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Voorwoord
Van de 3 redactieleden ben ik de derde en dus nu aan de beurt om
eens iets te schrijven.
Mijn naam is Benno Boshoven, en ik verzorg samen met Gert en
Joop, het boekje, maar dat hebben we in het eerste boekje al laten
weten.
Ik vind het erg leuk om eraan mee te werken al is het meer op de
achtergrond dan de rest van de redactie, want dat zijn de echte
schrijvers.
Ik verzorg dus het printwerk. Op mijn werk (RVS Verzekeringen)
heb ik de gelegenheid om dat te doen, we werken daar met 7
mensen op de grafische afdeling waar we buiten 3 drukpersen ook
nog 2 hoogvolume kleurenprinters/copiers en 2 hoogvolume
zwart/wit kleurenprinters/copiers hebben staan.
Allereerst worden de artikelen in MS Word opgemaakt daarna door
mij in een pdf-bestand geconverteerd, als pdf-bestand is het
makkelijk, met speciaal softwarepakket, in een boekje om te zetten.
Zo, ik heb even lekker technisch gedaan, ik heb het idee dat de
meeste mensen niet weten waar ik het over heb, maar ik heb wel
bijna dit blaadje vol.
Het lijkt mij verstandiger als jullie ook eens wat schrijven en het ons
toesturen.
Namens de redactie,
Benno Boshoven
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In de schijnwerper
Naam?
Jeannet Boshoven
Geboren?
3 oktober 1953, dus 54 jaar.
Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Door mijn kinderen, de jeugdcommissie had toen in
die tijd hulp nodig. Ik heb toen aangeboden om af en toe te helpen.
Dat moet je nooit zeggen, want voordat ik het wist zat ik al in de
jeugdcommissie. Daarom zit ik al meer dan 20 jaar bij Tuindorp.
Wat zijn je werkzaamheden voor Tuindorp?
Momenteel zit ik in het bestuur en bij de activiteitencommissie en af en
toe val ik in bij de bar.
Heb je hobby’s en is er nog tijd voor?
Lezen is wel mijn grootste hobby en dan het liefst spannende boeken.
Wat vind je de mooiste plek in Wageningen?
Arboretum en zomers de terrasjes op de markt.
Wat zie je graag verbeterd worden in de Speeltuin?
Eigenlijk niet zo veel, alleen de aankleding van de zaal en bar zou van
mij wel wat moderner mogen.
Welke krant of tijdschriften lees je?
De Telegraaf.
Kijk je tv en naar welke programma’s?
Ik kijk graag naar een mooie serie en Spoorloos en in de wintermaanden
is mijn favoriet schaatswedstrijden en de Lakeside Darts.
Zou je nog wat kwijt willen wat we niet gevraagd hebben?
Ik vind het jammer dat er bij de bar zo weinig vrijwilligers te krijgen zijn
en dat er elk jaar weer zoveel eisen gesteld worden aan de tuin.
Natuurlijk is dit voor de veiligheid, maar de kosten rijzen de pan uit.
Wie zou je volgende keer graag in de schijnwerper willen zetten?
Gijs Laamers en waarom weet ik eigenlijk niet, ik vind hem gewoon een
gezellige vent.
Jeannet bedankt voor de medewerking.
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VERSLAG
Een leuke JC-Tuindorp activiteit: Sinterklaasfeest 2007
Ook dit jaar bracht de goedheiligman weer een bezoek
aan onze speeltuin.
De kinderen werden ontvangen in de gezellig aangeklede zaal
vol met slingers en cadeautjes.Nadat Gert iedereen welkom
had geheten kwamen er drie pieten binnen. Gert vroeg waar
Sinterklaas was en de pieten zeiden dat de Sint er al had
moeten zij. De kinderen hebben toen uit volle borst Sinterklaas
geroepen en dat
had effect want
binnen de kortste
keren
kwam
Sinterklaas samen
met de hoofdpiet
binnen. Sinterklaas
liep direct naar het
podium om op zijn
stoel
te
gaan
zitten, maar de
stoel stond niet op
het podium. De
hoofdpiet liep boos naar Gert om te vragen waar de stoel van
Sinterklaas was gebleven. De stoel hadden we op een andere
plaats gezet zodat Sinterklaas niet het podium op hoefde te
klimmen. Toen ze de stoel zagen waren ze blij verrast want we
hadden een mooie stoel voor sinterklaas gemaakt. Sinterklaas
ging alle kinderen langs om ze een handje te geven. Daarna
mochten alle kinderen even bij Sinterklaas komen en kregen ze
een cadeautje. Toen iedereen zijn cadeautje had is Sinterklaas
weer gegaan om andere kinderen te gaan bezoeken. Volgend
jaar komt de Sint misschien weer.
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De langste dag van het jaar
Met van 12 tot 17 uur: Nationale Speeltuindag.
De speeltuin is open voor leden en niet-leden. Iedereen kan
kennis maken met de speeltuin en de vele activiteiten van de
vereniging. Er zijn diverse extra attractie`s en optredens. Maar
het belangrijkste voor de kids: alle speeltoestellen staan op
jullie te wachten. Kom dus naar de speeltuin en neem gerust je
vriendjes en vriendinnetjes mee.

