Nieuwsbrief maart 2018
Stichting Speeltuin Talud,
Taludweg 23, Oosterbeek

Speeltuin Talud 65 jaar

Lieve speeltuin vrienden,
Het is dit jaar zover …… Speeltuin Talud bestaat 65 jaar en dit gaan we natuurlijk samen met u en uw kinderen
groots vieren !
Wanneer ?

Zondag 13 mei van 13:00 – 17:00 uur.

Historie naar nu:
Vlak na de laatste grote “burentwist” is de speeltuin ontstaan. Niets meer dan een grote krater, waar buurtbewoners
een primaire speelgelegenheid voor hun kroost creëerden, echter inmiddels uitgegroeid tot een van de mooiste –door
vrijwilligers gedreven- speeltuinen in de regio.
Omarmd door inwoners, middenstand en vrijwilligers heeft de speeltuin zich ontwikkeld tot een fijne, veilige én
uitdagende speelplek voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
In de loop van de jaren is het speelse creatief denken en bewegen van het kind centraal komen te staan en zijn de
landelijke omgeving en de natuurlijke en duurzame spelmaterialen prachtige hulpmiddelen gebleken.
Met recht een unieke voorziening in uw regio.

Feest:
Dit langdurige bestaan laten we zeker niet onopgemerkt voorbij gaan !
Iedereen is dan ook op zondag 13 mei a.s. van harte welkom dit feest gezamenlijk te vieren.
Het beloofd een hele speciale dag te worden, want behalve de bestaande speeltoestellen en de prachtige nieuw
aangeschafte trampoline en het “speelhoek winkeltje”, staat er ook een groot springkussen opgesteld.
Maar dat is niet alles !
Clown Fleur is de hele middag aanwezig om de kinderen te vermaken met o.a. ballonfiguren, popcorn of een
suikerspin te maken.
We vertellen nog niet alles, maar zorg dat u en uw kinderen er niets van missen !
Noteer dus nu al in uw agenda: zondag 13 mei a.s. van 13:00 – 17:00 uur.

Kijk voor het laatste nieuws ook op onze vernieuwde website

www.speeltuintalud.nl en Facebook

Op de volgende bladzijde volgen nog enkele belangrijke zaken ….

Seizoen 2018:



Openingsdatum speeltuin
Sluitingsdatum speeltuin

: dinsdag 3 april om 14.00 uur.
: zaterdag 29 september om 17:00 uur.



Viering 65-jarig bestaan

: zondag 13 mei van 13:00 – 17:00 uur

Rommelmarkt

: zaterdag 9 juni van 10:00 – 16:00 uur
(grondplaats € 10,00 / tafel € 15,00)
: zaterdag 19 september .




Patatdag

Contributiebetaling 2018:
Speeltuin Talud is een stichting en wordt door vrijwilligers ingevuld.
Om de voorzieningen op peil te houden zijn wij natuurlijk van uw bijdrage en bezoek afhankelijk.
Contributieprijzen 2018:
Dag entree prijs voor niet-leden:

Gezinslidmaatschap:
Verenigingen:
Kinderen: € 1,00 p/p, volwassenen:

€ 22,00
€ 70,00
€ 1,50 p/p.

Leden kunnen na betaling bij het “Knabbel & Babbelhuisje” de nieuwe toegangssleutelhanger afhalen.
(s.v.p. tonen bij ieder bezoek). Contributiebetaling kan uitsluitend via een overschrijvingskaart of via telebankieren.
U kunt uw deelname storten op:
 IBAN nummer: NL33 RABO 0385 0150 62 ten name van Stichting Speeltuin Talud te Oosterbeek
 vermeld uw adres en uw E-mailadres in de kolom “omschrijving”.
Onze penningmeester weet dan van wie de betaling afkomt.
 ivm veiligheidsaspecten is géén contante contributiebetaling in de speeltuin meer mogelijk.

E-mail / Website / Facebook:
Speeltuin Talud publiceert steeds meer informatie via onze Website ( www.speeltuintalud.nl ) en via Facebook..
Hierdoor zijn wij in staat veel persoonlijker en actuelere informatie en service aan onze leden te bieden.
Verstrek ons uw E-Mail adres bij uw contributiebetaling op of mail aan info@speeltuintalud.nl .
Dit mailadres kunt u tevens gebruiken voor adreswijzigingen, opzeggingen en overige mutaties.
Kijk ook eens op onze

Facebook pagina waar u tevens de leuke reacties van onze bezoekers kunt lezen.

Gelrepas coupon:
Houders van de GelrePas kunnen voor het komende seizoen op vertoon van hun GelrePas en tegen inlevering van
coupon 6 maximaal één gezinsabonnement gratis bij Speeltuin Talud aanschaffen. Neem uw Gelrepas en coupon
mee naar de speeltuin zodat wij uw pasnummer op de coupon kunnen noteren en uw aanvraag direct kunnen
afhandelen.

Verhuur clubgebouw: Kijk op onze website naar de vele mogelijkheden .
Voor reserveringen en verhuurvoorwaarden kunt u contact opnemen met:
Mevr. B. Jonkers, Paul Krugerstraat 51, 6861 CS Oosterbeek. Tel.: 026 3340230. E-mail: jonkersc@xs4all.nl

Pipowagen arrangement: voor (besloten) kinder(verjaar)party’s tijdens de openingstijden op woensdag- en
vrijdagmiddag. Prijs (incl. snoep, drinken, frietjes etc.) nog steeds maar € 5,00 p.p.
Namens het Bestuur wensen wij u en uw kinderen weer een gezond jaar toe met veel speelplezier in uw en onze
Speeltuin Talud. Tot 3 april !

Ledenadministratie: Paul Krugerstraat 51 6861 CS Oosterbeek e-mail: info@speeltuintalud.nl
Secretariaat: Ploegseweg 34 6862 EP Oosterbeek. E-mail: g.roelofs5@kpnplanet.nl

