Nieuwsbrief februari 2016 WSV de Zandweerd
Hierbij de nieuwsbrief van februari van Wijk- en Speeltuinvereniging de Zandweerd.
In deze nieuwsbrief onder andere informatie over de kledingbeurs, NL DOET en de
algemene ledenvergadering. Veel leesplezier!
Nieuwe activiteit(en)
Donderdag 25 Februari, 10 en 24 maart, de buurteettafel 18.00-20.00u.
Een groep vrijwilligers kookt een lekkere en gezonde maaltijd voor ongeveer 20
mensen uit de buurt die graag willen aanschuiven om mee te eten. Het is een leuke
gelegenheid om je buurtgenoten te leren kennen. We starten de maaltijd om 18.00
uur en meestal eten we tot 19.45 uur. De maaltijd kost voor volwassenen € 4 en voor
kinderen t/m 10 jaar € 2.50.
Aanmelden kan tot woensdagavond 18.00 uur via
eetmee@speeltuindezandweerd.nl of via een briefje in de brievenbus bij 2de
Weerdsweg nr 17
Zondag 13 maart, Eten en ontmoeten 16.30-19.00u.
Onder het motto 'gedeeld eten smaakt lekkerder' houden we ervan om samen te
eten, elkaar te ontmoeten en leren kennen in een ontspannen setting. Kinderen
kunnen lekker spelen in de grote speeltuin of met het aanwezige speelgoed. Na
afloop heb je toch nog je avond over. Het concept is simpel. Iedereen die komt,
neemt wat te eten en/of drinken mee. Aanmelden hoeft dus niet. Schuif vooral aan
en geniet mee van elkaars gerechten. Eten & Ontmoeten is een initiatief van Zin in
Deventer. Wij zijn een groep dertigers: singles, stellen en gezinnen. Vanuit ons geloof
in Jezus voelen we ons geliefd, vinden we rust en zijn we op zoek naar hoe we ons
leven mogen (be)leven. Samen zijn we een open community gestart waarbij je
welkom bent om (even) aan te sluiten, hoe je zelf ook tegen het leven aankijkt. Zie
www.facebook.com/zinindeventer of mail zinindeventer@gmail.com.

Yogalessen, iedere dinsdag van 19.45 tot 21.00u
De lessen zijn voor iedereen geschikt. De oefeningen zijn namelijk heel gemakkelijk
aan te passen naar verschillende niveaus, terwijl je toch met hetzelfde bezig
bent. Kom gerust eens langs om een les mee te doen. Een proefles is gratis. Na een
proefles kost een strippenkaart voor 10 lessen € 85,- en voor leden € 70,-.

De lessen zijn op dinsdag van 19.45 uur tot en met 21.00 uur. De zaal is om 19.30 uur
open en de thee staat dan klaar.
Als je een keer wilt meedoen, graag een mailtje naar Monique de Bruin:
vanmonique@hotmail.com. Dan ligt er een matje voor je klaar!
Zaterdag 12 maart NL DOET, 13.30-19.00u.
Zaterdag 12 maart is het weer NL DOET. Zo ook in de speeltuin. We gaan deze dag
van start met een aantal klussen: schoonmaken van de ruimte en de keuken, de
plinten en de vloer. Stoelen en tafels kunnen ook wel een extra sopje
gebruiken. Ook de groenploeg kan deze dag van start met het maken van plannen.
Om 16 uur stoppen we met klussen en is er voor de werkers een bierproeverij
verzorgd door Aad van Bruggen, een echte bierkenner. Een tipje van de sluier is dat
er in ieder geval een Bretons biertje geproefd kan worden.
Niet klussers kunnen ook alleen bierproeven voor € 5 per persoon, graag aanmelden
via bestuur@speeltuindezandweerd.nl
Voor de kids zal er een film gedraaid worden op het grote scherm.
Donderdag 17 maart, Algemene ledenvergadering WSV de Zandweerd, 20.00 uur.
Onze jaarlijkse ledenvergadering is op donderdag 17 maart a.s. De jaarrekening zal
dan ter akkoord worden aangeboden aan de leden. Ook is er tijdens deze
vergadering de mogelijkheid om toe te treden tot het bestuur. Helaas zal Annelieke
Le Net deze avond na 3 jaar als bestuurslid aftreden. We zijn dan ook naarstig op
zoek naar nieuwe bestuursleden.
U bent van harte uitgenodigd op deze avond. Koffie en thee staat vanaf 20.00 uur
klaar.
Zaterdag 19 maart, kleding en speelgoedbeurs, 10.00-12.00u.
Op zaterdag 19 maart 2016 is er tussen 10:00 en 12:00 uur weer de kleding (lenteen zomerkleding) en speelgoedbeurs! Ruim je zolder en kasten op en breng
in! Vraag een code aan via kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl. De
voorwaarden zijn te vinden op onze website.

Terugblik
Collecte voor de speeltuin succesvol.
Begin december hadden we de jaarlijkse collecte voor de speeltuin. Deze heeft ons
dit jaar € 428,70- opgeleverd! Dank aan de vrijwilligers die gelopen hebben en dank
aan u allen voor uw gift!
Laatste kinderdisco van 2015 was druk bezocht.
Op vrijdag 18 december was er voorlopig de laatste kinderdisco voor kinderen van
groep 5 t/m groep 8 in het gebouw van de speeltuin. Het afgelopen jaar hebben we
een aantal van deze disco's met groot succes georganiseerd. We willen (namen?)

hartelijk danken voor hun inzet. Ook namens alle kids uit de buurt. Beide dames
hebben besloten om te stoppen met de organisatie van de disco. Daarom zijn we op
zoek naar nieuwe gegadigden voor deze organisatie.
De nieuwe kinderwerker van Raster heeft interesse om de disco weer leven in te
blazen, maar kan het niet alleen! Wie helpt er mee? Heb je interesse neem dan
contact met ons op.
Wat willen we met WSV De Zandweerd?
"Waarom moeilijk doen als het samen kan!" Dat was het motto van de bijeenkomst
die we 22 januari hadden met leden van de vereniging en een aantal
buurtbewoners.
Het doel van de avond was een beeld geven hoe we ons als vereniging hebben
georganiseerd, wat doen we nu al en wat hebben we nog nodig.
Een zeer productieve avond met als opbrengst een nieuw bestuurslid in spe (Frank
Lieuwen). En weer nieuwe energie en aanwas voor verschillende commissie taken en
activiteiten. Binnenkort ontvangen jullie de uitwerkingen van deze avond. We zullen
dit ook presenteren tijdens de ALV op 17 maart.
Wist u dat...
.......We op 2 maart extra zand rondom de speeltoestellen krijgen?
.......ook de ruimte onder de glijbaan weer met klei wordt opgevuld?
...... Er 20 maart van 13.30-16.00 uur een palmpasen optocht is bij speeltuin de
IJssel? Onze leden zich ook op mogen geven daar?
..... WSV de IJssel eind april een herhalingscursus AED zal houden. Gegadigden van
onze vereniging kunnen zich aanmelden via bestuur@speeltuindezandweerd.nl
Tot snel in onze speeltuin!
Het bestuur: Olle, Annelieke en Pim

