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Na dit treurige bericht werd het land en inmiddels de 
gehele wereld getroffen door het Corona-virus. Dit 
houdt in dat we hebben moeten besluiten om de 
speeltuin te sluiten en alle activiteiten voorlopig uit te 
stellen tot een later tijdstip. In eerste instantie was dit 
tot 31 maart, maar deze week is door het kabinet 
besloten tot 1 juni. 
We kunnen dus nog niet zeggen wanneer de speeltuin 
weer open gaat en welke activiteiten verplaatst zullen 
worden of zelfs afgelast. 
Wij zullen u op de hoogte houden via extra 
Nieuwsbrieven en via Facebook. 
Wij, bestuur en medewerkers wensen, dat iedereen in 
goede gezondheid deze moeilijke tijd door komt en 
hopelijk deze zomer nog veel speelplezier kan beleven 
bij ons op de speeltuin .                                                          

 
Wees in ieder geval voorzichtig en houdt U zich zoveel 
mogelijk aan de richtlijnen zodat we deze pandemie zo 
snel als kan de wereld uit helpen. 
Wij wensen U snel te kunnen melden hoe en wanneer 
we weer opengaan en welke activiteiten wel of niet 
doorgaan.  
Wij hopen U hiermede voldoende te hebben 
geïnformeerd, 
Met speelse groet, speeltuinvereniging Schiewijk 
 

Afgelopen activiteiten 

Carnavalsdisco 
Op vrijdag 21 februari j.l. was het even feest met 
verkleedde kinderen en gezellige muziek. Het was 
minder druk dan andere jaren maar wel leuk. 
 

 
Onderdeel van de avond was het ‘Limbodansen’ 
 
NL-doet 
Dit is niet doorgegaan i.v.m. het Coronavirus. Het 
klussen wordt uitgesteld en we hopen dat we volgend 
jaar weer een beroep op u te doen. 
 
Ledenvergadering op 24 maart 
Ook dit wordt verplaatst. De datum hiervoor is nog niet 
bekend. 
 
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 

Op 22 februari hebben wij afscheid 
moeten nemen van Ria Rosbergen, 
(voor velen Tante Ria). Wij 
herinneren haar, met veel respect, voor 
de bijna 60 jaar welke zij zich heeft 
ingezet voor de vereniging. Wij wensen 
haar man (Ome Cees) en familie 
sterkte toe met dit grote verlies. 
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Belhamels 
Met een knoop in mijn maag moest ik een mail sturen naar 
de kinderen dat de uitvoeringen niet door konden gaan. 

 

 
 
Wat een teleurstelling. We hopen dat we nog de kans 
krijgen om de ingestudeerde musical alsnog op te 
voeren. Hoe en wanneer weten we nog niet maar we 
houden jullie op de hoogte. 
 
Avondvierdaagse 
Helaas is dit evenement, dat in mei zou plaatsvinden, 
ook afgelast. Of dit dit jaar nog hervat gaat worden is 
onzeker. Ook hierover houden wij u op de hoogte. 
 
Verbouwing portiersloge. 
De afgelopen weken is er druk gewerkt aan het 
verbouwen van onze portiersloge. 
In eerste instantie werd er alleen gesloopt. Nu zijn er 
nieuwe leidingen gelegd en is er een nieuwe muur 
geplaatst.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda komende activiteiten 

Helaas kunnen de komende activiteiten 
tot nader order niet doorgaan i.v.m. het 

Corona virus. 
We brengen u op de hoogte zodra er 

meer bekend is. 
Houd de Nieuwsbrief en Facebook 

hiervoor in de gaten. 
 

Op internet kwam ik een site tegen 
met tips om thuis met je kind(eren) 
te doen. 
Ik heb er een aantal uitgepikt. Voor 
meer tips kijk op: 
https://www.kidsproof.nl/utrecht/blo
g/corona-50-dingen-thuis-doen-
kinderen-tips 
 

1. Kun je niet naar opa en/oma, 

schrijf een brief. 

2. Als je een filmpje wilt kijken maak 

dan een thuisbioscoop. Lekker 

donker, een snack en glaasje 

drinken erbij 

3. Loop om de beurt de woonkamer 

door als ene dier. Raden maar 

welk dier iedereen nadoet. 

4. Tentje bouwen. Groot laken om 

de tafel en daar natuurlijk ook 

eten. 
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