
NIEUWSBRIEF  

“Het is aan ons om de 

verschrikkelijke ideolo-

gieën af te wijzen en te 

veroordelen. Het voor-

beeld dienen wij zelf te 

zijn door een voorbeel-

dig leven te leven”  

- 

In deze uitgave 

 Ontbijtochtenden 

 Seminars 

 Ontspanning 

 

Voorwoord 
Voor u ligt de 1e editie van onze nieuwsbrief van het jaar 2014.  

In deze nieuwsbrief meer informatie over onze toekomstige activiteiten. Verder 

wordt aandacht geschonken aan het afgelopen halfjaar.  

De activiteiten hebben zich in rap tempo voortgezet met als resultaat verschillende 

positieve signalen vanuit de samenleving.  

Ontbijtochtenden, theeavonden, seminars, ontspanning en nog veel meer. Kortom 

een halfjaar om van te smullen. Wij zullen om het halfjaar bevindingen met u delen 

in de vorm van deze nieuwsbrief. Mocht u interesse hebben in onze nieuwsbrief, 

mail dan uw verzoek naar info@sprintschiedam.nl  

Het bestuur 

Stichting Sprint Schiedam 

Stichting Sprint Schiedam Juni 2014 



Ontbijtochtenden 
Liefde gaat door de maag zegt men. Wij geloven erin dat ontbijtochtenden bij-

dragen aan een informele sfeer onder de betrokkenen van de stichting. Het is 

tevens een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe gezichten te ontvangen binnen je 

organisatie.  

Met deze achterliggende gedachte hebben wij de afgelopen periode toegewijd 

aan verschillende ontbijtochtenden in ons pand. Samen met de hulp van diverse 

vrijwilligers hebben wij diverse Schiedammers over de vloer gehad.  

De verschillende positieve signalen hebben ons goed gedaan. Wij zullen ook in 

de toekomst aandacht blijven geven aan deze activiteit. Het heeft immers een 

verbroederende werking.  

Seminars 
Na diverse verzoeken van betrokkenen hebben wij besloten om een start te 

geven aan seminars. De betrokkenen hebben hun noodzaak verduidelijkt inzake 

opheldering over opvoedkundige vraagstukken. Naar aanleiding van hun be-

hoefte zijn wij aan de slag gegaan. 

Niet alleen de ontwikkeling van kinderen is belangrijk, maar tegelijkertijd ook de 

ontwikkeling van hun ouders. Wij voelen ons verplicht om de ouders en andere 

betrokken te informeren over diverse thema;s en zullen dit ,net als in de afgelo-

pen periode, blijven doen.  

Wij genieten de samenwerking van IHC Schiedam inzake deze activiteit. Wij 

hopen dat deze samenwerking in de toekomst wederom zijn vruchten zal afwer-

pen.   

Ontspanning 

Afgelopen periode zijn er verschillende activiteiten georganiseerd met als simpe-

le doel:ontspanning.  

De volgende activiteiten zijn er afgelopen weken georganiseerd  

 Bowlen 

 Zaalvoetbal 

 Paintball 

Wij hebben gedurende deze activiteiten eveneens kennis gemaakt met nieuwe 

Schiedammers. Dit laat wederom zien hoe belangrijk gezamenlijke activiteiten 

zijn. Aan de hand van suggesties zullen wij ook in de toekomst soortgelijke acti-

viteiten inplannen. Mail uw suggesties naar info@sprintschiedam.nl 

 

Contact opnemen 

Stichting Sprint Schiedam 

Westvest 26-28 

3111 BW Schiedam 

info@sprintschiedam.nl 

Bezoek onze website op 

www.sprintschiedam.nl 


