SPEELTUIN

ORANJEKWARTIER

INFORMATIEFOLDER

Speeladres: Leeuwenlaan 31, 4532 AE Terneuzen
Secretariaat en beheer:
Stichting speeltuin Oranjekwartier, van Diemenstraat 11, 4535 AP Terneuzen
de speeltuin is telefonisch niet te bereiken
info@oranje-kwartier.nl - www.oranje-kwartier.nl

Met dank aan:

Volg ons op facebook of kijk op www.oranje-kwartier.nl
VERSIE 04-2021
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ALGEMENE INFORMATIE

Speeltuin Oranjekwartier is één van de oudste, grootste en mooiste speeltuinen in ZeeuwsVlaanderen en wordt jaarlijks bezocht door ruim 30.000 bezoekers. Met ruim 50 speeltoestellen kan
er volop worden gefantaseerd, gerent en geklauterd. Voor de ouders is er (deels overdekt) veel
zitgelegenheid in de vorm van picknicktafels, bankjes en losse stoelen. Vanzelfsprekend zijn er ook
toiletten aanwezig waaronder een rustig MiVa-toilet (vraag aan de kassa).
Speeltuin Oranjekwartier is in 1958 opgericht door buurtbewoners en is eigendom van een stichting.
De speeltuin wordt volledig door zo'n 80 niet betaalde vrijwilligers in stand gehouden. Zij verzorgen
het onderhoud, toezicht, schoonmaak, administratie en de activiteiten.
Voor de inkomsten zijn wij aangewezen op entreegelden, verkopen, subsidies, giften, donateurs en
sponsoren. Om het onderhoud, nieuwe toestellen, toiletten en zitgelegenheid te kunnen betalen
laten wij iedere bezoeker ouder dan 2 jaar betalen. Volwassenen betalen bij ons dus ook entree.
In de ruim 7.000 m2 grote speeltuin bevinden zich speelkastelen, een familieschommel, wippen,
schommels en draaitoestellen voor alle kinderleeftijden. De speeltoestellen zijn niet geschikt voor
volwassenen. Ook is er een spannende natuurtuin met daarin heuvels en veel fruitbomen en bossen.
Wij vragen van onze gasten om de speeltuin schoon te houden en zorgvuldig om te gaan met de
toestellen.
Tijdens openingsuren is altijd een vrijwilliger aanwezig die vanuit het loket in algemene zin toezicht
houd op de speeltuin. Wij zijn geen opvang; de ouder blijft verantwoordelijk voor zijn of haar kind.
Vanuit het loket worden onder andere warme dranken, frisdranken, ijsjes, snoep en chips verkocht,
soms uitgebreid met warme snacks.
Regelmatig organiseren wij activiteiten (Koningsdag, speldagen,
rommelmarkten, knutselen) die voor iedereen toegankelijk zijn. Wij
kennen geen leden; alle activiteiten zijn dus openbaar. Activiteiten
worden gepubliceerd op de website en de facebookpagina van de
speeltuin. Voor sommige activiteiten moet u zich vooraf aanmelden
om mee te kunnen doen.
De speeltuin heeft een website, www.oranje-kwartier.nl en een
facebook-pagina (speeltuin Oranjekwartier) waar alles over ons en
onze activiteiten staat vermeld. Ook zijn er diverse folder waaronder één voor speeltuinfeestjes en
één voor tips of klachten.
SPEELTUIN REGELS

Alle spelregels van de speeltuin zijn terug te vinden in het speeltuinreglement, te vinden op de
website of op te vragen bij het secretariaat. Met het betreden van de speeltuin of de zaal gaat u
akkoord met die spelregels en het reglement. Een aantal van deze regels zijn:
• honden - anders dan duidelijk herkenbare hulphonden - worden niet toegelaten;
• los speelmateriaal zoals springtouwen, klossen, (voet-) ballen enzovoorts zijn niet toegestaan in
de speeltuin. Voetballen kan op het grasveld naast de speeltuin.
• Met ingang van 1 juni is roken (ook voor e-producten) niet meer toegestaan.
• Afval hoort in de vuilnisbak. Zorg ervoor dat uw tafel bij het weggaan weer leeg en netjes is.
• Geen muziek, alcohol, drugs, lachgas. Gedraag u netjes en beleefd.
• Moet u even weg? Vraag dan aan het loket om een dagticket om weer binnen te kunnen!
• Volg aanwijzingen van speeltuinvrijwilligers op.
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SPEELTUINFEESTJE (in de speeltuin)*

Speeltuin Oranjekwartier is een goedkope en leuke locatie voor uw speeltuinfeestje. Huren of
reserveren is niet mogelijk maar binnen de openingsuren is er volop gelegenheid om uw
kinderfeestje te houden. Graag verwijzen wij u naar onze website (bij "speeltuinfeestjes") of naar de
folder "speeltuinfeestje", verkrijgbaar aan het loket, om van uw feestje een succes te maken!
Ook maken wij u attent op de snoep-bestellijst, verkrijgbaar aan het loket waarmee u eenvoudig
snoep kunt reserveren.

