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Van het bestuur
Belangrijk bericht over de contributie
De Algemene Ledenvergadering van Tuindorp heeft op 17-06-2014 een voorstel voor wijziging van de
contributie aangenomen, en die wijziging wordt binnenkort van kracht.
Wat gaat er veranderen?
Zoals bekend, zijn (klein) kinderen geen lid van de Speeltuin en dat kan ook niet, alleen volwassenen
van 18 jaar en ouder kunnen lid zijn van de vereniging. Kinderen spelen in de Speeltuin via het
lidmaatschap van de ouders.
Per kind betaalt u ook, zoals al jaren gebruikelijk, een extra bijdrage.
Dat blijft ook zo.
Maar wel was het zo dat tot nu toe ieder gezin hetzelfde bedrag betaalde aan contributie, ook als er
maar één ouder is of als er maar één ouder is die de Speeltuin ook echt bezoekt. En dat gaan we
veranderen.
Bent u een alleenstaande (groot)ouder of komt in de praktijk maar één ouder mee naar de Speeltuin,
dan kunt u minder gaan betalen.
(En mocht uw partner toch een keer met de kinderen naar de speeltuin komen, dan betaalt hij/zij
€ 1,00 entree, als begeleider)
Daarmee wordt de contributie als volgt, waarbij ook de bedragen iets zijn aangepast:
Contributie van 18 t/m 64 jaar
€ 18,00 p/p
Contributie van 65+
€ 15,00 p/p
Extra bijdrage per kind 0 t/m 17 jaar
€ 4,00 p/p
Donateur
€ 9,00 p/p (mag natuurlijk altijd meer zijn)
Bijvoorbeeld: - één ouder met twee kinderen betaalt € 18,- en 2 x €4,- = € 26,- een echtpaar dat donateur is betaalt € 18,- voor twee personen.
En verder geldt:
 De losse toegangsprijs blijft € 3,25 per kind en € 1,- per volwassene, en 10-rittenkaarten zijn
verkrijgbaar
 Geen inschrijfgeld meer voor nieuwe leden
 Het lidmaatschap wordt per persoon berekend van 1 januari t/m 31 december
 U mag natuurlijk ook altijd meer geven om het goede werk van Speeltuin Tuindorp te steunen
 Mocht u geen gebruik meer maken van de faciliteiten van de speeltuin of overige faciliteiten van
de vereniging dan kunt u uw lidmaatschap ook omzetten in een donateurschap. Hiermee blijft u
de vereniging financieel ondersteunen en ontvangt u van ons 5x per jaar digitaal de
nieuwsbrief.
 Speeltuin Tuindorp is aangesloten bij het “ik doe mee fonds” van de gemeente Wageningen.
Hierbij kunnen volwassene tot € 90,- per jaar vergoed krijgen voor het
gebruik van diverse voorzieningen en per kind zelfs tot € 250,- per jaar.

Mocht dit alles voor u geen verandering betekenen, dan hoeft u niets te doen.
Als u uw lidmaatschap wilt wijzigen, dan dient u dit VOOR 1 november 2014 kenbaar te maken op het
navolgende e-mailadres, ook als u uw lidmaatschap wil opzeggen, dient u dit VOOR 1 november 2014
op dit adres te doen: ledenadministratie@speeltuin-tuindorp.nl.
Begin november ontvangt u dan van ons de factuur voor het komende jaar.

Evaluatie van de nieuwe speeltuin: hoe is het bevallen??

Voor alle ouders en kinderen die het afgelopen jaar in onze Speeltuin zijn geweest: deel uw ervaringen
met ons!!
Het bestuur heeft gezien dat de nieuwe Speeltuin goed bevalt; we hebben veel kinderen mogen
begroeten in het afgelopen half jaar. Maar het bestuur wil de Speeltuin verder blijven verbeteren, en
wil graag horen hoe het u, ouders en kinderen, bevallen is:
 wat zijn leuke speeltoestellen?
 is het veilig genoeg?
 wat ontbreekt er nog aan toestellen of voorzieningen?
 zijn er genoeg zitbanken?
 wat is niet goed geregeld ?
 moeten we een PIN-automaat aanschaffen?
etc etc etc
Meld uw reacties op info@speeltuin-tuindorp.nl, dan gaan we er mee aan de slag!

Bestuur ondertekent intentieverklaring “In veilige handen”

Tijdens de bestuursvergadering van 9 september jl. heeft de voorzitter van het bestuur van Speeltuin
Tuindorp, namens het gehele bestuur, de intentieverklaring “In veilige handen” getekend.
In deze verklaring geeft het bestuur aan zich in te zullen spannen om seksueel misbruik van
minderjarigen te voorkomen. Het bestuur zal daartoe de gedragscode en toolkit van “In veilige
handen” gaan gebruiken, zal een beleid hierop voeren en zal het risico op misbruik proberen zo klein
mogelijk te maken. Het bestuur wil zo bijdragen aan een veilig klimaat voor kinderen binnen de eigen
organisatie.
Gezocht: leden voor de klankbordgroep
De Speeltuin is nu geschikt voor kinderen met een beperking: lichamelijk, geestelijk, meervoudig, of
met gedragsproblemen. Dat wil nog niet zeggen dat deze kinderen nu massaal gebruik maken van
deze Speeltuin. Het bestuur van de Speeltuin heeft, via het ambassadeurschap van de NSGK, wel de
opdracht om hier voor te gaan zorgen. Dat wil het bestuur graag doen met betrokken ouders, kinderen
zelf en met anderen die betrokken zijn bij kinderen met een beperking.

