
 

November 

Klaverjassen:  vrijdag 11 en 25 november.  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 23 november. Van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kaar-
ten maken met diversen materialen. O.l.v. Monica Seton. Kosten € 5,- 

Bewegen voor ouderen: woensdag 2-16– en 23 november. Van 9.30 tot 10.30 uur.  
Verzorgd door Studio Gwendolyn. Incl kopje koffie na afloop. 

Bingo vrijdag 4 november. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Een boekje kost 
€ 6,- Extra rondes € 1,-  

Oktober 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 

Van de activiteitencommissie 

We hebben weer leuke workshops gehad in oktober voor kinderen en volwassen. 
De bingo was weer een succes! Op naar het laatste deel van 2022, Altijd vol ge-
pland met leuke activiteiten met als hoogtepunt het Sinterklaas feest. We zien 
graag alle kinderen uit Schenkelijk en Mookhoek op 26 november in ons buurt-
huis om het feest van Sinterklaas mee te vieren. Heb je verder nog leuke ideeën 
voor ons buurthuis, laat het ons weten. 

Hannie en Kim 

De zomer heeft weer plaatsgemaakt voor de herfst en straks de winter. Een gezelli-
ge tijd met sfeervolle activiteiten in het verschiet. Echter geven de komende maan-
den ook reden tot zorg voor het bestuur van het buurthuis. De stijging van de 
energiekosten raakt het buurthuis ook! Het is een grote, matig geïsoleerde ruimte 
wat veel kost als de verwarming brand. We proberen hier zo goed mogelijk te anti-
ciperen en grip op de kosten te houden. Zo zal er een andere thermostaat worden 
geïnstalleerd die op afstand door de beheerder bediend kan worden. Ook hebben 
we met de vaste  huurders overleg gehad hoe we zuinig en verantwoord met de 
energie om  kunnen gaan. 
We hopen voor het buurthuis maar ook voor u dat de situatie op de energiemarkt 
stabiliseert.             
Namens het bestuur Ilonka Schelling-Van Hennik 



Sinterklaasfeest: Zaterdag 26 november. Hier volgt zeer binnenkort een aparte 
folder in uw brievenbus. We hebben een leuk programma en de toegang is gratis. 

SpeelgoedBeurs: Vrijdag 18 november. Verkoop je speelgoed! Voor meer info en 
aanmelden Bel naar Savannah 06-10305559 of Yolande 06-12338197 

December 

Klaverjassen:  vrijdag 9 en 23 december.  Zaal open om 19.30 uur. Aanvang 
20.00 uur. Inleg € 2,50  

Koffiedrinken: Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur — 
21.30 uur.  

Kerstworkshop: woensdag 14 december. Deze avond zal  
Sylvia Teeuw ons weer helpen om een mooi kerstboom te 
maken. De kosten zijn € 17,50. 

Kerst Bingo: vrijdag 16 december.  Zaal open 19.30 uur.    
Aanvang 20.00 uur. Een boekje kost € 7,50 Extra rondes    
€ 1,- Uiteraard zijn de prijzen in kerstsfeer. 

Uitvoering Tavenu: Zaterdag 10 december. Kerstconcert. 
Toegang gratis.  

Beweging voor ouderen: Woensdag 7-14-21 en 28 decem-
ber. Van 9.30 tot 10.30 uur.  Verzorgd door Studio 
Gwendolyn. Incl kopje koffie na afloop. 

 

Ervaart u klachten van het buurthuis bel ons of de advieslijn van de gemeente: 
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. 
Kim Sint-Nicolaas 0651669034 beheerder         n Schouwenburg 0622458859 voorzitter 

Ruut Roth 0651913943 penningmeester            Ilonka Schelling 0657031025 secretaris 

Datums om te noteren: 

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. 

Donateur worden kan al vanaf € 15,- per jaar.  


