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Nieuwsbrief  2018 
November en december 
 
 

Vanuit de vereniging 
De wintermaanden zijn weer aangebroken en het weer 
is tot nog toe zeer aangenaam geweest zodat de 
kinderen nog lang konden buiten spelen op de tuin. 
Ook de winterclubs mogen op grote belangstelling 
rekenen. De musicalclub (De Belhamels ) is al vanaf 
september aan het repeteren met 13 kinderen voor de 
nieuwe musical in maart. 
De knutselclub op woensdagmiddag is gezellig druk 
en er worden steeds leuke werkjes gemaakt door de 
kinderen onder leiding van Yvonne, Patricia, Marianne 
en Lindsay. 
De kinderdisco op de geplande vrijdagavonden wordt 
druk bezocht. De kinderen leven zich goed uit op de 
muziek van DJ Brandon en gaan moe en uit gedanst 
naar huis. Zelfs de ouders dansen zo nu en dan 
gezellig mee.  
Dan is er maandelijks ook nog de 
kinderbingo op zaterdagmiddag waar 
leuke prijsjes gewonnen kunnen 
worden. 
Aan de volwassen wordt ook gedacht 
met een Bingo maandelijks op zaterdagavond waar dit 
jaar weer veel belangstelling voor is. Er worden tien 
ronden en een superronde gespeeld. In de tien ronden 
kan men kiezen uit diverse prijzen en een ronde 
bestaat uit een troostprijs en een hoofdprijs. De 
superronde bestaat altijd uit een groot 
boodschappenpakket, zowel de troostprijs als de 
hoofdprijs. 
 

Afgelopen activiteiten 
De Halloweendisco werd goed bezocht en de meeste 
kinderen waren verkleed. De vrijwilligers die door de 
wijk liepen zagen er creepy uit. De kinderen moesten 
letters verzamelen en daarmee een woord maken. Na 
de tocht door de wijk was er Halloween disco. 
Het Sinterklaasfeest is op 18 november weer groots 
gevierd. Er was een ochtendvoorstelling met ons 

clownsduo die de 
kinderen kostelijk hebben 
vermaakt tot Sinterklaas 
een bezoek bracht en hij 
en zijn Pieten weer mooie 
cadeaus uitdeelden. In de 
middag is Sinterklaas nog 

een keer teruggekomen om de kleinere kinderen één 
voor één bij hem te laten komen en ook een mooi 
presentje in ontvangst te nemen en natuurlijk op de 
foto te gaan, met of zonder ouders. Al met al was het 
een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. De foto’s van deze 
dag staan op onze website.  
 

Komende activiteiten 
 
Kerstviering 
We gaan op 22 december nog Kerst vieren met de 
vereniging. Vanaf 17:00 uur met 
een lampionnen-optocht en 
aansluitend een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje. 
(Hoe en wat is nog even 
afwachten).                                                                      
Voor deze activiteit moet men zich 
wel inschrijven. Dit kan via de 
website of op de speeltuin. Voor leden is het gratis en 
niet-leden betalen € 5,- per gezin. 

 
 
 

De speeltuin is gesloten van 
24 december 2018 t/m 5 

januari 2019 
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Nieuwjaarsreceptie 
Op 5 januari maken we een feestelijke start met de 
nieuwjaarsreceptie. De receptie is van 19:00 uur tot 
21:00 uur daarna is er een gezellig samenzijn met 
dans en live muziek. Op deze avond wordt het één en 
ander verteld over het reilen en zeilen van de 
vereniging en wat de plannen zijn voor het komende 
jaar. 
Wij als medewerkers en 
bestuur hopen jullie hier te 
ontmoeten en wensen 
jullie alvast fijne en 
prettige feestdagen toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belhamels musicalclub  
Dit seizoen gaan we de musical Spookie opvoeren. 
Voor deze uitvoering kunnen er nog steeds een paar 
kinderen bij. Wil je graag meedoen stuur dan een mail 
naar belhamels.schiewijk@gmail.com of kom 
dinsdagmiddag langs vanaf 15:30 uur.  
Vermeld je naam en 
telefoonnummer. Je moet 
wel lid zijn/worden van de 
speeltuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          

 
 
 
 

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 
 

•  30 november - Pietendisco 19:00-20:30 uur 

• 15 december - Kinderbingo 14:00-16:00 uur 

• 15 december - Kerstbingo 20:15-22:15 uur 

• 22 december - Kerstviering 17:00-21:00 uur 

• 05 januari - Nieuwjaarsreceptie 

• 18 januari - Disco 

• 26 januari - Kinderbingo 

• 26 januari - Bingo 
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