NIEUWSBRIEF

van december 2013
Voor leden, donateurs, sponsoren en het comité
van aanbeveling van Speeltuin Tuindorp

Jaargang 1, nummer 1
Oplage: 500 stuks
De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2014
Redactie: bestuur Speeltuin Tuindorp
Reageren of iets laten plaatsen?
Dat kan via info@speeltuin-tuindorp.nl

==============================================================

Van het bestuur
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Speeltuin Tuindorp. Het bestuur zorgt voor deze nieuwsbrief en
zal iedere twee maanden een nieuwe nieuwsbrief laten uitkomen. Zoveel mogelijk digitaal, en we
bezorgen natuurlijk ook aan huis, als dat nodig is. De nieuwsbrief vervangt het blad Tuingeluiden; we
denken dat een wat kleinere en compactere nieuwsbrief, die vaak verschijnt, iedereen beter op de
hoogte houdt van wat er allemaal speelt. En er speelt genoeg!
Het bestuur van Speeltuin Tuindorp dankt alle leden en vrijwilligers voor hun betrokkenheid bij de
Speeltuin. Uiteraard wenst het bestuur iedereen alvast goede feestdagen en een gezond 2014 toe,
het jaar waarin we ons 60-jarig bestaan vieren!!
Collecte Jantje Beton
U kunt de Speeltuin helpen door mee te doen aan de collecte van Jantje Beton.
Niet alleen door iets te geven, maar door met de collectebus langs de deuren te gaan.
Van het geld dat de collecteurs van de Speeltuin ophalen, is de helft bestemd voor de Speeltuin!
De collectie wordt gehouden 10 t/m 15 februari 2014. Meedoen kost 2 avonden tijd, meer mag
natuurlijk ook. Het gehele bestuur gaat zelf in ieder geval collecteren, maar hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Aanmelden kan nu via info@speeltuin-tuindorp.nl
Comité van Aanbeveling
De Speeltuin heeft sinds kort de beschikking over een heus Comité van Aanbeveling. Bekende mensen
uit Wageningen die hun naam aan de Speeltuin hebben verbonden, omdat zij van mening zijn dat de
Speeltuin de moeite waard is. Het comité zal uiteindelijk uit 10 personen gaan bestaan; op dit moment
is het bestuur zeer trots te kunnen melden dat in ieder geval in het comité zitten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de heer Geert van Rumund, Burgemeester van Wageningen
mevrouw Corrie van Rumund
de heer Lex Janssen, directeur/bestuurder de Woningstichting
de heer Onno Bakker, directeur Kinderopvang Wageningen
de heer Sjaak Driessen, directeur de bblthk
de heer Alexander Pechtold, Fractievoorzitter D66 in de tweede kamer
mevrouw Annemiek van Vleuten, professioneel wielrenster, Rabobank wielerploeg
de heer Rudi Hemmen, directeur Johan Friso School

Wij hadden de heer Jeroen Dijsselbloem ook uitgenodigd om zitting te nemen in het comité, maar deze
kan om wille van zijn functie als Minister van Financiën hier geen zitting in nemen.
Hij heeft wel een hartelijk brief als steunbetuiging geschreven, welke hieronder gepubliceerd.
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Gelderse prijs
Wiel den Hartog, Mien den Hartog en Ria van der Wardt zijn alle drie deze zomer genomineerd voor de
verkiezing van de Jeugdzorgheld van de Gelderse JeugdZorg! Tijdens een mooie bijeenkomst in het
Luxor in Arnhem hebben ze de tweede plaats van Gelderland bereikt, een felicitatie waard. De
oorkonde is inmiddels opgehangen in de grote zaal.

