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Dit is een uitgave van Speeltuinvereniging Weerestein
Michiel de Ruijterstraat 95
�18�XM Hillegom
telefoon: 0�5� 5��037  info@speeltuinweerestein.nl
fax: 084���0718   www.speeltuinweerestein.nl
KvK: 4044565�  Bankrekening: 3�.81.�9.151

Bestuur
Voorzitter:    Véronique Riekerk   bestuurslid:     Janna Bedaux
Secretaris:    Roelof Klein   bestuurslid:     Petra van der Stoel
Penningmeester:     Bert van den Berg  bestuurslid:     Marjan van der Lee 
     bestuurslid:     Ruud van der Lee 
 
Contributie
De contributie is dit jaar door de Algemene ledenvergadering vastgesteld op € 23,- per 
gezin, ongeacht het aantal kinderen. Bij betaling middels een bankmachtiging betaalt u 
€ 20,-  en tijdens de opening op 11 april is er eenmalig de gelegenheid om dit bedrag 
contant te voldoen. 

Algemeen
De speeltuin is tussen 14 april en � oktober op werkdagen geopend van 15:30 tot 17:30 
uur, woensdag van 14:30 tot 17:30 uur onder toezicht van 2 toezichthouders volgens het 
rooster. Toegang voor leden is gratis, niet leden €1,- per kind. De speeltuin is bedoeld 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar, kinderen onder de 6 dienen een volwassen begeleider 
mee te nemen.

De speeltuin mag het hele jaar door onder het gezag van een toezichthouder tussen 8:00 
en 20:00 uur geopend zijn met uitzondering van een verhuur in het weekend, de speel-
tuin is dan tot 14:00 uur beschikbaar.

Hyves
Word ook lid van onze hyves en maak gebruik van de agenda en meld je aan voor acti-
viteiten of kijk wie er allemaal meedoen. Voor alle leeftijden! 
www.speeltuinweerestein.hyves.nl/

Speciale dank voor onze adverteerders die dit boekje mede mogelijk maakten.

Kijk op de site voor meer info en laat je op de hoogte houden door de nieuwsbrief, 
je kunt je aanmelden op www.speeltuinweerestein.nl
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Voor u ligt het nieuwe jaarboekje voor het speelseizoen �009. We hebben ons best ge-
daan om er weer een leuk en afwisselend programma van te maken. Het speelseizoen 
van 2008 was zeer succesvol! De prachtig gerenoveerde speeltuin heeft een flink aan-
tal nieuwe leden aangetrokken, de vele uren vrijwilligerswerk en subsidies hebben hun 
vruchten afgeworpen! We hebben echt een speeltuin om trots op te zijn!  

Op basis van een enquête en de animo bij de activiteiten van vorig jaar hebben we 
het programma samengesteld. Nieuw dit jaar is de Nintendo DS-club, om de vrijdag, 
een LAN-party op 4 april en tijdens de opening van het seizoen is er een vrijmarkt voor 
kinderen. De nadruk van de activiteiten zal meer komen te liggen op het faciliteren in 
plaats van organiseren. Praktisch betekent dit dat iedereen die een leuke activiteit voor 
de buurtkinderen bedenkt dat plan zelf verder uit gaat werken. De speeltuin kan hiervoor 
als lokatie worden gebruikt en waar nodig helpt het bestuur een handje mee. Dus mocht 
je iets leuks willen organiseren: leef je uit! We horen het graag! De brievenbus bij de 
ingang mag als ideeenbus gebruikt worden.
 
Voor het bestuur was het geen gemakkelijk jaar. Zo begonnen we roerig met wisselingen 
in het bestuur. Walter van der Ploeg besloot te stoppen met zijn bestuurfunctie als secre-
taris.  Later in het jaar stopte ook Mary van den Wijngaard als bestuurslid. Beiden hebben 
heel veel voor onze speeltuin gedaan. Gelukkig blijven ze nog wel betrokken bij onze 
activiteiten. Zo blijft Mary coach van de Weerruijters en Walter helpt ons nog regelmatig 
bij klussen en andere activiteiten. Bert v.d Berg heeft het penningmeesterschap overge-
nomen, Roelof Klein is secretaris, Ruud v.d. Lee is vice-voorzitter en ik ben aangesteld 
als voorzitter. Daarnaast zijn Janna Bedaux en Petra vd Stoel in de plaats gekomen van 
Mary en Walter. Er zijn veel taken in de speeltuin. We hebben ze evenredig verdeeld, 
zodat het vrijwilligerswerk leuk blijft voor iedereen.
 
