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Spelen is niet alleen leuk, het is ook nog eens heel belangrijk! Ook in Corona tijd! 

We hebben Goed nieuws! Vanaf maandag 8 juni is de speeltuin weer open! 

Om de speeltuin in Hulhuizen weer te openen, gelden de volgende afspraken: 
 Basisregels  
• Voor volwassenen en jongeren geldt: houd altijd 1,5 meter afstand.  
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.  
• Vermijd drukte.  
• Nies en hoest in je elleboog.  
• Was vaak je handen met zeep.  
• Ben je verkouden? Blijf dan thuis!  
• Heb je koorts of ben je benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.  

Wij hebben in overleg met de gemeente Lingewaard dezelfde richtlijnen te volgen van het 
RIVM als voor scholen en sportverenigingen. Wij liften dus mee op de regels die daarvoor 
zijn opgesteld, en dat betekent dat volwassenen beperkt aanwezig mogen zijn, net zoals ze 
niet langs de lijn mogen staan op het sportveld. We zijn dus primair open voor kinderen. 
Als het enigszins mogelijk is, komen kinderen zelfstandig naar de speeltuin. 
 
Medewerking volwassenen noodzakelijk 
Ook in de speeltuin gelden de richtlijnen van het RIVM. Dat wil zeggen dat volwassenen die 
er eventueel toch zijn, anderhalve meter afstand moeten houden.  
Het open kunnen blijven van de speeltuin valt of staat met het gedrag van de volwassenen 
en kinderen van 13 jaar en ouder. Vrijwilligers van de speeltuin en BOA’s houden 
regelmatig een oogje in het zeil. Als er onvoldoende afstand wordt gehouden en het te druk 
is, zijn we wij genoodzaakt de speeltuin te sluiten. Het zou wel erg jammer zijn als de 
speeltuin na de opening weer dicht zou moeten als volwassenen en kinderen van 13 jaar en 
ouder, zich niet aan de regels houden. 
 
Toilet 
Ga thuis naar het toilet voor je komt spelen. Het toilet is alleen open voor kinderen met 
hoge nood.  Reinigingsmiddelen zijn aanwezig. Één volwassene of begeleider per kind mag 
naar binnen, de anderen wachten - op afstand- buiten. Het toilet wordt regelmatig 
schoongemaakt. 



 
 
Hygiëne 
Toestellen worden niet gedesinfecteerd. Bezoekers nemen zelf schepjes, ballen etc. mee. 
 
Consumpties 
De kantine blijft gesloten. Beperk eigen consumpties, blijf op drukke momenten niet te 
lang, zodat andere kinderen ook kunnen komen spelen. Ruim je afval netjes op. 

Kinderfeestjes 
Vanaf 1 juli mogen er weer kinderfeestjes plaatsvinden. Dat kan natuurlijk ook alleen als er 
een vrijwilliger aanwezig is! Aanmelding van een kinderfeestje kan door te mailen naar 
speeltuin@hulhuizen.nl 

Vrijwilligers 
Wilt u ons helpen bij de speeltuinbezetting? Kijk voor meer informatie op onderstaande 
link: https://www.hulhuizen.nl/speeltuin-3/vrijwilligers-gezocht/ 
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