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Hallo leden! 
 
Uitbreiding zand- en waterspelen en vervanging zweefmolen 
De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de zand- waterspelen en het vervangen 
van de zweefmolen in een zeskant schommel. Het ziet er prachtig uit. Op facebook staan de 
laatste foto’s. Maar als gevolg van de natte periode heeft de afwerking echt meer tijd nodig. 
Ook de keuring met het daarbij behorende certificaat moet ook nog plaatsvinden.  

Hierdoor is de speeltuin tot en met 12 april gesloten. 

En als we dan toch bezig zijn vinden er ook diverse andere onderhoudswerkzaamheden 
plaats. Zoals het schilderen van de houten toestellen en banken, alsmede het onderhoud 
aan groen en bestrating. 

Vanaf 13 april kunnen de kinderen, ouders, opa’s, oma’s en overige bezoekers weer volop 
genieten van de vernieuwde speeltuin! 

Op zaterdag 18 mei wordt de speeltuin feestelijk heropend! Aanvullende informatie komt in 
de volgende nieuwsbrief, maar noteer deze middag alvast in je agenda. We gaan er een 
gezellige middag van maken! 

Paas-activiteit 

 Op woensdag 17 april organiseren we de jaarlijkse Paas-activiteit.  

Voor  kinderen tot en met groep 4 komt ’s middags tussen  
14.30 en 16.30 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.  
 
Tijdens de Paasmiddag zullen foto’s gemaakt worden, die mogelijk gepubliceerd gaan worden op de website van Hulhuizen. 
Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van foto’s van uw kind(eren) dient u dit voor 16 april 2019 kenbaar te maken aan de 
organisatie. (speeltuin@hulhuizen.nl) 
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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 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. 
 
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 11 mei 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 1 mei aan voor deze gratis workshop. 
speeltuin@hulhuizen.nl   

Locatie: kantine Speeltuin Hulhuizen 
Wanneer: zaterdag 11 mei 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.  
 
Speelweek 2019 

De voorbereidingen voor de speelweek zijn alweer in volle gang.  
De kinderen die mee willen doen aan de speelweek en zich nog niet hebben ingeschreven 
raden we aan 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 is voldaan. Dit kan op zaterdag 
18 mei van 14.00 tot 16.00 in de kantine van de Speeltuinvereniging.  
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