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Informatie. 
 
De speeltuin is het hele jaar bij goed weer open van 

maandag t/m vrijdag  van 12:00 tot 17:00 uur.  

Op zaterdag en zondag gesloten.  

Van mei t/m september zijn we bij goed weer ook ’s 

avonds geopend van 18:30 tot 20:30 uur. 

 

Ons Adres : 

Heer Daniëlstraat 55 

3073 DC Rotterdam 

Tel.nr. 010 - 4843797 

 

Het lidmaatschap van de speeltuinvereniging          

"DE DRIEHOEK" houdt in, dat kinderen van 3 t/m 

14 jaar bij het meedoen aan diverse activiteiten 

minder betalen dan niet leden en dat er soms 

activiteiten plaatsvinden die alleen voor leden zijn. 

WORDT EN BLIJF DUS OOK LID VAN 

SPEELTUIN "DE DRIEHOEK". 

 

 

 

Lidmaatschap: 

Het lidmaatschap kost u slechts vanaf januari € 15,00 

per kalenderjaar per gezin. 

Het boekjaar loopt van januari t/m december.  



Hebt u hierover verder nog vragen, dan kunt u contact 

opnemen tussen 
 

17:30 en 19:00 uur met Tonie Weijers,          

tel.nr. 010-4854045. 

 

Wilt u geen lid meer blijven? 

Geef dat dan voor 31 december even aan ons door, 

zodat u per 1 januari van het aankomende jaar wordt 

uitgeschreven. 

Als u voor het lopende jaar uw contributie heeft 

betaald, dan doet uw kind nog het hele jaar mee als 

lid. 

U kunt u ook telefonisch laten uitschrijven bij de 

speeltuin via  tel.nr: 010-4843797 of via de email. 

 

Donatie: 

Ook als u geen lid wilt worden en ons toch wil 

steunen kan uiteraard ook door een donatie te doen. 

De kosten bedragen dan slechts: € 7,50 per 

kalenderjaar. 

Hebt u hierover verder nog vragen, dan kunt u contact 

opnemen tussen 

17:30 en 19:00 uur met Tonie Weijers, tel.nr.         

010-4854045. 

Als u geen vragen heeft dan kunt u het invulblad 

achterin dit boekje invullen en inleveren. 

 
 



Beste Leden en Buurtbewoners. 

 

In het nieuwe seizoen gaan we er weer met goede en 

frisse moed tegen aan.  

Wel zijn er een aantal regels waar de kinderen zich 

aan moeten houden. 

Voor de speeltuin en de voetbal kooi gelden de 

volgende regels dat deze netjes gehouden moeten 

worden, geen kauwgom, geen zonnepitten, 

popcorn of andere zaden in de speeltuin en de 

voetbalkooi en niet schrijven op de muren en 

speeltoestellen. 

Bij het niet houden aan de regels in de voetbalkooi 

gaat de kooi om 17.00 uur dicht.  

 

Voor het onderhoud en de vernielingen die in en aan 

de speeltuin worden gedaan krijgen wij geen geld van 

de gemeente. Alles wat stuk is moeten wij dus zelf 

maken of laten maken, wat heel veel geld en tijd kost. 

Krijgen wij dit geld niet bij elkaar, dan kan er niets 

gemaakt worden en dan gaat er toch weer een stukje 

speeltuin verloren. De speeltuin is er voor de jeugd. 

Het is daarom erg jammer dat de jeugd soms hun 

“eigen” spullen vernielen. 

Natuurlijk is dat erg jammer voor de kinderen die 

daar graag gebruik van maken.  

Er is bij ons wel één regel waar wij zeker niet van 

afwijken. Als wij er achter komen wie de boel 

vernielt heeft, dan schakelen wij altijd de politie in en 

krijgen  



 

 

 

de desbetreffende ouders de rekening van ons 

gepresenteerd!! 

 

Wij verwachten van u, dat u aan uw kind(eren) 

verteld dat zij zuinig op “hun” speeltuin en het 

clubgebouw moeten zijn. Dat scheelt een hoop  geld 

en narigheid voor u en ons. Voor dat geld kunnen we 

dan beter in andere noodzakelijke dingen steken. Daar 

hebben we namelijk allemaal wat aan.  

We hopen weer heel veel buurtbewoners en kinderen 

bij ons te kunnen begroeten.  

