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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders,
Mijmerend zit ik achter mijn laptop en kijk naar buiten. Het is
winter en wat zie ik? Helemaal niets, want het is 10 uur
’s avonds en hartstikke donker. Maar even genoeg van die
flauwekul, het is mijn beurt weer om iets te schrijven wat van de
redactie afkomstig is.
Voor u de eerste uitgave van Tuingeluiden 2010 en direct een
maand te laat. Door omstandigheden konden wij van de
redactie tuingeluiden niet op tijd klaar krijgen.
Onze welgemeende excuses hiervoor.
In deze uitgave gaan we het hebben over afgelopen carnaval,
waar ondergetekende het genoegen mocht beleven dit jaar
prins carnaval te zijn, de nieuwjaarsreceptie van de
jeugdcommissie en over de algemene Ledenvergadering op 25
maart. Hier moet u beslist even bij aanwezig zijn, in het belang
van u als lid van Tuindorp maar ook om aan te horen wat de
plannen van het bestuur voor komend jaar zijn. Tevens in deze
uitgave een puzzel en voor de kleintjes een knutselpagina en
een kleurplaat.
De redactie zit ook naarstig te azen op voldoende copy om het
verenigingsorgaan vol te krijgen. Dus mocht u van e.o.a.
activiteit verslag willen doen geeft dit dan aan bij een van de
redactieleden. Het is ook mogelijk om een ingezonden brief te
laten plaatsen. Deze brief mag u sturen naar het e-mail adres
van tuingeluiden of naar info. Vermeld daar wel bij dat het om
een ingezonden brief gaat welke u graag geplaatst wil zien.
Wij kunnen echter geen garantie geven dat alle ingezonden
stukken worden geplaatst.
Rest mij niets anders dan iedereen veel leesplezier te wensen.
De volgende uitgave van Tuingeluiden is gewoon weer in mei.
Namens de redactie,
Gert Engelen

IN DE SCHIJNWERPER
Naam: Bianca Buurman Klaassen
Geboren : 30 september 1972
Wat is je huidige beroep?
Huisvrouw/moeder interieurverzorgster
Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Via de knutselmiddag ben ik er in gerold.
Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Meehelpen met de woensdagmiddag club en met de andere
activiteiten heel erg leuk moet ik zeggen.
Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
Klussen, lekker met de kinderen dingen ondernemen, carnaval
en in de zomer met de hond wandelen.
Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen?
Het Arboretum met het uitzicht over de rijn.
Wat zou je graag verbeterd willen zien in de speeltuin?
Dat er nog meer kinderen komen en nog meer vrijwilligers zich
aanmelden.
Welke krant of tijdschrift lees je?
De huis aan huis krant, soms de roddelblaadjes en het knippie
(dit is een naaiblad).
Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
Veel films en de soaps.
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?
Aan Mien den Hartog omdat zij dit najaar stopt met de
jeugdcommissie

DOOLHOF
Probeer hier maar eens uit te komen

Het bestuur van Tuindorp,vereniging voor sociaal cultureel en
speeltuinwerk, wil graag haar leden uitnodigen voor de :

Algemene Ledenvergadering 2010
Donderdag 25 maart 2010
Aanvang 20.00uur
Verenigingsgebouw Tuindorp
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Post
Notulen Algemene Ledenvergadering 27 mei 2009
( beschikbaar ter vergadering)
Jaarverslag secretaris
( beschikbaar ter vergadering)
Financieel jaarverslag 2009 + begroting 2010
(beschikbaar ter vergadering)
Verslag Kascommissie
Benoeming Kascommissie
Pauze

9. Bestuurswisseling:
Aftredend en herkiesbaar : Harrie Keijman
Aftredend en niet herkiesbaar: Dirk van Holland
Er is ruimte voor 3 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.

