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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders,
Beste mensen hier het eerste exemplaar van Tuingeluiden van
2009. Allereerst namens de redactie de allerbeste wensen voor
het Nieuwe jaar.
Het afgelopen jaar heeft u 4 maal Tuingeluiden mogen
ontvangen. Uit de diverse reacties is ons gebleken dat
Tuingeluiden bij u allen in goede smaak is gevallen. Helaas
is de bijdrage van de leden ver achtergebleven.
In ieder nummer staat alleen iedere keer weer een bijdrage
van: Bestuur, Jeugdcommissie, Activiteitencommissie en de
rest is van de redactie.
Wij willen graag zoals al eens eerder vermeld is het boekje zien
groeien tot een blad van en door ons.
Mensen dit is toch een mooie uitdaging voor het komende jaar.
Wij hopen dan voor het volgende nummer een bijdrage te
mogen ontvangen van een van de leden.
Zoals U diverse malen heeft kunnen lezen is er menigmaal een
oproep gedaan voor aanvulling van het barpersoneel.
Tot nu toe is daar weinig respons opgekomen.
Mensen denk er toch eens over na of U niet een steentje kunt
bijdragen aan de werkzaamheden van het barpersoneel.
Zonder barpersoneel kunnen wij het verenigingsgebouw
wel sluiten,want zonder mensen kunnen wij dit niet draaiende
houden.
Namens de redactie,
Joop van Brakel

RECTIFICATIE VAN DE REDACTIE
In tuingeluiden uitgave 4, 2008 stond vermeld dat er op 31 januari een
lampionnenoptocht zou zijn. I.v.m. de gemeentelijke verordening en

de benodigde vergunningen kon dit niet doorgaan.
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IN DE SCHIJNWERPER
In tuingeluiden van november 2008 gaf Gert Jansen het stokje
door aan Johan Velthuizen. Bij navraag gaf Johan aan dat hij
geen interviews geeft. De redactie is op zoek gegaan naar een
ander slachtoffer en heeft deze gevonden.
Naam Marjan Engelen

Geboren: 04-11-1968
Hoe ben je betrokken
geraakt bij Tuindorp?
Ik kwam altijd al met mijn kinderen
In de speeltuin toen ze nog klein
waren. Op een gegeven moment,
dat was in september 2004 vroegen
Ria van der Wardt en Hannie Feijt
of ik geen zin had om mee te helpen
om dingen te knutselen voor Halloween, want er was toen een
nieuwe Jeugdcommissie opgericht en die konden nog wel wat
mensen gebruiken. Zodoende ben ik als vrijwilliger bij Tuindorp
betrokken geraakt.
Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Ik ben penningmeester van de vereniging, vrijwilliger bij de
jeugdcommissie, woensdagmiddagclub en de bar. Ook waar
nodig probeer ik te helpen.
Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
Mijn hobby’s zijn puzzelen, Wii-en vakantie vieren en mijn gezin.
Of ik daar tijd voor heb? Puzzelen wat minder maar mijn gezin
daar maak ik tijd voor.
Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen?
Het uitzicht vanaf hotel de Wageningse Berg, met zijn uitzicht
over de Betuwe. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik
daar dan ook mag werken.
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IN DE SCHIJNWERPER
Wat zou je graag verbeterd willen zien worden in de
speeltuin?
Dat er wat meer vrijwilligers bij komen vanuit jonge gezinnen
want de vergrijzing bij Tuindorp begint aardig toe te slaan. Deze
mensen hebben altijd een hele boel gedaan, en doen nog
steeds veel, voor de vereniging. Maar als Tuindorp over twintig
jaar nog steeds wil bestaan dan zal er gezocht moeten worden
naar jonge enthousiaste vrijwilligers die na verloop van tijd het
stokje van de oude garde willen overnemen.
Welke krant of tijdschrift lees je ?
De Gelderlander en het (wereld)nieuws op internet.
Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
Ja, ik kijk TV. Mijn favoriete programma’s zijn House, CSI,
Law and Order, wie is de Mol.
Zijn er dingen die je kwijt wil en wij niet gevraagd hebben?
Ja, en dat is met name een kwestie waar het bestuur een
beetje mee zit. Iedere vrijwilligers organisatie is verplicht om bij
iedere activiteit een Bedrijfs Hulp Verlener ter plaatse te hebben.
Wij hebben dit al eens geïnventariseerd maar zijn er niet echt
mee verder gekomen. Dus wat ik kwijt wil is dat wij graag
zouden zien dat ieder commissielid een BHV-cursus volgt.
Deze cursus wordt uiteraard door Tuindorp betaald. Het kost
maar één dag.
Aan wie zou je graag vragen willen stellen voor de
volgende uitgave en waarom?
Hans Jansen. Omdat Hans een belangrijke kracht binnen de
vereniging is. Zonder hem wordt het beheren van de vereniging
en speeltuin een heel stuk zwaarder. En ik kan het weten.
Marjan , bedankt voor je medewerking.
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OP ZATERDAG 29 MAART IS ER WEER EEN GROTE

