
Speeltuinvereniging
Weerestein

Jaargids 2007

Een boekje om te bewaren!



Dit boekje aub goed bewaren, het is voor het hele jaar 2007!

Colofon:
Dit is een uitgave van Speeltuinvereniging Weerestein
Michiel de Ruijterstraat 95
2182XM Hillegom

Corrspondentieadres:
Weeresteinstraat 75
2182GR Hillegom
02525 24229
fax: 0842220718
email: info@speeltuinweerestein.tk
http://www.speeltuinweerestein.tk

Bestuur:
Ruud van der Lee,  Voorzitter
Walter van der Ploeg, Secretaris
Jolanda Vogelaar,  Penningmeester
Marjan van der Lee,  Bestuurslid
Mary van den Wijngaard Bestuurslid  / Jeugdcoach

Contributie
De contributie wordt jaarlijks door de Algemene ledenvergadering vast
gesteld en bedraagt voor 2007 € 18,50 per gezin, ongeacht het aantal 
kinderen.
Bij voorkeur betaling middels een bankmachtiging.
Betaling naar bankrekening 32.81.29.151 tnv Speeltuinvereniging Wee
restein Hillegom onder vermelding van uw lidnummer.

Dit boekje werd mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders.
Zij waarderen het zeker als u een opmerking over dit boekje bij een bezoek 
aan hun bedrijf maakt.
Doeland van Leeuwen Vink kindermode
Lijbrandt telecom Auto Holst
De Roode laars Schoonderbeek keukens
Chocolatrie Pierre Banketbakkerij Van Dam
Fifty Seven Bas de Groot
sigarenhuis Frank Evers drogisterij Letschert
Bike totaal Delta Apotheek
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Beste Mensen, 
Met trots presenteert het speeltuinbestuur u 

dejaargids 2007.
Het staat helemaal vol met activiteiten voor het komend jaar, waarbij we het 
aantal activiteiten van vorig jaar weer ruimschoots overtreffen. We hopen dat 
we ons enthousiasme op u kunnen overdragen en dat we u en uw kinderen bij 
veel of misschien wel alle activiteiten mogen verwelkomen.
Behalve alle activiteiten gaat er ook veel met de speeltuin zelf gebeuren. U 
heeft dat al gemerkt toen de glijbanen en de familieschommel met veel aan
dacht werden verwijderd. 
Inmiddels is er een tijdelijke voorziening door de gemeente ter beschikking 
gesteld. 
In de vorige jaargids hebben we u het 
renovatieplan gepresenteerd en op de 
ALV van 2006 heeft u daar uw mandaat 
voor gegeven. Er zijn inmiddels fond
sen aangevraagd, de gemeente Hille
gom heeft een bijdrage toegezegd, het 
plan is nog verder in detail uitgewerkt 
en mits het financieel rond te krijgen is 
verwachten we na de zomervakantie ein
delijk te kunnen beginnen. 
Niet alleen financieel maar ook operati
oneel is er nog veel nodig. Behalve het 
werk aan de vele activiteiten gaat de 
renovatie namelijk zo’n 1000 uur vrij
willigerswerk kosten. Met deze mega
klus zijn we niet zomaar klaar. Wij ho
pen u hierbij te mogen betrekken, want vele handen maken lichter werk. De 
tijd hiervoor maken wij toch samen voor onze kinderen? Zie dit alstublieft als 
een unieke kans om samen voor onze buurt een mooie, leuke, en veilige speel
plek te creëren. Het bestuur, kan uiteraard niet bepalen of en hoeveel u kunt 
helpen met deze klus. We hopen dat u zelf initiatief wilt nemen om dit aan te 
geven en contact met ons opneemt.
Het zou werkelijk fantastisch zijn als het bestuur u volgend jaar met nog meer 
trots een prachtige jaargids met daarin een geweldig verslag van de geslaagde 
renovatie, en minstens evenveel activiteiten als dit jaar kan presenteren. 

Namens het bestuur,  Ruud van der Lee, (voorzitter).

