70 jaar
bewaarboekje 2015

Om te beginnen…..
Het bewaar/jubileumboekje van de speeltuin. Een handig
naslagwerkje voor de leden, waarin ze kunnen lezen welke
activiteiten er in 2015 het worden georganiseerd op de
speeltuin. Want behalve een plek om te spelen, gebeurt er
meer op de speeltuin.
Vanaf 8 april zijn we weer open. En het speeltuinseizoen duurt
dit jaar tot 23 oktober, de laatste dag van de herfstvakantie.
Omdat de speeltuin dit jaar 70 jaar bestaat, hebben we als
rode draad iedere maand een extra leuke activiteit. We starten
zondag 12 april met een nostalgische fietstocht. We eindigen
het feestjaar met een feestdag voor jong en oud op 3 oktober!
In het jubileumnummer foto’s en verhalen uit de oude doos.
We hopen op mooi weer en het begin van een mooie traditie.
Voor de meest actuele informatie kunt u overigens nog steeds
terecht op de speeltuinsite www.sv-erfgooierskwartier.nl. U
kunt zich daar ook abonneren op de digitale nieuwsbrief. Zo
blijft u zeker op de hoogte van onze activiteiten.

Een kijkje in de geschiedenis van speeltuinen in Nederland en
in Hilversum.
In een boom klimmen, een hutje bouwen in het bos, een grasfluitje maken,
vliegeren en moddertaartjes bakken. Dit zijn zomaar vijf van de vijftig dingen
die je moet hebben gedaan voordat je twaalf jaar oud bent. Uit onderzoek
blijkt dat computerspelletjes en (over)bezorgde ouders ervoor zorgen dat
kinderen te weinig buiten komen en zich zelf niet meer leren vermaken. Ook in
de Nederlandse pers werd er aandacht besteed aan de door de National Trust
gepubliceerde lijst en ook in ons land blijken eveneens kinderen steeds minder
hun plezier in de buitenlucht en/of de natuur te zoeken. Terug naar de
oorsprong van het spelen dus, een kijkje in de geschiedenis van speeltuinen in
Nederland en in Hilversum
De eerste
De allereerste speeltuinvereniging van Nederland is opgericht in Amsterdam, op
17 juni 1900. Uilke Jans Klaren (1852-1947) stond aan de basis van de
Oosterspeeltuinvereniging, te Amsterdam. Hij wilde een veilige plek voor
kinderen, naast school en opvoeding, waar kinderen lichamelijk en geestelijk
gevormd konden worden en waar mogelijkheden waren tot ontspanning. Zeker in
de arbeidersbuurten hingen de kinderen rond op straat en groeide de
jeugdcriminaliteit. Bij de speeltuin was ook een clubhuis waar activiteiten zoals
figuurzagen, tekenen en voorlezen werden georganiseerd. Ook waren er aparte
clubs voor voetbal, gymnastiek, toneel en muziek.
Speeltuinen waren er al eerder. Rond 1880 werden die opgericht door de
gegoede burgerij in arbeiderswijken in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en
Utrecht. Uilke Klaren vond dat de arbeiders zelf deze voorzieningen voor hun
kinderen moesten realiseren. Naar het voorbeeld van de
Oosterspeeltuinvereniging werden er in de jaren twintig en dertig in het hele
land 110 speeltuinverenigingen opgericht. In 1932 kwam er een overkoepelende
organisatie, de Nederlandsche Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO), die nog
steeds bestaat en tegenwoordig de belangen van ruim 1050 speeltuinen
behartigt.

