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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders,
Voordat ik aan mijn verhaal ga beginnen wil ik eerst namens de
Jeugd Commissie Tuindorp, Wiel en Mien den Hartog
bedanken voor hun inzet voor de jeugd. Zei waren beide
medeoprichters van de JCT en hebben nu het stokje
overgedragen aan, zoals ze het zelf zeggen “het jonge spul”. Ze
hebben aangegeven bij drukke activiteiten te willen helpen, en
daar willen we graag gebruik van maken.
Wiel en Mien, Bedankt.
En dan nu mijn verhaal. De speeltuin is weer in zijn winterslaap
gegaan. Dus tijd voor het onderhoudsteam, bestaande uit Harry
Keijman en Nico Wennekers en vele vrijwilligers, om de handen
weer eens flink uit de mouwen te steken om op 1 april de
speeltuin weer fris en fruitig te hebben. Dit wil natuurlijk niet
zeggen dat de vereniging ook in ruste is, welnee komende
winter is er weer een hoop te doen, zo worden er in december
door de “durpsroad” weer oliebollen gebakken en uitgevent
langs de straten van Wageningen. De opbrengst van deze
oliebollen komt ten goede aan het “Durpsfeest” wat op 26
februari wordt gevierd. Tevens is er voor de jeugd een
lampionnenoptocht met de drumband uit Heelsum voorop, de
verrassingsmiddag en op 21 december een heuse
kerstfilmavond.
Wat nog wel een grote zorg is voor het voortbestaan van de
vereniging, zijn het aantal vrijwilligers. Hier is een groot tekort
aan. Met name aan mensen die het leuk vinden om activiteiten
te ontwikkelen en te organiseren. Maar ook mensen die in het
zomerseizoen toezicht wil houden in de speeltuin. Dus lijkt het u
iets meldt u dan aan als vrijwilliger, u krijgt zoveel plezier voor
terug.

Namens de redactie
Gert Engelen

IN DE SCHIJNWERPER
Naam:
Jan van den Hurk

Geboren
14 juli 1981

Wat is je huidige beroep?
Glazenwasser

Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Door de kinderen en mijn vrouw

Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Vrijwilliger bij de Jeugd Activiteiten Commissie

Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
Ja ik heb ook nog tijd voor een andere grote hobby en dat is
karpervissen

Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen en welk het
lelijkste?
Het mooiste plekje vind ik de uitkijkplekken in de Belmontetuin
over de Rijn
Het lelijkste plekje vind ik daar waar het tankstation van de
Kirpesteijn heeft gestaan

Wat zou je graag verbeterd willen zien worden in de
speeltuin?
Dat er meer mensen zich aanmelden als vrijwilliger

IN DE SCHIJNWERPER
Welke krant of tijdschrift lees je?
Visblad en de huis aan huis bladen en via internet nu.nl

Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
Ja en dan het liefst een goed komedie of actiefilm

Zijn er dingen die je kwijt wil en wij niet gevraagd hebben
Nee

Aan wie zou je het stokje willen doorgeven voor de
volgende uitgave en waarom?
Aan Gert Engelen want ik wil wel eens weten of hij nog iets te
melden heeft

Begrotingsvergadering
Het is nieuw in onze vereniging, we moeten er nog aan
wennen: een begrotingsvergadering. De penningmeester
presenteert de begroting voor 2011. De begrotingsvergadering
is zeker geen vervanger van de algemene ledenvergadering:
die blijven we traditioneel in het voorjaar organiseren. De eerste
begrotingsvergadering was 26 oktober. Opkomst was niet groot.
Behalve de begroting werden nieuwe plannen gepresenteerd
voor de vereniging en vooral de speeltuin.
De belangrijkste uitkomsten van de vergadering:
Contributie, entree en zaalhuur wijzigen
Voor de contributie wijzigt het basistarief: van € 25 naar € 30,De entreekosten voor kinderen (niet-leden) wordt goedkoper:
van € 3,25 naar € 2,75. We lopen dan beter in pas met andere
Nederlandse speeltuinen.
De zaalhuur voor verenigingen/huurders op werkdagen wordt
verhoogd van € 25 naar € 30,Voor feesten/partijen blijft de zaalhuur ongewijzigd.
Ledenadministratie
Er is een nieuw programma aangeschaft, waarmee we een
beter administratiesysteem op kunnen starten. We gaan er naar
toe werken dat elk lid een persoonlijke pas krijgt. Daartoe
hebben we meer informatie nodig van onze leden: van ieder
gezinslid naam en geboortedatum.
Tuingeluiden
De papierenversie van Tuingeluiden is vrij kostbaar. Het is een
enorme kostenbesparing als we snel over kunnen gaan op een
digitale versie. Per email krijgen leden dan de informatie thuis.
Groot voordeel voor de leden is dat de informatie actueler is.

