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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders,
De Speeltuin is op 28 maart weer officieel geopend door
onze jeugdprins Lesley d’n eerste en prinses Naomi.
En wat ligt de speeltuin er weer keurig bij.
Afgelopen winter is er weer hard gewerkt om de speeltoestellen
netjes op kleur te krijgen, is onder ieder toestel nieuw
speel/valzand gekomen, zijn een aantal toestellen verhuisd en
zijn er twee nieuwe toestellen aangekocht waarvan één is
gesponsord door het leefbaarheidfonds van “de
Woningstichting”
We gaan als vereniging weer een drukke tijd tegemoet.
Zo hebben we in juni weer het midzomerfeest gecombineerd
met het 55-jarig bestaan van vereniging Tuindorp,
met aansluitend een festival wat georganiseerd wordt door de
stichting “Wagenings Gras”. Bij goed weer wordt dit in de
speeltuin gehouden en bij slecht weer verkassen we naar het
verenigingsgebouw. Meer hierover verderop in deze uitgave.
We hebben de vertrouwde fietstocht met barbecue op de
laatste zaterdag van juni, het zomerkamp voor de kids en nog
veel meer.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Hans
Jansen te verontschuldigen. In de vorige uitgave van
tuingeluiden had Marjan Engelen Hans voorgedragen om in de
schijnwerpers te staan, Hans heeft aangegeven dit niet te willen
doen omdat hij slechte ervaringen heeft met interviews in het
algemeen en heeft in het verleden besloten om geen interviews
af te geven. Misschien hadden wij van de redactie hier bij stil
moeten staan. Daarom, Hans, onze excuses hiervoor.
Namens de redactie,
Gert Engelen
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IN DE SCHIJNWERPER
Ook deze keer moest de redactie zelf op zoek naar persoon,
daar Hans Jansen geen interviews geeft omdat hij hier slechte
ervaringen mee heeft. Wij hebben Harry Keyman bereidt
gevonden zijn medewerking te verlenen, waarvoor onze
hartelijke dank.
Naam: Harry Keyman

Geboren: 17 november 1941
Hoe ben je betrokken
geraakt bij Tuindorp?
Door de damesgroep van de maandagavond, en door en de dansactiviteit van
deze damesgroep
Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Speeltoestellen herstellen en kleinere klusjes. De komende tijd
druk met het verbouwen van de bar en keuken.
Kun je iets vertellen over de a, s, verbouwing?
Nog niet veel, maar er zal wel veel veranderen (zie ook vorige
uitgaven Tuingeluiden Redactie)
Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
Volleybal bij Scylla mijn grootste hobby. Verder vogels, tuindorp,
eigen tuin bijhouden en vissen, maar aan dat laatste kom ik niet
veel toe, wegens tijdgebrek.
Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen?
Zoomweg 16
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IN DE SCHIJNWERPER
Wat zou je graag verbeterd willen zien worden in de
speeltuin?
Ik vind dat er al een hoop veranderd is in de speeltuin en
komende tijd dus de verbouwing van bar en keuken.
Welke krant of tijdschrift lees je?
De Gelderlander en de Wageningse krant, Grasduinen en het
Visblad.
Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
Actiefilms van Steven Seagel.
Zijn er dingen die je kwijt wil en wij niet gevraagd hebben?
Nee
Aan wie zou je graag vragen willen stellen voor de
volgende uitgave en waarom?
Ik zou niet weten aan wie. (Dus gaat de redactie zelf op zoek
naar een markant persoon binnen de vereniging)
Harry, namens de redactie hartelijk dank voor je medewerking.
(P.s. de redactie wil onderstaande foto’s u niet onthouden.)
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De speeltuin is gratis open voor iedereen!!!
De middag staat BOL van de activiteiten voor
jong en oud!

