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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. 

Locatie: Kingstonstraat 1, Delft 

Website: speeltuindebras.nl 

E-mail: info@speeltuindebras.nl 

Facebook: facebook.com/speeltuindebras 

KvK: 40398712 

IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40 

BESTUUR Juan Zondervan 

 Eugenie Schomaker 

 Frans Ham 

TOEZICHTHOUDER Margo van de Merwe 

Beste leden, 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 Zondag 21 en 28 juni gesloten 

 Activiteit 1 juli 

 “Helpende handjes” 

 Uitslag speeltoestelverkiezing 

Zondag 21 en 28 juni gesloten 

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we de zondagen, waarop we geen 

vrijwilliger kunnen vinden voor toezicht, openstellen voor verhuur. De komende twee 

zondagen, 21 juni en 28 juni, is dit het geval. 

Nadat we als bestuur dit besluit hadden genomen en daaropvolgend de zondagkalender 

hadden ingevuld, bleven genoemde data open staan. Kort daarop kregen we de 

huuraanvragen, die we hebben toegekend. In alle eerlijkheid willen we ook melden dat er 

daarna een vrijwilliger zich heeft aangemeld om de open zondagen in te vullen, maar 

omdat we de verhuur al contractueel waren aangegaan, konden we dit niet meer omkeren. 

Wij, als bestuur, vinden het heel vervelend dat we onze vaste bezoekers hiermee 

benadelen. Anderzijds dragen de inkomsten uit de extra verhuur substantieel bij aan onze 

missie “zelfredzaamheid”. Het is wikken en wegen, maar twee zondagen inleveren om 

toekomstvast te blijven, vinden wij onder de streep geen slechte deal. 

Desalniettemin zullen we er alles aan doen om er in de nabije en verre toekomst voor te 

zorgen dat de speeltuin er zondag voor u, voor jou, voor jullie, voor Delft en omstreken, 

is. Punt. 

Activiteit 1 juli 

Voor de geplande activiteit op 1 juli, de Zomerbrunch, hebben we een ander idee. Als 

volgt, in de woorden van Margo: 

Wie vindt het leuk om met z’n allen gezellig te eten in de speeltuin op 1 juli van half vijf tot 

zes uur? 

Het is de bedoeling dat we allemaal hapjes maken en er een gezellig samenzijn van maken. 

Geef je op en schrijf je in op de lijst in de speeltuin of stuur een mailtje naar 

info@speeltuindebras.nl. Geef hierbij aan wat je wilt maken (zodat we in de gaten kunnen 

houden dat we niet allemaal hetzelfde maken). 

Margo maakt: balletjes gehakt en Turks brood met kruidenboter. 

http://speeltuindebras.nl/
https://maps.google.nl/maps?q=52.024868,+4.355349&num=1&t=h&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=52.024917,4.355443&spn=0.000896,0.002642&z=19&iwloc=A
http://speeltuindebras.nl/
mailto:info@speeltuindebras.nl
https://www.facebook.com/speeltuindebras
mailto:penningmeester@speeltuindebras.nl
mailto:secretaris@speeltuindebras.nl
mailto:frans@speeltuindebras.nl
mailto:margo@speeltuindebras.nl
mailto:info@speeltuindebras.nl
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Hoe zou dit nou niet een superactiviteit kunnen worden!??? We hopen op vele 

aanmeldingen, superlekker eten en heel veel gezelligheid! De doorgang van deze activiteit 

is afhankelijk van de vooraanmeldingen, dus laat ajb voor 26 juni weten of je hieraan wilt 

deelnemen. Kosten leden/ niet-leden: jullie hapjes  

Helpende handjes 

Het wordt vaak gezegd, gevraagd, geroepen… onze vereniging heeft hulp nodig bij 

allerhande zaken. Wij mailen hier regelmatig over, maar mailen om snel en direct mensen 

te bereiken is niet meer echt van deze tijd. Tegenwoordig zitten we met z’n allen op de 

app. Daarom heeft het bestuur de Whatsappgroep “Helpende handjes” in het leven 

geroepen, waarin het bestuur en/of Margo acuut een verzoek om hulp kan plaatsen. Alles 

vrijblijvend, je mag reageren, maar het hoeft niet. Huidige deelnemers aan de groep: 

Andrea, Esther, Eugenie, Frans, Jennifer, Juan, Margo, Willemijn, Yvonne. 

Wil je ook tot deze groep behoren om, als het je uitkomt, bij te dragen aan de speeltuin, 

stuur dan een mail naar info@speeltuindebras.nl met daarin je naam en je 

telefoonnummer. Overbodig om te melden dat je wel Whatsapp moet hebben. 

Uitslag speeltoestelverkiezing 

Het is behandeld in de alv, maar niet opgenomen in het verslag, dus bij dezen: de voorkeur 

van de leden gaat uit naar de fietsmolen van Nijha. Na de zomervakantie zal deze worden 

geplaatst. 

mailto:info@speeltuindebras.nl
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