
 

NIEUWSFLITS BIJLAGE 
 

Ingezonden mededelingen 
30 september 2022 

 
 

 
 

De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons doel is om u 
hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen bieden. Wij zullen als er 

voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen. 
 
 

Gezinsviering op 16 oktober – van de Parochie 

 

 
 
 

 



Activiteiten Speeltuin De Kievit – Programma tot en met de Kerstvakantie 

 

Zaterdag 29 oktober – 19:00 tot 21:30  

Halloween spooktocht 

‘Kom.. als je niet bang bent, Kom.. als je durft..’ 

Kom met je gezin of vrienden bij ons griezelen. Je loopt in een groepje, begeleidt door een 

van onze vele vrijwilligers een route door de speeltuin. Links en rechts gebeuren allerlei 

spannende dingen, of loopt een griezel. Vanaf 1 oktober kan je reserveren via de website, 

reserveren is verplicht en vol = vol. De reserveringskosten zijn €1,-. Voor leden is entree 

gratis, na vertonen van je lidmaatschapspas 2022. Voor niet leden kost de entree €2,-. 

Kom dan, als je durft.  

 

Woensdag 9 november 14:00 – 15:30  

Kinderbingo  

12.. 28.. 7.. BINGO! Kom jij gezellig met ons mee bingo’en? We spelen 3 rondjes, en daar 

betaal je €4,- voor. Je krijgt van ons een glaasje limonade en een snoepje. Per ronde zijn er 3 

prijsjes te winnen, kom jij ook proberen bingo te roepen? Je hebt altijd prijs! 

De bingo vindt plaats in Het Kievitsnest, en de ingang vind je aan de Sterrenweg. De zaal 

gaat open om 13:45. Reserveren is niet nodig. 

 

Vrijdag 11 november 19:00 – 20:00 

Sint Maarten optocht 

‘Sinte Sinte Maarten.‘ Neem je eigen lampionnetje mee en sluit aan in onze Sint maarten 

optocht. Onder begeleiding van onze vrijwilligers lopen we samen een leuk rondje door de 

wijk rondom de speeltuin. Loop jij ook mee? Deelname is gratis, en aanmelden niet nodig. 

Verzamelen doen we in de speeltuin vanaf 19:30 en om 19:00 start de optocht. We 

verwachten rond 20:00 weer binnen te zijn. 

 

 Zaterdag 26 november 15:00 – 16:00  

Sinterklaasfeest! 

‘Hij komt, hij komt’! en wel op zaterdag 26 november. Wij verwachten de Goedheiligman 

om 15:00, en wij hopen dat hij wat malle pieten meeneemt. Reserveren is niet nodig. De 

mooi versierde zaal gaat om 14:45 open. Aan de bar kunnen ouders/verzorgers een kopje 

koffie of thee kopen, ook is er een kopje  

Op aantonen van je lidmaatschapspas 2022 ben je gratis, niet leden betalen €2,-. Opa en oma 

en kindjes onder de 3 mogen gratis naar binnen.  Maak jij een mooie tekening of een andere 

mooie knutsel? Deze mag je die middag zelf aan Sinterklaas geven, ook is er een 

mogelijkheid om met Sint en Pieten op de foto te gaan.Sinterklaas kan niet wachten om jullie 

te zien. 

 

Woensdag 7 december 13:00 – 16:00  

Midwinterfeest 

Ho Ho Ho, kom een mooi kerststukje maken, proef een oliebol en zoek een mooie kerstboom 

uit op deze feestelijke midwintermiddag. De entree is gratis. Per knutsel en lekkernij betaal 

je een klein bedrag. De precieze bedragen en laatste informatie vind je op onze website 

www.speeltuindekievit.nl. Kom jij ook met de kerstman op de foto?  
 

 

http://www.speeltuindekievit.nl/


 

Vogel- en natuurvereniging Zoetermeer 

 

 



Actie: Spaar mee voor de schoolbieb – Boekhandel Van Atten 

 

 
 



 

Schaatsen in Lansingerland  

 

 
 



 

 

 
 

 



 

Tentweek 2022 ‘Alles andersom’ – De Ark 

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en wil je iets leuks doen in de herfstvakantie? Kom dan naar de 
tentweek met thema 'Alles andersom’! Je bent van harte welkom op 27 en 28 oktober van 9.45 tot 
12.15 in Zalencentrum Rehoboth. De slotdienst is op zondag 30 oktober in de Dorpskerk.  

We gaan zingen, knutselen en spelletjes doen. Elk jaar beleven Jiddo en Sam weer een nieuw 
avontuur. Ook benieuwd wat ze dit jaar mee maken? Kom dan naar de Tentweek! Deelname is 
gratis en iedereen is welkom! Je kunt digitaal via de website -www.tentweekberkel.nl - of op de 
dag zelf tussen 9.30 en 9.45 uur inschrijven. Je hoeft je dus echt niet te vervelen deze vakantie.  

Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door de Dorpskerk en de Ark en is voor 
iedereen tussen de 4 en 12 jaar. Op zondag 30 oktober is er om 10.00 uur een afsluitende 
kerkdienst in de Ark.  

We hebben ook nog vrijwilligers nodig om de kinderen te begeleiden, het evenement te 
presenteren, pannenkoeken te bakken of andere helpende handjes. Mochten er 
ouders/verzorgers, opa's en oma's zijn die het leuk vinden om te helpen kunnen zij zich via de 
website aanmelden als vrijwilliger.  

Met vriendelijke groet, 

Corine Verburg (www.corinevandenbulk.nl ) 

namens de organisatie van de Tentweek 2022 
 
 
 
 

http://www.corinevandenbulk.nl/