Vanaf 17 uur: Buurtfeest.
Een gezellige feest met barbecue en een playbackshow voor
jong en oud. Lekker eten,dansen en kletsen met je
buurtbewoners. En kinderen uit de buurt: de speeltuin is voor
jullie ook ‘s avonds open! (het blijft lekker lang licht, dus…)

Meer gegevens volgen z.s.m., let op de informatieborden in de speeltuin, de
volgende Tuingeluiden en de plaatselijke pers (Veluwepost en Stad Wageningen)
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AGENDA
In de winterperiode wanneer de speeltuin gesloten is,
is er iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.30 uur
voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar, kinderclub.
Deze kinderclub is alleen voor leden.
Onderstaand de data en wat we gaan doen.
23
30

januari
januari

2008
2008

Handenarbeid
Discomiddag

6
13
20
27

februari
februari
februari
februari

2008
2008
2008
2008

Handenarbeid
Handenarbeid
Speurtocht
Handenarbeid

5
12
19
26

maart
maart
maart
maart

2008
2008
2008
2008

Spelmiddag
Handenarbeid
Handenarbeid
Slotmiddag

Vanaf 1 april is de Speeltuin weer open!!!!!!!!!!
BEDANKJE
Beste activiteitencommissieleden,
Hierbij wil ik jullie bedanken voor het mooie bloemstuk
dat ik heb gekregen na mijn knie operatie.
Wij waarderen dit heel erg.
Nu kan ik er de komende tijd mooi tegen aan kijken.
Ook bedankt namens mijn vrouw.
Janus en Antje Hommersom
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VAN HET BESTUUR
Beste mensen,
Het afgelopen jaar is een jaar geweest waarin veel zaken in
gang zijn gezet en die wanneer mogelijk in dit jaar verder tot inen uitvoer worden gebracht.
Ik denk dan aan de 2 zaterdagopeningen van de Tuin in de
zomervakantie in 2007. Ook dit jaar willen wij proberen om de
kinderen in de zomervakantie ook van de Tuin en het zwembad
te laten genieten. Met de hulp van vrijwilligers moet dat zeker
mogelijk zijn.
Ook de renovatie van ons clubhuis wordt dit jaar ter hand
genomen. Zo zal het dak gerepareerd worden. Vrijwilligers om
daarbij te assisteren zijn zeer welkom. Aanmelden kan bij onze
technische man Harry Keijman of Hans Jansen.
Ook de verwarmingsketels en electriciteit worden vernieuwd en
aangepast. En wanneer de financiële middelen het toelaten
zullen de bar en keuken worden gerenoveerd. Ook hiervoor
hebben zich alweer een flink aantal vrijwilligers aangemeld.
De Tuin wordt dit jaar vanaf januari onder leiding van Harry
Keijman flink onder handen genomen. Diverse speeltoestellen
zijn aan groot onderhoud toe. Ook hiervoor kan Harry nog wel
wat vrijwilligers gebruiken. Dus timmerlieden, schilders maar
ook kantoorlieden meldt u aan zodat de Tuin er weer als nieuw
zal uitzien en de kinderen weer volop kunnen genieten.
Het bestuur zal de speeltoestellen ook door een erkend
Keuringsbedrijf aan een keuring laten onderwerpen en dat
voortaan periodiek laten doen. Wel zo veilig voor de kinderen.
Ook voor de Tuin hopen wij dit jaar weer een beroep te kunnen
doen op de vele vrijwilligers die tijdens de openingsuren
toezicht willen houden. Meldt u dus aan bij Hans Jansen die
dagelijks op de Tuin aanwezig is.
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VAN HET BESTUUR
De vele activiteiten die de diverse commissies van Tuindorp
samen met de vele overige vrijwilligers organiseren zullen ook
dit jaar plaatsvinden. Teveel om op te noemen. Lees daarom
ook nu weer Tuingeluiden en noteer de diverse data van de
activiteiten waarnaar uw voorkeur uitgaat. Het kan niet anders
of ook voor u of jou zit er wel wat bij en wij ontmoeten u of jou
graag op één van de bijeenkomsten, uitstapjes of misschien wel
de vakantietrip.
Eén activiteit wil ik nog speciaal noemen en dat is het
Midzomerfeest op zaterdag 21 juni 2008. De hiervoor ingerichte
commissie is druk doende om deze dag die speciaal bedoeld is
om ALLE bewoners van de wijk, jong en oud, in een
ongedwongen sfeer een gezellige, nuttige en plezierige dag
onder elkaar te laten beleven. Dat is precies waar Tuindorp
voor staat. In de statuten van de vereniging staat het wat
formeler, maar hier komt het wel op neer.
Ook hiervoor geldt dat dit allemaal alleen maar mogelijk dankzij
de inzet van onze vele vrijwilligers.
Graag zie ik een grote opkomst op de jaarvergadering in april,
zie hiervoor elders in deze Tuingeluiden. Dat is en blijft
belangrijk voor de betrokkenheid van de leden met datgene wat
er speelt binnen Tuindorp
Ik wens u en jou en familieleden veel goeds in 2008 en alle
gezondheid en hoop dat wij elkaar vaak in onze Tuin, op wat
voor wijze dan ook, mogen treffen.
Roy Gunther
Voorzitter
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UITNODIGING ALV 2008
Het bestuur van Speeltuinvereniging Tuindorp wil graag haar
leden uitnodigen voor de :
Algemene Ledenvergadering 2008
Donderdag 3 april 2008
Aanvang 20.00uur
Grote zaal Speeltuin Tuindorp
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Post
Notulen Algemene Ledenvergadering 5 april 2007
(beschikbaar ter vergadering)
Jaarverslag secretaris
(elders in deze tuingeluiden en beschikbaar ter vergadering)
Financieel jaarverslag 2007
(beschikbaar ter vergadering)
Verslag Kascommissie
Benoeming Kascommissie
Pauze

