
Speeltuinvereniging “Dillenburg “
E-mail : riet-schouten@live.nl Website : www.speeltuindillenburg.nl

Zaterdag 21 april 2018 om 10.00 uur gaat speeltuin Dillenburg weer open voor het 
nieuwe speelseizoen in een mooi versierde tuin en muziek.
Op vertoon van het lidmaatschapskaartje krijgen alle kinderen weer gratis  limonade en 
poffertjes aangeboden.
Alle ouders, familie en kennissen zijn van harte welkom en hebben die dag gratis toegang.

Nieuwe speeltoestellen.
Het glijbaantje voor de jongste kinderen is vervangen door een nieuwe.

Contributie
De contributie bedraagt € 14,00 voor het hele gezin.
We verzoeken u de contributie voor 15 april over te maken op onze bankrekening
 NL73 RABO 03554 50488 t.n.v. speeltuin “Dillenburg “ of uiterlijk tijdens de opening 
contant te voldoen.
Onze voorkeur gaat uit naar betaling via de bank.

Dagkaartjes
De prijs voor een dagkaartje is € 1,00 per kind.

Oppas
Tijdens de openingstijden is er een oppas aanwezig ( mevr. Schouten ). Zij zal toezicht 
houden op de gang van zaken in de speeltuin en heeft het recht kinderen zonder kaartje de 
toegang te ontzeggen.
Kaartjes dienen zichtbaar te worden gedragen. De kleintjes tot en met 4 jaar mogen zonder 
begeleiding niet in de speeltuin verblijven.

Kinderverjaardagen BUITEN openingstijden.
Leden
Het is mogelijk kinderverjaardagen te vieren buiten de normale openingstijden.
Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw Schouten.
Leden betalen € 15,00 ( voor max. 2,5 uur ) en € 5,00 per uur extra.
Gastkinderen en volwassenen betalen € 1,00

Niet leden
Niet leden betalen € 25,00 i.p.v. € 15,00 ( voor max. 2,5 uur ) en € 5,00 per uur extra.
Kinderen en volwassenen betalen € 1,00

Koningsdag 27 april
De speeltuin is dan open vanaf 12.00 uur

Risico
Het betreden van en het spelen in de speeltuin is op eigen risico.



De vereniging is alleen aansprakelijk bij grove nalatigheid.

Ideeen
Mocht u een leuk idee hebben voor de speeltuin, maak het kenbaar bij de oppas.

Openingstijden
Normale tijden ma-di-do-vr 15.00-17.00 uur

Wo 13.30-17.00 uur
Za 13.30-16.30 uur

Schoolvakanties ma t/m vr 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur
Za 13.30-16.30 uur

Herfstvakantie gehele week 13.30-17.00 uur

Zon – feestdagen gesloten

Na de herfstvakantie gesloten tot eind april 2019

Verdere informatie te verkrijgen bij :
• Mevr. Schouten telef. 0180- 415024 of 06- 52246020
• Dhr. J. de Jong   telef. 0180- 418698 of 06- 23234028


