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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders,
Ik hoop dat een ieder een prettige vakantie heeft gehad, en
weer gezond en vol goede moed teruggekomen is.
Eerst even een redactionele mededeling:
Benno Boshoven is m.i.v. 1 augustus gestopt als redactioneel
medewerker van Tuingeluiden. Wij willen Benno hartelijk
bedanken voor zijn inbreng en technische ondersteuning om
toch iedere keer weer het verenigingsblad mee te produceren.
Benno, BEDANKT.
En mensen, wat gaat de tijd toch snel. Zo zit je aan het begin
van het zomerseizoen, nu staan we alweer aan de vooravond
van het winterseizoen.
Er zullen weer diverse activiteiten komen in ons
verenigingsgebouw.
Ik wil vast uw aandacht vragen voor de speciale
ouderenmiddagen die gepland zijn voor het komende seizoen
(zie hiervoor de agenda elders in het blad). Ik kan wel vast
verklappen dat op veler verzoek ook weer de Klompendansers
uit Twente zijn uitgenodigd. Dit na het geweldige succes van de
vorige keer, waarbij achteraf velen van u het jammer vonden
dat zij niet daarbij aanwezig zijn geweest. Dit wordt dus een
nieuwe kans.
Wat nog wel een grote zorg is voor het voortbestaan van het
totale Speeltuingebeuren, is het aantal vrijwilligers. Hier is een
groot tekort aan. Mensen: als u de activiteiten van onze
vereniging door wil laten gaan de komende jaren, dan zullen er
toch vrijwilligers bij moeten komen.
Denk er toch eens over na, en meld u aan als vrijwilliger. U
krijgt er zoveel plezier voor terug.
Namens de redactie
Joop van Brakel

IN DE SCHIJNWERPER
Naam: Ria van de Wardt
Geboren: 29-07-1961

Hoe ben je betrokken geraakt
bij Tuindorp?
Via mijn dochter, die er veel
ging spelen.
Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Ik sta in het snoephuisje tijdens openingstijden van de
speeltuin. Verder hou ik toezicht in de speeltuin, en ben ik ook
nog actief in de jeugdcommissie.
Je noemt onder meer de jeugdcommissie. Wat is voor jou
het doel van dit werk?
Mijn motivatie is dat de kinderen een prettige dag hebben, en
zich fijn kunnen vermaken.
Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen?
Het mooiste plekje in Wageningen vind ik het park Belmonte op
de Wageningse Berg.
Wat zou je graag verbeterd willen zien worden in de
speeltuin?
Veel meer leuke en gezellige vrijwilligers met een hart voor
Tuindorp. Hier is een groot tekort aan.
Welke krant of tijdschrift lees je?
Stad Wageningen en de Veluwepost.
Welke programma’s op de TV hebben je voorkeur?
Goede Tijden, Slechte Tijden, House en CSI.
Spannend om te volgen.