Paspoort van Wageningen/ Ik doe mee-fonds
De Speeltuin probeert er te zijn voor alle kinderen in Wageningen. En dat niet alleen door de Speeltuin
te verbouwen en toegankelijk te maken. Ook door kinderen die niet naar de Speeltuin toe kunnen
komen, wel de kans te geven dit te doen.
Bijvoorbeeld doordat de Speeltuin is opgenomen in het “Paspoort van Wageningen”, een overzicht van
voorzieningen voor vluchtelingen zonder verblijfsstatus, die in Wageningen wonen.
Of doordat de gemeente Wageningen de Speeltuin heeft opgenomen in de lijst van het “ik doe mee”
fonds, voorheen het minimafonds, waardoor mensen met een minimuminkomen het lidmaatschap
van de Speeltuin vergoed krijgen.
http://www.wageningen.nl/Digitale_balie/Producten_diensten/I/Ik_doe_mee_fonds
In het jubileumjaar van de Speeltuin wordt daar nog een schepje bovenop gedaan, maar dat gaan
wordt later pas bekend gemaakt…
60-jarig bestaan
De Speeltuin viert, een beetje op bescheiden wijze, haar 60e verjaardag op 1 mei.
Hou die datum dus vrij, alvast, maar ook de dagen erna. Ook op 2 en 3 mei zijn er namelijk
activiteiten gepland. Voor wie mee wil helpen: de feestcommissie kan nog wel versterking gebruiken.
Verjaardagen
Vanaf volgend jaar zijn er arrangementen te boeken in de Speeltuin voor het vieren van een
kinderverjaardag. Er zijn een 3 arrangementen, leuk voor jongens en meisjes. Op de site komt in
januari meer informatie te staan.
Scholen
Er zijn voor scholen in Wageningen en in de regio ook arrangementen beschikbaar voor schoolreisjes,
waar de scholen uitgebreid over geïnformeerd gaan worden
In veilige handen
Het bestuur van de Speeltuin gaat in 2014 werken met de protocollen van “in veilige handen”.
Daarmee gaat het bestuur van de Speeltuin duidelijke stappen zetten om, samen met alle vrijwilligers,
misstanden en misbruik van kinderen te voorkomen.
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Donateurs gezocht

Om de komende jaren ook vooruit te kunnen en financieel gezond te blijven, gaat Speeltuin Tuindorp
op zoek naar donateurs. Het streven is om eind 2014 wel 200 donateurs te hebben.
Weet u iemand in uw buurt die zelf niet meer de Speeltuin bezoekt, maar die wel de Speeltuin een
warm hart toedraagt, vraag dan om donateur te worden. Voor 18 euro per jaar (is een richtbedrag,
mag ook meer zijn), steunen ze de Speeltuin, zijn ze welkom op de activiteiten en ontvangen ze deze
nieuwsbrief.
Donateur worden kan op de volgende manieren:
- maak een bedrag over naar rekn. nr NL12INGB0002659738, met vermelding: donateur 2014
- of ga aanmelden via het formulier op de website: http://www.speeltuintuindorp.nl/Tuindorp%20V3/formulieren/INSCHRIJFFORMULIER%20DONATEURS.pdf
- of stuur een mail naar info@speeltuin-tuindorp.nl
- of bel naar 0317-411601
Er zijn ook folders met een aanmeldingsformulier beschikbaar, altijd handig om mee te nemen naar
een verjaardag….

Bouwberichten

Per 15 november staat de teller op ruim 110.000 euro voor de verbouwing van de Speeltuin.
Dat betekent dat er nog 15.000 euro nodig is. Het bestuur is hard bezig om het bedrijfsleven en de
serviceclubs in Wageningen bij de Speeltuin te betrekken, om zo dit geld bijeen te krijgen. Het
sponsorboekje dat speciaal daarvoor is gemaakt, wordt overal verspreid.
Om geen tijd te verliezen is besloten om een start te gaan maken met de voorbereidingen.

De verbouwing gaat dus van start!

Een aantal delen uit het verbouwingsplan worden uitgesteld tot later, om daar geld voor bijeen te
kunnen brengen.
Ook kan het bestuur berichten dat de Woningstichting Speeltuin Tuindorp gaat helpen bij het isoleren
van het dak van het gebouw! De Woningstichting gaat de gehele dakisolatie voor de Speeltuin
verzorgen. Het bestuur is daar zeer, zeer blij mee; onze klussers hebben immers al hun handen vol,
de komende maanden.
Tegelijkertijd worden er plannen gemaakt voor de achterzaal, de verbouwing van de toiletten, het
bouwen van een mindervalidetoilet en het verder opknappen van het gebouw. Voor de toezichthouders
wordt deze winter het oude kantoor gereed gemaakt, zodat zij daar in het voorjaar hun vaste plaats
krijgen.