Van het bestuur:

Toestel omschr. uren arbeid materialen/ kosten TL

Acasia ondergrond aanpassen 16 €640 verzamelpost valzand 640€

Draaimolen 'eendjes' verplaatsen 36 €1.440 1.440€

handgrepen vervangen €40 40€

Zandbak naden dichten 8 €320 320€

cement €30 30€

Wip Eend Veer ontroesten 4 €160 €10 170€

€0 -€

Paard 1 verwijderen en afvoeren 12 €480 480€

vervangen door wiebelelement €1.035 1.035€

Paard 2 verwijderen en afvoeren 12 €480 480€

vervangen door miniparcours €2.635 2.635€

Paard 3 verwijderen en afvoeren 12 €480 480€

vervangen door muli-veerwip €1.677 1.677€

Wip (klein) OK €0 -€

Schommel (klein) zittingen hoger maken 2 €80 80€

verplaatsen 8 €320 320€

ondergrond verzamelpost valzand -€

Glijbaan (klein) verwijderen en afvoeren 24 €960 960€

ondergrond verzamelpost valzand -€

vervangen door glijbaan Woody 03 €2.298 2.298€

Klimbrug klimtouw vastzetten 2 €80 80€

Railing aanpassen 8 €320 320€

ondergrond aanpassen 16 €640 €590 1.230€

verplaatsen 32 €1.280 1.280€

Schommel (grote blauwe) verwijderen en afvoeren 40 €1.600 1.600€

ondergrond aanpassen 32 €1.280 verzamelpost valzand 1.280€

vervangen door zeshoekschommel €2.893 2.893€

Schommel (grote in hoek) verwijderen en afvoeren 40 €1.600 1.600€

ondergrond 16 €640 €1.727 2.367€

vervangen door mandschommel €1.854 1.854€

Loopton ontroesten/schilderen 8 €320 €10 330€

Wip (groot duo) verwijderen en afvoeren 8 €320 320€

ondergrond aanpassen 12 €480 €1.445 1.925€

vervangen door wip GS212 verzamelpost valzand -€

Draaimolen (groot) diameter verkleinen 20 €800 €75 875€

ondergrond aanpassen rubber tegels 16 €640 €250 890€

Tourniquet OK €0 -€

Basketbalpaal verwijderen en afvoeren 4 €160 160€

graafwerk 12 €480 480€

ondergrond aanpassen, afwatering aanleggen 12 €480 €450 930€

vervangen doel/basket combinatie €3.295 3.295€

Klimcirkel verwijderen en afvoeren 32 €1.280 1.280€

ondergrond aanpassen (39m2 zand) 24 €960 verzamelpost valzand 960€

vervangen door kabelbaan €755 €5.613 6.368€

Familieschommel verwijderen en afvoeren 40 €1.600 1.600€

ondergrond aanpassen 48 €1.920 €1.264 3.184€

vervangen door veerjeep €7.610 7.610€

Zweefpaal ontroesten/schilderen 24 €960 €50 1.010€

Hoge glijbaan verwijderen en afvoeren 60 €2.400 2.400€

ondergrond aanpassen 32 €1.280 verzamelpost valzand 1.280€

vervangen door glijbaan €25.572 25.572€

Hekwerk repareren 36 €1.440 1.440€

deels vervangen 8 €320 €1.696 2.016€

Klimrek (rond) (verwijderd) Vervangen door aanpassing skelterbaan
afscheiding / groen 24 €960 €880 1.840€

ondergrond aanpassen 160 €6.400 6.400€

straatwerk 140m2;  210m band €15,50 €3.550 3.550€

zand 14m3 €258 258€

stenen + band €2.183 2.183€

Klimrek (verwijderd) Vervangen door Peuter stapcirkel €1.026 1.026€

Draairingen (verwijderd) vervangen door Speelhuisje €1.741 1.741€

Klimrek (klein) (verwijderd) vervangen door Praatpalen €1.561 1.561€

Plaatsing speeltoestellen plaatsing ijreka €8.033 8.033€

Ondergrond valzand verzamelpost valzand 120m3 €17,75 €2.532 2.532€

Grondwerk 4  dg €5.000 5.000€

sTL 120.636€

eigen inzet €36.755

120.636€

36.755€

2.790€

81.091€benodigde fondsen

speeltuin eigen inzet

speeltuin eigen reserve

Speeltuinrenovatieproject

begroot

renovatiebegroting.xls 05-11-2005
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STAPPENPLAN
VOOR HET RENOVEREN VAN UW SPEELGELEGENHEID

Veel speeltuinverenigingen/stichtingen gaan, als gevolg van het Attractiebesluit, hun speel-

tuin renoveren.

