
Speeltuinvereniging
Weerestein

Jaargids 2008

Een boekje om te bewaren!



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

Colofon:
Dit is een uitgave van Speeltuinvereniging Weerestein
Michiel de Ruijterstraat 95
2182XM Hillegom
02525 24229
fax: 0842220718
email: info@speeltuinweerestein.nl
http://www.speeltuinweerestein.nl

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

Contributie
De contributie wordt jaarlijks  door de Algemene ledenvergadering vast
gesteld per gezin, ongeacht het aantal kinderen.
Bij voorkeur betaling middels een bankmachtiging.
Betaling naar  bankrekening 32.81.29.151 tnv Speeltuinvereniging Wee
re stein Hillegom onder vermelding van uw lidnummer.

Dit boekje werd mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders.
Zij waar deren het zeker als u een opmerking over dit boekje bij een bezoek 
aan hun bedrijf maakt.

Doeland van Leeuwen Vink kindermode
Lijbrandt telecom Auto Tuinstra
De Roode laars Schoonderbeek keukens
Delta Apotheek Banketbakkerij Van Dam
Frank Vester hovenier Bas de Groot
sigarenhuis Frank Evers drogisterij Letschert
Bike totaal
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Beste Mensen, 
In het voorwoord van de jaargids 2007 sloot ik   

   af met de woorden: “Het zou werkelijk fantastisch zijn als het bestuur 
u volgend jaar met nog meer trots een prachtige jaargids kan aanbieden. Met 
daarin een geweldig verslag van de geslaagde renovatie. Met minstens evenveel 
activiteiten als dit jaar”.
Nu kan ik u melden dat het is uitgekomen! DE KLUS IS GEKLAARD staat er 
dan ook op de uitnodigingen die naar de diverse fondsen en relaties is verstuurd.  
Op de middenpagina ziet u een korte impressie van de renovatie. Een compleet 
overzicht is in een boekje als dit onbeschrijflijk. De website geeft al wat meer 
ruimte en misschien komt er nog eens een uitgebreider verslag op papier. Leuk 
om later nog eens op terug te kijken.
Zoals verderop al vermeld, de inzet van de vrijwilligers en het klusteam, is on
navolgbaar. Zonder dit team was het dus niet gelukt en had veel werk uitbesteed 
moeten worden. Dit was dan weer ten koste gegaan van het aantal speeltoestel
len. Nu is het echt af en is alle ruimte optimaal benut.
Wat rest zijn het onderhoud en de activiteiten. De speeltuin hoort natuurlijk vol 
met spelende kinderen te zijn en daarvoor rekenen we weer op de oppasmoeders 
die ervoor zorgen dat de kinderen onbezorgd kunnen spelen en dat de speeltuin 
heel blijft. “Oppasmoeder” is eigenlijk een verkeerd woord want het gaat om 
“toezichthouders”. De toezichthouder is geen kinderjuf. Hij of zij past op de 
speeltuin en zorgt dat alles goed gaat. De ouders blijven altijd verantwoordelijk 
voor de veiligheid en gedragingen van hun kinderen. 
Het zou mede daarom fijn en gezellig zijn als er meer ouders en grootouders 
met hun (klein)kinderen meekomen naar de speeltuin. Op het terras kunnen zij 
dan hun buurtgenoten ontmoeten en met elkaar in contact komen. Het terras 
is daarvoor bij de renovatie ook groter gemaakt. Tevens zijn er nu een afge
schermd peutergedeelte en meer speelgelegenheid voor de grotere kinderen 
bijgekomen.

Met het voltooien van dit project zit mijn 3 jaar termijn als voorzitter er dan 
ook precies op. De taken zullen binnen het bestuur opnieuw verdeeld gaan wor
den en de vacante plaatsen worden hopelijk vanuit de leden ingevuld.

Na 1500 uur vrijwilligerswerk en een investering van ruim € 110.000, hebben we 
nu een speeltuin om apetrots op te zijn. Laten we deze koesteren en een bloei
ende toekomst beleven! Dat zal zeker gebeuren als u en uw kinderen onbezorgd 
komen spelen en samen met uw buurtgenoten de vele activiteiten bezoeken.
Wij zijn er klaar voor, graag tot ziens!