Van de commissies
Halloween was creepy…maar wel vet gaaf!
In de herfstvakantie zag de speeltuin er anders uit dan we gewend waren: spoken, heksen en
pompoenen waren rijkelijk aanwezig. Voor het eerst was er een Halloweenweek in de speeltuin. En
vonden de volwassenen het soms beetje eng of luguber: de kids vonden het prachtig. Woensdag was
het Heksendag, een 15-tal kids hebben meegedaan aan de 5 heksenproeven en zijn geslaagd.
Vrijdagavond werd de weel afgesloten met de traditionele “huisbezoeken”. Verkleed als heks, vampier
of ander eng gespuis zijn de kids de buurt in gegaan. De buurt heeft daar zeer positief op gereageerd
en meegedaan, we kunnen dus echt spreken van een buurtactiviteit. Enige waar de buurtbewoners en
de organisatie even van geschrokken zijn: de opkomst. Zo`n 100 kinderen, een recordaantal.
Het succes hebben we te danken aan de vele handen van (nieuwe) vrijwilligers en een hoofdsponsor:
Met een forse financiële bijdrage en middelen van Trimsalon Bubbles uit Ede hebben we van Halloween
het feest kunnen maken wat we voor ogen hadden. Patricia Fonke: bedankt voor de financiële steun en
actieve hulp!
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Berichten van anderen
Het grootste (gratis) waterspektakel ooit in Wageningen!
Op 28 december gaat de jeugd van Wageningen het grootste Waterspektakel ooit beleven in Zwembad
de Bongerd. Sportfondsen Wageningen, de gemeente Wageningen en de zwemverenigingen de
Watervrienden en de Rijn hebben voor die dag een mooi programma in petto voor alle kinderen uit alle
wijken van Wageningen.
Vanaf 13:00 uur zal het zwembad worden omgetoverd tot een heuse waterspeeltuin met een
stormbaan, clowns, een DJ, waterballen, kraampjes en nog veel meer.
Samen met de verenigingen is er een actief programma samengesteld en na afloop van de dag nog
een leuke smakelijke en bovendien gezonde herinnering, kortom een dag die je niet mag missen.
Tevens worden er een gratis bus ingezet die de kinderen ophaalt in hun wijk en na afloop weer veilig
terugbrengt. Hiermee zorgen wij ervoor dat het waterspektakel voor iedereen bereikbaar wordt.
Alle informatie is vanaf 3 december terug te vinden op de website van het zwembad
www.zwembaddebongerd.nl via deze website moet je je ook aanmelden voor deze dag.
Enkel op vertoon van je aanmeldbericht mag je gratis naar binnen.
Wacht dus niet te lang, want vol is vol! Tevens zijn deze dag leuke prijzen te winnen en hebben we nog
een extra verrassing. Meer informatie op onze website of bij de receptie van het zwembad, te bereiken
via 0317-466670

Activiteitenkalender

Onze marktplaats

30 december 2013

Oliebollenactie
van 13.00 tot 18.00

4 januari 2014

Nieuwjaarsreceptie
(alleen voor leden)
van 15.00 tot 17.30

We zijn voor de speeltuin altijd op
zoek naar spullen, dingen die we
nodig hebben of die vervangen
moeten worden. Denk gerust mee, en
als u tips heeft of suggesties: mail
naar info@speeltuin-tuindorp.nl
Wij zoeken nu:

8 februari 2014

Rommelmarkt
van 10.00 tot 13.00

22 februari 2014

Durpsfeest Tuundurp
van 20.11 tot unne uur of twaolf

- een buitenpoort (voor in het
hekwerk)
- een nieuwe vlaggenmast
- nieuwe picknicktafels
- horecadiepvries en horecakoelkast
- 80 kantinestoelen
en nog veel meer…..



TUINDORP



Tuindorp Vereniging voor Sociaal- Cultureel- en Speeltuinwerk
Postbus 246
6700 AE WAGENINGEN
www.speeltuin-tuindorp.nl

Floralaan 20b
6707 HB Wageningen



K.v.K. 40119610



Bankrek: NL12INGB0002659738 

Tel: 0317-411601
info@speeltuin-tuindorp.nl

Speeltuin Tuindorp wordt gesteund door:
-

Kinderopvang Wageningen
Bloemenparadijs van der Meijde - Arboretumlaan 21 - Wageningen
FNV Bouw, Afdeling Wageningen - Vergersweg 24 - Wageningen
Autobedrijf RoVe - Nudepark 170 - Wageningen
GIJ, de Gelderse IJzerhandel - Churchillweg 92 - Wageningen
BPRvisie audiovisueel - Heteren
Snackbar Johan Drost - Wageningen
Drankenhandel Woudenberg - Wageningen
Gemeente Wageningen
Cafetaria de Tarthorst - Wageningen
De Woningstichting - Wageningen
Print and More Copyshop - Wageningen
Betsie van Ojik - Fotografie
Mitra - Renkum
Carnavalsvereniging De Dolle Instuivers - Renkum
Schilder– glas- en afwerkingsbedrijf H. Hoogvliet en Zn. Bv - Wageningen
NSGK
Jantje Beton
Papefonds
VSB-fonds
MCA
Speelplan B.V.
Trimsalon Bubbles/Patricia Fonke, Hoflaan Ede
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