Nieuwsbrief maart 2019
Stichting Speeltuin Talud,
Taludweg 23, Oosterbeek
Lieve speeltuin vrienden,
Na een 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 2019:





Openingsdatum speeltuin
Sluitingsdatum speeltuin
Rommelmarkt
Make-A-Wish dag

: maandag 1 april om 14.00 uur.
: zaterdag 28 september om 17:00 uur.
: dit seizoen is er geen rommelmarkt.
: zaterdag 22 juni om 14:00 uur.

Contributiebetaling 2019:
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 prijsverhogingen die u allen dit jaar om de oren vlogen, zij wij er budgettair in geslaagd de contributie
en verhuurprijzen voor seizoen 2019 NIET te verhogen.
Contributieprijzen 2019:
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 mogelijk.

Speeltuin schoonmaakdag; NL doet ; vrijdag 15 maart a.s.
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om een dag(deel) de
handen uit de mouwen te steken. Doet u ook een paar uurtjes mee ? ...
Speeltuin Talud opent haar deuren om 09:00 uur voor iedereen die vrijdag een handje wil helpen met het
schoonmaken van de speeltoestellen en andere voorzieningen.
Een heerlijke lunch wordt natuurlijk door ons verzorgd en rond 15:00 uur sluiten we af.
I.v.m. de voorbereiding van de schoonmaakklussen en de benodigde materialen, graag even van tevoren aanmelden
dat u ons komt helpen.
Dit kan op de site www.nldoet.nl of via onze penningmeester Johan Jonkers; tel. nr. : 026 3340230.

https://makeawishnederland.org
Elke dag horen gemiddeld 3 kinderen het nieuws dat ze een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte hebben.
Opeens ziet het leven er heel anders uit. In plaats van gezond opgroeien en spelen gaan ze ziekenhuis in en uit.
Voor deze jonge patiënten is het uitkomen van een allerliefste wens een onvergetelijke ervaring die hun leven weer
een positieve wending geeft. En u kunt ze helpen die wens in vervulling te laten gaan.
Help ze met een bijdrage ter realisatie van hun droom.

Make-A-Wish Nederland vervult de allerliefste wensen van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige, soms
levensbedreigende ziekte. Deze non-profit organisatie kan niet zonder sponsors en daarom tracht het Bestuur van
Speeltuin Talud een steentje bij te dragen.
Op zaterdag 22 juni wordt er in Speeltuin Talud dan ook een speciale Make-A-Wish dag georganiseerd.
Alleen op die dag worden verrassende speeltoestellen geplaatst en verse pannenkoeken ter verkoop gebakken.
De opbrengst gaat natuurlijk naar Make-A-Wish Nederland. Wij rekenen op uw komst !
Natuurlijk is een spontane sponsorbijdrage ook van harte welkom.
Uw vrijwillige bijdrage kunt u op hetzelfde rekeningnummer als de contributiebetaling storten, echter met
omschrijving “Make-A-Wish “.



IBAN nummer: NL33 RABO 0385 0150 62 ten name van Stichting Speeltuin Talud te Oosterbeek
vermeld in de kolom “omschrijving” uw adres en “ Donatie Make-A-Wish “.
Wij zorgen er voor dat uw bijdrage op de juiste plek terecht komt.

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 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.

Namens het Bestuur wensen wij u en uw kinderen weer een gezond jaar toe met veel speelplezier in uw en onze
Speeltuin Talud. Tot 1 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

