T U I N G E LU I D E N

JAARGANG 4, NUMMER 2, APRIL 2010

Colofon:
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid algemeen
Lid algemeen
Lid algemeen

:
:
:
:
:
:

Roy Gunther
Willem den Hartog
Marjan Engelen
vacant
vacant
vacant

Dagelijkse leiding Speeltuin : Hans Jansen
Redactie

: Benno Boshoven
: Joop van Brakel
: Gert Engelen

e-mailadres tuingeluiden

: tuingeluiden@speeltuin-tuindorp.nl

Activiteiten Commissie

: Gert Jansen

Jeugd Commissie Tuindorp : Gert Engelen

VAN DE REDACTIE
Voordat je het weet ben je weer aan de beurt om een stukje te
schrijven, ik zal maar niet starten met op te merken dat de TUIN
weer geopend is en dat er weer een algemene
ledenvergadering is geweest en dat we hopen op nog meer
bezoekers dan vorig jaar etc. etc..
Terwijl ik zo de stukken doorkijk die Gert en Joop mij
aangeleverd hebben zie ik dat er nog heel wat te beleven valt in
de TUIN en dat deze heren er voortreffelijk over kunnen
schrijven, terwijl ik met zweet op het voorhoofd probeer weer
een A5-je vol te krijgen.
Ik heb gedacht aan een grotere letter of een regelafstand van
een meter, maar daar kreeg ik geen toestemming voor, dus blijft
mijn verhaal voor dit nummer weer hangen in 8erlijk gezwets.
Ik hoop dat jullie meer plezier hebben om de andere pagina’s te
lezen, die zijn interessanter dan deze.
Namens de redactie
Benno Boshoven

IN DE SCHIJNWERPER
Naam: Mien den Hartog
Geboren: 21 november 1947
Waar: Wageningen
Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Via het Line-dansen.
Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Bardienst, Jeugdactiviteiten en werkzaamheden voor ander
activiteiten, in de zomer hou ik samen met Ria van der Wardt
en Ali van de Pol toezicht in de Speeltuin.
Gehoord dat je eind van het jaar gaat stoppen bij de
jeugdcommissie. Wat is voor jou het doel geweest om te
werken voor de jeugd?
Wiel en ik stoppen met de jeugdactiviteiten, daar wij graag
plaats willen maken voor de jongere, die hebben hopelijk
andere ideeën. Ons doel was dat we buiten de openingstijden
van de speeltuin eens wat anders wilde doen, en dat is ons ook
aardig gelukt samen met andere mensen.
Wat zou je graag verbeterd willen zien in de speeltuin?
Dat er weer een voetbalveldje komt, daar is wel behoefte aan.
Je bent in 2009 Prinses carnaval geweest.
Hoe was deze ervaring?
Dat was een hele leuke ervaring, dat ik niet zou hebben willen
missen.
Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen?
Het uitzicht vanaf de Wageningse Berg waar je zo over de Rijn
de Betuwe in kijkt.

IN DE SCHIJNWERPER
Welke krant of tijdschrift lees je?
Stad Wageningen en de Veluwepost en het tijdschrift Story.
Welk drankje drink je graag?
Spa blauw en af en toe lust ik ook wel een biertje of een rood
wijntje.
Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
House.
Als je mag kiezen in wiens huid zou je willen kruipen?
In niemands huid.
Zijn er dingen die wij je niet gevraagd hebben, en waar je
wel wat over wil zeggen?
Ja , het gemopper op het bestuur.
Zou ieder vorig bestuur het nou zo goed hebben gedaan?
(uitzonderingen daargelaten) dan was er nu geen achterstallig
onderhoud geweest. En als je loopt te mopperen kom dan naar
de algemene leden vergadering, daar kun je je zegje doen,
En dat is wel zo eerlijk.
Aan wie zou je graag vragen willen stellen voor de
volgende uitgave van Tuingeluiden?
Degene die nu iets mag vertellen is Ria van de Wardt, zij loopt
ook al heel wat jaartjes mee in de speeltuin.
Zo de groetjes van Mien

