Het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2017.
Dit jaar was het eindelijk zover! De nieuwe Blokhut en de nieuwe speeltuin konden in gebruik genomen worden. Hier is jaren naartoe gewerkt en naar uitgekeken, dus we hadden wat te vieren.
Dat hebben we ook zeker gedaan tijdens de officiële opening van de Blokhut, de speeltuin en de
nieuwe flat op 1 april 2017. Vanaf 14.00 was iedereen welkom. Het is een gezellige dag geworden
vol hapjes en drankjes, optredens, demonstraties, mooie woorden en gezellige reünies. Het bestuur van de Speeltuinvereniging is enorm trots, niet in de laatste plaats op alle vrijwilligers, die
het nog steeds mogelijk maken dat de Speeltuinvereniging blijft draaien en dat we nu weer in een
prachtig, gemoderniseerd gebouw zitten met een fantastische speeltuin erbij. Dank aan iedereen
die op wat voor manier zijn of haar steentje bijdraagt.
Speeltuinvereniging Kindervreugd en Gemeenschapshuis De Blokhut zijn het middelpunt van de kern
Helwijk. De vereniging wordt draaiende gehouden met de hulp van bijna 130 vrijwilligers. Zij zorgen
ervoor dat wekelijks activiteiten voor jong en oud georganiseerd kunnen worden. Ook financieel mag
de vereniging rekenen op veel steun van de vele sponsoren en de bewoners die gul hun portemonnee
trekken bij alle acties die worden gehouden ter ondersteuning. Speeltuinvereniging Kindervreugd is u
allen hiervoor erg dankbaar.
Zoals u weet bestaat de Speeltuinvereniging uit meerdere afdelingen, die allen gerund worden door
een eigen werkgroep. Per afdeling volgt een kleine uiteenzetting van de activiteiten die in 2017 gepasseerd zijn.
Speeltuinvereniging Kindervreugd
Speeltuinvereniging Kindervreugd telde in januari 2017 177 leden en 43 donateurs. Ten opzichte van
2016 is dat een afname van 4 leden en 1 donateur. Het lidmaatschap in 2017 bedroeg € 22,-- per gezinslidmaatschap, per jaar.
Het bestuur van Speeltuinvereniging Kindervreugd kwam 4 keer in een officiële bestuursvergadering
bijeen. Overige zaken werden besproken in klein overleg met het dagelijks bestuur of de betreffende
werkgroepen.
De algemene ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 9 mei 2017 in ”De Blokhut”. Buiten het bestuur
werd deze vergadering bezocht door 11 leden en 2 personen deden een bericht van verhindering. Gezien het
aantal leden dat Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft, wordt de ledenvergadering zeer matig bezocht.
Wel stijgt het aantal aanwezigen steeds iet of wat. In de vergadering is Gerda Konings gekozen als bestuurslid. Verder gaven Ies den Hollander en Kees Slabbekoorn te kennen per 31 december 2017 hun bestuursfunctie neer te zullen leggen. Ons jarenlang trouwe team van de kascontrole onderging geen wijzigingen. Kitty de Witte was periodiek aftredend en is herkozen als lid van de kascontrolecommissie.
Nelly van Wensen en Kitty de Witte zijn aan de beurt om de kascontrole over 2016 uit te voeren. Miranda
Bestebreur is reserve lid van de kascontrolecommissie.
Onderstaand een uiteenzetting van alle activiteiten die georganiseerd zijn onder de verantwoording van
Speeltuinvereniging Kindervreugd (het betreft veelal jaarlijks terugkerende activiteiten):
*

Drie bingoavonden met uitsluitend geldprijzen en boodschappenmanden. Over
het algemeen wordt de bingo goed bezocht. Inmiddels zijn ook wat aanpassingen aangebracht: het
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prijzengeld, de manier van bingo bij twee volle rijtjes en de prijs voor een dubbel boekje zijn aangepast. De opkomst en de opbrengst worden steeds wat hoger, dus dat is positief.
4 februari een boeken- en platenmarkt in de Blokhut met een prima opkomst.
24 februari: carnavalsfeest. Om 19.00 startte de optocht bij de Blokhut. De wagen van BC De
Boerkes en wat eigengemaakte voertuigen van de kinderen trokken in een lange stoet door de wijk.
Na de optocht werd gefeest in de Blokhut. Het was een gezellig feestje, waarbij het helaas wel zo
is dat de zaal na de prijsuitreiking al snel leeg loopt.