Beleidsplan
Een begrotingsvergadering was ongebruikelijk in onze
vereniging, een beleidsplan ook. Maar een opzet is
gepresenteerd
tijdens
de
begrotingsvergadering.
Het
beleidsplan is gericht op de toekomst en zal steeds wijzigen:
aangepast worden aan de wensen/eisen die dan gelden.
Elders in de Tuingeluiden vind u de opzet, maar deze is ook op
te vragen bij de secretaris via: info@speeltuin-tuindorp.nl
Speeltuin
Ten onrechte is in de laatste Tuingeluiden aangegeven dat er
speeltoestellen afgekeurd zouden zijn. Wel vragen enkele
toestellen meer onderhoud. Maar onze speeltuin is wel aan het
verouderen en gedateerd. Een gevolg daarvan is dat we weinig
kinderen van 8 jaar en ouder zien, vooral voor jongens is onze
tuin niet spannend genoeg meer.
De speeltuin is toe aan renovatie. We willen dan gelijk de
speeltuin aanpassen voor kinderen met een handicap. Dat
doen we niet alleen, maar met het NSGK: Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapt Kind en met het NUSO, de
overkoepelende organisatie voor speeltuinen. Met een goed
renovatieplan kunnen we subsidie krijgen via het NSGK.
Eerste stap is een ontwerpbureau in de arm te nemen. De
vergadering gaat accoord met het aannemen van een
ontwerpbureau. Volledige notulen komen in de eerst volgende
Tuingeluiden. Nieuws over de renovatieplannen vind u elders in
deze Tuingeluiden.

KLEURPLAAT

ACTIVITEITEN COMMISSIE ORGANISEERD

DE WAREDO’S

Op veler verzoek zal op ZATERDAG 11 DECEMBER A.S
weer een seniorenmiddag gehouden worden.
Zoals u kunt zien op bijgaande foto zal het koor de Waredo’s uit
Dodewaard een middag verzorgen met zowel kerstliederen
als liederen uit eigen reportoire.
U bent dan ook allen van harte uitgenodigd,
hierbij aanwezig te zijn.
Entreeprijs is € 3,00 p.p. (incl. kop koffie).
Aanvang is 14.00 uur (zaal open om 13.00 uur)
Er zal ook een verloting worden gehouden met leuke prijzen.
Kaarten af te halen : kantoor Speeltuin tijdens kantooruren.
Denk er aan vol is vol , dus wees er op tijd bij.
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VAN DE ACTIVITEITEN COMMISSIE
Hallo leden van Tuindorp.
Voor het komende jaar staan weer een aantal activiteiten
gepland die verzorgd zullen worden door de Activiteiten
Commissie. Hier volgt alvast een vooraankondiging:
19 maart en 10 september 2011
Bingo-Dansant met live muziek.
Op deze avond is er voor ieders wat wils. Er wordt gezorgd voor
een kop koffie met een versnapering. Er wordt een stukje kaas
en worst geserveerd. Ter bestrijding van de onkosten zullen op
deze avond 2 rondes Bingo worden gedraaid met hele mooie
prijzen. Graag nodigen we u allen uit om eens een avond te
bezoeken. Zeker weten dat u er de volgende keer ook weer bij
bent. En dan nog iets, de Bingo-Dansant mag bezocht worden
vanaf 18 jaar, en onze consumptieprijzen mogen alleszins billik
worden genoemd. Aanvang van deze avonden is 20.00 uur en
duren tot 24.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