U vindt Speeltuin Tuindorp aan de Floralaan 20 B te Wageningen
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Tuingeluiden wordt mede mogelijk gemaakt door:
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VERSLAG OPENING SPEELTUIN

Het speeltuinseizoen bij Tuindorp
is weer geopend.
Wageningen – op 28 maart is het speeltuinseizoen bij Tuindorp
weer geopend. Dit jaar is het anders gegaan dan andere jaren. in
plaats dat de kinderen naar de speeltuin kwamen, werden ze door
de Jeugdprins en prinses
van de Speulkneuters
opgehaald met een huifkar.
Voor de huifkar uit liep de
drumband uit Heelsum
om de wijk wakker te
schudden uit de
winterslaap. Dat heeft de
wijk geweten. Het leek
wel een beetje op de
rattenvangen van
Hamelen. Kinderen
kwamen naar buiten en konden in de huifkar klimmen. Toen ze bij
Tuindorp aankwamen heeft de drumband nog een demonstratie
geven. De voorzitter van de vereniging, Roy Gunther, heeft alle
kinderen van harte welkom geheten in de gerenoveerde speeltuin.
Jeugdprins en prinses van de Speulkneuters Prins Lesley d’n
Eerste, Heerser van Tuundorp tot Nederrijn en prinses Naomi
hebben de speeltuin officieel geopend doormiddel van het
doorknippen van een lint. Alle kinderen die in de speeltuin waren
hebben een ballon gekregen met een kaart met hun naam erop. Ter
ere van de opening van de speeltuin zijn deze ballonnen opgelaten.
Het kind van wie de ballon het verst komt, wint 2 kaartjes voor
Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Daarna konden de kinderen de
Speeltuin verkennen en bekijken vat er allemaal is veranderd. Zo
zijn er een aantal speeltoestellen van plaats verwisseld, is er overal
nieuw valzand onder de toestellen gekomen en hebben alle
toestellen weer een fris kleurtje gekregen. Er zij tevens twee nieuwe
toestellen aangeschaft. Door onverwacht hoge levertijden is het niet
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VERSLAG OPENING SPEELTUIN
gelukt om deze voor de opening te laten plaatsen. Het zwembad
was nog niet gevuld omdat de temperatuur buien nog te koud is,
maar zodra de weersvooruitzichten goed zijn gaat het zwembad
ook open en kunnen de kinderen er naar hartelust is spetteren en
spatteren. Onder de overkapping, beter bekend als de schuur van
Boer Bartels, stonden spelletjes opgesteld zoals blik- en ringgooien.
De jeugdcommissie van de
speeltuin organiseert,
buiten de speeltuin om,
ook veel voor de kinderen
van 4 t/m 12 jaar.
Zo is er op 16 mei is er
een dierengeluidenspel,
met de fiets ga je ergens in
Wageningen op zoek naar
dierengeluiden. Wanneer
er geluiden worden
gevonden dan, ……….. dit
blijft nog een verassing. 10-11 juni is er het zomerkamp, een
nachtje in een tent in de speeltuin slapen met spelletjes en een
kampvuur. In september lopt Tuindorp mee met de Airborne
wandeltocht in Oosterbeek. In oktober is er het october-fest met
duitse worst en boomstam zagen en uiteraard het halloweenfeest.
Kortom een vol programma voor alle leden van Tuindorp.
Om aan deze activiteiten mee te mogen doen moet je wel lid zijn
van Tuindorp. Voor de overzicht van wat het kost kan je op de site
van Tuindorp terecht, www.speeltuin-tuindorp.nl. De speeltuin is t/m
oktober dagelijks geopend van 10 tot 17 uur.
Tuindorp, een dorp om van te houden.
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009
Door omstandigheden kon de ALV van 16 april j.l. niet
doorgaan. Daarom wil het bestuur van Speeltuinvereniging
Tuindorp haar leden heruitnodigen voor de :

