Nieuwsbrief

Speeltuin- en Belangenvereniging

Nieuwsbrief voor alle
bewoners (jong en oud)
in de nabijgelegen buurten.
Gebouw: Javalaan 32 A www.kindervreugdzeist.nl

Secretariaat: Javalaan 67 3705 XB Zeist K.v.K: 4077384

Beste wijkbewoner,
Zoals de meesten van U wel weten hebben we in onze Gemeente Zeist nog maar één speeltuinvereniging.
Van de zes die er in de jaren 90 jaren is nu nog één over en dat is SBV Kindervreugd. Onze vereniging heeft
een clubgebouw in ons gedeelte van Zeist. Deze is gevestigd aan de Javalaan 32 A te Zeist. Dit is in de steeg
tussen huisnummer 32 en 34. We houden hier vele activiteiten voor U en uw en onze kinderen!!!
Sinds onze oprichting in 1950 houden we in ons clubgebouw lk jaar weer leuke activiteiten voor jong en
oud. Voor leden en niet-leden.
Op onze facebookpagina en website staan alle data van de activiteiten
genoemd. Net zoals op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.
U zult bij een aantal activiteiten tegenkomen dat er staat dat het alleen voor
onze leden is.
Lid worden blijft voordeliger voor U als U ons regelmatig met uw kind(eren) bezoekt!
Naast onze eigen activiteiten hebben we ook nog huurders waarbij U zich zelf kunt aansluiten: maandag-,
dinsdag- en donderdagochtend Bewust Bewegen 50+, maandagavond sjoelclub SONI, woensdagavond 2x
in de maand Bamboe Fluiten en op de donderdagavond Tai Chi.
Ik hoop U gauw te mogen verwelkomen als lid van Speeltuin- en Belangen Vereniging Kindervreugd.
U mag natuurlijk altijd komen helpen als medewerl(st)er!
Namens SBV Kindervreugd,
Wout van de Brug
Voorzitter
Voorzitter@kindervreugdzeist.nl

Activiteitenprogramma voor
de komende periode!

Buiten de wekelijkse, 2-wekelijkse en maandelijkse activiteiten hebben we voor dit jaar de
volgende data in onze agenda gezet. Noteren jullie ze ook vast in of op de kalender?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 Sept.
30 Sept.
8 Okt.
26 Okt.
28 Okt.
28 Okt.
23 Nov.
25 Nov.
7 Dec.
21 Dec.
23 Dec.
27 Jan.

18.30uur Kinderbingo
20.00uur Bingo voor 16+ ‘ers
Kinderkleding- en Speelgoedbeurs ( 14.00-17.00uur) gratis entree
Kinderworkshop marionet maken 14.00-16.00uur
18.30 uur Kinderbingo
20.00uur Bingo voor 16+
14.00uur Sinterklaasmiddag (alleen voor leden)
Bingo
19.00 uurWorkshop Kerstdienblad met glasmozaïek kaarsenhouder
18.00uur Kerstmaaltijd en kerststukjes maken ( alleen voor leden)
Kerstbingo
Bingo

De tijden, entree- en deelnamekosten en andere belangrijke gegevens worden (indien niet
vermeld) via dit orgaan en via onze website bekend gemaakt.
De activiteiten die door onze huurders gehouden worden staan op onze website in de kalender
genoteerd.
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Clubblad

Elke maand ontvangt U van ons Clubpost. Dit verschijnt 9-10 x per jaar. Hierin
staan de data van de diverse activiteiten die door ons worden georganiseerd. Dit
zijn o.a.:bingo, disco, workshops en kinderclubs.
Daarnaast zijn er nog incidentele en jaarlijks terugkerende activiteiten zoals:
Schatgraven, paaseieren zoeken, het sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, spelendag,
carnaval, etc. etc.
Onze Clubpost krijgt u per mail toegezonden vandaar verzoeken wij u ook uw
email adres op de inschrijfstrook in te vullen.
Kosten

Door het invullen van het onderstaande formulier bent U als lid ingeschreven.
De kosten van het lidmaatschap zijn € 13.50 per kalenderjaar (1-1 t/m 31-12) per
gezin.
Zonder tegenbericht wordt dit automatisch verlengd. Opzeggen dient schriftelijk te
gebeuren voor uiterlijk 30 november.
------------hierlangs afknippen----------------hierlangs afknippen-----------------Gegevens familie
Naam+voorletters+achternaam
Adres
Postcode / Woonplaats

Geboortedatum + J/M

Mailadres
Namen Kind(eren):

Lever dit volledig ingevulde formulier samen met de bijbehorende contributie in bij één van
de medewerk(st)ers in het gebouw of op Javalaan 67 of 81.

