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Contributie 2019

Langs deze weg verzoeken wij alle leden de contributie van dit jaar
voor 30 april 2019 te voldoen.
Uw steun is hard nodig!
U kunt uw contributie overmaken op Bankrekeningnummer
NL82RABO0125878583 t.n.v. Buvelio onder vermelding van uw
lidnummer (zie adreslabel)
Mocht u overmaken vanaf een andere naam dan de naam waarop uw
lidmaatschap geregistreerd staat, wilt u er dan extra op letten dat u uw
lidnummer vermeld anders kunnen wij uw betaling niet traceren.
Voor €25 euro bent u weer een heel seizoen lid van Buvelio.
Voor verenigingen, scholen enz. is de contributie €50 euro.
Onze vrijwilligers gaan weer controleren bij binnenkomst of u uw
contributie heeft voldaan. Wij hopen er natuurlijk op dat u uw
contributie op tijd betaald.
Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging. Indien u gaat
verhuizen of een andere wijziging wilt doorgeven dan verzoeken wij u
dit uitsluitend schriftelijk te doen via info@buvelio.nl
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Verslag jubileumfeest

Wat een start van ons jubileumjaar! Wij zijn heel blij met de grote
opkomst op ons 70-jarig jubileumfeest. Iedereen had ontzettend veel
plezier.
Precies voor zaterdag op Kids Day ging het zonnetje vrolijk stralen. De
kinderen konden lekker enthousiast buiten op het springkussen en de
stormbaan springen en klimmen. The Kiddo DJ zorgde voor de vrolijke
muzikale noot en Clown Peertje heeft wel duizend ballonen in dieren
of zwaarden gevouwen. Terwijl ouders, oma’s en opa’s en begeleiders
van een kopje koffie genoten op het zonnige terras.
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Wij willen burgemeester Michel
Bezuijen bedanken voor het
openen van ons jubileumjaar door
het hijsen van de Buvelio vlag.

Ook de zondag, de dag van de
reünie van oudleden/bestuursleden en vroegere
vrijwilligers was erg gezellig. Een
feest van herinneringen en
herkenning.

Wij willen ons dan ook bij u allen
bedanken voor uw komst en de
gezelligheid.
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Onze dank gaat ook uit naar:
- Rijswijks Belang voor het leveren van de feestelijke ballonnen;
- De Boemerang dat we gebruik mochten maken van hun ruimte;
- De Snijdersschool dat we gebruik mochten maken van hun stereoinstallatie en de leuke verrassing;
- ’t Prisma voor het leuke cadeau;
- Haaglanden Beweegt voor het verzorgen van sport en spel;
- De band The Greyhounds voor de gezellige muziek op zondag.

En natuurlijk bedanken wij onze vrijwilligers die altijd voor u klaar staan
en bergen werk verzet hebben om de speeltuin weer klaar te maken
voor de start van het seizoen. Ook hebben zij samen dit jubileumfeest
tot een groot succes gemaakt.
Wilt u dit seizoen ook (af en toe) helpen om de kinderen blij te maken?
Besprek dan met Annie de mogelijkheden. Wij zoeken niet alleen
toezichthouders maar ook handige klussers en vrolijke schoonmakers.
Ook als u denkt ik heb maar een uurtje de tijd, maar u wilt ons graag
helpen bespreek het met Annie. Vele handen maken tenslotte licht
werk en in dit geval zelfs heel gezellig werk dat veel voldoening geeft.
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De speeltuin is gesloten op:
Goede vrijdag 19 april
Tweede Paasdag 22 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaart 30 mei
Tweede pinksterdag 10 juni
Namens ons allen alvast fijne feestdagen gewenst!
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Noteer alvast in uw agenda:
Volwassen-bingo
(Voor iedereen vanaf 12 jaar)
Zaterdag 18 mei 20.00 uur
Zaterdag 22 juni 20.00 uur
Zaterdag 28 september 20.00 uur
Zaterdag 26 oktober 20.00 uur
Zaterdag 23 november 20.00 uur
En zaterdag 21 december de kerst-bingo 20.00 uur
Lid of geen lid, iedereen is van harte welkom op onze gezellige
bingoavond. Er worden 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.
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.
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NIEUW OP DE DINSDAG BIJ BUVELIO!
DOE JIJ OOK MEE?
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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,Op zondagen in het hoogseizoen heeft u de tuin voor u zelf.
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 2020.
Reserveren via onze site www.buvelio.nl
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DRINGEND! Vrijwilligers gevraagd!

