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Het prachtige speeltuinjaar 2018 zit er bijna op. 

We kijken terug op een speeltuinjaar met mooi & zonnig weer en veel hoogtepunten: 
Schaatsbaan - Pasen – Speelweek – Sinterklaas en natuurlijk Halloween, met de geweldige 
optocht in de buurt. 

Kijk op de site of Facebook voor een foto terugblik: 
Speeltuin: 
https://www.hulhuizen.nl/fotogalerij/speeltuin/ 

Speelweek: 
https://www.hulhuizen.nl/speelweek/fotos/ 

Zoals u weet bestaat de speeltuinvereniging ruim 50 jaar! In de laatste jaren is het ledenaantal 
sterk gegroeid, mede door de uitbreiding van de speeltuin. Daar zijn we natuurlijk trots op.  

Ledenonderzoek 
In april 2018 hebben we door middel van een enquête een ledenonderzoek gedaan om te 
achterhalen wat u vindt en verwacht van de speeltuin en haar activiteiten. Van de vragenlijst 
is 41,6% ingevuld. Dat is een mooie respons. Dank hiervoor. Hieronder vindt u de belangrijkste 
resultaten. 

- Over het algemeen is men zeer tevreden over de speeltuin. Voorbeelden van 
suggesties ter verbetering zijn: - schaduwplekken – meer zitplekken/picknicktafels – dichte 
prullenbakken – waterspelen – meer schommels – struinbosje/heuvel/boomhut – 
duikelrekken – communicatie over openingstijden en afwijkingen daarvan – meer 
beschikbaarheid van de skelters 
We zijn erg blij met deze op- en aanmerkingen. We kunnen natuurlijk niet alles in één keer 
oplossen of aanpakken, maar we zullen er zeker mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld de dichte 
prullenbakken hebben we direct aangepakt: die staan er inmiddels!  
 
-  Bij gebrek aan voldoende vrijwilligers zijn de kantine en skelters beperkt beschikbaar. 
Op een enkeling na, hebben bezoekers hier begrip voor. Er zijn enkele suggesties aangedragen 
om dit te verbeteren. We moeten dan denken aan betaalde krachten, meer vrijwilligers 
werven en duidelijker communiceren wanneer de kantine en skelters beschikbaar zijn.  
 
-  Er is een beperkte behoefte aan meer activiteiten. Suggesties zijn: peuterochtend 
spelen in de speeltuin – dart toernooi in de kantine – een race met afstand bestuurbare auto’s 
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op de skelterbaan – wedstrijd vliegen met drones op het voetbalveld.  
We zijn blij met een aantal suggesties en gaan deze onderzoeken op de mogelijkheden. 
 
- Op de vraag of u het leuk zou vinden om ons te assisteren bij activiteiten, 
speeltuinbezetting of onderhoud in de speeltuin zijn een aantal positieve reacties gekomen. 
Met deze aanmeldingen zijn we erg blij!  
 
Speelweek 
In september hebben we een oproep geplaatst voor nieuwe mensen die de Speelweek willen 
organiseren. Met veel plezier kunnen we laten weten dat er enthousiaste mensen zijn, die de 
Speelweekwerkgroep gaan opvolgen:  
Cindy Theunissen en Frank van de Brink hebben versterking gekregen van Roger Lensen, Hans 
Helsen, Maaike Kotterman, Marieke Vernooij, Bianca Klints, en Peggy Roelofs. 
 
Dat is toch goed nieuws!  
De ruim 200 kinderen die jaarlijks meedoen kunnen zich er op verheugen! 
 
We wensen deze werkgroep veel succes met de organisatie van de Speelweek 2019. 

  

Namens het bestuur van de speeltuin vereniging: 
prettige feestdagen en een geweldig 2019 met veel 
speelplezier in Hulhuizen. 

 

 


