
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit maandprogramma is uitgegeven door: 
 
 
 
 
 
En wordt mogelijk gemaakt door onderstaande sponsor: 

 
Dit maandprogramma  
geeft een overzicht van alle  
activiteiten die plaats-  
vinden in de kern Helwijk. 
Alle activiteiten zijn ook te  
vinden op onderstaande  
websites. 
 

www.svkindervreugd.nl  
en 
www.helwijk.nl 
 
 
 

Maandprogramma november 2017 



 

Woensdag 1 november 2017 Biljartvereniging De 
Blokhut 

Biljarten voor leden van 19.00 
uur tot 23.00 uur. 

Woensdag 1 november 2017 Toneelgroep Fame Oefenavond 
18.45 uur – 20.00 uur 

Donderdag 2 november 2017 Biljartvereniging De 
Blokhut 

Biljarten voor leden van 9.00 uur 
tot 12.00 uur en ‘s avonds van 
19.00 uur tot 23.00 uur. 

Vrijdag 3 november 2017 Instuif Voor de jeugd van 4-12 jaar van 
18.30 – 20.00 uur. Voor de jeugd 
van 12+ van 20.15 – 23.00 uur. 

Zaterdag 4 november 2017 Kaartavond Vanaf 15 jaar. Rikken, duizenden 
klaverjassen en pokeren. Kosten  
€ 2,50. Aanvang 19.30 uur. 

Zaterdag 4 november 2017 Pokertoernooi Voor meer informatie of aan-
melding kijk op:www.onkpoker.nl. 
Aanvang: 19.30 uur 

Maandag 6 november 2017 Line Dance Line Dance van 19.30 uur tot 
21.30 uur. 

Dinsdag 7 november 2017 Sport- en 
beweeguurtje 

Sport- en beweegaanbod in 
Helwijk van 11.00 uur – 12.00 
uur. Bijdrage is € 2,50 p.p. 

Dinsdag 7 november 2017 Senioren instuif  Aanvang 13.30 – 16.30 uur 
Bijdrage is € 1,00 p.p. 

Woensdag 8 november 2017 Biljartvereniging 
De Blokhut 

Biljarten voor leden van 19.00 
uur tot 23.00 uur. 

Woensdag 8 november 2017 Toneelgroep Fame Oefenavond 
18.45 uur – 20.00 uur 

Donderdag 9 november 2017 Biljartvereniging 
De Blokhut 

Biljarten voor leden van 9.00 
uur tot 12.00 uur en ‘s avonds 
van 19.00 uur tot 23.00 uur. 

Vrijdag 10 november 2017 S.V. Kindervreugd 
Jubileumweekend 
Helwijkse Quiz 

19.30 uur opening van het 
feestweekend door voorzitter. 
19.45 uur aanvang Helwijkse 
Quiz. 

Zaterdag 11 november 2017 S.V. Kindervreugd 
Jubileumweekend 
Mad Science 
workshop 

13.00-15.00 uur (zaal open om 
12.45 uur). Een leuke 
interactieve voorstelling voor 
kinderen met veel wetenschap 
proefjes. 

Zaterdag 11 november 2017 S.V. Kindervreugd 
Jubileumweekend 
DJ-workshop 

15.30-17.30 uur. Voor kinderen 
vanaf 8 jaar verzorgt DJ. Jack 
een DJ-workshop. Altijd al eens 
willen weten wat je kunt doen 
met muziek ? Geef je dan op !! 



 

Zaterdag 11 november 2017 S.V. Kindervreugd 
Jubileumweekend 
Warm en koud 
buffet 

18.00 – 20.00 uur verzorgd door 
De Blokhut. Deelname is gratis 
voor leden. Drankjes zijn voor 
eigen rekening. Geef je op !! 

Zaterdag 11 november 2017 S.V. Kindervreugd 
Jubileumweekend 
Hollandse avond 

20.00-24.00 uur. Hollands 
meezingfeest met DJ. Jack. 
Dresscode: Typisch Hollands 

Zondag  12 november 2017 S.V. Kindervreugd 
Jubileumweekend 
Bingomiddag 
(gratis) 

14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Bingo voor jong en oud. In de 
grote zaal een bingo voor 
iedereen vanaf 10 jaar. In de 
kleine zaal een bingo voor 
kinderen van 4 tot 10 jaar.  

Maandag 13 november 2017 Line Dance Line Dance van 19.30 uur tot 
21.30 uur. 

Dinsdag 14 november 2017 Sport- en 
beweeguurtje 

Sport- en beweegaanbod in 
Helwijk van 11.00 uur – 12.00 
uur. Bijdrage is € 2,50 p.p. 

Dinsdag 14 november 2017 Senioren instuif  Aanvang 13.30 – 16.30 uur 
Bijdrage is € 1,00 p.p. 

Woensdag 15 november 2017 Biljartvereniging 
De Blokhut 

Biljarten voor leden van 19.00 
uur tot 23.00 uur. 