Donderdag 1 april 2010
Kort verslag, volledige notulen liggen ter inzage op het
kantoor en beschikbaar bij de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
De opkomst is veel hoger dan vorig jaar. We hopen dat we de
dit voort kunnen zetten.
2. Mededelingen
Door Welvada is de huur van de achterzaal opgezegd:
de Kaboutertuin is niet meer.
De klusdag, NLDOET, heeft helaas geen nieuwe vrijwilligers
opgeleverd.
Het bestuur is verkleind, na deze ALV blijven we met 4 over.
Het DB is wel compleet, maar we kunnen zeker 3
bestuursleden bij hebben. De voorzitter vraagt of iemand
aanwezig bij de vergadering zitting wil nemen in het bestuur
of iemand weet die dit zou willen doen.
Helaas is daar geen antwoord op vanuit de vergadering.
3. Post
Geen post.
4. Notulen ALV 27 mei 2009
Punt 10: Rondvraag: Zijn er al Ledenpassen voor
volwassenen?
Nog niet, we gaan dit met Hans Jansen bespreken.

Punt 10: Rondvraag: De nooduitgang/hek aan de zijde
Crocusstraat.
Is nog geen actie in ondernomen. Mogen we ook niet zomaar
doen. We zullen informeren bij de gemeente, maar ook bij de
brandweer of een tweede hek nodig is.
5. Jaarverslag 2009
Het jaarverslag zoals gepresenteerd door de secretaris is
duidelijk. Er zijn wel enkele op- of aanmerkingen vanuit de
vergadering:
Midzomerfeest: het opbouwen van de tent.Vraag is of de
tenten opgebouwd kunnen worden door de tentverhuurder. De
vrijwilligers die het hebben gedaan worden een jaartje ouder.
Bestuur: is wel mogelijk, maar dan zijn we fors duurder uit.
We hopen dat we op vrijwilligers kunnen rekenen.
Molenmarkt:
Er was te weinig promo materiaal. Kraam vraagt een andere
inrichting,er moet ook iets te doen zijn:een spel bijvoorbeeld.
Alle commissie`s moeten zorgen voor inbreng, en meer
vrijwilligers die elkaar op zo`n dag kunnen afwisselen.
Bestuur gaat er eerder mee aan de gang.
Verbouwing keuken/bar: waren gemengde gevoelens over,
maar het was echt nodig. We kunnen nu zeker 15 jaar vooruit,
de veiligheid is toegenomen met een extra nooduitgang. Er is
nu een luik naar de achterzaal. De keuken is heel mooi
geworden, we krijgen daar hele goede reactie`s op. Alle lof
gaat dan ook naar de bouwers.

6. Financieel jaarverslag 2009 + begroting 2010
We zijn fors lager uitgekomen. Heeft niets met de verbouwing
te maken, dit wordt in 20 jaar afgeschreven en drukt dus niet
op de kostenpost nu. De verbouwing moeten we ook zien als
een investering.
Wel de speeltuin: ondergrond onder speeltoestellen is,
volgens de laatste wettelijke regels, vervangen voor “valzand”.
Dit is geen investering, dus een zware kostenpost. Bovendien
waren er de nodige reparatie`s en het onderhoud aan
speeltoestellen. En de reparatie van de zwembadpomp.
De speeltuin en het zwembad blijft een forse kostenpost. De
barexploitatie is laag, door de verbouwing heeft het een tijdje
stil gelegen.
Verder is het dak van de overkapping in zeer slechte staat,
de vervanging kost al gauw 1000 euro.
Betreffende de inkomsten:
De entree van de speeltuin blijft ongewijzigd.
We willen meer verschil tussen leden/niet-leden bij activiteiten.
De passen zijn dan ook dringend nodig.
We stoppen met gratis verstrekkingen, zoals de koffie en thee.
We gaan weer aandacht schenken aan de reclameborden aan
de muur. We gaan 150 euro vragen voor een jaar, een
sponsoractie onder de naam “huur de muur”.
Contributie: Leden moeten voor 1 november opgezegd
hebben, leden ontvangen vanaf dit jaar in november de
acceptgirokaart voor het nieuwe jaar. Te betalen voor 1
januari. Lidmaatschap is immers voor een heel kalenderjaar,
van 1 januari tot 1 januari.