Oude Haven
De oudste speeltuin in Hilversum is die in de Oude Haven uit 1909. De
buurtvereniging Bloemenkwartier nam daarvoor het initiatief en bij het 50-jarig
bestaan in 1959 besloot men om in de J.P. Coenstraat nog een speeltuin te
openen. Na enkele fusies en naamsveranderingen leeft de vereniging nu voort
als de Stichting Zeeheldenkwartier met het wijkcentrum en de speeltuin De
Zoutkeet.
Voor de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal speeltuinverenigingen in
Hilversum gestaag door: De speeltuinvereniging Vriendenkring met een
speeltuin aan het Slachthuisplein uit 1920, de R.K. Speeltuinvereniging St.
Joseph aan de Eemnesserweg uit 1938 en de Algemene Speeltuinvereniging
Kleutervreugd aan de Huygensstraat, ook uit 1938. De sympathie van de
buurtbewoners voor het opzetten van speeltuinen was groot. Zo verzamelde het
initiatiefcomité van de te openen speeltuin Kleutervreugd in 1938 aan de
Huygensstraat in 29 van de omliggende straten 1965 handtekeningen. Om voor
het speeltuinwerk in Hilversum een bredere basis te krijgen, werd in 1938 de
Centrale van Speeltuinverenigingen Hilversum en in 1945 het Hilversums
Speeltuinverbond opgezet. Het Hilversums Speeltuinverbond verzorgde
jarenlang de intocht van Sint Nicolaas in de Nieuwe Haven waar de Sint werd
ontvangen op het balkon van het Havenkantoor.
Geestelijk en lichamelijk
Na de bevrijding in 1945 moest menig speeltuin weer vanaf de grond worden
opgebouwd, Er kwamen ook nieuwe bij: de Speeltuinvereniging
Erfgooierskwartier en de Algemene Buurt en Speeltuinstichting “Jong Leven
voorheen De Eersteling”.
In 2015 zijn er van de vele speeltuinverenigingen die Hilversum kende nog twee
over: De Speeltuinvereniging Erfgooierskwartier en De Zoutkeet.

Paaseieren zoeken
Op Maandag 6 April (2e Paasdag) is het weer zover: We gaan
weer eieren zoeken in de Speeltuin. Iedereen is vanaf 10.00
uur welkom en de koffie is klaar. We hopen dat de paashaas
genoeg eieren zal verstoppen en dat we mooi weer hebben.
Hiervoor moet er wel ingeschreven worden. Dit kan op
Zaterdag 21 maart in de Speeltuin van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Daarna op peuterspeelzaal Ienie Mienie in de Da Costaschool
bij Wilma Fennema van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot
12.00 uur. De kosten zijn voor leden € 2,00 en voor niet leden
€ 2,50 per kind. (let op: inschrijving via de speeltuinsite of gelijk
met de contributie is niet mogelijk!).

Vrijwilligers
U weet het vast al, de speeltuin wordt gerund door vrijwilligers.
Een zeer dankbare vrijetijdsbesteding. Maar wij zijn op zoek
naar u!! Heeft u één keer in de week of in de maand 4 uurtjes
tijd, dan maakt u vele kindergezichtjes blij.
Wij zijn op zoek naar beheerders, onderhoudsmedewerkers,
pr, hand en spandiensten, bestuursleden etc.
Vindt u het een uitdaging om eens met ons mee te denken aan
nieuwe ideeën, of geniet u van uw pensioen en begint u uw
oude werk te missen, dan bent u bij ons meer dan welkom.
Voor vrijblijvende informatie of contact kijkt u even op de
website.

NL Doet

Zaaltje
Bent u op zoek naar een accommodatie voor een kinder-,
dans-, zang-, gym- e.d.-clubje dan is de zaal overdag te
gebruiken tegen een geringe vergoeding. Wij verhuren de zaal
niet voor feesten en partijen.
Voor contact www.sv-erfgooierskwartier.nl.

Zo’n gave speeltuin, je waant je in het bos en de koffie is ook lekker.
Anne Drieman