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009
Woensdag 27 mei 2009
Aanvang 20.00uur
Grote zaal Speeltuin Tuindorp
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Post
Notulen Algemene Ledenvergadering 3 april 2008
(beschikbaar ter vergadering)
Jaarverslag secretaris
(beschikbaar ter vergadering)
Financieel jaarverslag 2008
(beschikbaar ter vergadering)
Verslag Kascommissie
Benoeming Kascommissie
Pauze

9. Bestuurswisseling:
Aftredend per januari 2009: Jeannet Boshoven.
Er is ruimte voor 2 nieuwe bestuursleden.
Kandidaten 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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DOOLHOF
Probeer hier maar eens uit te komen
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Aanstaande Zaterdag 27 juni is er weer de jaarlijkse

fietstocht met aansluitend een barbecue

De Activiteiten Commissie Tuindorp hoopt dat ook dit jaar weer
veel mensen mee zullen gaan. Waar de tocht naar toe gaat is
nog niet bekend , maar deze zal voor een ieder te doen zijn,
en wij hopen er een fijne dag van te maken.
Aan deze dag zijn kosten verbonden en deze bedragen:
Deelname aan alleen fietstocht
€ 5,00 p.p.
Deelname aan alleen barbecue
€ 12,50 p.p.
Deelname aan zowel fietstocht en barbecue € 15,00 p.p.
Vult u onderstaande strook in en lever deze in bij Hans Jansen
op het kantoor Tuindorp. Vanzelfsprekend gelijk de
bijbehorende kosten betalen

Naam :..…………………………………………………………
Geeft zich op voor deelname aan:
Alleen de fietstocht

aant. pers. …… x € 5,00 = € ……….

Alleen de barbecue

aant. pers. …… x € 12,50 = € ……….

Fietstocht + barbecue aant. pers. …… x € 15,00 = € ……….
Strookje inleveren uiterlijk woensdag 24 juni a.s.
I.v.m. de organisatie is het niet mogelijk om na 24 juni nog in te schrijven
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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
mei 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 18 jaar
De muziek wordt verzorgt door het duo Allround.
16 mei 2009
DIERENGELUIDENSPEL
Met de fiets gaan we ergens in Wageningen op zoek naar
dierengeluiden.
Wanneer er geluiden worden gevonden dan ………..?
We verzamelen in Tuindorp
Kosten:
gratis
Aanvang:
14.00 uur
Einde ca.:
17.00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
20 juni 2009
MIDZOMERFEEST
Net als vorig jaar een groots feest met o.a. een drumband,
een mini rommelmarkt, optredens van wageningse bands,
rad van fortuin, luchtkussen schminken en nog veel meer.
Kosten:
gratis
Aanvang:
12.00 uur
Einde ca.:
17.00 uur
Leeftijd:
alle leeftijden
20 juni 2009
Na het midzomerfeest gaan we gewoon door met de derde
voorronde van Wagenings Gras. Een talentenjacht
georganiseerd door stichting Wagenings Gras. De stichting
wil met dit initiatief wagenings talent aanboren,maar
ook talent uit de omgeving is van harte welkom
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AGENDA
Op 4 juli 2009 is de grote finale in Junushof. Deze avond
wordt aan elkaar gepraat door onze eigen Wageningse
Tante Annie. Je kunt je eigen opgeven door een e-mail te
sturen naar: wageningsgras@hotmail.com
Kosten:
Gratis
Aanvang:
20.00 uur (zaal open om 19:30uur)
Einde ca.:
24.00 uur
Leeftijd:
alle leeftijden
27 juni 2009
FIETSTOCHT & BARBECUE
Op zaterdag 27 juni 2009 is er weer de jaarlijkse fietstocht.
Men wordt om 10.30 uur verwacht in de speeltuin voor een
lekker kopje koffie. Het vertrek is gepland om 11.00 uur, de
terugkomst zal zijn tussen 16.30 en 17.00 uur.
Er kan gekozen worden tussen:
* fietstocht & barbecue
* alleen fietstocht
* of alleen barbecue.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 24 juni 2009 bij het
kantoor van Tuindorp
De bijbehorende kosten zijn:
* fietstocht & barbecue € 15,00
* alleen fietstocht
€ 5,00
* alleen barbecue
€ 12,50
Alle leeftijden
10-11 juli 2009
ZOMERKAMP
Een nachtje slapen in de Speeltuin in een tent. Maar we gaan
niet alleen (laat) slapen, we gaan ook spelletjes doen. Wat we
allemaal gaan doen? Dat vertellen we lekker nog niet.
Wat je wel nodig hebt is een slaapzak en een luchtbed/slaapmatje.
En denk bij warm weer ook aan zwemkleding!
We beginnen vrijdag 10 juli om 17.00 uur en stoppen
zaterdag rond 10.00 uur. Je moet je wel even opgeven
bij een van de vrijwilligers in de speeltuin, of op het kantoor
bij Hans Jansen
Kosten:
Leeftijd:

