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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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Musical ‘Totoland’ in de speeltuin
Op woensdag 19 september om 19.00 uur organiseert JongerenStichting 4U&U (for YOU and YOU) in
het kader van de Vredeweek een Musical in de speeltuin. De entreeprijs bedraagt € 1,- per persoon (een
extra gift is altijd welkom!) en de opbrengst is voor het goede doel.
Wil je meedoen en ben je (ongeveer) tussen de 6 en de 18 jaar?
Stuur een e-mail naar info@4uandu.nl met een fotootje, je naam en je leeftijd.
De bedoeling is dat je thuis via de link
http://www.youtube.com/playlist?list=PLF9723AEA5C35A2B8&feature=plcp de liedjes alvast oefent. Op
woensdagmiddag 19 september wordt er vanaf ongeveer 14.00 uur in de speeltuin nog eens goed
geoefend om ’s-avonds om 19.00 uur de musical op te voeren.
Het avondeten wordt gratis verzorgd voor de jongeren/kinderen en vrijwilligers!
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Burendag aan de overkant

Op zaterdag 22 september viert Groenoord-Zuid in samenwerking met De Pollewop, Noorderkwartier
en de Marelandschool Burendag in het Marepark, op het Pasteurplein (langs de Maresingel) en op het
schoolplein van de Marelandschool.
Het begint om 13.00 uur met een Markt in het Marepark en vanaf 14.00 uur is er onder meer een
springkussen, een salsa-les, een streetdance-uitvoering (eerst oefenen!) en een huizen-van-kleiworkshop op het Pasteurplein.
Op het schoolplein van de Marelandschool aan de Maresingel wordt een presentatiekast in elkaar
geschroefd, Turkse pizza gebakken in de buiten-oven en zijn er allerlei leuke spelletjes te doen.
Verder staan op het programma Geocashing, Bingo met leuke prijzen (aangeboden diensten), diverse
muzikale optredens, een Djembé-workshop, een free-runningparcours en …. en ….. en.
De dag wordt door de kinderen afgesloten met een lampionnenoptocht (je kunt je eigen lampion maken
bij de Pollewop) in de schemering.
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Snuffelmarkt op 7 oktober: (ver)kopers gezocht!
Op zondag 7 oktober van 14.00 tot 17.00 uur organiseert de speeltuinvereniging weer een gezellige
Snuffelmarkt. De speeltuin is gewoon open.

Er zijn (voor particulieren) nog tafels/kramen (ongeveer 80x120 cm) te huur voor € 3,- per tafel. De
koopwaar kan op en onder de tafel worden opgesteld.
Aanmelden kan via speeltuin.maredijk@zonnet.nl. Een bevestiging volgt per e-mail.

Voor de kramen die de speeltuinvereniging zelf inricht, geldt:
Grote opruiming! Alles moet weg! Aantrekkelijke prijzen!
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Speel-o-theek Klapstuk in de speeltuin
In de Herfstvakantie verhuist Speel-o-theek Klapstuk naar het clubgebouw van onze speeltuin.
Op elke woensdag en elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur (behalve op feestdagen en tijdens
schoolvakanties) is de uitleen geopend. Er is speelgoed voor kinderen van 0 tot 99 jaar.
Op woensdag 24 oktober is de eerste opening in de zaal van onze speeltuin.
Lid worden van de Speel-o-theek kan voor € 6,- per gezin per jaar en dan kun je voor een klein bedragje
speelgoed lenen.
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Nieuws van de ‘overkant’

Bij Meet&Greet, Raamstraat 17 (voor ‘insiders’: de voormalige winkel van Bram) worden regelmatig
interessante workshops en activiteiten georganiseerd.
Iedere woensdag tussen 9.30 – 12.00 uur serveert men ‘Pittige Koffie’, waar buurtbewoners (maar ook
bewoners van buur-buurten) kunnen inlopen voor koffie en een goed gesprek.
Op 7 dinsdagavonden (9, 23, 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november) kun je er voor € 195,- (inclusief
materiaal) leren masseren van Petra Colen, massagetherapeut. Info: www.massagepraktijknuenhier.nl.
De ruimte is ook te huur. Informatie: info@greetmeesters.nl (ook over lopende activiteiten).
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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!!

Op dit moment hebben nog ruim 30 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 nogmaals 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.
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Wist je dat …
… de Eeuwfeestcommissie Maredijkbuurt 400 vóór het jubileumjaar 2013 alvast een fotowedstrijd
organiseert met leuke prijzen en een eervolle plaats voor de mooiste foto’s in een verjaardags/wandkalender?
De uiterste inzenddatum is 15 oktober 2012 en het thema is ‘Maredijkbuurt’.
Meer info via www.maredijkbuurt400.nl
… 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 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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