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

Van het bestuur:
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Hey, 
remember us? 

 
Wij zijn de WeerRuyters, in een nieuw jasje. 

Wij zijn een entertainment groep 
geworden in de vorm van 

ZANG, TONEEL, DANS, FEESTEN & 
OPENINGEN!! 

We beginnen deze switch met een 
spetterende film & je kan ons ook al 
zien bij de opening van het nieuwe 

speeltuinjaar. 
Lijkt het je wat?Join us of huur ons in!  

Stuur een meeltje naar: 
weerruyters@speeltuinweerestein.nl                                                     Laterrrrr. 

Algemene 
Leden
vergadering
8 april 20:00

Deze avond wordt    
  de algemene leden

vergadering gehouden. 
Alle  leden zijn van harte 
welkom.
Op de agenda staan de 
jaarverslagen, de plan
nen voor het komend jaar, en verkiezing nieuwe bestuursleden.Voor de functie 
van bestuurlid kunnen kandidaten zich tot uiterlijk 2 dagen voor de vergadering 
aanmelden. Dit geldt ook voor aan vullende agendapunten.
Wij hopen op een inter actieve avond waarin de leden hun ideeën en wensen met 
elkaar en het bestuur delen. 

Activiteitenpas
Dit jaar introduceren we de “Weerestein activiteitenpas”.
De meeste activiteiten in dit boekje zijn voor de leden gratis of tegen kostprijs. 
Om  misverstanden en wachttijd bij de entree te voor ko  men is het vereist dat 
de pas getoond wordt.
Zonder pas betaalt men de hogere entreeprijs die voor nietleden geldt.
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Om uw pas aan te vragen  knipt 
u daarvoor aub bovenstaande 
pas uit of kopieer deze voor 
het aantal kinderen dat lid 
is, plak er een pasfoto op en 
deponeer deze in de speeltuin 
brievenbus.
De gereedgemaakte pas ligt 
enige tijd later voor u gereed 
in het clubgebouw.

Weerestein 
Activiteitenpas
Deze pas behoort bij
het lidmaatschap van
Speeltuin Weerestein

Geb. datum:

Naam: 

foto

Kinderkledingbeurs. 
9 april 14:00
Met de winter zo voorbij, zie je tot je schrik dat uw kind weer eens uit zijn 
kleren is gegroeid. 
Tja het gaat 
allemaal zo snel 
hé. Juist daarom 
kunnen wij u weer 
een  kinderkleding 
verkoop middag  
aan bieden. 
Deze zal wederom 
worden verzorgd 
door Jeannet 
W a r  m e r d a m . 
Bekende en minder bekende merken voor een scherpe prijs.
Heropening speeltuin
12 april

Om 14:00 gaat het gebeuren.  
  Onze nieuwe speeltuin gaat 

open!
Omdat wij helaas niet konden 
openen rond Pasen, is het tra
ditionele paaseieren zoeken ko
men te vervallen. Het  nieuwe 
gras moest even de kans hebben 
om aan onze tuin te wennen 
en krachtig genoeg te groeien 
om bestand te zijn tegen vele 
rennende kindervoetjes. Zoals u al een beetje van ons gewend bent zullen wij 
alles op alles zetten om toch zo verrassend mogelijk de hekken te openen.
Hoe  moeilijk  kan dat zijn met een superstrak ke nieuwe speeltuin!
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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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Openingstijden 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 toezichtrooster die nog ingevuld moeten 
worden.
Het kan ook zijn dat de speeltuin eerder of vaker open gaat als er een keer 
extra toezicht 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 toe
zichthouder (m/v)! 
Enkele regels:
» Kinderen onder de 6 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van 
een volwassene.
» Niet leden betalen € 0,50 *
» De toezichthouder past op de speeltuin en is geen ‘kinderjuf’. De ouders zijn 
altijd zelf verantwoorde lijk voor de gedragingen en veiligheid van hun kinderen.
» In verband  met de contactinformatie bij evt. calamiteiten is het belang rijk 
dat de kinderen een identificatie bij zich dragen als ze naar de speeltuin komen.
(* ter goedkeuring van de ALV 2008)

