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Een Nieuw se

We hebben per vandaag kadobonnen. Mocht u iemand
een ludiek kado willen geven om kennis te maken met
de speeltuin. Ze zijn te koop voor 12 EUR bij de
beheerders.

Nieuwe
s pe el stoe s t el l e n

A lg e m e ne
L e d e nve r ga de r i ng

Sinds mei vorig jaar pronkt hoog
boven de Van Dortstraat onze nieuwe
Dome. Zoals je op foto kunt zien,
leven zowel de jonge als wat grotere
kinderen zich hier dagelijks uit.
Gelijktijdig met de Dome hebben we
een nieuwe glijbaan geplaatst. En drie
slijtplekjes in het gras bewijzen
hoeveel gebruik er van de drie nieuwe
duikelrekjes wordt gemaakt !

Op 9 juni aanstaande houden wij
om 15.00 uur de algemene
ledenvergadering. WIj als bestuur
willen iedereen oproepen om deel te
nemen. Wij willen graag
verantwoording afleggen over het
bestuur van de speeltuin en
eventuele vragen van jullie kant
beantwoorden. Ook zullen we een
toelichting geven op de financiële
stand van zaken. Dus we zien jullie
graag op 9 juni om 15.00 uur!

T a fe lt e nni sta fe l
Er staan sinds kort een
tafeltennistafek achter het schuurtje,
en dan zijn we voorlopig weer even
up-to-date met onze toestellen.

Bestuursleden
We hebben Albert Westendorp als
voorzitter, Beatrijs Janssen als
secretaris, Olivier Arnolds als
penningmeester, Joris Steenaert als
technische man, Michael Harari als
juridische man, Yin Schreurs voor
huur & overige zaken en Marjolein
Lely voor ‘t Kleverwoud en
communicatie. Zo hebben we een
sterk bestuur staan.

Fontein
Vers geschilderd
Thon heeft de afgelopen maand de
‘bak’ van de fontein een nieuw
verfje gegeven. Hij kan er weer
tegenaan en ziet er supermooi uit.
Nu maar hopen dat we er veel
speelplezier aan hebben de
komende zomer.

‘ t Kle v e r w o u d
Elk jaar willen we ‘t Kleverwoud een
constructieve impuls geven om de
kinderen te motiveren in ‘t
Kleverwoud te blijven spelen.
Vorige jaren was dat met het
bouwen en leren vlechten met
wilgenhout. Voor dit jaar zijn we
aan het organiseren om met
professionele boomspecialisten ‘t
Kleverwoud haar onderhoudssnoei
beurt te geven en het snoeiafval
daarvan als spelmateriaal in het
Kleverwoud te hergebruiken. Houdt
de aankondigingen in de gaten
misschien kan je nog een handje
meehelpen zodat het Kleverwoud
ook door de kinderen en voor de
kinderen groeit!

De m ol e n
De molenaar is echt niet blij als er
takken en planken in z’n raderen
komen. Dus daarom is het
uitdrukkelijke verzoek om:
Niets

in de sloot gooien
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Speeltuin huren
Verjaardagsfeestje?

GR AS
Het gras is eigenlijk ons belangrijkste
pronkstuk. Gras dat zo intensief
belopen wordt als in onze speeltuin,
heeft meer onderhoud nodig dan een
siergazon waar alleen maar naar
gekeken wordt; zonder Thons
liefdevolle zorg zou het binnen een
maand een kale vlakte worden. Help
ons alsjeblieft door er niet met
kinderwagens en skeelers op te
rijden. Van de zomer hopen we een
nieuwe beregeningsinstallatie in
gebruik te nemen. 's Nachts wordt
dan automatisch wat water uit de
sloot gepompt en over onze sprietjes
uitgesprenkeld.

Ni e uw e s i te

Zoals bij de meeste leden wel
bekend, is de speeltuin voor leden in
de ochtenduren tot 13:00 uur te huur
voor kinderfeestjes. Meer informatie
hiervoor via onze site
www.burchttercleeﬀ.nl.

NSO / Scholen
groepslidmaatschap
Ook scholen, KDv’s en NSO’s
kunnen lid worden of de speeltuin
huren. Dit gebeurt ook al regelmatig.
Fijn geen losse entree meer voor de
leidsters, maar gewoon een pasje.
Neem voor meer informatie over de
tarieven contact op via:
info@burchttercleeﬀ.nl.

Lid worden
Mail of kom langs
Speeltuin Burcht ter Cleeﬀ is een
vereniging. Voor € 30 euro ben je lid
en heeft het hele gezin het hele jaar
toegang. Losse entree kost € 0,50
per persoon per keer. Ga om lid te
worden www.burchttercleeﬀ.nl en
schrijf je in.

Het gaat nu beter ! maar HELP
ONS door uw en andere kinderen
terecht te wijzen als ze onverhoopt
toch weer dingen in de sloot
gooien.

Contact
Speeltuinvereniging
Burcht ter Cleeﬀ
Er wordt nog steeds druk gewerkt aan
een nieuwingen in de website. Vorig
jaar pakten we de look en feel aan. Dit
jaar hebben we het betalen van het
jaarlidmaatschap via de ‘Mijn
TerCleeﬀ’ op de site mogelijk
gemaakt. Ook worden er automatisch
herinneringen gestuurd. Helaas ging
dat dit jaar nog even mis waardoor
een aantal mensen onterecht mailtjes
kregen. Dat is nu allemaal opgelost.
We hopen dat je het handig in het
gebruik vindt en horen graag je
feedback.

Spelen: Van Dortstraat 3
Post: Van Dortstraat 40
2023 JN Haarlem
De speeltuin is dagelijks geopend
van 13.00 tot 18.00 uur. Op ma- vr
en zo is bij goed weer de beheerder
aanwezig van 15.00 tot 18.00 uur.
info@burchttercleeﬀ.nl

Huren | info | actief worden
info@burchttercleeﬀ.nl
www.burchttercleeﬀ.nl

