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Beste speeltuinvrienden,
In het jaar 2016 wil de LBS u weer op de hoogte houden van het prachtige
speeltuinwerk
in
Leiden.
Dat
doen
we
via
onze
website:
www.speeltuinenleiden.nl, via de e-mail, via informatieavonden en
natuurlijk ook weer via nieuwsbrieven.
Het zou mooi zijn als alle speeltuinen zelf ook hun nieuwtjes en foto’s van
leuke gebeurtenissen naar de redactie van de nieuwsbrief zouden
opsturen. Dat kan naar l.kloos@nuso.nl.
Vooraankondiging Informatieavond Leidse Bond van Speeltuinverenigingen
Dinsdag 22 maart a.s. staat de eerste informatieavond gepland van 2016. Diverse thema’s komen deze
avond aanbod. De centrale vraag die er aan alle speeltuinen gesteld gaat worden, wat verstaat u onder een
veilige speeltuin?
Deze avond vragen wij vooral aan u als deskundige hoe u over veiligheid denkt of er mee omgaat. Uw
inbreng bepaalt het succes van deze avond. Daarom hoopt de LBS ook van harte dat u erbij bent op 22
maart!
Speeltuinverenigingen worden op deze avond ook in de gelegenheid gesteld om leuke gebeurtenissen aan
elkaar te vertellen en welke nieuwe ontwikkelingen vermeldenswaardig zijn.
Belangstelling voor elkaar en ook leren van elkaars ervaringen bevordert de betrokkenheid en samenwerking
onder de speeltuinverenigingen.
Buitenruimtes worden opgeknapt in een aantal speeltuinen:
In de speeltuinen Rondom de Maredijk, Speelschans, Westerkwartier, Morskwartier,Zuidwest, Beatrix,
Stevenshof en Vijfhoven worden dit jaar een groot aantal toestellen vervangen (heringericht). De speeltuinen
mogen samen met de leden en buurt bepalen wat zij graag terug willen hebben en of ze nog iets missen
(voor bijvoorbeeld een leeftijdsgroep) en of ze nog een speciaal thema willen doorvoeren in de speeltuin. De
overige speeltuinen in Leiden komen de volgende jaren aan de beurt.
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Plannen activiteiten
Graag wil ik ook nog steeds uw activiteiten onder de
aandacht
brengen
op
de
website,
via
de
nieuwsbrieven en op social media. Ook kunt u zelf uw
eigen
activiteiten
aanprijzen
via
bijvoorbeeld
kidsproof.nl. U maakt heel simpel een profiel aan van
uw speeltuin. Vervolgens kunt u zelf activiteiten
toevoegen. Ook vraag ik of u dit jaar weer in de
planning van de zomervakantiepas wilt worden
opgenomen? Bijvoorbeeld met een leuke (kortings)
actie. Het zou mooi zijn als door deze aandacht uw
evenementen druk bezocht worden en hierdoor de
bekendheid van de speeltuinen in Leiden toeneemt.
Wellicht levert het u zelfs meer leden op. Speeltuin
Ons Eiland is bijvoorbeeld het laatste jaar erg druk
geweest met het organiseren van activiteiten. Dat
heeft geresulteerd in een flinke ledengroei en de
aanwezigheid van veel betrokken vrijwilligers.

Kinderpersbureau Leiden opstarten in Leidse speeltuinen!

Momenteel werkt Goof hard aan het idee om een
Kinderpersbureau op te zetten. Vanaf maart zal er
elke woensdagmiddag in speeltuin Westerkwartier
of in speeltuin Ons Eiland bijeenkomsten hiervoor
worden georganiseerd. Kinderen leren teksten
schrijven, fotograferen en filmen. Iedereen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar mag daar aan meedoen.
Wil je meedoen? De eerste bijeenkomst zal worden
georganiseerd in speeltuin Ons Eiland op 9 maart
om 14.30 uur.
U kunt zich melden bij Goof van Wel!
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Buurtruimte 071 de plek om je zelf zichtbaar te maken als speeltuinvereniging.
Zoek je een leuke locatie of ruimte om iets te organiseren, of zoek je iets leuks om te gaan doen bij jou in de
buurt? Dan is buurtruimte071 (in de toekomst) de plek waar je alles kunt vinden. De beste locaties, maar ook de
leukste activiteiten!
Hier vind je alle ruimten en zalen in 071 die je kunt huren voor een leuke activiteit. Bovendien kun je
gemakkelijk aan 071 laten weten wat er te doen is! Zo vind je ook meteen bezoekers voor je activiteit. Meedoen
is heel eenvoudig. Wellicht is dit platform een mooie plek om het speeltuingebouw wat structureler te gaan
verhuren. In de toekomst hoeft er geen onduidelijkheid meer te zijn welke gebouwen wel en niet worden
verhuurd. Want ze staan op 1 website. Ook kunt u de huurders (bijvoorbeeld een toneelgroep) in de
schijnwerper zetten zodat het bestaan van dergelijke clubs bekender wordt.
Agenda:
22 maart Informatieavond voor alle speeltuinen. Locatie: clubgebouw van speeltuinvereniging Beatrix
24 mei Algemene Leden vergadering (ALV) Leidse bond van speeltuinverenigingen.
11, 18 en 19 april boekencontrole zie schema
11 april
SV Zonnestraaltje
SV ZuidWest
SV Doorbraak
SV Noorderkwartier
SV Zuiderkwartier
18 april
SV Vogelenwijk
SV Morschkwartier
SV Speelschans
SV Ons Eiland
SV Oosterkwartier
19 april
SV Maredijk
SV Westerkwartier
SV Stevenshof
SV Merendroom
SV Prinses Beatrix

19.30
19.50
20.10
20.30
20.50

uur
uur
uur
uur
uur

19.30 uur
19.50 uur
20.10 uur
20.30 uur
20.50 uur
19.30
19.50
20.10
20.30
20.50

uur
uur
uur
uur
uur

Redactie: Leon Kloos en John van Haasteren.
Lay-out: Kees v.d. Aarsen.
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