
April 

Historische avond: vrijdag 1 april. Deze avond is inmiddels bekend bij vele schenkel-
dijkers en daarbuiten. Het thema van deze avond is “de Lodewijk en Schenkeldijk 
vroeger en nu” Ria de Grauw van Historische Vereniging zal de avond voor een deel 
op zich nemen. Inbreng van de bezoekers is natuurlijk altijd een aangename aanvul-
ling op de avond. De deur gaat om 19.30 uur open. We beginnen om 20.00 uur.  

Klaverjassen:  vrijdag 8 en 22 april.  Zaal open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. In-
leg € 2,50. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom om mee te 
spelen. 

Koffiedrinken: Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur — 
21.30 uur. Vrij entree 

Paasworkshop: woensdag 13 april. Leuk paasstukje maken 
met Silvia Teeuw als workshop begeleiding. Kosten € 15,- 
per persoon. Aanvang 19.30 uur.  Kleur kan afwijken van 
de foto. 

Koffie en Kaart: Woensdag 20 april. Van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kaarten maken 
met diversen materialen. O.l.v. Monica Seton. Kosten € 5,- 

                 

          Nieuwsbrief 

 

Van de bestuurstafel 

Het voorjaar is weer pril van start. De natuur komt tot groei en in knop en de boeren begin-
nen weer aan een nieuw teeltseizoen.                             
Op 7 maart j.l. heeft wethouder Piet van Leenen een bezoek aan buurtschap Schenkeldijk   
gebracht. Helaas was een fysiek bezoek niet mogelijk maar de digitale mogelijkheden zijn 
groot; dus de wethouder was online op het scherm aanwezig in het buurthuis. De opkomst 
vanuit de buurt was groot! Het doel van het bezoek was tweeledig; vanuit de gemeenteraad in 
gesprek gaan met bewoners om te horen wat er leeft in de buurt en waar men aandacht voor 
wil. Daarnaast was de wethouder er ook om de  bewoners te informeren over de voortgang in 
de plannen van de nieuwe school in Mookhoek en een eventueel multi functioneel centrum. 
Voor de gemeente is vanuit de enquête duidelijk geworden dat de bewoners van Schenkeldijk 
waarde hechten aan een voorziening in de vorm van het buurthuis in de wijk. Dit zal meegeno-
men worden in de besluitvorming van de plannen. De buurt heeft behoefte aan zekerheid en 
vraagt de gemeente om uitspraak te doen of het buurthuis wel/niet voorlopig blijft en voor 
welke periode dit dan is. Wethouder van Leenen gaf aan dat deze uitspraak er binnen een half 
jaar moet zijn. en draagt dit over aan zijn collega (van de portefeuille gebouwenbeheer) Daar-
naast is het voor de wethouder duidelijk geworden dat het buurthuis een centrale en actieve 
plaats inneemt in het sociale en culturele leven in en om Schenkeldijk en dat dit een positieve 
bijdrage levert aan de leefbaarheid van de kleine kern tussen 2 grotere dorpen in. 
Afsluitend kunnen we zeggen dat het een constructief en prettig gesprek was wat buurtbewo-
ners en bestuur met de wethouder hadden. 

Namens het bestuur, Ilonka Schelling - van Hennik (secr) 
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Beweging voor ouderen: Woensdag 6 en 20 april. Van 9.30 tot 10.30 uur.       
Verzorgd door Studio Gwendolyn. Koffie na afloop € 0,50 cent 

Koningsdag: Woensdag 27 april. Hier komt nog een aparte flyer voor. 

Koningsbingo: Woensdag 27 april. Zaal open 19.30 uur. Uiteraard prijzen in the-
ma. Boekje met 5 rondes kost € 6,- per stuk. Kinderen ook welkom.  

 

Mei 

Klaverjassen:  vrijdag 6 en 20 mei.  Zaal open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. 
Inleg € 2,50  

Koffiedrinken: Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur — 21.30 uur.  

Beweging voor ouderen: Woensdag 11-18 en 25 mei. Van 9.30 tot 10.30 uur.  
Verzorgd door Studio Gwendolyn. Koffie na afloop € 0,50 

Sponsorfietstocht zaterdag 14 mei. Deze dag organiseren wij zelf een leuke fiets-
tocht met iets bijzonders onderweg en bij terugkomst in het buurthuis een buurt-
borrel. Hier volgt nog een apart flyer voor om aan te melden. 

Kindermiddag: woensdag 18 mei. Hier volgt ook een aparte flyer voor via de 
school uitgedeeld. Maar reserveer de datum vast wat het beloofd een sportieve 
middag te worden. 

 

Juni 

Klaverjassen:  vrijdag 3 en 17 juni.  Zaal open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. 
Inleg € 2,50  

Beweging voor ouderen: Woensdag 1-15-22 en 29 juni. Van 9.30 tot 10.30 uur.  
Verzorgd door Studio Gwendolyn.  

Wandeltocht: zaterdag 11 juni. Vertrek vanuit buurthuis om 14 uur voor de lange 
route (ongeveer 8 km). Korte route vertrekt om 14.30 uur (ongeveer 5 km). We 
eindigen met elkaar bij het buurthuis voor een gezellig borrel met wat lekkers.  

Datums om te noteren:  

2 juli: Zomeravond concert Tavenu 

Ideeën laat het ons weten!  Zien we U bij één van onze activiteiten? 

Aanmelden voor activiteiten via beheerder Kim Sint-Nicolaas 

Email: buurthuisronduit@gmail.com Telefoon: 06-51669034 

Facebookpagina: activiteiten in schenkeldijk. 