€ 5,- per kind, te voldoen bij opgave
4 t/m 12 jaar
15

’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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WageningsGras in Tuindorp
WAGENINGEN – Een aantal jaren organiseerde Podium 2000 in
Wageningen en omgeving met veel succes een
Smartlappenfestival, waar mensen werden uitgedaagd om met een
levenslied op te treden in een soort van competitie, die uitmondde
in een grote finale in theater Junushoff.
WageningsGras neemt deze draad nu weer op met niet alleen het
levenslied. Het verschil met het Smartlappenfestival is, dat de
mensen nu ook bestaand werk mogen zingen. Het hoeft niet een
levenslied te zijn. Men mag zichzelf begeleiden, men mag
begeleiding regelen, de band KunstGras kan gebruikt worden, men
kan een cd gebruiken, wat men maar wil, maar geen karaoke. Men
mag meerdere nummers brengen. Een jury bepaalt in de
voorronden wie er door mag naar de grote finale op 3 juli in theater
Junushoff. De voorronden zijn in theater Junushoff, Café Meijer,
Wijkcentrum De Nude en in Tuindorp ’s avonds op het
jubileumfeest. Het huisorkest van WageningsGras heet KunstGras.
Deze band zal voor de nodige sfeer zorgen en hier en daar
deelnemers begeleiden. Mensen rond Speeltuin Tuindorp van tien
jaar en ouder worden uitgedaagd om op het podium te komen en
bestaand of zelfgeschreven werk zingen: als solist, in een koor of
op welke manier dan ook. Probeer dan de finale te halen op vrijdag
3 juli in theater Junushoff! Mensen die
zich als deelnemer willen opgeven, of
die meer willen weten, kunnen mailen
met wageningsgras@hotmail.com. Of
kijk op www.wageningsgras.nl. Men kan
zich ook via Tuindorp aanmelden!

