Nieuwsbrief maart 2020
Stichting Speeltuin Talud,
Taludweg 23, Oosterbeek
Lieve speeltuin vrienden,
Na een lange maar milde winter, kijken wij –net als u- weer uit naar een sprankelend voorjaar met veel zon, vertier
en het genot van spelende kinderen.
Wij houden u middels deze nieuwsbrief graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw speeltuin.

Seizoen 2020:



Openingsdatum speeltuin
Sluitingsdatum speeltuin

: maandag 30 maart om 14.00 uur.
: zaterdag 3 oktober om 17:00 uur.

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.
Contributiebetaling 2020:
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.
Ondanks alle jaarlijkse prijsverhogingen slagen wij er budgettair in voor het 4e achtereenvolgende jaar de contributie
voor seizoen 2020 NIET te verhogen.
Contributieprijzen 2020:
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.

Speeltuin Talud schoonmaakdag; NL doet ; vrijdag 13 maart a.s.
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om een paar uurtjes
de handen uit de mouwen te steken.
Speeltuin Talud opent haar deuren van 09:30 – 15:00 uur voor iedereen die vrijdag een handje wil helpen met het
schoonmaken van de speeltoestellen en andere voorzieningen.

Speeltuin vernieuwingen.
Ook dit jaar is het Bestuur erin geslaagd diverse investeringen te kunnen doen.
Binnenkort wordt een nieuwe “wipkip” geïnstalleerd en zijn er een aantal nieuwe banken geplaatst. Ook de
verouderde zitstoelen zijn door een gift van de Nederlandse Spoorwegen verruilt voor aluminium exemplaren.
Tevens zijn alle speeltoestellen weer gekeurd, zodat uw kinderen ook dit jaar weer lekker veilig kunnen spelen.

Sponsor in de spotlights :
Ree-zo Electro World Oosterbeek aan de Utrechtseweg 86 is al jaren de “hofleverancier” voor alle in de speeltuin
benodigde spulletjes waar een stekker aan zit. Het persoonlijk advies, de grote deskundigheid, de snelle en complete
installatie en de uitgesproken klantgerichte mentaliteit en service zijn kernwoorden waardoor Speeltuin Talud
gekozen heeft voor deze jarenlange klantrelatie. Laat u ook eens verbazen door een bezoekje aan deze
vakspeciaalzaak in electrische apparaten..

Reparatie- / Inbouw- / Bezorgservice.
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.
Te reserveren via tel. nrs. : 0263819665 / 0610361557 / 0623470513.

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 weer een gezond jaar toe met veel speelplezier in uw en onze
Speeltuin Talud. Tot 30 maart !

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

