PERSBERICHT
Komende week vol activiteiten in de Zeeheldenbuurt: Plantenactie,
Repair café, Rommelmarkt en Buitenspeeldag
Leiden - 3 juni 2013
Komende week bruist de Zeeheldenbuurt van de activiteiten.

Plantenactie Speeltuin ‘Ons Eiland’, 7 juni (19-21 uur) en 8 juni (11-14 uur)

Op vrijdagavond 7 juni van 19-21 uur organiseert de Groencommissie van de Zeeheldenbuurt een
plantenactie. Bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen per huishouden drie gratis plantjes afhalen
bij Speeltuin ‘Ons Eiland’, Kortenaerstraat 61, waarbij geldt ‘op = op'. Tevens kunnen ze met grote
korting bloembakjes voor aan de regenpijp aanschaffen. De bakjes moeten vooraf besteld worden:
dit kan tot en met woensdag 5 juni via groenzeeheldenbuurt@gmail.com.
Ook op zaterdag 8 juni staan de deuren van de speeltuin open van 11-14 uur voor de plantenactie.
Verder zullen vrijwilligers op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni de bloembakken aan de lantarenpalen op
het Kwekerijplein, de Trompstraat en de Evertsenstraat opnieuw vullen.
De plantenactie wordt financieel mogelijk gemaakt door woningcorporatie Portaal en
Buurtvereniging Zeeheldenbuurt.

Repair café, buurthuis ’t Schippertje, 8 juni 13-16 uur

Zaterdagmiddag 8 juni van 13-16 uur is er een Repair Café in Buurthuis ’t Schippertje, Oosterstraat
16. Iedereen in de wijk en daarbuiten is welkom om zijn spullen met behulp van experts te
repareren: meubels, kleding, elektrische apparaten, speelgoed, etc. Gereedschap en materialen zijn
aanwezig. Alleen met computers kunt u niet terecht. Meer informatie: www.repaircafe.nl/leiden.

Rommelmarkt Van Speykstraat, 9 juni 9-16 uur.

Het weekend in de Zeeheldenbuurt wordt afgesloten met een leuke Rommelmarkt op zondag 9 juni
van 9-16 uur in de Van Speykstraat. Iedereen van harte welkom!

Buitenspeeldag Speeltuin ‘Ons Eiland’, 12 juni 13.30-16.30

De Zeeheldenbuurt organiseert dit jaar, op 12 juni weer een buitenspeeldag in de wijk voor de
kinderen van 4 - 12 jaar. Alle kinderen uit de buurt zijn van harte welkom. Kom dus ook spelen en
maak nieuwe vriendjes! Er is een stormbaan, een springkussen, een voetbalkooi en meer…
Speeltuinvereniging Ons Eiland organiseert de buitenspeeldag met ondersteuning van NUSO en
Libertas Leiden. De dag is mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid.
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