11 maart hebben we deelgenomen aan de jaarlijkse actie NLdoet. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en wordt jaarlijks georganiseerd door het Oranjefonds. Tijdens NLdoet steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen bij verenigingen of organisaties met als doel te laten zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn en hoe leuk
vrijwilligerswerk kan zijn. Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft met een vijftal vrijwilligers diverse klussen rondom de Blokhut en in de speeltuin geklaard.
Op 1 april vond de officiële opening van de Blokhut, de nieuwe speeltuin en de nieuwe flat plaats,
zoals eerder al vermeld.
15 en 17 april vond de rommelmarkt plaats. Zoals altijd mochten we weer rekenen op een goede opkomst en de opbrengst was dan ook uitstekend. De rommelmarkten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de Speeltuinvereniging, dus het is fijn te merken dat nog steeds zoveel mensen hun weg
naar de Blokhut weten te vinden.
9 mei werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden, met een geringe opkomst.
3 juni werd de jaarlijkse kaartmarathon georganiseerd, waarmee het kaartseizoen werd afgesloten.
Van 13.30 tot 22.30 werd gespeeld in 4 spelvormen: klaverjassen, rikken, duizenden en pokeren. Per
kaartspel was er een waardebon te winnen voor de winnaar. Voor de overige deelnemers was er ook
een waardebon die een geldwaarde vertegenwoordigde m.b.t. de aantal keren van deelname. Van
17:30 tot 18:30 werden de spellen stilgelegd zodat een ieder gebruik kon maken van een buffet. Aan
het einde van de avond werden de winnaars bekend gemaakt van de kaartcompetitie.
5 juni (2e Pinksterdag) deelgenomen aan de boekenmarkt op de Voorstraat in Willemstad, georganiseerd door de Culturele Raad te Willemstad in samenwerking met Speeltuinvereniging Kindervreugd.
5 juni (2e Pinksterdag) kwam de Roparun door Helwijk. De lopers werden vanaf 6.00 uur in de Prins
Hendrikstraat onthaald met versiering, een stand, DJ Tjex verzorgde de muziek en men kon een
hapje en een drankje nuttigen. Het was een lange, maar gezellige dag
Op 17 juni hebben zowel de Speeltuinvereniging als het Jeugdwerk Helwijk weer deelgenomen aan
de WSP dag in Willemstad. In de stand van Jeugdwerk Helwijk konden sleutelhangers gemaakt worden. Bij Speeltuinvereniging Kindervreugd konden de kinderen een aantal leuke spelletjes doen.
Op 19 juli startten de sport- en spelavonden, met een ballonnenwedstrijd op de eerste avond. Vervolgens zijn sport- en spelavonden georganiseerd op 26 juli, 2, 9, 16 en 23 augustus. Tijdens de
sport- en spelavonden kon ook weer geschoten worden voor de Helwijkse luchtbukskampioenschappen en op de vrije baan onder leiding van wedstrijdsecretaris Theo de Visser. Het rad van
avontuur draaide alle avonden op volle toeren.
Op 26 augustus vond de jaarlijkse sport- en speldag plaats als afsluiting van het zomerseizoen. Iedere deelnemer die lid is van de Speeltuinvereniging ontvangt een prijs in de vorm van een waardebon. De beste schutters van de sport- en spelavonden konden strijden voor de 1e, 2e of 3e plaats in
het kampioenschap. Voor de overige schutters was een aandenken in de vorm van een vaantje. Aan
het einde van de dag volgde prijsuitreiking van alle activiteiten en de jaarlijkse trekking van de grote zomerverloting.
Op 7 en 8 oktober werd de rommelmarkt georganiseerd. De rommelmarkt was zoals altijd lekker
druk en de opbrengst prima.
De Halloweenavond op 27 oktober ging niet door, omdat te weinig kinderen zich aangemeld hadden.
Op 4 november werd in de Blokhut de voorronde van het Nederlands Teamkampioenschap Poker
gespeeld. De opkomst was erg goed.
Op vrijdag 1 december bracht Sinterklaas weer zijn jaarlijkse bezoek aan Speeltuinvereniging Kindervreugd in De Blokhut met Theatergezelschap Startjumping uit Numansdorp. Het was zoals altijd
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weer een spannende avond voor de kinderen en aan het eind kon iedereen genieten van een knalfeest. Ook had Sinterklaas natuurlijk voor elk lid een cadeautje en wat lekkers meegenomen.