Een nieuw bestuur betekent ook een nieuwe visie. Tijdens een brainstorm-avond hebben 
we allemaal onze wensen en idealen geuit voor de toekomst van de speeltuin. Zo kwa-
men we aan het einde van de avond tot de conclusie dat we het accent willen verleggen 
van vereniging naar buurtspeeltuin. Een plek waar je met buurtgenoten een kopje thee 
of koffie kunt drinken op een gezellig terras waar de kinderen zich dan uitleven in de 
speeltuin. Limonade, snoepjes, chips en ijsjes zijn te koop tegen lage prijzen. Er kunnen 
gezelschapsspelletjes gedaan worden op het terras.

Ook aan baby’s is gedacht; op het terras zullen we een hele ruime vaste babybox plaatsen 
zodat ook de aller kleinsten een eigen speelplekje hebben die aan alle veiligheidseisen 
voldoet. Dankzij een hele gulle donatie van Global Garden, tuincentrum Zwaanshoek, is 
het aanleggen van groen reeds gerealiseerd. We hebben schaduwrijke boompjes gepoot 
en de speeltuin voorzien van bloeiende struiken. Ook hebben we klimop tegen het hek 
gezet om een groene “muur” te krijgen.  Het ziet er veelbelovend uit!

VAN HET BESTUUR
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Daarnaast  is er nog het clubgebouw. Deze is hoognodig aan renoveren toe. We willen 
het gebouw zo gaan renoveren dat het voor de toezichthouders makkelijker wordt om 
overzicht te houden door een makkelijk bereikbare keuken en een aparte kinderwc aan 
de speeltuinkant.

Ook nog leuk om te melden is dat de Weerruijters, de jongerenclub van de speeltuin, in 
juni met een spannende, zelfgemaakte film uitkomen! We kijken uit naar de première!
 
De speeltuin kan niet draaien zonder vrijwilligers. Graag wil ik Dick Weijers in het bijzon-
der bedanken voor zijn bijzondere inzet voor de speeltuin. Dick onderhoudt het groen en 
ook met klussen is hij er vaak bij. Daarnaast de knutseljuffen Bep Meeldijk, José Efraïm 
en Trudy Opstal; bedankt voor jullie leuke en gezellige knutselmiddagen tijdens de win-
ter- en lentemaanden! Fijn dat er mensen zijn als jullie! En ook alle toezichthouders: 
bedankt voor jullie hulp!
 
Tenslotte wil ik  iedereen erop wijzen dat toezichthouders ook buiten de vaste openings-
tijden de speeltuin open mogen doen. Ook in het weekend!  Mocht de speeltuin in het 
weekend verhuurd zijn dan is de huurder verplicht om tot 14.00 uur (o.b.v. een toezicht-
houder) de speeltuin open te houden voor onze kinderen. Omdat we ook met de buren 
rekening willen houden moet de speeltuin in de zomermaanden bij feestjes om �0.00 uur 
verlaten zijn. Dit is besloten naar aanleiding van een burenoverleg met het bestuur en de 
buren van de speeltuin. We streven ernaar om een goede balans te vinden voor wat goed 
is voor de speeltuin en het woongenot van de direct omwonenden.
 
Ik wens iedereen een heel gezellig speelseizoen toe. Graag tot ziens in de speeltuin.
 