Ik ben Sonja Voight Pel echte Hilversummer. Via facebook zag ik de oproep
voor foto’s van vroeger over de Erfgooiersspeeltuin.
Ik ben als kind altijd lid geweest, ik ben nu 75 jaar . Dus van het begin af. Nu ben ik op zoek
geweest naar Foto’s , het enige wat ik vinden kon is een foto van de Paas optocht , 1946 a
1947 weet niet precies de datum. Er waren veel verkleed optochten, en daar moesten onze
moeders natuurlijk een kostuum voor naaien, maar voor stof was er geen geld, Dus werd
het van crêpepapier gemaakt, maar wat een probleem was, voor dat de optocht begon
hingen de vellen er al bij . Dan was er nog iets wat leuk was ,In de speeltuin hebben we
allemaal een stukje grond gekregen om te bewerken, dus om er een tuintje van te maken.
Dat was aan de rand van het terrein. dus omspitten, maar dan hoe komen we aan plantjes?
Dus er op uit de buurt in, en bij mensen vragen of we uit hun tuin mogen spitten,
maar als kind wist je niet hoe we dat doen moesten. Meestal zaten er geen wortels meer aan,
dus dat hing na een paar dagen. Ik woon nu al 50 jaar in Duitsland. Denk met een goed
gevoel aan de tijd van toen. Deze foto is in de Gratamastraat genomen. Namen van de
kinderen zijn van links Betty Does Kees Pel en Coby Does.

Nostalgische fietstocht
Net als vroeger willen we dit jaar, het seizoen starten met een
versierde fiets/steptocht door Noord.
Zondag 12 April vertrekken we om 12 uur vanaf de ingang
Erfgooiersspeeltuin. Doe alle toeters en bellen op je fiets om
zoveel mogelijk geluid te maken!!
Je kan ook onderweg instromen.

Kleedjesmarkt
Op zondag 17 Mei is de speeltuin vanaf 13.30 uur open voor,
koopjesjagers en rommelmarktfanaten. Tot 17.00 uur kunt u
het aanbod aan spullen, die andere mensen kwijt willen,
bewonderen.
Voor de aanbieders is de tuin vanaf 13.00 uur open. Er zijn wel
een paar spelregels:
de verkopers mogen niet ouder zijn dan 12 jaar en
slechts incidenteel worden gesteund door hun
ouders (dus niet dat paps en mams de verkoop
overnemen)
er is per aanbieder een plek van 2x2 meter op de
grond beschikbaar (zelf een kleedje meenemen)
we willen vooral speelgoed op de markt zien, dus
niet alle rommel van zolder
aanwijzingen van het speeltuin ’personeel’ moeten te
allen tijde worden opgevolgd
na afloop moeten de niet verkochte spullen weer
mee worden genomen naar huis.

Opa en Oma dag
Op zondag 17 mei is het ook opa en oma dag.
Iedereen is van harte welkom
Op deze dag heeft iedereen gratis toegang in de speeltuin.
Opa’s en Oma’s krijgen een gratis kop koffie of thee. Kinderen
een bekertje limonade.
We gaan terug in de tijd en opa en oma kunnen hun
kleinkinderen laten zien hoe zij speelden.
Er kan o.a. gehinkeld worden, steltlopen, sjoelen, hoepelen
enz enz, alle spelletjes uit de jaren 50, 60 en 70.
Tevens is er ook de mogelijkheid voor een kleine speurtocht
(duur ca ½ uur).
Wij hopen op een mooie zonnige dag met heel veel bezoekers.
Opa Jan B

Natuurspeurtocht IVN
Op woensdagmiddag 2 september organiseert het IVN
(instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) een
natuurspeurtocht vanaf de speeltuin. Dit jaar gaan we op zoek
naar elfjes, kabouters en andere bosbewoners. Waar kun je ze
vinden en waarom juist daar? De speurtocht begint om 13.30
uur en is geschikt voor kinderen van 4 – 10 jaar.
Deelname voor leden van de speeltuin en voor ‘scharrelkids’
(zie www.scharrelkids.nl) is gratis, andere kinderen betalen
€ 3,00.
Opgeven vooraf (graag) kan via jeugd.ivngooi@gmail.com of in
de speeltuin. Meer informatie is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken (kijk onder
‘activiteiten’). Voor de jongere kinderen vragen we de ouders
als begeleider mee te gaan.

