
 

 

 

 

Februari 2018 

 
 

Hallo leden! 

 

In januari is het vaak regenachtig geweest en hebben we weinig buiten gespeeld. Dat was in 
de voorjaarsvakantie wel anders. Toen was het prachtig weer en is er veel gespeeld in de 
speeltuin.  
En bij deze vorstperiode wordt er ook gewerkt aan een ijsbaan. Volg de voorbereiding op: 
https://www.facebook.com/speeltuinhulhuizen/ 

Ook is er een flinke stormschade geweest. Zo is onder andere de dakbedekking van de 
overkapping en de kleedkamers 4, 5 en 6 is er volledig afgewaaid. Ook zijn de hoge hekken 
bij de skelterbaan en speeltuin scheef gewaaid. Er is flink gewerkt om dit allemaal weer te 
herstellen.   
Er is ook hard gewerkt om de toiletgroep binnen en de toilet buiten te vernieuwen. Dat ziet 
er prachtig uit en kan weer jaren mee. 

Recent zijn de speellocatie en speeltoestellen door een onafhankelijke instantie 
geïnspecteerd op veiligheid. Hiervoor hebben we een certificaat ontvangen. Alle toestellen 
zijn tot 1-1-2019 goedgekeurd. Daar zijn we erg trots op! 

Wijziging lidmaatschap  
Zijn er wijzigingen in adresgegevens of gezinssamenstelling? Geef deze informatie dan aan 
ons door (speeltuin@hulhuizen.nl of Munnikhofsestraat 31, 6691 HH  Gendt) 

Contributie 2018 
De automatische incasso van de contributie wordt eind maart 2018 verwerkt. 

 

Activiteiten-Agenda-2018 
Iedereen is in 2018 weer van harte welkom in de speeltuin en bij de activiteiten.  
Leden ontvangen nadere informatie over deze activiteiten.  
Voorlopig ziet de agenda voor 2018 er als volgt uit:  
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Vrijwilligersbijeenkomst 5 maart 2018 
NL-doet 10 maart 2018 
Ledenvergadering: 22 maart 2018 
Paasmiddag  t/m groep 4:  28 maart 2018 
Speelweek vanaf 6 jaar: 9 t/m 13 juli 2018 
Halloween (groep 5 t/m 8): 26 oktober 2018 
Halloween middag  t/m groep 4: 27 oktober 2018 
Halloween optocht (‘s avonds) : 27 oktober 2018 
Sinterklaasfeest vanaf  2  t/m 8 jaar: 25 november 2018 

Vrijwilligersbijeenkomst 
Op maandagavond 5 maart van 19.30 – 20.30 uur is er een bijeenkomst in de kantine van 
de speeltuin. Onder het genot van een kopje koffie lichten we de taken toe en hopen een 
leuk enthousiast team te vormen om de speeltuin draaiende te houden.  
Wat kun je beteken? Veel! 
We zoeken mensen die skelters openen, toezicht houden en een drankje of ijsje verkopen 
en entreegeld innen. Je bent op dat moment aanspreekpunt en zorgt eventueel voor een 
pleister.  
Wanneer inzet gevraagd? Op woensdag- vrijdag- zaterdag en zondagmiddagen van 14.00 -
16.00 uur. Ook als je maar 1x in de maand kunt, ook als je juist alleen op vrijdagmiddag wilt 
of als je flexibel inzetbaar bent. 
Met een enthousiast team houden we de speeltuin veilig, leuk en comfortabel!  

NL Doet, hulp gevraagd!  
Op zaterdag 10 maart willen we de speeltuin klaarmaken voor het nieuwe speeltuinseizoen. 
Wij hebben onze klus aangemeld bij NL-doet. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar vrijwilligers. 
Kom ons helpen en meld je aan via de site van NL doet. Kijk voor meer informatie op 
onderstaande link:  
https://www.nldoet.nl/klus/29939 

Om half tien is er uitleg met koffie en om 10.00 uur starten we met de klussen. Tussen de 
middag zorgen wij  voor de lunch en om 15.00 uur sluiten we de middag af. 

We rekenen op uw komst! 
 
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 
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 
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Pinksterfestijn 2018 
Wellicht heeft u het al in de krant of andere media vernomen, dat Stichting Sport- en 
Speeltuinvereniging Hulhuizen heeft moeten beslissen te stoppen met de organisatie van 
het Pinksterfestijn.  Dat wil zeggen dat wij, de speeltuinvereniging, geen Stoere Doe Dag 
organiseert. We bedanken de ondernemers en vrijwilligers voor hun grandioze inzet de 
afgelopen jaren.  

Speelweek 2018 
De speelweek wordt dit jaar in de eerste week van de schoolvakantie, maandag 9 tot en 
met vrijdag 13 juli 2018 
Nadere informatie kun je lezen in bijgaande brief. 
 
Kijk op www.hulhuizen.nl voor actuele informatie en leuke foto’s. 

We wensen iedereen veel speelplezier in Hulhuizen, tot ziens! 

 
 Met vriendelijke groet, 

 het bestuur van Speeltuinvereniging Hulhuizen 

http://www.hulhuizen.nl/

