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

Voor wie het nog niet weet: de Speeltuin is weer open!
Op 21 maart jl. zijn de deuren van de Speeltuin weer feestelijk open gegaan.
Een aantal kinderen heeft, ondanks het slechte weer, meegedaan met de fiets-versier-wedstrijd.
Drumband Heelsum heeft de opening feestelijk ingezet met een mooie (droge!) route door de wijk,
samen met de kinderen op de fiets.
Ondanks het slechte weer zijn er die dag al meteen kinderen komen spelen; ook konden ze genieten
van de band The afterpartees.

De Speeltuin is nu weer dagelijks geopend (behalve op zondag en maandag). De lidmaatschapskaarten
kunnen worden opgehaald, die liggen klaar. Vanaf mei gaat het zwembad weer open.

Vanaf nu kan je pinnen bij de kassa in de Speeltuin.
Ook voor kleine bedragen.

En ook vanaf nu: gratis Wifi!

Ook Speeltuin Tuindorp gaat met haar tijd mee. Vanaf nu is er gratis Wifi beschikbaar voor al onze
bezoekers. Gratis Wifi is er in de zalen en in de hele Speeltuin. Je kan het wachtwoord opvragen aan
de kassa, of bij de beheerder.

De collecte is voorbij; dank aan alle collectanten
De collecte van Jantje Beton 2015 is weer voorbij.
Dank aan alle collectanten die hebben gelopen voor het goede doel!
De collecte heeft € 475,- opgebracht, iets minder dan vorig jaar.
Van dat bedrag is € 226,75 voor Speeltuin Tuindorp inmiddels aan de Speeltuin overgemaakt.
Nogmaals: dank!

Denk ook eens aan:
OUD FRITUURVET
U kunt bij ons het oude frituurvet inleveren van dinsdag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur.
Bij de toegang staat een blauwe ton waar het frituurvet in gezet kan worden.
Graag het frituurvet aanbieden in een afgesloten emmer of kannetje.

LEGE FLESSENACTIE
De jeugdcommissie wil de activiteiten en de speeltuin financieel ondersteunen. We vragen
u lege flessen met statiegeld te doneren. Dat kan in de speciale container bij de ingang van de
speeltuin. De lege flessen met statiegeld kunnen worden ingeleverd van dinsdag t/m vrijdag tussen
10:00 en 16:00 uur.

OUD PAPIER
Oud papier kan worden ingeleverd van dinsdag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur.
Het papier kan in de blauwe containers worden gedeponeerd.

Want ook hiermee steun je de Speeltuin..

Graag jouw hulp bij op zaterdagen!!

In de Speeltuin hangt vanaf deze week een intekenlijst voor mensen die willen helpen met
toezichthouden op zaterdagen. Je kan vrij intekenen op een dienst van 10.00-13.00 uur of van
13.00-16.00 uur. Er zijn altijd meerdere toezichthouders en je wordt wel wegwijs gemaakt in
wat en hoe. Graag, als je wat uurtjes over hebt, of als je toch al van plan was met je kind naar
de Speeltuin te komen! Je hulp is dringend nodig.

