekelijks in de speeltuinen
te vinden en staat er meer dan open voor om de mensen te woord te staan.
Benadrukt blijft echter dat de procedure via het KCC wenselijk is, zodat we klachten en meldingen kunnen monitoren en analyseren.
Mochten hier nog steeds zaken fout gaan, dan kunt u dit aangeven bij Leon Kloos.
het KCC kunt u benaderen via telefoon 14071 of via onderstaande link:
https://leiden.interaccess.nl/pls/leiden/klant/!fmr_f.show?p_mim_id_hoofd=4212&p_fmr_id=25013857#actiefblok

Jubileum Zuidwest
30 mei jl. was het groot feest in speeltuin Zuid-West. De speeltuinvereniging bestond namelijk 55 jaar en dat
was reden genoeg om er één groot feest van te maken voor de kinderen. Het was een dag met een stralend
zonnetje en voor de buurtkinderen was er genoeg te doen. De kinderen konden geschminkt worden. Er was
Popcorn en er waren Suikerspinnen voor de kinderen en er liep zelfs een Ballonnenclown rond. Daarnaast kon
er volop gesprongen geklauterd en geklommen worden. Daarnaast was wethouder van Jeugd, Zorg en Welzijn
Roos van Gelderen aanwezig om het bestuur van de Zuid-West te feliciteren.

2

Leidse Bond
voor speeltuinen

Jongeren Op Gezond Gewicht in Leiden
Leiden is JOGG gemeente en draagt samen met GGD Hollands Midden,
Zorg en Zekerheid en andere lokale partijen bij aan de JOGG-aanpak in
Leiden. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om
gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te
maken. Ongeveer één op de zeven kinderen is te zwaar. In sommige
wijken zelfs één op de drie. Het is dan ook de moeite waard te investeren in preventie van overgewicht op jonge leeftijd. Zo kan de Nederlandse jeugd gezond opgroeien.
Buitenspeelactie
In 7 van de 16 speeltuinen die Leiden rijk is, zijn in mei en juni extra activiteiten georganiseerd. Kinderen konden meedoen aan een hoelahoep workshop. Er stonden springkussens klaar en in speeltuin Vogelenwijk werd er
zelfs gekampeerd. Daarnaast konden kinderen in de speeltuinen Maredijk, Ons Eiland, Zuiderkwartier en Vogelenwijk hun naam en email achter laten om kans te maken op het winnen van een fiets. De ingeleverde bonnetjes worden verloot door de LBS. In de volgende nieuwsbrief hoort u wie de winnaar is geworden!

Speeltuinen en warm weer.
De speeltuin is een prima plek om te bezoeken tijdens warme dagen. Vier speeltuinen hebben een klein zwembadje: Speeltuin Zuidwest, SV Prinses Beatrix, SV Westerkwartier en SV Rondom de Maredijk. Speeltuin Vogelenwijk heeft een speelvijver. De overige speeltuinen treffen bijna allemaal bij warm weer extra maatregelen
door het neerzetten van opblaasbadjes, waterglijbanen of water sproeislangen. Zo blijft het ook bij warme dagen
lekker spelen in de speeltuinen!
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Lintje voor Kees van den Aarsen van SV Vogelenwijk
Kees van den Aarsen mocht tijdens de afgelopen lintjesregen in de Hooglandse kerk een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Kees is 25 jaar
actief als bestuurslid van de Speeltuinvereniging Vogelwijk. Hij is daarnaast
beheerder van de website, heeft fondsen geworven voor de renovatie en
zorgt dat het verenigingsgebouw goed onderhouden blijft. Hij was verantwoordelijk voor de aanleg van 16 zonnepanelen op het verenigingsgebouw.
Daarnaast is Kees van den Aarsen ook actief in de wijk zelf. Hij is 13 jaar lid
geweest van de redactie van ‘De Praatvogel’, de wijkkrant van de Vogelwijk.
Hij hield zich voornamelijk bezig met het lay-outen en drukken van het blad.
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De LBS feliciteert Kees
met deze terechte onderscheiding.

Speeltuin Ons Eiland
Speeltuin Ons Eiland is klaar voor een nieuw speeltuinseizoen. Vele vrijwilligers hebben de afgelopen tijd de
handen uit de mouwen gestoken in speeltuin ‘Ons Eiland’. Zo zijn er meerdere opknapdagen geweest en natuurlijk is er mee gedaan aan NL doet. Er werden diverse klussen aangepakt, zoals snoeien en het schoonmaken van
de speeltoestellen en het in ere herstellen van de “paddenstoel”. Het leegmaken van de border naast de peuterspeelzaal kostte aardig wat tijd maar er staan nu wel prachtige moestuinbakken. Al met al wordt er teruggekeken
op gezellige middagen waarin men liet zien dat de Zeeheldenbuurt een betrokken buurt is vol vakmensen en een
hoop enthousiasme.
Op de NL doet dag 20 maart jl. heeft de speeltuin hulp gehad van medewerkers van de gemeente Leiden en zijn
zij samen met de andere vrijwilligers beloont voor het werk met soep van wethouder Marleen Damen. De speeltuin is weer klaar voor een nieuw speelseizoen. Iedereen is welkom bij speeltuinvereniging Ons Eiland (ingang
door de poort naast Kortenaerstraat 61).

Mededelingen:
Speeltuin Westerkwartier heeft een nieuwe website! www.speeltuinwesterkwartierleiden.nl
Dit zomerseizoen houdt Omroep West samen met de NSGK een wedstrijd om de leukste speeltuin van de regio te
kiezen! Iedereen kan zijn of haar eigen speeltuin opgeven via de website van omroep West
http://www.omroepwest.nl/degoudenglijbaan ! Zuiderkwartier en Westerkwartier hebben dit al gedaan.
Zij maken kans om de Gouden Glijbaan-verkiezing 2015 te winnen!
Donderdag 19 november a.s. is er weer een informatieavond voor alle speeltuinverenigingen. De LBS en de aangesloten speeltuinverenigingen worden vermeld in de Vakantiepas!
Fijne vakantie allemaal!
Redactie: Leon Kloos en John van Haasteren.
Opmaak en lay-out: Kees van den Aarsen.
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