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Daar is service en een groot
assortiment heel normaal!!
Ook in de winterperiode is onze mooie speeltuin gewoon open. Er
kan dus nog steeds naar hartenlust gespeeld worden!!
Het spelen is voor IEDEREEN gratis.

Open op maandag t/m vrijdag van10-17uur!
‘s Zaterdag en ’s Zondags
bij mooi weer en zonder toezicht!

Kom dus naar onze speeltuin:
Javalaan 32A
Telefoon: 030-6954580

Speeltuin- en Belangenvereniging

Kindervreugd
Info
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Penningmeester :
Rein van Nieuwenhuizen
penningmeester@
kindervreugdzeist.nl
Secretariaat:
Ingrid Enserink
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Gebouw S.B.V.K.
Telnr.030-6954580
Contributies gaan dat
per kalenderjaar.
Algemeen lid € 13,50
Donateur
€ 7,00
Rekeningnummer :
NL55RABO010.71.53.025
Opzeggen? Schriftelijk
voor 1 november
Aangesloten bij: NUSO
www.kindervreugdzeist.nl
De speeltuin is geopend:
Maandag-vrijdag van
10-17.00uur +toezicht!!!
In het weekend:
’s middags bij mooi weer
en zonder toezicht!

Beste lezer,
De voorbereidingen van de diverse activiteiten begint
echt serieuze vormen aan de te nemen. Ze komen
namelijk steeds dichterbij. En gelukkig komen de
inschrijvingen weer binnen via de twee gebruikelijke
kanalen. Ga gerust door met het opgeven van uw
kind(eren) voor de Sint ( en natuurlijk ook voor de
grote kerstviering), want het wordt zoals ik het nu al
voorzie beregezellig.
Tot die tijd zitten we ook niet stil, We hebben nog de
instuifmiddagen op de dinsdag, de workshops voor
jong en oud en de gezellige bingoavonden. Een
absolute aanrader voor wat betreft het deelnemen aan
een activiteit met veel gezelligheid.
En mocht U nog nadenken over de plaats waar U uw
aankopen moet doen voor de komende weekenden en
feestdagen, dan raad ik U zeker onze adverteerders
aan. De ondernemers hebben er weer voor gezorgd dat
we elke keer deze editie kunnen uitbrengen.
Ook hebben we natuurlijk nog onze huurders als de
Taji op donderdag, het sjoelen op de maandagavond
en de bewust bewegen 50+ op maandag,- dinsdag- en
donderdagochtend in de schijnwerpers staan. Samen
met onze activiteiten zorgen we ervoor dat U ( en uw
naaste buurtjes en familie) niet in een isolement hoeft
te geraken. Het leven is toch veel te mooi om de hele
dag in je uppie te gaan doorbrengen.
De laatste tijd viel me de reclame met die lift op die
pas reageert en zijn weg vervolgt als er geluid is. Bij
stilte blijft ie stilstaan. Prachtig verzonnen. Het is een
mooi motto: zonder conversatie staat alles stil. Zo is
het bij iedereen toch?
Tot sprekens, tot Kindervreugd.
Wout vd Brug

Sjoelen
bij S.O.N.I
een sport voor Jong en Oud
Heeft uw een keer zin om aan deze sport mee te doen?
U kunt elke maandagavond van 19:45 t/m 22:00 uur terecht.
De contributie van sjoelvereniging S.O.N.I. bedraagt slechts €50,-- per
jaar. Nieuwsgierig???
Kom gerust eens een kijkje nemen op onze vaste
clubavond...
Voor inlichtingen kunt U terecht bij de voorzitter:
Rein van Nieuwenhuizen
Via mail: crat@ziggo.nl
Of per telefoon: 0306931161 na 18:00 uur

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !
(advertentie)

Op woensdagmiddag 29 November vieren we bij Kindervreugd het
Pietenfeest. We gaan er een gezellige middag van maken met pepernoten
bakken, knutselen en spelletjes doen.
Omdat Sinterklaas de Pieten op pad moet sturen om kadootjes te kopen, moeten
de kinderen wel opgegeven worden. Dus deze middag is alleen voor leden en
er is géén instuif. Het is voor kinderen van de basisschool. Ook hun kleine
broertjes/zusjes zijn, samen met een ouder, welkom.
Daarom verzoeken wij jullie ouders en/of jullie zelf om onderstaand strookje in
te vullen en op Javalaan 81 of in de speeltuin in te leveren vóór 10 november
aanstaande. Zorg ervoor dat je op tijd inschrijft, want na 10 november kunnen
we géén inschrijvingen meer accepteren.
Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) bepaalde voedingsmiddelen niet mag
hebben, dan vernemen wij dit gaarne ook via dit invulstrookje.
KINDEREN T/M 6 JAAR MOGEN BEGELEID WORDEN DOOR
1 OUDER/VERZORGER
-------hierlangs afknippen--------hierlangs afknippen--------hierlangs afknippen-----Ja, ik ben lid en kom op de Pietenviering op 29 Nov. om 14.00 uur.
Naam+ achternaam
Leeftijd J/M
Bijzonderheden
op 29-11