ACTIE 2015: SPEELTUIN ZOEKT VRIJWILLIGERS:
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU !!
Ja, het is zover, we hebben echt dringend nieuwe vrijwilligers nodig in de Speeltuin.
We vragen iedereen dan ook dringend om zich in te gaan zetten voor de Speeltuin.
Noodzakelijk en dankbaar werk, maar vooral ook gewoon erg leuk om te doen.
En het is wel nodig; als er geen nieuwe vrijwilligers bijkomen dan gaan we het als
Speeltuin niet redden in de toekomst.
Hoe werkt het?
Simpel! Hieronder staan de vacatures, als er iets bij zit wat je aanspreekt, reageer dan via
info@speeltuin-tuindorp.nl
We nodigen je vervolgens uit voor een kort gesprek. Het bestuur is jouw aanspreekpunt.
Wat krijg je?
Dankbare kinderen, een leuke tijd, nuttig werk. Van de vereniging krijg je eens per 2 jaar een
feestavond aangeboden. Ook krijg je een vrijwilligersovereenkomst waar onze afspraken in staan
beschreven. Dat moet, want anders ben je niet goed verzekerd.
Wat moet je doen?
We vragen drie dingen van je: een VOG (een verklaring omtrent gedrag, waarvan wij de kosten
betalen), een ondertekende verklaring “in veilige handen” en een ondertekende
vrijwilligersovereenkomst. En voldoende tijd, inzet en plezier natuurlijk.
TIP: misschien is het leuk om je niet alleen aan te melden, maar samen met een paar
anderen uit de wijk of buurt, of bekenden. Je hoeft geen lid te zijn van de Speeltuin om toch
vrijwilliger te worden.
Want het is hoog tijd: Vaders en Moeders: kom in actie voor de Speeltuin!

WIJ ZOEKEN:
1. SPEELTUINBEHEERDERS (m/v) (2-3)
Wat vragen we?
De speeltuinbeheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Speeltuin.
Je werkt samen met de badmeesters, kassa-medewerkers, snoephuisje-medewerkers en de
toezichthouders. De speeltuinbeheerder draagt er zorg voor dat in het seizoen de Speeltuin er
keurig bij ligt. Je ruimt op, leegt vuilnisbakken, zorgt voor allerlei lopende zaken en kleine
reparaties, zet het terras klaar en veegt waar nodig. Je opent het snoephuisje en kassa.
Ook zorg je voor de indeling van de badmeesters, toezichthouders, kassamedewerkers en
snoephuisverkopers.
De speeltuinbeheerder maakt hiervoor een planning en zorgt ervoor dat de medewerkers tijdig via
email worden geïnformeerd. Ook zorg je voor de inkoop, in samenwerking met de barbeheerder.
De speeltuinbeheerder rapporteert aan het bestuur.
We bespreken de mogelijkheden voor een EHBO-cursus.
Hoeveel vragen we?
Het seizoen loopt van half maart tot en met de herfstvakantie. In dat seizoen ben je dagelijks in de
ochtend even aanwezig in de Speeltuin, of in de middag om af te sluiten. Dat verdeel je met meerdere
toezichthouders, bij voorkeur per week. Je houdt af en toe toezicht als er geen toezichthouders
aanwezig zijn.

2. BADMEESTERS (m/v) (2-3)
Wat vragen we?
Vooral in de ochtenden: je zorgt ervoor dat in het seizoen het zwembad er dagelijks prima bij ligt,
schoon en veilig.
Hoeveel vragen we?
Het seizoen loopt van half maart tot en met de herfstvakantie. Iedere ochtend van dinsdag tot en met
zaterdag en in de grote vakantie ook op maandag, ben je ’s ochtend aanwezig om het zwembad
schoon te maken. Dat kan je ook verdeeld over meerdere badmeesters. Je bent in de weer met het
schepnet en de zuigslang. Hiervoor zal de badmeester door het water moeten waden. Het chloor en
zuur meten en eventueel bijstellen. De gemeten waardes dagelijks noteren in het logboek. Wanneer 's
ochtends de waardes niet goed waren dienen deze later op de dag nogmaals te worden gemeten en te
worden genoteerd. Wanneer de waardes niet goed zijn kan de badmeester besluiten het zwembad niet
open te stellen. Eens per week wordt een deel van het zwemwater afgevoerd en wordt vers
leidingwater toegevoegd. Wanneer het chloor en zuur bijna op is dient de badmeester dit te bestellen
bij de beheerder. Wanneer er met chloor en zuur wordt gewerkt dienen er beschermende
handschoenen te worden gedragen. De badmeester rapporteert aan de speeltuinbeheerder.
Bij aanvang van het seizoen maak je het zwembad schoon en vult het, waarbij je de
chloor/zuurregelaar aankoppelt. Ook de pomp installatie in bedrijf stellen en het chloor en zuur
instellen en de kwaliteit van het water testen. Aan het eind van het seizoen het zwembad leeg laten
lopen en reinigen. Uiteraard zal je in het begin begeleid worden.

