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Colofon 

 
Voorzitter:   J.C.M. van den Berg 
   tel: 070 – 390 55 17 
Secretaresse  Marilyn Beekes 
   email: marilynbeekes@hotmail.com 
Penningmeester  J.J. van Kralingen 
   tel: 070 - 399 05 01 
   email: van.kralingen@ziggo.nl 
 
Verenigingsgebouw: Buurthuis Buvelio 
   Willem van Rijswijckstraat 7B 
   2282 HA  RIJSWIJK 
   telefoonnummer: 070 - 390 28 56 
 
Postadres:  Postbus 3216 
   2280 GE  RIJSWIJK 
   email: info@buvelio.nl 
 
Bank:   Rabobank NL82RABO0125878583 
   t.n.v. Buvelio te Rijswijk 
 
Betaling lidmaatschap 25 euro onder vermelding van uw lidnummer (zie adreslabel)  
Beëindiging lidmaatschap kan alleen schriftelijk via info@buvelio.nl of per post. 
 
Overige inlichtingen:  Annie van den Berg, tel: 070- 390 55 17. 
 
Wijk en speeltuinvereniging Buvelio is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder Verenigingsnummer: 40409964.  
 
Buvelio is opgericht dd. 23 november 1948. 



 

 

Verhuur buurthuis / speeltuin 2019 

 
De speeltuin is te huur op woensdagmiddag (hoogseizoen), zaterdag en 

zondag. 
 

De verhuur-tarieven voor 2019 zijn: 
Hoogseizoen 1 april t/m 30 september 

Woensdag binnen en buiten van 12.00 uur tot 17.30 uur € 80.- 
Zaterdag binnen en buiten van 12.00 uur tot 19.00 uur € 120,- 
Zondag binnen en buiten van 12.00 uur tot 19.00 uur € 150,- 

 
Laagseizoen 1 oktober t/m 31 maart 

Zaterdag binnen en buiten van 12.00 uur tot 19.00 uur € 150,- 
Zondag binnen en buiten van 12.00 uur tot 19.00 uur € 150,- 
Op zaterdagen in het laagseizoen heeft u de tuin voor u zelf. 

 
Opmerkingen 

Springkussens, frietkraam e.d. zijn toegestaan maar niet bij Buvelio te 
huur. De extra kosten voor stroom zijn € 20.- 

 
Vanaf 1 november is het 

mogelijk om te huren voor 
2019. 

Reserveren via onze site 

www.buvelio.nl 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                    Activiteiten 2018 

 

Zaterdag 20 oktober Volwassen-bingo 
Woensdag 7 november Kinder-bingo 

Zaterdag 17 november Volwassen-bingo 
Woensdag 21 november Sint-knutselen 
Woensdag 12 december Kerst-knutselen 

Zaterdag 15 december Kerst-bingo voor volwassenen 

 
 



 

 

Activiteiten 2019 
 

Jubileum viering 70 jarig bestaan 

Zaterdag 30 maart Opening Jubileumseizoen 
Zondag 31 maart Viering Jubileum 

 
Voor de kinderen: 

 

Woensdag 23 januari Kinder-bingo 
Woensdag 20 februari Kinder-bingo 
Woensdag 10 april Paas-knutselen 

 
Voor de volwassenen: 

 
Zaterdag 26 januari Volwassen-bingo 
Zaterdag 23 februari Volwassen-bingo 
Zaterdag 23 maart Volwassen-bingo 

Zaterdag 13 april Paas-bingo voor volwassenen 
Zaterdag 18 mei Volwassen-bingo 
Zaterdag 22 juni Volwassen-bingo 

Zaterdag 28 september Volwassen-bingo 
Zaterdag 26 oktober Volwassen-bingo 

Zaterdag 23 november Volwassen-bingo 
Zaterdag 21 december Kerst-bingo voor volwassenen 

 
En willen jullie ons zaterdag 23 maart komen helpen 
opruimen/tuinieren/schoonmaken, zodat de tuin er weer op zijn paasbest 
bijstaat voor het nieuwe seizoen. Dank alvast! 
 

