't Penseeltje
BESTE BUURTBEWONERS,

Agenda
31 Maart.
06 April.
12 April.
24 April.
09 en 10 juni.
14 Juni.

:Bingo
:Gameavond
:Paasworkshop
:Kinderbingo
:Buurtfeest
:Buitenspeeldag

Elke 1e dinsdagavond van de maand
kaarten.
Elke 2e + 4e dinsdagavond van de
maand darten.
Vanaf April:
Elke 3e dinsdagavond van de maand
Jeu de Boules.

Ingezonden door de onze nieuwe Wijkwethouder Dhr J Blankenberg
Donderdag 26 januari had ik het genoegen als wijkwethouder in het palet spreekuur
te houden.
Daar zijn ongeveer 5 bewoners van uw wijk op bezoek geweest met uiteenlopende
vragen. Vooral de kinderziektes van het nieuwe afval beleid kwamen aan de orde,
maar ook een gevoel van onveiligheid vanwege regelmatig terugkerende
drugshandelaars. Ook is er melding gemaakt van enkele lichtmasten die stuk zijn.
Verder is er gewezen op onwenselijk parkeergedrag. Ten slotte is er ook de wens
geuit om het bouwverkeer voor het nieuwe appartementen complex af te handelen
vanuit de Nieuwe Tiendweg en niet door de wijk te laten rijden.
Heeft u vragen of wilt u de wijkwethouder spreken?
U leest op de gemeente website wanneer er weer een spreekuur is in de
Schilderswijk

Jeugdbestuur
Alle activiteiten worden gehouden in
HetPalet aan de Rembrandtlaan 37.
(tenzij anders vermeld)

Paasbingo

Wij willen u voorstellen aan ons Jeugdbestuur Thijs Gubbi, Jessy Blaak en
Cody van der Blom.
Zij gaan zich richten op het organiseren van jeugdactiviteiten in de wijk.
Te beginnen met elke 1ste donderdag van de maand een Gameavond in het Palet
voor kinderen van 10 jaar t/m 15 jaar.
Aanvang:
Zaal open:

19:00uur
18:45uur

Kaarten
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 31 Maart hebben we
weer een Bingo avond.
Aanvang: 20:00 uur
Zaal open: 19:30 uur

OnsPostadres:
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

Voorjaarsworkshop

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!

Darten
Elke 2e + 4e dinsdag van de maand is
er een dartavond.
De avond begint om 19:00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon.
Woensdag 12 April is er weer een
Winnen = prijs!
bloemschik workshop in het thema voorjaar.
Aanvang : 20:00 uur
Kosten : € 15,00 incl koffie / thee en
materiaal(ondergrond is deze keer
inbegrepen).
Vanaf April gaan we weer elke
We gaan een tulband mand vullen met diverse
e
3 dinsdagavond van de
voorjaarsmaterialen.
maand jeu de Boules spelen op
Neemt u wel een snoeischaar en een
het veld aan de Hobbemalaan
schilmesje mee.
We starten om 19:00 uur en er
zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan tot 8 April via het deelname
formulier of e-mail

Jeu de Boules

Kinderbingo
Buurtfeest
Op vrijdag 09 juni en zaterdag 10 juni 2017 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:

Omdat de vorige kinderbingo helaas
is komen te vervallen organiseren we
Maandag 24 April alsnog een bingo
voor de kinderen tot 12 jaar
De kosten bedragen per kind €1,50
dit is inclusief bingoboekje, drinken
en wat lekkers.

Gedurende het feest staan er weer springkussens en wordt er
tussendoor aan het Rad van Fortuin gedraaid.
Vrijdag 09 juni - Aanvang 16:30 uur

Aanvang
Zaal open

:14:00uur
:13:30uur

Schilderswijk got talent
Wij zoeken nieuwe talenten, dit kan van
alles zijn van zanger tot goochelaar, van
muzikant tot komiek.
Lijkt het je leuk om jou kunsten te laten zien
op ons Buurtfeest?
Stuur dan een mail naar:
info@schilderswijk-krimpen.nl

Rommelmarkt
Zaterdag 10 Juni tijdens het Buurtfeest
organiseren wij weer een Rommelmarkt.
Wilt u ook een plekje om uw oude spulletjes te
verkopen?
Meld u zich dan aan via het deelname formulier
of de website

16:30/18:00 uur – Voetbal toernooi voor kinderen
18:30 uur
- Fiets versieren voor lawaaioptocht (volgende dag)
19:00/21:00 uur - Optreden van de IJsselmannen.
21:00/22.45 uur - muzikaal optreden
23:00 uur
- Afsluiting van de avond.
Zaterdag 10 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
13:00/15:00 uur - Nerfbattle
14:00/15:30 uur – Schilderswijk got talent
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
19:00/20:00 uur - Hindernissen parcours voor kinderen
20:00/22:45 uur - Donkey Fonq en div dj`s
23:00 uur
- Einde buurtfeest.

Lid worden?
U sponsort ons als buurtvereniging en krijgt korting bij
diverse activiteiten.Lidmaatschap kost € 12,00 voor 2017 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

Buurtpreventie
Buurtpreventie Wats-App
Paasworkshop
Rommelmarkt

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

Buurtpreventie Whats-app
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt.
Bewoners, politie en gemeente kunnen er op deze manier samen
voor zorgen, dat bepaalde vormen van criminaliteit worden
bestreden.
WhatsApp buurtpreventie is een moderne digitale vorm van
buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar
berichten uitwisselen en bestanden delen.
WhatsApp is een veel krachtiger middel dan de buurtpreventieoude stijl, waarbij mensen op straat surveilleren. Iemand kan met
de Buurtpreventie Whats-App heel snel een grote groep mensen
inseinen en eventueel ook foto`s meesturen.
Binnenkort starten wij in de Schilderswijk ook een Buurtpreventie
WhatsApp groep, wilt u ook deelnemen aan deze vorm van
Buurtpreventie, dan kunt u zich aanmelden via de website, email of
deelname Formulier.
Na aanmelding krijgt u van ons het telefoonnummer.
Het buurtpreventieteam loopt al jaren door de Schilderswijk om een
oogje in het zeil te houden en dit blijven wij naast WhatsApp ook
gewoon doen.
Wilt u zich ook inzetten voor een veilige wijk?
Wij zijn nog op zoek naar versterking van ons team.
Aanmelden kan via de website of deelname formulier.