 

Heeft u zin en tijd om ons te komen helpen kom dan 

gerust eens langs om daar over te praten! 

 

En neemt u gerust ook eens een kijkje op onze pagina 

van Facebook speeltuin de driehoek en binnenkort op 

onze vernieuwde speeltuinpagina . Want daar kunt u 

alle informatie uit dit boekje ook terugvinden en ook 

de extra activiteiten kunt u daar op zien. Ons e-mail 

adres is: driehoekspeeltuin@gmail.com  

 

Tot ziens in de speeltuin, 

bestuur en medewerkers en vrijwilligers van 

speeltuinvereniging “De Driehoek”. 

mailto:driehoekspeeltuin@gmail.com


Speeltuinregels. 
 
De peuterhoek is voor peuters van  1 t/m 6 jaar,  

Kinderen van 1 t/m 4 jaar alleen onder begeleiding 
van een volwassenen. Deze kinderen mogen NIET 

op de overige toestellen in de speeltuin komen! 

 

Scholen, de BSO en andere bezoekers met kleine 

kinderen dragen zelf de verantwoording van de 

kinderen. 

Dit betekent dat zij zelf op de kinderen moeten letten 

en er dan ook voor moeten zorgen dat de kinderen 

zich ook aan de speeltuinregels moeten houden. 

Als zij dit niet doen, dan kunnen zij verwijderd 

worden van de speeltuin. 

 

ALLE AANWIJZINGEN VAN DE 

TOEZICHTHOUDERS MOETEN WORDEN 

OPGEVOLGD!!!!!!!. 

Een ieder die zich niet aan deze regels houdt of 

misdraagt, zal indien nodig van de speeltuin worden 

verwijderd. 

ZONODIG WORDT DE POLITIE 

INGESCHAKELD. 

 

 

 



Wij Vragen aan iedereen: 

 

 HET IS VERBODEN VOOR HONDEN OP DE 

SPEELTUIN 

 Om het IN en ROND de speeltuin en voetbalkooi 

SCHOON en ZEKER HONDENPOEP VRIJ te 

houden. In dit stuk, van de wijk is de speeltuin de 

enige speelplek en het stinkt er steeds vreselijk naar de 

poep. Dus laat uw hond daarom alstublieft uit op de 

Lange Hilleweg, daar is de honden uitlaatzone. 

 Het is VERBODEN om  pel pinda’s, pistachenoten 

of zonnebloempitten en POPCORN te nuttigen in de 

speeltuin en voetbalkooi. Dit om vervuiling te 

voorkomen. 

 Gooi papier en ander afval in de afvalbakken er 

staan er genoeg op diverse plaatsen in de speeltuin. 

 De hekken / deuren / speeltoestellen graag heel 

houden. Ook niet schrijven op de toestellen met stiften 

e.d. 

 Wij moeten alles zelf repareren/schoonhouden en de 

desbetreffende vrijwilligers niet altijd de tijd hebben 

om dit direct te kunnen repareren. 

 Niet over de hekken van de speeltuin klimmen. 

Anders kan je vast komen te zitten en je verwonden. 

 Wij lenen een bal of tafeltennissetje uit alleen wanneer 

we iets van jou in bewaring krijgen . zoals telefoon of 

huis-, fietssleutels. 

 Waterballonnen, waterpompen  en waterpistolen 

worden niet toegestaan om mee te spelen in de 

speeltuin. 

 

 



Privacy… 

 

Wij maken op de speeltuin foto’s die geplaatst worden op 

facebook en de website. 

Mocht u daarmee problemen mee hebben dan kunt u dat 

wanneer de foto’s gemaakt worden dit kenbaar maken. 

 

Ook de lidmaatschap gegevens waarmee u, als lid  bekent 

mee bent blijven in vertrouwde handen en zijn bij de 

voorzitster en penningmeester totaal bekent, in de speeltuin 

ligt alleen een boek [in afgesloten la] die alleen door de 

beheerders bijgewerkt worden en niet alle informatie 

bevatten. 

 

 

Facebook:  

 

De speeltuin heeft een facebook pagina:  

https://www.facebook.com/Speeltuin-de-Driehoek 

 

website: 

 

www.speeltuin-dedriehoek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Speeltuin-de-Driehoek


 
 

Op maandagochtend van 10.30 – 11.30 uur is er 

onder deskundige begeleiding gymnastiek voor 

ouderen.  