HUREN VAN DE ZAAL (LEEUWENKWARTIER) *

Het Leeuwenkwartier is de zaal die in speeltuin Oranjekwartier staat en maximaal ruimte biedt aan
80 personen. De zaal kan worden gehuurd door organisaties, stichtingen, verenigingen. Hij is
voorzien van een complete keuken, 28 (80x80) tafels en 80 stoelen. Een beamer en geluid zijn
eveneens aanwezig. Het huurtarief start vanaf euro 51,00 (inclusief koffie) en is afhankelijk van de
duur, het aantal personen en het soort organisatie. Gecombineerd huren van zaal en speeltuin is
buiten de openingstijden mogelijk. Voor meer informatie of reserveren kijkt u op www.oranjekwartier.nl bij huren Leeuwenkwartier.
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Als Stichting proberen we midden in de samenleving te staan. We doen dat onder andere door de
speeltuin voor iedereen betaalbaar, veilig en toegankelijk te houden. We nemen deel in diverse
maatschappelijke processen, stimuleren de sociale cohesie en onderhouden nauwe banden met
andere organisaties, speeltuinen en landelijke steunpunten. Ook steunen we regelmatig sociale
goede doelen, onder andere door het beschikbaar stellen van speeltuin, het Leeuwenkwartier of
andere zaken.
INCLUSIE en TOEGANKELIJKHEID

Het motto van de speeltuin is “SAMEN SPELEN, SAMEN
LEVEN”. We streven naar een speeltuin waar kinderen
ongeacht beperking, geloof of ras fijn samen kunnen spelen.
Inclusie van mensen met een beperking, zoals genoemd in het
VN verdrag uit 2017 vinden wij belangrijk.
De speeltuin is goedgekeurd door de speeltuinbende en is
ambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK).
Wij streven naar een volledig toegankelijke speeltuin. De
speeltuin is voorzien van een MiVa toilet (binnen, vraag aan
het loket) Heeft u wensen? maak ze dan bij ons kenbaar via ons “Opmerkingen en tips” formulier
(loket).
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OPENINGSTIJDEN SPEELTUIN

De speeltuin opent in 2021 op 13 maart en sluit eind oktober. De speeltuin
is ALLE dagen open, ook zon-feest en vakantiedagen.
• Maandag, dinsdag en donderdag
14:00 – 17:00 uur
• Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag 13:00 – 17:00 uur
• Schoolvakanties*
13:00 – 17:00 uur
• Van 10-7 tot en met 22-8 (zomervak.) 13:00 – 17:00 uur
*Qua schoolvakanties volgen wij de Prins Willem van Oranjeschool.
Regelmatig organiseren wij activiteiten en soms is de speeltuin op een
warme avond open. Let daarom altijd op onze webpagina en facebook.
TOEGANGSTARIEF SPEELTUIN

• losse entree
• 1 en 2 jarigen (jonger dan 3)

euro 1,30 per persoon (ook volwassenen)
gratis

.

BEZOEKADRES EN ROUTE

Speeltuin Oranjekwartier is te vinden aan de: Leeuwenlaan 31 te 4532 AE Terneuzen
In de omgeving vindt u onder andere Bachtendieke, de Goede Herderkerk en Scheldorado. De
route vanaf de sluizen in Terneuzen is aangegeven met bruine bordjes. Het best parkeert u op het
parkeerterrein aan de Leeuwenlaan of de Koninginnelaan.
ALGEMENE INFORMATIE

Pinnen/elektronisch betalen
Grootste wisselcoupure
Honden, huisdieren
Roken
MiVa toegankelijk
Parkeergelegenheid
Eten/voeding/drank

G R A A G !! (zowel met pin als contactloos mogelijk).
graag gepast betalen (geen briefjes van 50 mogelijk)
Niet toegelaten (muv hulphonden)
niet toegestaan, ook niet op het voorplein voor de speeltuin
Ja, Zie bij toegankelijkheid
plekken rondom, 1 MiVa-plek
diverse snoepsoorten vanaf 5 cent, ijs, diverse chips, diverse
koffie, thee, warme choco, diverse frisdranken.
CORONA (COVID 19) INFORMATIE

De speeltuin kent een Corona-protocol. Kijk voor informatie over eventuele speciale regels op
onze website. Daar leest u of u moet reserveren, registreren of gewoon naar binnen kan. De regels
van de Veiligheidsregio en het RiVM zijn altijd leidend! Volg aanwijzingen goed op.

De speeltuin kent geen beroepskrachten, alleen vrijwilligers! Hou daar a.u.b. rekening mee!
Wij zijn telefonisch niet bereikbaar; er is wel een telefoon aanwezig.
U vindt uw informatie het snelste via:

INFO@ ORANJE-KWARTIER.NL

-

WWW.ORANJE-KWARTIER.NL
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