Veronique Riekerk, voorzitter
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*u kunt ze inleveren bij de speeltuin of inzamelen op uw bedrijf

   Uw oude 
  cartridges 
    en mobiele telefoons 
       zijn geld waard 
  voor de speeltuin*!
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Op 4 april is er voor de eerste keer 
een LAN party in de zaal van Speel-
tuin Weerestein. Bij een LAN party 
wordt er via de computer met elkaar 
gespeeld. Veel kinderen doen dit thuis 
al regelmatig in hun eentje. Nu is er 
de mogelijkheid om samen te spelen 
in de speeltuinzaal. 

Je speelt dus op de computer en ont-
moet daar in het spel je vriendjes (die 
live op de computer naast je zitten te 
spelen). Blijf dus niet alleen thuis zit-
ten maar kom gezellig naar de speel-
tuin!

De internetvoorziening is ter beschik-
king gesteld door Lijbrandt Telecom 
via de snelle Kadaka internetaanslui-
ting.

PAASEIEREN ZOEKEN
We openen het speelseizoen ‘s och-
tends om 10.30  uur met het traditio-
nele paaseieren zoeken! 

De kinderen worden op basis van hun 
leeftijd in  groepen verdeeld:
1-3 jaar; 10.30 uur  
4-6 jaar; 11.00 uur 
7-12 jaar; 11.20 uur
  
SPEELGOEDVRIJMARKT
Speelgoed dat je niet meer gebruikt? 
Vanaf 10.00 uur mag je het proberen 
te verkopen in het clubgebouw tijdens 
onze gezellige rommelmarkt. Na het 
paaseieren zoeken mag je ook in de 
speeltuin je kleed neerleggen en daar 
je spulletjes verkopen. 

LAN-party

4 april, 14.00 - 22.00 uur

opening seizoen

Zaterdag 11 april, 10.30 - 15.30 uur
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BAS DE GROOT 

zeggen wat je doet,
doen wat je zegt!

uw volksvertegenwoordiger
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De Weerruijters hebben na hard wer-
ken eindelijk hun film ‘Complot’ af! 
Ze hebben niet alleen het script zelf 
geschreven maar ook de film zelf ge-
regisseerd en de meeste rollen zelf 
gespeeld! De film gaat over twee zus-
sen die proberen detectives te wor-
den, maar door een kleine fout komen 
ze zwaar in de problemen. Verraad, 
wraak, spanning en een beetje ro-
mantiek, het zit er allemaal in! 

Tijdens de première zullen de Weer-
ruijters alleen speciale gasten uitno-
digen voor deze exclusieve en chique 
happening op de rode loper. Later in 
het jaar zal de film ook open zijn voor 
de rest van de belangstellende, houd 
de website in de gaten en bekijk al-
vast de trailer.

Premiere complot

20 juni, 14.00 - 22.00 uur

Veel kinderen zitten graag alleen thuis 
op hun Nintendo DS te spelen. Het 
leuke van dit apparaatje is echter de 
ingebouwde netwerkfunctie waarmee 
een spel gedeeld kan worden. Zo kun 
je tegen elkaar racen, tekeningetjes 
naar elkaar sturen, of elkaar tegenko-
men in een Pokemon of Supermario 
spel. In plaats dat kinderen thuis blij-
ven zitten is het dus vast leuker om 
naar de speeltuin te komen en daar 
samen op de DS te spelen. Het is na-
tuurlijk ook de bedoeling dat kinderen 
naar de speeltuin worden getrokken 
en daar buiten gaan spelen met hun 
bestaande of hier nieuw-opgedane 
vriendjes. De DS-Club is een ma-
nier om kinderen laagdrempelig met 
elkaar in contact te brengen waarna 
ze samen gaan spelen. Dat kan in 
het clubgebouw zijn of buiten in de 
speeltuin. Toegang gratis, niet-leden 
€1,- De DS-Club is voor kinderen van 
5 t/m 1� jaar en ze nemen hun eigen 
Nintendo DS mee. De speeltuin zorgt 
voor voldoende stopcontacten en een 
beker limonade voor de deelnemers. 
Inschrijven is niet nodig.

