Nieuwsbrief 2019
6e jaargang
Maart
Jubileum jaar

Het is alweer maart, de tijd vliegt niet alleen in
maanden of seizoenen maar ook in jaren.
Het was namelijk in maart 1959 dat de speeltuin werd
opgericht en nu, 60 jaar later, gaan we dit natuurlijk
met ons allen vieren. Het wordt een drukke maand met
veel activiteiten. We begonnen gelijk op 1 maart met
de Carnavalsdisco zodat het feest gelijk kon beginnen
met dansen en hossen voor de kinderen. (de ouders
mochten natuurlijk ook meedoen, wel zo gezellig). De
volgende dag gaan we gewoon verder met de
kinderbingo en in de avond de bingo voor de
volwassenen. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.
NL-doet
De tuin moet natuurlijk weer klaargemaakt worden voor
het zomerseizoen en dat gaat gebeuren op 15 en 16
maart in samenwerking van een groot aantal
vrijwilligers van NL-doet, welke zich reeds hebben
aangemeld, samen met onze eigen
medewerkers. Een leuke
bijkomstigheid is een extra bijdrage
die wij in februari mochten ontvangen
van het Oranjefonds van €3000,- voor de speeltuin om
diverse attributen te kunnen vervangen die versleten
waren. Wij denken hierbij aan de tuinstoelen en
banken enz.

Receptie
Op zondag 17 maart is onze jubileumreceptie worden
gehouden vanaf 14:00 uur – 17:00 uur in de zaal van
de speeltuin, Sidelingepad 10. 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.
Belhamels musicalclub
Een week later is er alweer een spectaculaire activiteit.
De Belhamels treden op met hun nieuwe musical op
vrijdag- en zaterdagavond. Deze groep maakt
inmiddels ook al meer dan 25 jaar deel uit van de
vereniging. Ze hebben tot nog toe al ieder jaar een
voorstelling gegeven op de speeltuin en daarnaast ook
nog wel eens ergens anders. Zelfs voor de toenmalige
Koningin in 1992 in de Overschiese Dorpstraat.

Bingo
De maand wordt afgesloten met een bingo-dag. De
middag is weer voor de kinderen en de grote mensen
mogen de getallen in de avond afstrepen om prijzen in
de wacht te slepen.

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

Afgelopen activiteiten

Escaperoom
Nog even een terugblik op februari. Door het mooie
weer was het deze maand al gezellig druk op de
speeltuin. De eerste activiteit voor het jubileum was
een groot succes. De Escaperoom is door veel
kinderen bezocht om te proberen na binnenkomst deze
door allerlei raadselen, puzzels en opdrachten weer te
kunnen verlaten. Zelfs de ouders wilden wel een
poging wagen. Kijk maar eens naar de foto’s op de
website.

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

Redactie:
W. Zeedijk
B. van Dijk
We gaan ons nu voorbereiden op de drukke
aprilmaand. Wij wensen jullie veel speelplezier en
gezelligheid toe voor de komende maand.

- 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

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

Agenda komende activiteiten












02 maart
02 maart
15 en 16 maart
17 maart
jubileumjaar
22 en 23 maart
29 april
30 maart
30 maart
09 april
13 april
13 april

- Kinderbingo
- Bingo
- NL-doet
- Receptie
- Musicaluitvoeringen
- disco; optioneel
- Kinderbingo
- Bingo
- Ledenvergadering
- Sportdag
- Bingo

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.
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Uitnodiging
Speeltuinvereniging Schiewijk bestaat 60
jaar en dit willen we graag samen met u
vieren onder het genot van een hapje en
een drankje.
Daarom willen wij u uitnodigen voor onze
jubileumreceptie op zondag 17 maart.
Tijd: 14:00 – 17:00
We hopen u allen te zullen verwelkomen
zodat we oude bekenden kunnen ontmoeten
en samen herinneringen
kunnen ophalen.
Hopelijk tot dan!
De jubileumcommissie van
Speeltuin Schiewijk
Ps. Kent u nog mensen die niet op deze receptie
mogen ontbreken? Laat dit dan weten via
jubileum.schiewijk@gmail.com. Voor alle andere vragen
kunt u ook op dit adres terecht.

