Nieuwsbrief maart 2022
STRAATNAAMBORDJE
Het zal niemand ontgaan zijn dat meneer en mevrouw Den
Houdijker door ons even in het zonnetje zijn gezet. Met een
leuke foto en stukje in de Groene Hart Koerier en op onze
platformen wilden we Henk en Lia bedanken voor hun tijd en
energie die ze gestoken hebben in de speeltuin. Als dank
kregen ze een eigen straatnaambord in de speeltuin bij het
pleintje. Henk is al jaren geleden gestopt, maar Lia opent en
sluit nog dagelijks de speeltuin, zorgt voor een schoon en frisse
toiletruimte en helpt bij activiteiten waar ze maar kan.
Henk en Lia, dank jullie wel!

ACTIVITEITEN

ONDERHOUD
2 x per jaar vindt nog steeds de onderhoudsdag plaats. Samen
met een groep vrijwilligers gaan we de speeltuin dan weer
klaar maken voor het nieuwe seizoen. De eerstvolgende
onderhoudsdag is op zaterdag 12 maart. Door een bijdrage
van het Oranje Fonds kunnen we opnieuw een grote
picknicktafel aanschaffen (voor 10-12 personen) en in elkaar
zetten zodat bezoekers in de zomer lekker buiten een boekje
kunnen lezen en een broodje eten in het zonnetje.

Tijdens de afgelopen vergadering werd veel gesproken over de
activiteiten. Nu we weer mogen organiseren zijn we druk bezig
met de voorbereidingen. Op maandag 21 maart organiseren
wij tussen 20:00 en 22:00 uur in het dorpshuis een
inloopavond voor mensen die graag vrijblijvend willen
meedenken en -praten over nieuwe, leuke activiteiten. Kom
gerust even langs voor een bakje koffie of thee en laat ons
weten wat jouw ideeën zijn. Misschien vind je het ook wel leuk
om te helpen bij het uitvoeren van jouw idee. We zijn altijd op
zoek naar handjes die willen helpen, al is het maar een uurtje.
Graag even een berichtje naar info@derodewip.nl, een appje
of belletje naar Chantal via 06-12608074 zodat we weten op
hoeveel personen we kunnen rekenen.

Het is nog niet bekend wanneer de achterkant van de
speeltuin wordt aangepakt. De voorkant is tijdens de
herindeling gedaan in samenwerking met de gemeente eind
2018. In 2021 heeft de gemeente gezorgd voor enkele nieuwe
toestellen in de speeltuin. Zodra er meer nieuws is over de
achterkant laten we dat natuurlijk weten.
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Komende week is het voorjaarsvakantie. Op dinsdag,
woensdag en donderdag kan je met echte lego en duplo
komen spelen in het dorpshuis. We hebben 50 kilo aan
bouwblokjes en je kunt komen maken wat je zelf wilt. Op
woensdag kan je zelfs genieten van pannenkoeken of broodjes
knakworst. Op vrijdagavond willen we een filmavondje
organiseren. Check onze website en socials voor de planning.

Verder staat 27 april weer in het teken van Koningsdag. En ja,
na afwezigheid van drie jaar organiseren we eindelijk weer
eens de traditionele fietsoptocht door het dorp naar sv
Bernardus. Onder begeleiding van het draaiorgel van de fa.
Meulkens lopen kinderen met hun versierde fiets of step een
route naar de voetbalvereniging. Ouders dienen mee te lopen
en wij zorgen voor verkeersregelaars om alles veilig te laten
verlopen. Meer informatie volgt op onze platformen.

Zondag 20 maart organiseren we meidenmiddag. Een
supercoole middag in het dorpshuis waar meiden lekker
kunnen tutten, koekjes bakken, nagellakken en nog veel meer.
Check www.derodewip.nl/meiden voor informatie en het
inschrijfformulier.

Op Tweede Paasdag is het weer paasfeest in de speeltuin.
Maandag 18 april organiseren we voor de jeugd weer iets
leuks in en rondom de speeltuin. Hoe we dit invulling gaan
geven moeten we nog bespreken, maar chocolade-eitjes
zullen niet ontbreken in ieder geval.
Samen met Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk – onze
zusterstichting – staat ook de Avondvierdaagse weer op de
planning. Hopelijk kunnen we de Home-Edition vervangen
door een ouderwetse vierdaagse mét elkaar, maar zoals het er
nu uitziet gaat dat gebeuren. De avondvierdaagse staat
gepland voor 14 t/m 17 juni 2022!
De eerste spelletjesmiddag was een groot succes. We hebben
daarom alvast tot de zomervakantie elke maand een middag
gepland. Schrijf snel op: zaterdag 5 maart, zaterdag 2 april,
zaterdag 14 mei, zaterdag 11 juni en zaterdag 2 juli tussen
14:30 – 16:30 in dorpshuis De Som. Toegang is gratis. Neem
gerust ook zelf een spelletje mee. Ook leuk voor oudere
kinderen!

Vanaf 18 maart starten we dan eindelijk met onze jeugdsoos.
Om te kijken of het loopt organiseren we de soos tot de
zomervakantie 1 x per maand. Daarna kijken we of we het
vaker doen. Tijdens de soos kunnen kinderen zich vermaken
met een spelletje, boekje of gewoon lekker kletsen. Af en toe
zorgen wij voor een leuke extra activiteit zoals een gezellige
filmavond of coole silent disco. Kijk voor data en tijden op
www.derodewip.nl/soos.

2

Vanaf april gaat de speeltuin de samenwerking aan met Actief
Rijnwoude en de Rotary Rijnwoude. Onder de noemer
“Rijnwoude Schittert” – een overkoepelend platform – gaan
we maandelijks door de straten om afval te jutten. Lekker in
de frisse buitenlucht wandelen en ook nog zorgen dat afval
terechtkomt waar het hoort: in de vuilnisbak. Onder
Rijnwoude Schittert sluiten ook de dorpskernen HazerswoudeDorp, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen zich aan, die
ieder op hun eigen manier invulling zullen geven aan de
opruimdag.

Afgelopen jaar werd door ons de speelgoedruilkast leven in
geblazen. Ouders kunnen dan met gesloten beurs speelgoed
ruilen tegen ander speelgoed. Zo krijgt speelgoed een tweede
leven en dat is ook goed voor de portemonnee. Dit jaar
breiden we uit onder de noemer “Kids Spul HazerswoudeRijndijk”. Via dit platform kan je dan ook bijvoorbeeld
kinderkleding, babyspullen en speelgoed die je niet meer
gebruikt weggeven of ruilen tegen iets anders. Er zal ook een
kinderkledingruilmarkt worden georganiseerd op een locatie
in Hazerswoude-Rijndijk. Voor het online gedeelte van Kids
Spul maken we gebruik van een groep op Facebook:
www.facebook.com/groups/kidsspul.
Hiermee sluiten we de nieuwsbrief van deze maand af. Je ziet,
er staat nog veel te gebeuren dit jaar en we hebben er
ontzettend veel zin in. Vragen of opmerkingen/suggesties over
deze nieuwsbrief? Stuur ons gerust een mailtje.
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