NIEUWSBRIEF

van juni 2014
Voor leden, donateurs, belangstellenden, sponsoren en het comité
van aanbeveling van Speeltuin Tuindorp
Jaargang 1, nummer 4
Oplage: 400 stuks
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2014
Redactie: bestuur Speeltuin Tuindorp
Reageren of iets laten plaatsen?
Dat kan via info@speeltuin-tuindorp.nl

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

Van het bestuur
Beelden zeggen meer dan woorden, het was leuk……………

Ridder Hero en jonkvrouw Lana

KUNST in de Speeltuin?

Op 11 juli aanstaande worden er 6 heuse schilderijen geplaatst en onthuld in de Speeltuin!
We nodigen alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
De schilderijen zijn gemaakt door kinderen van de Pantarijn en zijn gebruikt voor de bouw van “De
Wijde Wereld” , een groepswoning voor kinderen met een verstandelijke beperking, aan het Torckpark
in Wageningen.
De schilderijen zijn nog dermate goed en leuk, dat ze hergebruikt kunnen worden. De meeste
schilderijen zijn verkocht, om geld op te halen voor De Wijde Wereld. De Speeltuin is ontzettend blij
met het cadeau dat zij krijgt van de gemeente Wageningen: de 6 schilderijen die de gemeente heeft
aangekocht.
Een prachtig gebaar en een mooie verfraaiing van onze Speeltuin!
Komt dat zien!!
Het programma van 11 juli is als volgt:
15.00
15.15
15.25
15.35

uur
uur
uur
uur

Inloop
Toespraak Burgemeester van Rumund en overdracht kunstwerken
Rondgang langs kunstwerken
Hapje en drankje (buiten of onder de overkapping)

Jeugdlintje voor Rick Oostdam
We kennen Rick Oostdam al als een trouwe bezoeker van onze speeltuin. Maar de afgelopen maanden
hebben we Rick op een andere manier leren kennen: een echte bouwvakker. Gedurende de hele
renovatie van de speeltuin is door Rick de handen uit de mouwen gestoken en heeft hij keihard
meegewerkt. Stenen sjouwen, zand kruien, puin ruimen, wilgen vlechten…noem maar op. Bij de
opening van de speeltuin is er geen aandacht aan Rick besteed, daar was ie wel een beetje boos over.
Maar dat was niet zonder reden, zijn moment moest nog komen. Afgelopen zondagmiddag 25 mei
heeft Rick een Wageningse onderscheiding ontvangen: het Jeugdlintje, uitgereikt door burgemeester
van Rumund. De gemeente is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de
maatschappij. Het jeugdlintje is een blijk van waardering van de gemeente Wageningen voor de inzet
van Wageningse jeugd en een stimulans voor henzelf èn anderen om met het goede werk door te
gaan. Behalve een lintje kreeg Rick ook een prachtige oorkonde en van de Speeltuinvereniging nog een
presentje als dank voor zijn geweldige inzet. Bij de uitreiking waren natuurlijk zijn trotse familie
aanwezig en de toezichthouders van speeltuin Tuindorp. Op de groepsfoto zie je Rick in het midden, op
de speciale troon.

Overige berichten
Parkeren verboden
Er zijn klachten uit de buurt over het parkeren op de oprit van de Speeltuin.
Dat is echt niet toegestaan, ook niet als de Speeltuin gesloten is.
Alleen wel voor –kort- halen en brengen van personen en voor het leveren van goederen.
Het bestuur bekijkt of de oprit ook afgesloten kan worden, om er zo voor te zorgen dat de buren bij
hun achtertuin kunnen komen, maar ook om de veiligheid en toegankelijkheid van de Speeltuin beter
te kunnen garanderen. Inmiddels er wel een invalideparkeerplaats beschikbar, wat ook een eis is
vanuit het NSGK.
Toezichthouders gezocht !!
Wie in de Speeltuin komt merkt het direct: het is flink druk geworden!
Daarom een dringende oproep: wie wil er als toezichthouder aan de slag en ons team versterken?
Je kan bijvoorbeeld een vaste dag in de week komen, of af en toe invallen (en liefst op woensdag en
vrijdagmiddag en zaterdag). Het seizoen loopt tot en met de herfstvakantie, maar de meeste drukte is
natuurlijk in juli en augustus.
De huidige toezichthouders maken je graag wegwijs, je kan je melden bij hen.
We verwachten van je een actieve rol om alles goed in de gaten te houden, goed kunnen omgaan met
kinderen, het niet moeilijk vinden om af en toe duidelijk te zijn (want dat is wel nodig). Ouders zijn
altijd zelf verantwoordelijk, maar soms moeten we bijspringen en opletten dat er geen ongelukken
gebeuren. En verder is het vooral erg leuk, lekker buiten en je kan je eigen kinderen meebrengen.
Als je vragen hebt, meld je dan bij de toezichthouders!
Marktplaats
Eind juli krijgt de Speeltuin 110 stoelen voor in de zalen, die zijn overgenomen van de Wielewaag!
Maar we zoeken nog meer, en liefst voor weinig geld:
- een paar lockers/kluisjes
- een veegmachine voor het terras
- een 3-tal sta-tafels met kleden
- een 4-tal marktkramen
- een nieuwe buitenlamp bij de voordeur
- nieuwe geluidsboxen