3. TOEZICHTHOUDERS (m/v) (5-8)
Wat vragen we?
De toezichthouder is verantwoordelijk voor de dagelijkse veiligheid van de bezoekers/kinderen van de
speeltuin. De toezichthouder dient zich continue door de speeltuin te bewegen om de kinderen in het
gareel te houden. Het is niet de bedoeling dat de toezichthouder zich als een politieagent gedraagt,
maar op een correcte manier de kinderen wijst op hun gedragingen. De toezichthouder is geen oppas
en is als zodanig niet verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. Bij ernstige misdragingen kan
de toezichthouder een bezoeker/kind de toegang tot de speeltuin ontzeggen. Hiervan wordt direct
melding gemaakt bij de speeltuinbeheerder. De toezichthouder dient zich representatief te gedragen in
de speeltuin. De toezichthouder is per slot van rekening het visitekaartje van de vereniging. Je werkt
soms alleen, meestal met twee toezichthouders en op drukke dagen met drie. De toezichthouder
rapporteert aan de speeltuinbeheerder.
Hoeveel vragen we?
Het seizoen loopt van half maart tot en met de herfstvakantie. Er is toezicht nodig op dinsdag t/m
vrijdag dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en in de grote
vakantie ook op maandag. In de ochtend meestal 1 persoon, ’s middags meestal 2 of 3. Je bent
minimaal één dag per week beschikbaar voor dit werk, om je een richtlijn te geven, maar je kan vrij
intekenen.

4. MEDEWERKER SNOEPHUISJE (m/v) (3-4)
Wat vragen we?
De medewerker snoephuisje is verantwoordelijk voor de verkoop van snoep, frisdrank en ijs. Na
sluiting van het snoephuisje dient de vloer van het snoephuisje te worden gedweild en de uitgifte balie
schoon gemaakt te worden. Ook wordt de dagopbrengst geteld. Wanneer de producten bijna op zijn
geeft de medewerker snoephuisje dit door aan de speeltuinbeheerder. De medewerker snoephuisje
rapporteert aan de speeltuinbeheerder.
Hoeveel vragen we?
Het seizoen loopt van half maart tot en met de herfstvakantie. Er is een medewerker nodig op dinsdag
t/m vrijdag dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en in de grote
vakantie ook op maandag. Je bent minimaal één dag per week beschikbaar voor dit werk, om je een
richtlijn te geven, maar je kan vrij intekenen.

5. LEDEN JEUGDCOMMISSIE (m/v) (4-6)
Wat vragen we?
* gastvrouw/heer bij verjaardagpartijen: je zorgt voor alles wat nodig is wat de ouders gevraagd
hebben (kadootje, drinken, tafel gedekt, verjaarsmuziek) en je bent aanwezig voor vragen; je
zorgt er voor dat iedereen een goede tijd heeft in de Speeltuin.
* gastvrouw/heer bij schoolreizen: je bent aanwezig en regelt hetgeen is afgesproken (eten, drinken)
en bent aanwezig voor vragen
* mede- organisator van allerlei jeugdactiviteiten
Hoeveel vragen we?
* gastvrouw/heer bij verjaardagpartijen
* gastvrouw/heer bij schoolreizen
Je bent op afroep beschikbaar om gastvrouw te zijn. Hou er rekening mee dat verjaarspartijtjes altijd
op woensdag zijn. Geschatte inspanning: eens per twee weken in het seizoen. Het seizoen loopt van
half maart tot en met de herfstvakantie.
* organisator van jeugdactiviteiten
Je vergadert eens per maand en zet je in voor activiteiten die passen in je agenda. Soms is dat veel
werk om alles klaar te zetten en te organiseren. We dagen je ook uit om nieuwe activiteiten op te
zetten, bijvoorbeeld met andere partijen samen.