ROMMELMARKT
IN HET GEBOUW VAN VERENING “TUINDORP ”
AAN DE FLORALAAN 20B
TIJD : 10.00 UUR - 13.00 UUR.

OOK ZAL WEER HET BEKENDE ENVELOPPEN-SPEL ZIJN,
WAARBIJ WEER TALRIJKE PRIJZEN TE WINNEN ZIJN.
WIJ NODIGEN U ALLEN DAN OOK UIT OM DEZE MORGEN
EEN BEZOEK TE BRENGEN AAN DEZE ROMMELMARKT.
DOE MEE MET HET ENVELOPPENSPEL OF
MISSCHIEN IS ER IETS BIJ
WAAR U AL JAREN NAAR OP ZOEK BENT .

ORGANISATIE IS IN HANDEN VAN DE
ACTIVITEITEN COMMISSIE TUINDORP
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KLEURPLAAT

Verbind de lijntjes met elkaar, kleur de tekening, en lever hem in
bij de speeltuin voor 1 april 2009 en maak kans op een mooie prijs.
De mooiste kiezen we uit.
Zet wel je naam, leeftijd en telefoonnummer erbij.
NAAM:

……………………………………………

LEEFTIJD:

……………………………………………

TELEFOONNUMMER: ……………………………………………
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Hallo Jongens en Meisjes,
Het is alweer 2009, dit jaar wordt je weer een jaartje ouder of
ben je inmiddels al jarig geweest. Wij van de Jeugdcommissie
proberen zoveel mogelijk activiteiten voor jullie te organiseren.
En we hebben dit jaar weer een vol programma.
Veel activiteiten komen op herhaling en er zijn ook een aantal
activiteiten die het niet gehaald hebben. Ook proberen we
iedere keer iets nieuws te bedenken.
Dit jaar hadden we voor het eerst een filmavond waar jullie uit 3
films konden kiezen, we hebben een game-avond in april en
een octoberfest in oktober met kinderbier, bradwurst,
sauerkraut und holz sagen.
Wij zouden het ook leuk vinden als er wat meer kinderen naar
de activiteiten kwamen. Als je lid bent van Tuindorp kosten de
meeste activiteiten helemaal niets en is het nog leuk ook. Nog
een voordeel is dat je ouders even een momentje voor hun zelf
hebben omdat jullie dan bij Tuindorp zijn.
Hebben jullie ideeën voor een activiteit geef het dan door aan
een van de vrijwilliger van de jeugdcommissie. Misschien
kunnen we er wat mee doen.
Voor de meest actuele informatie moet je onze website in de
gaten houden.

DUS, heb je zelf een leuk idee: laat maar horen of stuur een
mailtje naar info@speeltuin-tuindorp.nl
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Mededeling van de Dorpsraad

OPGRAVINGEN BEWIJZEN HET
(van onze correspondent)
TUINDORP - Bij opgravingen in de Russische bodem tot op een
diepte van 100 meter hebben Russische wetenschappers resten
gevonden van koperdraden, met een geschatte leeftijd van 100
jaar. De Russen trokken hieruit de conclusie dat hun voorouders
reeds 100 jaar geleden beschikten over een koperen
communicatienetwerk!
Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook
hun bodem gaan afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter
resten van glasvezels aantroffen. Deze vezels bleken na
onderzoek zo’n 200 jaar oud te zijn, waaruit de Amerikanen
concludeerden dat hun voorouders reeds 200 jaar geleden al een
zeer geavanceerd digitaal glasvezel netwerk in gebruik hadden.
Een week later hebben de Speulkneuters van Tuundurp het
volgende rapport gepubliceerd: Bij opgravingen in de speeltuin, tot
op een diepte van 500 meter, hebben Tuundurpse wetenschappers
helemaal niets gevonden. De Speulkneuters concluderen hieruit
het volgende
500 jaar geleden beschikten de oude Speulkneuters reeds over
een draadloos netwerk.

