
 

 
 

 

De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten.  
    1 

 

 
Nieuwsbrief  2018 
6e jaargang nr. 9 
September en oktober 
 
Vanuit de vereniging 
Alweer een maand voorbij. De vakanties zijn achter de 

rug en de kinderen zijn weer een beetje gewend aan 

de dagelijkse routine. Naar school en de clubjes waar 

ze aan deelnemen. Ze gaan naar de voetbaltraining en 

spelen de wedstrijden voor de competities, ze gaan 

naar zwemles of dansen en nog vele andere 

activiteiten die er worden gedaan. Ook bij ons op de 

vereniging hebben we de zomerperiode afgesloten met 

het jaarlijkse Nachtbraken waarbij het weer uitstekend 

was (wel erg koud  ‘s nachts). De kinderen hebben 

weer genoten en de ouders en leiding natuurlijk ook. 

 
Afgelopen activiteiten 
Zondag 16 september was de jaarlijkse 

fietspuzzeltocht. Een leuke tocht met allerlei vragen en 

opdrachten onderweg. Om 

10:00 uur verzamelen en uitleg 

van de tocht. Dit jaar was er een  

nieuw element, er moesten 

onderweg vijf selfies gemaakt 

worden en iedere groep kreeg een ander thema 

(bruggen, boten, scholen en toeristische attracties). 

Om de beurt vertrokken de deelnemers in kleine 

groepen. De route ging dit jaar via Delfshaven richting 

het centrum en met een bocht terug naar de speeltuin. 

Hier werden de fietsers en medewerkers ontvangen 

met een heerlijk broodje hamburger en een drankje. 

Na de vragen en opdrachten doorgenomen te hebben 

ging een ieder weer tevreden naar huis. We hopen 

volgend jaar met nog meer deelnemers er weer een 

leuke tocht van te maken. Voor een impressie van 

deze dag zie de foto’s op onze website. 

 
 
 

Komende activiteiten 
Vanaf de eerste woensdag in oktober begint de 
knutselclub weer vanaf 14:00 uur. De kinderdisco gaat 
op 5 oktober van start om 19:00 uur. Voorlopig 1 maal 
per maand. Op de disco-avond wordt de volgende 
avond bekend gemaakt of kijk op de website 
www.schiewijk.nl.  
De eerste Bingoavond komt er weer aan op 
zaterdagavond 29 september. De zaal is 
open van af 19:00 uur. We hopen dat de 
opkomst weer net zo groot is als voorgaand jaar en 
een ieder weer mooie en leuke prijzen wint. 
Natuurlijk staat er voor dit jaar nog meer op het 

programma maar daarover later. 

Belhamels musicalclub  
Dinsdag 4 september zijn 
we gestart met de 
musicalclub van 16:00 – 
17:00 uur. De meeste 
kinderen van vorig jaar doen 
weer mee en gelukkig zijn er 
een aantal nieuwe kinderen bij gekomen. Er kunnen 
nog steeds kinderen bij. Wil je graag meedoen stuur 
dan een mail naar w.zeedijk@chello.nl of kom langs op 
de dinsdagmiddag of vul een inschrijfformulier in op de 
speeltuin. Vermeld je naam en telefoonnummer. Je 
moet wel lid zijn van de speeltuin. 
 
Sinterklaasfeest op de speeltuin 
Inschrijven voor het Sinterklaasfeest op de speeltuin 

kan vanaf heden weer. Inschrijfformulieren voor de 

leden zijn op de speeltuin  aanwezig. Inschrijven is 

mogelijk tot eind oktober. Ook via de website kan er 

ingeschreven worden onder het kopje ‘inschrijven 

activiteiten’ en u krijgt een bevestiging via de mail. 

Sinterklaasfeest is alleen voor leden! 
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Sinterklaasbezoek 
Wilt u thuis of bij uw bedrijf een geweldig 
Sinterklaasfeest met Sinterklaas, twee pieten incl. 
strooigoed? Aarzel dan niet te lang, want onze agenda 
is snel gevuld. 
  
Onderstaande datums zijn beschikbaar: 
Datum  
21-11-2018         woensdag 
23-11-2018         vrijdag 
24-11-2018         zaterdag 
25-11-2018         zondag 
28-11-2018         woensdag 
30-11-2018         vrijdag 
1-12-2018            zaterdag 
2-12-2018            zondag 
3-12-2018            maandag 
4-12-2018            dinsdag 
5-12-2018            woensdag 
  
Mocht u dit jaar door ons bezocht willen worden, stuur 
een e-mail naar schiewijks.sinterklaas@gmail.com, 
vermeld uw voorkeursdatum, tijd, adres en 
telefoonnummer. Wij zullen z.s.m. reageren omtrent de 
beschikbaarheid en prijs. Let op! 5 december is al bijna 
vol!!! 

 
 
 
 

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. 

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 1x per maand 
Zaterdagmiddag - kinderbingo 1x per maand 
Zaterdagavond  - bingo 1x per maand 
 
 
 
 

Agenda komende activiteiten 
 

•  29 september  - Bingo 

•  05 oktober  - Disco 

• 02 november  - Halloween(disco) 

• 03 november   - Kinderbingo 

• 03 november  - Bingo 

• 18 november  - Sinterklaasfeest 

• 24 november  - Sinterklaasbingo 
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