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Nieuwsbrief  2019 
7e jaargang 
December 2019/Januari 2020 
 
 

Bijna 2020!!! 
Het jaar is bijna weer voorbij en een nieuw jaar staat 
klaar om te beginnen. Wat is er veel gebeurd het 
afgelopen jaar. We kunnen terugkijken op een mooi, 
maar erg druk jubileumjaar met ontzettend veel 
activiteiten.  
De aftrap voor dit 60-jarig jubileum werd gegeven op 5 
januari bij de nieuwjaarsreceptie. Het hele jaar door 
zijn er veel feestelijke activiteiten georganiseerd, naast 
de normale activiteiten, die ook gewoon doorgingen. 
Dit alles heeft veel tijd en inspanning gekost van de 
medewerkers en de extra vrijwilligers, die zich hiervoor 
hebben ingezet.  
We willen iedereen 
hiervoor extra bedanken, 
daar dit anders niet 
mogelijk was geweest.  
 

Afgelopen activiteiten 
Het Sinterkaasfeest is net achter de rug en de kinderen 
hebben weer genoten van de Sint en zijn Pieten nadat 
de clowns er een hilarische bende van hadden 
gemaakt. Bij afloop kregen de kinderen allemaal een 
mooi cadeau van de Sint. We hopen dat de Sint ons 
volgend jaar weer komt verrassen op de speeltuin. 
 

Komende activiteiten 
De decembermaand zal er ook weer feestelijk uit gaan 
zien. 
Kerstbingo op 14 december en de Kerstviering op 21 
december. Zaterdag 11 januari zal dan de 
Nieuwjaarsreceptie de aftrap te geven voor het 
nieuwe jaar en natuurlijk ook even terugkijken en 
napraten over het afgelopen jaar. Kom dus allemaal 
vanaf 19:00 uur naar de speeltuin om gezamenlijk op 
het nieuwe jaar te proosten. 
 
 

 
We hopen ook komend jaar dat 
er zich enkele nieuwe 
vrijwilligers aanmelden. We 
kunnen nog een aantal 
enthousiaste mensen 
gebruiken om de speeltuin 
langer en vaker open te 

houden en te helpen bij activiteiten en onderhoud. 
 
Voor informatie over activiteiten en data kunt U de 
website raadplegen www.schiewijk.nl 
 

Bestuur wenst iedereen een fijne 
Kerst en een gezond en speels 

2020 
 

Kerstfeest 
Dit wordt gevierd op zaterdag 21 december. U 
bent van harte welkom! 
Voor deze feestelijke dag kun je je 
opgeven voor een quiz, dit wordt 
gespeeld met teams van 

maximaal 6 personen vanaf 10 jaar. 
GEEF JE OP VÓÓR 15 DECEMBER, dit 
kan via een berichtje op Facebook of een mail naar 
schiewijk@gmail.com 
 

 
Ook is er een Talentenjacht voor 
jong en oud. Je mag dansen, 
zingen, goochelen, acrobatiek, 
misschien kan je een instrument 
bespelen. Alles mag!. Je kan je 
nu al opgeven!!! 
 

Via Facebook of stuur een mail naar 
schiewijk@gmail.com 
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Belhamels 
De musical die de kinderen dit seizoen gaan opvoeren 
is ‘Hotel Schiewijk’. We hebben deze musical al eerder 
opgevoerd maar dit jaar gieten we hem beetje in een 
ander jasje. 
Er kunnen nog een paar kinderen mee doen maar wel 
voor een klein rolletje. Als je mee wilt doen om alleen  
te zingen mag dat ook. Je kan je opgeven op de 
speeltuin of via belhamels.schiewijk@gmail.com .  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

De speeltuin is gesloten van 
22 december 2019 t/m 12 

januari 2020 
 

 
Agenda komende activiteiten 

 

 14 december - Kinderbingo 

 14 december - Kerstbingo 

 21 december - Kerstfeest 

 11 januari - Nieuwjaarsreceptie 

 17 januari - Themadisco 

 25 januari - (Kinder) bingo 
       
         
 

HOTEL 
SCHIEWIJK 

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. 
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