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Beste jongens en meisjes, ouders en andere leden, 
 
Het speelseizoen 2016 komt eraan en de speeltuinvereniging heeft weer veel leuke 
dingen voor jullie in petto! Daarnaast worden er nieuwe toestellen geplaatst én we 
bestaan 45 jaar! Een zeer bijzonder jaar dus. 
 
Zoals jullie merken hebben we gekozen voor iets andere opzet wat betreft het 
verspreiden van de papieren agenda.  
Heel lang waren jullie gewend om 3 á 4 keer per jaar papieren van de speeltuin in de 
brievenbus te krijgen. Maar óók wij krijgen te maken met stijgende kosten en niet in 
mindere mate met minder vrijwilligers. Én de vrijwilligers die heel veel voor ons doen 
zijn juist mensen die ook al veel doen voor andere verenigingen. Vandaar dat we nu 
de hele jaaragenda en aanmeldingsformulieren in 1 enveloppe doen en bij jullie door 
de bus doen. 
 
Over vrijwilligers gesproken, iedere vereniging draait hierop, ze zijn de spil in de 
vereniging. Zonder vrijwilligers geen activiteiten. Oók speeltuinvereniging 
Blekkerhoek is hiermee groot geworden en we hopen hiermee nog heel lang mee 
door te kunnen gaan., 
 
Nu komen we tot de kern van dit verhaal. Wij zitten te springen om vrijwilligers. 
Vooral voor de activiteiten zoals kamperen, Halloween, opening en sluiting 
speelseizoen, maar ook toezichthouden in de speeltuin tijdens openingstijden. Tot nu 
toe wordt dit gedaan door de mensen die het al heel lang doen, maar er zit in deze 
groep (om uiteenlopende redenen) verloop en ze geven aan dat ze er binnen aantal 
jaren mee willen stoppen. Dus wij moeten ons op de toekomst voorbereiden. 
 
Om ook in de toekomst doorgang te laten gaan zoeken we vrijwilligers die activiteiten 
(voor jong én oud) willen organiseren en begeleiden, vrijwilligers die de speeltuin 
onderhouden én vrijwilligers die in het bestuur plaats willen nemen.  
Wát je kunt doen is belangrijker dan hoeveel je kunt doen. Enthousiasme en eigen 
ideeën als inbreng wordt toegejuicht. 
 
Mocht je nieuwsgierigheid gewekt zijn? heb je vragen? Neem dan kontakt op of kom 
langs in de speeltuin. Kontakt kan via info@blekkerhoek.nl.  Bellen kan natuurlijk ook 
met 0572-352551 (Ans en Gerard Koolhof) of 06-11538788 (Gerwin Willemsen) 
 
Met speelse groet, 
 
Het bestuur speeltuinvereniging Blekkerhoek 
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