DS Club

om de vrijdag  15.30 - 17.00 uur
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Tent opzetten, pannekoeken eten, een 
spannend verhaal bij het kampvuur, 
zoeken naar de schat, laat opblijven, 
slapen in je tentje en dan de volgende 
ochtend meteen in de speeltuin spe-
len.... Allemaal beproefde ingrediën-
ten voor een gegarandeerd geweldi-
ge belevenis met je bekende of nieuw 
ontmoete vriendjes. Dit evenement is 
de topper van het jaar en mag je na-
tuurlijk niet missen. Ook als je dit jaar 
niet weg gaat op vakantie ben je er 
toch even uit, en dat zo vlakbij huis! 
Dus Pyjama, tandenborstel, knuffels 
en een tentje mee, en we maken er 
op Camping Weerestein een gezel-
lig feest van. Uiteraard is er ook aan 
de meekomende ouder/begeleider 
gedacht. Voor hen is er een buffet.  
Wees er op tijd bij!

Ook dit jaar vieren we de nationale 
speeltuindag met medewerking van 
de NUSO speelbus. Er zal een par-
cours met spelletjes worden uitge-
zet dat de kinderen met een deel-
nemerskaart kunnen afleggen. De 
behaalde punten worden per spel 
opgeschreven en voor de winnaars 
van de verschillende leeftijdscatego-
rieën wordt er na afloop een mooie 
prijs uitgereikt. Neem met mooi weer 
vooral badkleding en een handdoek 
mee. Gratis limonade en een spring-
kussen maken het feest compleet.

Laten we er met zijn allen een onver-
getelijke speeldag van maken.

Kampeernacht

Zaterdag 4 juli, vanaf 17:00

Speeltuindag/
Spelletjesdag

Zaterdag 20 juni 2009, 14.00 uur
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VA N  L E E U W E N
JONKHEER MOCKKADE 23, 2181 AL HILLEGOM

TELEFOON 0252 519681 - 0252 515378

VA N  L E E U W E N

10% van je bon gaat naar de speeltuin, geef aan dat je de speeltuin sponsort!
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Na een hopelijk drukbezocht speelsei-
zoen sluiten we het seizoen met een 
gezellige middag voor de kinderen. 
Het programma  is nog een verras-
sing. Natuurlijk is de limonadekabou-
ter aanwezig! Alle kinderen krijgen 
wat lekkers.

Zondag 30 augustus vanaf 1�:00 
uur zijn niet alleen leden maar ook 
de buurtbewoners van harte uitge-
nodigd voor een gezellig picknick in 
de speeltuin. Schuif aan met je pick-
nickmand en proef van elkaars lek-
kernijen. Als je het leuk vindt dagen 
we je graag uit om je specialiteit door 
de jury te laten beoordelen. 

De speeltuin draait geheel op vrijwil-
ligers! Jullie hulp en inzet is onmis-
baar! Als dank hiervoor organiseren 
we een borrel  met hapjes. Terwijl de 
kinderen zich in de speeltuin verma-
ken kunnen de vrijwilligers en toe-
zichthouders, bij mooi weer, genie-
ten op ons gezellig  terras! Als dank 
ontvangen alle vrijwilligers een kleine 
attentie. Bij slecht weer is de borrel in 
het clubgebouw.

Seizoensafsluiting

Zaterdag 3 oktober, 13.30 uur

buurtzomer-
picknick

Zondag 30 augustus vanaf 12:00 

Vrijwilligers-
borrel

Zaterdag 3 oktober 2009, 
15.30-17.30 uur
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Auto Tuinstra
Weeresteinstraat 131
2182 GT Hillegom
Tel.: 0252-525354
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Dit jaar wordt de disco weer door de 
Weerruijters georganiseerd. Hou de 
website in de gaten!

Kinderdisco

Zaterdag 7 november

Hij komt, hij komt ook dit jaar weer in 
Speeltuin Weerestein. Alle kinderen 
tot en met 8 jaar krijgen een uitnodi-
ging om de Sint en zijn gevolg  wel-
kom te heten.

Wetende dat de Sint niet alleen voor 
de gezelligheid komt. Hij neemt ook 
een presentje voor jullie mee. Mis-
schien 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.