16 april en 10 september 2010
Rommelmarkt
Op deze zaterdagochtenden vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur kunt
u weer snuffelen tussen alle goederen om te kijken of er iets
van uw gading bij zit. Ook wordt er dan een enveloppenspel
gehouden waarbij veel mooie prijzen te winnen zijn.
U bent dan ook van harte welkom op de rommelmarkten
Spulletjes voor deze rommelmarkten kunnen tijdens
kantooruren afgegeven worden bij de speeltuin.
Kleine spullen, zoals boeken, glaswerk e.d. graag goed verpakt
in een door, i.v.m. de opslag. Bent u niet in de gelegenheid
spulletjes zelf te brengen kunnen wij het eventueel ook
ophalen. Neem hiervoor contact op met het kantoor van
Tuindorp op telefoonnummer: 0317-411601 of via e-mail:
info@speeltuin-tuindorp.nl

LOATSTE DURPSNIEUWS
Boer`nbal 2010: gezellig feest!!!
Zoaterdag 30 oktober was ut dan zover: ik en munne durpsroad
namen weer zitting in ons Durpshuis. De sleuteloverdracht van ut
Durpshuis ging nie deur: de veurzitter van de speultuin-vereniging
mocht nie buuten speulen. Maor die sleutel hebben we ok nie
nodig: we waoren toch al binnen.
Ut is een gezellige dansaovond geworden, in aonwezigheid van de
koninklukke hoogheid: ZKH Prins Gerardus d`n Eerste en prinses
Marjan. Met muziek van Bart IJkhout.
Hoogtepunt was natuurlijk de binnenkomst van de nieuwe prins.
Rond elluf veur 10 was ut zover. Onder klanken van de klapmars
en onder begeleiding van de Koninklukke Hofnarren kwamen de
nieuwe hoogheden binnen:
Prins Willem d`n Eerste en Prinses Marjan de Tweede
Het wapen van Tuundurp is daarna van Prinses Marjan (nie die
ene, maor die andere) overgedraoge aon Prinses Marjan (nie die
andere, maor die ene)
Vervolgens werd het ambtsketen en de offisjeele Prinsensteek der
Speulkneuters overgedraogen van Prins Gerardus aon Prins
Willem d`n Eerste.
Als laotste werd de scepter overgedraogen, met waarschuwingen
van de burgevaoder: Prins Willem, bewaor die scepter goed. Ge
weet wat de gevolgen zijn, als de scepter in “verkeerde handen”
valt. Met de klapmars werd vervolgens afscheid genomen van
Prins Gerardus en Prinses Marjan. Nao unne korte speech van
Prins Willem, is het Boer`nbal verder gegaon en is ut een gezellige
en leuke aovond geworden. Hedde ut gemist? Kom dan 26
februaori 2011 naor ons Durpsfeest! Prins Willem en Prinses
Marjan brengen dan unne offisjeel bezoek aon ons durpshuis.
Da wilde toch nie misse?

Durpsfeest Tuundurp
Zaoterdag 26 februaori 2011

De Durpsraod ontvangt zaoterdag aovond 26 februaori:

Zkh Prins Willem d`n Eerste en Prinses Marjan de Tweede
Daor bouwen een groots Durpsfeest omheen: een carnavaleske
aovond vol muziek,dansen en (on)verwachte elementen. Unne echte
opwermer veur carnaval.
De muziek is in goede handen: deze aovond is Wim Polman wederom
onze durpstroubadour.
De aovond begint om 20.11 uur, maor de zaol gaot 11 veur 8 al open.
We besluiten de aovond om 0.11 uur met koffie en broodjes.
Toegang is graotis, we zien u graag verschijnen in boerenkiel of
andere carnavals‐outfit.
Dus schrijf het op in uw agenda, kalender of op de keukendeur:
26 februari, durpsfeest in Tuundurp.
En als u toch on ut schrijven bent: 29 oktober, Boer`nbal!

Naomens de Durpsraod: fijne feestdagen.

