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Beste leden, na een druk jubileumjaar gaan we vol
goede moed het jaar 2020 in. We kijken nog even
terug naar de feestelijke decembermaand.

Afgelopen activiteiten
Het Sinterklaasfeest
Het was een gezellig Sinterklaasfeest,
met vele bezoekjes van
de Goedheiligman aan
verenigingen, bedrijven
en gezinnen thuis.

Het kerstfeest
Is ook niet ongezien voorbij gegaan. De speeltuin was
hiervoor in kerstsfeer gebracht met veel versiering
binnen en buiten, veel kraampjes waar van alles te
eten en te drinken was te krijgen. Er was zelfs een
plaatselijke sneeuwbui die voor een winters decor
zorgde. Ook werd er getracht zich staande te houden
op een snowboard en was er een springkussen in de
vorm van een winters kasteel. Men kon op de foto met
de Kerstman en voor de talentenshow hadden vier
kandidaten zich opgegeven. Eén speelde op een
keyboard, er was een danser en een tweeling die
zongen. De jury kon moeilijk kiezen dus kregen ze alle
drie een prijs. O ja, die vierde was een gezelschap die
achter of door een doek een dansoptreden treden, het
is moeilijk uit te leggen maar het was hilarisch. Zie
foto’s op de website of Facebook.
Na de kerstviering was de speeltuin voor een paar
weken gesloten. Op 11 januari zijn we met de
Nieuwjaarsreceptie het jaar 2020 feestelijk ingegaan,
met een hapje en een drankje en veel muziek en
gezang. Ook naar de nieuwjaarstoespraak van de

voorzitter werd aandachtig geluisterd waarin hij het
belang en de inzet van de vrijwilligers onder de
aandacht bracht en een oproep deed om zich aan te
melden als vrijwilliger om de speeltuin zo veel mogelijk
open te kunnen houden en helpen te ondersteunen bij
de activiteiten. De voorzitter van de jubileum
commissie deed aan de hand van een diavoorstelling,
verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en
vertelde dat het een geslaagd jubileumjaar was.

Komende activiteiten

Carnavalsdisco
Op vrijdag 21 februari gaan we lekker los op de beat
van carnavals krakers. Trek een leuk, gek, grappig,
mooi kostuum aan en kom lekker mee dansen.

NL-doet
Op vrijdag 13 maart doet de speeltuin ook weer mee
met NL-doet. Tijdens deze dag kunnen mensen van
buitenaf ons weer komen helpen om de speeltuin klaar
te maken voor de zomer. Vind je het ook leuk om
hierbij te komen helpen? Meld je dan aan
via www.oranjefonds.nl
Ledenvergadering op 24 maart
Wilt u meepraten over het belang van uw vereniging?
U bent van harte welkom bij de ledenvergadering.
Aanvang 19:30 uur. De jaarstukken liggen twee weken
voor de vergadering ter inzage op de speeltuin.
Disco
Vrijdag 20 maart is er dan weer een themadisco. Welk
thema het wordt is nog niet bekend. Houd hiervoor
Facebook en vermelding op de speeltuin in de gaten.
Belhamels
Er is nog één kind bijgekomen en gaan we dus, na wat
aanpassingen aan het script, met 14 kinderen verder
met oefenen voor de uitvoeringen.
De teksten komen er aardig in. Nu gaan we nadenken
over het decor en op zoek naar de juiste attributen en
kleding. Zoals eerder vermeld zijn de uitvoeringen op
vrijdag 27 en zaterdag 28 maart. Dat lijkt nog ver weg
maar voor je het weet is het zover.
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Koningsdag; dit jaar geen viering

Helaas vieren we dit jaar geen Koningsdag op de
speeltuin. Dit komt mede door het dalen van het aantal
bezoekers. Heel jammer maar er komt een alternatief!
Op zondag 28 juni zal er een Midzomerfeest
georganiseerd worden voor jong en oud. Houd de
volgende Nieuwsbrief en Facebook in de gaten voor
meer informatie over deze dag.
Zet hem alvast in uw agenda!!!

Winteractiviteiten:
Ma t/m zat
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdagavond
Vrijdagochtend
Vrijdagavond
Zaterdagmiddag
Zaterdagavond

Agenda komende activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

21 februari
29 februari
13 maart
20 maart
21 maart
24 maart
27 en 28 maart
13 april

- Carnavalsdisco
- (Kinder) bingo
- NL-doet
- Disco
- (Kinder) bingo
- Ledenvergadering
- Musical uitvoering
- Paaseieren zoeken

Redactie:
W. Zeedijk
B. van Dijk

- buitenspelen
- schoonmaak dag
- musicalclub 16:00-17:00 uur
- vergaderavond
- knutselmiddag 14-16 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
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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Kerstfeest 2019

Winnaars Talentenshow

Buiten lekker in de sneeuw

Genoeg te eten …

Winnaars Quiz

Op de foto met
Kerstman en
Kerstvrouw

… en te drinken