Alternatieve parabeurs 
30 maart vanaf 11 uur 

W  egens groot succes  en door  
  de vele vragen om herhaling, 

organiseren wij        weer een 
alternatieve parabeurs.
2007 was het jaar van de 
spiritualiteit. Velen zijn dan ook 
wat meer bewust geworden van hun 
eigen geest.
De beurs is zo opgezet dat u ver
schillende disciplines aan het werk 
kunt zien.
Er komen o.a. een tarotist,  handlijnkundige, aurahealer, bioenergetica, 
voetreflex massage, kruiden geneeskunde, reiki, een astroloog, stoelmassage en 
de winkel van home and joy uit de Hillegomse hoofdstraat. 
Van iedere discipline is 1  specialist vertegenwoordigd.
De beurs is zo opgebouwd dat zowel lichaam, geest als ziel in ruime mate onder 
uw aandacht komen.
Wetenschappen, kunsten en spi ri tu a li teit is volop aanwezig.
Het zal zeer zeker de moeite waard zijn.
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Speeltuin Weerestein recycelt cartridges
Als u uw oude GSM telefoon of printer (inkjet of to ner) cartridges bij de speeltuin inle
vert krijgt deze daar een vergoe ding voor. De cartridges worden tevens millieuvriende
lijk gerecyceld, dus u spaart er ook het millieu mee. (Het gaat hier alleen om originele 
oude cartidges) Als het hek gesloten mocht zijn kunt u het materiaal in een plastic 
tasje onder de brievenbus deponeren, dan komt dat helemaal 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 moei te, maar de speeltuin heeft er veel baat bij. DANK U.

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

uw volksvertegenwoordiger

Spelletjesdag.
21 juni Nationale speeltuindag met medewerking van de NUSO speelbus.
Aanvang: 13:30

Het spreekt voor zich dat wij ook hier weer alles uit de kast trekken om      
  deze dag onvergetelijk te maken. Het wordt wederom een zeskamp, dat kan 

alvast worden verklapt. 
Maar wat voor spelletjes 
gaan jullie doen? Het wordt 
zeker weer een leuke dag.
Hopend op mooi weer 
adviseren wij jullie bad
kleding en een hand doek 
mee te nemen.
De bekende kabouter 
staat weer op het veld, dat 
betekent gratis limonade 
tappen!!! De Weerruijters 
dragen zorg voor de in wen
dige mens.
Voor elke deelnemer is er 
een supermooie medaille te 
verdienen.
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De renovatie 20052008:
Al in 2005 is er met de renovatie begonnen. De eerste plannen werden gemaakt 
met een schetsontwerp en een voorzichtige begroting. Hieruit kwam uiteindelijk 
na het inwinnen van vele adviezen een compleet projectplan dat uiteindelijk bijna 
ongewijzigd is uitgevoerd. Mede door veel aandacht en publiciteit  in de media 
is ook steun verkregen van de gemeente Hillegom waardoor veel andere fondsen 
ook hun steun toezegden.  Hiermee is het benodigde geld vergaard om het plan 
uit te voeren. Maar met een mooi projectplan en een hoeveelheid geld hebben 
we natuurlijk geen nieuwe speeltuin gekregen. Al het geld is ten goede gekomen 
aan speeltoestellen en veilige ondergrond. Het vele werk is uitgevoerd door een 
geweldig klusteam. 

In de eerste instantie is er aan de klus begonnen door 3 man. Gaandeweg is het 
team uitgebreid en vernieuwd tot 8 vaste klussers. Bijgestaan door de dames van 
de catering met zorg, koffie en broodjes en met de steun van enkele bedrijven  
die materialen schonken of machines uitleenden is er zo ongeveer vanaf juni 
2007 elke zaterdag keihard gewerkt. 
Na 1500 uur vrijwilligerswerk en een investering ruim € 110.000, hebben we nu 
een speeltuin om apetrots op te zijn! Alle meewerkenden ontzettend bedankt!

