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Jubileumfeest op 15 juni
Onze speeltuinvereniging bestaat op 31 mei van 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.
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Het wordt een feest dat je beslist niet mag missen!

Jubileumlogo
Het jubileumlogo is ontworpen door:

Marta Klement

ATELIER LUKES
Breestraat 24, 2311CS Leiden
DESIGN • PRINT • PHOTO • STRATEGY • WEB

www.atelierlukes.com, info@atelierlukes.com
Het bestuur van de speeltuinvereniging dankt Marta hartelijk voor het ontwerpen van het logo voor dit
top
feestjaar!

Actieve vrijwilligers gezocht!
Onze speeltuin is altijd op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen helpen, zoals weekendportiers en
gastheren en –vrouwen voor de maandelijkse Peuterochtend, maar we zijn nu ook dringend op zoek naar
vrijwilligers die structureel een bijdrage willen en kunnen leveren aan het speeltuinwerk.
Versterking van het bestuur op allerlei terreinen is zeer wenselijk om de speeltuin ‘draaiende’ te houden.
Er is een vacature voor een secretaris, aangezien de huidige secretaris binnenkort, per eerstvolgende
ALV, gaat stoppen.
Ook zijn we op zoek naar een actieve activiteitencoördinator en iemand die verstand heeft van
‘technische’zaken.
top

Programma feestweek 7-14 juni

Vrijdag 7 juni: Peuterochtend, van 10.00 tot 12.00 uur in de speeltuin. De entree is
gratis en voor de peuters is er limonade en iets lekkers!
Zaterdag 8 juni: Straatmaaltijd voor de bewoners van de Maredijkbuurt.
Op zaterdag 8 juni staan op de Maredijk de tafels klaar voor de Straatmaaltijd.
Een leuk moment om als wijkbewoners de voorpret voor de feestweek en lekker eten en drinken
te delen!
Aanschuiven kan tussen 18.00 en 20.00 uur en aanmelden (moet) via maredijkbuurt@gmail.com
Maandag 10 juni: Biljarttoernooi bij Café Pomerans.
Op maandag 10 juni, 20.00 uur, wordt in Café De Pomerans een Biljarttoernooi georganiseerd.
Meedoen is gratis. Het wordt: "10 voor de lol" of zoiets. Aanmelden kan via
fredenjoke@casema.nl
Dinsdag 11 juni: Optreden Podiumorkest Concordia en
Open repetitie van de Leydse KluchtenCompagnie.
Op dinsdag 11 juni treedt het onvolprezen Podiumorkest van Concordia (http://www.concordialeiden.nl/) op, op drie plekken in de wijk een kwartier: op het pleintje bij de speeltuin, in de
Oranjerie en op de hoek Marislaan/Aloëlaan. Zij spelen tussen 20.00 uur en 21.15 uur en leiden
je naar …
de open repetitie van de Leydse KluchtenCompagnie, vanaf 20.00 uur in de speeltuinzaal.
Wilt u een hilarisch voorproefje van een klucht uit hun repertoire, dan bent u van harte welkom
op deze open repetitie-avond! Meer informatie: http://www.leidsekluchtencompagnie.nl/
Woensdag 12 juni: Buitenspeeldag en Culturele Avond.
Op woensdag 12 juni wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag gehouden. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn
alle kinderen welkom op de Robert Kochplaats (zijplein van de Haarlemmerweg) om OudHollandse spelletjes te doen. Er is ook een springkussen.
Iedereen die meedoet kan een bonnetje krijgen voor een gratis ijsje en een gratis entree in de
speeltuin. De speeltuin is open tot 18.00 uur.
In het kader van de feestweek wordt een Culturele Avond georganiseerd.
De avond start met de onthulling van 2 Muurgedichten om 19.30 uur (Maredijk 19c).
De Leydse KluchtenCompagnie geeft om 20.00 uur een leuke klucht uit lang vervlogen tijden ten
beste op het Avontureneiland (bij slecht weer in de speeltuinzaal).
Aansluitend wordt er in de speeltuinzaal een Open Podium georganiseerd.
Iedereen die het leuk vindt om op te treden (denk aan: dans, muziek, goochelen etc) wordt
uitgenodigd mee te doen. Aanmelden kan via b.dijksman@casema.nl
Donderdag 13 juni: Open Klaverjasavond.
Klaverjasclub Tot Ons Genoegen bestaat óók 65 jaar!
In de feestweek, op donderdag 13 juni, wordt er een Klaverjasavond georganiseerd met gratis
entree en leuke prijsjes.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij Joop Honsbeek (06 24531008 of via
speeltuin.maredijk@zonnet.nl).
top

Peuterochtend op 7 juni01op
7 juni2.00 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.
De eerstvolgende Peuterochtend gepland op vrijdag 7
juni. 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.

