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Nieuwsbrief  2018 
6e jaargang nr. 7 
 
 

Vanuit de vereniging 
Ja, eindelijk weer een nieuwsbrief. Door een aantal 
wijzigingen binnen de vereniging en een 
bestuurswisseling is de Nieuwsbrief even uitgebleven.  
 
Werkzaamheden 
Er is de laatste maanden nog wel veel gedaan en 
hebben er talrijke activiteiten plaats gevonden. 
De tuin is opgeknapt voor het nieuwe seizoen, de 
zandbak is aangepast en voorzien van een nieuw 
waterspeeltoestel, de kabelbaan is gerenoveerd en het 
terras achter is voorzien van een nieuw dak en 
geschilderd tijdens NL-doet. Ook zijn er op die dag nog 
kleinere dingen gerepareerd en vernieuwd.  
 
Afgelopen activiteiten 
Na de feestdagen (Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar), 
welke druk bezocht zijn, is er weer een jaar begonnen 
waarin veel te doen was. Zo was er de Carnavalsdisco, 
de gewone disco avonden, de knutselclub, de 
musicalclub ect.  
De musicalclub heeft twee uitvoeringen gegeven met 
volle zalen. Altijd leuk en fijn voor de kinderen die er een 
heel seizoen voor oefenen.  
In het winterseizoen heeft de kinderbingo en de gewone 
bingo weer veel aandacht gehad en zijn er door veel 
kinderen en volwassenen veel mooie prijzen gewonnen. 
We hopen dan ook dat de belangstelling volgend 
seizoen weer groot zal zijn.  
Met Pasen hadden we het eieren zoeken, hetgeen druk 
bezocht was. Er was weer gezorgd voor een klein buffet 
voor alle aanwezigen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Na al deze activiteiten kwam Koningsdag. De opkomst 
was groot en het weer werkte gelukkig goed mee. Het is 
al met al een heerlijke dag geweest met veel lachende 
gezichten en veel activiteiten waar goed gebruik van 
werd gemaakt. Veel dank natuurlijk voor alle vrijwilligers 
die zich op deze dag voor de vereniging hebben ingezet.  
De Avondvierdaagse is ook alweer achter de rug. We 
mochten dit jaar een groot aantal deelnemers 
verwelkomen. Het was ruim 30% meer dan vorig jaar. 
We kunnen dus erg tevreden zijn. Onze dank gaat ook 
nu weer uit naar de vele vrijwilligers en EHBO-ers die dit 
allemaal mogelijk hebben gemaakt. 
 

 
 
Komende activiteiten 
Nu is de zomervakantie bijna afgelopen en gaan we 
toewerken naar het winterseizoen.  
Denk aan de disco, Bingo, musicalclub, knutselmiddag 
en creaclub. Voor de dagen en tijden zie elders in deze 
brief of bezoek onze website. 
 
Kinder-EHBO 
Wij zijn ook trots op zes van onze vrijwilligers die 
geslaagd zijn voor de cursus Kinder-EHBO en AED-
reanimatie. Hierdoor kan er weer vaker vakkundig hulp 
worden geboden.  



2 

De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. 
 

 
 
We zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers die bereid 
zijn één of meer dagen in de week speeltuindienst te 
willen doen. Mocht u interesse hebben of weten wat een 
speeltuindienst inhoudt, neem dan gerust contact op 
voor het maken van een afspraak om kom eens langs bij 
de speeltuin. 
 
Wij wensen iedereen veel speelplezier toe. 

 
 
 
 

 

Redactie: 
W. Zeedijk  L. Vijgeboom 
B. van Dijk 
 
Contributie voor leden: 
Gezin € 15,00 per jaar met of zonder kinderen t/m 
14 jaar. Aspirant-leden € 6,25 per jaar 
(van 15 t/m 18 jaar) 
 
Donatie v.a. € 5,00 per jaar 
 
Dagkaartjes: 
€ 0,50 per dag of dagdeel per persoon. 
 
E-mail: speeltuin@schiewijk.nl 
Website: www.schiewijk.nl 
Aangesloten bij de K.v.K. onder nummer 
40342635 
 
Openingstijden: 
Zie voor actuele tijden de website onder 
Openingstijden. 
 
Kopie inleveren vóór de 20e van de maand. 
Kopie ingeleverd na deze datum wordt niet 
gegarandeerd geplaatst. 

Agenda komende activiteiten 
 

 31 augustus  - Nachtbraken 

 16 september  - Fietspuzzeltocht 

 29 september  - Bingo 

 05 oktober  - Disco 
       
 
 
 
 

 
 

 

 

Winteractiviteiten: 
Maandag t/m zaterdag - buitenspelen 
Maandag  - schoonmaak dag 
Dinsdag  - musicalclub 16:00 – 17:00 uur 
Dinsdag  - vergaderavond 
Woensdag  - kinderknutselmiddag 14:00 – 16:00 uur 
Vrijdagochtend  - wandelen vanaf 10:00 uur 
Vrijdagavond  - disco om de twee weken 
Zaterdagmiddag - kinderbingo 1x per maand 
Zaterdagavond  - bingo 1x per maand 
 
 
 
 

Belhamels musicalclub 
Dinsdag 4 september starten we weer met de 
musicalclub van 16:00 – 17:00 uur. Kinderen 
kunnen zich hiervoor nog opgeven op de speeltuin 
of via w.zeedijk@chello.nl. Vermeld je naam en 
telefoonnummer. Je moet wel lid zijn van de 
speeltuin. 
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