't Penseeltje
Agenda
06 okt.
11 okt.
16 + 17 okt.
21 okt.
28 okt.
31 okt.
03 nov.
01 dec.
02 Dec.
14 dec.

: Bingo
: Herfstworkshop
: Kinderkamp
: Spooktocht
: Halloween knutselen
: Halloween optocht
: Bingo
: Sintbingo
: Sinterklaas
: Kerstworkshop

BESTE BUURTBEWONERS,
De vakantiemaanden zitten er alweer op. De kinderen zijn weer naar school en de
meeste van ons ook weer aan het werk. Wij hopen dat u, net als wij, een aantal
goede en gezonde weken hebt gehad. Wij gaan ons nu weer inzetten om diverse
activiteiten te organiseren zodat we weer een gezellige herfst, winter en voorjaar
kunnen realiseren met onze schilderswijkers.
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.

Kaarten
Vanaf 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.
Elke 3e dinsdagavond van de maand
sjoelen.
Elke 1e donderdagavond van de maand
game en knutselavond.
Alle activiteiten worden gehouden in
Het Palet aan de Rembrandtlaan 37.
(tenzij anders vermeld)

Bingo
Gezellig een avondje Bingo spelen en
misschien wel één van de vele mooie
prijzen winnen?

Elke 1e dinsdag van de maand is er een
kaartavond met klaverjassen en jokeren!!
De avond begint om 19:00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon inclusief koffie of
thee.
Winnen = prijs!

Dat kan, want:

6 oktober en 3 november 2017
hebben we weer een Bingo avond.
Een boekje kost €7,00 en daarmee
maakt u 20 x kans op prijs.

Herfst tafelstuk

Aanvang: 20:00 uur
Zaal open: 19:30 uur

Kinderkamp

Ook dit jaar hebben we een kinderkamp welke gehouden
wordt op het vertrouwde Scoutterrein te Capelle a/d IJssel.
Leeftijd is van 5 t/m 12 jaar.
Datum is 16 + 17 oktober 2017.
Kosten : Leden
€ 13,00 p/kind
Niet leden € 17,50 p/kind
Kijk voor meer informatie op onze website.
Opgeven kan al via het deelname formulier of e-mail.

Op woensdag 11 oktober 2017 is er een workshop.
Aanvang : 20:00 uur
Kosten : € 15,00 incl. koffie, thee en materiaal
(uitgezonderd ondergrond)
U dient zelf een platte schaal of bord mee te nemen
met een minimale doorsnede van 25cm.
Aanmelden kan tot 4 oktober via het deelname
formulier of e-mail.

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

Darten
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!

Halloween knutselen

Halloween optocht
Gameavond

Zaterdag 28 oktober 2017 gaan we
knutselen met pompoenen.
Aanvang : 14:00 uur
Kosten : Leden
€ 1,00
Niet leden € 2,50
U kunt zich aanmelden via het deelname
formulier of e-mail.

Elke 1e donderdag van de maand
is er een gameavond voor de jeugd van
10 t/m 15 jaar van 19:00u tot 20:30uur.
Deelname is gratis en er is gelegenheid om
drinken en wat lekkers te kunnen kopen.

Spooktocht

Sinterklaas Bingo

Dinsdag 31 oktober 2017 organiseren wij
weer een Halloween optocht door de
Schilderswijk.
Aanvang : 18:00 uur
Kosten : Leden
€ 1,50 p/kind
Niet leden € 3,00 p/kind

Snoep uitdelen
Wij zijn naarstig op zoek naar
buurtbewoners die snoepjes willen
kopen en uit willen
delen op deze avond.

Gezellig een avondje Bingo spelen en
misschien wel één van de vele mooie
sint cadeautjes winnen?
Dat kan, want:

Vrijdag 1 December 2017

Zaterdag 21 oktober 2017 organiseren wij
een spooktocht voor iedereen die van
griezelen houdt.
Leeftijd: vanaf 12 jaar.
Verzamelen : 19:30 uur bij Het Palet
We vertrekken vanaf het Palet op de fiets
naar de griezellocatie.
Durf jij het aan?

Sinterklaas

hebben we een speciale Sinterklaas
Bingo avond.
Een boekje kost €7,00 en daarmee
maakt u 20 x kans op prijs.
Aanvang: 20:00 uur
Zaal open: 19:30 uur

Voor deelname aan de optocht of snoep
uitdelen geef u zich dan op via het
deelname formulier of e-mail.

Sjoelen
Elke 3e dinsdagavond van de maand
Sjoelen.
De avond begint om 19:00 uur en er
zijn geen kosten aan verbonden.

Bij voldoende aanmeldingen gaan we op
zaterdag 2 December 2017 Sinterklaas weer in
onze wijk verwelkomen.

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

Buurtpreventie

Buurtpreventie
Kinderkamp
Herfstworkshop 11 oktober
Halloween knutselen
Halloween snoep uitdelen
Halloween optocht
Sinterklaas

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

Het buurtpreventieteam loopt al een aantal jaren door de
Schilderswijk 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: Spoed 112, geen Spoed 0900-8844.
Wij zijn nog op zoek naar versterking van ons team. Wilt u zich ook
inzetten voor een veilige wijk?
Aanmelden kan via de website of deelname formulier.

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