Midzomeravondconcert
Kom en beleef het midzomeravondconcert op 19 juni
van 19.00 tot 20.00 uur.
Bij de speeltuinvereniging Het Erfgooierskwartier, met
medewerking van het opleidingsorkest van de Oranje
Harmonie onder leiding van Joop Nijholt.
Toegang gratis

Hiep hiep hoera!
In de eerste week van oktober is de speeltuin weer jarig.
Dit gaan wij net als alle voorgaande jaren weer vieren met de
kinderen.
x Op woensdagmiddag 30 september lampionnen maken
vanaf 14.00 uur.
x Op vrijdag 2 oktober lampionnenoptocht door de wijk
met muziek verzorgd door Jong Beatrix.
Wij hebben er nu al zin in hoop jullie ook!
De vrijwilligers

Terug naar erf gooiers speeltuin... Als kids altijd lid geweest via mijn grootouders.... En later
mijn Welshe kids ook als we op bezoek kwamen vanuit Wales
Hester Smith

Lampionnen knutselen
Op woensdagmiddag 30 september gaan we lampionnen
maken voor de lampionnenoptocht op 2 oktober.
De middag begint om 14.00 uur maar als je langer naar school
moet, mag je tot 15.00 uur binnenlopen. De middag duurt tot
16.30 uur, en de kosten zijn € 3,75. Dit is voor het materiaal
inclusief een lichtje en het meelopen met de optocht van
donderdagavond 2 oktober.
Tot 30 september
Annie en José

T oen de speeltuin 12.5 jaar bestond (1957) kwam er op het veldje naast de speeltuin een
echte kermis. Vanaf deze tijd kwam ik in de speeltuin. De kermis attracties konden alleen
niet door de kleine gang achter de huizen langs. Dus moesten ze helemaal doorrijden om
achter de flats van de Erfgooiersstraat door het bos naar de speeltuin te rijden. Toen
stonden er nog niet zoveel bomen als nu. Er kwam een paardenmolen, blikjes gooien etc. De
hele buurt liep uit om naar de kermis te gaan.Later is op dit veld de korfbalvereniging gaan
trainen en spelen. Het clubhuis van de speeltuin gebruikte ze als kleedruimten. De meeste
sporters kleden zich thuis al om, ze woonden toch in de buurt. Ik speelde, toen een jaar of 4,
graag in de kleine zandbak. Op een keer maakte ik met een klein hamertje de metselrand
van de zandbak kapot. Dit nieuws ging snel rond (dat gebeurt als je aan de overkant
woont) en mijn moeder werd erg boos. Thuis kreeg ik met de mattenklopper. Ik ben het
nooit vergeten. Jan Ockhuizen

Lampionnenoptocht

Op vrijdag 2 oktober is het dan
tijd om de mooie, zelfgemaakte lampions te laten zien aan de
buurt. In een optocht van ongeveer een uur gaan we, met
muziek van Jong Beatrix, door de buurt tussen de
Erfgooiersstraat en de Jacob van Campenlaan. Voor kinderen
een belevenis.
De optocht start om 19.00 uur en tussen 20.00 en 20.30 uur
zijn we weer terug op de speeltuin. De speeltuin is vanaf
18.30 uur open.

In het donker in optocht door de buurt: spannend

LETS ‘t Gooi

LETS ‘t Gooi is een actieve leuke vereniging bestaande uit ongeveer 100
mensen uit Hilversum en omstreken.
Wij zijn een lokaal netwerk waarin mensen allerlei diensten en goederen
met elkaar ruilen zonder tussenkomst van een officiële munt. Je betaalt
elkaar met (virtuele) knikkers. Als je knikkers hebt ‘verdiend’ kun je die weer
uitgeven door iets van iemand anders binnen de vereniging te vragen. Wij
hebben gekozen voor knikkers, om het speelse en plezierige aspect te
benadrukken. Iedereen bepaalt zelf hoeveel knikkers hij of zij voor haar
goederen en diensten vraagt. LETS ’t Gooi stelt je in staat je talenten te
ontdekken en te benutten als bijvoorbeeld kapper, vertaler,
timmerman/vrouw of, kan ook, tarotkaartenlezer. Je ontmoet nieuwe
mensen. Je doet iets voor een ander en een ander doet iets voor jou, in een
goede en prettige sfeer.
Contact: www.letshetgooi.nl of 06-81960884

Betalen met knikkers?
www.letshetgooi.nl

Sinterklaas
We hebben van de Sint vernomen dat hij dit jaar alleen in de
speeltuin zal komen als er voldoende kinderen op bezoek
komen. Zaterdag 28 november om 10.00 uur.
Hiervoor moet er wel ingeschreven worden. Dit kan tijdens
openingstijden in de Herfstvakantie in de speeltuin. Daarna op
de peuterspeelzaal Ienie Mienie in de Da Costaschool
bij Wilma Fennema van 9.00 uur tot 12.00 uur. De kosten zijn
voor leden € 3,00 en voor niet leden € 3,50 per kind.