Woensdag 15 november 2017 Toneelgroep Fame Oefenavond 18.45 uur – 20.00 
uur 

Donderdag 16 november 2017 Biljartvereniging 
De Blokhut 

Biljarten voor leden van 9.00 
uur tot 12.00 uur en ‘s avonds 
van 19.00 uur tot 23.00 uur. 

Vrijdag 17 november 2017 Instuif Voor de jeugd van 4-12 jaar van 
18.30 – 20.00 uur. Voor de 
jeugd van 12+ van 20.15 – 23.00 
uur. 

Zaterdag 18 november 2017 Ruilbeurs 
Willemstadse 
Postzegelvereniging 
Amphilex 

Willemstadse postzegel-
vereniging Amphilex organiseert 
een ruilbeurs van postzegels en 
munten van 13.00 – 16.30 uur. 
Ook is de boekenruimte open. 

Zaterdag 18 november 2017 Kaartavond Vanaf 15 jaar. Rikken,duizenden 
klaverjassen en pokeren. Kosten  
€ 2,50. Aanvang 19.30 uur. 

Maandag 20 november 2017 Line Dance Line Dance begint van 19.30 uur   
tot 21.30 uur. 

Dinsdag 21 november 2017 Sport- en 
beweeguurtje 

Sport- en beweegaanbod in 
Helwijk van 11.00 uur – 12.00 
uur. Bijdrage is € 2,50 p.p. 



 

Dinsdag 21 november 2017 Senioren instuif  Aanvang 13.30 – 16.30 uur 
Bijdrage is € 1,00 p.p. 

Dinsdag 21 november 2017 Samen aan tafel Iedere 3e dinsdag van de maand 
gezellig samen eten. Kosten: € 
5,- per persoon. Aanvang: 17.00 
uur. Menu: Spaghetti en 
macaroni. Geef je op bij Janny 
den Hollander: 
janny@svkindervreugd.nl 

Woensdag 22 november 2017 Biljartvereniging 
De Blokhut 

Biljarten voor leden van 19.00 
uur tot 23.00 uur. 

Woensdag 22 november 2017 Toneelgroep Fame Oefenavond 
18.45 uur – 20.00 uur 

Donderdag 23 november 2017 Biljartvereniging 
De Blokhut 

Biljarten voor leden van 9.00 
uur tot 12.00 uur en ‘s avonds 
van 19.00 uur tot 23.00 uur. 

Vrijdag 24 november 2017 Instuif Voor de jeugd van 4-12 jaar van 
18.30 – 20.00 uur. Voor de 
jeugd van 12+ van 20.15 – 23.00 
uur. 

Zaterdag 25 november 2017 Grote veiling 
Willemstadse 
Postzegelvereniging 
Amphilex 

Willemstadse postzegel-
vereniging Amphilex organiseert 
een grote veiling van postzegels 
en munten. Kavels zijn te 
bezichtigen van 9.30 - 11.45 uur. 
De veiling begint om 13.00 uur.  

Zaterdag 25 november 2017 Dutch Deep 
Dancers  

Een Country Line Danceavond 
met tussendoor enkele 
Quicksteps. Aanvang; 20.00 uur 
(zaal open 19.30 uur) 

Maandag 27 november 2017 Line Dance Line Dance begint van 19.30 uur   
tot 21.30 uur. 

Dinsdag 28 november 2017 Sport- en 
beweeguurtje 

Sport- en beweegaanbod in 
Helwijk van 11.00 uur – 12.00 
uur. Bijdrage is € 2,50 p.p. 

Dinsdag 28 november 2017 Senioren instuif  Aanvang 13.30 – 16.30 uur 
Bijdrage is € 1,00 p.p. 

Woensdag 29 november 2017 Biljartvereniging 
De Blokhut 

Biljarten voor leden van 19.00 
uur tot 23.00 uur. 

Woensdag 29 november 2017 Toneelgroep Fame Oefenavond 
18.45 uur – 20.00 uur 

Donderdag 30 november 2017 Biljartvereniging 
De Blokhut 

Biljarten voor leden van 9.00 
uur tot 12.00 uur en ‘s avonds 
van 19.00 uur tot 23.00 uur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPGAVE SINT FEEST 
 
Vrijdag 1 december bezoekt Sinterklaas met zijn zwarte Pieten weer De Blokhut.  
Het feest begint om 19.00 uur. De zaal is open om 18.45 uur. 
 
Het Sint feest is bedoeld voor kinderen in de leeftijd tot en met 10 jaar. Alleen leden van  
Speeltuinvereniging Kindervreugd zijn deze avond welkom. Kinderen onder de 4 jaar mogen één 
begeleider meebrengen, een papa, mama, opa of oma. Zij mogen aan de zijkant plaatsnemen en volgen de 
instructies van de leiding op. Cadeautjes zijn alleen bestemd voor kinderen die deze avond aanwezig 
zijn. 
 
Kinderen die nog geen lid zijn kunnen dit worden door een inschrijfformulier in te vullen en dit in te 
leveren bij Erik Maliepaard. Inschrijfformulieren kunnen elke woensdagmorgen worden afgehaald in de 
Blokhut tussen 9.00 en 12.00 uur of per e-mail opgevraagd worden via het e-mail adres 
erik@svkindervreugd.nl.  
 
