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Hallo leden! 

Het coronavirus houd ons allen zeer bezig. Door alle beperkingen, zoals thuisblijven, alleen 
boodschappen doen als het nodig is, afstand houden van 1,5 meter en ga zo maar door, 
hopen we het coronavirus te bestrijden. Daar hoort ook de sluiting van de speeltuin bij. In 
ieder geval tot en met 28 april en misschien nog wel langer. 

In februari heeft u van ons een nieuwsbrief gehad met allerlei informatie en het 
activiteitenoverzicht voor het komende jaar. Over een aantal activiteiten en onderwerpen 
willen wij  u graag informeren. 

8 april - Paasmiddag t/m groep 4  
De Paasmiddag komt te vervallen.  

16 mei – Opening speeltuinseizoen en inschrijven speelweek 
Deze datum wordt verplaatst. Wanneer de speeltuin weer open mag wordt er een 
definitieve datum vastgezet.  

13 t/m 17 juli – Speelweek vanaf 6 jaar 
De werkgroep is volop bezig met de organisatie van de speelweek. Voorlopig gaan we ervan 
uit dat de speelweek door kan gaan. Aanmelden kan vanaf 1 april via : 
http://ww.sysvision.nl/speelweek/ 
Als de speelweek doorgaat volgt er meer informatie over de definitieve inschrijving. 

Peuterochtenden 
Wanneer de speeltuin weer volledig open is, worden ook de peuterochtenden op 
dinsdagochtend weer ingepland. 

Speeltuinloterij 
Jaarlijks gaan in het voorjaar vrijwilligers langs de deur om de loten van de speeltuinloterij 
te verkopen. De verkoopperiode van de loten wordt verplaatst naar het najaar. 
Aanvullende informatie ontvangt u later. 

Contributie 2020 
De incasso van de contributie voor 2020 vindt plaats wanneer de speeltuin weer volledig 
open is.  

http://ww.sysvision.nl/speelweek/


 
 
We houden ons aan de maatregelen van de Nederlandse regering en u hoort van ons 
wanneer de speeltuin weer opengaat. Houd in ieder geval de website en facebook van 
speeltuinvereniging Hulhuizen in de gaten. 

Maak er thuis het beste van, blijf gezond en we hopen u te zijner tijd weer te ontmoeten in 
de speeltuin! 

 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van Speeltuinvereniging Hulhuizen 