IN DE SCHIJNWERPER
Welk drankje drink je graag?
Het liefst drink ik sinas.
Als je eens een dag in de huid van een ander zou mogen
kruipen, wie zou het dan zijn?
Niemand dan mijzelf.
Zijn er dingen die je kwijt wil en wij niet gevraagd hebben?
Neen.
Aan wie zou je graag vragen willen stellen voor de
volgende uitgave?
Aan Jan van den Hurk.
Ria, namens de redactie
hartelijk dank voor je medewerking.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste mensen,
Wanneer u dit stukje proza leest, is de zomervakantie inmiddels
achter de rug. In Nederland hebben wij t.a.v. het weer in zijn
algemeenheid niet mogen klagen.
Voor veel leden - ouders en kinderen uit Wageningen en
omgeving - was de Speeltuin een prima locatie om de
zomerdagen door te brengen. Immers, veel is bij Tuindorp
mogelijk: spelen, zwemmen, picknicken en zelfs verhuur van de
tuin en/of verenigingsgebouw met de mogelijkheid van
barbecue.
Tuindorp is dit jaar ook begonnen met een openstelling in de
zomervakantie op een aantal zaterdagen. Een langgekoesterde
wens van ouders en kinderen maar ook van het bestuur is
hiermee in vervulling gegaan. Voor volgend jaar willen wij dit
voortzetten. Daarom toch een oproep aan onze ouderleden om
ons daarbij te helpen, want zonder vrijwilligers, al is het maar 1
of 2 keer in de zomer lukt dat niet.
Onze dank gaat dan ook uit naar de vrijwilligers die dit in de
afgelopen maanden mogelijk hebben gemaakt.
Ook wil ik nog eens het succes van Wagenings Gras in de tuin
in mei aanhalen. Het bestuur van Wagenings Gras was ook dit
jaar onder de indruk van wat er in de Tuin gebeurde. Een paar
honderd bezoekers hebben die avond genoten van muziek en
van de lekkere versnaperingen. Volgend jaar komen ze weer,
maar dan op de avond van ons midzomerfeest op zaterdag
18 juni 2011. Noteer deze datum vast in uw agenda. De hele
dag en avond is er veel te beleven in de Tuin, en u mag dat niet
missen!
Ja, en dan de komende maanden. Een aantal commissieleden
is weer druk bezig om alle activiteiten voor jong en oud het
komend halfjaar te organiseren, want vanaf september is er
weer veelvuldig wat te doen in of bij Tuindorp.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Ik zal er een aantal noemen: Airbornewandeltocht in
Oosterbeek, Bingo-dansant, Kaarten, Halloween,
Seniorenmiddag, Sinterklaas, Darten, Boer’nbal, Filmavond
voor de kinderen - en ga zo maar door. Bezoek daarom
regelmatig onze website: www.speeltuin-tuindorp.nl.
En om u wat vaker op de hoogte te houden van activiteiten,
willen wij u graag wat vaker een e-mailbericht zenden. Maar ja,
dan moeten wij natuurlijk wel in het bezit zijn van uw e-mailadres. Daarom: ga naar onze website en stuur ons een mail.
Nieuw dit jaar is de begrotingsvergadering 2011 van Tuindorp
op 26 oktober. Wij hopen dan weer vele leden te mogen
begroeten.
Dan wil ik besluiten met een heel belangrijk onderwerp.
De speeltuintoestellen.
In 2009 heeft Tuindorp, o.a. met hulp van de Woningstichting,
2 nieuwe toestellen ter vervanging van zeer oude toestellen
aangeschaft. Zoals u wellicht weet worden onze toestellen
jaarlijks gekeurd. Wij hechten daar, in het kader van veiligheid
van onze (kinder)leden, veel belang aan.
Heel wat toestellen staan er al vele jaren en ondanks dat wij
jaarlijks veel onderhoud plegen, valt er niet aan te ontkomen
dat sommige toestellen echt aan vervanging toe zijn.
Zo zijn er dit jaar een paar toestellen, waaronder het grote Fort,
afgekeurd. Onderhoud/reparatie is niet meer mogelijk, dus
zullen wij afscheid moeten nemen van deze toestellen.
Het bestuur gaat de komende maanden een inzamelingsactie
opstarten om geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van
nieuwe toestellen. U moet dan niet denken aan € 5.000,-- maar
aan ongeveer € 20.000,-- Alleen met financiële hulp van u en
anderen zullen wij onze afgekeurde toestellen kunnen
vervangen. Daarom: helpt u mee?
Een prettig 2e halfjaar in Tuindorp toegewenst!
Roy Gunther
Voorzitter

KLEURPLAAT

kleur de tekening en neem hem 29 oktober mee naar Halloween.
NAAM: ……………………………….

LEEFTIJD: ………………

Mededeling van de Dorpsraad

Programma:
11 veur 8
20:11 uur

20.22 uur
22.11 uur
11 voor 12

Zaol open.
Openbaore Raodsvergaodering
in aanwezigheid van
ZKH Prins Gerardus d`n Eerste
Boer`nbal
Huldiging Prins Carnaval
Einde

Tussendeur doen we nog een verloting met veul te
mooie prijzen.
Toegang tot het bal is gratis, maar vol=vol!
Dress code (aon het lief): graag in boerenkiel en/of met
boerenzakdoek.

