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Beste jongens en meisjes, ouders/verzorgers en 

begeleiders 
 

Hierbij ontvangen jullie het programma voor Speelweek Hulhuizen 

2022 van Speeltuinvereniging Hulhuizen. De afgelopen maanden zijn 

we met ons team weer aan de slag gegaan met de organisatie van 

Speelweek 2022. 

Dit jaar is het thema van de Speelweek “Kunst & Vliegwerk”. 

We hebben weer een mooi en gevarieerd programma voor jullie 

samengesteld. Samen met veel vrijwilligers en mede mogelijk 

gemaakt door gulle gift van sponsoren maken we er weer een leuke, 

actieve, sportieve, creatieve en onvergetelijke Speelweek van.  

  

We beginnen dit jaar weer op maandagmiddag. Op woensdagavond 

kunnen de deelnemers natuurlijk weer blijven overnachten en op 

vrijdagavond sluiten we de week samen feestelijk af. 

Maar we verklappen nog niet alles, daarvoor moet je toch echt 

wachten tot de Speelweek begint. 

We delen de deelnemers soms op in 2 leeftijdsgroepen: de jongere 

kinderen (basisschoolgroepen 2 - 3 - 4 - 5) en de oudere kinderen 

(basisschoolgroepen 6 - 7 - 8). Dit zien jullie af en toe in het 

programma terug. 

 

Let op! Achter in het boekje staat het reglement Speelweek 2022. 

Hierin staat belangrijke informatie lees dit even goed door. 

 

Tot over een paar weken! 

De Organisatie Speelweek Hulhuizen   
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Sponsoren Speelweek Hulhuizen 

De speelweek zou niet mogelijk zijn zonder alle vrijwilligers én de 

sponsoren. Zij maken het mede mogelijk dat we alle leuke 

activiteiten kunnen realiseren en benodigde materialen kunnen 

aanschaffen. 

Onze dank gaat dan ook uit naar: 

o Alberdeco Chocolaterie 

o Albert Heijn Gendt 

o Alustaal B.V. 

o Auto Alliance Bemmel B.V. 

o Autobedrijf Mulders 

o Autobedrijf van Sambeek 

o Autorijschool Dolf Flintrop 

o Autorijschool Jansen 

o Bakkerij Milder 

Basten BouwService B.V. 

Basten Schilderwerken 

Bloemsierkunst Ron Tijshen 

Boerderijwinkel de Geer 

Cafetaria Flintrop  

Camping Waalstrand 

DA Drogisterij Carla 

De Klok 

De Kroon MH 

De Smaakcateraar 

Derks Montage B.V. 

Dierenartspraktijk Bakker-Brom 

Electro World Eltink 

FlexAcccount Administratie & 
Belastingadvies 

Floriosa 

Foto Mireat 

Gall & Gall Gendt 

GraphicWorld 

Helsen Onderhoud Montage 

Home Garden Shop 

Hoogveld Elektrotechniek 

Huidverzorgingssalon Ellie 

Inshared 

Installatiebedrijf Hullenaar Balk 

Installatiebedrijf Pere 

J&S Auto’s 

J.A. Goris & Zonen B.V. 

Jadine’s Brillenwinkel 

Janco Visser 

Job Loeff Scooters en Motoren 
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Joosten & Stuurman Architecten 

Kees van 't Hullenaar Hout 

KEOS Systems & Service 

Klarenbeek Vastgoed 

Kruitvat 

Leenders Bike Totaal 

Lukassen B.V. 

Marco van Alst Stucadoorsbedrijf 
en Electrotechniek 

McCoy en Partners 

Milder Bemmel 

MOODS 

Nanda’s Hairfashion 

Obdam Financieel Advies Haal-
deren 

Patrick Loeff Installatiebedrijf 

Proef 

Quintes Verzekeren en 
Risicobeheer Gendt 

Regio-IT 

Renovum B.V. 

Rensen Staal B.V. 

Rent-All  

Rijndertse bestratingen 

Schaars Verzekeringen 

Schoen- en Sleutelspecialist Nico 
Jansen 

Schouten Groencultuur 

Sessink Wonen  

Slagerij Wim Buurman 

Spoeltman Bouw 

Taxatiebureau Teunissen 

The Read Shop 

Toys 2 Play 

Trintech B.V. 

