
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

www.speeltuindepol.nl 

Email: info@speeltuindepol.nl 

Instagram: @speeltuindepol 

Tel 0318-762700 (tijdens openingstijden) 

WhatsApp speeltuin 06-5439 2027 

  

 

 

 

INFORMATIEBOEKJE SPEELTUIN  ´DE POL´ 

SEIZOEN 2023-2024 

 

www.speeltuindepol.nl 

email: info@speeltuindepol.nl 

instagram: @speeltuindepol 

Tel  0318-762700 (tijdens openingstijden) 

  WhatsApp informatienummer speeltuin 06-5439 2027 
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  Speeltuinvereniging  ‘Prins Willem Alexander’ 

Informatie seizoen 2023-2024 

De speeltuinvereniging is op 18 november 1966 opgericht en is 

aangesloten bij de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties.                                       

De vereniging hecht er veel waarde aan dat kinderen veel bewegen in de 

buitenlucht, wat tevens belangrijk is voor hun gezondheid. 

Uitnodigingen voor ledenactiviteiten worden per mail gestuurd, zorg dat 

de speeltuin uw mailadres heeft. Graag duidelijk  vermelden. 

Wij willen dit jaar als vanouds ook weer verschillende activiteiten gaan 

organiseren. Gezien de maatregelen van afgelopen jaren, zullen we u 

lopende het seizoen hier verder over informeren.  

Wij kijken weer met veel plezier uit naar het nieuwe seizoen en wensen 

de kinderen veel speelvreugde toe in de speeltuin. 

 

Huur van het clubhuis 

Het is mogelijk om het clubhuis van de speeltuin te huren. 

(Niet op zaterdag, zondag en feestdagen)  

Daarbij kunt u gebruik maken van de speeltoestellen tot uiterlijk 21.00.  

Nadere informatie over verhuur is te verkrijgen via dhr. Gijs van Leeuwen, 

telefoonnummer: 0318-527343 (ook voor kinderfeestjes) 

 

 

 

Openingstijden van de Speeltuin:  

01-04-2023 tot 01-11-2023 
Maandag: 15.00 tot 17.00           Dinsdag:   15.00 tot 17.00 

Woensdag: 14.00 tot 17.00           Donderdag:            15.00 tot 17.00 

Vrijdag: 14.00 tot 17.00           Zaterdag:   10.00 tot 12.00 en van  

                                                                                                          14.00 tot 17.00 

01-02-2024 tot 31-03-2024 
Woensdag: 14.00 tot 16.00           Zaterdag:  10.00 tot 12.00 en van                     

                                                                                                          14.00 tot 16.00 

De maanden  december en januari is de speeltuin gesloten.                                                     

In de schoolvakanties is de speeltuin elke dag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 

uur geopend. (m.u.v. de kerstvakantie) 

 

Lidmaatschapsgeld   seizoen 2023- 2024 

€45,- op inschrijfdatum op locatie, zaterdag 1 april 2023. 

€50,- na voornoemde inschrijfdatum & via website. 

De speeltuin streeft geen winstoogmerk na. Ontvangen gelden komen 

steeds ten gunste van de speeltuin. Tijdens de jaarvergadering legt de 

penningmeester verantwoording af over inkomsten en uitgaven. 

 

Entreeprijzen  2023 - 2024 

Voor de niet leden  t/m 12 jaar is de entreeprijs € 2,00 per dagdeel. 

Voor de niet leden  v/a  12 jaar is de entreeprijs € 1,50 per dagdeel. 

Let op: gebruik speeltoestellen uitsluitend t/m 12 jaar! 

 

Dagelijks bestuur  ‘Speeltuin Prins Willem Alexander’ 

Voorzitter:     Gijs van Leeuwen   (0318-527343) 

Penningmeester:   Robbert Jonkers (06-5137 3951) 

Secretaris:    Hanneke van Woerden 

hannekevanwoerden@outlook.com  

mailto:hannekevanwoerden@outlook.com

