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Van het bestuur
We kijken terug…………….
Uiteraard beginnen we met de beste wensen. We wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een goed
begin van een prachtig 2015!
We wensen u, en al onze leden, het allerbeste en danken iedereen hartelijk voor het vertrouwen en de
samenwerking in het afgelopen jaar.
We hebben met een laatste PR-actie, het samen met de Kinderopvang Wageningen uitdelen van
2.400 (!) vlaggetjes bij de intocht van Sinterklaas, ons jubileumjaar afgesloten.
Het is echt een prachtig jaar geweest, met een fantastisch resultaat: een nieuwe speeltuin en een
nieuwe grote zaal. Dank ook nogmaals aan al onze sponsoren, het Comité van Aanbeveling en alle
vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt. Geweldig!
En: we hebben gemerkt dat het goed is. De Speeltuin valt erg in de smaak, het is al goed druk
geweest, soms heel erg druk. En er zijn veel nieuwe leden bijgekomen. We gaan er vanuit dat deze lijn
zich in het komend jaar gaat voortzetten. Op naar het 70-jarig jubileum, dus!
Iedereen die heeft bijgedragen: nogmaals dank!

En we kijken vooruit………………..
En dan kondigen we nu alweer aan dat we verder gaan met renoveren!
De leden zijn op de laatste ALV akkoord gegaan met het plan om de achterzaal om te gaan bouwen tot
een binnenspeeltuin. Als dat ons gaat lukken, dan is de Speeltuin echt helemaal klaar voor de
toekomst!
Dat betekent:
1. aangepaste toiletten bij de achterzaal en aangepaste toegang naar die toiletten
2. renovatie van het hele dak en dakbeschot
3. bouwen van een binnenspeeltuin, een soort middeleeuws plein in de achterzaal, met een
kapsalon, een huis in aanbouw, een bibliotheek, een bioscoop, een kerktoren, een kleermaker,
schilder, kruidenier….en nog veel meer.
Allemaal aparte “huisjes” waar kinderen hun fantasie kunnen uitleven. Zo is de Speeltuin ook in
het winterseizoen aantrekkelijk, is er ruimte voor activiteiten, feestjes, etc. Uiteraard wordt ook
dit gedeelte geheel toegankelijk voor kinderen met een beperking.

De huisjes worden zodanig gebouwd dat de grote zaal ook beschikbaar blijft voor
groepsactiviteiten, vergaderingen, etc.
Dit is de tekening van wat we willen gaan doen:

En dit is wat het kost: als we zelf veel tijd en uren investeren in het uitvoerend werk, dan kost dit alles
ruim 100.000 euro.
Op dit moment, bij het bekendmaken van de plannen en het starten van de fondsenwerving, hebben
we 10.000 euro. Optimistisch kan je zeggen: het begin is dus gemaakt!
Maar je kan ook zeggen: we zijn er nog lang niet….
Het bestuur zal in januari plannen gaan maken om fondsen te gaan werven voor dit goede doel. We
vragen iedereen die een goed idee heeft, of iedereen die niet weet wat hij/zij met de kerstbonus moet
doen, zich te melden bij de secretaris: info@speeltuin-tuindorp.nl
DUS AARZEL NIET EN DENK VOORAL MET ONS MEE !!

Speeltuin Tuindorp krijgt geweldig cadeau van Camera Club
Wageningen !