Tuincentrum Groenvoorziening De 
Pas 

V.O.F. Vos Transport Doornenburg 

Van Dam Tweewielers 

Velco Huissen 

Verfcentrum Harry Mattijssen 

Vincent Milder Grondverzet en 
Transport 

WeDoCare 

Welkoop Gendt 

Westerhof Onderhoudsbedrijf  

WIDO B.V. 

Wiecherink Bouwmaterialen 

Wijnzinnig 

Wijs, ambachtelijk ijs 

Willemsen Interieurbouw 

Willemsen Wonen 

Witjes Administraties 
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Maandag 18 juli 

 

 

 

 

     

12.00 uur Terrein open 

12.00 - 13.30 uur Aanmelden, tent opzetten 

13.30 uur Officiële opening van Speelweek 2022 

14.00 - 16.00 uur Activiteit 

16.30 uur Sluiting terrein 

 

De parkeerplaatsen voor auto’s zijn zeer beperkt en komt de verkeersveiligheid van 

de kinderen niet ten goede. Daarom ons verzoek: kom zoveel mogelijk op de fiets. 

We mogen weer gebruik maken van het terrein bij de familie Holtslag, Groenestraat 

1. Verkeersregelaars wijzen de weg. Zorg dat de fiets goed in de rij aansluit zodat 

we alle fietsen kwijt kunnen. Dit geldt ook voor begeleiders die er misschien maar 

even zijn. Auto’s enkel parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen, volg de 

aanwijzingen van de verkeersregelaars.  

Ouders/verzorgers zijn tot 13.30 uur welkom om te assisteren bij het opzetten van 

de tenten. 

Om 13.30 uur starten we met de officiële opening van de Speelweek. Vanmiddag 

maak je kennis met de kinderen uit je groep en je groepsbegeleiding door middel 

van sportieve en creatieve activiteiten. Je blijft op het terrein van de speeltuin. Neem 

zelf genoeg drinken en eventueel wat te eten mee! 
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Dinsdag 19 juli 

 

     

09.00 uur Terrein open 

09.30 - 12.00 uur Activiteit 

12.00 - 12.45 uur Lunch, zelf meenemen 

12.45 – 16.00 uur Walburgen 

16.30 uur Sluiting terrein  

 

Kom vandaag op de fiets! 

In de ochtend blijven we op het terrein en gaan we echte kunstwerken maken. Hier 
gaan we gerecycled materiaal voor gebruiken. Je mag 1 tas meenemen met allerlei 
materialen (denk aan oud bestek, oude strijkbout, kapotte banden, wc rolletjes, 
plastic flessen) en gereedschap (hamer, tang, schroevendraaier, enz). 

Na de lunch vertrekken we in groepjes op de fiets naar Walburgen, lekker afkoelen 
in het water! Neem daarom zwemkleding mee, een handdoek, zonnebrandcrème en 
eventueel een pet. Zorg ook voor een rugzak met voldoende eten en drinken! 

 

 

LET OP: je mag om 16.00 uur worden opgehaald 
op Walburgen! 

Vanaf 16.30 uur is er niemand van de organisatie 
meer aanwezig op Walburgen. 

 

Ouders/verzorgers: wij zullen op Walburgen zoveel 
mogelijk uw kind in de gaten proberen te houden. 
Wij stellen ons echter niet aansprakelijk wanneer er 
onverhoopt iets mocht gebeuren. U bent van harte 
welkom om op Walburgen aan te sluiten of om uw 
kind om 12.30 uur bij de Speeltuin op te halen. Meldt 
dan wel uw kind af bij zijn/haar begeleiders!  
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Woensdag 20 juli  

 

 

 

09.00 uur Terrein open 

09.30 - 12.00 uur Activiteit 

12.00 - 13.00 uur Lunch, zelf meenemen 

13.00 - 16.00 uur Activiteit 

16.30 uur Sluiting terrein 

 

’s Ochtends werken we in twee leeftijdsgroepen. De jongere groepen gaan vandaag 
te voet speuren in de omgeving, dus goede WANDELSCHOENEN zijn fijn. 

