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Nieuwsbrief  2019 
7e jaargang 
September/Oktober 
 
 

Vakantie weer voorbij! 
De vakanties zijn voorbij en de kinderen gaan weer 
naar school. We kunnen terugkijken op een warme 
zomer met hier en daar een hoop nattigheid 
tussendoor.  
 

Afgelopen activiteiten 
 
Waterspeeldag 
Op deze dag was het warm en zonnig. Mede hierdoor 
werd deze dag druk bezocht en een groot succes. 
Kinderen, groot en klein (en een aantal volwassenen) 
genoten zichtbaar van de waterspringkussens. 
Tussendoor kreeg men een versnapering en drinken 
en aan het eind van de dag werd er een watergevecht 
gehouden met ballonnetjes en natte sponsen, heerlijk 
om te zien. 
 

Deze dagen en nog een aantal activiteiten 
werden/worden georganiseerd door de 
jubileumcommissie van het 60 - jarig bestaan 
van de vereniging. Onze dank gaat naar hen uit 
voor hun inzet voor deze en nog komende 
jubileum-activiteiten. Ook dank voor de 
financiële bijdrage van de Gebiedscommissie 
om dit mogelijk te maken.  
 
Nachtbraken 
Aan het eind van de zomer was natuurlijk het 
NACHTBRAKEN. Een jaarlijks terugkerend evenement 
van samen dingen doen, eten en slapen in een tentje 
op de speeltuin. Er werden allerlei spelletjes gedaan 
en een avondwandeling in het donker. Bij terugkomst 
van de wandeling brandde het kampvuur en werden er 
marshmallows geroosterd. Rond een uur of elf lagen 
de kinderen in de tent en kwam de rust en stilte op de 
tuin terug. De ouders en leiding bleven nog gezellig bij 
het vuur om te kletsen en lol te maken.  

De volgende ochtend was het ontbijt door de 
vrijwilligers klaargemaakt en konden de slaperige 
kinderen om 8:00 uur genieten van brood met ei en 
andere belegsoorten.  
Ondanks de buien die regelmatig vielen was het een 
geslaagde avond/nacht/ochtend. Hierna werd alles 
netjes opgeruimd en leek het om 10:00 uur of er niets 
gebeurt was. Onze dank daarvoor. 
 
Fietspuzzeltocht 
Deze activiteit is helaas niet doorgegaan. We hopen 
dat we volgend jaar weer kunnen genieten van een 
leuke, mooie en spannende fietspuzzeltocht. 
 

Komende activiteiten 
 
Nu staat de herfst en winter voor de deur en gaan we 
het binnen seizoen in. Dat betekend dat in oktober de 
winterclubs gaan beginnen en de speeltuin minder 
uren geopend zal zijn. Wij streven ernaar om zo veel 
mogelijk de tuin open te houden. Het is echter een 
groot probleem om dit op de dag te realiseren, daar de 
meeste vrijwilligers overdag moeten werken en er te 
weinig zijn om dit nog dagelijks te doen. 
 
Belhamels 
De Belhamels zijn in september al begonnen met de 
repetities van een leuke musical, die volgend jaar 
maart opgevoerd zal worden. Er kunnen nog een paar 
kinderen mee doen. Die kunnen zich opgeven op de 
speeltuin of via belhamels.schiewijk@gmail.com .  
 
Knutselclub 
Deze club start op woensdag 9 oktober.  
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Sinterklaas 
Op zaterdag 16 november komt hij in het land aan. Ter 
ere hiervan vieren wij op de speeltuin op 
zondag 17 november het 
Sinterklaasfeest. De kinderen kunnen 
hiervoor ingeschreven worden via de 
website of formulier op de speeltuin. 
Alleen voor kinderen geboren vanaf 2010 t/m 2019. 
 
Wilt U door Sinterkaas en zijn Pieten bezocht worden? 

Wilt u hierover meer informatie stuur dan een e-mail 
met gewenste datum, gewenste tijd, adres, 
telefoonnummer en/of het privé of zakelijk is naar 
schiewijks.sinterklaas@gmail.com 
 
Namens alle medewerkers/vrijwilligers komen we jullie 
weer met veel plezier op de speeltuin tegen. 
 
 
 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  - schoonmaak dag 
Dinsdagmiddag  - musicalclub 
Dinsdagavond  - vergaderavond 
Woens-, donder- en zaterdag - buitenspelen 
Woensdagmiddag - Knutselclub 
Woensdagavond - creaclub volwassenen 
Vrijdagochtend  - wandelen vanaf 10:00 uur 
Vrijdagavond  - disco 1 á 2x per maand 
Zaterdagavond  - bingo 1x per maand 
 
 
 
 

 
Agenda komende activiteiten 

 

  28 september - Bingo 19:00 uur 

 04 oktober - Disco 19:00 – 20:30 uur 

 18 oktober - Kinderfeest 19:00 – 20:30 uur 

 26 oktober - Kinderbingo 14:00 – 16:00uur 
- Bingo 19:00 uur 

 01 november - Halloween 19:00 – 20:30 uur 

 02 november - Themafeest volwassenen 
       
         
 

Beste leden, 
Mocht u regelmatig tijd over 

hebben, aarzel niet en kom helpen 
bij de vereniging om de speeltuin 

schoon en veilig te houden, te 
helpen bij activiteiten en/of de 
speeltuin draaiende te houden 

zodat de kinderen er zo veel 
mogelijk gebruik van kunnen 

maken. 
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