Ik heb veel gespeeld, geknutseld en filmpjes gekeken in de Speeltuin. Ik heb ook eens een meisje
gered. Ze was van een oude wagen geduwd, die in de speeltuin tegenover de oude zandbak stond.
Ze kwam met haar rechterbeen in een spiegel terecht die er nog opzat. Ze had een diepe vleeswond
aan haar dijbeen. Ik heb snel de oppasser er bij gehaald. Die belde direct de Ambulance en ze werd
met spoed naar het RKZ gebracht. Ik kende het meisje goed want ze woonde aan de overkant van de
Ergooiersstraat. De volgende dag is de wagen weggehaald door de brandweer, die gingen hem
gebruiken voor oefeningen. Ik heb er ook veel feesten, bruiloften en partijen meegemaakt. Want de
fam Philips bestond uit 11 kinderen. Ik had altijd te doen met meneer Baas de fietsenmaker. Hij was
van het onderhoud toestellen. Er werd toen veel vernield door de grote jongens uit de buurt. Het was
altijd heel gezellig en druk dat het was.
Henk Philips

In de jaren ’70 speelde ik als kind altijd in de speeltuin van de Erfgooiersstraat. Mijn oma woonde er
vlak achter, zodat ik altijd vanaf haar balkon de speeltuin kon zien. Jarenlang heb ik daar mijn tijd
doorgebracht met vriendinnen uit de buurt. Het was een gezellige tijd, want er werd altijd buiten
gespeeld. Kinderen van nu zitten veel te vaak alleen achter hun computer .Als ik af en toe nog eens
terug ga naar de Erfgooiersstraat zie ik veel verpauperde woningen. De flat waar mijn oma heeft
gewoond, is daar één van. Ik kreeg het toch wel even benauwd toen ik zag hoe verwilderd en slecht
verzorgd alles eruit ziet nu.Wat ik daarom zo fijn vind, is dat de speeltuin na 70 jaar nog steeds
bestaat en in ere wordt gehouden. Dat verzacht een beetje mijn verdrietige gevoel als ik er weer ben
om wat herinneringen op te halen.Kinderen moeten weer meer buiten gaan spelen met elkaar!
Mocht ik ooit nog eens oma worden, dan ga ik beslist met mijn kleinkind naar de speeltuin in de
Erfgooiersstraat! Marion Knecht

Wat vind jij het leukste toestel in de speeltuin ?
Is dat soms de glijbaan, het treintje, de kabelbaan, de
familieschommel of vindt je misschien de indianen hut het
leukst.
Aangezien de speeltuin dit jaar 70 jaar bestaat organiseren wij
een tekenwedstrijd voor drie leeftijds groepen.
Het is de bedoeling dat u kind een tekening maakt van zijn
favoriete toestel en deze bij de speeltuin inlevert.
3 oktober op het grote feest worden de prijswinnaars bekend
gemaakt.

Prijzen 2015
Gezins jaar abonnement 2015
Groepsabonnement max 10 kinderen
Losse entree
Tafelreservering

€ 22,50
€ 37,50
€ 1,25
€ 5,00 (leden)
€ 7,50 (niet leden)
Donateur (geen vrijstelling entree)
vanaf € 5,00
Huur speeltuin op zaterdag (indien mogelijk) vanaf € 150,00
Schoolreisjes /verjaardags arrangement
€ 2,50 per kind
Strippenkaart entree speeltuin
5x
€ 6,00
10x
€ 11,00