ZORG VOOR EEN GOEDE START

Om te komen tot een gerenoveerde speelplek is het goed de volgende stappen na te lopen.

U zult af moeten wegen welke stappen van belang kunnen zijn om een volwaardige speel-

plek te creëren.

1. INSPECTIE VAN DE SPEELTUIN

- Laat een inspectie uitvoeren op uw speeltuin. *)

- Het inspectierapport kan belangrijk zijn om te weten te komen wat de (veiligheid) toe-

stand is van de speeltuin.

- Het inspectierapport geeft aan wat de mogelijke kosten zijn om de speeltuin weer vei-

lig te maken.

- De resultaten van het inspectierapport kunt u tevens gebruiken als document naar de

gemeente en fondsen als u daar een financiële bijdrage van wilt hebben.

2. GA NIET DIRECT SPEELTOESTELLEN VERVANGEN

- Denk na of de huidige inrichting van de speeltuin nog voldoet aan de doelgroep die u

bereikt:

 hoeveel kinderen tot 6 jaar?

 hoeveel kinderen van 6 tot 12 jaar?

 is het nuttig om iets voor de groep kinderen tot ca. 15 jaar in de speeltuin te plaat-

sen om de overlast van die groep tegen te gaan.

- Denk na of de indeling van de speeltuin nog voldoet aan de behoefte van de bezoe-

kende kinderen:

 minder ruimte voor de kleuters?

 meer ruimte om te kunnen voetballen?

 ruimte maken voor de volwassenen (bankjes e.d.).

- Denk na over de meerwaarde die de speeltuin kan hebben:

• passen de voorwaarden van het zgn. DELTAPLAN in uw renovatieplannen?

• kunnen er aanpassingen gedaan worden zodat ook mindervalide kinderen kunnen

spelen?

3. BETREK DE WIJK BIJ UW RENOVATIEPLANNEN

- Samenwerking met wijkbewoners zal de betrokkenheid bij uw speeltuinvereniging

sterk bevorderen.

- Sociaal contact en de sociale controle zullen toenemen.

- Stel samen met alle betrokkenen een programma van wensen op.

 De NUSO beschikt over een aantal voorbeelden hoe (kinder)inspraak en bewo-

nersparticipatie georganiseerd kan worden.

Renovatie Speeltuin Weerestein HillegomPlan 2005

Op 29 juni 2005 is de speeltuin door de firma Repcon geïnspecteerd op
veiligheid.
Uit het inspectierapport is gebleken veruit de meeste speeltoestellen niet meer
voldoen aan de hedendaagse veiligheidseisen en moeten worden aangepast of
vervangen.

In het voortraject is contact geweest met de NUSO die juist voor dit soort
situaties een stappenplan (bijlage) beschikbaar heeft, en in het traject van
advies kan dienen.
Dit stappenplan is als basis gebruikt bij het maken van een ontwerp voor de
renovatie.

Stappenplan 1)
Inspectie van de Speeltuin Weerestein <info@speeltuinweerestein.tk>
Deze stap is reeds doorlopen.

Stappenplan 2)
Ga niet direct speeltoestellen vervangen.Denk na of de huidige inrichting nog voldoet aan de doelgroep,
Peuters

Voor deze doelgroep is momenteel geenafgescheiden ruimte, in het nieuwe plan is er eenruim en afgescheiden gedeelte voor dezedoelgroep.Kinderen van 6 tot 9 jaar Voor deze doelgroep zal er met het nieuwe planruim voldoende uitdaging zijn
Kinderen van 9 tot 12 jaar De huidige speeltuin is niet aantrekkelijk genoegvoor deze groep, in het nieuwe plan is er specifiekvoor hen een basketbal, voetbaldoel en eenkabelbaan. Ook de overige toestellen bieden henvoldoende speelplezier.
Minder valide kinderen De huidige speeltuin biedt voor deze groep geenmogelijkheden, de nieuwe opzet maakt nagenoeg degehele speeltuin toegankelijk via de skelterbaan,en daarnaast nog 5 specifiek voor hen geschikteattracties.

Stappenplan 3)
Betrek de wijk bij de renovatieplannen.Samenwerking, sociaal contact, kinderinspraak, bewonersparticipatie.
Er is samenwerking opgebloeid bij de eerste stappen van de renovatie. Met hulp van

omwonende leden zijn de eerste aanpassingen reeds gedaan. Verdere samenwerking is

toegezegd en ook onmisbaar voor de uitvoering.