Lever dit strookje s.v.p. op tijd in (voor 10 November) bij de toezichthouder tijdens de
openingstijden, één van de eigen activiteiten in de speeltuin OF Javalaan 81. Je ontvangt
dan een toegangsbewijs voor deze middag. Let erop dat je dit wel krijgt, want dit is
tegelijkertijd je toegangskaartje!!!!!!

24 November
aanstaande voor de jeugd t/m 15 jaar.
Meedoen kan al vanaf € 0,50uur. Bij meer kaartjes wordt het een veelvoud daarvan.
Niemand gaat met lege handen naar huis!

We hebben zoals altijd een prachtige prijzentafel. In de pauze
wordt er wat te drinken aangeboden door de vereniging aan
de aanwezigen.

De bingo begint om 18.30uur in ons clubgebouw aan de Javalaan 32A
te Zeist en duurt tot aan ongeveer 19.30uur. Wees op tijd want we
beginnen om 18.30uur!
Wilt U informatie? Dat kan op 030-6954580 of via de mail!
De volgende bingo is dan weer op 24 November.

Bingo
op

24 November
Prijzen per boekje voor 10 r☺ndjes : € 5,00 (0.50 per ronde dus)
Ēén extra geldronde à € 1,00 per kaart
MEDEDELING:
AANGEZIEN HET VANAF
20.00UUR EEN BINGO
VOOR PERSONEN BOVEN
DE 16 JAAR IS,
VERZOEKEN WIJ
IEDEREEN DE KINDEREN
THUIS TE LATEN.

Prijs per kaartje voor de superronde: € 1,00

Tevens mogen er geen zelf
meegebrachte consumpties
genuttigd worden!!!

Aanvangstijden:
T / m 15 jaar : 18.30-19.30uur
16 jaar en ouder: vanaf 20.00uur
De eerstvolgende bingo is dan op 22 December kerstbingo!!!

Meer data op de website: www.kindervreugdzeist.nl
Clubgebouw: Javalaan 32A Zeist tel.030-6954580

De Spakenburgse vishandel

Roelof Koelewijn en Zoon

Staat iedere donderdag
van 09.30 – 17.00uur
Voor U klaar op

Winkelcentrum Het Vrijheidsplein
Met o.a.:
Warme gebakken en verse vis
Nieuwe haring
En diverse soorten gerookte vis

Ook visschotels op bestelling!!
Wij staan op vrijdag van 09.00 – 17.00uur
op

Winkelcentrum Kerckebosch
En iedere zaterdag van 09.00 – 17.00uur.

TOT ZIENS AAN DE WAGEN!!!
Telefoon: 033-2985641

02 Dec.
04 Dec.
08 Dec.
17 Dec.
22 Dec.
22 Dec.
22 Dec.
22 Dec.
26 Dec.
26 Dec.
27 Dec.
29 Dec.
30 Dec.

Tessa van Leewen
Tess Breunesse
Faas de Bruijn
Melvin van Ee
Lisa v.Silfhout
Amien Kaouass
Milou Kreijfelt
Romy v.d. Berg
Tijn Korthals
Nina Penders
Ryan Ockeloen
Sabrine el Alami
Levi Werensteijn

We hebben deze maand (nog) geen nieuwe
familie die lid is geworden.

NATUURLIJKE SLAGERIJ VAN MAANEN
VRIJHEIDSPLEIN 34-36 ZEIST
TEL:030-6953848
Het adres voor al uw vers vlees,vleeswaren en natuurlijk
al uw panklare maaltijden.
Let vooral dagenlijks op onze scherpe aanbiedingen.

***********

Voor een vlotte coupe
Voor zowel dames als voor heren!

Sta je bij

Stevens Hairstyling
op de stoep!!

Tel: 030-6953737

Ook op Winkelcentrum het Vrijheidsplein!!

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?
Iedere dinsdagmiddag instuifmiddag voor volwassenen 13.30-16.00uur vrij entree

11
24
29
19
20
20
22
26
23

November
November
November
December
December
December
December
Januari
Februari

Bladruimen in de speeltuin 09.00uur (koffie v.a.08.30uur)
Kinder- en volwassenenbingo
Pietenmiddag voor de jeugdleden (14-16uur)
Workshop voor volwassenen thema Kerst
Kerstmaaltijd voor het hele gezin
Kerststukjes maken voor de jeugd
Kerstbingo
Bingo
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

Heeft U uw eigen agenda
bijgewerkt en aangevuld
met deze data?

