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Verbouwing van de zaal
Er is door de gemeente een subsidie toegekend voor een verbouwing van de zaal, met als doel de
buurtfunctie van het speeltuingebouw te versterken. Er is een projectcommissie, bestaande uit
bestuursleden van de speeltuin en de Vereniging Maredijkbuurt in het leven geroepen.
Er is een prijsvraag uitgeschreven voor activiteiten in het speeltuingebouw, die de buurtfunctie
versterken. Iedereen die lid is van onze speeltuinvereniging en alle bewoners van de Maredijkbuurt
kunnen meedoen, vóór 15 april. Klik hier voor meer informatie.
De projectcommissie houdt u op de hoogte wanneer er verdere ontwikkelingen zijn.
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Paasactiviteiten op 19 april
EIEREN ZOEKEN, PALMPAASSTOKKEN MAKEN,
PALMPAASOPTOCHT
Op zaterdag 19 april organiseren wij onze Paasactiviteiten.
Het programma is als volgt:
We beginnen om 10.30 uur (precies!) met paaseieren
zoeken in de tuin, voor kinderen tot en met 10 jaar. Er is een
apart gedeelte voor de kleinste kinderen.
Om 11.00 uur gaan we palmpaasstokken versieren.
We vragen de ouders om de kleinste kinderen te assisteren
met schaar en plakband.
Als je de stok van vorig jaar nog thuis hebt, wil je
die dan zo snel mogelijk bij de portier inleveren.
Om ongeveer 12.00 uur gaan we met onze Palmpaasstokken een optocht door de wijk lopen. Als je al
een mooie stok hebt, mag je die ook meenemen in de optocht.
top
Aanmelden: via de uitnodiging in de bijlage.

Sing-in’
Nine van Strien is buurtbewoonster, speeltuinlid en bovendien zangeres met veel koorervaring
(www.ninevanstrien.nl). Zij wil een ‘overdag-koor’ starten voor iedereen die zin heeft om een
gevarieerd repertoire van (meerstemmige) muziekstukjes te zingen, maar geen zin heeft om (nòg)
een avond van huis te zijn: Sing-in’, vanaf maandag 28 april om 11.00 uur in het speeltuingebouw
Mannen en vrouwen die het leuk vinden om één keer per week mee te zingen zijn van harte welkom,
ervaring is geen vereiste. Ben je zo iemand, of ken je zo iemand, laat het weten; in overleg is van
alles mogelijk over tijdstip, aantal keren per maand en repertoire.
Er zijn geen kosten aan verbonden, koffie en thee zijn verkrijgbaar bij de portier.
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Meer informatie over Sing-in’ vind je in de bijlage.

Peuterochtend012.00 uur.
Speeltuin “Rondom de Maredijk” organiseert (behalve
tijdens de Winterstop) op elke eerste vrijdag van de
maand tussen 10.00 en 12.00 uur een
Peuterochtend in de tuin.
De eerste Peuterochtend van het jaar is –bij goed
weer- gepland op vrijdag 3 mei. 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!
Wij zoeken voor elke Peuterochtend een gastvrouw of gastheer, die de limonade inschenkt en een praatje
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maakt met de bezoeker(tje)s. Je kunt je aanmelden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl.

Buitenspeeldag op 11 juni
GROTE BUITENSPEELDAG IN DE TUIN VAN NOORD: “LEKKER BUITENSPELEN MET JE KIND”
Om alvast in je agenda te schrijven: op
woensdag 11 juni is het Buitenspeeldag.
Anders dan andere jaren, waarin wij als
speeltuinvereniging samenwerking zochten met
Buurtvereninging Groenoord Zuid wordt er nu
een groots opgezette Buitenspeeldag
georganiseerd in samenwerking met IVN (voor
natuur en milieu-educatie), Libertas, Centrum
Jeugd en Gezin, GGD, Kinderwerk, JOGG
(Jongeren op Gezond Gewicht) en JES (Jeugd
en Samenleving) voor heel Leiden Noord.
Het begint om 11.00 uur en om 14.00 uur is het afgelopen. Daarna kunnen de kinderen gratis in de
top
speeltuin komen spelen en krijgen zij een ijsje.

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
top
uur open gaat.

