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Nieuwsbrief  2019 
7e jaargang 
Mei/juni 
 

Afgelopen activiteiten 
 

Plezier, gezelligheid, creativiteit 
De maand april ligt alweer achter ons en bevatte een 

druk activiteitenprogramma. We begonnen deze 

maand op 13 april met de Sportdag, georganiseerd 

door de Jubileumcommissie .Er werden op deze dag 

verschillende sporten gepromoot zoals atletiek, 

kickboksen, voetbal enz. Onze dank gaat uit naar de 

sportverenigingen die zich hiervoor beschikbaar 

hadden gesteld. Ook konden er allerlei spelletjes 

worden gedaan en waren er luchtkussens in de vorm 

van een klimwand en een dartspel met voetballen. Het 

Ren je Rot- luchtkussen was erg geslaagd en trok veel 

kinderen. 

Een week later was het Pasen en gingen we op 

tweede Paasdag met een groot aantal kinderen 

paaseieren zoeken. De Paashaas had er extra veel 

verstopt, maar de kinderen wisten ze in de kortste tijd 

toch bijna allemaal te vinden. Ze konden ze inwisselen 

voor chocolade eieren en er was ook nog een kleine 

brunch met wat hapjes en drankjes.  

Weer een week later was het Koningsdag. Er was 
weer van alles te doen. De stormbaan en andere 
luchtkussens waren aanwezig, de kinderspelen en 
kermisattracties en natuurlijk de loterij, waar allemaal 
veel gebruik van werd gemaakt. Ook aan de inwendige 
mens was weer gedacht, er was eten en drinken 
genoeg. Het enige dat ontbrak was de zon, maar de 
gezelligheid was wel aanwezig 
 
Dan de maand mei. Het weer wordt dan meestal iets 
beter en de tuin gaat wat langer open. Ook nu stond er 
weer het een en ander op het programma. Zo hadden 
we op 11 mei een Mini –Jeugdland in het kader van 
het 60-jarig jubileum. Het was deze dag prachtig weer 
en een groot aantal kinderen en ouderen hebben 

ontzettend genoten van 
deze dag. Ze konden van 
alles in elkaar knutselen, 
zich laten 
versieren 
met tattoos 
en zich 

mooi laten maken door bijvoorbeeld 
hun haar te laten vlechten. De 
poppendokter heeft aardig wat poppen 
en beren behandeld en in de zaal konden ze meedoen 
met een dansworkshop. Al met al een geslaagde dag 
en voor herhaling vatbaar.  
 
Op 20 t/m 23 mei was er de Avond 4-daagse. Er waren 
dit jaar zo’n 800 deelnemers die door de straten van 

Overschie en Schiebroek 
wandelden. Deze week is 
goed verlopen en 
afgesloten met een klein 
feestje met de blaaskapel 
de Dwarsliggers. 
Ben je er volgend ook 
(weer) bij?  

 
Kinderspeeldag 
Op 30 juni is de volgende jubileum activiteit. Een 

KINDERFEESTJE XXL. Dit wordt een dag vol 

verrassingen en feestelijkheden voor alle kinderen in 

Overschie en omgeving en allemaal gratis.  

Ik denk dat we uit kunnen kijken naar een paar leuke 

en gezellige activiteiten de komende tijd en hopen erop 

dat de weergoden voor ons gunstig gestemd zijn zodat 

we op mooi weer kunnen rekenen. 

Een speelse groet vanuit de vereniging. 
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Kijk voor meer informatie 

en foto’s ook eens op 

onze Facebook pagina. 
 

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. 

Zomeractiviteiten: 
Maandag t/m zaterdag - buitenspelen 
Maandag  - schoonmaak dag 
Dinsdag  - vergaderavond 
Woensdagavond - creaclub volwassenen 
Vrijdagochtend  - wandelen vanaf 10:00 uur 
Zaterdagavond  - bingo 1x per maand 
 
 
 
 

 
Agenda komende activiteiten 
 

 01 juni  - Bingo 

 23 juni  - Snuffelmarkt 

 30 juni  - Kinderspeeldag 

 14 juli  - Speurtocht 
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