Kinderen kunnen worden opgegeven via onderstaand opgave formulier. Dit formulier moet voor 20 
november 2017 worden ingeleverd in De Blokhut. 
 
I.v.m. de brandveiligheid worden er in de zaal geen kinder- of wandelwagens toegestaan.  
Indien men niet anders kan, mogen de kinder- of wandelwagens onder de luifel blijven staan. 
Paden en nooduitgangen moeten worden vrijgehouden, hier wordt streng opgelet. 
 
Het Sinterklaasfeest is een kostbaar gebeuren, daarom spaart Speeltuinvereniging Kindervreugd 
allerlei soorten bonnen, zoals koffie-, boter- en benzinebonnen. Ook oude en vreemde munten en 
postzegels brengen geld op voor de Speeltuinvereniging. De opbrengst is echter minimaal. Misschien 
weet u wel een sponsor die de kosten van het Sint feest voor zijn rekening wil nemen? Indien u een 
sponsor weet, meld deze bij Erik. 
 
 
Ja, ik (wij) kom(en) naar het Sint feest op 1 december 2017 in De Blokhut. 
 
Naam: ___________________________________Leeftijd ________J / M 
Naam: ___________________________________Leeftijd ________J / M 
Naam: ___________________________________Leeftijd ________J / M 
Naam: ___________________________________Leeftijd ________J / M 
 
Inleveren voor 20 november 2017 in De Blokhut, Prins Bernhardplein 2 te Helwijk 
 



Woensdagmorgen:
Op woensdagmorgen is De Blokhut (Tel.nr.: 0168-472978) open voor iedereen, U kunt dan terecht voor: 

- Zakken voor plastic afval. 
- Kopietjes. 
- Kopen van tweedehands boeken uit de boekenruimte.  
- Kopen van wenskaarten, slechts € 0,50 per stuk. 
- Brengen van spullen voor de rommelmarkt. 
- Of gewoon gezellig kletsen en een bakje koffie doen.                 AED in De Blokhut aanwezig 

 
Rommelmarkt: 
Gaat u verhuizen of gewoon opruimen en heeft u daarvoor bruikbare spullen over, bel 472761 of 06-
2393267 en de spullen worden op donderdagavond na 18.00 uur opgehaald. Grote spullen in overleg. 
 
Kleding en frituurvetinzameling: 
Gebruikte kleding of onderstaande artikelen krijgen een tweede kans. Bel 472761 of 06-
23932637 en de spullen worden op donderdagavond na 18.00 uur opgehaald. U kunt ze ook 
afgeven in De Blokhut tijdens de openingstijden:  
- Dekens / lakens / dekbedovertrekken / Gordijnen /Leren tassen / riemen /Schoenen /  
  laarzen en Knuffels.
Aan de zijde van de Juliana van Stolbergstraat staat een kliko voor het inzamelen van uw 
oude frituurvet. Dit kan hier in worden gedeponeerd in een plastic kan of afgesloten plastic 
emmer.
 
Acties: 
Benzinebonnen, koffie- en boterbonnen brengen nog steeds geld op voor het Jeugdwerk Helwijk. Ook 
zijn postzegels en munten welkom. Ook hiervoor krijgt het Jeugdwerk Helwijk bij inlevering een 
vergoeding. Verder verzamelen we alle soorten kaarten. Deze worden gebruikt in de knutselhoek en de 
stads- en dorpsgezichten worden aangeboden als ruilmateriaal of verkocht. 
 
Lid worden Speeltuinvereniging Kindervreugd: 
Het lidmaatschap van Speeltuinvereniging Kindervreugd is bedoeld voor kinderen en ouderen  die: 

- Gebruik maken van de speeltuin 
- Deelnemen aan activiteiten van Speeltuinvereniging Kindervreugd, het Jeugdwerk Helwijk en 

aan de Kindervakantie Speelweek Helwijk 
 

Het lidmaatschap in 2017 bedraagt € 22,00 per gezin. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in De 
Blokhut tijdens de openingstijden of per e-mail: erik@svkindervreugd.nl 
 
Adreswijziging: 
Het bestuur van Speeltuinvereniging Kindervreugd vraagt aan een ieder adres-, gezins- of e-mail- 
wijzigingen door te geven aan Erik Maliepaard, tel.nr.: 0168-472181 of via de e-mail: 
erik@svkindervreugd.nl 
 
Huis van de Wijk - Inloopmiddag basisteam In De Blokhut: 
Heb jij ook wel eens vragen met betrekking tot overlast, zorg, welzijn, leefbaarheid of wonen ? Of heb 
je goede ideeën of initiatieven om de leefbaarheid binnen Helwijk te vergroten en kun je daarbij wel 
wat hulp gebruiken ? Dan ben je bij het basisteam aan het juiste adres. Het basisteam of een deel 
ervan zal elke 3e dinsdagmiddag  van 14.00 – 16.00 uur in De Blokhut aanwezig zijn. U kunt dan 
binnenlopen voor vragen, advies, opmerkingen of ideeën. 
 