De avond wordt gepresenteerd door de wageningse “Tante Annie”
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VAN HET BESTUUR
Een nieuw speeltuinseizoen is weer begonnen, voor het
bestuur altijd weer een mooi moment. Het seizoen werd op
leuke wijze geopend door de jeugdprins en prinses van
Tuundurp. Compleet met een drumband en het oplaten van
ballonnen werd het een feestelijke opening, de jeugdcommissie
heeft er iets moois van gemaakt.
Er is zichtbaar iets veranderd in de speeltuin: onder de
speeltoestellen is het gras verwijderd en vervangen door
“valzand”, volgens de laatste veiligheidseisen. Wie vanaf de
Floralaan naar de speeltuin loopt ziet ook gelijk onze nieuwe
brievenbus: “kanariegeel” en erg stevig en solide. Deze is
geschonken door een bedrijf uit Ede, gelijk met een nieuwe
frisgroene mededelingenbord. Waarvoor onze dank aan dit
bedrijf en aan Nico!
Er wordt een nieuw speeltoestel geplaatst op het gedeelte van
onze jongste bezoekers tot 6 jaar. Als alles goed verloopt wordt
het in mei onthuld door de directeur van de Woningstichting.
Het leefbaarheidfonds van de Woningstichting is de sponsor
van het toestel.
In mei hopen we ook het 2de toestel te installeren: een
klimtoestel voor de wat oudere jeugd (8+) deze is aangekocht
door onze vereniging.
In het verenigingsgebouw willen we gaan verbouwen: de bar en
keuken gaan eindelijk op de schop. Uiterlijk verandert alles: ook
het gangetje naar de peuterspeelzaal moet er aan geloven en
wordt naar de andere kant verplaatst. We hopen in september
vanaf een nieuwe bar te kunnen tappen.
Dit jaar is een jubileumjaar: Tuindorp bestaat 1 mei, 55 jaar! De
jeugdcommissie heeft de verjaardag op 1 mei gevierd met een
echt kinderfeest. Zaterdag 20 juni vieren we dit met zijn allen:
het Midzomerfeest. Een gezellige middag voor jong en oud. De
avond zal worden opgevuld met Wagenings Gras, een
talentenjacht. Het bestuur zou het leuk vinden als er leden van
onze vereniging meedoen aan dit festijn! Beperk uw zangtalent
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VAN HET BESTUUR
dus niet tot de badkamer, maar laat ons meegenieten. Wel in
het Nederlands, dat is een vereiste om mee te mogen doen.
Veel positieve berichten dus, maar helaas zijn er ook zorgen:
we zouden graag nieuwe vrijwilligers willen verwelkomen. We
hebben ze dringend nodig op vele terreinen: toezichthouders in
de speeltuin, barmedewerkers, maar ook handige klussers
kunnen we goed gebruiken. Informeer naar de mogelijkheden,
per e-mail naar ons info mailadres of rechtstreeks bij ons
kantoor.
Verder kunnen we op financieel gebied altijd hulp gebruiken:
met het aanbrengen van een nieuw lid of een sponsor voor de
Tuingeluiden bijvoorbeeld. Maar ook door het inzamelen van
oud papier. Komt u met uw kroost naar de speeltuin, neem
gelijk uw oud papier mee en deponeer het in de blauwe
containers bij de ingang. U bent er vanaf en de speeltuin heeft
er baat bij. Alle beetjes helpen!
Er zijn veel sociale activiteiten in Tuindorp voor jong en oud, we
zouden ook graag wat culturele activiteiten zien: een
toneelgroep of een dansgroep bijvoorbeeld. Misschien heeft u
een paar ideeën en wilt u ze organiseren/uitvoeren: laat het ons
weten!
Het moge duidelijk zijn: de speeltuin en de vereniging zijn flink
in beweging. Drukke tijden voor het bestuur en vrijwilligers,
maar dat zien we vooral als een uitdaging. En met een mooi
doel voor ogen: een mooie en veilige speelplek voor kinderen
en een gezellige vereniging waar het genieten is van leuke en
bijzondere activiteiten.
Wij wensen u een hele mooie zomer!
Willem den Hartog,
Secretaris.
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Dansavond bij Speeltuinvereniging Tuindorp
Zaterdag 9 mei a.s. zal er in de zaal van de Speeltuinvereniging
Tuindorp weer een gezellige dansavond plaats vinden,
georganiseerd door de Activiteitencie van de Speeltuin vereniging
Tuindorp. De muziek voor deze avond zal verzorgd worden de het
duo Allround, zij staan garant voor een gezellige avond.
De avond begint om 20,00 uur en duurt tot 24.00 uur en is
toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder. Maar vol is vol
Ter bestrijding van de onkosten zullen er twee rondes Bingo
gedraaid worden met aantrekkelijke prijzen.
Hopelijk kunnen we U verwelkomen in de Speeltuin op
zaterdag 9 mei a.s.
FIETSTOCHT ZATERDAG 27 JUNI 2009
Op deze dag zal weer onze jaarlijkse fietstocht plaatsvinden.
Op veler verzoek zal het dit jaar ook weer een dagtocht worden.
Waar de route heen zal gaan blijft nog een verassing, maar de tocht
zal voor een ieder te fietsen zijn
Dagindeling:
De deelnemers worden ‘s morgens om 10.30 uur verwacht in de
zaal van de speeltuin, voor een lekkere bak koffie.
Dan zullen we om ongeveer 11.00 uur vertrekken.
Voor de inwendige mens zal worden gezorgd.
We verwachten dat we om omstreeks 17.00 uur terug zullen zijn in
de speeltuin, waar we kunnen deelnemen aan een barbecue.
Aan deze fietstocht zijn kosten verbonden en wel:
Deelname aan fietstocht met b.b. € 15,00
Deelname alleen aan de fietstocht € 5,00
Deelname alleen aan de BB
€ 12,50
Opgave uiterlijk woensdag 24 juni a.s. 17.00 uur., met
vermelding waar U aan deelneemt en de bijbehorende kosten te
voldoen bij Hans Jansen op het kantoor van Tuindorp
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Jeugd Commissie Tuindorp organiseert :

