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UW SPEELTUINFEESTJE

Een feestje in de speeltuin is leuk, goedkoop en eenvoudig. Hou er rekening mee dat u niet het
enige feestje bent; er zijn er honderden per jaar. Daarom zijn er wat regels waaraan u zich moet
houden. Lees deze goed door alvorens dat u uw feestje plant.
De kosten : Er is geen apart tarief voor speeltuinfeestjes. Het normale entreetarief is euro 1,30
per persoon voor iedereen van 3 jaar of ouder. Volwassenen betalen ook. Komt u met veel? Een
strippenkaart voor 10 maal toegang kost maar 11 euro (=euro 1,10 per persoon)!
.
Reserveren, boeken of tafels bestellen : Het is niet mogelijk om voor een kinderfeestje vooraf te
reserveren. Ook kunnen geen tafels, overkapping, snoep enzovoort vooraf worden besteld. Een
kinderfeestje begint voor ons op het moment dat u de speeltuin binnenkomt. U betaald dus
gewoon voor iedere gast bij het loket. Voor u gelden ook de gewone speeltuinregels.
Brengen en halen van uw gasten : Iedereen die de speeltuin in wil moet bij het loket betalen,
ook als u maar even blijft. Wij laten geen mensen “even” door voor een boodschap of om
kinderen te halen / brengen. Ook regelen wij uw bezoek niet voor u. Brengen en halen kan dus
alleen buiten de speeltuin! Regel dat vooraf goed met eventuele brengende en ophalende
ouders.
Tafels en versiering : Bij een feestje mag
U maximaal 1 picknick tafel gebruiken.
Tafels mogen niet worden verzet.
Ballonnen, serpentines, knalbonbons en
klein strooiversiersel mag niet. Gebruik
geen punaises of nietjes (u wil die ook
niet in de voeten van uw kinderen) en bij
voorkeur ook geen plakband. Na afloop
verwijderd u alles keurig (denk om de
tijd). Natuurlijk neemt u ALLE versiering
weer mee naar huis en laat u de feestplek
schoon en opgeruimd achter!
Cadeautjes : Bij een feestje horen
cadeautjes. Voor de veiligheid van uw kind en andere kinderen zijn er regels die wij van de
overheid op moeten volgen. Los speelmateriaal (springtouwen, loopklossen, ballen enzovoorts)
mogen – hoe vervelend ook indien net cadeau gekregen - niet worden gebruikt.
Hapjes en drankjes : U mag bij ons uw eigen hapjes, taart en frisdrank enzovoorts van thuis
meenemen. Glas en hard plastic is niet toegestaan. Gebruik zoveel mogelijk papieren bekers en
bordjes. Ook niet toegestaan zijn alcohol, drugs, rookwaar, lachgas, muziek en activiteiten.
Frisdrank, ijs en snoep zijn bij het loket te kopen. Vraag naar de speciale bestellijst om snel en
gemakkelijk de wensen van alle kinderen te kunnen inventariseren.
Afval en opruimen: Uw afval neemt u bij voorkeur terug mee naar huis . Klein afval kan in de
beschikbare afvalbakken. Heeft u veel afval vraag dan om een vuilniszak en doe die in de grijze
container. U laat de “feestplek” netje opgeruimd weer achter.
Meer informatie over feestjes is te vinden op onze website www.oranje-kwartier.nl
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VRAAG EN ANTWOORD SPEELTUINFEEST
Kan ik de speeltuin huren?
Kan ik de zaal huren?
Wat kost de entree vd
speeltuin?
Kan ik een tafel reserveren?
Hoeveel tafels mag ik
gebruiken?
Mag ik tafels tegen elkaar
schuiven?
Hoe komen mijn gasten naar
binnen?

Nee dat is niet mogelijk
Niet als particulier en niet voor feestjes.
Voor iedereen van 3 jaar of ouder euro 1,30. Met een
strippenkaart is dat euro 1,10.
Nee, dat kan niet. Advies: zorg dat u op tijd bent l!
Per gezelschap mag 1 tafel worden gebruikt.
Tafels mogen niet worden verzet.

Door bij de entree de entreeprijs te betalen. Komen ze niet
allemaal tegelijk zorg er dan voor dat er iemand bij de ingang
staat voor opvang.
Hoe regel ik het ophalen?
Daarvoor zal u zelf iets moeten regelen. Standaard moet
iedereen die binnenkomt betalen.
Regelen jullie de binnenkomst? U kunt bij ons géén lijstje (of strippenkaart) leggen om bij te
houden wie er komt. U moet zelf zorgen voor de ontvangst en
betaling van uw gasten.
Kan ik vooraf betalen?
Nee, wij weten niet voor welk feestje iemand komt. U kunt
een strippenkaart kopen. Dan hoeft de “binnenkomer” alleen
een strip in te leveren.
Mag ik eigen snoep, drinken
Ja dat mag. Vanzelfsprekend neemt u uw afval van datgene
enz meenemen?
wat niet bij ons is gekocht mee terug.
Kan ik ijs, taart of iets anders
Nee, dat is niet mogelijk. Wij verkopen zelf wel ijs
koud zetten?
Mag ik alcohol, drugs of
Nee, dat mag niet.
lachgas meenemen?
Mag ik muziek draaien?
Nee, dat mag niet, ook niet met een telefoon.
Mag ik schminken, een clown
Nee, dat mag niet. Zonder voorafgaande toestemming van het
laten komen of een activiteit
bestuur zijn activiteiten en optredens niet toegestaan.
doen?
Wat mag iets bakken/koken ?
Nee, dat mag niet.
Wat mag ik aan versiering
Geen ballonnen, serpentines of kleine versieringen. Versieren
ophangen?
mag maar u ruimt het volledig terug op. Geen plakband
punaises, spijkers en nietjes gebruiken!
Kan ik snoep reserveren?
Vraag bij binnenkomst om de bestellijst en vul die aan uw tafel
in ! Dat bespaart u en ons tijd en energie! Wilt u veel? Stuur dan
vooraf een mail naar verhuur@oranje-kwartier.nl

Ik heb een suggestie tip of
klacht!

Dat kan via de website www.oranje-kwartier.nl. Ook bij het
loket ligt een formulier voor tips, klachten en opmerkingen.
Dat kan ook anoniem.

Twijfels over iets? Stuur uw vraag naar info@oranje-kwartier.nl
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OPENINGSTIJDEN SPEELTUIN

De speeltuin opent in 2022 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
• Tijdens schoolvakanties
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
• Strippenkaart 10 maal toegang
• 1 en 2 jarigen (jonger dan 3)

euro 1,30 per persoon (ook volwassenen)
euro 11,00
gratis

NB: ook volwassenen betalen. Iedereen die de kassa passeert moet in principe betalen.
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 Herder-kerk 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. Parkeren voor of op het speeltuinplein
is niet toegestaan
ALGEMENE INFORMATIE

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

Bij voorkeur met pin zowel met pin als contactloos mogelijk).
graag gepast betalen (geen briefjes groter dan 20 euro!)
Niet toegelaten (m.u.v. hulphonden)
Alleen roken buiten het hek vd speeltuin (voetpad of straat).
Ja, Zie bij toegankelijkheid
plekken rondom, 1 MiVa-plek
diverse snoepsoorten vanaf 5 cent, ijs, diverse chips, diverse
koffie, thee, warme choco, diverse frisdranken.

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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