 



 

 

Een woord van de voorzitter 

 
Terugblik 2018 

Speeltuin Buvelio was dagelijks geopend van 1 
april t/m 30 september 2018, afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
Bij slecht weer, extreme warmte of bij werkzaamheden op het terrein 
werd de speeltuin gesloten. Men kon gebruik maken van de speeltuin 
door aanschaf van een gezinslidmaatschapskaart (25,-) of door het 
kopen van een dagkaartje (1,- p.p.). De speeltuin was toegankelijk voor 
jong en oud. Ook scholen en kinderdagverblijven wisten de weg naar de 
speeltuin te vinden. 
 
Het vinden van voldoende en gemotiveerde vrijwilligers blijft nog altijd 
een moeilijke zaak, maar toch is het ook dit jaar weer gelukt dankzij 
veel flexibiliteit en inzet, de speeltuin dagelijks open te houden. Een 
handje vol vrijwilligers hebben daar keihard aan gewerkt. Mijn dank 
aan degenen die hieraan hebben bijgedragen. 
Ondanks dat Buvelio bruist van het leven moet het bestuur constateren 
dat het korps van vrijwillig(st)ers niet groter wordt. 
 
Speeltuin Buvelio is een gesloten tuin, dat wil zeggen dat de speeltuin 
in principe alleen open is als er minimaal één toezichthouder (“oppas”) 
aanwezig is. Mede daardoor is de speeltuin een veilige tuin. Het spelen 
in de tuin is evenwel voor eigen risico.  
 
Door het intensieve gebruik van de speeltoestellen is geregeld 
onderhoud noodzakelijk. Wat deels wordt uitbesteed en deels door 
vrijwilligers moet worden verwezenlijkt. 
 
 
 
 



 

 

De leeftijdsgroep die het meest gebruik maakt van de speeltuin is die 
van 0 tot en met 12 jaar. Daarnaast vervult de speeltuin ook voor 
ouderen een sociale functie: meegekomen moeders, vaders, opa’s en 
oma’s maken gebruik van het zonnige terras, de zitbankjes en 
picknicktafels in de tuin en kunnen zo, al kletsend, een oogje houden op 
hun kroost. 
 
Het draaiende houden van de speeltuin is voor bestuur en vrijwilligers 
een intensieve maar zeker ook een dankbare taak. 
Blije gezichten van kinderen, tevreden volwassenen en een gezellige 
sfeer zijn een mooie beloning voor alle inspanningen. 
 
Het bestuur wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, zij leveren 
een zeer belangrijke bijdrage aan de vereniging. 
 
Annie van den Berg 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Brand scholencomplex 

 
De scholenbrand in de vroege ochtend van vrijdag 24 juli 2015 had ook 
voor Buvelio een enorme impact. Na de brand werd het terrein van de 
vereniging vanwege de mogelijke aanwezigheid van asbest uit voorzorg 
afgesloten. Uiteindelijk is geen asbest gevonden. Preventief zijn een 
aantal plekken, zoals de zandbak, extra schoongemaakt. Pas na 10 
dagen werd het sein asbestvrij gegeven. 
 
Om alle leerlingen na de brand te kunnen plaatsen heeft de gemeente 
met toestemming van Buvelio het basketbalveld in gebruik genomen 
voor noodlokalen voor de Snijdersschool. Ter compensatie van het 
basketbalveld heeft Buvelio van de gemeente tijdelijk een voetbalveld 
gekregen. Helaas hebben we dit weer moeten inleveren voor de 
nieuwbouw van de Brede School Rembrandtkwartier. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na alle voorbereidende werkzaamheden is het zover, de bouw van 
Bredebuurtschool Rembrandtkwartier is begonnen. 
 