Buvelio zoekt vrijwilligers. De rol die vrijwilligers vervullen is voor onze
vereniging heel belangrijk. Onze speeltuin bestaat dankzij hen!!!
Als wij geen vrijwilligers hebben kunnen we de speeltuin niet
onderhouden en openhouden.
Zoals bij alle verenigingen geldt, zijn wij er voor elkaar om de
vereniging in stand te houden. Vele handen maken licht werk, dus
schroom niet om je aan te melden.
Heeft u een paar uurtjes in de week over?
Dan nodigen wij u van harte uit om eens langs te komen om te kijken
of dit iets voor u is. Voor meer informatie kunt u terecht bij Annie van
den Berg 070-3905517 of via het buurthuis 070-3902856.
Uw hulp wordt door ons en zeker door de kinderen zeer
gewaardeerd!
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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, bij voorbeeld:
zandbakspeelgoed en ballen voor buiten, maar ook speelgoed en
spellen voor binnen. Maar wij zoeken ook tafels en (lig-)stoelen voor
op het terras.
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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 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.)
• Het verkeersplein voor kinderen tot en met 6 jaar is bestemd.
• 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.
• De daken van de verschillende speelhuisjes niet bedoeld zijn om
op te klimmen en vanaf te springen? Dit in verband met de
kleintjes die er onder zitten of eronder door lopen!
• De kleintjes tot en met vijf jaar onder begeleiding van een
volwassene naar het toilet moeten?
• Geleend speelgoed (voetbal, basketbal, fietsjes e.d.) maar ook de
terrasstoelen, parasols e.d. na gebruik teruggebracht moeten
worden naar respectievelijk de toezichthoudster of de daarvoor
bestemde plek?
• Buvelio is aangesloten bij de NUSO (Nederlandse Unie van
Speeltuin Organisaties).
•

Ons speeltuinreglement bij de toezichthoudster te verkrijgen is.
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Het winkeltje
Het winkeltje verkoopt tegen redelijke prijzen koffie, thee, limonade,
ijs en snoep. `S-middags om 17.00 uur sluit het winkeltje en sluiten de
toiletten. De toezichthouders gaan dan opruimen en schoonmaken.
Om 17.15 uur wordt de bel geluid, teken dat de kinderen het
zandbakspeelgoed kunnen opruimen. Zij krijgen daar een snoepje voor.
Om 17.30 uur sluit de speeltuin.