Op 9 december werd de jaarlijkse Kerstmarkt georganiseerd. Aan het eind van de dag werd tevens
de trekking van de Kerstverloting gedaan. De Kerstmarkt trekt beduidend minder bezoekers dan de
rommelmarkt, maar is nog altijd de moeite waard om te organiseren.

Over het hele seizoen werden kaartavonden georganiseerd, waarbij men kon rikken, duizenden, klaverjassen of pokeren. Het vorig jaar ingevoerde prijzensysteem, waarbij men geen boodschappen meer wint, maar
bonnen voor de Jumbo waarvan dan boodschappen gekocht kunnen worden, loopt prima. De kaartavonden
worden goed bezocht. Het seizoen werd zoals gebruikelijk afgesloten met een kaartmarathon op 3 juni.
Alle activiteiten zijn overigens ook te vinden op onze websites www.svkindervreugd en www.helwijk.nl. Ook
daar kan men terecht voor alle overige informatie, foto’s en actueel nieuws.
Buiten het organiseren van alle activiteiten zijn er nog verschillende andere zaken die door diverse vrijwilligers worden gedaan, zoals het wekelijks ophalen van spullen voor de rommelmarkt, onderhoudswerkzaamheden aan de speeltuin en de toestellen en De Blokhut en maaiwerkzaamheden aan het gras of onderhoud
aan het groen.
Om de clubkas wat aan te vullen wordt nog steeds kleding ingezameld en ook oud frituurvet dat ter recycling wordt aangeboden. De kledingcontainer is op last van de gemeente verwijderd, dus kleding kan men
tegenwoordig tijdens de openingsuren van de Blokhut inleveren.
Ook zijn er enkele middenstanders die het verenigingsleven een warm hart toedragen door het houden van
clubspaaracties waarbij wordt gespaard, gestemd of op andere wijze kan worden meegedaan, waarna er een
saldo wordt overgemaakt aan Speeltuinvereniging Kindervreugd. De volgende middenstanders hebben ons in
de gelegenheid gesteld om deel te nemen: De Rabobank met de jaarlijkse clubkascampagne, Jumbo De Bont
te Willemstad met de club spaarzegelactie, Jumbo Gert Driesen met de Verenigingsweken, De Borgh te
Zevenbergen met de Club spaaractie en Garage Saarloos met de actie clubsponsoring.
In het kader van Fleurig Helwijk hebben we weer een vergoeding ontvangen van de gemeente Moerdijk om
Helwijk op te fleuren. Speeltuinvereniging Kindervreugd doet dit door de grote rode plantenbakken te vullen met bloeiende planten.
Jubileum
In november 2017 bestond de Speeltuinvereniging 50 jaar. Deze mijlpaal hebben we groots gevierd met een
feestweekend van 10 tot en met 12 november met op vrijdag een quizavond, op zaterdag een Mad Science
workshop en DJ workshop voor de kinderen en een buffet met tafelgoochelaar en Hollandse feestavond en
op zondag een bingomiddag voor jong en oud.
De Blokhut
De Blokhut is grondig verbouwd en uiteindelijk eind januari 2017 opgeleverd. Per 1 februari 2017 is het
beheer van de Blokhut overgedragen aan Inge Maliepaard. Zij is in dienst getreden van de Speeltuinvereniging. De officiële opening van de Blokhut was, zoals eerder gemeld, op 1 april 2017. De nieuwe Blokhut
wordt zeer goed bezocht. De foyer is altijd gezellig vol en biedt de mensen een leuke ontmoetingsplek. Het
biljart heeft ertoe geleid dat er eind mei een biljartvereniging is opgericht. Ook hebben verschillende
nieuwe huurders hun weg naar de Blokhut gevonden en worden diverse nieuwe activiteiten georganiseerd en
wat nieuwe werkgroepen opgericht. Al met al kunnen we dus wel stellen dat de nieuwe Blokhut een groot
succes is.
Jeugdwerk Helwijk
Het Jeugdwerk Helwijk organiseerde dit jaar 18 keer een instuifavond en 2 keer een discoavond. In het
algemeen kan wel gesteld worden dat de instuifavonden minder en minder druk bezocht worden. De werkgroep is uitgebreid en heeft nu 8 leden. De bedoeling is na te gaan denken over een andere invulling van de
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instuifavonden. Hiermee is al een begin gemaakt door een high tea avond te organiseren die goed bezocht
werd. De plannen zijn om volgend seizoen verschillende nieuwe activiteiten aan te gaan bieden op de instuifavonden. Te denken valt aan een high tea, een quizavond, een kinderbingo, een Kerstavond enz. enz. De
werkgroep gaat hiermee aan de slag.