9. Bestuurswisseling:
Aftredend : de penningmeester Dirk van Holland.
Kandidaat voor deze functie: Marjan Engelen.
Dirk van Holland is verkiesbaar als (algemeen) bestuurslid
Voordracht bestuur nieuw bestuurslid: Harry Keiman,
technische commissie.
Aftredend en niet herkiesbaar: Willem de Roos.
Tegenkandidaten kunnen tot 1 dag voor de vergadering
schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld
(Floralaan 20B, 6707 HR Wageningen), mits de voordracht is
ondertekend door tenminste 10 leden.
10. Rondvraag
11. Sluiting.
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Nieuws van het JAC: een nieuwe naam!
Je kent het JAC waarschijnlijk wel, je bent vast wel eens op een
activiteit geweest die georganiseerd was door het JAC. Denk
aan de playbackshow, tentenkamp en Carnaval. Maar ook als
Sint Nicolaas de speeltuin bezoekt, zijn het de mensen van het
JAC die daar een gezellig feestje om heen bouwen. De mensen
van het JAC zijn vrijwilligers die je ook in de speeltuin wel eens
ziet als toezichthouders.
Het is je misschien opgevallen: de laatste tijd staat speeltuin
Tuindorp regelmatig in de krant: De Veluwepost, de Stad
Wageningen of zelfs de Gelderlander. Soms plaatsen ze er
zelfs een foto bij. Voor de mensen die de krant maken, de
journalisten, is de naam JAC niet zo bekend.
Daarom krijgt het JAC een nieuwe naam die door de mensen
van de krant (en de mensen die de krant lezen) gemakkelijker te
onthouden is.
De nieuwe naam: JEUGD COMMISSIE TUINDORP
Die naam moet je dus onthouden!!! Zeker als je weet wat de
mensen van de jeugdcommissie weer allemaal van plan zijn.
Tentenkamp, Jeugdkamp, Halloween om maar een paar dingen
te noemen.
Lees regelmatig de Tuingeluiden, kijk op de borden in de
speeltuin en check regelmatig de website van de speeltuin.
Of…..lees het in de krant!
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AGENDA
16 februari 2008 BINGO-DANSANT
De welvertrouwde bingo-dansant, kom gerust eens buurten.
Kosten: gratis
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Aanvang 20.00 uur
einde ca. 00.00 uur
Bingokaarten kosten € 0,50
Muziek zal worden verzorgd door Johan Hengeveld
23 februari 2008 WINTERFEEST
Een gezellig winterfeest, een beetje Après-ski.
Warme chocomelk en winterse spelletjes.
We proberen zelfs voor sneeuw te zorgen!!!
Dus trek je warme wollen winterkleren aan, want als het
droog is gaan we buiten spelen, en kom naar de speeltuin.
Kosten: gratis
Leeftijd: van 6 t/m 12 jaar
Aanvang 14.00 uur
Einde ca. 17.00 uur
15 maart 2008 KINDERPLAYBACKSHOW
Net zoals vorig jaar is er weer de kinderplaybackshow.
Altijd al eens in de huid van je idool kruipen? Met vriendinnen
die meidengroep
nadoen of met je vrienden in een echte rockband?
Geef je dan zo snel mogelijk op, ga flink oefenen en laat je
kunsten zien 15 maart.
Ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom om te komen
kijken.
Kosten: gratis
Leeftijd: van 6 t/m 12 jaar
Aanvang 19.00 uur
Einde ca. 22.00 uur
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AGENDA
29 maart 2008 ROMMELMARKT
Op 29 maart 2008 is er een rommelmarkt in de grote zaal van
Tuindorp. De spullen kunnen worden afgeleverd van maandag
t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur.
Grote spullen kunnen worden gebracht op donderdag 27 maart
tussen 10:00 en 16:00 uur. Als er geen mogelijkheid is om de
spullen te brengen kunnen ze na afspraak ook worden
opgehaald.
U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Tuindorp.
Aanvang 10.00 uur
einde ca. 13.00 uur
3 april 2008 Algemene Ledenvergadering 2008
Het bestuur van Speeltuinvereniging Tuindorp wil graag haar
leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2008
Aanvang 20.00uur
Grote zaal Speeltuin Tuindorp
De Agenda staat eldes in dit blad vermeld.
26 april 2008 BINGO-DANSANT
De welvertrouwde bingo-dansant, kom gerust eens buurten.
Kosten: gratis
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Aanvang 20.00 uur
einde ca. 00.00 uur
Bingokaarten kosten € 0,50
Muziek zal worden verzorgd door All Round
21 juni 2008 MIDZOMER BUURTFEEST
Wat we van plan zijn, is nog niet helemaal bekend maar hou
de website www.speeltuin-tuindorp.nl in de gaten………….
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Jeugd Commissie Tuindorp organiseert :