Speeltuin Weerestein 
Hillegom

de Renovatie 
2005-2006
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Knutselclub  vanaf 10 januari

Na een jaar afwezigheid is de knutselclub weer 
gestart.  Onder leiding van Bep Meeldijk en Vé

ronique Heijs maken de kinderen de leukste creaties 
en wordt er om de week op woensdagmiddag weer 
heerlijk geknutseld. De knutselmiddagen duren tot 
4 april en starten weer vanaf het sinterklaasfeest. 
Alle kinderen tot 12 jaar zijn van harte welkom. Kin
deren tot 6 jaar onder begeleiding van een volwas
sene.
Er wordt geknutseld van 15:00 tot 16:30.
Let op: in het seizoen 2008 zal de knutselclub mogelijk een uur 
eerder starten. (14:0015:30)

Afscheid glijbaan  10 Februari 2007

Dit was een historische dag  
 in de geschiedenis van de 

speeltuin. Na 57 jaar het boeg
beeld van de speeltuin te zijn 
geweest heeft de “Oude Reus” 
het veld moeten ruimen. Hiervan 
hebben we, mede door de inzet 
van de brandweer,  een waardig 
afscheid kunnen maken waarvoor 
ook veel mediaaandacht is ge
weest. De hoge glijbaan was niet 

meer aan te passen aan de tegenwoordige veiligheidseisen van het attractiebe
sluit (dat al vanaf 1998 geldt). Voor het seizoen 2007 wordt door de gemeente 
een bescheiden tijdelijke voorziening ter beschikking gesteld totdat de gehele 
speeltuin zal worden gerenoveerd.

Carnavalsdisco  17 februari

Nog maar net bekomen van de vorige activiteit 
was het al weer carnaval. Vanaf 15:11 konden 

de kinderen verkleed in hun mooiste carnavalsoutfit 
lekker hossen en swingen in de versierde zaal waar
bij de bekende carnavalsnummers door DJ Dorti 
werden afgewisseld met discomuziek. Zo was het 
ook leuk voor nietcarnavalliefhebbers. Het ontbrak 
uiteraard niet aan mooie lichteffecten, slingers en 
serpentines dus de sfeer zat er snel in.
Paige Oudshoorn en Pleuni van Thienen waren dit 
jaar verkozen tot de leukste verkleding. 
In speeltuin Weerestein heb je toch de meeste 
gein!

Speeltuinvereniging Weerestein 
       Organiseert:
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Jaarvergadering
Dinsdagavond 20 maart

Deze avond wordt de alge
mene ledenvergadering 

gehouden in het verenigings
gebouw. Alle leden, ereleden 
en vaste donateurs zijn van 
harte welkom.
Nieuwe agendapunten kunnen 
nog tot 2 dagen voor de ver
gadering worden ingediend. 
Agenda:
 •Opening en mutaties in het bestuur door de voorzitter
 •Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 2006
 •Jaarverslag 2006 door de secretaris
 •Financieel jaarverslag 2006 door de penningmeester
 •Goedkeuring door kascommissie alsmede benoeming nieuwe commissie
 •Fondsenwerving
 •Pauze 
 •Jaarpogramma 2007 / presentatie jaargids 2007
 •Renovatie
 •Rondvraag
 •Sluiting door de voorzitter
Na afloop wordt de avond informeel voortgezet met een filmverslag van het af
scheid van de “Oude Reus”, en biedt het bestuur de aanwezigen een consumptie 
aan.
 

Paaskienen  31 maart 

De kienavonden bij Wee
restein  zijn als vanouds 

vermaard om de echt mooie 
prijzen en de gezelligheid. De 
speeltuin weet voor de op
brengst altijd weer een pas
sende en tastbare bestemming 
te benoemen, zoals vorig jaar 
het opknappen van de zaal en 
de aanschaf van een nieuwe 
grasmaaier. Dit keer wordt er 
gekiend ten bate van een nieu

we skelter en renovatie van de keuken. Kiengrootmeester Joop Oudshoorn roept 
vanaf 20:00 weer de nummers af en de avond duurt tot ongeveer 24:00. 
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Openingstijden 2007 van de speeltuin: 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

