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Openingstijden speeltuin
De speeltuin is in de maanden september tot en met april op werkdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur
en in de maanden mei tot en met augustus van 10.00 tot 18.00 uur.
Als het ’s morgens regent, is het mogelijk dat de speeltuin niet om 10.00 uur open gaat. top

Paasfeest: Zondagclub/Zondagschool Marekerk
De twee-wekelijkse Zondagclub is (tijdelijk?) gestopt.
De Zondagclub / Zondagschool van de Marekerk organiseert
op zaterdag 31 maart, van 15.00-17.30 uur

Paasviering

een
in het clubgebouw van onze speeltuin.
Buikspreker Matthijs van Vlaardingerbroek geeft een voorstelling met zijn pop Henkie over vertrouwen in
Jezus. Voor kinderen tot ongeveer 12 jaar en hun ouders. De voorstelling is gratis toegankelijk. top

Paasactiviteiten op 6 april
Op Goede Vrijdag, 6 april, organiseren wij de traditionele Paasactiviteiten.
Voor de kinderen tot 10 jaar betekent dit vanaf 9.30 uur (precies!) Paaseieren
zoeken in de speeltuin. Er zijn prijsjes voor de vinder van het gespikkelde ei, het
gouden ei, en de meeste eieren.
Daarna kunnen kinderen van alle leeftijden palmpaasstokken maken, met
aansluitend een (korte) Palmpaasoptocht door de Maredijkbuurt.
Natuurlijk zijn ook de peuters van de Peuterochtend de Internationale
Peuterspeelgroep allemaal van harte welkom.
Aanmelden is nodig en kan tot 4 april met het formuliertje (met info) in de
top
bijlage.

Internationale Peuterspeelgroep
Een lid van "Speeltuin Rondom de Maredijk", Marie-Sophie Tar, heeft een (internationale)
peuterspeelgroep opgezet om spelletjes te spelen, liedjes te
zingen, te dansen en korte videoclips te bekijken. Elke
bijeenkomst heeft een thema. Thema's zijn bijvoorbeeld
dieren, vervoer, kleuren en vormen, muziekinstrumenten,
eten. De kinderen (tot 4 jaar) kunnen allemaal speelgoed en
andere voorwerpen van thuis meenemen uit om het
levendiger en leuker te maken. Het is de bedoeling dat er een
ouder, verzorger of oppas bij het kind blijft.
Tijd: 10.00-12.00 uur in de zaal (2, 9, 16, 23, 30 maart, 6*,
13, 21, (28?) april. Kosten: € 2,- voor een losse ochtend.
Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Marietop
Sophie via mariesophietar@yahoo.com.
6* (6 april): zie de Paasactiviteiten vooraan in deze Nieuwsbrief

Peuterochtend012.00 uur.
Speeltuin “Rondom de Maredijk” organiseert op elke
eerste vrijdag van de maand tussen 10.00 en 12.00
uur een Peuterochtend in de tuin.
Op vrijdag 6 april is er Peuterochtend. Peuterouders
ontvangen per e-mail een uitnodiging.
Het is de bedoeling dat er een pappa, mamma, oma,
opa of oppas bij het kind blijft.
Als algemene regel volgen we de openingstijden van
de speeltuin: als het regent, starten we niet om 10.00
uur. De entree is gratis voor alle peuters, die
bovendien limonade en iets lekkers krijgen!
OPROEP: Voor 6 april zijn we nog op zoek naar een
gastvrouw/gastheer. Het is de bedoeling dat je een
praatje maakt met de mensen en dat je rond 11.00 uur limonade inschenkt voor de peuters en rijstwafels
uitdeelt. Je reactie is van harte welkom op: speeltuin.maredijk@zonnet.nl
N.B. De Peuterochtend gaat ook door als er geen gastvrouw/gastheer is, maar het idee is om deze
top
ochtend net een beetje extra gezellig te maken.

Ouder- en peuteryoga
Yogadocente Brenda van der Oord verzorgt in ons clubgebouw bij voldoende belangstelling op maandag
van 10.15 tot 11.00 uur een blok van 4 speelse lessen peuteryoga voor (groot)ouder/verzorger en kind.
De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 peuters van 1,5 tot 4 jaar.
Een blok van 4 lessen kost € 50,- incl. BTW.
Aanmelden is noodzakelijk!
De startdatum is gepland op 14 mei (afhankelijk van de binnengekomen
aanmeldingen).
Info: Peuteryoga. Meer info en aanmelding bij Brenda: info@bvdocoaching.nl
of 06 51031549.
top

Weekendopenstelling
De gemeente vraagt van iedere speeltuinvereniging een ruime openstelling.
In het weekend zoeken wij daarom onder onze leden naar vrijwilligers, die koffie,
ijs en snoep willen verkopen, het lidmaatschap controleren (aan de hand van het
ledenpasje) of entree willen heffen bij bezoekende kinderen.
Nieuwe portiers krijgen vooraf een uitleg. Je kunt je -bij voorkeur voorafaanmelden via portiermaredijk@gmail.com (garantie voor openstelling) en last
minute (= vanaf vrijdag 17.30 uur) via 06 227 18 117 (géén garantie voor
openstelling). Het is voorjaar, dus check Weekendopenstelling en je agenda en schrijf je in voor een
dag(deel). Je kunt gerust vooruit ‘boeken’: als het regent hoef je de speeltuin niet open te doen. Het is
top
handig (en leuk!) als je met z’n tweeën komt!

