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Jubileumfeest op 15 juni
Onze speeltuinvereniging bestaat dit jaar 65 jaar en dat is reden
genoeg voor een groot feest!
Om het feest nog groter en vrolijker te maken, combineren we
het met ons jaarlijkse Zomerfeest op de Landelijke
Speeltuindag èn het grote feest van het 400-jarig bestaan van
de Maredijkbuurt.
Noteer dus alvast zaterdag 15 juni in de agenda, het belooft
een hele leuke en feestelijke dag te worden.
Er komt een circus-workshop, waarvoor je je te zijner tijd kunt
opgeven, er komt een Kinderkermis (die gratis is voor iedereen
die lid is of nieuw lid wordt op 15 juni), Concordia komt een
muzikaal optreden verzorgen waaraan de kinderen mee mogen
doen, er komt een oude-ambachten-en-andere-leuke-dingen-markt, waar je een kraam kunt inrichten als
je iets origineels te bieden hebt, er komt een reünie voor (oud-)buurtbewoners, er zijn spelletjes op straat
en dat is nog niet alles. Het wordt een feest dat je beslist niet mag missen!
We gaan nu alvast op zoek naar vrijwilligers met een EHBO-diploma, die tijdens het jubileumfeest
eerste hulp kunnen bieden, mocht dat nodig zijn.
Het is heel leuk als iemand een mooi logo zou willen ontwerpen voor dit jubileumjaar. Het
‘winnende’ logo levert in ieder geval een eervolle vermelding in de Nieuwsbrief op en de afbeelding
wordt gebruikt in alle post die de speeltuin dit jaar verstuurt!
We zijn ook op zoek naar mensen die willen helpen, op de dag zelf of in de voorbereiding.
Als je op één of andere manier een bijdrage kunt leveren aan het feest, ben je van harte welkom om je
top
aan te melden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl.

NL Doet, en wij doen mee, op zaterdag 16 maart!
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van ons land en
wordt georganiseerd door het Oranje Fonds: het betere
dagje uit!
De speeltuin is natuurlijk altijd op zoek naar vrijwilligers, maar op
zaterdag 16 maart worden we een handje geholpen door het
Oranje Fonds. Dit is ook een handig
moment om de speeltuin ‘zomerklaar’ te
maken.
Helaas is het ons dit jaar nog niet gelukt
om genoeg enthousiaste vrijwilligers te
vinden. Maar ook dit jaar hebben we
weer een aantal leuke klussen, zoals
•

Lek dak van de zaal repareren

•

Stortbak damestoilet maken

•

Gereedschapshok (o.a. verpotten) opruimen

•

Zwembad + stickerwand schoonmaken

•

Zwembad chloorvoorziening zomerklaar maken

•

Speeltoestellen reinigen

•

Buitenberging opruimen

•

Rand / geul langs voetbalveld leegscheppen

•

Kapotte lampen in zaal vervangen

•

Radiators in de zaal reinigen

•

Diverse muren schoonmaken.

•

Kapstok in hal verbeteren/vervangen

De planning is om tussen 10.30 en 11.00 uur te starten met koffie/thee en iets lekkers en dan aan de
slag te gaan tot het klaar is (uiterlijk tot 17.00 uur). Je aanmelding voor deze dag wordt graag
ontvangen via de website van NL Doet.of speeltuin.maredijk@zonnet.nl
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Paasactiviteiten op 30 maart
EIEREN ZOEKEN,
PALMPAASSTOKKEN MAKEN, PALMPAASOPTOCHT
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, dan weten wij hoeveel nieuwe stokken we
moeten maken.
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.
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier (in de bijlage).
Elk van de activiteiten gaat alleen door als er zich vóór 28 maart tenminste 15 kinderen hebben
aangemeld!
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24 april Voorstelling: “Nog 100 nachtjes slapen”
Zó lang duurt het gelukkig niet meer …
Op woensdagmiddag 24 april voert Duo Rood & Wit (Franca Riezebos en Greet Meesters), na een
succesvolle reeks tijdens de Nationale Voorleesdagen de interactieve muzikale prentenboekvoorstelling
'Nog 100 nachtjes slapen' op. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige ‘Prentenboek van het
Jaar 2013’, geschreven door Milja Praagman.
De voorstelling is geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar en duurt iets langer dan een half uur. Hier is
alvast een voorproefje en dan kan het aftellen tot de voorstelling beginnen!
Noteer alvast de datum in je agenda, meer informatie over tijd(en) en prijs volgt later.
top