Naomens de Durpsraod,
De Burgevaoder van Tuundurp.

Strookje afknippen en voor 28 oktober inleveren bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten voor de stamppotmaaltijd incl. entree € 8,00 te betalen bij opgave

VERSLAG
Voor de eerste keer een Tesseratlon in Wageningen
Tuindorp organiseerde voor het eerst een Tesseratlon in
Wageningen. Nu zul je 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
afgewerkt 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 waren:
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.
Voor het wandelen en fietsen werd vanuit de speeltuin gestart.
Er was een terras ingericht waar vooraf even met elkaar gepraat
kon worden en ook na afloop even een drankje kon worden
gedronken.
De opkomst was magertjes, maar de deelnemers hadden er wel
plezier in. Op de laatste avond, de survival, was er een hele
hoop schik. Niet alleen kinderen deden mee, maar ook vaders
en moeders en zelf opa’s.
Op de laatste avond kreeg iedere deelnemer een consumptie
aangeboden door Tuindorp. En een herinneringsmedaille.
Volgend jaar komt de Tesseratlon weer terug en hopen we weer
op mooi weer. Alle deelnemers bedankt.

LETS HYVE
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over de totaal
nieuw opgezette Tuindorp-hyves.
Allereerst zal ik me even voorstellen.
Ik ben Erica van den Hurk en moeder van 3 dochters die bijna
geen mogelijkheid onbenut laten om te spelen in de speeltuin.
Door deze dochters kom ik nu 10 jaar in de speeltuin.
Mijn man is door de kinderen en de enthousiaste vrijwilligers
ook aangestoken met het “Tuindorp-virus” en heeft zich enkele
maanden geleden aangemeld als vrijwilliger bij de
jeugdcommissie. Ook ik wilde graag wat betekenen voor
Tuindorp, maar omdat de jongste dochter nog niet overal aan
mee kan doen ben ik daardoor ook nogal aan huis gebonden.
Ik ben in gesprek geraakt met Gert en Manon over de hyves
van Tuindorp en heb aangegeven dat het zonde was dat er in
deze tijd niet meer gebruik van werd gemaakt, omdat ik er van
overtuigd ben dat je hiermee vele kinderen en hun ouders kan
bereiken en informeren. Uit dit gesprek bleek al snel dat door
tijdgebrek de hyves niet echt meer up to date kon worden
gehouden. Ik heb toen aangegeven dat ik nog wel tijd overhad
en dat dan wel op me wilde nemen, daar ik regelmatig achter
de PC zit, het leuk vind om te doen en zo toch ook van huis uit
mijn steentje kan bijdragen ten goede van Tuindorp.
Na dit gesprek heeft Manon de Tuindorp-hyves aan mij
overgedragen en ben ik er mee aan de slag gegaan.
Allereerst heb ik de hyves in een nieuw jasje gestoken en foto’s
geplaatst van de activiteiten welke dit jaar zijn geweest.
Verder heb ik een agenda aangemaakt zodat iedereen kan
bekijken wanneer welke jeugdactiviteit is.
Ook doe ik wanneer er bijna een activiteit op komst is een

groepsmail uit om iedereen te herinneren aan deze activiteit.
Ook eventuele extra openstelling van de speeltuin wordt in de
agenda gezet.
Mijn doel met het beheren van deze hyves is - zoals al
genoemd - het informeren van ouders en jeugd over de
activiteiten, het plaatsen van foto’s van de activiteiten die
geweest zijn eventueel met de bijbehorende verhalen rondom
de activiteit en ga zo maar door.
Het zou dan ook leuk zijn als leden die mee hebben gedaan
aan een activiteit, een verhaal insturen, zodat ook de verhalen
vanuit het oogpunt van de deelnemers worden geplaatst,
eventueel voorzien van foto’s. Natuurlijk zijn krabbels of ideeën
ook altijd welkom.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het een gezellige site wordt
voor alle ouders en jeugd, waar iedereen plezier aan kan
beleven.
Kortom ik wil alle leden oproepen om lid te worden van deze
hyves. Het adres van de Tuindorp-hyves is:
www.speeltuin-tuindorp.hyves.nl
Rest mij alleen nog te zeggen:
Ik hoop tot krabbels op de Tuindorp-hyves.