Het bestuur gaat proberen een klankbordgroep in te stellen die het bestuur gaat adviseren over de
Speeltuin, activiteiten, PR etc en roept belangstellende ouders, grootouders, kinderen en betrokkenen
op zich hiervoor aan te melden.
De klankbordgroep komt in 2014 éénmaal bijeen en verder eens per kwartaal.
Mocht u vragen hebben of u aan willen melden, dat kan via: info@speeltuin-tuindorp.nl

Berichten van commissies
Nieuwe jeugdcommissie actief!
Sinds deze zomer is een nieuwe jeugdcommissie gestart met de organisatie van diverse activiteiten.
De eerste activiteit is al geweest: het zomerkamp. Op dit moment is de commissie druk bezig met
Halloween en het Pietenhuis. En de woensdagmiddagclub! Wil je gezellig komen knutselen en spelletjes
doen op woensdagmiddag: je bent van harte welkom!
Welke activiteiten we gaan doen? Staat elders in deze nieuwsbrief, maar ook op de website en onze
facebookpagina. Bovendien gaan we je regelmatig via de mail informeren.
De commissie bestaat uit: Willem den Hartog, Petra Oostdam, Jolanda Keijman, Rika Hovestad, Patrica
fonke, Miranda van Laar, Monica Wichmann en Amber van den Burg.
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 Sinterklaas samen met twee pieten met de auto komen, en
aangezien de benzine steeds duurder wordt kan Sinterklaas dit allemaal niet betalen en vraagt hij
€ 30,00 per bezoekje. Hij heeft aangegeven dat een bezoekje ongeveer 20 minuten duurt.
Dus mocht u besluiten om Sinterklaas uit te nodigden, stuur dan voor 19 november 2014 een e-mail
naar info@speeltuin-tuindorp.nl met uw naam en telefoonnummer en wanneer u Sinterklaas wil
uitnodigen. Wij nemen dan kontakt met u op.
Zomerkamp groot succes!
Een nachtje slapen in de speeltuin, dat vonden 23 kids wel een mooie afsluiting van de zomervakantie.
Gezellig samen eten, voetballen, spelletjes, knutselen en natuurlijk broodjes bakken boven een
kampvuur. En dan slapen in tenten…niet gelijk natuurlijk: eerst een beetje “keten”. De afsluiting was
een gezamenlijk ontbijt. Met dank aan supermarkt Hoogvliet, sponsor van ons kamp, en dank aan
scoutinggroep de Wiltgraef voor het lenen (incl. opzetten en afbreken) van de tenten!

Overige berichten
Een bijzondere broer of zus

Gespreksgroep voor broers en zussen van kinderen met een beperking of ziekte
Mee Veluwe en Indigo organiseren, in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), in
Wageningen een zogenaamde ‘Brussengroep’. Tijdens de Brussengroep kunnen kinderen praten hoe ze
het vinden dat hun broer of zus ‘anders’ is. Naast het praten, kunnen ze spelletjes spelen en film
kijken.
Waar en wanneer?
Datum:
Maandag 27 oktober is de eerste bijeenkomst van in totaal acht bijeenkomsten (na de
eerste bijeenkomst zullen de bijeenkomsten op een dinsdag zijn)
Tijdstip:
Van 15.30 uur tot 17.00 uur
Locatie:
CJG, ’t Palet (Rooseveltweg 408A)
Informatie:
Deelname aan de Brussengroep is gratis. Ouders kunnen contact opnemen met het CJG Wageningen.
Bel ons op 0317-410827 of kom langs. E-mail: cjg@wageningen.nl.

Activiteitenkalender

tweede halfjaar 2014

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.
Woensdagmiddagclub
Vanaf 15 oktober gaat de woensdagmiddagclub weer van start. Gezellig knutselen, spelletjes doen en
soms een bingo. In oktober wordt er vooral geknutseld: voor de Herfst en Halloween.
En in november staat natuurlijk Sinterklaas en het Pietenhuis centraal. Voor een programma: kijk op
de website en hou je mailbox in de gaten.
21 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 gezelloge 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
Van 17 november tot en met 4 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! Elke dag, na schooltijd mag je komen kijken! Er zijn niet
altijd Pieten aanwezig, maar je mag wel kijken waar ze slapen en eten.
Woensdag 19, woensdag 26 november en woensdag 3 december mag je komen knutselen.
Het Pietenhuis is gratis te bekijken, voor het knutselen vragen we een bijdrage van 2 euro (voor
materiaalkosten en limonade).
Het Pietenhuis is dagelijks open van 15.00 uur tot 16.30 uur. Op woensdag van 13.00 uur t/m 16.30
uur.
Meer nieuws over het Pietenhuis lees je binnenkort in de Pietencourant, deze wordt ( net als deze
nieuwsbrief) per email naar je gestuurd.
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. Houd de website in de gaten. www.speeltuin-tuindorp.nl

12 december Intocht Kerstman
Informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief. Houd de website in de gaten. www.speeltuin-tuindorp.nl
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. Houd de website in de gaten. www.speeltuin-tuindorp.nl
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
Provincie Gelderland
www.dewoningstichting.nl
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
De wijkpanels van de gemeente Wageningen
PoleLed BV

Drankenhandel Woudenberg 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
Autobedrijf RoVe - Nudepark 170 - Wageningen
Snackbar Johan Drost
Albert Heijn Wageningen
C1000 Wageningen
Hoogvliet supermarkt Wageningen
Everts en Weijman Groenvoorzieningen Renkum
Schouten Zeefdruk
Herfst en Helder
Gamma Wageningen
Donker Groen interieurbeplantingen Tiel
Fysiotherapiepraktijk Nelly Groothuis