ALAAF
ALAAF
ALAAF
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VAN DE PENNINGMEESTER
Contributie
In tegenstelling tot eerdere berichten valt binnenkort bij u de
acceptgiro van uw lidmaatschap van Tuindorp op de mat of in
de bus. Deze acceptgiro dient u te betalen voor 1 april 2009.
Heeft u 1 april nog niet betaald dan ontvangt u een nieuwe
acceptgiro echter is deze verhoogt met € 2,50 administratiekosten.
Voor alle duidellijkheid:
Het lidmaatschap van Tuindorp loopt van januari tot januari.
Mocht u besluiten om het lidmaatschap niet voort te zetten dan
dient u uiterlijk 2 maanden voor afloop van het lidmaatschap, dus
voor 31 oktober, schriftelijk op te zeggen.
De voordelen van het lidmaatschap zijn dat u mee mag doen met
activiteiten welke door de vereniging worden georganiseerd.
Mocht er een bijdrage gevraagd worden dan zal een lid te allen
tijde minder hoeven te betalen dan een niet lid.
Dagkaarten speeltuin
De toegangsprijs voor niet-leden:
Kinderen
€ 3,25 Per kind
Ouders e/o begeleiding
€ 1,00 Per persoon
Lidmaatschapskosten voor 2008, prijzen per kalenderjaar
(van januari tot januari)

Basis-lidmaatschap
lidmaatschap + 1 kind
lidmaatschap + 2 kinderen
lidmaatschap + 3 kinderen
lidmaatschap + 4 kinderen
lidmaatschap 65+

€ 25,00
€ 30,00
€ 34,00
€ 37,00
€ 39,00
€ 20,00

Eenmalig inschrijfgeld

€ 2,50

Marjan Engelen, Penningmeester
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PUZZELPAGINA
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Laotste Durpsnieuws:
Opwermer veur Carnaval!

Prins Lesley d`n Eerste
en
Prinses Naomi
komen naar Tuundurp!

We verwachten de Koninklijke Hoogheden om 14.11 uur in ons
durpshuis aan de Floralaan 20b te mogen verwelkomen.
Na de toespraak van de Prins gaan we een gezellig dorpsfeest
houden. Dansen, lachen en leuke spelletjes.
We sluiten af met een Staotsbanket.
Daar wil jij natuurlijk bijzijn!
Naomens de durpsraod roept Burgevaoder Willem
iedere jeugdige Speulkneuter tussen de 4 en 12 jaor op:
• Deze dag in de schoolagenda of de wc-kalender te schrijven.
•
• Te zorgen voor een gepast kostuum.
•
• lid of geen lid van de vereniging Tuindorp:
gewoon komen, je bent van harte welkom!
•
• Je zakgeld thuis te laten, het is gratis!
•
• De zaal is open vanaf 13.49 uur.
•
Pa en/of Ma mogen je brengen en rond 17.11 uur weer ophalen.
•
• Een vriendje of vriendinnetje meenemen? DOEN!!!

(carnavalskleding verplicht!)
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Susan en Franklin Reijnders, Hoogstraat 88 Wageningen
Telefoon 0317 42 36 36

