't Penseeltje
BESTE BUURTBEWONERS,

Agenda
13 mei
17 mei
24 mei
03 + 04 juni
08 juni
24 sept.
14 okt.
17 + 18 okt.
29 okt.
31 okt.

: Bingo
: Eenzaamheidsproject
: Laatste dart avond
: Buurtfeest
: Straatspeeldag
: Burendag
: Bingo
: Kinderkamp
: Spooktocht
: Halloweenoptocht

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:
e

Elke 1 dinsdagavond van de maand
kaarten
Elke 2e + 4e dinsdagavond van de
maand darten
En vanaf oktober elke
3e dinsdagavond
Woensdagvan de maand
sjoelen

12 maart
kinderknutselen
Alle activiteiten worden gehouden in
Locatieaan
: Het
Het Palet
dePalet
Rembrandtlaan 37.
Rembrandtlaan 37
(tenzij anders vermeld)
Aanvang: 14:30 u

Bingo

Wil je meedoen geef
je dan snel op via het
Gezellig
een avondje
Bingo spelen en
deelname
formulier
de website.
misschienofwel
één van de vele mooie

prijzen winnen? Wie weet zelfs een goed
gevulde boodschappentas.
Dat kan, want:
13 mei 2016
hebben we de laatste bingo avond van het
seizoen.

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.

BUURTFEEST
Op vrijdag 03 juni en zaterdag 04 juni 2016 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:
Gedurende het feest staan er weer springkussens en wordt er tussendoor aan het
Rad van Fortuin gedraaid.
Vrijdag 03 juni - Aanvang 17:00 uur
17:00/18:00 uur – Nerfbattle voor kinderen
18:30 uur
- Fiets versieren voor lawaaioptocht op zaterdag om 09:00 uur.
(Aanmelden via het deelname formulier of e-mail)
19:00/21:00 uur - Optreden van de IJsselmannen.
21:00/22.45 uur - Muziek (band of iets dergelijks)
23:00 uur
- Afsluiting van de avond.
Zaterdag 04 juni
09:00 uur
- Lawaaioptocht door onze wijk.
10:00/15:00 uur - Rommelmarkt.
(Aanmelden via het deelname formulier of e-mail)
11:00/13:00 uur - Reptielenshow
12:00/16:00 uur - Sterkste kind van de Schilderswijk
13:00/16:00 uur - Vaderdag knutselen, Graffiti spuiten, buikschuiven en/of watergevecht
16:00/21:00 uur - Sterkste man/vrouw van de Schilderswijk (vanaf 16 jr.)
17:00 uur
- Ballonnen oplaten.
17:30/18:30 uur - DJ Cody voor de jeugd
In de avond
- Muziek en diverse optredens
23:00 uur
- Einde buurtfeest.
Algemeen:
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.

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

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

Eenzaamheidsproject
Organisaties vanuit de KrimpenWijzer reizen komend jaar met een grote tent door de
wijken van Krimpen aan den IJssel. U als bewoner bent van harte welkom om op
dinsdag 17 mei om 10:00u bij het Palet onder het genot van een drankje met andere
wijkbewoners, professionals en vrijwilligers in gesprek te gaan aan de hand van een
landelijk thema. Wethouder Gerrit Boudesteijn is ambassadeur van Samen 1 tegen
Eenzaam. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om diverse verbindingen tot stand
te laten komen en te versterken. Daarnaast kunnen zo gemakkelijker ideeën en wensen
uit de wijk naar voren komen, waar vervolgens iets mee gedaan kan worden.
Op lange termijn zullen wijkbewoners elkaar beter leren kennen en iets voor elkaar
betekenen.

Speeltuin
De meeste mensen hebben waarschijnlijk al het ouderen
fitnesstoestel zien staan wat in januari is geplaatst.
Misschien heeft u er zelfs al gebruik van gemaakt.
We kunnen u nu ook mededelen dat de nieuwe speeltoestellen zijn
besteld en op maandag 23 mei geplaatst gaan worden.
Later dit jaar hopen wij ook de vissteiger te gaan realiseren zodat
we na de nodige hobbels ons project: de Schilderswijk sportief en
leuk met succes kunnen afronden.
Om de kosten te drukken willen wij zoveel mogelijk zelf doen,
daarom zijn wij op zoek naar buurtbewoners die ons willen helpen
om de speeltuin opnieuw te bestraten.
De planning is om eind van de middag en avond te gaan straten.
Bent u diegene die een steentje bij wilt dragen aan de nieuwe
speeltuin, laat het ons dan weten!
Aanmelden kan via het deelname formulier of via de e-mail.

Buitenspeeldag
Op woensdagmiddag 08 juni 2016 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 zullen deze middag in- en om de nieuwe
speeltuin aan de Rembrandtlaan diverse spelletjes
klaarstaan voor de kinderen.
Aanvang: 13:30 uur
Plaats:
Nieuwe speeltuin bij het Palet

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 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.
Parkeren in de wijk:
Het buurtpreventie team signaleert regelmatig auto’s die fout staan geparkeerd en dan voornamelijk in
de bochten. Door in de bochten te parkeren kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Vanaf heden gaan wij
hiertegen optreden, dit voor onze veiligheid. Het buurtpreventie gaat bij fout geparkeerde auto’s briefjes
onder de ruitenwisser doen om u te waarschuwen. Halverwege 2016 gaat de politie op onderstaande
regels streng controleren.
De regel zo het in het wetboek staat is:
Parkeren is niet toegestaan op een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan.
Ook is het niet toegestaan om op een rood vlak (kruisingsvlak) te parkeren.
Als er nog vragen zijn omtrent het parkeren kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op
nummer 0612839280.

Kinderkamp
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: 17 + 18 oktober 2016.
€ 13,00 p/kind
Kosten: Leden
Niet leden € 17,50 p/kind
Kijk voor meer informatie op onze website.
Opgeven kan via het deelname formulier of e-mail.

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

CONTRIBUTIE 2016
Inmiddels hebben al onze leden een brief gekregen m.b.t.
contributie 2016. 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.

Lid worden?
Buurtpreventie
Speeltuin
Fiets versieren (lawaaioptocht)
Rommelmarkt 04 juni
Kinderkamp

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

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.

