't Penseeltje
Agenda
15 mei
26 mei
20 mei
30 mei
05 + 06 juni
10 juni
24 juni
26 sept.
19 + 20 okt.

: Zeevissen
: Laatste dartavond
: Workshop
: Kinderknutselen
: Buurtfeest
: Straatspeeldag
: Workshop
: Burendag
: Kinderkamp

Tot en met september is er elke
3e dinsdag van de maand een jeu de
boules avond op het veld aan de
Hobbemalaan. Aanvang: 19:00 uur
In september gaan we weer in
Het Palet aan de Rembrandtlaan 37:
Elke 1e dinsdagavond van de maand
kaarten
Elke 2e + 4e dinsdagavond van de
maand darten
En vanaf oktober ook elke
Woensdagvan de maand
3e dinsdagavond
sjoelen
12 maart

kinderknutselen
Locatie : Het Palet
Rembrandtlaan 37
14:30
u
Alle Aanvang:
activiteiten
worden
gehouden in

Het Palet aan de Rembrandtlaan 37.
Wil je(tenzij
meedoen
geef vermeld)
anders
je dan snel op via het
deelname formulier
of de website.

CONTRIBUTIE 2015
Inmiddels hebben al onze leden een brief
gekregen m.b.t. contributie 2015. Een groot
aantal van deze hebben al betaald. Heeft u dit
nog niet gedaan en wilt u lid blijven en/of ons
blijven steunen, doet u dit dan alsnog?
Mocht u geen lid meer willen zijn, wat wij
uiteraard zeer jammer zouden vinden, laat
ons dit dan ook weten.

BESTE BUURTBEWONERS,
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 ideeën en/of suggesties, dan horen wij dit graag.
Verder willen wij u erop attenderen dat we vanaf januari 2015 een NIEUW
postadres en telefoonnummer hebben.

BUURTFEEST
Op vrijdag 05 juni en zaterdag 06 juni 2015 is het weer BUURTFEEST.
We willen u alvast een indicatie geven van het programma.
Let Op! alle tijden cq. activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 05 juni - Aanvang 17:00 uur
Verspreid over het veld zijn er diverse activiteiten te doen voor alle
leeftijdsgroepen, zoals; spijkers slaan, spijkerbroek hangen,
touwtrekken, penseel-schieten, arm-drukken en natuurlijk een
springkussen.
In de avond
- Muziek.
18:30 uur
- Fiets versieren voor lawaaioptocht op zaterdag om 09:00 uur.
(Aanmelden via het deelname formulier of e-mail)
19:00 uur
- Voetbal toernooi.
21:00 uur
- Muziek (band of iets dergelijks)
23:00 uur
- Afsluiting van de avond.
Zaterdag 06 juni
09:00 uur
- Lawaaioptocht door onze wijk.
10:00/16:00 uur - Start Rommelmarkt.
(Aanmelden via het deelname formulier of e-mail)
11:00/13:00 uur - Reptielenshow
12:00/15:00 uur -Kinder fancy fair.
13:00 uur
- Jeu de boules toernooi.
16:00 uur
- Ballonnen oplaten.
aansluitend
- Kinderdisco.
17:00 uur
- Optreden van de IJsselmannen.
In de avond
- Muziek en diverse optredens, zoals;
Optreden van een band
DJ
Optreden Robert Sand
23:00 uur
- Einde buurtfeest.
Algemeen :

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

Wij willen u ook nog even attenderen op het afsluiten van de straten tijdens het
buurtfeest. Deze wordt gehouden op en rond het grasveld aan de Hobbemalaan
en de Frans Halslaan. Deze straten en tevens ook het stukje Jan Steenstraat,
wat hiertussen ligt, zijn deze dagen afgesloten.

Zeevissen
Vrijdag 15 mei 2015 gaan we vissen met de Hendrik 2 op de
Grevelingen.
We zitten al VOL en we gaan er een leuke en gezellige dag van
maken.

Kinderknutselen

Op zaterdag 30 mei 2015 willen we met de kinderen
een strandklok gaan maken.

3 Bloemenkubussen op platte schaal

Kleur en materiaal kan afwijken.
Op woensdag 20 mei 2015 is er een workshop.

Aanvang : 14:00 uur
Kosten : Leden
Gratis
Niet leden € 2,00
Aanmelden via het deelname formulier of
e-mail.

Buitenspeeldag
Op woensdagmiddag 10 juni 2015 is er weer een buitenspeeldag.
Uiteraard hebben we koffie en thee voor de papa’s, mama’s,
opa’s, oma’s, etc. en voor de kinderen natuurlijk limonade.
Er zal onder andere het volgende te doen zijn:
Springkussen, diverse spelletjes van het programma minute to
win it, mega jenga, sjoelen, knutselen en nog veel meer.

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
grote platte schaal (waterdicht). Bent u in het bezit van een
snoeischaar en een schilmesje neemt u deze dan mee.
Aanmelden kan tot 16 mei bij:
Mandy van der Blom
0180-518506/06-27272774
Of mail naar: mandy@schilderswijk-krimpen.nl

Kinderkamp
Aanvang: 13:30 uur

Zwaan van fietsbanden

Ook dit jaar hebben we een kinderkamp welke
gehouden wordt op het vertrouwde Scoutterrein te
Capelle a/d IJssel. Leeftijd is van 4 t/m 12 jaar.
Datum is 19 + 20 oktober 2015.
€ 13,00 p/kin d
Kosten : Leden
Niet leden € 17,50 p/kind
Kijk voor meer informatie op onze website.
Opgeven kan al via het deelname formulier of e-mail.

Buurtpreventie

Op woensdag 24 juni 2015 is er een workshop.
Aanvang : 20:00 uur
Kosten : € 11,50 incl. koffie, thee en materiaal
Neemt u zelf een schaar mee om de fietsbanden te
knippen?
Aanmelden kan tot 20 juni bij:
Mandy van der Blom
0180-518506/06-27272774
Of mail naar: mandy@schilderswijk-krimpen.nl

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

Buurtpreventie
Speeltuin
Workshop 20 mei
Kinderknutselen 30 mei
Workshop 24 juni
Fiets versieren (lawaaioptocht)
Rommelmarkt 06 juni
Kinderkamp

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

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 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.
Er zijn 2 maquettes gemaakt door een bedrijf.
Wilt u ook de maquettes bekijken dan kan dat tijdens één van
onze activiteiten.
Wij zijn nu op zoek naar sponsoren die ons willen helpen een
leuke plek om te spelen te realiseren in de Schilderswijk.
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.
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.

Lid worden?
Graag naam, adres, geboortedatum en geslacht van
alle gezinsleden vermelden en deze per e-mail of
naar ons postadres Mesdagstraat 1 sturen.