AGENDA
Zaterdag 4 september 2010
AIRBORNE WANDELTOCHT
Loop gezellig met ons mee met de grootste wandeltocht van
Europa. We lopen de kleinste afstand, 10 kilometer. De vereniging
zorgt voor een hapje en een drankje onderweg. We vertrekken met
z'n allen vanuit de speeltuin en gaan met de bus naar Oosterbeek.
Je moet wel even opgeven bij Hans Jansen in de speeltuin of via
info@speeltuin-tuindorp.nl met als onderwerp “Airborne”
kosten: € 7,50
leeftijd: vanaf 6 jaar
Vertrek vanuit de speeltuin: 9.00 uur
(bovengenoemde kosten zijn incl. vervoer, inschrijfgeld en twee
keer een versnapering tijdens de wandeltocht)
Zaterdag 18 september 2010
BINGO-DANSANT
De welvertrouwde bingo-dansant, kom gerust eens buurten.
Toegang voor leden en niet-leden gratis.
kosten: entree gratis, bingokaarten € 0,75 p/s
aanvang: 20.00 uur
einde ca. 0.00 uur
leeftijd: vanaf 16 jaar
Zaterdag 25 september 2010
VERKOOP OUWE MEUK
Om de kas te spekke organiseert de Durpsroad een openbaore
verkoop van ouwe meuk van 10.00 tot 13.00 uur.
Vrijdag 8 oktober 2010
DUITSE FILMAVOND
Als de speeltuin dicht gaat mogen jullie blijven. We eten met z’n
allen een lekkere Duitse braadworst met goudgeel gebakken
frietjes. Daarna gaan we met z’n allen een duitse film kijken.
Natuurlijk wel Nederlands gesproken.
kosten leden: gratis
kosten niet-leden: € 2,50
aanvang: 18.00 uur
einde ca.: 21.00 uur
leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Zaterdag 9 oktober 2010
SENIORENMIDDAG
Het belooft weer een gezellige middag te worden. Wie voor u zal
optreden is nog een verrassing. Kaarten voor deze middag kunt u
afhalen bij het kantoor van Tuindorp. Vol is vol dus wees op tijd.
kosten: € 3,00
aanvang: 14.00 uur
einde ca.: 19.00 uur

AGENDA
Vrijdag 29 oktober 2010
HALLOWEEN
Oproep aan alle Heksen, Vampiers, Aliens en al het andere enge
“gespuis”: vrijdag 29 oktober is het in Tuindorp HALLOWEEN.
Wat we allemaal gaan doen? In ieder geval de buurt “opvrolijken”
met Tricks or Treats. Pappa`s en mamma`s mogen niet meedoen
(durven ze toch niet). Wel mogen ze je om 18.00 uur brengen en
om 21.00 uur ophalen.
kosten leden: gratis
kosten niet-leden: € 2,50
aanvang: 18.00 uur
einde ca.: 21.00 uur
leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Zaterdag 30 oktober 2010
BOER’NBAL
De durpsroad van tuundurp en de Speulkeuters kommen weer
soamen om de nieuwe prins, die incognito in het dorpshuus
oanwezig is, te oanschouwen. Om de soamenkomst te vieren
wordt er eerst wat gekletst en wat gezopen (in lichte moate wel te
verstoan).
Om elluf over elluf zal prins Gerardus de eerste soamen met z'n
prinses Marjan de septer van het prinsdom van tuundurp tot
nederrijn overdragen oan de nieuwe prins.
kosten: groatis
aanvang: elluf veur acht einde ca.: 11 over middennacht
(’k hoop nie dat de veltwachter ‘t ziet)
leeftijd: vanaf 16 jaar
Zaterdag 27 november 2010
SINTERKLAASFEEST
Sint heeft ons laten weten heel graag weer de kinderen van
Tuindorp te bezoeken. Daar bouwen wij van de jeugdcommissie
natuurlijk een leuk feestje omheen. Het Sinterklaasfeest is voor
kinderen van 3 t/m 7 jaar, en alleen voor leden. Sinterklaas
verwachten we rond 15.00 uur. Je moet wel even opgeven met de
inschrijfstrook uit Tuingeluiden. Deze strook voor 19 november
2010 afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin (kantoor).
kosten: € 3,00 per kind
aanvang: 15.00 uur
einde ca.: 17.00 uur
leeftijd: 3 t/m 7 jaar
Woensdag 15 december 2010
VERRASSINGSMIDDAG
Geef je nu op met de inschrijfstrook uit Tuingeluiden.
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar.

