't Penseeltje

Woensdag
12 maart
kinderknutselen

BESTE BUURTBEWONERS,

Agenda
09 jan.
16 jan.
03 febr.
05 febr.
13 febr.
22 febr.
12 mrt.
12 mrt.
18 mrt.
19 mrt.
Medio mrt.
23 mrt.

: Nieuwjaarsborrel
: Kinderknutselen
: Voorjaarsworkshop
: Bingo
: High Tea
: Kinderbingo
: NL doet
: Ledenvergadering
: Paasbingo
: Kinderknutselen
: Muziekavond
: Paasworkshop

Elke 1e dinsdagavond van de maand
kaarten
Elke 2e + 4e dinsdagavond van de
maand darten
Elke 3e dinsdagavond van de maand
sjoelen
Alle activiteiten worden gehouden in
Het Palet aan de Rembrandtlaan 37.
(tenzij anders vermeld)

Locatie : Het Palet
Rembrandtlaan 37
Wij hopen dat u allen goede en fijne feestdagen heeft gehad. Het jaar 2015 ligt
Aanvang: 14:30 u

alweer achter ons en we willen een ieder het allerbeste toewensen voor 2016.
Wij als bestuur hebben er in ieder geval zin in en gaan er met nieuwe
Wil jeenergie
meedoen geef
weer tegenaan.
je dan snel op via het
deelname formulier
of de website.

Zo hebben wij voor zaterdag 09 januari 2016 een NIEUWJAARSBORREL
gepland in het Palet aan de Rembrandtlaan 37 van 15:00 uur t/m 17:00 uur.
Hier bent u in de gelegenheid uw mede-schilderswijker de hand te schudden
onder het genot van een hapje en een drankje.
We hopen u dan ook allen te mogen begroeten.
Op www.schilderswijk-krimpen.nl leest u wat er zoal te doen is in de komende
maanden, alsmede algemene informatie en oproepen voor diverse gelegenheden.
Neemt u ook gerust eens een kijkje op onze facebookpagina
Buurtvereniging Schilderswijk-krimpen.
Heeft u suggesties en/of ideeën, dan horen wij dit graag.

Voorjaarsworkshop
Kinderknutselen

Materiaal kan afwijken van foto
Op woensdag 03 februari 2016 is er een workshop.
Aanvang : 20:00 uur
Kosten : € 15,00 incl. koffie, thee en materiaal
(uitgezonderd ondergrond)
U dient zelf een ondergrond mee te nemen, denk hierbij
aan een pot of bakje van ca. 15 à 20 cm.
Neemt u een snoeischaar en een schilmesje mee?

Zaterdag 16 januari 2016 gaan we weer gezellig
met de kinderen knutselen.
Aanvang : 14:00 uur
Kosten : Leden
Gratis
Niet leden € 2,00
Aanmelden via het deelname formulier of e-mail.

Aanmelden kan tot 28 januari via het deelname formulier
of e-mail.

Bingo

Ons Postadres:
Buurtvereniging Schilderswijk-krimpen
Mesdagstraat 1
2923 CT Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180-518506
Bank: NL07 RABO 0120882299
KvK: 24393900
www.schilderswijk-krimpen.nl
E-mail: info@schilderswijk-krimpen.nl

Kaarten
Elke 1e dinsdag van de maand is er
een kaartavond met klaverjassen en
jokeren!!
De avond begint om 20:00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon inclusief
koffie of thee.
Winnen = prijs!

Gezellig een avondje Bingo spelen en
misschien wel één van de vele mooie
prijzen winnen? Wie weet zelfs een
goed gevulde boodschappentas.
Dat kan, want:

05 februari 2016
hebben we weer een bingo avond.
Aanvang : 20:00 uur
Zaal open : 19:30 uur

Kinderbingo
High Tea

Maandag 22 februari 2016 organiseren we weer
een bingo voor de kinderen t/m 12 jaar.
De kosten zijn per kind € 1,50 inclusief wat
lekkers.
Er zullen weer leuke prijzen te winnen zijn.
Aanvang : 14:00 uur
Zaal open: 13:30 uur

Zaterdag 13 februari 2016 is er weer een High Tea
Tijd
Leden
Niet leden

: 14:00 uur t/m 16:00 uur
: € 10,00
: € 12,50

Opgeven kan tot 10 februari via het deelname formulier of e-mail.

Muziekavond

Darten

Weet u het nog? Onze gezellige muziekavonden?
Medio maart 2016 gaan we er weer één organiseren
in onze eigen schilderswijk.
Nadere details volgen.

Elke 2e + 4e dinsdag van de maand
is er een dartavond.
De avond begint om 19:00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon.

Winnen = prijs!
Houd u onze facebookpagina
Buurtvereniging Schilderswijk-krimpen,
website www.schilderswijk-krimpen.nl en/of
’t Penseeltje in de gaten.

Ledenvergadering
Zaterdag 12 maart 2016 om 16:00 uur hebben
wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
Alle leden zijn van harte welkom.

Lid worden?
U sponsort ons als buurtvereniging en krijgt korting
met diverse activiteiten. Een lidmaatschap kost € 12,00
voor 2016 en geldt voor één huisadres.
Graag naam, adres, geboortedatum en geslacht van alle
gezinsleden vermelden en deze per
e-mail of naar ons postadres Mesdagstraat 1 sturen.

DEELNAME FORMULIER
Naam
Adres
Tel.
E-mail
o
o
o
o
o

Buurtpreventie
Speeltuin
Kinderknutselen 16 jan.
Voorjaarsworkshop
High tea

- … pers.
- … pers.
- … pers.
- … pers.
- … pers.

Sjoelen
Elke 3e dinsdag van de maand
is er een sjoelavond.
De avond begint om 19:00 uur.

Buurtpreventie
Het buurtpreventieteam loopt al een aantal jaren door de Schilderswijk.
Drie keer per week lopen mensen van ons team in de avonduren door de
wijk om een oogje in het zeil te houden. Nu de donkere dagen eraan
komen willen wij ook uw medewerking vragen. Loopt u overdag, ‘s
avonds of ‘s nachts met bv uw hond door de wijk en ziet u iets verdachts,
meld dit dan aan de politie.
Het nummer van de politie is: Geen Spoed 0900-8844 en Spoed 112.
Ook zijn wij op zoek naar versterking van ons team. Wilt u zich inzetten
voor een veilige wijk? Het kost u hooguit een avond per maand.
Aanmelden kan via de website of deelname formulier.

Speeltuin
Wij zijn al geruime tijd bezig om een nieuwe speeltuin te
realiseren aan de Rembrandtlaan.
De gemeente is erg positief en juichen onze plannen toe.
Nu willen we proberen om hier in maart/april 2016 mee te
beginnen.
We zijn nog met een aantal instanties bezig, maar eind dit jaar
moet dit allemaal afgerond zijn.
Er zijn 2 maquettes gemaakt door een bedrijf.
Wilt u ook de maquettes bekijken dan kan dat tijdens één van
onze activiteiten.
Om de kosten te drukken willen wij zoveel mogelijk zelf doen,
daarom zijn wij op zoek naar buurtbewoners die ons met bv. het
aanleggen van de nieuwe rubberen tegels en ander straatwerk
willen helpen.
Bent u diegene die een steentje bij wilt dragen aan de nieuwe
speeltuin, laat het ons dan weten!
Aanmelden via het deelname formulier of e-mail.