6. BARMEDEWERKERS (m/v) (4-5)
Wat vragen we?
Hou je van een gezellige avond of middag? Meld je dan aan als barmedewerker! We streven naar een
pool van 10 mensen die samen zorgen voor de verkoop van drank en snacks in zalen. Drankjes
serveren, koffie zetten, en een praatje maken. Je doet dat altijd met minimaal 2 mensen. Je kan
intekenen voor middagen of avonden (tot 00.00 uur maar daarna nog schoonmaken). Schoonmaken
gebeurt ook los van de bardiensten.
Hoeveel vragen we?
Je bent vrij om te in te tekenen maar we verwachten wel dat je één keer per week je in wilt zetten
voor de Speeltuin; hetzij in een dienst, hetzij om een keer schoon te maken. In de maanden juli en
augustus is er geen verhuur en ben je dus vrij.

Agenda,

vaste activiteiten

KINDERCLUB
In de wintermaanden, wanneer de speeltuin is gesloten, is er iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en
15.30 uur voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar, kinderclub. Deze kinderclub is alleen voor leden.
KAART-AVOND KLAVERJASSEN & JOKEREN
Vanaf september t/m mei is er iedere woensdagavond, tussen 20.00 en 22.30 uur, klaverjassen en
jokeren vanaf 16 jaar. (zaal open om 19.30 uur). Kosten leden € 2,00 kosten niet-leden € 2,50
KAART-MIDDAG KLAVERJASSEN & JOKEREN
Het hele jaar is er iedere donderdagmiddag, tussen 13.30 en 16.30 uur, klaverjassen en jokeren voor
50-plussers. Alleen voor leden. Kosten € 5,00 per maand. (zaal open om 13.00 uur).
BINGO-AVOND
Vanaf september t/m mei iedere laatste donderdagavond van de maand, tussen 20.00 en 22.30 uur,
bingo vanaf 16 jaar. (zaal open om 19.30 uur)
BINGO-MIDDAG
Vanaf september t/m juni is er iedere eerste vrijdagmiddag van de maand, tussen 13.30 en 16.30 uur,
bingo voor 50-plussers. Alleen voor leden (zaal open om 13.00 uur)
ZANGKOOR
Vanaf september t/m juni is er iedere dinsdagmiddag, tussen 13.45 en 15.30 uur, een zangkoor.
Dit koor is alleen voor leden. Aanmelden om mee te zingen kan via info@speeltuin-tuindorp.nl
of door gewoon een keer op dinsdagmiddag binnen te lopen.
OUD PAPIER
Oud papier kan worden ingeleverd van dinsdag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur.
Het papier kan in de blauwe containers worden gedeponeerd.
OUD FRITUURVET
U kunt bij ons het oude frituurvet inleveren van dinsdag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur.
Bij de toegang staat een blauwe ton waar het frituurvet in gezet kan worden.
Graag het frituurvet aanbieden in een afgesloten emmer of kannetje.
LEGE FLESSENACTIE
De jeugdcommissie wil de activiteiten en de speeltuin financieel ondersteunen. We vragen
u lege flessen met statiegeld te doneren. Dat kan in de speciale container bij de ingang van de
speeltuin. De lege flessen met statiegeld kunnen worden ingeleverd van dinsdag t/m vrijdag tussen
10:00 en 16:00 uur.

Agenda,

Activiteiten t/m juli 2015

25 april 2015

KONINGSDAGSPELEN

De 2ste Koningsdag, dat gaan we vieren…met veel oranje.
Van 11.00 tot ca. 16.00 uur.
Leeftijd:
vanaf 4 jaar

9 mei 2015

MOEDERDAGKNUTSELEN

Je mag iets moois knutselen voor mama!
Van 11.00 tot ca. 16.00 uur.
Leeftijd:
vanaf 4 jaar