AGENDA
7 december 2010 LAMPIONNENOPTOCHT
Prinses Amalia, onze kroonprinses, is jarig. Wij willen dit vieren met
een lampionnenoptocht door de wijk rond Tuindorp. Er is muziek
van Drumband Heelsum, als jij met je lampion meeloopt wordt het
gezellig. Als we terugkomen in Tuindorp krijg je een beker warme
chocolademelk.
kosten:
gratis
aanvang:
18.30 uur, vanaf de speeltuin
einde ca.:
20.00 uur
leeftijd:
4 t/m 12 jaar
11 december 2010 SENIOREN MIDDAG
Het beloofd weer een gezellige middag te worden. Op veler
verzoek zal het koor de Waredo’s uit Dodewaard weer voor u
optreden. Er zullen ook veel mooie prijzen worden weggegeven
middels een verloting. Kaarten voor deze middag kunt afhalen bij
het kantoor van Tuindorp. Vol is vol dus wees op tijd.
kosten:
€ 3,00
aanvang:
14.00 uur (zaal open om 13.00 uur)
einde ca.:
17.00 uur
15 december 2010
VERRASSINGSMIDDAG
Op woensdagmiddag15 december 2010 is er een
verrassingsmiddag alleen voor leden. Wel even opgeven met de
inschrijfstrook uit Tuingeluiden. Deze strook voor 10 december
2010 afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin (kantoor).
kosten leden:
€ 3,00 te voldoen bij opgave
aanvang:
13.30 uur, vanaf de speeltuin
einde ca.:
16.30 uur
leeftijd:
8 t/m 12 jaar
21 december 2010
KERSTFILMAVOND
Op dinsdag 21 december 2010, in de kerstvakantie is er in
Tuindorp een kerstfilmavond. We hebben een kerstboom
en de film wordt in de grote zaal vertoond.
Kosten leden:
gratis
Kosten niet leden € 2,50
te voldoen bij opgave
Tijd:
van 18.30 tot 21.00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

AGENDA
7 januari 2011NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR DE JEUGD
Kom naar Tuindorp om je vriendjes en vriendinnetjes,
maar ook de mensen van Tuindorp een gelukkig nieuwjaar
te wensen. Wij zorgen voor champagne!
Kosten leden:
gratis
Kosten niet leden € 2,50
te voldoen bij opgave
Tijd:
van 19.00 tot 21.00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
26 februari 2011 DURPSFEEST VEUR DE KEINDEREN
Veur dat de grote minsen goan feeste, mogen eerst de keinderen
‘s middags gezellig komme hossen. We ontvangen die middag de
Jeugdprins en Jeugdprinses. We hebbe die middag hapjes,
drankjes en als afsluiter: het Staotsbanket.
(oftewel : je mag mee eten).
Het carnavalsfeest begint om elluf veur 2 en duurt tot 17.11 uur.
Je vaoder en/of moeder mogen je komme brengen en haolen,
maor ze mogen nie mee blijven. We hebben wel spelregels:
Carnavalskleding verplicht (enne…een voetbalshirt is geen
carnavalskledij). Serpentines uit spuitbussen en confetti is niet
toegestaan. Gewone serpentines wel.
Kosten leden:
gratis
Kosten niet leden € 2,50
te voldoen bij opgave
Leeftijd:
van 6 t/m 12 jaar
Aanvang:
13.49 uur
Einde:
17.11 uur
26 februari 2011 DURPSFEEST VEUR DE OUWE LUI
Na het Durpsfeest van kleine Speulkneuters zijn de ouwelui van
harte welkom. Prins Willem d'n Eerste en prinses Marjan de
tweede zullen bij het durpsfeest aanwezig zijn om samen met de
boeren, burgers en buitenlui een mooi feest te vieren. Je moet wel
verkleed zijn anders mag je niet naar binnen. Natuurlijk is er ook
weer een verloting met veel te mooie prijzen.
Kosten:
gratis (wel verkleed)
Tijd:
20.11 uur (zaal open elluf veur 8
Einde:
0.11 uur
Leeftijd:
vanaf 18 jaar

JEUGD ACTIVITEITEN COMMISSIE ORGANISEERD

KERSTFILM
Op 21 december 2010 is er weer een filmavond in de
grote zaal van Tuindorp.
Ditmaal gaan we kijken naar de film

“A Christmas Carol”
Natuurlijk is de film nederlands gesproken.
Ook staat er een kerstboom en is er chocomel met een
verrassing.
Aanvang: 18.30 uur
Einde: ca. 21.00
Entree leden: gratis
Entree niet leden: € 2,50