Uit de vergadering: ca.10 jaar geleden is besloten in de ALV
om het lidmaatschap in maart/april te betalen. December was
voor veel gezinnen een dure maand.
Maar het huidige bestuur geeft aan dat hiermee een vertekend
beeld is ontstaan. Er is niet duidelijk aan te geven hoeveel
leden we nu hebben. We willen de discipline van op tijd
opzeggen of betalen weer terug. We willen daarbij vasthouden
aan het verenigingsjaar, gelijk aan een kalenderjaar.
Er is vanuit de vergadering een vraag om een eventuele
donateurschap. Bestuur geeft aan dat we hier al mee bezig
zijn.
Vragen uit de vergadering betreffende de financiën:
Waarom zijn de telefoonkosten zo hoog?
Bestuur: we gaan nu zeker uitzoeken waarom de
telefoonkosten zo hoog zijn.
Waarom zijn de kosten kantoorbehoeften zo hoog?
Bestuur: kunnen we nu geen antwoord op geven, gaan we
uitzoeken.
Midzomerfeest: is niet goedkoop, is het wel nodig?
Bestuur: we zijn bewust van de kosten, maar er is bewust voor
dit feest gekozen: het sluit aan bij de landelijke speeltuindag.
We willen die dag ook de andere activiteiten promoten.
Belangrijke dag voor de vereniging, die ook nieuwe leden
oplevert. Wel willen we ook van die dag de baromzet in beeld.
We zitten nu bij Nuon maar er zijn maatschappijen die
goedkoper zijn.
Bestuur: is ook zo en daar gaan we zeker naar kijken, maar
we kunnen ook energie besparen: verwarming een graadje
lager. Misschien thermostaatknoppen op de verwarming?

Begrotingsvergadering
Het is duidelijk: financieel moet het anders. We moeten nu
echt gaan begroten, zaken/activiteiten gaan budgetteren.
Daarom komt er een extra ALV op 26 oktober: een
begrotingsvergadering. Alle commissie`s moeten ook gaan
begroten: van ieder activiteit de inkomsten en uitgaven.
Voor iedere activiteit moeten de commissie`s standaardkosten
gaan berekenen: 75 a 100 euro per activiteit. Dit zijn de
kosten van energie en barpersoneel.
Van ieder commissie willen we ook terugkoppeling: een
financieel verslag, maar ook hoeveel bezoekers er zijn
geweest.
We gaan dit jaar met alle commissie`s om de tafel en zullen
ze deze plannen voorleggen. Daar waar nodig gaan we ze
helpen.
Als bestuur willen we kijken naar een andere vorm van
verhuur. Nu is dat zaalhuur, maar we kunnen ook denken
aan een bepaalde prijs per persoon.
Nu nemen mensen zelf hapjes mee, ook daar moeten we
gaan bekijken of dat anders kan.
We willen ook meer en ander soort activiteiten ontplooien:
zangkoor/shantykoor, toneelgroep bijvoorbeeld.
De zaalhuur door de weeks levert niet al te veel op.
Vraag vanuit de vergadering of de verkiezingen iets
opleveren: in Tuindorp wordt bij verkiezingen een stembureau
ingericht. Gaan we informeren bij Hans Jansen.

7. Verslag Kascommissie
Dhr. den Hartog sr.: er is kascontrole geweest en alles zag er
keurig verzorgd uit.
De kascommissie verzoekt de vergadering de penningmeester
decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.
8. Benoeming Kascommissie
De heer Boshoven treed af. Voor de heer den Hartog sr. Is dit
het 2de jaar. Het was gebruikelijk dat kascommissieleden jaren
bleven zitten, maar dat zou eigenlijk anders moeten. Een
kascommissie lid blijft 2 jaar lid. Ieder jaar komt er een nieuw
lid bij.
Is nu niet aan de orde: er is geen kandidaat voor de
kascommissie. We gaan buiten de vergadering zoeken.
De vergadering gaat daarmee akkoord.
9. Bestuurswisseling
Harrie Keijman is aftredend en herkiesbaar: de vergadering
gaat akkoord met zijn benoeming voor een 2de termijn van 2
jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar is Dirk van Holland. Ruim 15
jaar actief in het bestuur, merendeel als penningmeester.
Heeft dat met veel passie gedaan en de kas keurig op orde
gehouden.
Het bestuur heeft, door omstandigheden, de vergadering niet
goed voorbereid op dit gebied: een welverdiend bloemetje
ontbreekt, alsmede het Gouden Beertje.
Dirk wordt tijdens de vergadering door het bestuur benoemd
tot drager van het Gouden Beertje.
Bij de eerstvolgende, publieke aangelegenheid zal het bestuur
dit op gepaste wijze rechtzetten.