 

In de schoolvakanties gaat de gym niet door. 

 

Kom gerust eens een keer binnenlopen voor meer 

informatie. En vraag naar Annie.           

 

     

Het kost slechts  € 1,00 per keer 

We starten maandag 2 september 2019 

 

 



               
 

Op maandagavond tussen 20.00 en 22.30 uur zullen 

voor personen tussen de 16 jaar en ouder de schijven 

weer lekker glijden op ons gezellig avondje sjoelen. 

Er zal in een onderlinge competitie gespeeld en 

gestreden worden. Ook zullen er verschillende 

toernooien gehouden worden. 

 

Het enige dat wij van u verwachten is dat u na afloop 

even mee helpt om alles op te ruimen .     

 
 

De contributie is  €  6.00 per maand. 

 

Wilt u weten hoe het er aan toe gaat? 

Kom dan gerust eens langs op maandagavond! 

Ria kan je alles vertellen. 

We beginnen maandag 2 september 2019  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur is er 

tafeltennissen  

voor mensen van 55+ en ouder. 

Kom eens vrijblijvend kijken 

en/of sla een balletje mee. 

  

 

De kosten zijn € 4,00 voor leden en  

€ 6,00 voor niet leden per maand. 

We starten op woensdag 4 september 2019. 

 

 



kids knutsel club    

  

 
Iedere woensdagmiddag is er van 13.30 -14:30 uur 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar een kids knutsel club. 

Daar gaan we dan  zelf iets lekkers maken of andere 

thema activiteiten knutselen doen. 

Er kunnen maximaal 12 kinderen deelnemen              

{ VOL=VOL} 

 
     
We beginnen op woensdagmiddag 9 oktober 2019 

Het kost voor leden € 1,00 en voor niet leden € 1,50 

per keer.    

     



 

 

 

 

 

 
Op donderdagmiddag is er van 13.30 tot 14.15 

uur onder deskundige begeleiding voor 55+ weer 

gymnastiek. Na de gym drinken we gezamenlijk 

nog een kopje thee of koffie. Kom eens langs om 

te kijken. 

 

De kosten zijn € 1.00 per keer. 

We starten donderdagmiddag 5 september 2019. 

 

Voor aanmelden van deze activiteit en voor meer 

informatie kunt u ALLEEN terecht in de 

speeltuin  

op donderdagmiddag tijdens de gym bij  Annette 

.  



 

 

Houd u van kaarten / jokeren en heeft u op 

vrijdagmiddag tijd, dan kunt  

u bij ons in het clubgebouw gezellig een potje komen 

prijs jokeren.  

Het kan doorgaan als er 4 tafels vol zijn en we spelen 

voor geldprijzen dus hoe meer deelnemers hoe hoger 

de prijs zal zijn.  

 

Het is op de vrijdagmiddag van 13:30 uur tot 15:30 

uur 

 

Het enige wat we van u  verwachten is dat u even 

helpt met opruimen. 

Neem gerust uw kaartvrienden mee. Hoe meer 

vrienden hoe gezelliger het is. 

 

De kosten zijn € 2,00 per keer. 

De zaal is open vanaf 13.00 uur.  

  

We starten op  

vrijdag 4 oktober 2019. 

 

 

 



 

 

                              

                                             

                                                   

             

                                         

                                                 

                                                   

                                             

                                               

                  

                                           

                                        

 



 
Elke eerste woensdag middag van de maand is er 

kinderbingo.  De bingoballen rollen tussen  

13:30 en 14:30 uur en is voor kinderen van  

5 t/m 12 jaar. (groot)ouders mogen meekomen , mogen ook 

meespelen, maar de prijzen zijn voor hun 

kinderen/kleinkinderen.  Kinderen die het bingospel niet zo 

goed kunnen worden door ons altijd geholpen. Er worden 4 

rondes gespeeld en per ronde zijn er 3 prijsjes te winnen.  

De prijs is € 2.50 per bingokaart. 

 

De speeldata zijn: woensdagmiddag 2 oktober, 6 november, 

4 december (sinterklaasbingo), 8 januari, 5 februari, 4 maart 

en 1 april  

 

Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen ivm  

feestdagen.  Houd daarom Facebook en de website in de 

gaten voor de goede datum.  