Feest
3 Oktober gaan we groot feest vieren. Vanaf 13.30 uur voor
groot en klein. Met leuke optredens in de tent.
‘s Avonds een feest voor ouders, vrienden, buren, vrijwilligers
en iedereen die de speeltuin een warm hart toedraagt.
Kaartjes voor het feest €5,00 incl. 2 consumpties.
20.00 - 24.00 uur. Live muziek. Zet dus vast in je agenda en
volg voor het volledige programma onze facebooksite.
https://www.facebook.com/erfgooierskwartier
Vroeger: toen de kinderen nog klein waren, gingen we iedere dag naar de
Erfgooiersspeeltuin. Vaak een schoolvriendje mee. Ook de knutselclubjes en
koffieochtendjes waren heel gezellig. Voor één gulden de hele ochtend onder de pannen
(incl. koffie) Kettingen, broches, mooie kaarten maken
Marijke Siebbeles

CLOWN EN BALLONARTIEST RIKKIE
CLOWN / GOOCHELAAR / BALLONARTIEST
kinderpartijtjes - sinterklaasfeesten – kinderdagverblijven
peuterspeelzalen - sportver.- bedrijfsfeesten – jubilea
scholen – huwelijken – openingen –
braderieën enz. enz.
WORKSHOPS:
Ballonfiguren /
goochelen BALLONDECORATIES
06-15175098
clownrikkie@hotmail.com
website:
clownrikkie.com

“Een ontmoeting om niet snel te vergeten”
Cadeautje
Wat geef je iemand die al alles heeft. Daarom willen we delen
en ons verjaardagscadeau schenken aan een goed doel.
Vul een schoenendoos met bv. Kleurpotloden, papier,
tandpasta, tandenborstel, autootje, popje etc. Versier je
schoenendoos en zet er op of het voor een jongen of een
meisje is.
Leeftijdscategorie 2/3/4 jr 5/6/7/8 jr 8/9/10 jr
Lever de doos in bij de speeltuin. Via facebook/website maken
we bekend welk goede doel uitgekozen is. Bij voldoende
dozen is het mogelijk dat we meerdere doelen kunnen
uitkiezen.

Picknicktafel reserveren.
Reservering van tafel kost € 5,00 (leden) € 7,50 (niet leden)
per tafel. De plaats van de tafel is op het veld, of onder de
boom. Elders is het niet meer mogelijk een tafel te reserveren.
Het is beperkt toegestaan eigen consumpties mee te nemen.
In ieder geval zijn frituur en alcoholische dranken niet
toegestaan. Het is niet mogelijk om bederfelijke etenswaren in
de koelkast van de speeltuin te laten bewaren.
Er bestaat een mogelijkheid een arrangement te bestellen
a € 2,50 per kind(toegang, limonade, ijsje of chips,
zakje snoep).
Klein afval mag in de container bij de uitgang. Groot afval ,
(dozen en verpakkingen van cadeaus, etensresten etc.) graag
mee naar huis nemen. Als u losse consumpties gebruikt, kunt
u die bestellen bij de kraam. Er wordt voor u dan een bon
gemaakt. Aan het einde van de middag kan het eindbedrag
inclusief de tafelhuur afgerekend worden. Bij slecht weer
vervalt de reservering en hoeft u het bedrag van de reservering
niet te betalen. Belt u in geval van twijfel even met de
speeltuin. 0646652387 ( 13.00 -17.00 uur, bij geen gehoor is
de speeltuin gesloten). Gaat de reservering om een andere
reden niet door, belt u dan op tijd af!! Het is niet toegestaan
partytenten op te zetten. Wij zorgen voor gezellige vlaggetjes
of slingers. Ook hier geldt, alleen roken op het terras!

Nieuw in de speeltuin

Kinderzwerfboek laat alle kinderen lezen
Lezen is heel erg belangrijk voor je ontwikkeling. Kinderen die lezen, gaan gemiddeld drie
jaar langer naar school. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst. Maar
lezen is vooral ook erg leuk en ontspannend. Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de
mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen.