 

 

De gemeente heeft in overleg met Buvelio de nodige aanpassingen aan 
de speeltuin uitgevoerd. Het bouwkavel van de Bredeschool 
overschrijdt een stukje de grens van het huidige terrein van Buvelio. 
Hierdoor is de zeskantige schommel iets verplaatst. Ook het duikelrek 
heeft een andere plek gekregen. De voetbaldoeltjes zijn verplaatst naar 
het achterveld. We hebben er wel een stukje bij gekregen aan de kant 
van het Amateurspallet. Hier staat nu de tafeltennis. Ook hebben we wat 
grond moeten inleveren echter t.z.t. krijgen we dezelfde aantal m2 weer 
terug. Hierover zijn schriftelijke afspraken gemaakt met de gemeente. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met speelse groet, 
 
Annie van den Berg 
Voorzitter 

 
 

  



 

 

Kleurplaat 



 

 

Sinterklaas-knutselen 

 

Op woensdag 21 november is er weer Sint-knutselen bij 
Buvelio. 

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom. 
Het is van 14:00 uur tot 16:00 uur. 

De kosten zijn voor leden € 2,-.  
Voor niet leden zijn de kosten € 3,-. 

Kom allemaal wat maken voor de Sint 
Want hij is tenslotte onze grote vrind. 

En als het even kan,  
stuurt hij ons pieterman. 

 
Lief knutselen met de groep,  

trakteert hij ons misschien op snoep. 
Knippen en plakken voor Sinterklaas, 

dat moet lukken met wat hulp van Pieterbaas. 
 



 

 

Kinder-bingo 

 

Op woensdag 7 november is er weer een kinder-bingo.  

De eerste ronde start om 14:00 uur. De middag is afgelopen 
om 16:00 uur De kinderen kunnen een bingoboekje kopen 

voor €3,- In het bingoboekje zitten 5 rondes. 

We hebben natuurlijk veel leuke en spannende prijzen voor 
de winnaars klaar staan. 

Dus kom op 7 november met je vriendje of vriendinnetje naar 
de kinderbingo bij Buvelio. 

Zin om mee te doen? 
Je bent van harte welkom, lid of geen lid.  

De zaal is vanaf 13:30 uur open. 

 



 

 

Kerst-knutselen 

 

Om in de kerststemming te komen is er kerst-knutselen bij 
Buvelio op woensdag 12 december. 

 
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom. 

Het is van 14:00 uur tot 16:00 uur. 
De kosten zijn voor leden € 2,-.  

Voor niet leden zijn de kosten € 3,-. 

Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 



 

 

 
Kerst-bingo / volwassenen 

 

Zaterdag 15 december a.s. vanaf 20 uur is er weer een 
gezellige bingoavond. Er worden die avond diverse rondes 
gespeeld met leuke prijzen. En er is een loterij waarbij vele 

kleine prijzen te winnen zijn. 

Een bingoboekje kost € 10,--  
(voor 6 rondes, loterij en 1 superronde) 

Zin om mee te doen? 
U bent van harte welkom, lid of geen lid.  

Kinderen vanaf 12 jaar. 
De zaal is vanaf 19:30 uur open. 

 
Het is niet toegestaan 
om eigen consumptie 

mee te nemen. De 
speeltuin verkoopt tegen 
redelijke prijzen koffie, 

thee, limonade en 
versnaperingen. 

  



 

 

Buvelio viert komend jaar haar 70-jarig jubileum 

Beste Leden, 

Er breekt voor het bestuur van de vereniging een drukke tijd aan. Op 23 
november aanstaande bestaat Buvelio 70 jaar. Dit heugelijke feit willen 
we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Het 70-jarig bestaan is een groot feest waard. Bij de start van het 
nieuwe speeltuinseizoen 2019 willen we hieraan veel aandacht 
besteden. We kunnen hierbij veel hulp gebruiken. Het bestuur doet een 
beroep op de medewerking van haar leden bij de verwezenlijking van 
zijn plannen om tot een fijn feest te komen. Denk niet te gauw “Dat is 
niets voor mij.”, ieders inzet is welkom! Het bestuur van de vereniging 
staat open voor ideeën en suggesties!  

Helpt u ons om van het 70-jarig bestaan een groot feest te maken? 

Heeft u ideeën of wilt u meer informatie neem dan contact op met 
Annie van den Berg (070-3902856). U kunt ook via onze site een 
bericht sturen (www.buvelio.nl). 

Wij hopen op uw medewerking. 

