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

Het gaat goed…
Het bestuur van Speeltuin Tuindorp is er trots op om te kunnen melden dat de vereniging nog steeds
groeit. Sinds 1 augustus jl. telt de vereniging maar liefst 350 gezinnen als lid van onze vereniging.
Samen vertegenwoordigen zij een 950 personen. Een mooi resultaat! We zijn blij dat alle inspanningen
van iedereen om de Speeltuin te vernieuwen en aantrekkelijk te maken, niet voor niets blijken te zijn
geweest. Nogmaals….dank aan iedereen die heeft bijgedragen.
Verder is het bestuur blij te kunnen berichten dat zich 2 mensen hebben gemeld die het beheer van de
bar gaan overnemen. Dat zijn Chris Hovestad en Chantal van de Wardt. Per 1 september zijn zij
begonnen. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in dit duo en is blij dat de continuïteit van het
beheer van de bar is gegarandeerd!!

DOE MEE! GROOT WAGENINGS DICTEE !

Misschien wel al gelezen in de krant: Speeltuin Tuindorp wordt dit jaar financieel gesteund door het
Groot Wagenings Dictee (GWD). Het dictee wordt georganiseerd door Lions Club Wageningen en de
bblthk. De Speeltuin is erg trots en erg blij met deze geweldige actie die ons verder gaat helpen met
de aanpak van het dak en de achterzaal!!!
We dagen je dan ook uit om deelname aan het dictee te overwegen, doe vooral mee!
Informatie en aanmeldformulier is te vinden op http://www.grootwageningsdictee.nl
Het dictee wordt gehouden op 4 november a.s in de Hof van Wageningen.
Individuele deelname kost 35 euro, deelnemen met een groep kost 500 euro voor een groep van
maximaal 8 personen. Dus kijk vooral of je met anderen samen hier een leuke avond uit, met een
spannende strijd om mooie prijzen, van kan maken. Collega’s op het werk bijvoorbeeld, die het leuk
vinden om zich te laten sponsoren voor een geweldige leuke avond en de steun aan de Speeltuin!

Oranjefonds

Doordat we konden melden dat we steun krijgen van het GWD, heeft ook het Oranjefonds een bijdrage
gedaan aan de renovatie van het dak en de herinrichting van de achterzaal. Een bedrag van 25.000
euro is toegezegd!

Vragenlijst: graag even invullen

Een vriendelijk doch dringend verzoek om de digitale vragenlijst zoals aan alle leden is verzonden, in te
vullen. Kost slechts 5-10 minuten en helpt ons verder in de discussie over de toekomst van de
Speeltuin. Klik op onderstaande link om naar de vragenlijst te gaan.
http://www.survio.com/survey/d/M9Y7Z2U8R3A4T2M7A

Sluiting Speeltuin

De buitenspeeltuin sluit dit jaar, om allerlei redenen, haar deuren iets vroeger dan gebruikelijk.
26 september is de laatste dag, de laatste kans om nog eens lekker buiten te spelen!

Klusweekend

We houden vanaf dit jaar een klusweekend in het najaar en in het voorjaar. Dit najaar is het
klusweekend op 6-7-8 november. We starten steeds om 9 uur. Materialen zijn aanwezig en leuke
klussen ook. Komt allen en help de Speeltuin winterklaar te maken! Voor een hapje en drankje wordt
gezorgd.

Op zoek………….
Het bestuur van de Speelruin gaat in deze winterperiode op zoek naar financiële middelen voor de
aanschaf van een aantal nieuwe speeltoestellen.
1. een draaimolentje, ook toegankelijk voor kinderen met een beperking

2. rekstokken

3. een schommeltje voor de allerkleinsten
4. een glijbaan in het zwembad
5. een graafmachine in de zandbak

6. een zandtafel voor kinderen in een rolstoel

Kosten: “slechts” 20.000 euro. We gaan hard ons best doen! Iets doneren mag natuurlijk altijd……dat
kan via NL12INGB0002659738, ovv “nieuwe toestellen”.

Van de ledenadministratie
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u het lidmaatschap wilt opzeggen. In zulke gevallen moeten
wij zeggen, het is en blijft jammer. De regel is dat bij het opzeggen van het lidmaatschap u dit voor
1 november schriftelijk via een brief of een e-mail naar ledenadministratie@speeltuin-tuindorp.nl
behoord te doen. Laat u niets van zich horen dan blijft u automatisch lid en dient u ook gewoon weer
de contributie van het komende jaar te voldoen.

Ouderenkoor Herfstklanken Wageningen

Na een gezellige, geslaagde middag op 9 juni jl. Geeft het Ouderenkoor Herfstklanken Wageningen op
zaterdag 19 december a.s. weer een uitvoering met aansluitend een tombola.
* toegang 3 euro *
* muzikaal genieten *
* veel leuke prijzen *
* lootjes 1 euro per stuk *
Gratis kopje thee of koffie + diverse hapjes
Adres: Tuindorp Wageningen, Floralaan 20B Wageningen
De zaal is vanaf 13.30 uur open. Om 14.00 uur begint de uitvoering.
De tombola wordt mogelijk gemaakt door:
Ouderenkoor Herfstklanken Wageningen
Albert Heijn te Renkum
Spar te Heelsum
Mitra te Renkum
Bakker Bart te Renkum
Groentespeciaalzaak Budding te Renkum
Bloemenparadijs Van der Meijden te Wageningen
Keurslagerij Gert Budding te Renkum
Kranen Brood- en Banketbakkerij te Renkum

