
 

September  

Klaverjassen:  vrijdag 2-16 en 30 september.  Zaal open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 
uur. Inleg € 2,50. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom om mee te spelen. 

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

Koffie en Kaart: Woensdagmiddag 28 september. Van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kaar-
ten maken met diversen materialen. O.l.v. Monica Seton. Kosten € 5,- 

Bingo vrijdag 9 september. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Een boekje kost 
€ 6,- Extra rondes € 1,-  

Augustus 2022 Jaargang 7 

Nieuwsbrief 
Van het  bes tuur  en de ac t iv i te i tencommiss ie  in  de Schenkeld i jk  

Van de bestuurstafel 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief ligt de zomer alweer grotendeels achter ons en maken we ons als buurt      
vereniging op voor het najaar. Gelukkig kunnen er weer activiteiten plaatsvinden want dat is wat we graag voor u en 
de buurt doen. We vieren met elkaar weer burendag op 24 september en ook is er al snel weer een bingoavond   
evenals bewegen voor ouderen. 

Vanuit het bestuur wil ik aandacht vragen voor het werk en resultaat van de dames van het haak café van buurthuis 
Ronduit. Elke woensdag is er een groep dames die in het buurthuis gezellig bijeen komt en met elkaar handwerken 
voor het goede doel. Voor de zomer hebben zij een partij van 103 gehaakte dekentjes geschonken aan de kinderafde-
ling van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Elk kind die wat langer in het ziekenhuis moet verblijven krijgt een eigen 
dekentje en mag dit na ontslag houden. Dit om het verblijf in het ziekenhuis wat te "verzachten". Als bestuur zijn we 
trots op deze de groep dames die zulke mooie initiatieven neemt ten gunste van de samenleving. 

Zoals ik schreef organiseren we vanuit de stichting graag activiteiten voor buurtbewoners en andere belangstellen-
den. Ook wordt het buurthuis verhuurt voor repetities en verjaardagen.  

Helaas zijn er in de afgelopen tijd door de politie enkele meldingen ontvangen van bewoners die geluidsoverlast 
ervaren, wat zeker niet de bedoeling is. Wij willen u vragen om bij overlast dit te melden bij de beheerder Kim Sint-
Nicolaas of bij één van onze bestuursleden. Ook is het mogelijk om (anoniem) contact op te nemen met de Advies-
lijn Woonoverlast Hoeksche Waard.     `                                                                                            
Wat is de advieslijn, wat doen zij en hoe is deze te bereiken;           
Advieslijn Woonoverlast Hoeksche Waard: 088 - 377 76 54 

Hier kunt u terecht voor: 

• advies en informatie om woonoverlast zelf op een goede manier aan te pakken en op te lossen; 
• een luisterend oor, bijvoorbeeld om gewoon uw verhaal te vertellen of even ‘stoom af te blazen’. 
• een verwijzing naar Buurtbemiddeling 

De Advieslijn is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de gemeente. De Advieslijn is GEEN klach-
ten meldpunt. U kunt rekenen op vertrouwelijkheid en als u dat prettig vindt kunt u ook anoniem bellen.            
De Advieslijn Woonoverlast Hoeksche Waard is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 
uur. Het kan druk zijn, probeer het dan nog eens. Na 15.30 is het doorgaans het rustigst. We  hopen op deze     
manier de overlast die ervaren wordt inzichtelijk te krijgen en een oplossing te vinden. 

Tot ziens in het buurthuis, namens het bestuur, Ilonka Schelling - van Hennik (secr) 

Kim Sint-Nicolaas 0651669034 beheerder              Ton Schouwenburg 0622458859 voorzitter 

Ruut Roth 0651913943 penningmeester                 Ilonka Schelling 0657031025 secretaris 



Bewegen voor ouderen: woensdag 7-14 en 28 september. Van 9.30 tot 10.30 uur.  
Verzorgd door Studio Gwendolyn. Met kopje koffie na afloop. Kosten € 6,- 

Burendag: Zaterdag 24 september: aanmelden verplicht. Komt een aparte flyer 
huis aan huis voor. Wordt een heel gezellige avond  

Oktober 

Klaverjassen:  vrijdag 14 en 28 september.  Zaal open om 19.30 uur. Aanvang 
20.00 uur. Inleg € 2,50. Nieuwe kaarters zijn 
altijd welkom om mee te spelen. 

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

Bewegen voor ouderen: woensdag 5-12-19 okto-
ber. Van 9.30 tot 10.30 uur.  Verzorgd door Stu-
dio Gwendolyn. Met kopje koffie na afloop. 
Kosten € 6,- 

 

Oktoberfeest Tavenu: . Zaterdag 15 oktober: Zaal open 19.30 uur. Entree gratis.  

Herfst workshop: woensdag 19 oktober. Deze avond zal Sylvia Teeuw ons weer 
helpen om een mooi herfst stuk te maken. De kosten zijn € 17,50.  We beginnen 
om 19.30 inloop 19 uur. 

Kindercrea: woensdag 19 oktober 14 uur tot 15.30 uur. Georganiseerd door 
Creafun4you uit S-Gravendeel. Kosten zijn € 5,- flyer volgt nog via school 

 

Datums om te noteren: 

Bingo: 4 november 

Sinterklaasfeest: 26 november (komt aparte flyer voor) 

Kerstbingo: 16 december 

Kerstconcert Tavenu: 10 december 

Historische Avond 27 januari 2023 

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. 

Wil je ook donateur worden, neem dan contact op met de 
beheerder. Donateur worden kan al vanaf € 15,- per jaar.  