Otte Lisse BV

Cementbouw
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Frank Vester 
Hovenier Tuin 

- Aanleg 

- Advies 

- Onderhoud 

- Ontwerp 

- Renovatie 

- Bestrating 

Frankvester@snelnet.net    Albert Verweijlaan 65  

De vakman voor uw tuin!       

 Tel: 06- 51 37 14 84     2182PT Hillegom 

Tel.: 06-51 37 14 84 

Kampeernacht.
5 juli

Je zult het niet willen geloven,    
   maar er is nog steeds plek 

om te kamperen.
Er zullen wel wat mensen moeten 
zijn die hun bungalowtent moeten 
verruilen voor een bescheidener 
tentje. Ook zullen we allemaal 
wel een beetje dichter bij elkaar 
moeten staan, maar dat heeft 
ook wel zo zijn charmes. In ieder 
geval is het altijd de belevenis van het jaar. Het leverde ons de volgende slogan 
op:   Wil je dichtbij op vakantie zijn?
 Kom kamperen bij speeltuin Weerestein.
Deze dag ben je verzekerd van een spannend verhaal, schat zoeken, marsh mal
lows roosteren, pannenkoeken eten, film kijken en uren lang spelen.
Bovendien staat er een optreden van de Flowerstars op het programma.
Voor de ouders is er ook genoeg te eten en te doen.
Voor de kinderen onder de tien jaar geldt dat zij een volwassen begeleider 
meebrengen.
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Kinderdisco
12 juli

Uiteraard ontbreekt dit jaar onze kinderdisco niet.
   Met de mega coolste danshits aller tijden. 

Dit jaar is het weer anders. Jij mag je favoriete nummers van te voren aan ons 
emailen. Wij zorgen ervoor dat jouw favoriete hit in onze collectie komt.
Dus stuur email naar: weerruijters@speeltuinweerestein.nl
De disco is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Tijd: 19:00 – 22:00  Entree: 2, leden gratis (denk om de activiteitenpas!)
Prijs consumptie: € 0,50 

Zomerpicknick 
31 augustus
tussen 13:00 en 15:00.

De Engelsen hebben het uitgevon den,         
kinderen vinden dit vaak superleuk.

     gewoon een keer lekker oubollig ge zellig 
een zomer pick   nick op zondagmiddag. 
De speeltuin zorgt voor koffie en thee, 
u neemt zelf een kleed en gevuld pick
nickmandje mee. 
Het lijkt ons leuk als iedereen een 
lekkernij meeneemt om uit te wisselen.
Bijvoorbeeld een zelfgebakken cake, 
muffins, scones, quiche of salade.
Voor de lekkerste creatie is er een wisselbeker !

Seizoensafsluiting
4 oktober

Met het vallen van de blaadjes maakt de natuur zich op voor een lange    
 periode van rust.

Ook speeltuin Weerestein sluit tijdelijk de hekken. Vier met ons het sluitings
feest.
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Aansluitend vieren we de 
Vrijwilligersavond
4 oktober 

Hoe kan onze vereniging voortbestaan zonder de vrijwilligers? 

 Dankzij de inzet van al deze toezichthouders, (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. 
Gezamenlijk heffen we het glas op een geslaagd seizoen.

Kinderbingo
Op woensdagmiddag 29 oktober 
klinkt het weer: “41...
.....32.........5........12......
..29.... bingo!” * in het 
clubgebouw.
Dan zijn alle kinderen 
weer van harte welkom 
om mee te doen met 
de kinderbingo. Op 
aangepaste snelheid 
worden de num
mers vakkundig op ge
lezen, zodat zelfs de 
allerkleinsten (na tuur
lijk 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!  Voor alle deelnemertjes is er een prijs.                                                

(* dit zijn niet de echte nummers ;) )   
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Kaartclub Weerestein 
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 
kaartclub@speeltuinweerestein.nl  
of per tele foon 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.

Sinds 1905
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Sinterklaas
26 november. Vanaf 14.00 uur. 

Hij komt, hij komt die beste                       
    goede Sint.