Tuingeluiden wordt mede mogelijk gemaakt door:
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De winter was lang en koud. We hebben leuk kunnen
schaatsen en kunnen spelen in de sneeuw. Maar nu hebben we
toch wel zin in zon, buiten spelen, bloemen, paaseieren eten.
Kortom: in de speeltuin hebben wij, van de jeugdcommissie, zin
in de Lente!
De speeltuin halen we uit de winterslaap, we gaan het nieuwe
seizoen feestelijk openen:

Met muziek en een huifkar gaan we vanaf 13.00 uur in optocht
door de wijk. Komen we door je straat en wil je mee? Stap maar
in!
Eindpunt is de speeltuin. Prins Lesley en Prinses Britney gaan
daar het seizoen officieel openen.
Na de opening mag je natuurlijk lekker spelen in de speeltuin
en je kan weer meedoen aan een ballonwedstrijd. De ballon die
het verst komt wint 2 kaartjes voor Ouwehands Dierenpark!!!
Je mag natuurlijk ook gelijk naar de speeltuin komen,
vanaf 13.00 uur gaan de hekken open!
TUINDORP WAGENINGEN
FLORALAAN 20b
WAGENINGEN

Vacature
Tuindorp is een dynamische vereniging met niet alleen een hele
mooie speeltuin. Nee, het is een vereniging die tot doel heeft
om de grote en kleine inwoners van Wageningen en omgeving
een paar gezellige uren per week te geven met bijvoorbeeld:
klaverjassen en
jokeren met mooie
prijzen op woensdag

bingo op de laatste
donderdag van de
maand.
Voor de kids hebben we op
woensdagmiddag (wanneer de
speeltuin gesloten is) knutselen
en spelletjes en proberen we
minimaal 1x per maand een
thema-activiteit te organiseren.

Ook veranderd Tuindorp 1x per jaar in
“een gezellig Durp waor de minsen nog
normaol mit elkaor een pilsje kenne
drinken”, dit is altijd tijdens het carnaval.

Voor al deze activiteiten zijn natuurlijk handjes nodig en daar
kunnen we er niet genoeg van hebben. Heb jij nog wat tijd over
in deze drukke tijden en lijkt het je leuk om in teamverband
ondersteunende werkzaamheden op vrijwillige basis uit te
voeren, neem dan gerust een keer kontakt met ons op.
Stuur een mailtje naar info@speeltuin-tuindorp.nl en we
nodigen je graag een keer uit voor een gesprek. Geef in de mail
wel aan waar je interesses liggen.

VAN HET BESTUUR
Een mooie winter met veel sneeuw en ijs, maar het verlangen
groeit met de dag: een voorjaar met veel zon om de speeltuin
weer open te stellen en kinderen te zien spelen. Het is nu
overdag erg stil aan de Floralaan 20b.
Natuurlijk zijn er in het winterseizoen leuke activiteiten geweest
en er komen er nog vele, maar de vereniging is vooral opgericht
voor de speeltuin.

De jeugdcommissie zal op paaszaterdag, 3 april a.s. op
feestelijke wijze het nieuwe seizoen openen. We rekenen op
veel bezoekers!

De tuin ligt er mooi bij, de activiteiten draaien leuk: geen zorgen
dus voor het bestuur lijkt het. Maar dat is niet helemaal waar.
De barverbouwing en de aanpassingen in de speeltuin vorig
jaar (zand onder de toestellen) hebben een flinke aanslag
gepleegd op onze financiën. We moeten letterlijk weer een
beetje sparen, voor we met nieuwe projecten beginnen.
En die zijn er: wat achterstallig onderhoud aan de gebouwen
wegwerken,de grote zaal opknappen en een blijvend actiepunt:
oude speeltoestellen vervangen voor nieuwe moderne
exemplaren.

Ander zorgpunt is het bestuur: na de ALV blijft het bestuur met 4
leden over. Er is plaats voor 3 nieuwe bestuursleden. Wie
belangstelling heeft: u bent van harte welkom. Maar ook op
andere terreinen hebben we vrijwilligers nodig: toezichthouder
in de speeltuin bijvoorbeeld. En dat hoeft echt niet elke dag,
overleg met onze beheerder/speeltuinleider Hans Jansen en
geef aan wanneer u graag een middag toezicht wil houden.

VAN HET BESTUUR
Zaterdagopenstelling
Bijvoorbeeld toezichthouder op zaterdagmiddag! Het bestuur
wil de speeltuin ook graag op zaterdag open kunnen stellen. Te
beginnen met 1 zaterdag per maand, maar als het kan vaker.
Dit is ook een wens van onze samenwerkingspartner Welvada,
maar zeker ook van de Gemeente Wageningen. Maar het kan
alleen als we daar voldoende vrijwilligers voor hebben. Wat wij
bieden: koffie/thee voor de vrijwilliger, 1 x per jaar een
vrijwilligersavond maar vooral : vrolijk kinderen die genieten van
onze mooie speeltuin!

