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Nieuwsbrief
Beste speeltuinvrienden,
Op dinsdag 22 maart 2016 j.l. heeft de eerste informatieavond van dit kalenderjaar van de Leidse Bond voor Speeltuinen (LBS) plaatsgevonden bij
SV ‘Beatrix’. De doelstelling van deze avond was het uitwisselen van kennis, het overdragen van informatie en het verbeteren van de onderlinge
samenwerking tussen de speeltuinen. Op deze informatieavond zijn een
aantal onderwerpen besproken waarvan u in deze nieuwsbrief de samenvatting aantreft.
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Terugblik op 22 maart met als hoofdthema: Sociale Veiligheid in Speeltuinen.
Veiligheid is op te delen in fysieke veiligheid en sociale veiligheid. In sociale veiligheid zijn verschillende gradaties te benoemen:



De regels die er gelden (gedragregels of omgangregels) voor iedereen zoals vrijwilligers, medewerkers, deelnemers, kinderen, ouders en bestuur.



Er zijn gedragcodes voor begeleiders die een verantwoordelijkheid hebben voor deelnemers zoals kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.



Overstijgende veiligheid waar een signalerende werking van uitgaat (bijvoorbeeld ongewenste intimiteit) en waarbij er met een sociaalwijkteam kan worden samengewerkt.

Speeltuinregels kunnen van heel uitgebreid (huishoudelijk reglement) tot heel kort en krachtig zijn zoals bijvoorbeeld:
Iedereen mag altijd meedoen.
Ik laat alles heel.
Ik ruim mijn eigen rommel op.
Wij gaan gezellig met elkaar om.
Bij de gedrag- of omgangsregels is het belangrijkste punt om respect te hebben voor elkaar. Naast de algemene omgangsregels bestaan er ook gedragcodes.
Bij de gedragscode gaat het om de zorg, verantwoordelijkheid en bescherming van degenen met wie je
'werkt' als vrijwilliger en begeleider.
Het is belangrijk dat mensen die zich inzetten in vrijwilligersorganisaties begrijpen dat kinderen, jongeren en
mensen met verstandelijke beperking kwetsbaar zijn. Door in de organisatie met elkaar in gesprek te gaan
over ongewenst seksueel gedrag kun je er al voor zorgen dat het veiliger wordt. Daders weten dat vrijwilligersorganisaties weinig ervaring hebben, hoe om te gaan met dit onderwerp. Daar maken of kunnen ze gebruik van maken. Met een paar eenvoudige stappen is al veel leed te voorkomen.
Gedragregels of omgangregels en gedragcodes zouden onderdeel moeten zijn van het speeltuinbeleid! De LBS
zal op dit onderwerp met initiatieven komen zoals het opstellen van positief opgestelde gedragsregels voor
alle speeltuinen in Leiden en die zichtbaar worden opgehangen in elke speeltuin. In de vergadering stemde
me unaniem voor dit voorstel!
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Lintje voor Cor Arnoldus
De heer Cor Arnoldus, geboren op 12 september 1956 te Leiden is tot RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJENASSAU benoemd. Cor Arnoldus was 17 jaar lang het gezicht van de Zeeheldenbuurt. Naast voorzitter van de
buurtvereniging was hij ook voorzitter van de Speeltuin SV Ons Eiland, vrijwilliger in het buurthuis, enthousiast
deelnemer aan het overleg over verkeer in Leiden Oost, intensief betrokken bij het tegenhouden van de Ringweg Oost door het Park, oprichter van Bewonerscommissie de Zeehelden, redacteur van het historische boek
‘Ons Eiland’ over de Zeeheldenbuurt/De Waard, betrokken bij het overleg van de wijkvoorzitters binnenstad en
het politieoverleg, en voorzitter van de Werkgroep Gebiedsvisie. Hij was de drijvende kracht achter de Wijkvisie
Zeeheldenbuurt, een van de eerste gebiedsvisies die door wijkbewoners zelf is gemaakt. Cor namens de LBS
van harte gefeliciteerd!

