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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.
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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Maredag op zaterdag 1 september
Zaterdag 1 september is in de Maredijkbuurt uitgeroepen tot “Maredag”. Dit is hèt feest voor de
Maredijkbuurt en de speeltuin.
Voor mensen die in de Maredijkbuurt wonen wordt door de Buurtvereniging vanaf 18.00 uur een
straatmaaltijd georganiseerd. Voor informatie en aanmelding: Straatmaaltijd.
De speeltuin is open van 11.00 tot 17.00 uur. Er is een springkussen en een popcornautomaat.
Voor deze leuke dag zoeken we nog een leuke portier. Wie neemt de uitdaging aan?
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Aanmelden als portier kan via speeltuin.maredijk@zonnet.nl

DRINGENDE OPROEP: Weekendopenstelling
De gemeente eist van iedere speeltuinvereniging een ruime openstelling.
Het enthousiasme van de weekendvrijwilligers valt dit jaar héél erg tegen …
Zelfs prachtig speeltuinweer (b)lijkt niet genoeg te zijn om in het weekend portiers
te krijgen.
Inderdaad: (bijna) elke zaterdag en zondag staat het hek open, omdat er een
feestje wordt gegeven in de zaal. En natuurlijk zijn alle kinderen die willen spelen
van harte welkom in de speeltuin.
Maar: de speeltuin is dan niet echt open: er is geen ‘toezicht’. En er gebeuren dingen die niet de
bedoeling zijn (bijvoorbeeld: stiekem gebruik van het zwembad, terwijl de waterkwaliteit niet gecontroleerd
is). En de speeltuin loopt ook heel veel inkomsten mis. En daardoor is er minder geld voor leuke en
nuttige dingen voor de speeltuin. Als 2 leden samen 1 dagdeel per jaar voor hun rekening nemen, is
onze speeltuin ieder weekend open …
Dus: wij zoeken wij onder onze leden naar vrijwilligers, die in het weekend koffie, ijs en snoep willen
verkopen, het lidmaatschap controleren (aan de hand van het
ledenpasje) of entree willen heffen bij bezoekende kinderen die geen lid
zijn. 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). 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 met
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z’n tweeën komt!

Lidmaatschap en contributie
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.

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!
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.
De contributie is door veel mensen vlot betaald, waarvoor veel dank!!
Het is een enorme verbetering met vorig jaar, maar toch hebben er op dit moment nog ruim 40 leden niet
betaald. Helaas is dit jaar ook een groot aantal incasso’s mislukt.
Aan alle leden die 2012 nog niet hebben betaald is een e-mail verstuurd met het verzoek alsnog
(anders) te betalen.
Bij deze herhalen wij dit verzoek.
De contributie bedraagt € 15,- voor 2012.
Uw mogelijkheden: contante betaling in de speeltuin, overmaken naar onze rekening 274564 of
een machtiging afgeven (als u het niet met de afschrijving eens bent kunt u het bedrag binnen 56 dagen
onder opgaaf van redenen laten terugboeken. Bij einde lidmaatschap vervalt de machtiging).
Alvast bedankt voor uw snelle (re)actie.

top

Zwembad
Het zwembad blijft open zolang de gemiddelde temperatuur (dag/nacht)
hoog genoeg is.
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
top
halletje tegenover de toiletten, in de kastjes onder de kapstokken.

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.
Op 7 september (Peuterochtend) is de entree gratis!
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 7 september 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
ochtend net een beetje extra gezellig te maken.

Wist je dat …
… de Eewfeestcommissie Maredijkbuurt 400 jaar nu een eigen website heeft: www.maredijkbuurt400.nl
die een bezoekje waard is en graag ideeën en feed back ontvangt, en dat je lid kunt worden van de
(besloten) Facebook-groep en/of de LinkedIn-pagina
… de Leydse KluchtenCompagnie (www.leidsekluchtencompagnie.nl) vaak in onze zaal repeteert 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?
… Klaverjasclub Tot ons Genoegen vanaf 6 september t/m eind mei iedere donderdagavond tussen
19.30 en 22.30 uur een kaartje legt in onze zaal? Je kunt lid worden of, met of zonder maat, vrijblijvend
een keertje meedoen. Als je meer wilt weten kunt je contact opnemen met Joop Honsbeek via
joop@honsbeek.nl
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