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Van het bestuur
Voor u ligt de alweer tweede nieuwsbrief van Speeltuin Tuindorp. We informeren u allen graag over
hoe het gaat met uw Speeltuin en uw Vereniging. Voor wie daar nog aan mocht twijfelen: de
Vereniging groeit en bloeit, en gaat een goede toekomst tegemoet!
Om die toekomst veilig te stellen, zijn we hard aan het bouwen. Letterlijk aan de Speeltuin zelf, aan de
zalen, aan het kantoor. Maar we bouwen ook aan ons netwerk van partijen waar we mee samen
werken, we bouwen aan de organisatie en aan onze financiën. En dat lukt, zeker met de steun van al
onze leden! Hartelijk dank daarvoor!
Samenwerking met Kinderopvang Wageningen
De Speeltuin en Kinderopvang Wageningen blijven ook in 2014 actief samenwerken. Alle vestigingen
van de Kinderopvang kunnen net zo vaak met de kinderen de Speeltuin bezoeken als ze maar willen.
Daarmee steunt Kinderopvang Wageningen ook actief de Speeltuin, waar we erg blij mee zijn.
Samenwerking met de gemeente Wageningen
De Speeltuin werkt op een zeer prettige en constructieve wijze samen met de gemeente Wageningen.
Niet alleen financieel, maar op allerlei manieren wordt de Speeltuin door de gemeente ondersteund.
De Speeltuin zelf denkt mee over het jeugdbeleid voor de toekomst door actief deel te nemen aan de
overleggen in de domeinen Opvoeden en Opgroeien en het domein gezondheidsbeleid.
Samenwerking met de Avondvierdaagse
De Speeltuin gaat de kinderen die meelopen met de Avondvierdaagse voorzien van een leuke
verrassing. En bovendien gaan we ze onderweg een verfrissing aanbieden. Binnenkort komen we op
de site: http://www.bergracewandel4daagse.nl/
Ons Comité van Aanbeveling is compleet!
De Speeltuin heeft een prachtig Comité van Aanbeveling, waar we erg trots op mogen zijn. 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 bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
mevrouw Annemiek van Vleuten, professioneel wielrenster
Rabobank wielerploeg
7. de heer Rudi Hemmen, directeur Johan Friso School
8. de heer Alexander Pechtold, Fractievoorzitter D66 in de tweede
kamer
9. mevrouw Anna Jochemsen, paralympisch skiester

60-jarig bestaan
De Speeltuin viert, een beetje op bescheiden wijze, haar 60e verjaardag op 1 mei 2014.
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.
Openingstijden in 2014
Voor wie het nog niet weet, kondigen we het maar alvast aan: de Speeltuin opent dit jaar op 1 mei.
Dat heeft te maken met het nieuwe gras, dat eerst voldoende gehecht moet zijn; dat kost nou
eenmaal tijd.
In 2014 is de Speeltuin op maandagen gesloten en op alle zaterdagen in het seizoen geopend!
In de maanden mei en juni krijgen we daarbij de assistentie van de leden van de Rotary; zij gaan
samenwerken met de toezichthouders.

Nog steeds 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

We zijn op 4 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie, gestart met de verbouwing van de Speeltuin.
Nu, ruim een maand later, is het ongelofelijk hoeveel werk er is verzet door de vrijwilligers.
De hele oude Speeltuin is al helemaal gesloopt, al het materiaal is verwijderd, inclusief enorme
betonnen funderingen. Met behulp van de Firma van Dam is vervolgens ook al het grondwerk volgens
tekening uitgevoerd en zijn zelfs de eerste speeltoestellen alweer herplaatst.
Komende weken wordt de rest van de toestellen herplaatst, de nieuwe toestellen zijn besteld. Dankzij
het prachtige weer kunnen we goed de vaart erin houden en is er zelfs al veel schilderwerk gedaan.
Rood en blauw worden de kleuren van de toestellen.
In maart worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst, wordt alles opnieuw bestraat en wordt het gras
gelegd. Dus, nog veel te doen!
Samenwerking met de Woningstichting
Ondertussen zijn we ook bezig om het oude kantoor op te knappen en er een goede ruimte voor de
toezichthouders van te maken. En, alsof dat niet genoeg is, start De Woningstichting op 24 februari
aanstaande met het isoleren van het dak van de grote zaal. De verlaagde plafonds uit de grote zaal en
achterzaal gaan grotendeels verdwijnen.
Als laatste worden ook de toiletten van de achterzaal aangepakt, en wordt er een invalidetoilet
gebouwd. Daarvoor zijn nog niet alle financiën binnen, daar werkt het bestuur nog hard aan.

