
Nieuwsbrief Speeltuin Fort Willem

De speeltuin gaat weer open!

Lekker rondrennen, klimmen en klauteren. Zeven keer achter mekaar van de kleine glijbaan, en

dan de stap ze�en naar de grote glijbaan. Alweer een overwinning! Nog even spelen met water en

zand, lekker pootjebaden. Wie niet weg is, is gezien.

Vanaf 29 maart gaat de speeltuin weer open! Wethouder Andre Willems zal het nieuwste

speeltoestel officieel in gebruik nemen. 

De openings�jden:

Periode van 29 maart t/m 13-09: maandag t/m zaterdag van 10:00 -18:00 uur en op zondag

van 13:00 – 18:00 uur

Periode van 14 september t/m 23 oktober: woensdag & zaterdag van 10:00 – 17:00 uur en

op zondag van 13:00 – 17:00 uur*

Herfstvakan�e: maandag t/m zaterdag van 10:00 – 17:00 en op zondag van 13:00 – 17:00

uur*

(*Met uitzondering bij slecht weer, dan is speeltuin gesloten).

De entree is slechts 2 euro per persoon! 
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We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons in het weekend kunnen helpen met

beheer ac�viteiten. Het betre� de volgende werkzaamheden: 

toezicht

kassa 

uitgi�e midgetgolf

andere voorkomende werkzaamheden. 

De werk�jden zijn:

zaterdag van 10:00 uur tot 18:00 uur

zondag van 13:00 tot  18:00 uur

We zoeken mensen die uiteraard al�jd klantvriendelijk zijn, om kunnen gaan met geld en uiteraard

betrouwbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lou Custers (0683542230) of

voor meer informa�e ook bij de beheerder. 

Wie komt dit jaar naar de speeltuin?

We hopen jullie allemaal dit jaar weer te mogen verwelkomen. Kennen jullie iemand die deze

nieuwsbrief, of de speeltuin, interessant vinden? Stuur deze nieuwsbrief gerust door.

Tot snel!

Meer nieuws op onze website, klik hier.

Dat was het voor deze maand, we zijn snel weer terug met een nieuwe nieuwsbrief.

Vriendelijke groeten,

Speeltuin Fort Willem Team

Copyright © 2015 Speeltuin Fort Willem

Indien u niet meer geïnteresseerd bent in deze nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven » uitschrijven
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