Op dinsdag 7 oktober jl. heeft de Camera Club Wageningen aan Speeltuinvereniging Tuindorp een
cadeau aangeboden: 5 prachtige foto’s van kinderen die spelen in de nieuwe Speeltuin.
“Een goed verjaardagscadeau”, volgens Speeltuin-voorzitter Maarten de Gouw, “want de Speeltuin
bestaat immers dit hele jaar nog 60 jaar. En deze foto’s zijn echt prachtig: ze geven beweging, spel,
plezier en samen spelen weer, echt de essentie van wat de Speeltuin is en moet zijn”.
De foto’s zijn gemaakt tijdens de open dag op 3 mei 2014 door leden van de Camera Club
Wageningen. De leden van deze oudste fotoclub van Wageningen, die in 2018 haar 50-jarig bestaan
viert, houden zich bezig met fotograferen, individueel en samen, tijdens workshops, uitjes en
excursies. Ze bekijken en bespreken elkaars werk om zo nog beter te leren kijken, beter te
fotograferen en beter te selecteren. Ook doen ze regelmatig mee aan fotowedstrijden.
De voorzitter van Camera Club Wageningen, Norbert Lukkezen, heeft de foto’s aangeboden aan het
bestuur van de Speeltuin tijdens één van de clubavonden van de Camera Club. “Deze clubavonden
worden al vele jaren gehouden in Speeltuin Tuindorp”, aldus Norbert, “en altijd tot volle tevredenheid.
Al vonden we de tijd van de renovatie van de grote zaal wel wat rommelig. Maar we zijn wel blij met
het resultaat, met dank aan de Woningstichting!”
De foto’s zijn vanaf nu te bewonderen in de grote zaal. Deze foto’s zijn alleen te zien in de grote zaal
en worden niet gebruikt op de website of op enige andere manier. “We hebben getracht om zoveel
mogelijk kinderen te traceren en ouders te vragen om toestemming, maar dat is niet altijd gelukt.
Mochten ouders echt bezwaar hebben tegen een foto waar hun kind op staat, dan vragen we ze zich te
melden bij de Speeltuin. De tijd dat mensen het gewoon leuk vonden dat hun kind ergens op een foto
stond, is wel voorbij, helaas” aldus de voorzitter van de Speeltuin.
“Maar de foto’s zijn en blijven prachtig!”

Activiteitenkalender december 2014 t/m maart2015
29 en 30 december

OLIEBOLLEN VERKOOP

Op maandag en dinsdag 29 en 30 december zullen de vrijwilligers van
Tuindorp weer oliebollen voor u bakken.
U kunt de oliebollen per e-mail bestellen door een e-mail te sturen
naar info@speeltuin-tuindorp.nl met daarin uw naam, adres
telefoonnummer en het aantal oliebollen die u wilt bestellen.
U kunt de oliebollen dan na 13.00uur afhalen in het verenigingsgebouw
van Tuindorp aan de Floralaan 20b. Mocht het afhalen een probleem
zijn omdat u slecht ter been bent dan kunnen wij de oliebollen ook
thuis bezorgen.
Prijs van de oliebollen, 10 voor € 5,00 in de smaak naturel en met krenten/rozijnen.
(Wie zelf oliebollen bakt, kan de gebruikte olie in de fles deponeren in de gele kliko bij Tuindorp)

3 januari 2015

NIEUWJAARSRECEPTIE

Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom om het glas
te heffen op een gezond 2015. Een hapje en een drankje
zullen daarbij niet ontbreken.
Leeftijd:
vanaf 16 jaar
Aanvang:
15.00 uur
Einde:
17.30 uur

17 januari 2015

ROMMELMARKT

31 januari 2015

SENIORENMIDDAG MET SHANTYKOOR “VOOR ANKER”

Veur 2de hands kleding, boeken, cd/dvd`s, glaswerk, speulgoed, antiek,
kunst, vintage brocante of hoe je de ouwe meuk ok wil noemen: wij
hebben ut. Mocht u nog wat van deze rommel ergens in de schuur of op
zolder hebben liggen en u moet er vanaf? Dan kunnen de spullen worden
afgeleverd van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Grote
spullen kunnen worden gebracht op de donderdag voor de rommelmarkt
tussen 10:00 en 16:00 uur. Als er geen mogelijkheid is om de spullen te
brengen kunnen ze na afspraak ook worden opgehaald. U kunt hiervoor
telefonisch contact opnemen met Tuindorp.
Aanvang: 10.00 uur
Einde ca.: 13.00 uur

In aanwezigheid van onze Prins Gert d'n eerst, een seniorenmiddag
met mooie zeemansliederen en shanty`s, gezongen door een shantykoor.
Tussendoor enkele carnavaleske elementen.
kosten: € 3,00 per persoon
aanvang: 14.00 uur (zaal is al om 13.15 uur open)

7 februari 2015

DURPSFEEST

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Gert d'n eerste, Prinses Martha en Page
Esmée zullen je van harte welkom heten 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.
Met muziek van durpstroubadour Wim Polman.
Tijd:
20.11 uur (zaal open elluf veur 8)
Einde:
0.11 uur
Leeftijd:
vanaf 16 jaar