Van de commissies
Fancy Fair
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Speeltuin Tuindorp
Zaterdag 5 april 2014
10:00 – 16:00 uur
Voor alle leeftijden

Zoals jullie weten bestaat Speeltuin Tuindorp dit jaar 60 jaar.
Uiteraard willen wij dit geweldige jubileum gaan vieren, en we starten op zaterdag 5 april
met een gezellige Fancy Fair!!
Wat kunt u vinden op de Fancy Fair?
Allerlei leuke spelletjes voor jong en oud, een grabbelton voor de kleintjes, lekker eten en drinken en
een fantastische loterij. In die loterij hebben wij geweldige prijzen zitten die echt de moeite waard zijn.
Een tipje van sluier kunnen wij wel oplichten…:.
Wat dacht u van:
- 4 vrijkaarten voor binnenspeeltuin Schatkids in Veenendaal
- Een cadeaubon voor restaurant Holle Bolle Gijs in het centrum van Wageningen
- Een heerlijke taart van Julia’s Cakes in Rhenen
- 4 vrijkaarten voor het Sportfondsbad “de Bongerd” in Wageningen
- Een Cadeaubon van €80,00 bij fotograaf Cees Beumer
- En de klapper van de loterij, een dag rijden in een Volkswagen Cabrio gesponsord
door Vallei Auto Groep uit Wageningen.
Zoals u ziet zitten er mooie prijzen bij, en er is uiteraard nog veel meer te winnen.
De volledige opbrengst van de Fancy Fair komt ten goede aan het Jubileum van de Speeltuin.
Dus komt allen naar de Speeltuin op zaterdag 5 april voor veel plezier en leuke prijzen.

Activiteitenkalender

eerste halfjaar 2014

zaterdag 22 februari 2014

Durpsfeest
Durpsraod
Bezoek van zkh Prins Harold d`n Eerste en prinses Petra aon ons
durpshuis. Daor bouwt de Durpsraod een mooi feessie om heene!
Aonvang 20.11 uur, zaol open elluf veur acht.

zaterdag 22 maart 2014

Bingo dansant
Met muziek van Wim Polman.

AC

zaterdag 29 maart 2014

Rommelmarkt

AC

zaterdag 5 april 2014

Grote Fancy Fair!

JC

donderdag 22 april 2014

Algemene Leden Vergadering, 20.00 uur B

zaterdag 26 april 2014

Koningsdag
speeltuin
De 1ste Koningsdag, dat gaan we vieren…
met veel oranje en spelletjes.

donderdag 1 mei 2014
vrijdag 2 mei 2014
zaterdag 3 mei 2014

Speeltuin Tuindorp 60 jaar!!!
Speeltuin Tuindorp 60 jaar!!!
Speeltuin Tuindorp 60 jaar!!!

zaterdag 10 mei 2014

Moederdag
speeltuin
Je mag iets moois knutselen voor mamma! (11.00 uur)

zaterdag 17 mei 2014

Koninginnedag
speeltuin
Koningin Maxima is jarig! Dat gaan we vieren!

zaterdag 5 juli 2014

Fietstocht met BBQ.

JC
JC
JC

AC

En hier zijn ze dan: de mascottes van de Speeltuin !!

En let op: een Prijsvraag !

Op de nieuwjaarsreceptie zijn deze nieuwe mascottes van de Speeltuin onthuld. Dit zijn ze dan, de
ridder en prinses van de Speeltuin. We zijn er heel erg blij mee, maar ze hebben nog geen namen.
Daarom: een prijsvraag! Alle kinderen van Speeltuin Tuindorp tot 12 jaar mogen meedoen en een paar
leuke namen bedenken voor deze prinses en ridder!
Je mag maximaal 2 namen voor de ridder en 2 namen voor de prinses aanleveren. Dat kan je doen
door een briefje in de bus te doen bij de Speeltuin, met je eigen naam en adres erop, en de naam van
de prinses en ridder. Je kan ook een mail sturen aan info@speeltuin-tuindorp.nl
De winner wordt bekendgemaakt tijdens het jubileum van de Speeltuin en krijgt echt een leuke
verrassing! Je kan je namen inleveren tot 15 maart aanstaande. Daarna zal het bestuur van Tuindorp,
dat ook de jury is van deze prijsvraag (en niet omkoopbaar), de leukste namen uitkiezen.
Dus: doe allemaal mee!!!

Speeltuin Tuindorp wordt gesteund door:
Kinderopvang Wageningen
Bloemenparadijs van der Meijden Arboretumlaan 21 - Wageningen
G.E. van Dam, Grond- en sloopwerken B.V.
Gelderse IJzer Handel (GIJ) Wageningen
Gemeente Wageningen
De Woningstichting
ROC Rijn-IJssel-College (bakkers school)
NSGK
Jantje Beton
Papefonds
VSB-fonds
Skan-fonds
Marin Wageningen
MCA
Rabobank Vallei en Rijn
Speelplan B.V.
Wagenings Nut

Drankenhandel Woudenberg Wageningen
Print and more copyshop - Wageningen
Snackbar de Tarthorst
Betsie van Ojik Fotografie
Mitra - Renkum
Carnavalsvereniging De Dolle Instuivers Renkum
Schilder-, glas-, en afwerkingsbedrijf H. Hoogvliet
en Zn. Bv - Wageningen
Autobedrijf RoVe - Nudepark 170 - Wageningen
Snackbar Johan Drost
Albert Heijn Wageningen
C1000 Wageningen
Bakkerij van Voorthuizen
Trimsalon Bubbles/Patricia Fonke, Hoflaan Ede