Palthe, Depot Albers, Stadsbrink 1F, 6707 AA Wageningen
Telefoon 0317 41 17 41
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AGENDA
14 februari 2009
CARNAVAL
Des middags veur de blagen tot 12 joar en 's avonds veur de grote
Dan veranderd Tuindorp in Tuundorp en worre de minse
Speulkneuters genoemd
.
de blagen
de grote
Kosten: (wa we moten betoalen)
groatis
groatis
13:49 uur
19:55 uur
Aanvang: (woanneer 't begint)
0:11 uur
Einde ca.: (woanneer 't is afgelopen) 17:11 uur
Leeftijd: (of je mee mag
4 t/m 12 joar
vanaf 18 jaar
doen)
7 maart 2009
BINGO-DANSANT
De welvertrouwde bingo-dansant, kom gerust eens buurten.
Toegang voor leden en niet-leden gratis
kosten
entree gratis, bingokaarten € 0,75
aanvang
20:00 uur
einde ca.
00:00 uur
leeftijd
vanaf 16 jaar
Muziek zal worden verzorgd door Harrie Klein
28 maart 2009
OPENING SPEELTUINSEIZOEN
Zaterdag 28 maart 2009 gaat om 13.00 uur de poort van
Speeltuin Tuindorp weer open. We openen het seizoen door de
kinderen uit de wijk met muziek op te halen.
We houden ook een ballonwedstrijd: door het oplaten van de
ballonnen openen we “officieel”. Het oplaten van de ballonnen
zal rond 14.30 uur plaatsvinden. Er is een leuke prijs te winnen,
komt jou ballon namelijk het verst dan win je2 toegangskaarten
voor Ouwehands Dierenpark! De speeltuin is op deze zaterdag
open van 13.00 tot 15.30 uur
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AGENDA
29 maart 2009
ROMMELMARKT
Op 29 maart 2009 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 dan nemen
wij kontakt met u op.
Aanvang 10.00 uur
einde ca. 13.00 uur
7 april 2009
GAME AVOND 8+
Op deze avond hebben we een aantal gameconsoles staan waar
je naar hartelust met andere kinderen kunt gamen.
Uiteraard krijg je en hapje en een drankje
Kosten:
Aanvang:
Einde ca.:
Leeftijd:

gratis
19:00 uur
22:00 uur
8 t/m 12 jaar

1 mei 2009
VERJAARDAGSFEEST VAN TUINDORP
Op deze dag viert Tuindorp voor de kinderen haar 55e verjaardag.
Wat we op deze dag gaan doen is nog een verassing.
Hou de site in de gaten.
Kosten:
gratis
Aanvang:
onbekend
Einde ca.:
onbekend
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
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’t Bloemenparadijs
W, van der Meijde jr.
v/h E. Elsenaar, W. van der Meijde sr.
Arboretumlaan 21, 6706 AZ Wageningen
Tel. 0317 - 420025
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HERINNERING

Laatst zat ik op de bank in de kamer.
Er was nog geen voetbal op de T.V. en als ik naar
buiten keek dan vroor het nog aardig.
Ook lag er nog een klein laagje sneeuw wat, ondertussen
al een ijslaag was geworden.
Ik dacht zo bij mijn eigen wat is de natuur toch mooi
met al die rijp aan de bomen en dan de zon erop schijnend.
Ook gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat er nog op
de gracht geschaatst kon worden. Mensen wat een drukte
was dat toen. Vele inwoners van Wageningen zullen het
nog wel kunnen herinneren. Je kon dan een mooie lange
sliert maken, en als dan de eerste man afremde om een
scherpe bocht te maken, dan moest de achterste persoon
heel goed uitkijken om niet gelanceerd te worden.
Ook kan ik mij nog herinneren dat de gracht rond geschaats
kon worden, maar dat is nu niet meer mogelijk.
Ook was er de bekende koek en zopie tent deze stond
tegenover de vredesbank in het plantsoen. Nu staat deze
bank verder naar de Junushof toe, maar in de jaren 50
stond deze ongeveer op de hoogte tegenover waar nu de
Super-Coop gevestigd is.
Mensen als deze bank eens praten kon wat zou dat dan
mooie verhalen voor een t.v. serie opleveren.
Dus bij deze zou ik mensen willen oproepen op de
vredesbank tot leven te laten komen en uw verhalen naar
ons op te sturen of naar ons te mailen.
e-mail: tuingeluiden@tuindorp.nl
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VAN HET BESTUUR
Wat was de eerste helft 2008 mooi met een fantastisch
Midzomerfeest op 21 juni! Wat eindigde het jaar met een kater
door de ergste economische recessie sinds die van de twintiger
jaren in de vorige eeuw.
Wat zal dat nu met Tuindorp te maken hebben hoor ik u al
denken. Wel misschien meer dan u denkt!
Hoewel een recessie voor veel mensen een nare tijd is en kan
worden, is het ook een tijd van hernieuwde kracht en van
creativiteit. Een tijd van de schouders er onder zetten om het tij
ten goede te laten keren.
Daar zijn wij Nederlanders goed in en ook in groot geworden.
Niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken. En dan vooral
samen!
Wel en dat is nu wat ik ook in Tuindorp herken. Het afgelopen
jaar is duidelijk sprake van een duidelijk nieuw elan. Een
vereniging die bruist van plannen en activiteiten voor jong en
oud.
Dat elan zal in ons jubileumjaar 2009 er wederom voor zorgen
dat onze vrijwilligers borg staan voor veel activiteiten en
uitvoering van plannen.
De diverse commissies zullen u tijdig weten te bereiken met
hun activiteiten. Houd daarom de agenda in Tuingeluiden altijd
bij de hand en lees de plaatselijke kranten waar u Tuindorp met
haar activiteiten geregeld zult tegenkomen.
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VAN HET BESTUUR
2009 een jubileumjaar. In de Speeltuin zullen 2 moderne
speeltoestellen, uitgekozen door de jeugd, worden geplaatst. In
de zomer zal de keuken volledig gerenoveerd worden, zodat
deze weer aan de eisen van de tijd zal voldoen.
Op 20 juni vieren wij ons 55-jarig bestaan in de Tuin, samen
met ons Midzomerfeest en de laatste voorronde Nederlandse
Muziek van de Stichting Wagenings Gras. Iets waar al veel over
is geschreven in de plaatselijke kranten.
Voor het overige laat ik het aan de commissies en de
vrijwilligers over om u te informeren over de vele activiteiten
waaraan kan worden deelgenomen.
Met een positieve instelling en samen aanpakken komen wij
ook deze economische recessie te boven en op die zelfde
wijze zorgen wij dat onze unieke vereniging die plaats in de
Wagenings samenleving krijgt en behoudt die het verdient.
Namens mijn mede bestuursleden hoop ik veel van onze meer
dan 360 “gezinsleden” ook dit jaar weer in de Tuin of het
verenigingsgebouw te mogen begroeten.
Roy Gunther
Voorzitter
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WEBSITE TUINDORP
Graag willen wij (redactie) uw aandacht vestigen op de website
van de Vereniging Tuindorp.