Duitse
filmavond

Als de speeltuin dichtgaat, mogen jullie blijven.
We eten met z’n allen een lekkere Duitse braadworst
met goudgeel gebakken frietjes.
Daarna gaan we gezellig samen een Duitse film kijken.
Natuurlijk wel Nederlands gesproken.
Kosten leden: gratis
Kosten niet-leden: € 2.50 (te voldoen bij binnenkomst)
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Wanneer: vrijdag 8 oktober van 17.00 t/m 20.30 uur

INSCHRIJFSTROKEN
Sinterklaasfeest 27-11-2010 & Verrassingsmiddag 15-12-2010
Geef duidelijk de voor- en achternaam van het kind door. Voor de
aanmelding van het Sinterklaasfeest ook graag bijzonderheden
over het kind vermelden. Aanmelden voor het Sinterklaasfeest
(3 t/m 7 jaar) kan t/m 19 november. Aanmelden voor de
verrassingsmiddag (8 t/m 12 jaar) kan t/m 9 december. We vragen
een eigen bijdrage van € 3,- per kind
Achternaam:

……………………………………………….…

Voornaam kind 1:

……………………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………………….…

□ Sinterklaasfeest
Bijzonderheden :

of

□ Verrassingsmiddag

……………………………………………….…

………………………………………………………..........................
Voornaam kind 2:

……………………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………………….…

□ Sinterklaasfeest
Bijzonderheden :

of

□ Verrassingsmiddag

……………………………………………….…

………………………………………………………..........................
Voornaam kind 3:

……………………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………………….…

□ Sinterklaasfeest
Bijzonderheden :

of

□ Verrassingsmiddag

……………………………………………….…

………………………………………………………..........................
Sinterklaasfeest of Verrassingsmiddag aankruisen, wat van toepassing is.

Mededeling
van het
bestuur
Einde verstrekking gratis koffie per 1 september 2010

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering, donderdag 1 april
2010, is wederom gebleken dat de kosten van de vereniging te
hoog zijn en niet in de juiste verhouding met de inkomsten.
Onze vereniging is financieel gezond, maar het bestuur moet wel
gepaste maatregelen treffen om dat zo te houden.
De kosten binnen onze vereniging moeten omlaag en daarin is
het niet gepast gratis koffie en thee te blijven verstrekken.
De gewoonte gratis koffie en thee te verstrekken tijdens de
diverse verenigings-activiteiten, zal per 1 september 2010 dan
ook worden beëindigd.
Iedereen zal dan zelf zijn of haar koffie/thee moeten betalen,
zoals het voor de bezoekers aan onze speeltuin al gebruikelijk is.
De koffieprijs in de speeltuin is inmiddels aangepast en gelijk met
de prijs van een kop koffie in ons verenigingsgebouw.
Organisatoren/vrijwilligers van een activiteit mogen 2 consumpties
op kosten van de vereniging gebruiken.
Deze regeling bestaat al geruime tijd, we roepen vrijwilligers
op deze regeling op de juiste manier te volgen.

Bestuur Tuindorp,
Vereniging voor sociaal-cultureel en speeltuinwerk.