15:1516:45 15:1516:45 14:4516:45 15:1516:45 15:1516:45
Deze tijden zijn streeftijden en gelden bij geschikt buitenspeelweer. 
Er zijn nog enkele ‘gaten’ in het oppasrooster die nog ingevuld moeten worden.
Het kan ook zijn dat de speeltuin eerder of vaker open gaat als er een keer 
extra oppas is. In de vakanties is het soms moeilijk om de openingstijden te 
bepalen, en kan er afgeweken worden. 
Willen uw kinderen spelen, maar is de speeltuin dicht?  Meld u dan aan als op
pas! 
Enkele regels:
» Kinderen onder de 6 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding.
» Niet leden betalen € 0,50
» De oppas past op de speeltuin en is geen ‘kinderjuf’. De ouders zijn altijd zelf 
verantwoordelijk voor de gedragingen en veiligheid van hun kinderen.
» In verband met de contactinformatie bij calamiteiten is het belangrijk dat 
de kinderen een identificatie bij zich dragen als ze naar de speeltuin komen.

Paaseieren zoeken  7 april 

Het traditionele paaseieren zoeken is tevens de start van het buitenspeel
seizoen. De kinderen kunnen in 3 leeftijdsgroepen op zoek naar de choco

lade eieren.
11:0011:30 tot 4 jaar
11:4512:15 van 4 tot 7 jaar
12:3013:00 van 7 tot 12 jaar.
Voor de volwassenen is dit tevens een mooie gelegenheid om met elkaar kennis 
te maken, in te schrijven als lid, of even bij te praten. de koffie en thee staan 
klaar en de paaseieren zijn voor hen gemakkelijk te vinden..... op de bar.
De paaseieren zijn gesponsord door Bas de Groot.
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Speeltuin Weerestein recycelt cartridges
Als u uw oude GSM telefoon of printer (inkjet of toner) cartridges bij de speeltuin inle
vert krijgt deze daar een vergoeding voor. De cartridges worden tevens millieuvriende
lijk gerecyceld, dus u spaart er ook het millieu mee. (Het gaat hier alleen om oude 
cartidges en GSM’s met batterij en oplader)Als het hek gesloten mocht zijn kunt u 
het materiaal in een plastic tasje onder de brievenbus deponeren, dan komt dat he
lemaal goed. 
Als u een bedrijf hebt, of bij een bedrijf werkt en niet steeds de cartridges naar de 
speeltuin wilt brengen, kan er ook een inzamelbox op uw locatie geplaatst worden. 
Als deze vol is wordt het gratis omgeruild voor een lege. Het bestuur (of de website) 
kan u er alles over vertellen, of regelt de aanmelding voor u. Het kost u verder slechts 
een kleine moeite, maar de speeltuin heeft er veel baat bij. DANK U.

Bas de Groot 
zeggen wat je  doet, 
doen wat je zegt!! 

uw volksvertegenwoordiger

Kinderkledingbeurs
11 april 14:00
Kinderkledinginloopverkoop  
Jeannet Warmerdam verzorgt een 
kinderkleding verkoop.
Alle maten vanaf 56 t/m 176 
Deze kleding is overgebleven uit de 
winkels. Bekende en minder bekende 
merken voor een scherpe prijs en zeer 
goede kwaliteit. Kom langs, kijk en 
vergelijk

Start filosofisch café  12 april 20:00  

Wie staat er wel eens stil bij vraagstukken zoals:
Is er leven na de dood?

Is er wel een god, of zijn er misschien meerdere?
Heeft u houvast aan uw religie, of bent u meer bewust zonder?
Vraagt u zich af waar voor u op deze aardkloot mag rondlopen?
Praat u ook graag  met andere mensen, die net als u van filosofische vraagstuk
ken houden? 
Welnu, dit geluid horen wij niet voor het eerst. Uren kunnen  wij  vullen aan deze 
interessante materie. Nu dachten wij dat u het misschien wel ziet zitten om met 
ons de gedachtenstroom te delen. Wij houden daarom  een aantal avonden met 
een thema. 
De thema’s die aan de orde komen kunnen door u  zelf worden ingebracht.
Wij kennen de absolute waarheid niet en die weet niemand. Iedereen moet voor 
zichzelf keuzes maken.
Het is voor ons niet belangrijk of u Christen bent, Moslim, een ander of geen ge
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loof hebt. Wij proberen respectvol en tolerant te zijn en zijn benieuwd waarom 
men tot een bepaalde  levensopvatting is gekomen.
Wij heten u van harte welkom in ons filosofisch café