Contributiebetaling en lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor alle kinderen in het gezin.
Iedereen die in 2014 in onze ledenadministratie staat ingeschreven heeft per e-mail een bericht
ontvangen met informatie over de contributie voor 2014.
Hierbij het vriendelijke doch dingende verzoek om ons eventuele veranderingen in uw
bankrekeningnummer en e-mailadres te melden. Bij voorbaat hartelijk dank!
De contributie geldt voor een kalenderjaar en voor het hele gezin (alle kinderen op één adres). Er
kan contant worden betaald bij de portier, per bank (rekeningnummer NL52 INGB 0000 274564 t.n.v.
Speeltuinvereniging
Rondom de Maredijk), 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. Mocht u het niet eens zijn met de
afschrijving, dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen terugboeken op uw rekening. Wij krijgen dan wel
heel graag een e-mail met de reden.
Het lidmaatschap loopt door als het niet (vóór 1 januari) wordt opgezegd met een berichtje aan de
ledenadministratie. Een opzegging wordt altijd per e-mail bevestigd.
Na betaling (of als u een machtiging hebt afgegeven) krijgt u een nieuwe jaarsticker op uw
ledenpasje.

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.

Rekening voor de contributie,
De rekeningen zijn inmiddels verstuurd, met het verzoek om vóór
4 april te betalen, maar helaas hebben we heel veel
herinneringen moeten versturen. Als u nog niet betaald heeft,
wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Dit bespaart ons veel
werk!
Betalen is altijd mogelijk bij de portier in de speeltuin, of per bank
op ons rekeningnummer NL52 INGB 0000 274564 t.n.v.
Speeltuinvereniging Rondom de Maredijk, en het scheelt -ook in
volgende jaren- nog meer werk als u een machtiging tekent.

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 u een machtiging heeft verleend
e
voor afschrijving in het 1 kwartaal en uw contributie is nog niet
afgeschreven, wilt u dan even checken wat er is misgegaan?
Alvast bedankt voor uw reactie via
speeltuin.maredijk@zonnet.nl!
De contributie is sinds de invoering van de euro ongewijzigd € 15,- per gezin.
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Weekendopenstelling
De gemeente vraagt van iedere speeltuinvereniging een ruime openstelling.
In het weekend zoeken wij onder onze leden naar vrijwilligers, die portier willen
zijn. Als er feestjes zijn, staat het hek open, maar de speeltuin loopt veel
inkomsten mis als er geen portier aanwezig is, die koffie, ijs en snoep verkoopt,
het lidmaatschap controleert (aan de hand van het ledenpasje) of entree heft bij
bezoekende kinderen.
Als alle leden één keer in de twee jaar een dagdeel intekenen, dan zijn we het
hele jaar elk weekend open! 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.
TIP: Het is handig (en leuk!) als je met z’n tweeën komt!
Nieuwe portiers krijgen vooraf een uitleg. Je kunt je -bij voorkeur vooraf- aanmelden via
portiermaredijk@gmail.com (garantie voor openstelling) en last minute (= vanaf vrijdag 17.30 uur) via 06
53 77 38 02 (géén garantie voor openstelling).
top

Wist je dat …
… er dit jaar bij het TamTam-festival een gelegenheidsgospelkoor een uitvoering van een half uur geeft,
waar jij aan mee kan doen?
Meer informatie https://www.buurtlink.nl/buurten/mooi-noord/berichten/112070
… klaverjasclub Tot Ons Genoegen elke donderdag vanaf 19.30 uur een kaartje legt in ons
clubgebouw?
… de Leydse KluchtenCompagnie vaak repeteert in onze zaal en steeds op zoek is naar (vooral
mannelijke) acteurs?
… je in het weekend en soms ook door de week een kinderfeestje kunt organiseren in onze zaal en je via
de website onder Zaalverhuur in de agenda kunt zien of en wanneer de zaal vrij is?
… de zaal in juli en augustus niet verhuurd wordt, om op mooie zomeravonden overlast voor de buren te
beperken?
… Speel-o-theek Klapstuk op woensdag en zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve in de
vakanties) in ons clubgebouw speelgoed uitleent aan iedereen van 0 t/m 99 jaar? Meer informatie op
http://www.sot-klapstuk.nl/
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