10. Rondvraag
Vraag uit de vergadering: waar is het bord met Gouden Beer
dragers?
Deze moet bijgewerkt worden, er moeten namen
bijgeschreven worden.
Is het mogelijk actieve leden,vrijwilligers, korting te geven op
de zaalhuur. Een soort “personeelskorting”.
Moeten we gaan bekijken, is lastig: waar leg je de grens.
Dhr. Hensen: Spreekt zijn waardering uit over de vrijwilligers
die zich hebben ingezet tijdens de verbouwing.
Dhr. Hensen geeft aan dat ook de bestuurskamer wel mag
worden opgeknapt: het is er gewoon smerig en geen
visitekaartje voor de vereniging.
Is het bestuur volledig mee eens. Maar we hebben er voor
gekozen eerst de publieke ruimte aan te pakken,de keuken en
bar.
Het kantoor van Hans Jansen is er ook slecht aan toe. Idee is
kantoor en bestuurskamer om te wisselen.
Dhr. Hensen vraagt het bestuur alert te blijven, nu Welvada en
de Bries samengaan.
Bestuur geeft aan dat we een samenwerkingspartner zijn,
maar een zelfstandige vereniging zijn en blijven.
Alleen de 2 beroepskrachten, Hans Jansen en Willem Ojik zijn
van Welvada.
De bezorglijsten van de Tuingeluiden wisselt per uitgave,dat
kan toch eigenlijk niet? Is het bestuur mee eens, we
onderzoeken de oorzaak en willen een goede
ledenadministratie.

Tenslotte vraagt dhr. Hensen of het niet verstandig is de
contributie ieder jaar een klein beetje te laten stijgen, i.p.v.
ineens om de paar jaar. Hij vindt dat het verschil tussen entree
en lidmaatschap groter moet zijn.
Er komt vanuit de vergadering het idee van een knipkaart voor
de speeltuin.
Schoonmaken van het gebouw: is momenteel erg slecht.
Is het bestuur mee eens. Probleem is dat er geen vrijwilligers
zijn die dit op willen pakken. Inhuren van schoonmaakbedrijf is
kostbaar.
Bestuur wil dit wel opnemen met Welvada, zoeken naar een
oplossing.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en
sluit de vergadering.

AGENDA
22 mei 2010
VOORRONDE WAGENINGS GRAS
Net als vorig jaar is er in de speeltuin de derde voorronde van 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
11 juni 2010
GAME AVOND
Voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar organiseren wij een GAME
AVOND. Samen met andere kinderen WII-en.
Natuurlijk zoveel mogelijk in wedstrijdverband.
Leden:
gratis
Niet leden:
€ 2,50
Aanvang:
19:30 uur
Einde ca.:
21:30
Leeftijd:
6 t/m 12 jaar
19 juni 2010

MIDZOMERFEEST
LANDELIJKE SPEELTUINDAG
Net als vorig jaar een groots feest met o.a. een mini rommelmarkt,
rad van fortuin, luchtkussen schminken en nog veel meer.
Op deze dag moet ook het Nederlands elftal om 13:30 uur tegen
Japan spelen, wij vertonen het in de grote zaal op een groot
scherm. Dus laat je niet weerhouden en kom bij ons voetbal kijken
en genieten van het buitenfeest.
Kosten:
gratis
Aanvang:
12:00 uur
Einde:
17:00
Leeftijd:
alle leeftijden