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je eens in de huid van je
idool kruipen? Met vriendinnen die meidengroep nadoen of met
je vrienden in een echte rockband? Geef je dan zo snel
mogelijk op, ga oefenen en laat je kunsten zien 15 maart. De
playbackshow begint in Tuindorp om 19.00 uur, maar de
“artiesten” mogen al eerder naar binnen om voor te bereiden/
om te kleden.
Er zijn dit jaar wel enkele spelregels:
als je je hebt opgegeven, verwachten we dat je ook
daadwerkelijk meedoet !!!
je moet zelf voor de muziek zorgen, dus zorg dat je een
cd`tje meebrengt met de muziek. (Plak er een briefje op
met je naam en welk nummer je wilt hebben).
Opgeven kan tot 12 maart 2008 met de inschrijfstrook
elders in dit blad
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SPONSOREN
Voor dit blad zijn wij op zoek adverteerders.
De speeltuinvereniging is opgericht in 1954, aan de rand van de
toen voltooide wijk ´de Bloemenbuurt´. Inmiddels is de speeltuin
ingebed in de bebouwing en beschikt over vele goedgekeurde
toestellen, een professioneel onderhouden speelbad en 2
stenen gebouwen. Het is nog altijd een bloeiende vereniging,
waarvan ongeveer 450 gezinnen uit Wageningen en omgeving
lid zijn. De vereniging is er ook voor sociaal- en cultureel werk.
Hierbij moet men denken aan de vele diverse activiteiten die
georganiseerd worden voor verschillende leeftijdscategorieën.
Het ledenbestand bestaat uiteraard uit veel gezinnen die met
hun kroost naar de tuin komen, maar ook alleenstaanden en
ouderen die de speeltuin een warm hart toedragen en ook veel
plezier beleven aan de verenigingsactiviteiten. De leden zijn
voor een vereniging een belangrijke bron van inkomsten.
Daarnaast zijn er inkomsten uit “dagjesmensen”, opbrengsten
van zaalhuur/baromzet, snoephuisje, verkoop koffie/thee en
inzameling van oud-papier. Verder zijn er gelukkig sponsors
die ons helpen, en denkt de plaatselijke Rotaryvereniging nog
wel eens aan de tuin. Zij financieren in overleg met de
speeltuinvereniging projecten in de speeltuin. Maar dat is zeker
niet genoeg: het onderhoud van gebouwen/speeltoestellen/
zwembad en aankoop van nieuwe speeltoestellen drukken
behoorlijk op het beschikbare budget van de vereniging.
De vereniging geeft 4 maal per jaar het verenigingsblad
“Tuingeluiden" uit. Dit wordt verspreid onder een 450 leden in
Wageningen en omgeving. Ook komen er exemplaren te liggen
in de Bibliotheek, Huisartsenposten en Gemeentehuis.
Heeft u interesse om in ons blad te adverteren en benieuwd wat
het kost dan verzoeken wij u kontakt op te nemen met Joop van
Brakel via e-mail.
e-mail: joop.van.brakel@speeltuin-tuindorp.nl
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Jeugd Commissie Tuindorp organiseert :

