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Nieuwsbrief  2019 
7e jaargang 
Juli/Augustus 
 
 

Vakantie komt er aan! 
De maand juni is voorbij en de vakantie is begonnen. 
Het weer heeft de laatste tijd aardig meegezeten zodat 
het regelmatig gezellig druk was op de tuin.  
De activiteiten werden dan ook druk bezocht.  
 

Afgelopen activiteiten 
 
Kinderspeeldag XXL 
De feestdag XXL mocht op grote belangstelling 
rekenen en aan alle spelen werd met enthousiasme 
deelgenomen, dit was inclusief hapjes en drankjes, 
een cadeau voor de Overschiese kinderen voor ons 60 
jarig bestaan. 
 
Snuffelmarkt 
Een week voor de kinderspeeldag, op zondag 23 juni, 
was de jaarlijkse Snuffelmarkt. Poeh, poeh wat was het 
heet. Helaas kwamen er door de hoge temperatuur 
maar weinig bezoekers. Toch was de dag wel 
geslaagd en is er het een en ander verkocht, deze 
opbrengst komt weer ten goede aan de kinderen. 
 

Speurtocht 
Op 14 juli was er, nog net voor de vakantie, een 
Speurtocht georganiseerd als een van de 
jubileumactiviteiten. Deze stond in het teken van 
Sprookjes figuren, zij stonden verspreid in het park en 
de taak aan de kinderen om deze te vinden. Nadat de 
kinderen een opdracht hadden vervuld kregen zij iets 
lekkers. 
 
Aan het einde van het schooljaar hadden we nogal 
eens aanloop van de basisscholen en kinderopvang. 
Wij vonden het fijn om onze medewerking te geven om 
de eindejaars –activiteiten van deze scholen en 
opvang te laten plaatsvinden. 

En dan, is de zomervakantie begonnen, hopelijk 
krijgen we mooi weer en trekken de mensen met velen 
naar hun vakantiebestemming. Niet iedereen natuurlijk 
en niet alle weken zijn ze weg. Wij zijn in ieder geval 
alle vakantieweken open (behalve op maandag). Dus 
iedereen is dan welkom om te komen spelen of alleen 
maar om heerlijk te relaxen op de tuin. 
 

Komende activiteiten 
 
Waterspeeldag 
De laatste week van de vakantie is er op zondag 25 
augustus door de jubileum-commissie een 
Waterspeeldag georganiseerd van 12:00 uur tot 17:00 
uur. Alle Overschiese kinderen en natuurlijk 
de papa’s, mamma’s en/of opa’s en oma’s 
zijn dan welkom om te komen spetteren.  
 
Dan is het begin september en de scholen 
beginnen weer. Ook het normale leven vangt weer 
aan. Maar niet bij ons op de speeltuin. Wij gaan 
gewoon door met allerlei activiteiten. 
 
Nachtbraken 
Allereerst hebben we het Nachtbraken van 
vrijdag 6 september t/m zaterdag 7 september. 
Hiervoor moet je je opgeven. Dit kan op de speeltuin 
en via de website. Het formulier kan ook ingeleverd 
worden op de speeltuin. 
 
Fietspuzzeltocht 
Onze jaarlijkse Fietspuzzeltocht is dit jaar op 
zondag 15 september.  
 
Kijk tegen die tijd op Facebook en/of op de website van 
de speeltuin.  
Nou dit was het voorlopig dan weer. Wij wensen een 
ieder, namens bestuur en medewerkers, een prettige 
vakantie toe en een gezonde thuiskomst als jullie 
weggaan. 
 
Een speelse groet vanuit de vereniging. 
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Belhamels 
Op dinsdag 3 september, om 16:00 uur, starten we 
weer met de musicalclub. Je kunt je hiervoor nu al 
aanmelden. Dit kan op de speeltuin of stuur een mail 
naar belhamel.schiewijk@gmail.com. Vermeld je 
naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. 
We zien je graag op 3 september!  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 25 augustus - Waterspeeldag 

 06 september - Nachtbraken 

 15 september - Fietspuzzeltocht 

  28 september - Bingo 

 04 oktober - Disco 
       
              
 

 
 

 

 
 

Denkt u na het lezen van 
deze Nieuwsbrief :‘Goh, 

wat wordt er veel gedaan 
bij speeltuin Schiewijk, 

daar zou ik wel bij willen 
helpen’.  

Kom gerust eens langs 
tijdens de openingstijden 
om te bespreken wat uw 

mogelijkheden zijn. 

mailto:belhamel.schiewijk@gmail.com
mailto:speeltuin@schiewijk.nl
http://www.schiewijk.nl/


3 

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

 
 



4 

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



5 

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

 