Met speelse groet, 

Annie van den Berg 

Voorzitter 

 

 



 

 

Wist u dat……  

•� Keycords om de nek tijdens het spelen gevaarlijk zijn en dat het 
daarom verstandig is de keycord af te geven bij de toezichthoudster. 

•� De grote glijbaan, midden van de speeltuin bestemd is voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Leer meteen uw kind dat het niet kan en niet 
mag. Laat u het een keer toe, dan zal uw kind erom blijven vragen 
(zeuren)  

•� De tafeltennistafel bedoeld is voor kinderen vanaf 8 jaar? (balletje 
en batjes zijn te leen bij de toezichthoudster, na gebruik 
terugbrengen s.v.p.)  

•� De daken van sommige verschillende speelhuisjes niet bedoelt zijn 
om op te klimmen en vanaf te springen? Dit in verband met de 
kleintjes die er onder zitten of er onder door lopen!  

•� De kleintjes tot en met vijf jaar onder begeleiding van een 
volwassene naar het toilet moeten?  

•� Het voetbalveld bedoeld is voor de grote kinderen? Ons verzoek 
aan u is om de kleintjes daar weg te houden voor hun eigen 
veiligheid zodat de grote kinderen er lekker kunnen spelen.  

•� Geleend speelgoed (voetbal, basketbal e.d.) maar ook de 
terrasstoelen, parasols e.d. na gebruik terug gebracht moeten 
worden naar respectievelijk de toezichthoudster en de daarvoor 
bestemde plek?  

•� Ons speeltuinreglement bij de toezichthoudster te verkrijgen is.  
 

 

  



 

 

Kleding gevraagd 

Voor de ongelukjes, die ook bij ons in de speeltuin gebeuren, 
zijn wij op zoek naar jongens en meisjeskleding in allerlei 

maten. Het hoeft niet mooi te zijn als het maar heel is. U kunt 
de kleding afgeven bij het winkeltje.  

Van alles en nog wat gevraagd 

Wij kunnen altijd van alles gebruiken voor de speeltuin, bv 
zandbakspeelgoed, tafels en stoelen voor op het terras. 

Lollies 

Is het u weleens opgevallen dat wij in Buvelio geen lollies 
verkopen? Reden daarvoor is dat lollies voor spelende 

kinderen zeer gevaarlijk zijn. Als uw kind met een lolly door 
de speeltuin loopt en een duw krijgt, kan de lolly in zijn / haar 

keel schieten. U begrijpt dat wij deze situatie willen 
vermijden en verzoeken u dan ook geen lollies mee nemen en 

te geven in de speeltuin. 

 

 



 

 

Algemene Voorwaarden 
 
•�De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of 

ongevallen, die niet te wijten zijn aan ondeugdelijk 
speelmateriaal of ondeugdelijke toestellen.  
•�De vereniging draagt geen aansprakelijkheid voor 

beschadiging en/of vermissing van persoonlijke 
eigendommen.  
•�Wij zijn aangesloten bij de NUSO (Nederlandse Unie van 

Speeltuin Organisaties)  
•�De toezichthoudsters zien er samen met de 

ouders/begeleiders op toe dat het reglement wordt 
nageleefd. Indien men zich niet houdt aan het reglement of 
de aanwijzingen van de toezichthoudsters kan men door 
hen uit de speeltuin worden verwijderd c.q. de toegang 
worden ontzegd.  
•�Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun 

eigen kinderen en kunnen in geval van ongewenst gedrag 
van hun kinderen, henzelf en/of kinderen die zich onder 
hun begeleiding in de speeltuin bevinden, worden 
aangesproken door de toezichthoudster.  
•�Voor klachten over Buvelio kunt u zich wenden tot het 

bestuur. 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENTIE PRISMA 
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Adressering niet juist of onbestelbaar,  
graag het blad retour aan: 

 
Buvelio 

Postbus 3216 
2280 GE Rijswijk 

 
 
 
 

Of in de brievenbus bij Buvelio: 
 

Willem van Rijswijckstraat 7B 
2282 HB  RIJSWIJK 

 
 
 