Buitenspeeldag op 12 juni
Op woensdag 12 juni organiseert onze Speeltuinvereniging in
samenwerking met Buurtvereniging Groenoord-Zuid de
jaarlijkse Buitenspeeldag voor de kinderen.
Oud-hollandse spellejes, een springkussen en veel
gezelligheid zijn vanaf 14.00 uur te vinden op de Robert
Kochplaats (zijplein van de Haarlemmerweg).
Alle kinderen die daar komen kunnen een bonnetje krijgen voor
een gratis entree en een gratis ijsje in de speeltuin.
top

Oproepjes voor vrijwilligers voor en vóór 15 juni
Het is belangrijk dat we bij de activiteiten voldoende hulp hebben.
Dit mag natuurlijk spontaan, op de feestdag zelf, maar het is ook handig als we vooraf een beetje idee
hebben op hoeveel hulp we mogen rekenen.

We zoeken mensen:
die willen helpen bij de laatste voorbereidingen
die op dinsdagavond 11 juni kunnen helpen de stoelen
voor de podiumband van Concordia neer te zetten en te
verplaatsen
die op woensdagavond 12 juni de bar in de speeltuinzaal
bedienen

We zoeken (veel) mensen die willen helpen op de dag zelf:
als portier
met een EHBO-diploma, die tijdens het jubileumfeest eerste hulp kunnen bieden, mocht dat nodig
zijn
bij de spelletjes
bij het springkussen
bij het schminken
bij het smeren van de broodjes
bij …
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

Feestprogramma op 15 juni

FEESTPROGRAMMA 15 JUNI
11.00 uur
11:15 uur
11.30 uur

12.30 uur
vanaf 13.00 uur
vanaf 14:00 uur

14:30 uur
16.00 uur
18.00 uur

Start feest (in en om de speeltuin)
Wethouder Roos van Gelderen, die het feest opent,
wordt begroet in speeltuin
Start Kinderkermis*, Oud-Hollandse spelletjes,
schminken, NUSO speelbus
Start braderie (Oranjerie)
Mobiele piste (w orkshop: ‘M eespeelcircus’
aanm elden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl)

Verkoop heerlijke broodjes
Optredens Zeemanskoor ‘Rumor di Mare(dijk)’,
afgewisseld met optredens van de
Leydse KluchtenCompagnie met de klucht
‘Leentjebuur’
en misschien een verrassingsoptreden van …. ???
Einde braderie
Einde mobiele piste
Reünie (oud-)buurtbewoners
Einde dag-activiteiten

*KINDERKERMIS
- De Kinderkermis is gratis voor kinderen die lid zijn van de jarige speeltuin*.
Zij kunnen op 15 juni een polsbandje halen in de portiersloge van de
speeltuin.
* Dit geldt ook voor nieuwe leden.
- Niet-leden kunnen op 15 juni in de portiersloge van de speeltuin voor € 1,per stuk muntjes kopen voor de kermisattracties.
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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 (meer) 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!
Toch is helaas ook een aantal incasso’s 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 voor afschrijving
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.

invoering

van

de

euro

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

Zaalverhuur in de zomer
Het bestuur heeft besloten dat alleen mensen die op dit moment een afspraak hebben voor het huren van
de zaal in de maanden juni, juli, augustus en september, de zaal kunnen huren, maar dat nieuwe feestjes
niet meer geboekt kunnen worden.
Dit houdt ook in dat het hek de speeltuin in het weekend af gesloten is, tenzij iemand zich als
top
weekendportier heeft gemeld.

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 vooraf- aanmelden via
portiermaredijk@gmail.com (garantie voor openstelling) en last minute (= vanaf vrijdag 17.30 uur) via
ons tijdelijke nummer 06 5377 3802 (géén garantie voor openstelling).
Het voorjaar gaat nu vast echt losbarsten, 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
top
doen. TIP: Het is handig (en leuk!) als je met z’n tweeën komt!

Wist je dat …
… de Speeltuinvereniging heel erg blij is met peuterfietsjes waar alle kinderen die je kent te groot voor
zijn geworden?! Je kunt ze tijdens de openingstijden komen brengen in de speeltuin, of even een
afspraak maken via speeltuin.maredijk@zonnet.nl
… 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 op 15 juni van 16.00 tot
18.00 uur, en dat je over alles rond het Eeuwfeest kunt Twitteren met #maredijk400?
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