De oudere kinderen gaan vanochtend op pad met de FIETS. Vergeet die dus niet! 
Jullie gaan onderweg speuren.  

Na de lunch gaan we allemaal weer deelnemen aan de middagactiviteiten op het 
terrein van de speeltuin. Ook vandaag moet je zelf weer voor voldoende eten en 
drinken zorgen.  
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Woensdagavond 

 

 

   

 

 

 

 

19.00 uur Terrein open 

20.00 - 22.30 uur Activiteiten op het terrein en vossenjacht 

23.00 uur Einde avondprogramma voor jong en oud: kinderen die niet 
blijven overnachten mogen worden opgehaald 

 

Als je aan het avondprogramma wil meedoen en/of blijft overnachten, dan ben je 

vanaf 19.00 uur weer welkom. Als je blijft slapen vergeet dan niet om een slaapzak, 

luchtbed, nachtkleding en toiletspullen mee te nemen, evenals zwem- en droge 

kleding voor de volgende dag. Om 20.00 uur starten we met het avondprogramma. 

We houden een vossenjacht en er zijn enkele activiteiten op het terrein van de 

speeltuin. Als je lekker thuis wilt slapen dan kun je rond 23.00 uur worden 

opgehaald. 

Ouders: meldt uw kind altijd bij de organisatie af (bij de toegangspoort). Zo houden 

we goed overzicht wie er wel en niet aanwezig is. De begeleiders van de groepen 

blijven niet overnachten. De organisatie zorgt zelf de hele nacht voor toezicht en het 

terrein is afgesloten. 

De ervaring leert dat sommige kinderen het toch te spannend vinden om te 

overnachten en naar huis willen: zorg dat u als ouder telefonisch bereikbaar 

bent!  
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Donderdag 21 juli 

 

 

07.30 uur Terrein open 

08.00 uur Ontbijt AH Gendt 

09.15 - 12.00 uur Activiteit 

12.00 - 13.30 uur Lunch verzorgd door de Speelweek 

13.30 – 16.00 uur Activiteit 

16.30 uur Sluiting terrein 

 

Deze sportieve dag begint met een goed ontbijt. Kinderen die niet zijn blijven slapen 

zijn ook van harte welkom om deel te nemen aan het ontbijt. Evenals de begeleiders 

van de groepen. 

De hele dag kunnen jullie je uitleven bij de verschillende waterattracties. Zorg dus 

voor bad- en sportkleding, een handdoek, droge kleding en zonnebrandcrème! 
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Vrijdag 22 juli 

 

 

11.00 uur Terrein open 

11.00 - 12.30 uur Tent opruimen, vrij spelen 

12.30 - 13.00 uur  Lunch, zelf meenemen 

13.00 - 16.00 uur Activiteit  

16.30 uur Sluiting terrein 

18.00 uur Terrein open 

18.30 uur Officiële sluiting 

18.45 - 21.30 uur Eindfeest! 

 
Voor vandaag verklappen we nog niet alles. Zorg zelf voor genoeg eten en drinken. 

 

Vrijdagavond 

Alle ouders, opa’s, oma’s, vrijwilligers en andere belangstellenden zijn van harte 

welkom om samen met jullie de Speelweek af te komen sluiten. Natuurlijk is er de 

welbekende loterij met vele prijzen. Je kunt een foto maken in het Kunst & 

Vliegwerk-hoekje als aandenken. Er zal muziek zijn en tegen betaling een hapje 

te eten en een drankje te drinken. 

Kom indien mogelijk met de fiets. Kom je met de auto, volg dan de aanwijzingen van 

de verkeersregelaars. 

 

Wij hopen dat jullie in grote getalen aanwezig zullen zijn om samen 

met ons Speelweek 2022 feestelijk af te sluiten! 
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Reglement Speelweek 2022 

 

 

Bereikbaarheid: Terrein van sport- en speeltuinvereniging Hulhuizen, Munnikhofsestraat                                                                                                          
22a Gendt. Telefoon kantine 0481-421127. Telefoon leiding speelweek Cindy 06-40171255 of 
Frank 06-81894737. Website: www.hulhuizen.nl. Email: speelweekhulhuizen@live.nl.                                                                                                                                                     

Bezoekers: Van bezoekers, zoals pers, sponsoren en mensen van de gemeente wordt 

verwacht dat zij zich eerst melden bij de organisatie. Hier wordt men vervolgens verder 
begeleid.  

