
 

 

 
 

 

 

 

1 

 

  
Nieuwsbrief  2021 
9e jaargang 
Okt./nov. 
 
 

Einde van de zomer 
Ja, de zomer is voorbij en het winterseizoen is alweer 
begonnen. Gelukkig zijn we met mooi weer zo veel 
open geweest en hebben we toch nog een aantal 
activiteiten kunnen organiseren. 
 

Nachtbraken 
Er waren 17 tenten gevuld met kinderen én ouders. Er 
werden weer spelletjes gedaan, een avondwandeling 
en een buitendisco. Natuurlijk was er ook weer een 
kampvuur, sowieso voor de marshmallows maar ook 
om de wakkerblijvers warm te houden. Een geslaagde 
activiteit. 
 

Snuffelmarkt 
Aan het weer kon het niet liggen maar er waren helaas 
weinig bezoekers. Volgend jaar proberen we het 
gewoon weer. De kinderen die hun spulletjes op een 
kleedje te koop aanboden hebben het gelukkig wel 
leuk gevonden. 
 

Workshop 
Zaterdag 2 oktober was de 
eerste workshop: kinderen 
konden een glazen potje 
naar eigen inzicht 
versieren. Er waren 30 
kinderen. Voorlopig komt er 
iedere 1e zaterdag van de 
maand een workshop voor 
de kinderen. 

 
 
 
 

 
Onze eerste bingo van dit jaar!!! 
En wel op zaterdag 23 oktober. 
We zijn helaas wel genoodzaakt 
om bepaalde Corona maatregelen te handhaven. 
Omdat er consumpties worden verkocht zijn we 
verplicht om uw vaccinatiebewijs te controleren (dit 
kan met papierenbewijs of QR code). 
 
 
 
 
Dit wordt bij ons gevierd op vrijdag 29 oktober in 
samenwerking met United010. Voor meer informatie, 
zie bijgevoegde poster.  
Kom dus lekker mee griezelen in je engste outfit.  
Je moet je wel van te voren opgeven. Dit kan via 
onderstaand mailadres: 
 
aanmelden@stichtingunited010.nl 
 

 
 
Sinterklaasfeest 
Dit jaar kunnen we gelukkig weer met de kinderen dit 
leuke feest vieren. Op zondag 14 november zal 
Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op de speeltuin zijn. 
Het geheel zal anders zijn dan andere jaren. Wilt u uw 
kind(eren) hier aan mee laten doen geef ze dan op via 
het inschrijfformulier. Dit is ook te vinden op de 
website. 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar zullen er geen 
huisbezoeken georganiseerd worden maar wel kunt u 
weer een filmpje laten maken of een live verbinding 
met Sint en zijn Pieten regelen. Informatie hierover 
volgt nog. 
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De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. 
 

 

Afscheid 
Op 31 augustus hebben, tijdens de gecombineerde 
vergadering, officieel afscheid genomen van Jaap en 
Trijnie Brommer én Bas en Dicky van Dijk als vaste 
vrijwilligers. 
Jaap en Trijnie hadden al eerder aangegeven te stoppen als 
vrijwilligers maar door de Corona tijd was er nog geen 
ruimte om dit op een gepaste manier te doen.  
Voor Bas was dit zijn laatste dag als bestuurslid en samen 
met Dicky hebben zij besloten te stoppen met alle vaste 
taken als vrijwilliger. Zij blijven wel betrokken bij de 
speeltuin. 
Als blijk van dank voor alle jaren dat Jaap, Trijnie, Bas en 
Dicky zich hebben ingezet ontvingen zij bloemen en een 
beeldje. 
 

 
 

Openingstijden 
 
Maandag - gesloten 
Dinsdag - 12:00 – 17:00 uur 
Woensdag - 12:00 – 17:00 uur 
Donderdag - 12:00 – 17:00 uur 
Vrijdag  - 12:00 – 17:00 uur 
Zaterdag - 12:00 – 17:00 uur 