 

 



 
 

 

In de schoolvakanties organiseren we regelmatig 

leuke activiteiten. 

Deze worden via aparte folders bekent gemaakt. 

Deze worden op verschillende plaatsen verspreid (o.a. 

raam van het kantoor/winkeltje en de activiteitenkast 

bij het hek van de speeltuin).  Leden krijgen altijd 

bericht van ons (of door de folder in de brievenbus of 

via de email)! 

 

Lees de folder dus goed door en kijk of je het leuk 

vind om hieraan mee te doen want anders loop je deze 

mis en dat is een gemiste kans. 

 

Deze activiteiten worden ook via speeltuin site en 

Facebook,  speeltuin de driehoek bekent gemaakt 

                                    
 



Wij organiseren elk jaar ook diverse leuke activiteiten 

voor de kinderen. 

 

- Elke vakantie proberen we wel iets leuks te 

organiseren voor de jeugd. 

 

- Wij vieren met de kinderen Halloween  

 

- Speciaal voor leden: 

Voor de kleinere kinderen (tot en met 8 jaar) die lid 

zijn vieren wij altijd een sinterklaasfeest. Deze is op 

een zondag. De datum wordt later bekent gemaakt 

door de flyer die aan de leden wordt verstuurd. 

 

Met de grotere leden vanaf 9 jaar doen we natuurlijk 

ook iets leuks. Dit gebeurt meestal in de 

kerstvakantie.  

Wat het is en wanneer het is dat wordt later bekent 

gemaakt door een flyer  die aan de leden wordt 

verstuurd van de speeltuin. 

  Ook zullen er ipv een gewone kinderbingo een 

thema kinderbingo worden gehouden, deze worden 

ook tussentijds bekent gemaakt worden.  

 
 

 

 

 

 



Alles in één oogopslag…… 

 
Maandag         

ochtend  : maandagochtend gymnastiek 

middag :     

avond : sjoelen voor volwassenen 
     

dinsdag :       

ochtend  :     

avond :       
     

woensdag :       

ochtend  : tafeltennissen voor senioren 

middag : knutselclub of kinderbingo 

avond :       
     

donderdag :       

ochtend  :     

middag : gymnastiek voor ouderen 55+ 

avond : ***     
     

vrijdag :       

ochtend :     

middag : kaartclub    

avond :       
     

zaterdag :       

middag :     

avond :  
     

zondag :       

middag : 
Kinderfeestje 
[op afspraak]    

avond :       



LIDMAATSCHAP 
 
Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar, per gezin met 

kinderen t/m 14 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 

januari  t/m december. Ook als u in de tussenliggende 

maanden lid wordt betaald u € 15,00 tot het eind van 

het lopende kalenderjaar. 

 

Hierbij wil ik mij in laten schrijven als lid van uw 

vereniging. 

 

Naam……………………………………………… 

 

Adres……………………………………………… 

 

Postcode…………..    Woonplaats……………...... 

 

telefoonnr.………………….en/of  06……………. 

 

Emailadres: ……………………………………….. 

 

Voornaam kind  Geboorte datum    J/M 

 

……………….  ………………..    …… 

 

……………….  ………………..    …… 

 

……………….  ………………..    …… 



 

DONATEUR  
 
Het Donateurschap kost € 7.50 per jaar per gezin. 

Het donateurschap jaar loopt van januari  t/m 

december. Ook als u in de tussenliggende maanden 

lid wordt betaald u € 7.50 tot het eind van het lopende 

kalenderjaar. 

 

Hierbij wil ik mij in laten schrijven als donateur  van 

uw vereniging. 

 

Naam……………………………………………… 

 

Adres……………………………………………… 

 

Postcode…………..    Woonplaats……………...... 

 

telefoonnr.………………….en/of  06……………. 

 

Emailadres: ……………………………………….. 

 

 



 



 
 

Cok, 

 

Staat op diverse markten in de regio 

met Gereedschap, fietsonderdelen, 

hoesjes voor mobieltjes ( ook sim 

Lock vrij maken van mobieltjes), 

stofzuigerzakken enz. enz. ……. 

 



 

            

     

 

 

 

 

 
 

 

 


