
DE SPEELTUIN 

Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk 

Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, 

schone, beheerde en gratis toegankelijke 

speelomgeving en zet zich in voor versterking 

van het saamhorigheidsgevoel in de wijk. 

 

Word lid en steun speeltuin de Bras! Meer info 

op onze website. 
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Facebook: Speeltuin de Bras @ Facebook 
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Zomerafsluitdag 

Afgelopen zaterdag 20 september was het nog heerlijk nazomerweer en daar 

hebben we tijdens de Nazomerspelen in de speeltuin flink van geprofiteerd. Het was 

een supergezellig en ontzettend geslaagd feest! Op de website en Facebook 

hebben we een korte impressie van de dag geplaatst. 

Maar we zullen er nu toch echt aan moeten gaan geloven: de temperaturen beginnen te zakken, wind en 

regen steken op en degenen onder ons die wat later van werk komen, merken dat de reis naar huis al in de 

schemering plaatsvindt. Kortom, de herfst doet zich gelden. Blèch  

Voor de speeltuin is dit het moment om de zondagopening haar winterslaap te gunnen. Ergens in april 2015 

zullen we haar weer wakker schudden. 

Dit tijdelijke afscheid willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan, zeker niet gezien het succes 

van de zondagopening dit jaar. Op 5 oktober – de laatste keer dit jaar dat de speeltuin op zondag open is 

– organiseren we de Zomerafsluitdag. De bedoeling is dat we op deze dag samen met zoveel mogelijk 

kinderen de zomer van 2014 in stijl afsluiten. Ouders/voogden/verzorgers zijn natuurlijk ook van harte welkom! 

Komt allen om de zomer uit te zwaaien en de herfst te verwelkomen. Blèch  

 

Klusdag 

Twee keer per jaar doet het bestuur van de speeltuin een beroep op de leden en bezoekers om ervoor te 

zorgen dat onze speeltuin de mooiste en verzorgde speeltuin van Delft is en blijft. Het is écht waar, als nieuwe 

gezichten de speeltuin bezoeken, dan worden we negen van de tien keer overladen met complimenten 

over de staat en de uitstraling van de speeltuin. En daar werken we ook hard aan. Door het organiseren 

van een klusdag hopen we op net iets meer handjes om een flinke stap in ons onderhoudsprogramma te 

kunnen zetten. 

Dit najaar staat de klusdag gepland op zaterdag 18 oktober van 11:00-14:00. Uiteraard verzorgt de speeltuin 

een lunch voor de harde werkers. We horen wel graag van te voren of je wilt meehelpen, al was het alleen 

maar om te weten hoeveel we in huis moeten halen voor de lunch. Opgeven kan bij Margo of via onze 

website. 

 

Tot in de speeltuin! 

Bestuur speeltuin de Bras 
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