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 klaverjassen en jokeren vanaf 16 jaar tussen
20.00 en 22.30 uur. (zaal open om 19.30 uur). Kosten leden € 2,00 kosten niet-leden € 2,50
KAART-MIDDAG KLAVERJASSEN & JOKEREN
Vanaf september t/m juni is er iedere donderdagmiddag klaverjassen en jokeren vanaf 16 jaar tussen
13.30 en 16.30 uur. 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 bingo vanaf 16 jaar tussen
20.00 en 22.30 uur. (zaal open om 19.30 uur)
BINGO-MIDDAG
Vanaf september t/m juni is er iedere eerste vrijdagmiddag van de maand bingo vanaf 16 jaar tussen
13.30 en 16.30 uur. Alleen voor leden (zaal open om 13.00 uur)
ZANGKOOR
Vanaf september t/m juni is er iedere dinsdagmiddag een zangkoor tussen 13.45 en 15.30 uur.
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 december 2015

2 oktober 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

10 oktober 2015

Rommelmarkt

Op 10 oktober 2015 is er een rommelmarkt in de grote zaal van Tuindorp.
De spullen kunnen worden afgeleverd van maandag t/m vrijdag tussen
10:00 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

30 oktober 2015

Halloween

Oproep aan alle Heksen, Vampiers, Alliens en al het andere enge “gespuis”
vrijdag 30 oktober 2015 is het in Tuindorp HALLOWEEN
Wat we allemaal gaan doen? In ieder geval de buurt “opvrolijken”
met Tricks or Treats. Pappa`s en mamma`s mogen niet meedoen. (durven
ze toch niet). Ze mogen je om 18.30 uur brengen en om 21.00 uur ophalen.
Inschrijven kan t/m 30 oktober 2015 bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten: € 1,- te voldoen bij opgave
Aanvang:
18.30 uur
Einde ca.:
21.00 uur
Leeftijd:
vanaf 4 jaar

31 oktober 2015

Boer’nbal

De officiële start van het winterseizoen in Tuindorp.
De Durpsraod neemt het Durpshuis weer in gebruik, in aanwezigheid
van de Prins, Prinses en Page. Ergens halverwege de avond zal de Prins
de scepter overdragen aan zijn opvolger. Wie dat gaat worden?
Kom maar kijken…en meefeesten.
Muziek is in handen van onze durpstroubadour Wim Polman.
Aanvang:
elluf veur acht
Einde ca.:
elluf over middernacht
Leeftijd:
Vanaf 16 joar

21 november 2015

Gezellige middag

Het beloofd weer een gezellige middag te worden met een verloting
waar we zoals gebruikelijk weer veel te mooie prijzen hebben.
kosten:
€ 3,00 per persoon
aanvang:
14.00 uur (zaal is al om 13.00 uur open)
einde c.a.:
17.00 uur

28 november 2015

Sinterklaas

Sint heeft ons laten weten heel graag weer de kinderen van Tuindorp te
bezoeken. Daar bouwen wij natuurlijk een leuk feestje omheen.
Het Sinterklaasfeest is voor kinderen van 2 t/m 7 jaar, en alleen voor
leden. Sinterklaas verwachten we rond 15.00 uur.
Inschrijven bij het kantoor van Tuindorp tot 21 november.
kosten:
€ 3,- per kind bij opgave
aanvang:
14.30 uur
einde ca.:
16.00 uur
leeftijd:
2 t/m 7 jaar

11 december 2015

Intocht kerstman

Sinterklaas een intocht?
Dat wil de Kerstman ook wel!
‘s Avonds, met veel lichtjes.
aanvang:
einde ca.:
leeftijd:

19.00 uur
21.00 uur
vanaf 3 jaar

12 december 2015

Kerstmarkt

Op zaterdag 12 december is er een kerstmarkt met leuke spullen om het
huis op te fleuren tijdens de kerstdagen. Er is ook heerlijke Gluhwijn,
en als voorloper op de jaarwisseling, oliebollen. Tevens kan er ook, tegen
een kleine vergoeding, een workshop “kerststukjes maken” worden
gevolgd.
aanvang:
10.00 uur
einde ca.:
16.00 uur

19 december 2015

Tombola

Ouderenkoor Herfstklanken. Voor meer informatie zie elders in deze nieuwsbrief.
Aanvang:
13.30 uur

29/30 december 2015

Oliebollen

Op maandag en dinsdag 29 en 30 december zullen de vrijwilligers van
Tuindorp weer oliebollen voor u bakken. Op de kerstmarkt van 12
december kunt u de oliebollen alvast proeven en eventueel bestellen.
U kunt ook 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.
1 Oliebol Naturel € 0,55, 10 voor € 5,00
1 Oliebol met krenten en Rozijnen € 0,65, 10 voor € 6,00

Speeltuin 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
Supermarkt Hoogvliet Wageningen
Albert Heijn Wageningen
C1000 Wageningen
Hoogvliet supermarkt Wageningen
Riwojo verhuur
Speelplan B.V.
Betsie van Ojik - Fotografie
Mitra - Renkum
Snackbar Johan Drost

