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Help mee de speelweek 2019 organiseren! 

Hallo leden, 
 
Afgelopen week heeft de evaluatie van de speelweek plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde speelweek. Bert Bekker, David Gemser, Anita van der Hijden hebben 11 jaar met 
ziel en zaligheid de speelweek georganiseerd. Niet veel later kwam Chantal Bekker de werkgroep 
versterken en ook zij heeft vele jaren al haar energie gestoken in zeer geslaagde speelweken. 
Al enkele jaren geven zij aan graag het stokje over te dragen. Meerdere keren heeft er een oproep 
gestaan, in de nieuwsbrief van de speelweek, om de werkgroep te versterken.  

Vorig jaar is Frank van de Brink bij de werkgroep gekomen en dit jaar heeft Cindy Theunissen 
meegelopen en zich aangesloten bij de werkgroep. 

Tijdens de evaluatie hebben Bert, David, Anita en Chantal aangegeven de speelweek 2019 niet meer 
te organiseren. Dat is natuurlijk heel erg jammer,  al begrijpen we deze beslissing.  Als je zoveel 
jaren de organisatie op je hebt genomen wil je dit ook graag overdragen aan een nieuwe groep. Zij 
willen de nieuwe mensen in de voorbereidingsfase wel ondersteunen en begeleiden als dit nodig is 
zonder deel uit te maken van deze groep.  
 
Wil jij dat er van 8 tot en met 12 juli 2019 een speelweek komt? Meld je dan aan!  
 
Wie zoeken we? 
- mensen die kunnen organiseren  
- mensen die creatief zijn 
- mensen die kunnen notuleren, nieuwsbrieven maken, verwerken van de aanmeldingen, etc. 
- mensen die financiële kennis hebben 
- mensen die van alles wat kunnen zijn ook nodig! 
- mensen die kinderen een fantastische week willen bezorgen! 

Wil je meer weten over de inhoud van de werkzaamheden? Dan kun je Bert, David, Anita en Chantal 
hierover ook aanspreken. Zij hebben de ervaring en willen je vragen hierover graag beantwoorden. 

Frank en Cindy willen en kunnen in 2019 de speelweek NIET alleen organiseren.  Laat de speelweek, 
waar toch ruim 220 kinderen het hele jaar naar uitkijken en intens van genieten, niet verloren gaan! 
 
Help mee en meld je voor 1 oktober 2018 aan via speeltuin@hulhuizen.nl 
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