Speeltuin de Bras
Nieuwsbrief
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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Beste leden,
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
 De leukste speeltuin van Delft!
 Uitbreiding bestuur
 Klusdag

Locatie:

Kingstonstraat 1, Delft

Website: speeltuindebras.nl
E-mail:

info@speeltuindebras.nl

Facebook: facebook.com/speeltuindebras
KvK:

40398712

IBAN:

NL39 INGB 0004 9391 40

 Nieuw speeltoestel
 Activiteitenagenda voor het najaar

De leukste speeltuin van Delft!
Vanaf begin juli deden wij mee met de verkiezing van De Gouden Glijbaan. Een jaarlijkse
verkiezing uitgeschreven door Omroep West. Hiermee veroverden wij, met jullie hulp en

BESTUUR

Juan Zondervan
Eugenie Schomaker
Frans Ham
Linda Blom

TOEZICHTHOUDER

Margo van de Merwe

die van de Speeltuinbende, de 9e plek! Heel erg bedankt voor de nominaties, want zonder
de nominaties hadden wij dit natuurlijk nooit zo ver geschopt! Voor ons behaalde resultaat
kregen wij een supermooie oorkonde, die natuurlijk komt te hangen in het beheerdershok.
Als kers op de taart kregen wij op 26 augustus 2015 een e-mail van de Delftse Post met
daarin het volgende:
“Speeltuin de Bras is deze zomer als beste Delftse speeltuin geëindigd bij de Gouden Glijbaan
verkiezing van Omroep West. Als partner van deze actie, heeft de Delftse Post een speciale
bokaal te vergeven aan de Delftse winnaar, U dus...”
Zo gezegd, zo gedaan en op vrijdag 28 augustus 2015 kwam de Delftse Post bij ons op
bezoek om ons een mooie bokaal te overhandigen, om met ons te praten over de
speeltuin en het behaalde resultaat, en om een mooie foto te schieten. Voor de foto zijn
Margo, Linda en Juan voor één keer in de toestellen geklommen om een leuke foto te
krijgen. En hij is zeker leuk geworden, al zeggen we het zelf. De beker is natuurlijk te
bewonderen in ons beheerdershok, daar heeft hij een mooi plekje gekregen. Ook is ons
gesprek met de Delftse Post in de krant verschenen, op woensdag 2 september 2015.

Uitbreiding bestuur
door Juan, bestuurslid
Onze vele oproepen voor versterking van het bestuur hebben uitbetaald: Linda Blom is op
14 augustus toegetreden tot het bestuur. Linda heeft meer dan twee decennia geleden de
speeltuin als kind veelvuldig bezocht en nu is ze als moeder van Sophie en Bjorn opnieuw
even vaak in de speeltuin te vinden.
Linda’s enthousiasme zal een enorme versterking zijn voor het bestuur, daar is geen enkele
twijfel over. De activiteitenagenda voor najaar 2015 heeft ze samen met Margo direct
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opgepakt en deze nieuwsbrief (uitgezonderd dit stukje, dat zou een beetje gek zijn) is
eveneens van haar hand. Kortom, een bestuurslid die multi-inzetbaar is! Toppertje!
Linda, welkom in het team, en geniet van de verdienste die het oplevert: de gulle lach van
de spelende kinderen!

Klusdag op zaterdag 3 oktober 2015
Zaterdag 3 oktober is er weer de halfjaarlijkse klusdag. Wij starten om 10.00 uur en
eindigen ongeveer om 14.30 uur. Wij zorgen tussendoor voor de lunch. Wij horen vaak
van bezoekers dat ze de speeltuin zo schoon, mooi en verzorgd eruit vinden zien. Dit willen
wij graag zo houden, en dat kan alleen met jullie hulp. Elk half jaar is er een klusdag en wij
zouden daar graag hulp bij krijgen voor het verven van de toestellen, het beheerdershok,
schuren van de toestellen, grasmaaien, schoonmaken etc. etc. Er zijn grote klusjes, maar
ook kleine klusjes. Elke helpende hand is mooi meegenomen, of het nu om heel de dag
gaat of om een klein uurtje. Natuurlijk is de klusdag niet alleen bedoeld om te klussen,
maar ook om sociale contacten teweeg te brengen tussen de ouders en opa’s en oma’s.
Wij hopen hiermee ons bereik en de saamhorigheid van onze leden te vergroten, zodat er
nog meer gezelligheid tot stand komt. Je kunt je voor de klusdag aanmelden bij Margo,
via de website (link) of door je naam, telefoonnummer en e-mailadres op te schrijven op
de lijst in het beheerdershok. Hopelijk tot 3 oktober 2015.

Het nieuwe speeltoestel
Woensdag 2 september 2015 is het nieuwe speeltoestel, de fietsmolen, geplaatst, ter
vervanging van de oude fietscarrousel. Het is hetzelfde idee, alleen is het op dit toestel
makkelijker fietsen voor de wat kleinere kinderen, aangezien hij niet hobbelt en zwevend
is opgesteld. Om de nieuwe fietsmolen (met name bedoeld voor oudere kleuters) een
beetje meer in het zicht te hebben, is er een andere plaats gekozen dan waar de oude
stond, en is het krijtbord verplaatst naar een andere plek. De fietsmolen is door de meeste
leden aangewezen als beste optie. Wij danken jullie voor de hulp met kiezen.
Nagekomen woensdagavond 2 september:
De fietsmolen is vandaag meteen in
gebruik genomen en wat een succes!
De kinderen waren er niet vanaf te
slaan en ook de ouders waren zeer
tevreden

met

het

speeltoestel.

Iedereen vond het een goed idee dat
het toestel pontificaal in het zicht
stond. En waar de ouders misschien wel
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het meest blij mee waren: het fietst zoveel lichter dan de oude carrousel, dat zelfs de
kleinsten geen hulp erbij nodig hebben. De dagen van: “mamaaa/papaaa, wil je
duwen!???” zijn eindelijk voorbij .

Activiteitenagenda najaar 2015
En dan als laatst aan bod, de activiteitenagenda van dit najaar! Vergeet niet om deze
datums in uw agenda te schrijven:
 27 september 2015 sluiten wij het zomerseizoen en daarmee de zondagopening af
met chocolademelk en marshmallows. Dit doen wij elk jaar en is altijd erg gezellig.
 14 oktober 2015 gaan we een leuke herfstactiviteit doen. Wat het precies is, is voor
nu nog een verassing, maar zal tegen die tijd bekend gemaakt worden d.m.v. een
Facebook-post en via een flyer. Zodat je je er dan voor op kunt geven.
 28 oktober 2015 gaan wij halloweenknutselen, dit betekent dus dat we lekker gaan
griezelen met zijn allen!!
 31 oktober 2015 is het Halloween. En het kon dit jaar niet op een gunstigere dag
vallen! Namelijk op een zaterdag. Dan kunnen de kleintjes nog lekker even bijkomen
op zondag. Met Halloween gaan we weer, zoals elk jaar, langs de deuren met het
thema griezelen!
 9 december 2015 gaan wij alvast in de kerstsfeer proberen te komen door middel
van een heus kerstdiner met een film of knutselactiviteit. Wat het precies wordt, zullen
we tegen die tijd bekend maken.
Hopelijk hebben we jullie weer voldoende lees- en denkvoer gegeven en tot ziens in de
speeltuin tijdens onze reguliere opening of tijdens een van onze activiteiten.
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