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

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.
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 voorjaar komt er weer aan, 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:
top
Het is handig (en leuk!) als je met z’n tweeën komt!

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.
Tot nu toe was het veel te koud, maar het ziet er naar
uit dat het voorjaar er aan komt.
De eerste Peuterochtend van het jaar is dus gepland
op vrijdag 5 april. 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
top
maakt met de bezoeker(tje)s. Je kunt je aanmelden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl.

Contributiebetaling en lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor alle kinderen in het gezin.
Iedereen die in 2013 in onze ledenadministratie staat ingeschreven heeft per e-mail een bericht
ontvangen met informatie over de contributie voor 2013.
Hierbij het vriendelijke doch dingende verzoek om ons eventuele veranderingen in uw e-mailadres te
melden. Bij voorbaat hartelijk dank!
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. 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.

Er is wat vertraging ontstaan in het versturen van de
rekeningen,
maar veel contributies zijn al betaald, hartelijk dank!
Binnenkort worden (per e-mail) de rekeningen verstuurt, maar
het scheelt erg veel werk als u voor die tijd betaalt bij de portier
in de speeltuin, of per bank op ons rekeningnummer 274564, 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
ongewijzigd € 15,- per gezin.
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Wist je dat …
... onze speeltuin op 31 mei 65 jaar bestaat, maar nog lang niet met pensioen wil?
… we het jubileumfeest gaan vieren op zaterdag 15 juni!
… dit feest wordt gevierd op de Landelijke SpeeltuinDag en gecombineerd wordt met het Zomerfeest
van de speeltuin en het Slotfeest van “Maredijkbuurt 400 jaar”?
… je dit grote feest dus niet mag missen!!
… dit grote feest wordt ingeluid met een feestweek”?
… klaverjasclub Tot Ons Genoegen ook 65 jaar bestaat en in de feestweek, op donderdag 13 juni, een
Klaverjasavond organiseert met gratis entree en leuke prijsjes? En dat je je hiervoor nu al kunt opgeven
bij Joop Honsbeek (06 24531008 of speeltuin.maredijk@zonnet.nl).
… de Leydse KluchtenCompagnie ons ter gelegenheid van alle feesten waarschijnlijk verrast met één
of twee leuke kluchten en dat de KluchtenCompagnie vaak op maandag repeteert in onze zaal en steeds
op zoek is naar (vooral mannelijke) acteurs?
… dat er heel veel leuke ideeën zijn, en dat ook ideeën voor sponsoring heel welkom zijn via
maredijkbuurt400.@gmail.nl, net als leuke mensen die zin en tijd hebben om de ideeën te (helpen)
uitvoeren?
… de Maredijkbuurt speciaal voor het 400-jarig bestaan een hele leuke website heeft, compleet met een
web-shop met ‘Collector’s Items’, die je beslist moet hebben als je in de Maredijkbuurt woont of gewoond
hebt?!
… de Eeuwfeestcommissie Maredijkbuurt400jaar steeds meer actief is op de Social Media en dat je lid
kunt worden van de (besloten) Facebook-groep en/of de LinkedIn-pagina?
…alle oud-buurtbewoners [zegt het voort!] van harte welkom zijn op de reünie en dat je over alles rond
het Eeuwfeest kunt Twitteren met #maredijk400?
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