AGENDA
29 juni t/m 2 juli 2010 TESSERATLON
Voor informatie zie elders deze uitgave.
Kosten bij voorinschrijving voor alle 4 de dagen
t/m maandag 21-07, 19:00 uur
€ 4,00 voor kinderen t/m 12 jaar
€ 6,00 voor overige deelnemers incl. begeleiders
Aanvang: iedere avond tussen 18:30 en 18:45
(speeltuin is vanaf 17:30 uur open)
Leeftijd: Alle leeftijden
3 juli 2010
FIETSTOCHT & BARBECUE
Op zaterdag 3 juli 2010 is er weer de jaarlijkse fietstocht.
Men wordt om 12.30 uur verwacht in de speeltuin voor een lekker
kopje koffie. Het vertrek is gepland om 13.00 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 30 juni 2010 bij het kantoor
van Tuindorp
De bijbehorende kosten zijn:
* fietstocht & barbecue € 15,00
* alleen fietstocht
€ 5,00
* alleen barbecue
€ 12,50
Alle leeftijden
Schrijf vast in je agenda:
20 en 21 augustus 2010

TENTENKAMP

Een nachtje slapen in de Speeltuin in een echte legertent. Maar we
gaan niet alleen (laat) slapen, we gaan ook spelletjes doen. Wat
we allemaal gaan doen? Dat staat ergens in Tuingeluiden.

’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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Van de bestuurtafel.
Zaterdag 3 april, paaszaterdag. De regen komt “met bakken” de
lucht uit en geeft een herfstachtig aanblik. Daar wordt je als
bestuurslid en vrijwilliger in de jeugdcommissie niet vrolijk van.
Deze zaterdag willen we het nieuwe speeltuinseizoen feestelijk
openen en dan is dit weer eigenlijk niet geschikt.
Maar toch maar vlaggetjes opgehangen, ballonnen opgeblazen.
Ook al komt er maar 1 kind: de opening gaat door.
Maar onze leden hebben er ook zin in blijkbaar: ondanks de
harde regen komen ze in grote getale naar de speeltuin. Het is
dan al 1 uur in de middag, het regent nog stevig door en er is
de twijfel: zou de drumband wel komen.
Maar de drumband meld zich en we kunnen rond 13.30 uur van
start. En dan gebeurt het: bij het geluid van de eerste
trommelslagen breekt de zon door. Om de rest van de middag
er vrolijk op los te schijnen.
De dagen daarna zet het mooie weer door en bij het schrijven
van dit stukje loopt ook de temperatuur op en komt er warm
weer in aanloop naar Koninginnedag.
De speeltuin wordt dan ook druk bezocht, tot ons genoegen.
Het zwembad wordt inmiddels ook gereed gemaakt, zoals het
er nu naar uitziet kan het bad 1 mei gebruikt worden.
De speeltuin is dus klaar voor de zomer, mag van ons een hele
mooie worden!
Inmiddels is ook de ALV geweest, met een verrassend hoge
opkomst. We hebben in financieel opzicht een zwaar jaar achter
de rug, het bestuur komt met maatregelen om de financiën
weer positief te gaan beïnvloeden. We vragen van commissie`s
en vrijwilligers hier in mee te gaan en onze vereniging financieel
gezond te houden.

Zaterdag 22 mei, de dag voor Pinksteren is er een
muziekspektakel in de tuin: Wagenings Gras. Een Wagenings
Talentenjacht met hart voor het Nederlandstalige lied. Het
evenement is gratis te bezoeken, dus leden: u bent van harte
welkom.
En het Midzomerfeest? Wordt een Oranjefeest, op zaterdag
19 juni. Het is dan Landelijke Speeltuindag, maar ook de dag
dat Oranje gaat voetballen tegen Japan. Wij gaan dat
combineren: de speeltuin is gratis open en de wedstrijd is op
een groot scherm te volgen. Dus kom gezellige spelen en
(alcoholvrij) voetbal kijken in Tuindorp!
Overigens willen we graag vaker open op zaterdag, inmiddels
hebben enkele vrijwilligers zich gemeld om toezicht te houden
op zaterdag. Maar we kunnen er nog vrijwilligers bij gebruiken!
Meer vrijwilligers: meer zaterdagen open.
Welke zaterdagen we open gaan? Kijk daarvoor regelmatig op
de website,de lokale kranten en de publicatie`s in de speeltuin.

