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24 april Voorstelling: “Nog 100 nachtjes slapen”

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, en op verschillende plekken in het land, twee
maal de interactieve muzikale prentenboekvoorstelling 'Nog 100 nachtjes slapen' op in onze speeltuin! De
voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige ‘Prentenboek van het Jaar 2013’, geschreven door Milja
Praagman, uitgegeven door uitgeverij Leopold.
Greet en Franca brengen het prentenboek tot leven door spel, muziek, interactie en veel leuke liedjes.
Een vrolijke voorstelling voor peuters en kleuters en iedereen die van muziek en theater houdt!

Het verhaal gaat over Dorus die heel graag jarig wil zijn en niet zo lang meer kan wachten. Dus Dorus
maakt zelf een feestje en mama heeft gezegd dat ze lekker mag gaan knippen… Overal ziet Dorus mooie
lapjes. Knip, knip, stukje uit het tafelkleed. Knip, knip in de jurk aan de waslijn. Knip, knip door de hele
stad.
Toegang kost € 5,00 per persoon, inclusief limonade en entree voor de speeltuin.
Kaarten zijn vooraf te reserveren via deze link of te koop op de dag zelf nog aan de deur bij Speeltuin
Rondom de Maredijk.
Liedjes zijn nu al te beluisteren op RoodEnWit of YouTube: Liedjes met pit!
De eerste voorstelling begint om 14.00 uur en de tweede om 16.00 uur.
De voorstelling is geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar en duurt drie kwartier.
Hier is alvast een voorproefje en dan kan het aftellen tot de voorstelling beginnen!
top

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.

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 eerstvolgende Peuterochtend is gepland op
vrijdag 3 mei. 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
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maakt met de bezoeker(tje)s. Je kunt je aanmelden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl.

Speel-o-theek Klapstuk in de zaal van de speeltuin
Speel-o-theek Klapstuk leent op elke woensdag en elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur (behalve op
feestdagen en tijdens schoolvakanties) speelgoed uit.
Er is speelgoed voor kinderen van 0 tot 99 jaar.
Lid worden van de Speel-o-theek kan voor € 6,- per gezin per jaar en dan kun je voor een klein bedragje
speelgoed lenen.
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

OPROEP: 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:
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Het is handig (en leuk!) als je met z’n tweeën komt!

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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