21 februari 2015

LEGE FLESSENACTIE

De jeugdcommissie wil de activiteiten en de speeltuin financieel
ondersteunen. We vragen buurtbewoners lege flessen met statiegeld
te doneren. Woont u niet in de wijk, maar wilt u wel lege
statiegeldflessen doneren? Dat kan in de speciale container bij de ingang
van de speeltuin. Deze container blijft staan zal net als de oud-papier
actie en inzamelen van frituurvet een permanente actie zijn.
De lege flessen met statiegeld kunnen worden ingeleverd van dinsdag
t/m zaterdag tussen 9:00 en 16:00 uur.

7 maart 2015

BINGO DANSANT

De welvertrouwde bingo-dansant, kom gerust eens buurten.
Toegang voor leden en niet-leden gratis.
Met live muziek van Wim Polman.
Aanvang:
20.00 uur
Einde ca.:
00.00 uur
Leeftijd:
vanaf 16 jaar

14 maart 2015

ROMMELMARKT

Op 14 maart 2015 is er een rommelmarkt in de grote zaal van Tuindorp.
De spullen kunnen worden afgeleverd van maandag t/m vrijdag tussen
9:00 en 12:00 uur. Grote spullen kunnen worden gebracht op de
donderdag voor de rommelmarkt tussen 10:00 en 16:00 uur. Als er geen
mogelijkheid is om de spullen te brengen kunnen ze na afspraak ook
worden opgehaald. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met
Tuindorp .
Aanvang:
10.00 uur
Einde ca.:
13.00 uur

21 maart 2015

OPENING SPEELTUINSEIZOEN

De lente begint! Hoogste tijd dat de speeltuin weer open gaat.
We komen eerst met muziek door de wijk, je mag gezellig aansluiten.
Samen lopen we dan naar de speeltuin en wordt het seizoen officieel
geopend.
Aanvang:
13.30 uur
Leeftijd:
t/m 12 jaar
Toegang:
gratis

28 maart 2015

PAASMARKT

Een gezellige voorjaarsmarkt geheel in het teken van Pasen!
Kom langs voor allerlei mooie paasspullen of voor iets lekkers.
Aanvang:
10.00 uur
Einde:
15.00 uur

Tuindorp wordt gesteund door:
Kinderopvang Wageningen
www.kinderopvang-wageningen.nl
De Woningstichting
www.dewoningstichting.nl
Gemeente Wageningen
www.wijkgerichtwageningen.nl
Provincie Gelderland
NSGK
Jantje Beton
Papefonds
VSB-fonds
Skanfonds
Wagenings Nut
ROC Rijn-IJssel-College (bakkers school)
MCA
Marin Wageningen
Rabobank Vallei en Rijn
Bloemenparadijs van der Meijde
Arboretumlaan 21 - Wageningen
www.bloemenparadijs.nu
Fysiotherapie Nelly Groothuis
www.ftng.nl
PoleLed - Duurzaam Zichtbaar
www.pole-led.nl
FNV Bouw, Afdeling Wageningen
Vergersweg 24 - Wageningen

GIJ, de Gelderse IJzerhandel - Wageningen
BPRvisie audiovisueel B.V. - Heteren
Drankenhandel Woudenberg Wageningen
Carnavalsvereniging De Dolle Instuivers Renkum
Schilder– glas- en afwerkingsbedrijf H. Hoogvliet
en Zn. Bv - Wageningen
Donker Groen Interieurbeplantingen -Tiel
Drukkerij Verweij
Schouten Zeefdruk
Herfst en Helder Verven
Gamma Wageningen
Supermarkt Hoogvliet Wageningen
Albert Heijn Wageningen
C1000 Wageningen
EPS Printingservice
Riwojo verhuur
Speelplan B.V.
Autobedrijf RoVe - Nudepark 170 - Wageningen
Rotaryclub Wageningen-Bergpoort
Betsie van Ojik - Fotografie
Mitra - Renkum
Snackbar Johan Drost
Everts en Weijman Groenvoorzieningen Renkum

Het Bestuur en de Vrijwilligers van
Speeltuin Tuindorp
wensen u
Prettige Feestdagen
en een
Voorspoedig 2015