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

Jeugd Commissie Tuindorp organiseert :

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en heb je een keer zin
om te gamen tegen andere kinderen? Kom dan vrijdag
11 juni 2010 naar Tuindorp. Daar staan een aantal
game consoles van WII waar we een wedstrijd mee
gaan spelen.
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Entree leden: Gratis
Entree niet leden: € 2,50
Aanvang: 19:30 uur
Einde ca.: 21:30 uur

Voor de eerste keer een Tesseratlon in Wageningen.
Tuindorp organiseert voor het eerst een Tesseratlon in
Wageningen. Nu zul je misschien afvragen wat een Tesseratlon
is? Dit is te vergelijken met een avondvierdaagse en een
Triatlon. Een triatlon is sport met 3 disciplines achter elkaar op
één dag en een tesseratlon een sport met vier disciplines echter
verdeeld over vier avonden. Dus zou je het ook een vier-kamp
kunnen noemen.
De onderdelen zijn:
1 avond, wandelen, keuze uit twee afstanden, 3 en 5 km
1 avond, fietsen, keuze uit tussen twee afstanden, 5 en 10 km
1 avond, zwemmen in ons eigen zwembad,
keuze uit twee afstanden, 10 en 20 baantjes
1 avond, survival in de speeltuin met een soort zes-kamp.

De Tesseratlon is voor alle leeftijden en leuk om in gezinsverband aan mee te doen. Een ieder die meedoet en alle
avonden met goed gevolg aflegt krijgt een medaille.

Elke avond word er gestart vanuit de speeltuin aan de
Floralaan 20b. De speeltuin is vanaf 17:30 uur open. Hier is een
terras ingericht waar je vooraf even met elkaar kunt praten en na

afloop even een drankje kunt drinken en wat kunt uitrusten. Op
de laatste avond krijgt iedere deelnemer een consumptie
aangeboden door Tuindorp. Na de plechtigheid op de laatste
avond is er een gezellige avond. Wij zullen zorgen voor de
muziek.

De Tesseratlon gaat plaats vinden op maandag 29 juni tot en
met 2 juli. Er kan gestart worden tussen 18:30 en 18:45 uur.
Voor kinderen t/m 12 jaar is het inschrijfgeld € 4,00. Hiervoor kun
je 4 dagen meedoen met de activiteiten en ontvang je een fraaie
medaille, een drankje op de laatste dag en als extraatje
een toegangskaartje voor een keer vrij spelen in de speeltuin
met gebruik van het zwembad.
Alle overigen deelnemers, ook begeleiders, betalen € 6,00 incl.
een drankje op de laatste dag en een medaille.
Je kan je vooraanmelden tot maandag 21 juni, 19.00 uur. Hierna
inschrijven komt er € 1,- p.p. bij voor de deelname aan de 4
dagen. Het inschrijfgeld per dag is € 2,00 p.p. t/m 12 jaar en €
2,50 voor 12 jaar en ouder.
Leden van Tuindorp krijgen 50% korting.
Inschrijven kan via www.speeltuin-tuindorp.nl
Of bij Hans Jansen op het kantoor van Speeltuin Tuindorp.
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- ABSTRACT
- ARCHITECTUUR
- ATELIER
- BEGRIP
- COLLECTIE
- CREATIEF
- ETSEN
- GEZICHTSPUNT
- KUNSTKABINET

- KUNSTUITLEEN
- KUNSTWAARDE
- MATERIALEN
- MEESTERLIJK
- OUDE MEESTERS
- OUDHEID
- PENTEKENING
- SCHILDERKUNST

De overgebleven letters vormen een gezegde
O V E R
S M A A K
V A L T
N

I

E T

T E

T W I

S T E N

20 en 21 augustus 2010.

Op safari en een nachtje slapen in de speeltuin in een echte
legertent. Spelletjes doen, samen eten: daar moet je bij zijn.
Wat we precies gaan doen,vertellen we nog niet.
Tent heb je dus niet nodig, wel een slaapzak en een
luchtbed/slaapmatje. Bij warm weer ook zwemkleding!
We beginnen vrijdag 20 augustus om 17.00 uur en zaterdag
21 augustus mogen pappa en/of mamma je om 10 uur weer
ophalen.
Kosten deelname: Leden 3 euro, niet-leden betalen 5 euro.
Opgeven en betalen bij Hans Jansen, denk er ook aan het
telefoonnummer van je ouders door te geven.

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

