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Nieuwsbrief  2020 
8e jaargang 
Aug/Sept 
 
 

Speeltuin weer open 
We zijn al weer een aantal weken open geweest met in 
het begin maar een paar bezoekers. Nu neemt het 
aantal toe en zien we gelukkig de kinderen weer lekker 
ploeteren in het badje en de ouders gezellig kletsen bij 
de picknick bankjes. 
Het in acht nemen van de RIVM maatregelen verloopt 
prima. Kinderen mogen met elkaar spelen en ouders 
moeten nog 1,5 meter afstand 
houden. WANT: het virus is er nog 
steeds! 
De vrijwilligers zitten bij de 
portiersloge met een afscherming van tafels zodat de 
afstand gewaarborgd wordt. Vanaf oktober zijn we op 
zaterdag open i.p.v. zondag. 
 

 
Jaarverslag 

De jaarvergadering hebben we niet 
kunnen verplaatsen. 
De kascommissie heeft wel de stukken gecontroleerd. 
Het jaarverslag staat ter inzage op de website. 

 
Fietspuzzeltocht 
Zondag 12 juli zijn we gestart met 7 of 8 groepjes. Het 
was dit jaar een aangepaste puzzeltocht maar, mede 
door het mooie weer, was het een leuke en mooie 
route.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CREACLUB volwassenen 
Deze groep dames zijn weer begonnen op de 
woensdagavond met het maken van o.a. kleding. 
Heeft u interesse? Ga eens een keer 
kijken op deze avond.  
 
Knutselclub voor de kinderen komt 
helaas dit seizoen te vervallen! 

 
Portiersloge is klaar! 
Hoera, de werkzaamheden zijn klaar. Het is mooie, 
frisse ruimte geworden. Er is een muur verwijderd en 
het keukenblok is verplaatst waardoor er meer ruimte 
is ontstaan. Verderop een fotocollage. 
Bent u op de speeltuin, neem dan even een kijkje. 
 

Belhamels gaan op de film 
Helaas zijn de uitvoeringen in maart niet doorgegaan 
door de Coronacrisis. Heel erg jammer, vooral voor de 
kinderen die voor de laatste keer mee mochten doen. 
Voor het nieuwe seizoen gaan we met de kinderen een 
film maken i.p.v. een musicaluitvoering. Dit is 
voor kinderen van de basisschool vanaf groep 4.  
Lijkt dit je leuk, meld je dan aan via 
belhamels.schiewijk@gmal.com óf kom langs 
vanaf dinsdag 6 oktober tussen 15:45 – 16:45 
uur. 
 

Snuffelmarkt 
Deze activiteit kunnen we gelukkig wel door laten 
gaan. 

Zondag 13 september van 11:00 - 16:00 uur 
Nieuw dit jaar is dat kinderen t/m 12 jaar zich kunnen 
opgeven om op een kleed(je) hun spulletjes te 
verkopen. Dit mogen dan alleen kinderspullen zijn.  
Opgeven via Facebook of schiewijk@gmail.com 

mailto:belhamels.schiewijk@gmal.com
mailto:schiewijk@gmail.com


2 

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

 

ONZE VERBOUWDE PORTIERSLOGE 