Alternatieve Para beurs. 
21 April 10:00 17:00

Deze beurs is geheel nieuw, ook voor ons om op te zetten, en op deze schaal 
uniek in de regio. Veelal vindt dit soort evenementen in de massaliteit van 

een grote hal plaats. Hier is het evenment in de geborgenheid van ons vereni
gingsgebouw.
De gedachte voor dit gebeuren is ontstaan 
doordat er veel te doen is rondom spiritu
aliteit en de zoektocht naar verlichting in 
welke vorm dan ook.
Deze beurs tracht u bij te brengen welke 
vormen van alternatief, zowel esoterisch als 
spiritueel, kunnen bijdragen aan uw lichame
lijk en geestelijk welzijn. 
De volgende disciplines zullen hierbij verte
genwoordigd zijn.
Voetreflex massage, bio-energetica, stoelmassage, reiki, er is een medium, 
tarotist een astroloog, handlijnkundige en een auralezer. 
Op het veld een demonstratie Taichi. En een oefenles Quigong
Al met al zeer zeker de moeite waard om even langs te komen.

Kinderdisco  Zaterdag 5 mei 19.00 uur tot 23.00 uur.

Eindelijk daar is ie weer.
Op veler verzoek. Een super coole, spectaculaire, swingende kinderdisco. 

De avond wordt verzorgd door de Weerruiters. Alle moderne hits zullen voorbij 
komen dus trek je leukste kleren aan en swing mee op de hippe muziek en de 
flitsende lichteffecten!
Alle kinderen van 8 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom.

speeltuin weerestein
organiseert:

michiel de ruijterstraat 95
hillegom
info: www.speeltuinweerestein.tk
tel 0252521833

zaterdag 21 april:
vanaf 10.00 tot 1700

achtergrond
joke schuit

Lambert Monkelbaan
Mary van den  Wijngaard
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Weeresteinstraat 128, 2181 GD Hillegom,
Telefoon: 0252 516 648, fax: 0252 523 931, 
E-mail: info@schoonderbeek.com

VINDT U AAN DE WEERESTEINSTRAAT 128 IN HILLEGOM
Telefoon: 0252 516 648, fax: 0252 523 931, E-mail: info@schoonderbeek.com

Schoonderbeek 
 Keukens
NIEUWE SHOWROOM

ZEYKO - E+K - STUDIOFORM - AEG - ATAG - BOSCH - PELGRIM - NEFF - 
GAGGENAU - MIELE - DAMIXA - GROHE - CESARSTONE - DAMOSTONE

IN ONZE NIEUWE SHOWROOM 

vindt u de allernieuwste keuken-

opstellingen, apparatuur en 

accessoires. Komt u dus snel langs 

en laat u vrijblijvend adviseren door 

één van onze keukenspecialisten. 

Bij ons pand hoort een ruim 

parkeerterrein met gratis 

gelegenheid om te parkeren. 

Ook dat is een van de bekende 

services van Schoonderbeek Keukens.
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Kom bij De Weerruiters!
Wij zijn de WeerRuiters. De jeugdclub van 10 tot 16 jaar, is een onderdeel 

van Speeltuinvereniging Weerestein. 
De club is begonnen in augustus 2006, maar we zijn al zo’n hechte club dat het 
lijkt of we al jaren bij el
kaar zijn! 
Wij organiseren allemaal 
leuke dingen zoals: dis
co’s, films en musicals. 
We zijn nu bezig met een 
film. Er zijn al proefop
names geweest. 
In april gaan we de of
ficiële opnames hiervan 
doen. Het wordt echt su
per leuk!
Heb jij zin om met ons 
mee te doen? 
Word dan lid van de 
WeerRuiters! 
Stuur gewoon een mailtje naar weerruiters@hotmail.com om lid te worden! 
We hopen je snel een keer te zien bij de WeerRuiters!
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Spelletjesdag 16 juni 
Nationale Speeltuindag.

Om 14:00 gaat het evenement 
van start en is er voor alle 

leeftijden weer een onvergete
lijke dag te beleven. 
De limonadekabouter schenkt dan 
ook volop gratis limonade. Op een 
deelnemerskaart kunnen bij de 
diverse spellen punten worden 
bijgeschreven en na afloop zijn 
er voor iedere leeftijdscategorie 
mooie prijzen te verdelen.

