't Penseeltje
Agenda
29 okt.
29 okt.
31 okt.
18 nov.
19 nov.
10 dec.
14 dec.
16 dec.
17 dec.
07 jan.

: Pompoen snijden
: Spooktocht
: Halloween optocht
: Bingo
: Sinterklaas
: Busreis Kerstmarkt
: Kerstworkshop
: Kerst bingo
:Kerst knutselen
:Nieuwjaarsreceptie

BESTE BUURTBEWONERS,
We hebben alweer heel wat activiteiten gehad in de afgelopen weken. Zo
hadden we burendag dat heel gezellig was ondanks een kleine opkomst, een
bingo, kinderkamp waarbij de kinderen, vrijwilligers en bestuursleden
enorm genoten hebben, kaartavonden, dartavonden, een sjoelavond.
Op www.schilderswijk-krimpen.nl vindt u foto’s die gemaakt zijn tijdens
de activiteiten, 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.

Spooktocht
e

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

Zaterdag 29 oktober 2016 organiseren wij een spooktocht voor iedereen die
van griezelen houdt.
Leeftijd: vanaf 12 jaar.
Durf je het aan?
Zorg dan dat je om 19:00 uur met je fiets en oude kleding bij Het Palet
staat, hier vandaan vertrekken we met alle deelnemers naar de griezellocatie.
Hier staan tal van vrijwilligers klaar om jullie de stuipen op het lijf te jagen!

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? Wie
weet zelfs een dinerbon of een goed gevulde
boodschappentas.
Dat kan, want:

18 November en 16 December
hebben we weer een Bingo avond.

Sinterklaas

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

Bij genoeg aanmeldingen gaan we op zaterdag 19 november 2016 Sinterklaas
weer in onze wijk verwelkomen.
Dit wordt een gezellige middag met Sint en Piet en een aardigheidje voor de
kinderen.
U kunt zich aanmelden via het deelname formulier of e-mail.
Leeftijd van 0 t/m 10 jaar.
Tijd
: 14:00 uur tot 16:00 uur.
Kosten :
leden
€ 2,50
niet leden € 5,00
Aanmelden kan nog tot 15 november via het deelname formulier
of e-mail

Kerstmarkt

Kaarten
e

Elke 1 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!

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!

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

Zaterdag 10 december 2016 gaan we naar de Kerstmarkt in Düsseldorf .
De bus vertrekt vroeg in de ochtend vanuit Krimpen aan den IJssel. Aangekomen in
Düsseldorf bent u vrij om uw dag in te delen zoals u het wilt en te genieten van al het
moois wat Düsseldorf u te bieden heeft. In de avond zal de bus weer terug rijden.
Vertrekplaats
Leden
Niet leden

: Krimpen aan den IJssel
: € 27,50
: € 30,00

U kunt zich opgeven via het deelname formulier, e-mailadres of bel naar 0180-518506.

Kerst knutselen

Zaterdag 17 december 2016 gaan we met de kinderen een kerstkrans maken.
Aanvang : 14:00 uur
Kosten : Leden
Gratis
Niet leden € 2,00
Aanmelden via het deelname formulier of e-mail.

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 7 Januari 2017 Organiseren wij weer onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie.
U bent van harte welkom in Het Palet tussen 15:00uur en 17:00uur
voor een hapje en een drankje.

Buurtpreventie
In 2017 gaan wij een BuurtWatsApp-groep oprichten voor onze
wijk.
Het doel van een BuurtWatsApp is het zorgen voor meer ogen en
oren voor de politie en andere toezichthouders. Zij kunnen nu
eenmaal niet op elke hoek of straat staan. Door een BuurtWatsApp
kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.
In de volgende nieuwsbrief hierover meer.

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

Buurtpreventie
Sinterklaas
Kerstmarkt
Kerstworkshop
Kinderknutselen

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

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

