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Openingstijden speeltuin
De speeltuin is in de maanden mei tot en met augustus op werkdagen geopend 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.
Via de website kun je altijd direct zien of de speeltuin op dit moment open is.
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Zwembad
Het zwembad is weer open!!
Het gebruik van het zwembad is inbegrepen bij de entreeprijs of het
abonnement. Voor de instandhouding van het zwembad stellen wij een
extra bijdrage zeer op prijs!
Om het zwembad voor iedereen plezierig te houden hebben we een paar
regels opgesteld: Afspraken Zwembad.
NB: In het weekend is de openstelling van het zwembad de keuze van de
weekendvrijwilliger.
GEVONDEN VOORWERPEN
Er worden vooral in deze periode in de speeltuin veel dingen vergeten. Vooral na het zwemmen blijven er
vaak veel kledingstukken achter. Wij leggen 'gevonden voorwerpen' aan het einde van de dag in het
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halletje tegenover de toiletten, in de kastjes onder de kapstokken.

Buitenspeeldag
Op woensdagmiddag 13 juni is het Buitenspeeldag.
Schrijf het vast op de kalender. Nadere informatie en een
uitnodiging per e-mail volgen.
Aanmelden is handig en kan tot en met 11 juni via
top
speeltuin.maredijk@zonnet.nl.

Zomerfeest + Landelijke Speeltuindag
Op zaterdag 16 juni is het Landelijke Speeltuindag. We kunnen het zo langzamerhand
een traditie noemen dat wij op die dag altijd ons Zomerfeest vieren. Er is een
springkussen en een popcornautomaat.
De speeltuin is open van 11.00 tot 17.00 uur. Voor deze leuke dag zoeken we nog een
leuke portier. Wie neemt de uitdaging aan?
Aanmelden als portier kan via speeltuin.maredijk@zonnet.nl
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Internationale Peuterspeelgroep
In de zomer spelen de kinderen van de Internationale Peuterspeelgroep op vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur buiten, in de tuin. Het is de bedoeling dat er een ouder,
verzorger of oppas bij het kind blijft.
Aanmelden is niet nodig.
Voor niet-leden is de entree € 0,50 per kind.
Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met Marie-Sophie
Tar via mariesophietar@yahoo.com.
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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 1 juni 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 komende peuterochtenden zijn we
nog op zoek naar een gastvrouw/gastheer, die op de
peuterochtend voor extra gezelligheid zorgt.
Het is de bedoeling dat je een praatje maakt met de bezoeker(tje)s 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. Je hoeft als gastvrouw/gastheer geen peuterouder (meer) te zijn.
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.

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 vooraf- aanmelden 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 handig (en leuk!) als je
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met z’n tweeën komt!

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.
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!
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Foto’s

Wij hebben een heuse inhaalslag gemaakt met het plaatsen van de foto’s van heel veel activiteiten. In
2011: Zomerfeest/Landelijke Speeltuindag op 18 juni; Sint Maarten op 13 november; Sinterklaas op
26 november, Kerstmarkt op 17 december; Kerstfeest van de Zondagschool van de Marekerk op 18
december. De foto’s van de Paasactivitieten op 6 april jl. staan ook op de website. Te bezichtigen via:

Foto's van activiteiten in de speeltuin.

top

Nieuws van de overkant van de Haarlemmertrekvaart
Zin in Zingen?
Iedere laatste maandagavond van de maand: 28 mei en 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
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Wist je dat …
… de Leydse KluchtenCompagnie vaak op dinsdag repeteert in onze zaal en steeds op zoek is naar
(vooral mannelijke) acteurs?
… 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?
… de Eewfeestcommissie Maredijkbuurt 400 jaar nu ook graag ideeën ontvangt via de (besloten)
Facebook-groep en/of de LinkedIn-pagina of natuurlijk gewoon via Jan Hengstmengel:
j.hengstmengel@zonnet.nl
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