
 

 

 

 

Mei 2019 

 
 

Hallo leden! 
 
Officiële opening zand- waterspelen van de speeltuin op 18 mei 2019 om 14.00 uur 
De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de nieuwe zand- waterspelen en het 
vervangen van de zweefmolen in een zeskant schommel. Maar er zijn ook diverse andere 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zoals het schilderen van de houten toestellen en 
banken, alsmede het groot onderhoud aan groen en bestrating.  

Op zaterdag 18 mei 2019 is de officiële opening van de zand-waterspelen. We gaan er een 
gezellig feest van maken! 

Om 14.00 uur vindt de officiële opening plaats. Alle kinderen mogen hierbij helpen! 
Daarna krijgen zij een spellenkaart en kunnen kiezen uit diverse waterspellen, zoals super 
bellenblazen maken, snoephappen, schminken en nog veel meer. 
Is je kaart vol? Dan krijg je nog iets lekkers! 

Breng je ouders, opa’s en oma’s mee dan maken we er een gezellige middag van! 

 
Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw  Nieuw 

Peuterochtend,  spelen met leeftijdsgenootjes in de speeltuin op dinsdag van 09.30 tot 
11.30 uur 
 
Uit de enquête die we vorig jaar hebben gehouden onder de leden van de 
speeltuinvereniging kwam naar voren dat er behoefte is aan een peuterochtend spelen in 
de speeltuin. De peuters kunnen dan rustig en gezellig met leeftijdsgenootjes spelen in de 
speeltuin.  
Op 21 mei, 4 juni, 18 juni en 2 juli is er van 09.30 tot 11.30 uur een vrijwilliger aanwezig en 
is de kantine geopend voor een lekker kopje koffie / fris o.i.d. 
Vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om met je peuter(s) samen met 
andere peuters te spelen in de speeltuin. 
 
 

 
 
Tijdens de opening 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 mei 2019 kenbaar te maken aan de 
organisatie. (speeltuin@hulhuizen.nl) 
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