Neem me mee, lees me en laat me weer zwerven…
Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal
achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten ze daarna wel
weer laten zwerven. Kinderzwerfboek wil zoveel mogelijk boeken laten rondzwerven. Het
liefst meer dan een miljoen! Zodat alle kinderen overal leuke boeken kunnen vinden.
Kinderzwerfboek krijgt soms van uitgeverijen kinderboeken, maar dat is niet genoeg. We
hebben nog véél meer boeken nodig. Daarom vragen we iedereen om de boekenkast in te
duiken of de zolder op te ruimen. Want het is toch zonde als boeken niet meer gelezen
worden? Gun een ander ook leesplezier en doe mee met Kinderzwerfboek!

Activiteitenkalender 2015
21 maart
21 maart
6 april
8 april
12 april
27 april
14 mei
17 Mei
7 en 8 juni
19 juni
6 juli –17augustus
2 september
30 september
2 oktober
3 oktober
19- 23 oktober
23 oktober
28 november

speeltuin speelklaar maken
(www.nldoet.nl)
11 – 14 uur: inschrijven paaseieren
zoeken
10 – 12 uur: paaseieren zoeken
13.30 – 17 uur: opening
speeltuinseizoen
nostalgische fietstocht
Koningsdag speeltuin gesloten
Hemelvaart: speeltuin gesloten
13.30 – 17 uur: opa en oma-dag
kleedjesmarkt
Pinksteren: speeltuin geopend
19 – 20 uur: Midzomeravondconcert
zomervakantie
ivn speurtocht
13.30 – 15 uur: lampionnen maken
19 – 20.30 uur: lampionnenoptocht
groot feest in de speeltuin vanaf
13.30 uur
herfstvakantie
laatste keer open in 2014
10 – 12 uur: Sinterklaasfeest

En nog veel meer leuke activiteiten! Blijf ons volgen
www.sv-erfgooierskwartier.nl

Wist u dat?
1. Je bij bezoek aan de speeltuin eerst je ledenpasje moet
tonen bij de beheerder of entree betalen.
2. Je in deze speeltuin niet mag vechten of schelden.
3. Je in geval van ruzie tussen kinderen of vervelend
gedrag de beheerder kunt waarschuwen maar in geen
geval eigen rechter mag spelen.
4. Het beter is om uw kinderen de schoenen aan te laten
houden. Ondanks zorgvuldige controle is het mogelijk
dat er scherpe voorwerpen op het terrein liggen.
5. Je bij ons geen alcoholhoudende dranken mag
gebruiken.
6. Het toegestaan is om meegenomen consumpties op de
picknickbanken te gebruiken, maar niet op het terras.
7. Het mogelijk is om tegen betaling een picknicktafel te
reserveren bij de beheerder.
8. Er alleen op het terras gerookt mag worden.
9. Wij het fijn vinden als u bij vertrek de stoelen netjes
wegzet en vuil en rommel in de prullenbakken doet.
10. Wij het afval zoveel mogelijk scheiden. Helpt u mee?
11. We altijd een probleem hebben met kleingeld. Gepast
betalen vinden we dus fijn!
12. Wij wifi hebben in de speeltuin tegen kleine vergoeding
van €1,00.
13. Je bij ons ook een strippenkaart kan kopen voor de
entree in de speeltuin. 5 x € 6,00 10 x €11,00.
14. Onze vrijwilligers allemaal in het bezit zijn van een
VOG (verklaring omtrent gedrag).
15. Wij een AED hebben en onze vrijwilligers opgeleid zijn
om deze te bedienen.

Kinder-feestpakketten, traktaties,
tussendoortjes en (verjaardags)
taarten/gebak zonder
geraffineerde suiker, tarwe, gist
en chemische toevoegingen.
LEKKER MAKKELIJK GEZOND
De bakmixen van Heel Gezonde Mama
Kijk op www.heelgezondemama.eu
Nog even een oude foto van de speeltuin 1996

Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag-Vrijdag 09.30-17.30
Zaterdag 10.00-16.00
Zondag gesloten

Speeltuinvereniging Erfgooierskwartier
Opgericht:
Bezoekadres:
Telefoon:
Geopend:

Website:

oktober 1945
Erfgooiersstraat 92A
Hilversum
06/46652387 (tijdens openingsuren)
8 april 2015 t/m 23 oktober 2015
Dagelijks van 13.30 – 17.00 uur
Zaterdags gesloten
www.sv-erfgooierskwartier.nl
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