Kampeernacht  14 juli  vanaf 17:00

Tent opzetten, pannekoeken eten, een spannend verhaal bij het kampvuur, zoe
ken naar de schat, laat opblijven, slapen in je tentje en dan de volgende och

tend meteen in de speeltuin spelen....
Allemaal beproefde ingrediënten voor een gegarandeerd geweldige belevenis met 
je bekende of nieuw ontmoete vriendjes. Dit evenement is de topper van het jaar 
en mag je natuurlijk niet missen. Ook als je dit jaar niet weg gaat op vakantie 
ben je er toch even uit, en dat zo vlakbij huis!

Meester bonbonmakers
Houttuin 2 Hillegom. Tel. 0252 525210

Voor echt lekkere 
ambachtelijk

handgemaakte 
bonbons en de 

fijnste Truffels
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Dus Pyjama, tandenborstel, 
knuffels en een tentje mee, 
en we maken er op Camping 
Weerestein een gezellig 
feest van.
Ook aan de meekomende ou
ders is gedacht. Voor hen is 
er een buffet.

(Het spreekt voor zich 
dat kinderen onder de 
10 jaar een volwassen 
begeleider meenemen. 
Deelname is voor kinde
ren t/m 12 jaar.)
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Kaartclub Weerestein 
telt 32 leden.
In de winter wordt er iedere vrijdag gekaart in 
competitie verband. 
‘s Zomers wordt er om de week gekaart.
Als u nog iemand weet die graag voor zijn plezier 
een avondje wil kaarten neemt u dan even contact 
op met de secretaris Sjaak Zwaan. U bent ook 
van harte welkom. 

email adres 
ih.zwaan@wanadoo.nl  of 
kaartclub@speeltuinweerestein.tk  
of per telefoon 0252517649. 
Ook bij “clubs” op de speeltuinwebsite vindt 
u informatie.
In september beginnen we weer met de 
nieuwe competitie. 

Wij kaarten voor ons plezier en niet met 
het mes op tafel.
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Barbecue met fietstocht 8 september  

Op 8 september hebben we voor u een fiets
tocht met verrassingen in petto. Een leuke 

tocht door de omgeving van Hillegom. Ook met 
de kinderen is rekening gehouden, de tocht is 
niet te lang.
Omdat je van fietsen zeker honger kan krijgen, 
is er aansluitend een barbecue. Gezellig onder 
het genot van een hapje en een drankje de bele
venissen uitwisselen van de fietstocht.
We hopen op mooi weer, zodat de regenjassen in 
de kast kunnen blijven!
INSCHRIJVEN tussen 1 en 30 augustus op de 
lijst in de verenigingsgebouw of via de website.

Afsluiting speelseizoen
29 September 

Helaas alweer de afsluiting van een zomer
lang spelen. 

Dit keer wil het bestuur de afsluiting anders aanpakken. 
Daarom houden wij het geheim. Maar wij beloven jullie, het wordt een spekta
kel.

Vrijwilligersavond  29 september 20:30 

Hoe kan onze vereniging voortbestaan zonder de vrijwilligers? Dankzij de 
inzet van al deze oppasouders, (jeugd)bestuursleden, klussers, regelaars, 

helpers op wat voor gebied dan ook kunnen de speeltuinkinderen op een leuke, 
schone, en veilige plek spelen. en dat is onbetaalbaar. Om een klein stukje van 
dank over te kunnen brengen nodigt het bestuur alle vrijwilligers uit voor een 
gezellig avondje in ons eigen clubgebouw.
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Kinderbingo  20 oktober
41......32...........5........12........29.... bingo!
Op 20 oktober zijn alle kinderen van harte welkom om mee te doen met de 
kinderbingo. Op aangepaste snelheid worden de nummers vakkundig opgelezen, 
zodat zelfs de allerkleinsten (natuurlijk met hulp van pappa en/of mamma) de 
cijfers kunnen afstrepen op hun bingokaarten. 
En natuurlijk...... het allerhardste BINGO! roepen. Er zijn prachtige prijzen te 
winnen!   
 
Sinterklaas  28 november

Uiteraard houden we de traditie in 
ere en worden alle kinderen t/m 

8 jaar weer uitgenodigd door de Sint 
voor een pakjesmiddag. Vanaf 14:00 
wordt het feest opgewarmd door de 
knutselclub die vandaag het seizoen 
start. Er wordt dan iets leuks voor 
dit feest geknutseld, zodat de kinde
ren er weer feestelijk bij zitten om 
de Sint te verwelkomen. Alle leden uit 
de doelgroep ontvangen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging.
 
