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Terug naar het normaal?

Ruim twee jaar waren we in de ban van Corona. Het
thuiszitten, testen en vaccineren is gelukkig zo goed
als voorbij.
Tussen de lockdowns door zijn er wel een aantal
activiteiten georganiseerden en hebben we zelfs
kunnen genieten van de uitvoeringen van de
musicalgroep De Belhamels.
Laten we hopen dat het speeltuinjaar weer in een
stijgende lijn komt qua bezoekers en activiteiten.

Bestuur

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering is er een
nieuw bestuur gevormd. De ‘oude’ bestuursleden plus
vier nieuwe leden.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
- D. Vijgeboom
Voorzitter
- M. Mendes
Penningmeester
- W. Zeedijk
Secretaris
- L. Ophemert
2de voorzitter
- M. Keller
2de penningmeester
- P. Rodenburg
Algemeen lid
- Y. Visser
Algemeen lid
We zijn heel blij met de nieuwe leden en wensen hen
veel succes.

Vrijwilligers

Om voldoende activiteiten te kunnen organiseren
hebben we wel voldoende vrijwilligers nodig.
We zullen dit jaar daarom wat vaker een beroep op u
doen om te vragen of u kan komen helpen. Er hebben
zich al een aantal ouders aangemeld om een ‘losse’
vrijwilligere te worden. Zij zullen benaderd worden om
te helpen als we iets gaan organiseren.
Daarnaast hebben we een samenwerking met
United010. Deze groep organiseert al een aantal jaar

vele activiteiten. Doordat zij vaak moeite hebben om
een locatie te vinden is deze samenwerking tot stand
gekomen.
En niet alleen voor de activiteiten maar ook om de
speeltuin open te stellen voor de kinderen, om te
spelen, hebben we mensen nodig.
De speeltuin kan nu niet op elke dag open omdat we
een tekort hebben aan vrijwilligers.
Heeft u interesse om iets te kunnen betekenen voor de
speeltuin of heeft u vragen hierover stuur dan een mail
naar schiewijk@gmail.com of kom een keertje langs.

Sinterklaasfeest

Helaas hebben we dit feest moeten afblazen door de
Corona maatregelen. Een grote teleurstelling voor
zowel de kinderen als voor de vrijwilligers.
Ook zijn er geen huisbezoeken georganiseerd.
Er zijn wel weer videofilmpjes gemaakt zodat de
kinderen toch een Sint en Pieten in de huiskamer
hadden.

Workshops

Zaterdag 6 november was de Sinterklaasworkshop. De
kinderen hebben een speculaas pop versiert en leuke
sintjes en pietjes en paarden geknutseld. Daarna was
het tijd om te oefenen voor pieten gym. De kinderen
waren allemaal geslaagd.
Op zondag 10 april was de paasworkshop. Er werd
weer gezellig geknutseld, Tussendoor konden de
kinderen een ei zoeken en een lekkere suikerspin eten.
Uiteraard ging er nog iets lekkers mee voor in de zelf
geknutselde mandjes
Kijk op onze Facebookpagina voor een impressie.
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In maart, april en mei hebben de volwassenen en
kinderen weer bingo kunnen spelen. De kinderbingo’s
waren niet zo druk bezocht.

Paaseieren zoeken

Deze dag was het stralend weer en het aantal
bezoekers was meer dan 100. De kinderen konden
zich weer uitleven met het zoeken naar verstopte
plastic eieren en deze inleveren voor chocolade eieren.
Na een kleine brunch bleef de speeltuin nog lekker
open tot 17:00 uur en ging iedereen voldaan naar huis.

Disco

Er zijn er al weer twee geweest, Carnavalsdisco en
een Prinsen en Prinsessen disco (koninklijk).
Beide werden goed bezocht. Foto’s op de website
laten zien hoe gezellig het was.

Boekenkastje

Sinds een paar maanden staat
er op de speeltuin, tegen het
clubgebouw aan, een boeken
uitleenkastje. Kinderen én
volwassenen kunnen hier
boekjes lenen en/of ruilen.

Belhamels
musicalgroep

De uitvoeringen zouden 1 en 2 april plaatsvinden
maar, helaas, twee kinderen waren ziek. We hebben
toen besloten om het uit te stellen naar 15 en 16 april.
Het hele seizoen door vielen er kinderen uit door ziekte
óf er was een juf ziek. Er viel zelfs een kind uit
waardoor “de agent’ ineens de tekst moest leren van
twee agenten. Heel knap hoor!
De orgelman ontbrak nog maar gelukkig bood Cor zich
aan voor deze rol.
Dat we met de hele groep hebben
gerepeteerd is maar één of twee keer
gebeurd.
Maar… daar was met de uitvoeringen
weinig van te merken
Wat hebben ze hun best gedaan en ik
heb het publiek zo zien genieten.
Op de website staan leuke foto’s.

Zijn er nu kinderen die denken: Daar wil ik ook wel aan
mee doen dan kun je je nu al op geven via:
belhamels.schiewijk@gmail.com óf op de speeltuin via
een formulier.
Vermeld in de mail:
- Je naam
- Adres
- Email adres
- Geboortedatum
- Telefoonnummer (ouder(s) of verzorger(s)

Komende activiteiten

05 juni - Workshop (Vaderdag) 14:00 – 16:00 uur
25 juni
Midzomerfeest 13:00 – 20:00 uur
02 juli
Bingo
19:00 – 22:00 uur
26/27 aug.
Nachtbraken 17:00 uur
04 sept.
Fietspuzzeltocht
02 okt.
Snuffelmarkt 11:00 – 16:00 uur
De volgende activiteiten staan nog op de planning om
te organiseren:
- Workshops; dit zal in zomermaanden
waarschijnlijk buiten plaatsvinden

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zondag

- gesloten
- 12:00 – 17:00 uur
- 12:00 – 17:00 uur
- 13:00 – 17:00 uur
- 12:00 – 17:00 uur

Bij slecht is weer de speeltuin gesloten.
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De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten.

