
 

 

 

 

 

September 2020 

 
Hallo speeltuinleden, 
 
Sinds de heropening van de speeltuin op 8 juni is er veel gespeeld door de kinderen. De 
afspraken die we hiervoor maakte zijn heel goed opgevolgd. Daar zijn we dan ook erg trots op. 
Mede dankzij het mooie weer, hebben kinderen, ouders, opa’s en oma’s, volop genoten van 
de speeltuin. En dat doet ons goed om te zien. 

Kinderen, ouders, opa’s en oma’s hebben, mede dankzij het mooie weer, volop genoten van 
de speeltuin.  

Helaas hebben we de activiteiten, zoals, Pasen en Speelweek, niet kunnen organiseren. Dat 
vonden wij natuurlijk erg jammer. 

HALLOWEEN-WEEKEND GAAT NIET DOOR 
Op 30 en 31 oktober staat het Halloween-weekend gepland. Helaas zijn de ontwikkelingen 
rondom het Corona-virus niet verbeterd. Na uitgebreid overleg binnen het speeltuinbestuur 
zijn we tot de conclusie gekomen om dit jaar geen Halloween-weekend te organiseren. 
 
SINTERKLAAS 
In het boek van Sinterklaas staat dat op zondag 22 november hij naar de speeltuin in 
Hulhuizen komt. We zijn nog in overleg met de organisatie of het mogelijk is dat hij een 
bezoek kan brengen in Hulhuizen. En zoja, op welke verantwoorde manier wij hem kunnen 
verwelkomen. Wanneer hierover meer bekend is hoort u van ons.  
 
VERKOOP SPEELTUINLOTEN GAAT NIET DOOR 
Jaarlijks gaan in het voorjaar vrijwilligers langs de deur om de loten van de speeltuinloterij te 
verkopen. De verkoopperiode van de loten was al verplaatst naar het najaar. Helaas zijn de 
ontwikkelingen rondom het Corona-virus niet verbeterd. Het is ondoenlijk om de loten door 
onze vrijwilligers op een verantwoorde manier te verkopen aan de deur. We vinden het 
natuurlijk jammer maar gezondheid gaat voorop en we hopen volgend jaar de verkoop van de 
loten te hervatten. 
 
RABO CLUBSUPPORT voorheen Rabobank Clubklas Campagne 
Vorig jaar was onze vereniging derde van de Rabobank Clubkas Campagne. Een geweldige 
prestatie waar we allemaal trots op zijn.  
Vanaf dit jaar heet dit Rabo Clubsupport. Graag willen we ook dit jaar weer een beroep op 



 
 
jullie doen om stemmen uit te brengen op onze vereniging. Zeker gezien het feit dat de 
verkoop van de speeltuinloten niet door kon gaan is iedere vorm van inkomsten dan ook erg 
welkom. Alvast onze hartelijke dank daarvoor! 
 
Hoe werkt het de stemperiode: 
De stemperiode vindt plaats tussen 5 tot en met 25 oktober 2020. 
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. De opbrengst willen we gebruiken voor 
het onderhoud van de speeltuin en de toestellen, zodat er veilig gespeeld kan worden in onze 
speeltuin zoals u gewend bent. 
 
ZWERFBOEKENKAST 
Van speeltuinorganisatie NUSO ontvingen we tot onze verrassing een hele verzameling 
kinderboeken. Het idee hierachter is om kinderen hun fantasie de vrije loop te laten in de 
speeltuin. Op het gestrande piratenschip op de uitkijk staan, achter boeven aanzitten in de 
skelters en kastelen bouwen in de zandbank. Er is zoveel te beleven! 
Fantasie van veel kinderen kan nog extra geprikkeld wordt door kinderboeken! Boeken zetten 
aan om nog avontuurlijker te spelen. Zo ontstond de realisatie van de zwerfboekenkast. 

Sinds half juli staat de zwerfboekenkast onder de overkapping! Daar zijn we trots op! 
De regels zijn eenvouding. 
- Neem een kinderboek 
- Leen een kinderboek 
- Ruil een kinderboek of breng een kinderboek. 
 
Graag schone en onbeschadigde kinderboeken. Is de kast vol?  
Dan geen boeken erbij zetten. 
Veel leesplezier! 

 