Kerstknutselen 12 december 14:00

Er worden weer mooie knutsels gefabriceerd voor in of onder de kerstboom, 
of voor bij de Kerstbrunch.  Altijd goed om volledig in Kertstemming te 

komen en   nog supergezellig als de volwassenen meeknutselen ook.

Kerstkienen 15 december   

Natuurlijk mag deze avond ook dit jaar niet ontbreken.
De speciale kerstkien. Dit belooft weer een feestavond te worden met on

der andere vele vleesprijzen en een Alplina thuistap als hoofdprijs. Er wordt een 
stazit kien gehouden , een verhalen bingo (ook erg leuk). Daarnaast een loterij 
waar je U tegen zegt. De avond wordt afgesloten met een borrel en een dansje. 
Een foxtrotje op een Hollandse kraker. De opbrengst komt ten goede aan de 
speeltuin, ter renovatie van de keuken.
Lijkt het u gezellig? Mis het niet, daar kunt u spijt van krijgen. 
Noteer 15 december in uw agenda.
Zaal open vanaf 19.00 de kien begint om 20.00 uur

Kinderkerstbrunch  22 december 10:00  12:00

De donkere dagen voor kerst.
Alle lichtjes branden. Er hangt een sfeer van rust en vrede.

Wij willen deze sfeervolle dagen met de kinderen delen. 
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Een gezellig samenkomen en genieten van een brunch. Lekkere broodjes en 
zalig beleg, kortom een feestelijke brunch.
Zo uit je bedje gerold of al lang op, en dan genieten van al dat heerlijks. 
Papa en mama kunnen die uurtjes lekker rustig aandoen, terwijl jij gezellig met 
alle andere kinderen kunt eten en spelen.
(kinderen onder 6jr. onder begeleiding volwassene)

Tenslotte nog enkele weetjes:
want wist u eigenlijk dat....

• Leden de zaal kunnen huren voor maar € 45,- ?
• Leden buiten de vaste openingstijden ook hun kinderfeest in de speeltuin kunnen vieren?
• U de zaal en allerlei opties kunt boeken via de website www.speeltuinweerestein.tk ?
• Alle informatie over de speeltuin en foto’s van alle activiteiten op deze website staan?
• We nog een hoge koel/vriescombinatie en kunststof tuintafels zoeken ?
• We graag uw oude GSMs en cartridges verzamelen of op uw bedrijf een inzamelbox laten  plaatsen?
• Uw donatie aan de speeltuin aftrekbaar is van de belasting? (vraag naar de regeling)
• Voor de renovatie ongeveer € 152.000,- nodig is en zo’n 1000 uur vrijwilligersinzet?
• U voor uw speeltuin kunt meespelen in de sponsorloterij en daarbij 1 miljoen kunt winnen?
• De speeltuin voor 100% op vrijwilligers draait en niemand er een cent aan verdient?
• Alle hulp welkom is en heel erg gewaardeerd wordt?
• U altijd suggesties voor activiteiten kunt aandragen en dat u als lid ook welkom bent      
  op de algemene ledenvargadering?



Agenda 2007:
Een uitgebreide toelichting op de activiteiten vindt u in dit boekje en op de website
 10 januari   Start knutselclub
 10 februari   Afscheid glijbaan
 17 februari   Carnavalsdisco
 20 maart   Algemene ledenvergadering
 31 maart   Paaskienen 
 7 april   Paaseieren zoeken
 11 april   Kinderkledingbeurs
 12 april   Start filosofisch café
 21 april   Alternatieve, paranormaal beurs
 5 mei   Kinderdisco
 16 juni   Speeltuindag
 14 juli    Kampeernacht
 8 september  Fietstocht met Barbecue 
 29 september   Afsluiting seizoen
 29 september  Vrijwilligersavond
 20 oktober  Kinderbingo 
 28 november   Sinterklaas
 12 december   Kerstknutselen
 15 december   Kerstkienen
 22 december   Kerstbrunch

Tip: deze agenda uitknippen en op uw prikbord hangen.
Let aub ook op de aankondigingen en agenda op de website, het publicatiebord 

in de speeltuin en berichten in de weekbladen voor evt. extra activiteiten.