Halloween

Oproep aan alle
Heksen, Vampiers, Aliens en
al het andere enge “gespuis”
Vrijdag 29 oktober is het in Tuindorp

HALLOWEEN
Wat we allemaal gaan doen?
In ieder geval de buurt “opvrolijken” met Tricks or Treats.
Pappa`s en mamma`s mogen niet meedoen
(durven ze toch niet).
Ze mogen je om 18.00 uur brengen en om 21.00 uur
ophalen.
Kosten leden: gratis
Kosten niet-leden: € 2,50 (te voldoen bij opgave)
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

TUINGELUIDEN GOES DIGITAL
Het bestuur is voornemens om m.i.v. 1 januari 2011 te stoppen
met de papieren uitgave van Tuingeluiden. De bedoeling is om
de verenigingsinformatie via e-mail te gaan verspreiden.
Dit scheelt de vereniging op jaarbasis ca. € 1.600,00 aan
kosten. De praktijk leert ons dat het boekje 1x wordt gelezen en
vervolgens onder in de kattenbak of vogelkooi komt te liggen.
Dit is natuurlijk zonde van het geld.
Ook onze vereniging moet op de kleintjes letten.
Wij vragen u daarom om een e-mail te sturen met daarin:
Uw adresgegevens
Namen van de leden welke op dit adres woonachtig
Geboortedatum van de leden
Telefoonnummer waaronder te bereiken.
Eventueel het jaar dat u lid bent geworden.
Het account waarvan u de e-mail verzendt zal worden
opgenomen in de verzendlijst van Tuingeluiden. Tevens zal dit
e-mail adres worden gebruikt bij rechtstreekse communicatie.
U kunt deze e-mail sturen aan:
ledenadministratie@speeltuin-tuindorp.nl
Voor de leden die geen beschikking hebben over een computer
of e-mail zal Tuingeluiden gewoon als papieren versie in de bus
vallen. Het Bestuur is u zeer erkentelijk voor de medewerking.

Mededeling van de
Durpsroad Tuundurp

Er is nog meer te doen:
Enveloppenspel met veel te mooie prijzen
Grabbelton

De rommelmarkt wordt gehouden in de grote zaal
van Tuindorp, Floralaan 20 B.

PUZZELPAGINA

ZWEEDSE PUZZEL

Dinsdag 26 oktober 2010
Aanvang 20.00 uur
Gebruikelijk wordt in het voorjaar de Algemene Leden
Vergadering gehouden. Vanaf dit jaar wordt in het najaar een
begrotingsvergadering gehouden.
Door het bestuur wordt een begroting voor het komende jaar
gepresenteerd. Het betreft de totale begroting van de
vereniging, de begrotingen van de diverse commissies zijn
hierin verwerkt.
Het bestuur nodigt alle leden uit deze vergadering bij te wonen
en mee te praten.
De agenda en de begroting zijn beschikbaar ter vergadering.

SINTERKLAAS OP HUISBEZOEK
Van de jeugdcommissie is een melding gekomen dat Sinterklaas
heeft laten weten dit jaar via Tuindorp huisbezoekjes af te willen
leggen. Er is echter één probleem: het paard van Sinterklaas kan
het tegen die tijd allemaal niet aan, dus moet hij samen met twee
pieten met de auto komen. Maar omdat de benzine steeds duurder
wordt, kan Sinterklaas dit allemaal niet betalen en vraagt hij € 25,00
per bezoekje. Hij heeft aangegeven dat een bezoekje ongeveer
20 minuten duurt. Dus mocht u besluiten om Sinterklaas uit te
nodigen, stuur dan voor 19 november 2010 een e-mail naar
info@speeltuin-tuindorp.nl met uw naam en telefoonnummer en de
datum. Wij nemen dan contact met u op.

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
: 0317 - 41 16 01

Speeltuin Tuindorp
Floralaan 20B
6707 HR Wageningen
telefoon
fax
site
e-mai
hyves

: 0317 - 41 16 01
: 0317 - 45 02 00
: www.speeltuin-tuindorp.nl
: info@speeltuin-tuindorp.nl
: www.speeltuin-tuindorp.hyves.nl