Het tentenkamp dit jaar voor alle kinderen
van 4 t/m 12 jaar.
Je hebt geen tent nodig: wij zorgen voor een tent.
Wat je wel nodig hebt is een slaapzak en een
luchtbed/slaapmatje. En denk bij warm weer ook aan
zwemkleding! Je moet je wel even opgeven met
onderstaande inschrijfstrook en deze afgeven op het
kantoor van Tuindorp. We beginnen vrijdag 10 juli om
17.00 uur en stoppen zaterdagochtend rond 10.00 uur.
We vragen een kleine bijdrage van € 5,00 welke bij
inschrijving dient te worden betaald.
Naam: …………………………………………………… Leeftijd: ……………
Telefoonnummer thuis: ………………………………………………………
Bijzonderheden, denk hierbij aan medicijnen, dieet,
allergieën: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Strookje afknippen en inleveren bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten tentenkamp € 5,00
22 te voldoen bij opgave

KLEURPLAAT
Kleur de tekening, en lever hem in bij de speeltuin voor 1 juli 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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KAARTEN WAGENINGS GRAS
Na het Midzomerfeest op 20 juni is er het Wagenings Gras.
Bij goed weer wordt dit buiten georganiseerd, echter bij slecht
weer moeten we het verenigingsgebouw in. In ons verenigingsgebouw is niet zoveel ruimte om veel mensen te herbergen.
Daarom verzoeken wij u, als u wilt komen, om onderstaande
bestelstrook in te vullen.
Aan de hand van de snelheid van bestellen, wie het eerst komt
wie het eerst maalt, worden er zogenaamde “regenkaarten”
uitgegeven. Dat wil zeggen dat personen met en “regenkaart”
recht hebben om bij slecht weer de zaal in te mogen. Wanneer
alle “regenkaarten” zijn uitgegeven worden de “zonkaarten”
uitgeven. Kortom, heeft u een “regenkaart” bent u verzekerd
van een plaats tijdens het festival, heeft u een “zonkaart” dan
bent u van harte welkom als het festival buiten wordt gegeven.
Tijdens het midzomerfeest op 20 juni wordt bekend gemaakt
of het festival binnen (regenkaart) of buiten (zonkaart) is.
De toegang van het festival is GRATIS (kost dus niets)
BESTELSTROOK
Naam:

……………………………………….…

Adres:

……………………………………….…

Telefoonnummer:

……………………………………….…

Aantal kaarten:

……………………………………….…

In te vullen door de organisatie

Ingekomen d.d.

zonkaart

regenkaart

Strookje afknippen en inleveren bij het kantoor van Tuindorp.
Wagenings Gras
24
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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

