Nieuwsbrief maart 2021
Stichting Speeltuin Talud,
Taludweg 23, Oosterbeek
Lieve speeltuin vrienden,
Corona heeft ons allemaal stevig in de greep.
Ook Speeltuin Talud kent hierin behoorlijke uitdagingen.
Zoals bekend is Speeltuin Talud een stichting die door vrijwilligers wordt gerund.
Een groot deel van onze vrijwilligers was aan te merken als “Corona risico groep “ en heeft de werkzaamheden dan
ook moeten staken.
Dit bracht het voortbestaan van de speeltuin in gevaar !
Gelukkig heeft zich onder de stuwende kracht van Henrita Aalberts (dank hiervoor) een nieuwe groep vrijwilligers
aangemeld, waardoor het voortbestaan van de speeltuin vooralsnog is verzekerd.
Echter …. voor de maandagmiddag bezetting zijn nog geen vrijwilligers gevonden en blijft de speeltuin dan ook
gesloten.
Van dinsdag tot en met zaterdag van 14:00 – 17:00 uur bent u in het nieuwe seizoen natuurlijk weer van harte
welkom.

Seizoen 2021:



Openingsdatum speeltuin
Extra openingsuren

: dinsdag 30 maart om 14.00 uur.
: vanaf woensdag 10-03 tot de officiële openingsdatum:
iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 14:00 – 17:00 uur.



Sluitingsdatum speeltuin

: zaterdag 2 oktober om 17:00 uur.

Contributie 2021:
Ondanks alle Corona narigheid en de ongetwijfeld daarmee verband houdende prijsverhogingen, zij wij er voor het
5e achtereenvolgende jaar budgettair weer in geslaagd de contributie voor seizoen 2021 NIET te verhogen.
Contributieprijzen 2021:
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 pin of 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 mogelijk.

Vernieuwing Bestuursleden:
Bestuurslid Mariska Kooij heeft haar werkzaamheden binnen het Bestuur dit jaar beëindigd.
Mariska, namens ons allen hartelijk dank voor je inzet en motivatie binnen ons clubje.
Gelijktijdig zijn wij verheugd in Henrita Aalberts - Woudenberg een waardige opvolger te hebben gevonden.
Met haar enthousiasme en omvangrijke netwerk zijn wij er van overtuigd met Henrita een vruchtvolle en vooral
gezellige tijd te kunnen gaan doorbrengen.

Verhuur clubgebouw:
Zolang de Corona regels uit Den Haag gelden, is het clubgebouw alleen voor kinderparty’s te verhuren..
Alleen de organiserende ouder(s) mag / mogen zich in het clubgebouw begeven.
Op het buitenterrein mogen tijdens het feestje maximaal 10 volwassenen aanwezig zijn.
Voor kinderen geldt geen restrictie.
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.) Prijs: € 7,00 p.p.
Te reserveren via tel. nrs. : 0263819665 / 0610361557 / 0623470513.

Het Bestuur van de speeltuin is van mening dat ieder kind de kans moet krijgen rookvrij op te groeien.
Speeltuin Talud is dan ook vanaf heden geheel rookvrij: de entree, de speeltuin zelf, maar ook de kantine en het
terras. Ook de e-sigaret valt onder het rookvrije beleid. Kortom, samen op weg naar een rookvrije generatie.
Graag ook uw medewerking in deze.

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

Namens het Bestuur wensen wij u en uw kinderen een vooral gezond en vreugdevol nieuw speelseizoen.
Pas goed op uzelf en tot ziens in uw en onze Speeltuin Talud.
Tot snel !

P.s. aan de toegangspoort zijn de Corona spelregels voor het Talud speelterrein opgehangen.

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

.