Algemene Leden vergadering
Voor een vereniging de belangrijkste activiteit, helaas vaak ook
de minst bezochte: de ALV. Maar toch zeer belangrijk, hier
wordt het beleid bepaald. Met zaken die u als lid aangaan: de
hoogte van de contributie en andere allerhande
verenigingszaken.
Donderdag 25 maart a.s. is de volgende ALV, u komt toch ook?

Wagenings Gras
Zaterdag voor Pinksteren, 22 mei a.s. niet afreizen naar de
camping, maar naar Tuindorp. Om te genieten van de
optredens tijdens de voorronde van Wagenings Gras. Of nog
beter: meedoen. Lekker meezingen, met maar 1 voorwaarde:
het moet in het Nederlands. Het bestuur rekent op een grote
deelname van leden!

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Hallo jongens en meisjes,
Het is alweer 2010 en we hebben al twee winteractiviteiten gehad,
namelijk het carnaval en de nieuwjaarsreceptie.
Over het carnaval kan je meer lezen verderop in dit boekje.
De nieuwjaarsreceptie gaan we het nu over hebben.
Het was 2 januari en de ouwe lui hadden allemaal nog een kleine
kater van oud en nieuw, maar jullie hadden nergens last van.
We begonnen met oliebollen die waren gebakken door de
raadsleden van de durpsroad en hebben met champagne een toast
uitgebracht op het nieuwe jaar. Daarna hebben we de jas
aangedaan en zijn we gaan schaatsen bij “Hotel de Wageninsche
Berg” Het was een waar feest, schaatsen, sneeuwballen gooien,
warme chocomel drinken en genieten van de buitenlucht.
Na het schaatsen zijn we terug gegaan naar de speeltuin en heeft
iedereen een mooie tekening gemaakt die we in de zaal hebben
opgehangen voor de nieuwjaarsreceptie voor de volwassenen.
Daarna hebben we nog friet gegeten en was de middag al voorbij.
Hieronder enkele foto’s van de middag.

VAN DE JEUGDCOMMISSIE

AGENDA
12 maart 2010
FILMAVOND
Op zaterdag 17 januari 2009 organiseren we een voor alle
kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Op die avond hebben we de keus uit 3 films. De film met de meeste
stemmen laten we zien. Natuurlijk is er cola en popcorn.
Neem wel even een telefoonnummer mee voor het thuisfront.
Kosten:
Voor leden gratis, voor niet-leden € 2,00
Aanvang:
19:15 uur (zaal open 19:00 uur)
Einde ca.:
22:00 uur
Leeftijd:
8 t/m 12 jaar
20 maart 2010
BINGO LENTEFEEST
Een gezellig feest zoals dat alleen in Tuindorp kan, afgewisseld
door bingo met veel te mooie prijzen.
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
Door wie de muziek wordt verzorgt is nog een verassing.
3 april 2010
OPENING SPEELTUINSEIZOEN
Zaterdag 3 april 2010 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 nieuwe speeltuinseizoen.
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 je 2 toegangskaarten voor Ouwehands Dierenpark!
De speeltuin is op deze zaterdag open van 13.00
tot 15.30 uur

AGENDA
17 april 2010
ROMMELMARKT
Op 17 april 2010 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 15 april 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 of een e-mail sturen naar
info@speeltuin-tuindorp.nl met vermelding van naam, adres en
telefoonnummer en dan nemen wij kontakt met u op.
Aanvang 10.00 uur
einde ca. 13.00 uur
1 mei 2010
VERJAARDAGSFEEST VAN TUINDORP
Op 1 mei bestaat de speeltuin 56 jaar en wil de jeugdcommissie
Tuindorp dit vieren met alle kinderen uit wageningen van 4 t/m 12
jaar in de speeltuin. Kinderen zijn vanaf 14.00 uur van harte welkom.
We beginnen met taart eten, daarna staan er door de hele speeltuin
oud-hollandse spelletjes waar leuke prijsjes mee te verdienen zijn.
Tussen door krijg je een snoepje en een beker limonade. Aan het
eind gaan we frietjes eten. Om 18.00 uur is het afgelopen en kan
iedereen naar huis.
Kosten:
gratis
Aanvang:
14:00 uur
Einde ca.:
18:00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
22 mei 2010
VOORRONDE WAGENINGS GRAS
Net als vorig jaar is er in de speeltuin 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.
Uiteraard gaan we dit spektakel weer buiten in een tent uitvoeren.
Wilt u/jij meedoen met Wagenings Gras? Geef je dan op door een
e-mail te sturen naar: wageningsgras@hotmail.com
Aanvang:
19:00 uur
Einde ca.:
24:00 uur

