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Hallo leden! 

De maand januari 2019 is alweer voorbij en er waren toch enkele mooie dagen afgelopen 
periode om te spelen in de speeltuin.   

In deze brief de activiteiten en werkzaamheden van dit jaar waaronder de volgende punten: 

 Certificaat veilige speeltoestellen 

 Uitbreiding zand- en waterspelen en vervanging zweefmolen 

 Gesloten speeltuin wegens werkzaamheden 

 Wijzigingen lidmaatschap doorgeven  

 Contributieverhoging 

 Activiteiten-agenda 2019 

 Vrijwilligersbijeenkomst 25 februari 

 NLdoet 16 maart 

 Schminkcursus 30 maart 

 Rabobank-clubkascampagne 

 Rookvrije speeltuin 

 Speelweek 2019 

 

Certificaat veilige speeltoestellen 
De speellocatie en speeltoestellen zijn recent door een onafhankelijke instantie 
geïnspecteerd op veiligheid. Hiervoor hebben we een certificaat ontvangen. Alle toestellen 
zijn tot 1-1-2020 goedgekeurd, iets om trots op te zijn! 

Uitbreiding zand- en waterspelen en vervanging zweefmolen 
De afgelopen periode hebben we niet stil gezeten. We hebben nagedacht over de 
uitbreiding van de zand-  en waterspelen. Op dit moment worden hiervoor al de nodige 
voorbereidingen getroffen. Kijk voor de laatste stand van zaken op onze geheel vernieuwde  
website: 
https://www.hulhuizen.nl/uitbreiding-water-zandspelen-2019/ 

Ook de zweefmolen wordt vervangen door een mooie zeskant schommel. 
https://www.hulhuizen.nl/vervanging-zweefmolen/ 
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Gesloten speeltuin wegens werkzaamheden 
Om alles voor het speeltuinseizoen op orde te hebben en veilig te kunnen werken zal de 
speeltuin van 18 februari tot en met 15 maart 2019 gesloten zijn.  
 
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 2019 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten om met ingang van 2019 de 
jaarcontributie te verhogen. Deze verhoging heeft de volgende consequenties: 

 Voor gezinnen met kinderen was het lidmaatschap € 17,50. Dit wordt € 21,75. 

Gezinnen met kinderen kunnen gebruik maken van de speeltuin en deelnemen aan 
georganiseerde activiteiten. 

 Voor donateurs/steunend lid was het lidmaatschap € 10,00. Dit wordt € 12,50. 

Een donateur is altijd welkom in de speeltuin met of zonder kleinkinderen, maar kan 
niet deelnemen aan georganiseerde activiteiten, tenzij het gezin van deze kinderen 
lid is van onze vereniging. Ook als de kleinkinderen buiten Gendt wonen dan is de 
donateur met hen van harte welkom in de speeltuin. 

Niet-leden betalen € 1,90 per bezoek. 
 
De automatische incasso van de contributie wordt eind maart 2019 verwerkt. 
 

Activiteiten-Agenda-2019 
Iedereen is in 2019 weer van harte welkom in de speeltuin en bij de activiteiten.  
Leden ontvangen nadere informatie over deze activiteiten.  
Voorlopig ziet de agenda voor 2019 er als volgt uit:  

Vrijwilligersbijeenkomst 25 februari 2019 
NL-doet 16 maart 2019 
Ledenvergadering: 28 maart 2019  
Schminkcursus 30 maart 2019 
Paasmiddag  t/m groep 4:  17 april 2019 
Speelweek vanaf 6 jaar: 8 t/m 12 juli 2019 
Halloween (groep 5 t/m 8): 25 oktober 2019 
Halloween middag  t/m groep 4: 26 oktober 2019 
Halloween optocht (‘s avonds) : 26 oktober 2019 
Sinterklaasfeest vanaf  2  t/m 8 jaar: 24 november 2019 

Vrijwilligersbijeenkomst 
Op maandagavond 25 februari 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.  
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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 16 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/speeltuin-hulhuizen-lenteklaar-maken 
 
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! 
 
Schminkcursus 
Altijd al een keer willen schminken, maar weet je niet goed hoe je dat aan moet pakken 
en waar je op moet letten? 

Dan is deze workshop iets voor jou! 

Op zaterdag 30 maart organiseren wij in de kantine van de speeltuin een workshop 
schminken. In deze ochtend worden de basistechnieken uitgelegd en zullen de 
basisbeginselen van het schminken worden aangeleerd. Je gaat leren welke verschillende 
penselen er zijn en waarvoor ze worden gebruikt. Hoe je een ‘basis’ dekkend aan moet 
brengen en hoe nat/droog de schmink moet zijn. Je leert hoe je in een paar simpele 
stappen de mooiste bloemen, krullen en druppels kan zetten. Na deze ochtend ben jij in 
staat om eenvoudige maar sprekende designs op een kindergezichtje aan te brengen. Je 
kunt na een beetje oefenen eindeloos variëren en daarvoor hoef je echt geen schilder te 
zijn of tekenervaring te hebben! 

Ons uitgangspunt is dat jij van ons diverse tips en trucjes voor het maken van leuke, snelle 
en eenvoudige ontwerpen aangeleerd krijgt, en wij in ruil daarvoor jouw hulp mogen 
vragen tijdens de jaarlijkse kinderactiviteiten zoals de Paas- en Halloween middag. 

Heb jij interesse, meld je dan voor 15 maart aan voor deze gratis workshop. 
speeltuin@hulhuizen.nl   

Locatie: kantine Speeltuin Hulhuizen 
Wanneer: zaterdag 30 maart aanvang 9.30 tot 12.00  uur. 

We gaan ervan uit iedereen zijn eigen model meeneemt. Je zoon/dochter, buurmeisje, neef 
of nichtje vindt het vast leuk om door jou geschminkt te mogen worden.  
 
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.   
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Stemperiode: 
De stemperiode vindt plaats tussen 15 en 28 april 2019. 
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 2019 aan. 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&amp;lword=Uw-
lokale-bank  

Rookvrije speeltuin 
De speeltuin en het terras zijn met ingang van dit jaar rookvrij! 
Door de speeltuin, waar juist veel kinderen komen, rookvrij te maken worden kinderen niet 
alleen beschermd  tegen de schadelijke gevolgen van (mee) roken, maar komen ze ook 
minder in de verleiding om zelf te gaan roken.  

Op de parkeerplaats bij de deur van de garage komt een afvalemmer te staan voor rokende 
bezoekers. 
 
Speelweek 2019 
De speelweek wordt dit jaar in de eerste week van de schoolvakantie, maandag 8 tot en 
met vrijdag 12 juli 2019 
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 
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