Deelname/kosten: Kinderen van leden van Speeltuinvereniging Hulhuizen kunnen 

deelnemen aan de speelweek (lidmaatschap peildatum 1 maart 2022). Zij hebben een leeftijd 
van 6 t/m 12 jaar of worden tijdens de speelweek 6 jaar. Deelname kan pas geschieden na 
aanmelding en betaling. Maximaal aantal deelnemers bedraagt 250. De aanmelding wordt pas 
definitief na betaling van het inschrijfgeld. Wanneer na de betalingen het maximum aantal 
deelnemers nog niet bereikt is dan kunnen kinderen van speeltuinleden zich alsnog aanmelden 
(tot 11 juni 2022). De kosten voor deelname bedragen € 32,50 per gezin en daarnaast € 12,50 
per kind. Na betaling vindt geen restitutie meer plaats. 

Eten en drinken: De organisatie verzorgd op enkele dagen het eten en drinken, zie 

hiervoor het programmaboekje. Zorg daarnaast altijd zelf voor voldoende eten en drinken, want 
de ervaring leert dat de kinderen tijdens deze dagen meer honger en dorst hebben dan 
normaal. Energiedrankjes en een overdaad aan snoep zijn niet gewenst. 
Zorg vooraf dat de organisatie van de speelweek op de hoogte is van evt. voedingsdiëten en 
allergieën/medicijngebruik e.d. 

Groepen: Tijdens de speelweek hanteren we twee leeftijdscategorieën: kinderen uit groep 2 

t/m 5 en uit groep 6 t/m 8 die gedeeltelijk aan een gezamenlijk programma deelnemen. 
Minimumleeftijd is 6 jaar of het kind wordt 6 jaar tijdens de speelweek. Voorafgaand aan de 
speelweek kan men een voorkeur opgeven voor vriend(in) om samen aan hetzelfde groepje 
deel te nemen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze voorkeur, doch gezien 
de gemengde samenstelling van de groepen is dit niet altijd mogelijk. Per groep is er minimaal 
1 vaste begeleider die verantwoordelijk is voor de groep. Het is mogelijk om, op verzoek, 
kinderen die qua leeftijd behoren tot de oudere groep, te plaatsen bij de jongere groep. 
Andersom is niet mogelijk.  

Tenten: De kinderen mogen een kleine tent meenemen en deze opzetten op het 

aangewezen terrein. Daarnaast zijn er enkele groepstenten t.b.v. de leiding en activiteiten.                                                                                                
De meeste activiteiten vinden plaats op het terrein van de sport- en speeltuinvereniging 
Hulhuizen.  

Hulpverlening: Tijdens de speelweek is het mogelijk dat er zich een noodsituatie voordoet.                                                                                                                        
We denken hierbij aan een ongeval, brand of extreme weersomstandigheden. Zie hiervoor het 
calamiteitenplan. 

Kleding: Denk aan de juiste kleding, in overeenstemming met de weersverwachting. Geef 

uw kinderen in ieder geval een extra setje kleding en een handdoek mee. Op sommige dagen 
is badkleding gewenst. Denk ook aan zonnebrandcrème als het weer hiertoe aanleiding geeft. 

http://www.hulhuizen.nl/
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Openingstijden: De speelweek begint op maandag 18 juli 2022 en eindigt op vrijdag 22 juli 

2022. Zie voor de exacte tijden het programmaboekje. Er is begeleiding aanwezig 1 uur voor 
het begin van het programma tot een half uur na afloop van het programma. Tijdens de pauzes 
gaan de kinderen niet naar huis. Zorg ervoor dat de kinderen voor het aanvangstijdstip van de 
activiteit daadwerkelijk op het terrein aanwezig zijn.  
 