’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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Durpsfeest 2010
Groot feest in ons Durpshuis
Maonden naor uitgekeeke,hard aon
gewerkt en stijf van de zenuwen. Da
slaot op onze Durpsraod. Maor zaoterdag
6 februaori was ut dan zover: Ons grote
Durpsfeest.
`s Middags begon ut mee
unne geweldig jeugdfeest,
die kinderen weten wel wat feesten is!
We hadde n ook hoog bezoek: zkh Prins
Lesley d`n Eerste en Prinses Britney mocht ik
naomens de Durpsraod verwelkomen in ons
Durpshuis. Er is gedanst, er zijn spellekes
gedaon en ut feest veur de kids is afgesloten
met een heus
Staotsbanket.
Aongebooien
deur de Durpsraod, maor volledig gesponsord deur Snackbar
Johan Drost. De Hoogheden
hebben dan ook een verdiende
onderscheiding naor de snackbar
gebracht.
`s Avonds was ut opnieuw bal, nu veur de volwassen
Speulkneuters. Bovendien was CV de Dolle Instuivers uit Renkum
aonwezig, compleet met de Raod van elluf, de senaot en de prins,
Prins Willem d`n Eerste met Hofdame Kelly. Maor ut durpsfeest is
natuurlijk geen feest zonder onze eigen hoogheden. De Durpsraod
mocht dan ok ontvangen: zkh Prins Gerardus d`n Eerste en Prinses
Marjan.
Na wat ceremoniële handelingen hebben de hoogheden van de
Speulkneuters en Dolle Instuivers met de openingsdans ut feest in

gang gezet. En wat unne feest: met geweldige muziek van Wim
Polman, maor ok deur
de geweldige optredens
van de Dolle Instuivers
en de Swaenen. Er was
eigenlijk maor ene wanklank: ut was veul te snel
elluf over twaolf, ut
tijdstip waorop ut feest
zou stoppen. Hebben we
ok gedaon, met brooikes
en un bakske koffie.
Carnaval in Renkum
De Durpsraod het ok meegedaon aon de optocht in Renkum.
Onherkenbaor: ut gruun/geel was effe aon de kant gelegd.
Roodkapje was duidelijker aonwezig, compleet met de boze wolf.
Nou ja, boos: zelden zo`n dolle wolf gezien met de karakter trekjes
van Raodslid Gert (niet die ene, maor die andere). Er was ok unne
bed gebouwd,en daor lag grootmoeder in.
Dit jaor zijn alle hoogheden der Speulkneuters meegegaon
in de optocht. In unne
auto zonder dak reed
ut koninklukke spul
achter de Durpsraod
deur de straoten van
Renkum. De
Durpsraod het d`r
unne prijs gewonnen:
de
de 2 plaots in de categorie loopgroepen. Dus met unne beker,
unne geldbedrag en unne heerlijke kookworst konden ze terug naor
ons durp. `s Avonds is de Durpsraod met Prins en Prinses naor ut
Gouwe Stuuvergala van de Dolle Instuivers geweest. Nao unne
zeer gastvrije ontvangst mee koffie en leuke zitplaotsen konden we
meegenieten van unne leuke aovond vol show,muziek en dansen.
Prins Gerdardus d`n Eerste en Prinses Marjan zin nog op ut
podiejum gewist en hebben unne onderscheiding ontvangen van de
Dolle Instuivers: de Huisorde.
Meer foto’s kunt u vinden op www.dedolleinstuivers.nl en www.speeltuin-tuindorp.nl
en uiteraard op de Tuundurp Hyves http://tuundurp.hyves.nl/

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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PUZZELPAGINA