Contributiebetaling en lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor alle kinderen in het
gezin.
Adreswijzigingen en nieuwe gezinsleden kunt u via
speeltuin.maredijk@zonnet.nl melden bij de ledenadministratie. U
ontvangt dan een nieuw ledenpasje. Als het klaar ligt krijgt u per
e-mail bericht.
Iedereen die in 2012 in onze ledenadministratie staat
ingeschreven heeft eind december per e-mail een e-mail
ontvangen met informatie over de contributie voor 2012.

Heeft u (per e-mail) een rekening gekregen?
Veel contributies zijn al betaald, waarvoor hartelijk dank!
Toch zijn veel rekeningen helaas nog niet betaald … Wij hebben
inmiddels herinneringen verstuurd en verzoeken iedereen die nog
niet betaald heeft nogmaals om de contributie te betalen (of een
machtiging te verlenen).

Heeft u een incassomachtiging verleend? Hartelijk dank!
e
Toch is helaas ook een aantal incasso’s voor het 1 kwartaal
mislukt. Veel mensen hebben misschien een nieuw

rekeningnummer en de ‘overstapservice’ van de bank overbrugt maar een aantal maanden. Als uw voor
e
het 1 kwartaal geplande contributie nog niet is afgeschreven, wilt u dan even controleren wat er is
misgegaan? Alvast bedankt voor uw reactie via speeltuin.maredijk@zonnet.nl!
e
e
[N.B. De machtigingen voor het 2 kwartaal (+ restant 1 kwartaal) worden in april (opnieuw)
geïncasseerd].
De contributie is sinds de invoering van de euro ongewijzigd € 15,- per gezin.
De contributie geldt voor een kalenderjaar en kan contant worden betaald bij de portier, per bank
(rekeningnummer 274564), of met een machtiging.
De machtiging geldt tot wederopzegging. De machtiging, voor uw en ons gemak, heeft onze voorkeur,
omdat u de betaling dan niet kunt vergeten en wij dan geen rekening (en eventueel een herinnering)
hoeven te sturen. Een ondertekende machtiging kunt u per gewone post terugsturen of inleveren bij de
portier.
Het lidmaatschap loopt door als het niet (vóór 1 januari) wordt opgezegd met een berichtje aan de
ledenadministratie. Een opzegging wordt per e-mail bevestigd.
Na betaling (of als u een machtiging hebt afgegeven) krijgt u een nieuwe jaarsticker op uw
ledenpasje.

Hierbij ook het vriendelijke doch dingende verzoek om ons op de hoogte te houden van
eventuele veranderingen in uw e-mailadres. Bij voorbaat hartelijk dank!
top

Nieuws van de overkant van de Haarlemmertrekvaart
Zin in Zingen?
Iedere laatste maandagavond van de maand: 23 april, 28 mei, 25 juni 2012
Hoe laat?
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar?
Meet&Greet, Raamstraat 17 Leiden
Voor wie?
Iedereen die zin heeft in zingen
Kosten?
€ 7,50 per avond (incl. koffie of thee)
Aanmelden bij:
Greet Meesters 06-561982276 of info@greetmeesters.nl

Beleef de Tuin van Noord (Meer informatie via Libertas Leiden: 071-5241934)
Ruilbeurs planten, zaden, stekken
Op (zaterdag) 7 april en 5 mei van 10.30-12.00 uur bij volkstuinencomplex Ons Buiten.

Theaterduo 2Vliegen
Greetje Jansen en Hilde ter Laak spelen op zaterdag 14 april om 20.30 uur en op zondag 15 april om
15.00 uur ‘Uitgetest’. Plaats: volkstuinencomplex Ons Buiten. Toegang € 10,- (tuinders: € 6,50).

Vroege vogelwandeling
Op zondag 15 april start de wandeling om 6.45 uur bij Ons Buiten, o.l.v. IVN-gids Lex Burgel.

Lentespelletjes
Sleuteldrop organiseert op donderdag 26 april van 15.15-16.45 uur Lentespelletjes bij de waterspeeltuin
top
in de Tuin van Noord.

Wist je dat …
… de Leydse KluchtenCompagnie vaak op dinsdag repeteert in onze zaal en steeds op zoek is naar
(vooral mannelijke) acteurs?
… er op zaterdag 17 maart NL Doet was, en dat er met en kleine groep vrijwilligers heel hard gewerkt is
om de speeltuin klaar te maken voor het speelseizoen?
… de Vereniging Maredijkbuurt op maandag 16 april om 20.00 uur de Algemene LedenVergadering
houdt in het Clubgebouw van onze speeltuin, en dat de Eeuwfeestcommissie (Maredijkbuurt 400 jaar in
2013) dan een presentatie geeft?
… de zaal ’s avonds gehuurd kan worden voor vergaderingen en door verenigingen en clubs voor hun
activiteiten?
… de zaal door leden kan worden gehuurd (zie: http://www.svmaredijk.nl/calendar.html) voor
(kinder)feestjes, in het weekend tot 20.00 uur, en soms ook door-de-week?
top