Speeltuin Tuindorp Floralaan 20b 6707 HR Wageningen Telefoon.: 0317-411601

Renovatie plannen Speeltuin Tuindorp
Een rectificatie is wel op zijn plaats: er zijn geen toestellen in
onze speeltuin afgekeurd. Wel is onze speeltuin gedateerd, aan
het verouderen. Zoals al eerder aangegeven in de
begrotingsvergadering: we missen een groep kinderen van 8
jaar en ouder, vooral jongens in deze leeftijdscategorie zien we
niet veel meer. We willen dus renoveren, maar de financiën
laten dat niet toe. Het bestuur heeft daarom informatie
gevraagd bij het NUSO. Het NUSO is een overkoepelende
organisatie van speeltuinen in Nederland. Onze speeltuin is al
heel lang als lid aangesloten bij het NUSO. Het NUSO kwam
met een heel mooi voorstel: de speeltuin renoveren en geschikt
maken voor kinderen met een handicap. Dat kunnen, maar
hoeven we niet alleen te doen. We kunnen financiële steun
vragen aan het NGSK, Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapt Kind. Het NSGK en het NUSO zijn momenteel met
een 3-jarig campagne bezig, zij willen een aantal speeltuinen in
Nederlanden aanpassen voor het gehandicapt kind. Een aantal
speeltuinen zijn al gereed, mogelijk dat Tuindorp hier in mee
kan/mag gaan. Het project van het NSGK en NUSO heeft de
naam “samen spelen”. Bedoeling is de mogelijkheid te bieden
kinderen met of zonder handicap samen te laten spelen.
De renovatie begint met een stappenplan. Zodra we de stappen
hebben doorgenomen kan de renovatie beginnen. Daar gaat
zeker een jaar over heen, dus het volgend seizoen spelen de
kinderen nog in de vertrouwde speeltuin.
En nogmaals: geen enkel toestel is afgekeurd, alle toestellen
zijn veilig!!!
Stappenplan
Stap 1: is al geweest: leden informeren, dit is gedaan tijdens de
begrotingsvergadering.
Stap 2: ontwerpbureau inschakelen.
Stap 3: met ontwerp, meerjarenbegroting en ingevuld vragenlijst
naar het NSGK
Stap 4: sponsoren werven.
De komende tijd houden we u natuurlijk op de hoogte over de
renovatieplannen. Heeft u ideeen betreffende sponsoren
werven: laat het ons weten. Wilt u ons in de praktijk helpen met
renoveren en onderhoud? U bent welkom! Stuur een mail naar:
info@speeltuin-tuindorp.nl

Jeugd
Carnaval
Tuundurp

Zaterdag 26 februari 2011
De Durpsraod van Tuundurp organiseert een vet/cool
Durpsfeest in Tuindorp, tijdens carnaval ut Durpshuis van
Tuundurp.
We gaan dansen, zingen en carnavaleske spelletjes doen !!!
Heb je ook zin in een feestje, kom dan zaterdag 26 februari
naar Tuundurp.
De jeugdprins en prinses komen ook. Wie dat zijn? Verklappen
we lekker niet, kom maar kijken.
We beginnen 14.11 uur, maar 11 minuten voor 2 gaat de zaal al
open. Pappa en/of mamma mogen je brengen en ophalen,
maar niet blijven.
Toegang is gratis, maar er is wel een spelregel:
je moet wel verkleed komen!!!
We stoppen rond 17.11 uur, na het staatsbanket!!!
(je mag dus mee eten)

JEUGD ACTIVITEITEN COMMISSIE ORGANISEERD

LAMPIONNENOPTOCHT

Prinses Amalia, onze kroonprinses, is op 7 december jarig
en dat willen vieren met een lampionnenoptocht door de
wijk rond Tuindorp.
Tijdens de optocht worden we begeleid door Drumband
Heelsum, als jij ook meeloopt met je lampion wordt het
gezellig.
Als we terugkomen in Tuindorp krijg je een beker warme
chocolademelk.
Je mag je eigen lampion meenemen maar als je geen
lampion hebt kan je er ook een van tuindorp krijgen.
Datum: 7 december 2010
Aanvang: 18.30 uur, vanaf de speeltuin
Einde: ca. 20.00 uur
Kosten: Gratis
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Tuindorp Wageningen