Ook vragen wij vrijwilligers die staan ingepland voor de begeleiding van een activiteit om een 
half uur voor aanvang zich te melden bij de organisatie voor uitleg. Op deze wijze kunnen de 
activiteiten tijdig aanvangen. Bij slecht weer kan besloten worden om het programma te 
wijzigen en enkele activiteiten geen doorgang te geven. We zullen dit zoveel mogelijk via de 
nieuwsbrief en sociale media communiceren. Houdt er rekening mee dat dit kan betekenen dat 
het programma eerder eindigt of later begint. 

Begeleiding: Kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten kunnen zich aanmelden als 

begeleider van een groep tijdens de speelweek. De organisatie bepaalt de inzet van de 
begeleiders tijdens de speelweek. De begeleiders kunnen ook deelnemen ten behoeve van 
een maatschappelijke stage. Hiervoor dient men voorafgaand aan de speelweek contact op te 
nemen met de stagecoördinator van de school. Er is voor de begeleiding geen mogelijkheid 
voor overnachting. 

Parkeren: Op het terrein zelf zijn geen mogelijkheden tot parkeren. We vragen u dan ook                                                                                   
zo veel mogelijk met de fiets te komen. Fietsen kunnen worden geplaatst bij de fam. Holtslag 
aan de Groenestraat, volg hiervoor de aanwijzingen ter plekke. Ook als u uw kind alleen even 
naar het terrein brengt vragen wij u de fiets aan te sluiten, zodat er geen chaos ontstaat. 
Parkeren van auto’s langs de openbare weg. Volg hiervoor de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars. Voor het uit laten stappen van de kinderen en het uitladen van goederen is 
direct bij de ingang van het terrein gelegenheid.  

Publiciteit: Tijdens de speelweek zullen foto’s gemaakt worden, die mogelijk gepubliceerd                                                                                                                              
gaan worden op de website van Hulhuizen. Als u bezwaar heeft tegen publicatie van foto’s van 
uw kind(eren) dient u dit vooraf kenbaar te maken aan de organisatie. 

Roken en alcoholische dranken: Vanuit een voorbeeldfunctie zal de begeleiding en 

vrijwilligers gevraagd worden het roken te beperken. Alcoholgebruik door de begeleiding en 
vrijwilligers is tijdens de openingsuren van de speelweek niet toegestaan, met uitzondering van 
de vrijdagavond vanaf 18.00 uur. 

Toegang tot het terrein: De kinderen melden zich iedere ochtend bij de centrale tent 

en                                                                                                            leveren daar 
hun keycord in bij hun begeleider. De organisatie heeft hiermee overzicht welke kinderen 
aanwezig zijn. Na afloop van het programma nemen de kinderen hun keycord weer mee naar 
huis. Ouders en overige belangstellenden mogen tijdens het programma niet aanwezig zijn op 
het terrein, mits hier om gevraagd wordt door de leiding. In het programmaboekje kunt u 
vinden wanneer u van harte welkom bent op het terrein. Tijdens de overnachting van 
woensdag op donderdag is het terrein afgesloten. Als u uw kind komt ophalen, meldt u zich 
dan bij de nachtwacht aan de ingang. Vrijdag na afloop van de speelweek graag de keycord 
weer inleveren. 

Verzekering: Deelname geschiedt op eigen risico. De activiteiten van de speelweek zijn                                                                                                                      
verzekerd op grond van de WA-verzekering van de speeltuinvereniging. Als de kinderen het 
terrein verlaten zonder dit te melden aan de leiding, vervalt de verantwoordelijkheid van de 
leiding. Laat geld, kettingen, horloges, mp3-spelers, mobieltjes e.d. thuis, bij verlies of 
beschadiging is de sport- en speeltuinvereniging Hulhuizen hiervoor niet aansprakelijk. 



 13 

 
 
Voor verdere informatie zie de site www.hulhuizen.nl en facebook Speelweek Hulhuizen 
Mocht er toch nog iets te vragen zijn wat niet op de site staat, mail dan naar 
speelweekhulhuizen@live.nl 
 

          

 

Alvast een fijne zomervakantie! 

 

 

 

http://www.hulhuizen.nl/
mailto:speelweekhulhuizen@live.nl

