
 

 

 

 

Maart 2018 

 
 

Hallo leden! 
 
 

Schaatsen 2018 
We hebben heerlijk geschaatst op de parkeerplaats van de speeltuin! Mede dankzij een 
grote groep vrijwilligers is dit gelukt. Het was gezellig druk en iedereen heeft ervan genoten. 
Kijk voor de foto’s op: 
http://www.hulhuizen.nl/web/speeltuinvereniging/nl/120,0,177,0/Schaatsen_2018 

Paas-activiteit 

 Op woensdag 28 maart organiseren we de jaarlijkse Paas-activiteit.  

Voor  kinderen tot en met groep 4 komt ’s middags tussen  
14.00 en 16.00 uur de paashaas naar de speeltuin.  
We gaan eieren zoeken in de speeltuin en knutselen in de kantine. Je 
kunt jezelf ook laten schminken. Na het succesverhaal van vorig jaar is 
er ook dit jaar weer een nieuwe een poppenkast voorstelling! 

 
Natuurlijk kun je op deze dag ook in de speeltuin spelen.  
 
Hulp van ouders bij het knutselen en schminken is altijd van harte welkom. 
 
Aanmelding vooraf is niet nodig.  
 
Rabobank-clubkascampagne 
Vorig jaar was onze vereniging winnaar van de Rabobank Clubkas Campagne.  
Een geweldige prestatie waar we allemaal trots op zijn.  
Graag willen we ook dit jaar weer een beroep op jullie doen om stemmen uit te brengen op 
onze vereniging.  
 
Stemperiode: 
De stemperiode vindt plaats tussen 15 en 30 mei 2018 
De leden van de Rabobank kunnen tijdens deze periode 5 stemmen uitbrengen op de 
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verenigingen van hun voorkeur. Per vereniging mogen er 2 stemmen worden uitgebracht. 
Deze stemmen zijn geld waard voor onze vereniging.  
 
Heeft u wel een rekening bij de Rabobank, maar bent u nog geen lid van de Rabobank? Klik 
dan op onderstaande link en meld u voor 1 april 2018 aan. 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&amp;lword=Uw-
lokale-bank 

Speelweek 2018 
De voorbereidingen voor de speelweek zijn alweer in volle gang.  
Kinderen die mee willen doen aan de speelweek en zich nog niet hebben ingeschreven 
willen we aanraden om dit alsnog snel te doen.  
 
Meld je aan via de mail: http://www.sysvision.nl/speelweek/ 

De opgave wordt pas definitief als het verschuldigde bedrag contant is voldaan. Dit kan op 
zaterdag 19 mei van 14.00 tot 16.00 uur op het terrein van Sport- en Speeltuinvereniging 
Hulhuizen aan de Munnikhofsestraat 22 6691 HH Gendt. 
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