www.speeltuin-tuindorp.nl
Om de 3 maanden wordt bij u het blad “TUINGELUIDEN’
Bezorgt. Hierin staan diverse mededelingen en ook de agenda
voor de komende tijd.
Helaas komt het zo nu en dan voor dat deze agenda niet meer
up to date is.
Als er wijzigingen zijn in b.v. aanvangstijden of data dan kunt u
dat lezen op de website van tuindorp.
U kunt op de site ook nog de volgende artikelen lezen:
ORGANISATIE
AGENDA
ACTIVITEITEN
GASTENBOEK
WARM HART
ARCHIEF EN VERSLAGEN
Tevens staat er dikwijls een fotocollage van een activiteit of
gebeurtenis met betrekking tot de speeltuin.
Vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met
Gert Engelen, zijn e-mailadres staat elders in dit blad vermeld.
Wij hopen dat wij uw aandacht hebben getrokken voor website
van Tuindorp en dat u deze ook eens zult bezoeken.
De Redactie Tuingeluiden
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KNUTSELPAGINA
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VAN DE DURPSROAD
Boer`nbal in Tuundurp, een durp om van te houwe!
Ut was een bijzondere dag, zaoterdag 8 november veurig jaor.
We kunnen gerust spreken van unne historische dag. Nao ut
verpatse van ouwe meuk en ut nuttigen van een voedzaome
boer`nmaoltijd het de Durpsraod van Tuundurp zich veur ut
eerst in ut openbaor gepresenteerd.
Nao un indrukwekkende toespraok van mijzelluffus is nao
algemene stemming deur de Durpsraod ut durp Tuundurp
uitgeroepen. Van de slachtmaond tot Aswoensdag zal ut durp
duidelijk van zich doen spreke. Ut durp Tuundurp bestaot uit ut
landgoed en alle opstallen aon de Floralaan 20b.
Hillemaol nieuw is ut durpje nie: tot ut jaor 1110 lag ut durpje op
de plaots waor nou de speultuin ligt. Maor op de dag van Sint
Maarten in ut jaor 1111 is er een ongelukje gebeurd in de
plaotselijke,illegaole stokerij (veur huisgemaokte Brandewijn).
Ut durpje is getroffen deur een stormvloed van Brandewijn. Van
ut durpje was niets meer over. De inwoners van Tuundurp, ok
wel Speulkneuters genoemd, zijn gelukkig gespaord gebleven
en zin in de durpjes rondom Tuundurp terechtgekomme:
Jollenberg en Redichem. De nieuwe Durpsraod bestaot ut
naozaoten van de Speulkneuters.
Tuundurp was toen, maor is ok nu nog onderdeel van een
Prinsendom: ons staotshoofd is een Prins. Tijdens ut boer`nbal,
mochten we dan ok onze prins verwelkomen:Prins Harrie d`n
Eerste. Prinses Hennie was ok maor gelijk meegekomme.
Om elluf over tien was ut de beurt aon de nieuwe prins, prins
Wilhelm d`n Eerste om zunne opwachting te maoken. Saomen
met prinses Mien kwam hij de scepter haolen.
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VAN DE DURPSROAD