Floralaan 20b

6707 HR Wageningen

TUINGELUIDEN GOES DIGITAL
Het bestuur wil m.i.v. 1 januari 2011 stoppen met de papieren
uitgave van Tuingeluiden. De bedoeling is om de
verenigingsinformatie via e-mail te gaan verspreiden.
Dit scheelt de vereniging op jaar basis ca. € 1.600,00 aan
kosten, en 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 verzend zal worden
opgenomen in de verzendlijst van Tuingeluiden.
U kunt deze e-mail sturen aan:
ledenadministratie@speeltuin-tuindorp.nl
Mocht u geen e-mail hebben dan zal de papieren uitgave van
Tuingeluiden gewoon bij u worden bezorgt.
Het Bestuur is u zeer erkentelijk voor de medewerking.

VAN DE BESTUURTAFEL
Contributie
Tijdens de Algemene Begroting Vergadering van 25 oktober j.l.
is door het bestuur een verhoging van de contributie en een
verlaging van de dagkaarten aangekondigd.
Reden voor de prijsverhoging van de contributie heeft te maken
Met de stijgende kosten van energie, water en gemeentelijke
belastingen. Tevens pleegt het onderhoud aan de
speeltoestellen een aanslag op de reserves van de vereniging.
De vereniging moet ieder jaar de speeltoestellen laten keuren
door een gecertificeerd instituut om zo de veiligheid van uw en
onze kinderen te waarborgen. Door de hogere eisen dienen de
speeltoestellen aangepast te worden aan de huidige normen.
Met de verlaging van de dagkaarten hopen we meer losse
bezoekers in de speeltuin te krijgen waardoor de inkomsten van
de vereniging wat omhoog gaan zodat we dit kunnen
teruginvesteren in het onderhoud en aanschaf van
speeltoestellen.
Onderstaand de prijzen welke per 1 januari 2011 zullen ingaan:
Dagkaarten speeltuin
De toegangsprijs voor niet-leden:
Kinderen
€ 2,75
Ouders e/o begeleiding
€ 1,00
Contributie voor 2011, prijzen per kalenderjaar
Basis-lidmaatschap
€ 30,00
lidmaatschap + 1 kind
€ 35,00
lidmaatschap + 2 kinderen
€ 39,00
lidmaatschap + 3 kinderen
€ 42,00
lidmaatschap + 4 kinderen
€ 44,00
lidmaatschap 65+
€ 25,00
Eenmalig inschrijfgeld
€ 2,50

PUZZELPAGINA

Oliebollenactie Tuindorp
Dinsdag 28 en woensdag 29 december worden er oliebollen
gebakken in Tuindorp.
De verkoop is tussen 13.30 uur en 18.00 uur.
U kunt de oliebollen in de voorverkoop reserveren tegen
contante betaling. Op 28 en 29 december kunt u ze tussen
13.30 uur en 18.00 uur ophalen in het verenigingsgebouw.
De oliebollen kosten: € 0,60 per stuk, 10 oliebollen voor € 5,Voorverkoop via kantoor, tijdens kantoor uren.

Ja, ik bestel die heerlijke oliebollen:
Naam:

…...…...…...…...…...…...…...…...….…...….....…

Adres:

…...…...…...…...…...…...…...…...…...….…...…..

Telefoonnummer: …...…...…...…...…...…….…...…...…..
Met krenten/rozijnen:

,

…... x losse oliebollen à € 0,60

= € ……… …..

…... x zak 10 oliebollen à € 5,-

= € ……… …..

,

Naturel:

,

…... x losse oliebollen à € 0,60

= € ……… …..

…... x zak 10 oliebollen à € 5,-

= € ……… …..

Totaal:

,
,

= € ……… …..

INSCHRIJFSTROOK
Verrassingsmiddag 15-12-2010
Geef duidelijk de voor en achternaam van het kind door.
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:

……………………………………………….…

Voornaam kind 2:

……………………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………………….…

Voornaam kind 3:

……………………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………………….…

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
Bank

: 0317 - 41 16 01
: 0317 - 45 02 00
: www.speeltuin-tuindorp.nl
: info@speeltuin-tuindorp.nl
: www.speeltuin-tuindorp.hyves.nl
: 15.46.42.576