WINTERFEEST !!!
Zaterdag 23 februari 2008
Van 14.00 uur tot/met 17.00 uur

VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 7 JAAR

Een gezellig winterfeest, een beetje Après-ski,
warme chocomelk en winterse spelletjes.
We proberen zelfs voor sneeuw te zorgen!!!
Dus trek je warme winterkleren aan en kom naar de speeltuin.
We gaan buiten spelen als het droog is
Toegang voor leden is natuurlijk gratis, opgeven is niet nodig.
We zien je graag 23 februari in de speeltuin.
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JAARVERSLAG ALV 2007
Onze vereniging is een zeer actieve vereniging te noemen, het
hele jaar door zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Dat is
in Wageningen in 2007 niet onopgemerkt gebleven: de pers
wist de “Tuin” afgelopen jaar goed te vinden. Meerdere malen
mochten we vooraankondigingen in de plaatselijke kranten
vermelden, meerdere malen werden we bezocht door
journalisten die vervolgens mooie verslagen plaatsten. Soms
vergezeld door een fotograaf, wat weer een mooie foto in de
krant betekende. De lokale televisie mocht ook graag met de
camera door de tuin bewegen, onze tuin was regelmatig te zien
op de zondag-uitzendingen. De activiteiten worden door de
diverse commissie`s georganiseerd: De Jeugd Activiteiten
Commissie zorgde voor een gezellig carnaval op 9 februari.
De jeugdprins en prinses van het JAC, Prins Jari de eerste en
Prinses Monica zagen we een week later op de prinsenwagen
door de binnenstad en op het bordes van het stadhuis,voor de
burgemeester. Verder van het JAC: een playbackshow (16
maart), Koninginnedagspelen, een zomerkamp voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar(6 en 7 juli), Halloweenavond (26 oktober) en
het Sint Nicolaasfeest (30 november). De verrassingsmiddag
(19december) was de afsluiter van het JAC in 2007. In de
wintermaanden werd er elke Woensdagmiddag club gedraaid:
bingo, spelletjes en handenarbeid. Voor volwassenen zijn er
leuke activiteiten geweest: aangestoken door de jeugd
organiseerden zij ook een carnavalsavond met live muziek(10
februari). Regelmatig in het jaar: bingo-dansant, Rommelmarkt
(31 maart,17 november), Fietstocht en barbecue (30 juni),een
optreden van Mondharmonicavereniging Excelsior uit Renkum
(29 september). Sinds mei 2007 is er ook een
Ouderencommissie actief, deze organiseert voor ouderen
(55+) bingo-middagen, vakantiereisjes en optredens.
Zo mochten we 15 december een Huisvrouwenorkest
ontvangen voor een geweldig optreden. Tussen de al
genoemde activiteiten door wordt er elke woensdagavond een
kaartje gelegd en organiseert de Bingocommissie 1 x in de
maand een gezellige bingo met wel hele mooie prijzen. Nog
een nieuwe commissie: de Communicatie Commissie,of zoals
ze zichzelf noemen:Kakelcommissie. Zij onderhouden de
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VERSLAG