Ook dit jaar weer in Speeltuin 
Weerestein.
Alle kinderen tot en met 8 jaar 
krijgen een uitnodiging om de Sint en 
zijn gevolg  welkom te heten.
Wetende dat de Sint niet alleen 
voor de gezelligheid komt. Hij neemt 
ook een presentje voor jullie mee. 
Misschien wel een pop met vlechtjes 
in het haar, twee kaatseballen in een 
net of een letter van banket?
Reden te meer om te zingen en te 
springen dat het een lieve lust is.

Kerstknutselen. 
17 december vanaf 14:00

Buiten is het donker en koud. Spelen in de tuin is er niet meer bij.
   Verveeld staar je voor je uit, had je nu maar iets te doen!!!

Nou gelukkig voor jou, je kunt weer knutselen. We beginnen natuurlijk met een 
mooie kerstfrutsel om in de sfeer te komen. En daarna om de week tot aan de 
start van het buitenspeelseizoen. Juffen Bep, José en Jeannet zullen je hierbij 
helpen.
Kerst………….?
Ja en dan willen wij de dagen voor kerst met u delen.
Enorm veel ideeën vanuit het bestuur, maar wij dachten dat u ook misschien wel 
iets in zou willen brengen.
Dus vandaar de vraag, heeft u leuke ideeën mail deze ons. De leukste zullen wij 
organiseren.
Hopend op veel reacties , wachten wij in spanning af.
Kerstkien.
20 december vanaf 20:00 zaal open vanaf 19:15

Wat zult u eten met Kerst?
   Gaat u grillen met u pas gewonnen tafel grill, eet u kalkoen, kip of konijn.? 

Het ligt er maar net aan welk diertje op welk nummertje valt.
Wilt u de tafel schikken met mooie glazen b.v. of servetten, kunt u nog iets 
gebruiken voor de aankleding van uw huis tijdens deze bijzondere dagen?
U kunt het allemaal winnen in de speciale Kerstkien.



De kien wordt in drie variaties gespeeld.
Er is de traditionele kien. Daarnaast hebben wij een stazit kien en een verhalen 
kien. Het is altijd heel gezellig. Wij hopen u weer te verwelkomen.
Voor degenen die het verleden jaar hebben gemist zijn er weer nieuwe kansen, 
nieuwe prijzen.                                       Zorg voor een plekje vrij in uw planning.

Kerstbrunch
21 december

In 2007 werd de eerste kerstbrunch gehouden met medewerking van de   
   jeugdclub Weerruijters. Het was zo gezellig dat deze brunch dit seizoen 

weer terugkeert met wederom verse broodjes en een gezellige entourage.

Carnavaldisco
21 februari 2009

Carnaval in Hillegom!
    Oude tijden herleven. Vroeger was er een actieve “Carnavalsvereniging 

Weerestein” in ons clubgebouw. Het mooie bord daarvan vonden we op zolder 
en hangen we nog steeds op bij het carnavalsfeest. We steken het echter 
wel in een modern jasje, want tegenwoordig is het een verkleed discofeest. 
Uiteraard leuk voor iedereen die van carnaval of disco houdt.



Agenda 2008:
Een uitgebreide toelichting op de activiteiten vindt u in dit boekje en op de website

Behalve deze activiteiten zullen er nog ingelaste evenementen zijn. 
 
 30 maart  Alternatieve, paranormaal beurs
 8 april   Algemene ledenvergadering
 9 april   Kinderkledingbeurs
 12 april   Heropening speeltuin   
 21 juni   Speeltuindag
 5 juli    Kampeernacht
 12 juli   Kinderdisco 
 31 augustus  Zomerpicknick
 4 oktober   Afsluiting seizoen
 4 oktober    Vrijwilligersavond
 29 oktober  Kinderbingo 
 26 november   Sinterklaas
 17 december   Kerstknutselen
 20 december   Kerstkienen
 21 december   Kerstbrunch
 21 februari   Carnavalsdisco

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.

Voor meer informatie kunt u bellen 
via vaste telefoon (0800) 888 00 11 (gratis)

of via mobiele telefoon (023) 891 00 00


