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NIEUWSBRIEF

Reparatie glijbaan
Vanwege corona
heeft het langer
geduurd dan
verwacht, maar de
verwachting is nu dat
in de week van 14
februari de glijbaan
zal worden hersteld.

Welkom,
Dit is de nieuwe nieuwsbrief van speeltuinvereniging Westerkwartier. Het jaar
2022 is begonnen en namens alle vrijwilligers van de speeltuin wensen wij
jullie allereerst een heel mooi nieuwjaar, met heel veel speelplezier.
In deze nieuwsbrief nemen wij een moment om terug te blikken naar de
gebeurtenissen van het afgelopen jaar en brengen wij jullie alvast op de
hoogte van een aantal nieuwe plannen voor het komende jaar. Ook voor dit
nieuwe jaar staan er weer mooie activiteiten op de planning, echter vanwege
corona blijft dit wel onder voorbehoud.

VANAF 1 JANUARI 2022
ZIJN WIJ WEER
7 DAGEN PER WEEK
GEOPEND

Nieuw kippenhok
Dit jaar zullen we de
vaste bewoners van
de speeltuin, namelijk
de kippen, voorzien
van een mooi nieuw
verblijf.

Lidmaatschap 2022

Lidmaatschap hele gezin
( t/m 31/12/2022)
€16,Niet- leden entree p.p.
€ 1,(pinnen is bij ons niet mogelijk)

Paaseieren zoeken
(onder voorbehoud)

zondag 10 april

2021 een jaar die helaas
toch iets anders liep dan
voorzien.
Wanneer we terugkijken naar het jaar
2021 dan valt dit voor velen waarschijnlijk
nog best enorm tegen, zo ook voor de
speeltuinvereniging. Corona en de
daarbij behorende maatregelen gooiden
vaak roet in het eten, toch hebben we niet
het hele jaar stilgezeten. Hierbij alle
gebeurtenissen van 2021 nog even in vogelvlucht benoemd.
Begin 2021 werden we vanwege de algehele lock down helaas gedwongen ook de speeltuin te sluiten.
Omdat het vaak niet meer mogelijk was om iets te organiseren werd er besloten om het lidmaatschap
te verlagen naar 10,-, om zo de leden tegemoet te komen.
Medio april mocht er voorzichtig al iets meer en zijn we dan ook gestart met zaaien. De kinderen
kregen de mogelijkheid om samen met de ouders onder andere groenten te komen zaaien.
Door de leden zelf werden er activiteiten georganiseerd zoals schminken en patatbakken. Ook hebben
velen leden kunnen genieten van een heus tuinconcert verzorgt door Anne.
Begin oktober 2021 werden wij helaas gedwongen
om in de weekenden te sluiten.
In de herfstvakantie hebben we met de kinderen
geknutseld en nestkastjes voor de vogels
beschilderd.
In december werden er helaas weer nieuwe corona
maatregelen aangekondigd, hierdoor konden de
activiteiten voor de kerstvakantie, zoals:
kerststukjes maken en de kerstborrel, niet
doorgaan.
Wij hopen voor 2022 iedereen weer te
verwelkomen in de speeltuin en zien dit jaar
positief tegemoet, met hopelijk vele mooie en
gezellige activiteiten. Het doet ons veel plezier om
te kunnen melden dat vanaf heden de speeltuin
weer 7 dagen per week geopend zal zijn!

FINANCIEEL VERSLAG
Vanaf 1 februari zal het financieel verslag ter
inzage beschikbaar worden gesteld. Vanwege de
corona maatregelen willen wij vragen om
hiervoor van te voren een afspraak te maken met
onze vrijwilligers.

LEDENVERGADERING
Eind februari zal de jaarlijkse ledenvergadering
plaatsvinden. Wanneer de definitieve datum
bekend is, zal dit worden gecommuniceerd met
de leden.