contacten met de pers, beheren/bewerken de website en
verzorgen de Tuingeluiden. De Tuingeluiden hebben zij in een
nieuwe jas gestoken en hebben van het clubblad een mooie
magazine gemaakt. En het bestuur? Waren zij ook actief?
Natuurlijk! Enkele bestuursleden hebben ook zitting in de
diverse commissie`s en zijn daardoor actief betrokken bij de
diverse activiteiten. Als geheel bestuur mochten we 12 juni
officieel nieuw terrasmeubilair ontvangen van Rotaryclub
Wageningen-Bergpoort. Bijzonder was 21 juli 2007: de
Zaterdagopenstelling van de Speeltuin. Een initiatief van het
bestuur, zij hebben die dag als toezichthouder gefungeerd.
Het weer speelde uitstekend mee en het was goed kenbaar
gemaakt in de pers. De leden vonden het prachtig en kwamen
een gezellig dagje naar de Tuin: menig vader zagen we nu ook
naar de tuin komen. Het leverde ook nieuwe leden en een mooi
verslag in de Gelderlander op. Het bericht in de Gelderlander
was ook gelezen door de burgervader van Wageningen.
Nieuwsgierig geworden liet hij zijn secretaresse een afspraak
met het bestuur maken: Vrijdag 3 augustus mochten we de
burgemeester ontvangen. Hij is ruim een uur in de speeltuin
geweest. Na een rondleiding door gebouw en speeltuin heeft hij
nog uitvoerig gesproken met vrijwilligers en de aanwezige
kinderen. Hij was onder de indruk van onze vereniging en de
vele activiteiten en heeft het bestuur uitgenodigd voor een
vervolg gesprek in het stadhuis. Zaterdag 25 augustus was de
Tuin open, iets minder bezoekers dan in juli, maar eveneens
een gezellige dag. Het bestuur, met voorzitter C. Ritter en
secretaris H. Hendriks, verzorgde ook de vrijwilligersavond op
17 maart. Die avond mocht Hermen van de Wardt een Gouden
Beertje ontvangen. Voor Henk Feijt was er een attentie voor zijn
inzet op schoonmaakgebied, maar zeker ook op andere
terreinen. De vrijwilligersavond is bedoeld als bedankje voor de
inzet op veler gebied: de genoemde activiteiten, barbezetting,
het bezorgen van de Tuingeluiden en vele onbenoemde
klussen. Ook dit jaarverslag besluiten we met een bedankje aan
alle vrijwilligers.Zonder vrijwilligers komen er geen activiteiten
en kan de speeltuin niet open blijven. Vrijwilligers:
BEDANKT!!!
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VACATURES
BARCOMMISSIE ZOEKT VRIJWILLIGERS
De barcommissie is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die één of twee keer per maand mee willen draaien met een
activiteit achter de bar om te schenken of voor de bar om te
bedienen.
Tevens zoeken wij mensen die in het weekend bruiloften en
partijen willen bedienen/verzorgen.
Ben je geïnteresseerd neem dan kontakt op met:
Hans Jansen
Tel. 0317-411601
maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur
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WEEKAGENDA