Gezocht: Bestuurslid m/v
Tuindorp is een vereniging voor sociaal cultureel en
speeltuinwerk. Dat is voor een bestuur een uitdaging: enerzijds
aandacht voor de vele activiteiten, anderzijds de speeltuin die
veel aandacht/onderhoud vraagt. Met in de speeltuin dat mooie
zwembad: ons paradepaardje, maar ook ons zorgenkindje.
Ideeën over hoe het anders moet in de Speeltuin. Meepraten
en beslissen over belangrijke zaken in onze vereniging?
Activiteiten niet naar uw zin? Geen zin om langs de zijlijn toe te
kijken, maar helpen daadwerkelijk in te grijpen waar het nodig
is?
Wordt bestuurslid en help actief binnen de vereniging. Er is
momenteel plaats voor 3 kandidaten.
Kandidaten mogen vrijwilligers zijn, die momenteel in een
commissie werkzaam zijn. Maar natuurlijk ook leden die
regelmatig met hun kroost de speeltuin bezoeken.
Interesse? Iets voor u? Meldt u zich dan aan bij de secretaris.
Dit kan tot 1 dag voor de Algemene Ledenvergadering,
aanmelden kan tot en met 24 maart.
Spelregel is wel dat u een voordracht inlevert met tenminste 10
handtekeningen van leden. Tijdens de Algemene Leden
Vergadering wordt u dan officieel voorgesteld aan de
vergadering en als de vergadering akkoord gaat benoemd tot
bestuurslid.
Voor informatie kunt u natuurlijk bij het bestuur terecht. Dit gaat
het gemakkelijkst via email: info@speeltuin-tuindorp.nl

Willem den Hartog,
Secretaris Tuindorp

KNUTSELPAGINA

Nodig:
4 splitpennen, touw, potloden of stiften en een schaar.
Kleur de haas mooi in, knip hem uit, maak de gatjes op de stippen
doe de armen achter het lijf, doe de splitpennen erdoor, bind de touwtjes
vast. Klaar

VAN DE ACTIVITEITEN COMMISSIE
Er is mij gevraagd iets te vertellen over de Activiteiten
Commissie (AC). Welnu, de commissie bestaat uit 4 heren en 3
dames. De dames; Boshoven, den Hartog en van Eeden.
De heren van Orden, Jansen, Claassen, en van Brakel.
Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Annie
Roost. Zij is vanaf het begin actief geweest bij de Activiteiten
Commissie. Annie, namens de Activiteiten Commissie onze
hartelijke dank, voor wat jij hebt gedaan voor Tuindorp.
Wat doet de Activiteiten Commissie?
Zij organiseert diverse activiteiten voor de leden van Tuindorp
o.a. 3 à 4 maal per jaar een Bingo Dansant. Dit is een
gezellige avond waarbij de beentjes van de vloer kunnen,
Er is altijd live muziek. Ter bestrijding van de onkosten worden
er 2 rondes Bingo gespeeld waarbij diverse prijzen gewonnen
kunnen worden. De entree is voor deze avonden gratis voor
personen vanaf 18 jaar.
Daarnaast zijn er 1 of 2 maal per jaar speciale
ouderenmiddagen. Tijdens deze middagen is er altijd een
speciaal optreden van een koor of een andere groep die de
gehele middag verzorgen zal. Zo is het afgelopen jaar in
december vlak voor de kerst het koor “De Waredo’s”uit
Dodewaard te gast geweest bij ons. Zij brachten een
programma met Kerstliederen en na de pauze het eigen
repertoire.
Verder is er in de maand juni de jaarlijkse fietstocht. Deze tocht
is voor een ieder die een beetje kan fietsen goed te doen. Na
het fietsen is er dan een gezamenlijke barbecue in de speeltuin.
Hieraan zijn kosten verbonden, deze worden vermeld in
Tuingeluiden.
Ook is er twee maal per jaar een rommelmarkt in de speeltuin.
Voor al deze activiteiten verwijs ik u naar de agenda elders in
Tuingeluiden Ik hoop dat u een indruk hebt gekregen van de
activiteiten georganiseerd door de Activiteiten Commissie, en
we hopen u dan ook te verwelkomen op een van de activiteiten.
Namens de Activiteiten Commissie
Joop van Brakel.

Organiseert :

De kerstfilmavond vonden we bere-gezellig. Doen we
nog maar een keer. Natuurlijk geen kerstfilm,we kijken
naar een andere leuke film.
Welke film we gaan zien? Laat je verrassen!!!
Wij zorgen ook voor een hapje en een drankje.
De zaal is vanaf 19.00 uur open,de film begint om 19.15
uur. we verwachten dat de film om 21.15 is afgelopen.
De film is alleen voor kids. Pappa en/of mamma mogen
je brengen en halen, maar niet blijven!
De toegang is voor leden natuurlijk gratis
Niet-leden betalen € 2,00
TUINDORP WAGENINGEN
FLORALAAN 20b
WAGENINGEN
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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

