Maredag op 3 september!
Nieuw bestuur
Ook nieuw: kabelbaan, terras,
picknickbanken
Weekendopenstelling
Contributiebetaling/lidmaatschap
Peuterochtenden
Ouder- en Peuteryoga
Zondagclub Marekerk
Leydse KluchtenCompagnie
Klaverjasclub
Wist u dit?
Maredijk 100, 2316 VP Leiden
speeltuin.maredijk@zonnet.nl

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
www.svmaredijk.nl
071 5224401

Augustus 2011

FEEST: Maredag op 3 september!
Op zaterdag 3 september is het ‘Maredag’, hèt feest voor de speeltuin en de
Maredijkbuurt! De speeltuin is die dag open van 11.00 tot 17.00 uur en vanaf 14.00 is
het feest: er is een springkussen en een popcornapparaat en de entree is voor iedereen
gratis! Voor deze leuke dag zoeken we nog een portier …
Meld je aan via portiermaredijk@gmail.com! top

Nieuw bestuur
Op 20 juni heeft de Algemene LedenVergadering een nieuw bestuur gekozen. Herialt Mens en Helga
Duifhuis namen afscheid als voorzitter en secretaris en Annemieke Hoogenboezem heeft afscheid
genomen als algemeen lid. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet!
De nieuwe voorzitter heet Rien van Vliet, de nieuwe secretaris is Jan Vereecke en Douglas Gordon is
verwelkomd als algemeen lid. Hugo Grimmelius is herkozen als penningmeester. Elly de Reus bleef aan
als tweede penningmeester en Dennis van Peppen als algemeen lid. Daan Bekooij blijft het bestuur
onverminderd als adviseur steunen. Met dit nieuwe enthousiaste bestuur gaat de speeltuin weer een mooi
jaar tegemoet!
De notulen van de ALV zijn te vinden op de website. top

Ook nieuw: kabelbaan, terras, picknickbanken

Met het nieuwe terras, de
appelbomen, de bessenstruiken
en de tomatenplanten en 3
nieuwe picknickbanken is het
extra gezellig in de speeltuin.

De nieuwe kabelbaan is SUPERleuk voor grotere kinderen!!

De tegelpaden, de
‘vogelnestschommel’ en de
verlengde picknicktafel maken de
speeltuin steeds meer
rolstoelvriendelijk. top

Weekendopenstelling
Het bestuur probeert de speeltuin zo veel mogelijk te openen. In het weekend wordt er daarom onder onze
leden naar vrijwilligers gezocht, die koffie, ijs en snoep willen verkopen, het lidmaatschap willen controleren
(aan de hand van het ledenpasje) en entree willen heffen bij bezoekende kinderen. Nieuwe portiers krijgen
vooraf een uitleg. Je kunt je via portiermaredijk@gmail.com -bij voorkeur vooraf!- aanmelden (garantie
voor openstelling) en last minute (=vanaf vrijdag 17.30 uur) via 06 227 18 117 (géén garantie voor
openstelling). Het is handig (en leuk!) als je met z’n tweeën komt! top

Contributiebetaling/lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt door als het niet (vóór 1 januari) wordt opgezegd met een berichtje aan de
ledenadministratie. De contributie geldt voor een kalenderjaar en kan contant worden betaald bij de
portier, per bank, of met een machtiging. Na betaling krijgt u een nieuwe jaarsticker op uw pasje.
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 terugsturen of inleveren bij de portier. Adreswijzigingen en nieuwe gezinsleden kunt u via
speeltuin.maredijk@zonnet.nl bij de ledenadministratie melden. U ontvangt dan een nieuw ledenpasje. top

Peuterochtenden
tot

12.00

uur.

De speeltuin heeft tussen 10.00 en 12.00 uur
op woensdag en op de eerste vrijdag van de
maand Peuterochtend. Vrijdag-peuterochtend is
er op 2 september en op 7 oktober (de laatste
voor de winterstop). Mensen die op die
vrijdagen gastvrouw of gastheer willen zijn
kunnen
een
mail
sturen
naar
speeltuin.maredijk@zonnet.nl (je hoeft geen
peuterouder te zijn). De entree is gratis voor
alle peuters, die bovendien limonade en iets
lekkers krijgen! top

Andere activiteiten in ons clubgebouw:

Ouder- en Peuteryoga
1,5 tot 4 jaar
(1,5 tot 4 jaar)

Yogadocente Brenda van der Oord verzorgt met
ingang van 7 oktober in ons clubgebouw (als er
voldoende aanmeldingen zijn) op vrijdag 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.
Er is nog plek.
Aanmelden is noodzakelijk!

Op vrijdagochtend van 10.15 tot
11.00 uur (7, 14, 28 oktober + 4
november) als er voldoende
aanmeldingen zijn.
Info: Peuteryoga
Een blok van 4 lessen kost
€ 50,- .
Meer info en aanmelding bij
Brenda: info@bvdocoaching.nl of
06 51031549 top

Zondagclub Marekerk
4 t/m 12 jaarjaar

De Marekerk organiseert ongeveer één keer
per 2 weken een Zondagclub
(zondagschool) in ons clubgebouw.
Er wordt gezongen en geknutseld en er wordt
een verhaal uit de Bijbel verteld.

Er is eind september een
startmiddag gepland.
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
zijn van harte welkom!
Nader bericht volgt!

Er is Zondagclub van 12.00-13.00 uur.
top

Leydse KluchtenCompagnie
Volwassenen (18+)

(Bijna) iedere maandagdinsdag- en vrijdagavond
vanaf 20.00 uur
repeteert de Leidse
KluchtenCompagnie (LKC)
in ons clubgebouw.

De LKC zoekt nieuwe, óók mannelijke, acteurs.
Wilt u meedoen: meespelen, meehelpen of meedenken
of gewoon eens komen kijken? Bel of mail naar Johan
Volkers, voorzitter Leydse KluchtenCompagnie:
071 5284902 of jfjvolkers@gmail.com
www.leidsekluchtencompagnie.nl top

Klaverjasclub
Volwassenen

Vanaf 1 september:
Iedere donderdag vanaf 19.30 uur
kaart klaverjasclub Tot Ons
Genoegen in ons clubgebouw.

Iedereen, met of zonder maat, kan lid worden of
vrijblijvend een keer komen meedoen.

Wist u dit?
De Maredijkbuurt bestaat in 2013 400 jaar. Ideeën voor het feest zijn nu al welkom bij de
Eeuwfeestcommissie via: j.hengstmengel@zonnet.nl.
Leden kunnen de zaal huren voor een kinderfeest.
Wij hebben gratis WIFI. De code is op te vragen bij de portier.
De speeltuin is tot 1 september open van 10.00 tot 18.00 uur;
van 1 september t/m 30 april is de speeltuin van 10.00 tot 17.00 uur open.