MAANDAG
10.00 - 17.00
13.45 -16.30
19.45 - 22.00
DINSDAG
10.00 - 17.00
13.30 - 16.00
19.30 - 20.00

Speeltuin (1 april - eind oktober )
Schilderclub 50+
Damesgroep (handenarbeid,.e.d.)

Speeltuin (1 april - eind oktober )
Ouderensoos
Cameraclub (2 x per maand )
IVN cursussen

WOENSDAG
10.00 - 17.00
14.00 - 15.30

Speeltuin (1 april - eind oktober )
kinderclub voor 4 t/m 12 jarigen van november t/m maart

19.30 - 23.00

Klaverjassen en jokeren (vanaf 16 jaar)

DONDERDAG
10.00 - 17.00 Speeltuin (1 april - eind oktober )
13.30 - 16.30 Bingomiddag 55+ (3e donderdag )
20.00 - 23.30 Kaartclub De Rijn (3e donderdag )
Succulenta (cactusclub 2e donderdag )
Bingoavond (laatste donderdag v.d. maand )

Voor overige activiteiten of vragen of lidmaatschap
Hans Jansen maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur
tel. : 0317 - 411601
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INSCHRIJFFORMULIER
Inschrijfformulier Playbackshow 15 maart 2007
15 maart hebben weer de PLAYBACKSHOW.
Opgeven kan tot 12 maart 2008 met onderstaand formulier
Voor- en achternaam:

……………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………….…

Wie ga je nadoen?

……………………………………….…

Welk liedje?

……………………………………….…

Als je een act doet met meerdere kinderen, mag je ze hieronder
opschrijven. (voor-en achternaam en de leeftijd)
Voor- en achternaam:

……………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………….…

Voor- en achternaam:

……………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………….…

Voor- en achternaam:

……………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………….…

Voor- en achternaam:

……………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………….…
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Speeltuin Tuindorp
Floralaan 20b
6707 HR Wageningen
telefoon : 0317 - 41 16 01
fax
: 0317 - 45 01 00
site
: www.speeltuin-tuindorp.nl
: info@speeltuin-tuindorp.nl