Kinderzwerfboeken
Kinderzwerfboeken ? Ja, dat lees je goed! Dat zijn kinderboeken met een
zwerfsticker op de kaft. Ze zijn niet van één kind, maar van alle kinderen. Je
geeft de boeken door, laat ze achter op school, in een ziekenhuis, wachtkamer, winkel, trein, bus, kinderzwerfboek-station ect. De afgelopen jaren zijn al
meer dan een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Zo kunnen alle kinderen genieten van een goed boek!De speeltuin is natuurlijk een
mooie plek om als kinderzwerfboekstation te fungeren. Heeft u speeltuin interesse meld je dan aan op de website (http://kinderzwerfboek.nl) of neem contact op met Leon Kloos.
Tommy’s Luie zondag in SV ‘t Zonnestraaltje
Zondag 24 april j.l. heeft in speeltuin SV ’t Zonnestraaltje “ Tommy’s Luie Zondag “ plaatsgevonden. Voor de kinderen waren er diverse activiteiten georganiseerd. Zo waren er exotische dieren, een portret tekenaar en allerlei
spelletjes waar bij de hoofdprijs een tegoed bon was van Bart Smit. Het feestje werd muzikaal ondersteund door
de troubadour Bart Versteeg. Tommy’s Luie Zondag wordt georganiseerd door bewoners van het Jac. Urlusplantsoen met de hulp van Stichting Peen en Ui. Voor meer foto’s kijk op de Facebook pagina van speeltuin het Zonnestraaltje of op de website van de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen. De reptielenpresentatie kunnen wij u
van harte aanbevelen. De kinderen waren zeer geboeid en onder de indruk. Als u interesse heeft kunt op kijken
op:
www.exotusserpenti.nl of mail naar dominique@exotussenserpenti.nl of bel naar 06-41574161 (Dominique van
den Berg) De troubadour heet Bart Versteeg en is te benaderen via: www.bartmuziek.nl of bartmuziek@tiscali.nl
of 06-55143410.
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Tommy’s Luie zondag in SV ‘t Zonnestraaltje

Rabobank wensenfonds
Rabobank Leiden-Katwijk waardeert initiatieven, ambities en creativiteit van
organisaties die het economische, sociale of culturele leven in haar werkgebied structureel versterken. Om deze waardering tot uiting te brengen heeft
Rabobank Leiden-Katwijk het Rabobank Wensenfonds.
Wens indienen.
Vanaf heden kunnen wensen worden ingediend voor projecten of initiatieven die worden uitgevoerd binnen het werkgebied van Rabobank Leiden-Katwijk. Dit zijn de gemeenten Katwijk,
Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.
Voor de volgende categorieën kunnen aanvragen worden ingediend: zorg, onderwijs, duurzaamheid, buurt & wijk
en sport & cultuur.
Voor meer informatie en alle voorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.dichterbijleidenkatwijk.nl. Het
aanmelden van een wens is mogelijk tot en met 18 mei 2016.
Hoe dan verder
Na 18 mei nomineert een commissie bestaande uit ledenraadsleden en personeelsleden van Rabobank LeidenKatwijk de inzendingen. Deze worden gepubliceerd op de website, waarna de leden van Rabobank Leiden-Katwijk
in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen. Na het stemmen volgt medio juni een feestelijke uitreiking. Uiteraard ontvangen alle genomineerden hiervoor een uitnodiging.
Meer informatie?
Alle informatie over het Rabobank Wensenfonds, waaronder het inschrijfformulier, vindt u op
www.dichterbijleidenkatwijk.nl.
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Subsidie Jantje Beton beschikbaar voor de buitenspeeldag
Onderstaande link wil ik graag onder de aandacht brengen. De buitenspeeldag komt er weer aan (8 juni). Voor
de speeltuin een mooie gelegenheid om de speeltuin onder de aandacht te brengen in de buurt! Jantje Beton en
Fonds1818 ondersteunen graag leuke ideeën doormiddel van financiële bijdragen (maximaal 250 euro). Voor
informatie hierover verwijs ik u naar de volgende website:
https://www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl/
Indien u meteen een aanvraag wilt doen samen met
de kinderen uit de buurt verwijs ik u naar onderstaande link:
http://www.jantjebeton.nl/kids/geld-vragen/
Wellicht kan dit u helpen om uw buitenspeeldag nog net iets
aantrekkelijker
te
maken
dan
voorgaande
jaren.
Indien u vragen heeft hoor ik het graag.

Belangrijke data:
25 mei ALV LBS locatie: Rondom de Maredijk
25 Juni 70 jarig jubileum LBS (uitnodiging volgt nog)

Met vriendelijke groeten,
Leon Kloos en John van Haasteren (redactie) en Kees v. den Aarsen (lay-out en opmaak).

3