Op 18 mei zijn er weer snoepzakken huis aan huis verkocht om de kas van het Jeugdwerk te spekken. Tot
slot heeft op woensdag 20 december een instuif met de senioren plaatsgevonden. Tijdens deze instuif
heeft de jeugd de knutsels aan alle oudere en langdurige zieke inwoners van Helwijk en omliggende gebieden en de bewoners van In de Veste bezorgd. Ondanks het geringe aantal kinderen, was het weer een gezellige middag, waarbij gezamenlijk pannenkoeken werden gegeten.
De Kindervakantie Speelweek
De Kindervakantie Speelweek die gehouden werd van 14 t/m 18 augustus stond dit jaar in het teken van de
Carribean. Drie dagen lang hebben kinderen met de ouders hutten gebouwd, geverfd en versierd. Op donderdag werd een spelletjesdag gehouden en s avonds werd een beachvolleybal toernooi georganiseerd, wat
een groot succes was. Na een potje lasergamen konden de kinderen donderdagavond in de hutten blijven
slapen. Op vrijdag werd de week afgesloten met de finale van het beachvolleybal toernooi, een bbq en een
feest tussen de hutten.
Het weer werkte gedurende de week helaas echt niet mee, dus veel activiteiten werden noodgedwongen
verplaatst naar de school en de Blokhut.
Jeugdtoneelgroep Fame
Jeugdtoneelgroep Fame heeft dit jaar onder leiding van Inge Maliepaard, Henk Moerland, Shirley Maliepaard en Mandy Deijkers een film gemaakt met de titel “De schatkamer van Oranjestad”. Het stuk is geschreven door Henk, Inge en Shirley en de liedjes zijn door Henk bewerkt. De film werd op 30 september
in de Blokhut getoond. De leden van de cast kwamen als echte sterren aan in een limousine en mochten via
de rode loper de Blokhut in.
Op 25 oktober 2017 vonden de audities plaats voor het toneelstuk “Annie”. Yvonne, Marjolein en Stefan
hebben zich bij de werkgroep aangesloten en vanaf donderdag 10 mei 2018 zal vier maal een dinershow
gegeven worden. Twee casts spelen gedurende vier avonden het stuk “Annie”, waarbij het publiek een heerlijk diner voorgeschoteld krijgt. Alle avonden zijn uitverkocht en het beloven prachtige voorstellingen te
worden.
Senioren Helwijk Actief
Door de seniorengroep zijn elke dinsdagmiddag instuifmiddagen georganiseerd. Op deze instuifmiddag kan
men sjoelen, biljarten, kaarten, er is een tafel met gezelschapsspellen, er wordt een tafeltennistafel neergezet, in de knutselhoek kan worden geknutseld onder leiding van 2 mensen uit de werkgroep en er is een
koffietafel. Men is niets verplicht, gewoon gezellig kletsen kan ook. Aan het einde van de middag volgt nog
een rondje bingo. Eens per maand wordt onder de naam “Helse Keuken” gezamenlijk gekookt en gegeten in
de Blokhut. De middagen worden leuk bezocht.
Dutch Deep Dancers
Elke maandagvond van 19.30 tot 21.30 worden er lessen in line dance gegeven. De club telt inmiddels een
behoorlijk aantal leden die de maandagavonden trouw bezoeken. Een en ander heeft ook geleid tot een
country Line danceavond op 9 juni met medewerking van DJ Pierre. De opkomst was bijzonder goed, dus
hier zal zeker nog een vervolg aan gegeven worden.
Biljartvereniging De Blokhut
Eind mei 2017 is een biljartvereniging opgericht. Op woensdagavond, donderdagochtend en donderdagavond
wordt in de Blokhut gebiljart en tijdens openingsuren van de Blokhut kan verder vrij gebiljart worden.
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Zoals te lezen valt, hebben de inwoners van Helwijk weer heel veel ondernomen in 2017. Lof voor allen die
zich op welke wijze dan ook hebben ingezet voor de leefbaarheid in Helwijk. Nogmaals bedankt!!
Hiermee wordt dit beknopte jaaroverzicht van 2017 afgesloten.
Marjan Marijnissen, 8 mei 2018.
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