Ut was een boer`nbal mee veul lachen en hier en daor unne
vleugje emosie: in ut bijzijn van de prins is deur de burgevaoder
mevouw Annie Roost benoemd tot Ereburger van Tuundurp
veur unne bijzondere bewezen dienst.
Tussen de Rommelmarkt en ut Boer`nbal is ok nog eens unne
nieuwe jeugdprins en prinses benoemd: Prins Lesley d`n Eerste
en Prinses Naomi.
Prins Lesley d`n Eerste mag zich ok noemen: Heerser van
Tuundurp tot Nederrijn, Ridder van het Klaproospad. Prinses
Naomi het ok de nodige titels meegekregen: Barones van
Tuundurp tot Nederrijn, Jonkvrouwe van de van Uvenweg.

De Durpsraod bakt ze weer bruin…..
Een durpsfeest kost geld en daorom is de durpsraod aon ut
werk gegaon om wat eurootjes binnen te haole: met een heuse
Oliebollenactie. Mee de nodige verkooppraotjes z`n enkele
kerels langs de deuren gegaon om oliebollen te verkopen. En
da is ze mooi gelukt.
De oliebollen zin in ut Durpshuis gebakken naor een oud recept
van de bakkers van Tuundurp deur lejen van de Durpsraod.
En zo is in menig huiskaomer in Jollenberg ut ouwe jaor
afgesloten mee unne oliebol van Tuundurp. Doen we dit jaor
weer, dus hou de Tuingeluiden in de gaote!
Naomens de Durpsraod van Tuundurp,
Burgevaoder Willem.
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VAN DE BARCOMMISSIE
De bar is een belangrijk onderdeel van Tuindorp omdat deze
zorgt voor inkomsten voor de vereniging. Om de bar goed te
kunnen organiseren is er een barcommissie die zorgt draagt
voor de bevoorrading en voor de invulling van voldoende
vrijwilligers. Tevens heeft de commissie een aanvraag gedaan
aan het bestuur, welke is geaccepteerd, om de bar en keuken
te gaan verbouwen. De huidige bar en keuken is al ca. 25 jaar
oud en dient nodig te worden aangepast aan de huidige
maatstaven. Dit kost veel geld en daarom is de vereniging dan
ook op zoek naar diverse sponsoren om het kostenplaatje zo
laag mogelijk te houden. Onderstaand een plattegrond zoals de
bar er in de nieuwe situatie uit zal komen te zien.

De barcommissie wil graag van deze gelegenheid gebruik
maken om snackbar “de Tarthorst” te bedanken voor de
geschonken consumptiemunten.
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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

WOENSDAG
10.00 - 17.00
13.30 - 15.30
19.30 - 23.00

Speeltuin
Schilderclub 50+
Damesgroep

April t/m Oktober
(besloten)
(besloten)

Speeltuin
Ouderensoos
Cameraclub
IVN cursussen

April t/m Oktober
2x per maand

Speeltuin
April t/m Oktober
kinderclub, 4 t/m 12 jaar November t/m Maart
Klaverjassen en jokeren vanaf 16 jaar

DONDERDAG
10.00 - 17.00 Speeltuin
13.30 - 16.30 Bingomiddag 55+
20.00 - 23.30 Kaartclub De Rijn
Cactusclub Succulenta
Bingoavond
VRIJDAG
10.00 - 17.00

Speeltuin

April t/m Oktober
3e donderdag
3e donderdag
2e donderdag
laatste donderdag v/d maand
behalve juli en augustus
April t/m Oktober

Voor overige vragen over activiteiten of lidmaatschap
kunt u kontakt opnemen op maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 12.00 uur met Tuindorp tel. : 0317 - 411601
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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