Kindervreugd
houdt iedere dinsdag een
gezellige

inloopmiddag
Lijkt het je leuk om op een dinsdagmiddag een soos bij te
wonen waar mensen elkaar gezellig kunnen ontmoeten en
kunnen kletsen, handwerken, een kaartje leggen of andere
leuke bezigheden om zo samen de middag samen door te
brengen?

Je bent welkom!
Gratis entree..
En

De koffie of thee hebben we klaarstaan vanaf 13.30 uur.
Het duurt van 13.30-16.00uur.
Wout van de Brug
Voorzitter

We houden dit dus in ons clubgebouw aan de Javalaan 32 A (tussen 32 en 34).

Wat zouden jullie wensen?
Op onze laatste medewerk(st)ersvergaderingen hebben we erover gesproken wat voor leuke
activiteiten we nog meer zouden kunnen organiseren om NOG meer aan uw wensen te
kunnen voldoen.
Toen opperde één van hen om een enquete ervan te maken om U te vragen wat U wenst.
Dus als U een leuke activiteit weet die U ooit ergens gezien heeft of aan heeft deelgenomen
dan verzoeken wij U om dit naar ons te mailen, appen of via een berichtje op onze
facebookpagina aan ons duidelijk te maken. We spreken hier wel over haalbare projecten.

Denkt U mee?
Wij zouden heel blij zijn met uw input. Dus schrijf het ideeeen op en zorg dat het bij één van
de bestuursleden, ome Jan of medewerk(st)ers komt.

Wij wachten Uw idee met belangstelling af!
En wie weet gebruiken we dit idee om er een leuke activiteit van te maken.

Kerstmaaltijd voor
het hele gezin!
20 december 2017
Kom gezellig naar de kerstmaaltijd !!
Zoals gewoonlijk verzoeken we iedereen om iets lekker
mee te nemen. Dit is niet verplicht!!
Na het eten gaan/mogen de kinderen kerststukjes maken.

Aanvang: 18.00uur .Het duurt tot ongeveer 19.30/20.00uur.

Toegang gratis en alleen voor leden!
---------------------hierlangs afknippen----------------hierlangs afknippen-----------hierlangs afknippen----------------

Ja, ik ben lid en ik kom ook:

Bijzonderheden voor het eten:

Vul dit formulier s.v.p. voor 12 december in en lever
dit tijdens de club, bij ome Jan in de speeltuin in of
op Javalaan 81.

Wil jij een boek met ons delen?

Like onze
facebookpagina dan…
SBVKindervreugd
(openbare groep)

Van de bestuurstafel
Vanaf het moment dat U deze editie van Clubpost in de mail of op de deurmat krijgt heeft U
nog een paar dagen op te stemmen op onze vereniging bij de Rabo Clubkas Campagne. Het
kan nog tot aan 8 november! Om hieraan mee te kunnen doen moet U wel lid zijn.
Bent U dat en heeft nog niet gestemd, dan verzoek ik U om dit alsnog te doen. U krijgt 5
stemmen en daarvan kunt U er maximaal 2 aan één deelnemende vereniging te doen. Deze
krijgt een bedrag per gekregen stem.
Van dit geld kunnen wij weer zeer leuke dingen doen

Evenals de laatste edities was ook bij de oktoberbingo weer een grote opkomst. Zowel bij
de kinderbingo als bij de volwassenbingo. Het kan natuurlijk altijd drukker, maar we zijn wel
tevreden met de opkomst die we hebben.

Er zijn nog maar een paar dagen over om uw kind(eren) op te geven voor de Pietenmiddag.
Doe het voor 10 november. Dit voorkomt een grote teleurstelling bij de kinderen. Het wordt,
met alle spelletjes en te verdienen lekkers weer een gezellige middag voor de leden. De
opgegeven kinderen moeten wel deze middag aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor
het door Sinterklaas meegebrachte cadeau. Voor 10 november dus!

Last but not least wil ik even doorgeven dat er ook weer kan opgegeven kan worden voor
de kerstmaaltijd. Dit kan ook via de mail!
Vindt je het leuk om ( net als vorig jaar) wat eigengemaakt voedsel/ lekkers mee willen
nemen, dan kan je dit even mededelen in het mailtje. Dan weten we ongeveer wat er allemaal
komt.

Namens het bestuur,
Wout van de Brug
Voorzitter
O ja, komen jullie ook helpen harken op 11 november???
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Omdat Sinterklaas de Pieten op pad moet sturen om kadootjes te kopen, moeten
de kinderen wel opgegeven worden. Dus deze middag is alleen voor leden en
er is géén instuif. Het is voor kinderen van de basisschool. Ook hun kleine
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