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Bericht van onze “Tuinmannen”

Organisatie avondvierdaagse:

Het speelseizoen is weer gestart en de deuren van de
speeltuin zijn weer open. Afgelopen winter is er van alles
opgeknapt en vernieuwd. Hans Krom heeft zich, met hulp,
over de diverse reparaties gebogen. Bijna alles is gedaan. De
zandbakrand is vernieuwd en de zandtafel is opgeknapt.

“Hou rekening met dit evenement!”

In het grote speeltoestel met glijbaan zijn, waar nodig,
nieuwe balken in de vloer aangebracht. Er zijn dingen
geschilderd, gesmeerd en ga zo maar door. Er zit meer tijd in
dit soort dingen dan je denkt.
De touw rand van de veerschommelmand moet nog
vervangen worden. Het kan nu nog geen kwaad maar een of
andere onverlaat heeft het touw met een scherp voorwerp
flink beschadigd. Om het te vervangen gaat er heel veel tijd
in zitten en het laten doen is onbetaalbaar. Vandaar hierbij
een oproep: Is er iemand die handig is met touw en tijd en
geduld heeft? U kunt zich bij mij (Marco Demoitié, tel.:
0251-315954) melden. Dat zou geweldig zijn!
Alles is weer veilig en de keurmeesters zijn dan ook dik
tevreden. Alle helpers wil ik bedanken en een dikke pluim
geven! We hopen op een fijn speelseizoen met mooi weer.
Wij zijn er klaar voor!
Palmpasenstokken maken
Op zaterdag 12 april kunnen
creatieve kinderen weer een
mooie palmpasenstok komen
maken bij speeltuinvereniging
“Kindervreugd” in Uitgeest. De
middag begint om 14.00 uur en
om ongeveer 16.00 uur is het
weer afgelopen. Voor versiering
wordt gezorgd, maar mocht je zelf iets leuks hebben, dan
mag je dat natuurlijk meenemen. Ook moet iedereen zelf
zorgen voor een houten kruis. Begeleiding door een
volwassene is verplicht voor kinderen van 4 t/m. 6 jaar.
Eieren schilderen
Geheel volgens traditie kunnen kinderen die het leuk vinden
op de woensdag voor Pasen (16 april) eieren schilderen bij
de speeltuin. De vereniging vraagt iedereen zelf een paar
hard gekookte eieren (liefst witte) mee te nemen.
Ook hier zijn kinderen van 4 t/m. 6 jaar van harte welkom
onder begeleiding. Deze activiteit begint om 14.00 uur.

Van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 april doen honderden
enthousiaste wandelaars mee aan de 53e avondvierdaagse
van Uitgeest. De organisatie roept alle weggebruikers op om
deze dagen rekening te houden met dit evenement. Er zijn
twee verschillende afstanden: de 5 en de 10 kilometer. De
kortste afstand start om 18.00 uur. Een kwartier later
vertrekken de lopers van de 10 kilometer.
Beide afstanden beginnen bij speeltuinvereniging
“Kindervreugd” aan de middelweg 108-110 in Uitgeest. Op
de laatste dag (18 april 2014) worden de wandelaars
traditioneel opgewacht door familie en vrienden bij sporthal
de Meet. Verwacht wordt dat de wandelaars hier tussen
19.15 uur en 19.30 uur arriveren. Daar vertrekken ze achter
de muziek aan naar de speeltuin, waar na aankomst van de
muziek de medailles worden uitgereikt.
Iedereen loopt op eigen risico en
is verplicht om de aanwijzingen
van de verkeersregelaars op te
volgen. Het is verboden om de
afstanden op skeelers of Nordic
Walking af te leggen.
Tijdens de avondvierdaagse is
een deel van het parkeerterrein
voor de speeltuin afgezet. Hier
kunnen de wandelaars zich
verzamelen en hun fietsen
stallen tegen de dranghekken.