Activiteitenkalender

tweede halfjaar 2014

29+30 augustus: Jeugdkamp
Een nachtje logeren in de speeltuin? Dat kan! Vrijdag 29 augustus beginnen we om 17.00 uur met het
jeugdkamp. We beginnen met gezamenlijk eten en daarna gaan we spelletjes doen. En natuurlijk
hebben we een kampvuur! We stoppen zaterdagochtend om 10 uur. Wij zorgen voor een tent, jij moet
zelf zorgen voor een luchtbed en slaapzak. Je knuffel mag natuurlijk ook mee. Denk bij warm weer ook
aan zwemkleding!
Je moet je wel opgeven om mee te mogen doen en we vragen een vergoeding: € 3,50 als je lid bent
van onze vereniging. Ben je niet lid, dan kost deelname € 6,- Kosten bij opgave te voldoen.
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar.
27 september 2014: Bingo-Dansant.
Een gezellig avondje dansen en tussendoor bingo, met mooie prijzen. Kom gerust kijken en vooral
meedoen. Met live-muziek van Wim Polman.
Aanvang 20.00 uur, vanaf 16 jaar. Toegang is gratis.

4 oktober 2014: Rommelmarkt
Rommelmarkt in het verenigingsgebouw. Spullen voor de rommelmarkt kunnen afgegeven worden,
van dinsdag t/m zaterdag, tijdens de openingstijden van de speeltuin.
20 t/m 24 oktober: Halloweenweek in de speeltuin!
Het spookt in de speeltuin, hier en daar een heks….of toch weer die vampier… Maar het is
herfstvakantie….dus kom gezellig spelen in de speeltuin…als je durft!
25 oktober 2014: Boer`nbal
De Durpsraod maakt van het gebouw weer ons Durpshuis….het Boer`nbal is de start van het
winterseizoen in Tuindorp. Deze avond zal prins Harold d`n Eerste de scepter overdragen aan de
nieuwe prins. Wie dat gaat worden? Kom kijken! Het Boer`nbal is verder een gezellige dansavond met
muziek van Wim Polman. En natuurlijk een verloting met veul te mooie prijzen.
Aanvang 20.11 uur, maor 11 veur acht gaot de zaol al open veur een bakje leut! Toegang is gratis.
Carnavalesk gekleed hoeft niet, maar mee-feesten in een boerenkiel wordt wel gewaardeerd!
31 oktober Halloweenavond
We sluiten het speeltuinseizoen af met onze Halloweenavond…Kom je mee “spoken”? We gaan de
buurt ”opvrolijken”. Spelregel: je moet wel verkleed zijn! Je bent welkom vanaf 18.30 uur. Pappa en
mamma mogen niet meedoen, ze mogen je wel brengen en ophalen. We stoppen ongeveer om 21.00
uur. Leeftijd 4 t/m 12 jaar
Activiteiten najaar en winter 2014
Woensdag 19 november, woensdag 26 november en woensdag 3 december:
Pietenhuis in Tuindorp!!!
Op verzoek van de hoofdpiet bieden wij onderdak aan een paar pieten, zolang Sinterklaas in Nederland
is. Ze slapen, eten en werken in Tuindorp! Ze willen jou ook leren een goede piet te zijn en helpen je
een Pietendiploma te halen!
Pietenhuis is open van 13.00 uur t/m 16.00 uur
29 november Sinterklaasfeest
Sint heeft ons laten weten heel graag weer de kinderen van Tuindorp te bezoeken. Daar bouwen wij
natuurlijk een leuk feestje omheen! Alleen voor leden, van 2 t/m 7 jaar.
Kosten: € 3,- per kind.
29 november 2014: Smartlappenkoor De Waredo`s
Meer informatie volgt binnenkort.
12 december Intocht Kerstman
Informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief.
13 december 2014 Kerstmarkt
Een gezellige kerstmarkt met leuke decoratie`s om uw huis op te fleuren. Natuurlijk is er
chocolademelk en glühwein. En warme, versgebakken oliebollen..!
Van 10 tot 16.00 uur.
20 december Christmasparty
Informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief.
29 en 30 december 2014: Oliebollen actie
Heerlijke verse oliebollen. U kunt ze vooraf bestellen, maar gewoon langskomen kan ook, we bakken er
genoeg.

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
Wijkraden van de gemeente Wageningen

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
Everts en Weijman Groenvoorzieningen Renkum
Schouten Zeefdruk
Herfst en Helder
Gamma Wageningen
Donker Groen interieurbeplantingen Tiel
Fysiotherapiepraktijk Nelly Groothuis

