Nieuwsbrief 2019
6e jaargang
Januari en februari
Jubileum jaar

Er is weer een jaar verstreken, van oud
(2018) naar nieuw (2019) en het wordt
zeker een mooi, druk en feestelijk jaar. Dit
jaar vieren we namelijk ons 60 jarig bestaan. De
vereniging is in maart 1959 opgericht door een
aantal buurtbewoners en in de laatste 60 jaar
uitgegroeid tot een heerlijk speelparadijs door de
inzet van vele vrijwilligers. Een aantal generaties
heeft door al die jaren heen mogen genieten van
de vele activiteiten die georganiseerd werden door de
vrijwilligers. Jaren achtereen is er met veel inzet
gewerkt aan een plezierige omgeving voor de kinderen
om te spelen en activiteiten te doen. We vergeten
natuurlijk ook niet de inzet van de bestuursleden en de
medewerkers die dit allemaal mogelijk maakten door
de financiën en middelen te regelen. Er zullen dit jaar
dus veel activiteiten in het teken staan van het jubileum
en extra groots worden aangekleed in een feestelijk
jasje.
De vereniging heeft in deze jaren vele veranderingen
ondergaan, zowel door regelgeving van de overheid
als door verandering in de maatschappij. Een
belangrijk punt is echter altijd voor de vereniging van
belang gebleven; het moest toegankelijk en betaalbaar
blijven voor iedereen. Daar zijn het bestuur en de
medewerkers in al die jaren zeker in geslaagd. Een
extra reden dus om er een feestelijk jaar van te maken.
Dankzij een buurtinitiatief doet de gebiedscommissie
ook nog een duit in het zakje om het uitgebreid te
kunnen vieren.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd de
aftrap gegeven voor dit feestelijk jaar
door de Jubileumcommissie onder het
genot van een drankje met bubbels.
Medewerkers en bestuur wensen jullie allen een
voorspoedig en speels jubileumjaar toe.

Escape room
De eerste activiteit in het Jubileumjaar is op zaterdag
16 februari met een heuse Escape room voor kinderen
vanaf 8 jaar. Voor meer informatie; zie verderop in
deze Nieuwsbrief of kijk op onze Facebook pagina.
Receptie
Op zondag 17 maart zal er een jubileumreceptie
worden gehouden vanaf 14:00 – 17:00 uur in de zaal
van de speeltuin. Iedereen is dan van harte welkom
om te komen toasten op het heden, verleden en de
toekomst van de vereniging en wij hopen dan veel
leden, oud leden en belangstellenden de hand te
mogen schudden.
Wij adviseren jullie dan ook de aankondigingen van de
feestcommissie op de website of via facebook goed in
de gaten te houden om niets te missen van de
feestactiviteiten.

Rookbeleid

Een ander belangrijk onderwerp is momenteel het
rookbeleid op de speeltuin. Het is nu eenmaal zo dat
roken op plekken waar kinderen komen steeds
minder is toegestaan door de gemeente, zo ook
bij ons op de speeltuin. Het rookverbod is
officieel vanaf 1 januari 2020. Vanaf 1 januari dit
jaar moeten wij als vereniging al maatregelen nemen
hiertegen. Er is daarom een rookzone gecreëerd naast
het clubgebouw. Wij vragen dus aan alle bezoekers
heirmede rekening te houden.

Afgelopen activiteiten

Kerstviering
Dit was weer een gezellig samenzijn van leden en
vrijwilligers.
Nieuwjaarsreceptie
Werd niet zo druk bezocht als het jaar daarvoor, hopen
volgend jaar weer meer bezoekers te verwelkomen.
Op pagina 4 een impressie van deze avond.
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Belhamels musicalclub
Het schiet al op naar de datums van de uitvoeringen.
De kinderen doen heel erg hun best om de teksten en
de liedjes te leren. We zijn nu bezig met het
maken van een decor en kostuums. Het
wordt vast weer een (griezelig) feestje eind
maart.

Disco
We proberen elke disco in een thema te draaien.
Afgelopen keer was ‘Après ski’. Helaas was de
opkomst niet zo groot. Volgende disco is de
Carnavalsdisco. Kom allemaal verkleed!
Hou voor de volgende thema’s Facebook in de
gaten.
Vrijwilligerswerving
Namens bestuur en medewerkers doen wij hier een
oproep aan jullie of iemand die jullie kennen om ons
team van vrijwilligers te komen versterken.
Mocht U een halve of hele dag uw tijd willen besteden
om de vereniging te helpen neem dan gerust contact
met ons op.
Alle hulp kunnen wij gebruiken om de tuin zoveel
mogelijk open te stellen.
Stuur dan een berichtje naar schiewijk@gmail.com en
wij nemen dan contact met U op.

Agenda komende activiteiten










16 februari
01 maart
02 maart
02 maart
15 en 16 maart
17 maart
22 en 23 maart
30 maart
30 maart

Redactie:
W. Zeedijk
B. van Dijk

- Escape room
- Carnavalsdisco
- Kinderbingo
- Bingo
- NL-doet
- Receptie jubileumjaar
- Musicaluitvoeringen
- Kinderbingo
- Bingo

L. Vijgeboom

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.

Winteractiviteiten:
Maandag t/m zaterdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdagochtend
Vrijdagavond
Zaterdagmiddag
Zaterdagavond

- buitenspelen
- schoonmaak dag
- musicalclub 16:00 – 17:00 uur
- vergaderavond
- kinderknutselmiddag 14:00 – 16:00 uur
- creaclub volwassenen
- wandelen vanaf 10:00 uur
- disco 1x per maand
- kinderbingo 1x per maand
- bingo 1x per maand

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.
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