Lolly’s

Is het u weleens opgevallen dat wij in
Buvelio geen lolly’s verkopen? Reden
daarvoor is dat lolly’s 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 lolly’s
mee nemen en te geven in de speeltuin.
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Paaseieren zoeken:
Zaterdag 20 april om 10.00 uur precies gaat het
hek open. Zorg ervoor dat je er gelijk bij bent,
anders zijn alle eieren weggekaapt! Vergeet niet
een mandje of zakje mee te nemen om de eitjes in
te stoppen. De toegang is gratis!
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Speeltuin reglement Buvelio
Wijk- en speeltuinvereniging Buvelio,
W. van Rijswijckstraat 7b, 2282 HA Rijswijk
Tel.: 070-3902856
E-mailadres: info@buvelio.nl
Website: www.buvelio.nl
Rabobank: NL82RABO0125878583
Correspondentieadres: Postbus 3216, 2280 GE Rijswijk
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag van 13.00 tot 17.00.
Bij slecht weer, extreem warm weer of slechte gesteldheid van het
terrein is de tuin gesloten. Om teleurstelling te voorkomen bij twijfel
eerst even bellen of we open zijn.
Om 17.00 uur sluiten we het winkeltje en de toiletten, zodat de
toezichthouders kunnen schoonmaken en opruimen. Om 17.15 uur
wordt de bel geluid, teken dat de kinderen het zandbakspeelgoed
kunnen opruimen. Zij krijgen daar een snoepje voor. Om 17.30 uur sluit
de speeltuin.
Toegang:
De toegangsprijs voor niet-leden bedraagt €1,00 per persoon.
Bij binnenkomst dient eenieder (lid of geen lid) zich te melden bij de
toezichthouder.
De ouders/verzorgers blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor
hun eigen kinderen. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade en
ongevallen, ook als het te wijten is aan ondeugdelijk speelmateriaal. De
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vereniging draagt geen aansprakelijkheid voor beschadiging en/of
vermissing van persoonlijke eigendommen. De toezichthouder samen
met de ouders/begeleiders zien erop toe dat het reglement wordt
nageleefd. Eenieder kan in het geval van ongewenst gedrag
aangesproken worden door de toezichthouder en is verplicht de
aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen. Indien men zich niet
aan de reglementen of aanwijzingen van de toezichthouder houdt, kan
men door hen worden verwijderd c.q. kan de toegang worden ontzegd.
Wij wijzen u ook erop dat wij grof taalgebruik niet accepteren!
Het is verboden de speeltuin te betreden met:
- Skateboards
- Skates/rolschaatsen
- Voetbalschoenen
- Fietsen (graag in de rekken bij de ingang plaatsen)
- Honden
- Waterpistolen en andere pistolen
- Keycords (afgeven bij de toezichthouder)
Het is verboden in de speeltuin:
- Lolly’s en kauwgum te nuttigen
- Alcohol te gebruiken of te schenken
- Uitsluitend badkleding te dragen (behalve voor kinderen)
- Het bovenlichaam te ontbloten (voor dames en heren)
- Op de schommels te staan of ervan af te springen
- Op de daken van de speelhuisjes te klimmen en/of ervan af te
springen
- Water in de toiletten te halen => Vraag bij het winkeltje om uw
flesje te vullen
Roken is alleen toegestaan bij de aangewezen plek bij de uitgang.
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Kinderen jonger dan 7 jaar mogen niet zonder begeleiding van een
volwassene in de speeltuin.
Kinderen jonger dan 5 jaar moeten door een volwassene worden
begeleid naar het toilet.
De grote glijbaan is voor kinderen vanaf 4 jaar bestemd. Leer meteen
uw kind dat het niet kan en niet mag. Laat u het een keer toe, dan zal
uw kind erom blijven zeuren.
De tafeltennistafel is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar. Balletjes en
batjes zijn te leen bij de toezichthouder. Na gebruik a.u.b.
terugbrengen.
Ook het voetbal- en basketbalveld zijn bedoeld 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 ongestoord
kunnen spelen. Geleend speelgoed (voetbal, basketbal e.d.) graag na
gebruik weer terugbrengen naar de toezichthouder.
Het verkeersplein is voor kinderen tot en met 6 jaar bestemd. Graag
na gebruik de fietsjes weer terugplaatsen in het daarvoor bestemde
hok.
Afval/rommel:
Wilt u als ouder erop toezien dat de kinderen hun afval in de
prullenbakken gooien? Als u van het terras gebruik maakt, verzoeken
wij u bij het verlaten van de speeltuin uw tafeltje netjes opgeruimd
achter te laten door de terrasstoelen, parasols, theeglazen e.d. terug te
brengen naar de toezichthouders of de daarvoor bestemde plek.
Daar waar dit reglement niet voorziet beslist het bestuur of de
aanwezige toezichthouder.
Voor klachten die betrekking hebben op Buvelio kunt u zich wenden
tot het bestuur.
16

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

