Nieuwsbrief maart 2017
Kijk ook op onze vernieuwde website

Stichting Speeltuin Talud
www.speeltuintalud.nl en Facebook

Beste mensen,
Na een lange maar tot op heden milde winter, kijken we weer vooruit naar een sprankelend voorjaar met veel zon,
vertier in de buitenlucht en het genot van spelende kinderen.
Het doet ons als Bestuur dan ook veel genoegen dat wij u en uw (klein)kinderen binnenkort weer kunnen
verwelkomen in onze gezellige en opnieuw vernieuwde Speeltuin Talud.
Wat zijn de wetenswaardigheden ? Lees gezellig even mee …...
1.

Seizoen 2017:
 openingsdag; maandag 3 april om 14.00 uur.
 openingstijden:
:
maandag t/m zaterdag : 14.00 – 17.00 uur.
 evenementen: 1. NL doet;
:
vrijdag 10-03, van 09:00 tot 15:00 uur (zie website)
2. Rommelmarkt
:
zaterdag 10-06 van 10:00 – 16:00 uur
3. Pannenkoekendag :
woensdag 20-09 of zaterdag 23-09 (weerafhankelijk)
 sluitingsdatum van de speeltuin
:
zaterdag 30-09 om 17:00 uur.
 tussentijdse mededelingen hangen altijd op ons publicatiebord bij de ingang van de speeltuin.

2. Contributiebetaling 2017:
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 de vele prijsstijgingen zijn wij er in geslaagd de contributie onveranderd te laten.
Contributieprijzen 2017:
Dag entree prijs voor niet-leden:

Gezinslidmaatschap:
Verenigingen:
Ouders / begeleiders:
Kinderen

€ 22,00
€ 70,00
€ 1,50
€ 1,00.

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.
3. E-mail / Website / Facebook:
Ook Speeltuin Talud gaat met de wereldse ontwikkelingen mee en publiceert steeds meer informatie via de
(periodiek aangepaste) Website ( www.speeltuintalud.nl ) en via Facebook.
Hierdoor zijn wij in staat veel persoonlijker en actuelere informatie en service aan onze leden te bieden.
Deze Nieuwsbrief kunt u namelijk ook electronisch in uw postbus ontvangen.
Wij benodigen dan wel uw E-mailadres !
Geef dit bij uw contributiebetaling op of mail aan info@speeltuintalud.nl
Dit mailadres geldt tevens voor adreswijzigingen, opzeggingen en overige mutaties.
Kijk ook eens op onze

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

4. Gelrepas coupon:
Sinds juli 2015 zijn o.a. de gemeenten Renkum en Arnhem aangesloten bij de GelrePas. Dit is een pas waarmee
mensen met een laag inkomen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. 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.

5. Zoals ieder jaar zijn ook nu weer alle speeltoestellen voor het nieuwe seizoen gekeurd, zodat uw schatjes weer
heerlijk veilig kunnen spelen. Ook zijn er nieuwe picknicktafels voor onze bezoekers aangeschaft.

6. Verhuur clubgebouw:
De verhuurmogelijkheden voor feestjes en partijen (ook voor volwassenen) op de bovenverdieping van ons
clubhuis voorziet in een behoefte.. Het verheugd ons dan ook dat zowel jong als oud de praktische mix van
speelvoorzieningen en gezellig samen zijn onderkent. Voor de duidelijkheid dan nog even de
verhuurmogelijkheden:








verhuur aan volwassenen t.b.v. van kinderfeesten (tot 10 jaar),
verhuur aan volwassenen t.b.v. een verjaardagsfeest of jubileum (ook ’s-avonds),
verhuur aan verenigingen,
uitgesloten is verhuur aan kinderen ouder dan 9 jaar.
De huur voor het gebruik van het clubhuis (incl.) speeltuin bedraagt € 20,-- per uur.
De borg bedraagt € 30,-.
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

7. Wist u dat …..








Speeltuin Talud inmiddels al meer dan 25 speeltoestellen heeft,
onderzoek heeft uitgewezen dat spelen voor kinderen zéér gezond is,
de speeltuin volgend jaar 65 jaar bestaat !!
om dit te vieren uw suggestie welkom is in de Ideeënbus bij “Knabbel en Babbel” ,
onze oudste vrijwilliger al 78 jaar is (bedankt Kees),
wij best nog wat vrijwilligers kunnen gebruiken,



er voor de Rommelmarkt op zaterdag 10 juni nog standplaatsen te huur zijn
(grondplaats € 10,00 / tafel € 15,00),




Het nuttigen van meegebrachte eet- en drinkwaren tijdens de reguliere openingstijden van de
speeltuin nog steeds verboden is,
het Pipowagen arrangement voor (besloten) kinder(verjaar)party’s tijdens de openingstijden op
woensdag- en vrijdagmiddag een geweldig succes is en de all-in prijs (incl. snoep, drinken,
frietjes etc.) nog steeds maar € 5,00 p.p. bedraagt,
u alle vragen kunt mailen naar info@speeltuintalud.nl

Namens het Bestuur wensen wij u en uw kinderen weer een gezond jaar toe met veel speelplezier in uw en onze
Speeltuin Talud.

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