30 mei 2015

SPONSORLOOP

Info volgt binnenkort
Leeftijd:

vanaf 6 jaar

1 t/m 4 juni 2015

(AVOND) 4-DAAGSE

Een speciale 4-daagse voor peuters/kleuters. Een speciale route lopen door de speeltuin met
verassende elementen. Natuurlijk is er onderweg een rustpunt met limonade.
Papa/mama, opa en/of oma mogen natuurlijk meelopen.
Tijd:
17.30 uur
Leeftijd:
Als je al kan lopen mag je meedoen, de uiterste leeftijdsgrens is 5 jaar

13 juni 2015

PUZZEL/SPEURTOCHT

We houden nog even geheim wat we precies gaan doen
Tijd:
13.30 uur
Leeftijd:
6 t/m 12 jaar

20 juni 2015

VADERDAGKNUTSELEN

Je mag iets moois knutselen voor papa!
Van 11.00 tot ca. 16.00 uur.
Leeftijd:
vanaf 4 jaar

27 juni 2015

FIETSTOCHT & BARBECUE

Op zaterdag 27 juni 2015 is er weer de jaarlijkse fietstocht.
Er zijn in ieder geval een 3-tal arrangementen t.w;
* fietstocht & barbecue
€ 15,00 (excl. consumpties) te voldoen bij opgave
* alleen fietstocht
€ 5,00 te voldoen bij opgave
* of alleen barbecue.
€ 12,50 (excl. consumpties) te voldoen bij opgave
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 24 juni 2015 bij het kantoor van Tuindorp.
Alle leeftijden

3 en 4 juli 2015

JEUGDKAMP

Kamperen in de speeltuin? Dat kan! Vrijdag 3 juli kan je meedoen met ons jeugdkamp. we beginnen
om 17.00 uur, als de speeltuin gaat sluiten. We gaan samen eten en spelletjes doen. En natuurlijk
hebben we een kampvuur! We stoppen zaterdagochtend 4 juli om 10 uur: dan gaat de speeltuin weer
open. Zorg voor een luchtbed en slaapzak, een tent hebben wij al geregeld. Denk bij warm weer ook
aan zwemkleding! Inschrijven kan t/m 1 juli 2015 bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten leden:
€ 3,50 te voldoen bij opgave
Kosten niet-leden:
€ 6,00 te voldoen bij opgave
Leeftijd:
5 t/m 12 jaar
Min. aantal deelnemers:
15 kinderen
Max. aantal deelnemers:
30 kinderen

Tuindorp wordt gesteund door:
Kinderopvang Wageningen
www.kinderopvang-wageningen.nl
De Woningstichting
www.dewoningstichting.nl
Gemeente Wageningen
www.wageningen.nl
De wijkpanels van de gemeente Wageningen
www.wijkgerichtwageningen.nl
Bloemenparadijs van der Meijde
Arboretumlaan 21 - Wageningen
www.bloemenparadijs.nu
Fysiotherapie Nelly Groothuis
www.ftng.nl
PoleLed - Duurzaam Zichtbaar
www.pole-led.nl
Autobedrijf RoVe
Nudepark 170 - Wageningen
www.autobedrijfrove.nl
FNV Bouw, Afdeling Wageningen
Vergersweg 24 - Wageningen
G.E. van Dam, Grond- en sloopwerken B.V.
Provincie Gelderland
NSGK
Jantje Beton
Papefonds
VSB-fonds
Skanfonds
Wagenings Nut

ROC Rijn-IJssel-College (bakkers school)
MCA
Marin Wageningen
Rabobank Vallei en Rijn
Rotaryclub Wageningen-Bergpoort
Everts en Weijman Groenvoorzieningen Renkum
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
Herfst en Helder Verven
Donker Groen Interieurbeplantingen -Tiel
Drukkerij Verweij
Schouten Zeefdruk
EPS Printingservice
Gamma Wageningen
Albert Heijn Wageningen
C1000 Wageningen
Hoogvliet supermarkt Wageningen
Riwojo verhuur
Speelplan B.V.
Betsie van Ojik - Fotografie
Mitra - Renkum
Snackbar Johan Drost

