
  

Januari 

Klaverjassen:  vrijdag 6 en 20 januari.  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 11 januari. Van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kaarten maken 
met diversen materialen. O.l.v. Monica van Es-Seton. Kosten € 5,- 

Bewegen voor ouderen: woensdag 4—11–18 en 25 januari                                                                                                
Van 9.30 tot 10.30 uur.  Verzorgd door Studio Gwendolyn. Incl kopje koffie na afloop. 

Kledingbeurs: Vrijdag 27 januari. Verkoop je kleding! Voor meer info en aanmelden        
Bel naar Savannah 06-10305559 of Yolande 06-12338197 

Snertborrel: Zaterdag 21 januari. We open het buurthuis om 16 uur en dan borrelen we 
wat. Daarna wordt de snert opgediend en voor wie dat niet lust is er nog een heerlijke   an-
dere soep. Kosten: drank voor eigen rekening, soep en lekkernij van buurthuis. Aanmelden 
gewenst ivm inkopen bij Kim of Hannie. 

Janauri 2023 Jaargang 8 

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 

 Ook voor het nieuwe jaar gaan we de agenda weer vullen met leuke activiteiten dus lees                        
deze brief goed en noteer zeker de snertborrel. Hier kunnen we elkaar ontmoeten als een       soort 
nieuwjaarswensen. Gezellig bijkletsen onder het genot van heerlijk verse erwtensoep. Verder trekt 
de koffie met kaart is een super leuke activiteit en steeds meer bezoekers weten hiervoor het buurt-
huis te vinden. 

Hannie en Kim 

Als u deze nieuwsbrief ontvangt is 2023 begonnen. Namens het bestuur wens ik u en uw 
gezinsleden een mooi en gezond nieuw jaar toe. Hopelijk gaan we u ook dit jaar weer 
ontmoeten bij een van de activiteiten in buurthuis Ronduit. 
2022 was, ook voor het buurthuis, een turbulent jaar met veel tegenstellingen; zo waren 
in het eerste kwartaal de lockdown en andere Coronamaatregelen van invloed op wat er 
wel en niet kon. Gelukkig zijn vanaf het voorjaar allerlei activiteiten weer van start ge-
gaan. Ook weten veel mensen het buurthuis te vinden om er een verjaardag of ander 
feestje te vieren. Het is met grote regelmaat verhuurd. Dat is fijn want daar is het ge-
bouw ook voor bedoeld. 
De energiekosten blijven, net als voor veel mensen, ook voor het buurthuis een zorg.  
De kachel is daarom een graadje lager gezet en we hopen met een nieuwe digitale     
thermostaat meer grip op de energiekosten te hebben.         

Namens het bestuur, Ilonka Schelling- van Hennik 



Februari 

Klaverjassen:  vrijdag 3 &17 februari. Zaal open om 19.30 uur. Start 20.00 uur.Inleg€2,50  

Koffiedrinken: Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur — 21.30 uur.  

Beweging voor ouderen: Woensdag 1-8-15 en 22 februari. Van 9.30 tot 10.30 uur.  Ver-
zorgd door Studio Gwendolyn. Incl kopje koffie na afloop. 

Maart 

Klaverjassen:  vrijdag 3 &17maart. Zaal open om 19.30 uur. Start 20.00 uur. Inleg € 2,50  

Koffiedrinken: Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur — 21.30 uur.  

Beweging voor ouderen: Woensdag 1-8-15-22 en 29 maart. Van 9.30 tot 10.30 uur.  Ver-
zorgd door Studio Gwendolyn. Incl kopje koffie na afloop. 

Historische Avond: Vrijdag 10 maart. Een avond volhistorie. Onderwerp: Het ontstaan 
van een gedeelte Hoeksche Waard en de geschiedenis van Ambachtsheerlijkheid in 
Numansdorp en een stukje watersnood in Schuring. Deur open om 19.30 uur. We begin-
nen om 20.00 uur. Spreker Dick Holster. 

Tavenu: Zaterdag 11 maart. Jaarlijkse Uitvoering in het buurthuis met zang van Door Vis-
ser. Inloop om 19.30 uur en aanvang concert 20.00 uur. Gratis Entree  

Koffie en Kaart: Woensdagmiddag 15 maart. Van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kaarten ma-
ken met diversen materialen. O.l.v. Monica van Es-Seton. Kosten € 5,- 

Paasworkshop: Woensdag 29 maart: start 19.30 uur. Kosten € 15,- 
Zelf meenemen plastic slakom en schaar. Aanmelden verplicht ivm 
inkopen. 

Bingo: Vrijdag 31 maart. Zaal open 19.30 uur. Boekje met 5 ron-
des kost € 6,- per stuk. 

Datums om te noteren: 

Kindermiddag: 19 april              
Koningsdag 27 april            
Sponsorfietstocht tbv het buurthuis 13 mei   

Aanmelden voor activiteiten via beheerder Kim Sint-Nicolaas 

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

Facebookpagina: activiteiten in schenkeldijk. 

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 Tel: 088-3777654. 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         Ton Schouwenburg 0622458859 voorzitter 

Ruut Roth 0651913943 penningmeester            Ilonka Schelling 0657031025 secretaris 


