't Penseeltje
Agenda
07 Februari
24 Februari
06 Maart
26 Maart
03 April
08 April
5 en 6 juni
12 December

: Bingo
: Kinderbingo
: Bingo
: Ledenvergadering
: Bingo
: Paasworkshop
: Buurtfeest
: Busreis Kerstmarkt

Elke 1e dinsdagavond van de maand
kaarten
Elke 1e woensdagavond van de maand
darten
Elke 3e dinsdagavond van de maand
sjoelen

BESTE BUURTBEWONERS,
Wij hopen dat u allen goede en fijne feestdagen heeft gehad. Het jaar 2019 ligt
alweer achter ons en we willen een ieder het allerbeste toewensen voor 2020.
Via deze weg willen we u ook nu weer laten weten dat wij genoodzaakt zijn een
aantal van onze activiteiten te schrappen.
Dit door de geringe opkomst vanuit de bewoners van de Schilderswijk.
Wij betreuren dit te zeerste daar wij allemaal werkende vrijwilligers zijn en er erg
veel tijd steken.
Zodra wij in de wijk weer geluiden opvangen omtrent bepaalde activiteiten zijn wij
weer bereid om dit op te pakken.
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.
Bent u al vrienden met ons op Facebook? Zo niet word dan vrienden met
Buurtvereniging Schilderswijk-krimpen , zodat u op de hoogte bent van nieuwtjes
en activiteiten.
Heeft u suggesties en/of ideeën, dan horen wij dit ook graag.

Buurtpreventie
Alle activiteiten worden gehouden in

Het Palet aan de Rembrandtlaan 37.
(tenzij anders vermeld)

Bingo avonden

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 7 Februari, 6 Maart en
3 April hebben we weer een Bingo
avond.
Aanvang: 20:00 uur.
Zaal open: 19:30 uur.
Een boekje kost € 7,00 hiermee maakt u
20x kans op èèn van de vele prijzen.

Het buurtpreventieteam loopt al een aantal jaren
door de Schilderswijk om een oogje in het zeil te
houden en zo nodig defecten aan bijvoorbeeld
straatlantaarns en straatwerk door te geven aan
de gemeente zodat zij dit kunnen repareren. Dit
jaar gaan er een aantal teamleden ons helaas
verlaten en komen wij mensen te kort om nog een
degelijk team te vormen.
Wij zijn op zoek naar buurtbewoners die zich
elke maand een paar uurtjes beschikbaar willen
stellen om ons team weer op een gezond niveau te
krijgen, zonder nieuwe teamleden zijn wij
genoodzaakt te stoppen met het lopen door onze
wijk.
Wilt u zich ook inzetten voor een veilige wijk?
Aanmelden kan via de website of deelname
formulier.

Kaarten
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!

Ons Postadres:
Buurtvereniging Schilderswijk-krimpen
Mesdagstraat 1
2923 CT Krimpen a/d IJssel
Bank: NL07 RABO 0120882299
KvK: 24393900
www.schilderswijk-krimpen.nl
E-mail: info@schilderswijk-krimpen.nl

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.

Darten
Let op! Vanaf heden,
Elke 1e woensdag van de maand is er
een dartavond.
Het Darten start om 19:30 uur.
De zaal is om 19:00uur open.
Kosten € 2,50 per persoon.

Winnen = prijs!

Kinderbingo
Paasworkshop

Maandag 24 Februari organiseren we
weer een bingo in het Palet voor
kinderen tot 12 jaar.

Woensdag 8 April is er weer een
workshop in het thema Pasen.
Aanvang : 20:00 uur
Kosten : € 15,00 incl. koffie / thee en
materiaal. U dient zelf een ondergrond mee te
nemen, denk u aan een langwerpige schaal of
bak van +/- 30 cm.

De kosten zijn per kind €1,50
Aanvang:
Zaal open:

14:00 uur.
13:30 uur.

neem je vriendjes en vriendinnetjes
gezellig mee naar het Palet en kom
gezellig bingo spelen. Er zijn weer
leuke prijzen te winnen.

Aanmelden kan tot 2 April via het deelname
formulier of e-mail.

Busreis Kerstmarkt Oberhausen
12 December 2020 organiseren wij een busreis naar de
Kerstmarkt in Oberhausen.
U kunt gewoon in Krimpen aan den IJssel opstappen.
Houd u deze datum vast vrij in uw agenda!
Wilt u zeker zijn van een plekje in bus dan kunt u zich
tijdens onze activiteiten aanmelden of en mail sturen.
De kosten bedragen voor:
Leden €10,00 en niet leden €17,50 per persoon.
Verdere kosten zijn voor uw eigen rekening.
Let op bij aanmelden dient er gelijk betaald te
worden!

DEELNAME FORMULIER
Naam

Ledenvergadering
Donderdag 26 Maart om 19:30 uur
hebben wij onze jaarlijkse
ledenvergadering.
Alle leden zijn hierbij van harte welkom.

Buurtfeest
Op vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni 2020
organiseren wij weer het jaarlijkse buurtfeest.
Zaterdag 6 juni starten we weer met de
rommelmarkt, wilt u verzekerd zijn van een gratis
grondplaats van 3 meter op de rommelmarkt meld u
zich dan vast aan via het deelname formulier of onze
website.
Wat er verder op het programma komt is nog een
verrassing.
Houd u facebook in de gaten voor het volledige
programma.

Adres
Tel.

Lid worden?

E-mail
o
o
o
o

Paasworkshop 8 April
Rommelmarkt 6 Juni
buurtpreventieteam
Busreis Kerstmarkt Oberhausen

– ….pers.
–…..plaatsen
– ….pers.
– ….pers.

U sponsort ons als buurtvereniging en krijgt korting bij
diverse activiteiten. Lidmaatschap kost € 12,00 voor 2020 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.