Alle kinderen zijn weer van harte 
welkom om mee te doen met de kin-
derbingo. Op aangepaste snelheid 
worden de nummers vakkundig opge-
lezen, zodat zelfs de allerkleinsten de 
cijfers kunnen afstrepen op hun bin-
gokaarten. Voor alle deelnemertjes is 
er een mooie prijs. 
                                         

sinterklaasfeest

Woensdag 25 november, 14:00 uur

Kinderbingo

Woensdag 14 oktober, 14.00 uur
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Gaat u grillen met u pas gewonnen 
tafel grill, eet u kalkoen, kip of ko-
nijn.? 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 ge-
bruiken 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 ge-
speeld. Er is de traditionele kien. 
Daarnaast hebben wij een sta-zit 
kien en een verhalen kien. Het is al-
tijd heel gezellig. Wij hopen u weer te 
verwelkomen.

Voor degenen die het verleden jaar 
hebben gemist zijn er weer nieuwe 
kansen, nieuwe prijzen.

Tijdens het winterseizoen start onze 
knutselclub weer. We beginnen met 
het maken van een kerstknutsel op 
�3 december aanvang 14.15 uur. 
Daarna is de knutselclub er om de 
week op woensdagmiddag in het 
clubgebouw. Houd tegen die tijd de 
nieuwsbrief in de gaten voor de data 
en de aanvangstijden. De knutseljuf-
fen zullen ons vast weer verbazen 
met hun leuke ideeen en creaties! 
Toegang €1,- en natuurlijk gratis 
voor leden. Van tevoren anmelden is 
niet nodig.

kerstkienen

Zaterdag 19 december, 20.00 uur

knutselclub

Tweewekenlijks, tijdens de winter
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www.hill-billies.nl
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Hallo allemaal!

Wij zijn de WeerRuijters, de super 
gezellige jongerengroep van de 
speeltuin. We houden ons bezig 
met dingen als film, theater en cul-
tuur. Bovendien organiseren we met 
z’n allen activiteiten zoals disco’s en 
workshops! Goed nieuws: we heb-
ben bijna onze eerste film ‘Complot’ 
af! We zijn nu druk bezig met de voor-
bereidingen van de première. De film 
gaat over twee zussen die proberen 
detectives te worden, maar door een 
kleine fout komen ze zwaar in de 
problemen. Verraad, wraak, span-
ning en een beetje romantiek, het zit 
er allemaal in! Ben jij ook geïnteres-
seerd in film en theater? Wil jij ook 
lol maken met een heel leuke groep 
mensen? En ben je tussen de 1� en 
16 jaar? Join us! Mail naar weerrui-
ters@hotmail.com 
Ps. We staan binnen kort op hyves, 
dus hou je computer in de gaten. 

weerruijters

In de winter wordt er iedere vrijdag 
gekaart in competitie verband. ‘s Zo-
mers 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@speeltuin-
weerestein.nl  
of per telefoon: 0�5� 75�831
Ook bij “clubs” op de speeltuinweb-
site vindt u informatie.
In september beginnen we weer met 
de nieuwe competitie. 

Wij kaarten voor ons plezier en 
niet met het mes op tafel.

kaartclub 
weerestein

vrijdagavond



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

of via mobiele telefoon (023) 891 00 00.

De speeltuin is tussen 14 april en 2 oktober op werkdagen geopend van 15:30 tot 17:30 
uur, woensdag van 14:30 tot 17:30 uur onder toezicht van 2 toezichthouders volgens het 
rooster. Toegang voor leden is gratis, niet leden €1,- per kind. De speeltuin is bedoeld 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar, kinderen onder de 6 dienen een volwassen begeleider 
mee te nemen.
De speeltuin mag onder het gezag van een toezichthouder tussen 8:00 en 20:00 uur ge-
opend zijn met uitzondering van een verhuur in het weekend, de speeltuin is dan tot 14:00 
uur beschikbaar.

Kijk op de site voor meer info en laat je op de hoogte houden door de nieuwsbrief, je kunt 
je aanmelden op www.speeltuinweerestein.nl


