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

HET BESTUUR VAN SPEELTUIN TUINDORP WENST U……

Alvast mooie feestdagen en een goed begin van 2016!!
Dank aan iedereen die in 2015, op wat voor manier dan ook, heeft bijgedragen aan Speeltuin
Tuindorp. We zien in dankbaarheid terug op een mooi jaar! Speciaal woord van dank, natuurlijk, aan
onze toezichthouders en onze beheerder die de hele zomer de Speeltuin hebben gerund.
En dank aan alle vrijwilligers voor al hun ondersteuning en hulp. Zonder jullie zou de Speeltuin echt
niet kunnen bestaan.

En: vergeet niet om onze oliebollen te bestellen!

GEWELDIGE OPBRENGST GROOT WAGENINGS DICTEE
Ruim 150 deelnemers hebben woensdagavond 4 november in het Hof van
Wageningen flink gezweet op het Groot Wagenings Dictee. Het was een geweldige avond!
Radiopersoonlijkheid Frits Spits las de tekst voor die Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur
van Wageningen UR, had geschreven. Het onderwerp was voeding, hetgeen mooi aansloot bij de
functie van de schrijfster.
(bron: de Gelderlander)

Geklaag
Fresco spaarde de deelnemers niet. Het geklaag en gezucht was niet van de lucht tijdens het maken
van de opdracht. Velen van hen hoorden diverse woorden voor de 1e keer van hun leven. Pieter van
Diepen uit Leiden was de beste met 2 fouten. Het dictee was gekoppeld aan een goed doel, Speeltuin
Tuindorp. De deelnemers schreven 12.5000 euro bij elkaar voor een nieuwe binnenspeeltuin. Het
Nationaal Fonds voor het Gehandicapte Kind verdubbelde dit bedrag. Met de bijdrage van het
Oranjefonds komt het totaalbedrag op 50.000 euro!! Grote dank zijn we verschuldigd aan Lionsclub
Wageningen en aan de bblthk, die samen dit geweldige event mogelijk hebben gemaakt, ondersteund
door alle geweldige sponsoren en deelnemers. Nogmaals: dank!

Uitkomsten vragenlijst
Het bestuur van Speeltuin Tuindorp heeft haar leden een aantal vragen gesteld over de speeltuin.
118 mensen hebben gereageerd, dat is ongeveer 1/3 van het aantal gezinnen dat lid is van de
Speeltuin. Het bestuur is erg blij met dit grote aantal reacties en dankt iedereen die gereageerd heeft!
Omdat de vragenlijst anoniem is, kunnen we niet in contact treden met diegenen die hebben
aangegeven wel vrijwilligerswerk te willen gaan doen. We roepen diegenen dan ook op om ons te
mailen! Dat kan via info@speeltuin-tuindorp.nl
De 12 meest opvallende punten:
1. 88 % van de mensen geeft aan geen vrijwilliger te zijn binnen de speeltuin en dat komt vooral door
gebrek aan tijd of door beperkingen zoals gezondheid.
2. er melden zich wel spontaan 12 mensen om vrijwilligerswerk te doen, zij willen vooral wel
bardiensten draaien of toezicht houden.
3. 90% van de mensen heeft in het geheel geen klachten over de Speeltuin. De paar klachten die er
zijn gaan over roken op het terras, de buitentoiletten die niet schoon zijn en de wens om iets meer
speeltoestellen te hebben (rekstokken, schommeltje).
4. 16% van de kinderen neemt deel aan de kinderactiviteiten zoals Halloween; toch geeft 45% aan
deze activiteiten te willen behouden blijven.
5. 15% van de volwassene neemt wel eens deel aan de activiteiten voor volwassenen. Ook hier geeft
45% aan deze activiteiten wel te willen behouden. En graag af en toe een feestje!
6. dat je als lid een zaal kan huren is wel bekend maar de meeste mensen maken er geen gebruik van.
Is weinig behoefte aan.
7. vrijwel iedereen is van mening dat het lidmaatschap van Tuindorp niet te duur of te goedkoop is, en
heeft ook het idee “waar voor zijn geld” te krijgen
8. 60% van de mensen geeft aan het geen probleem te vinden als er voor extra activiteiten ook een
kleine bijdrage wordt gevraagd. Een kleine meerderheid vindt het geen probleem dat bepaalde
werkzaamheden binnen de vereniging betaald worden; niet alles hoeft vrijwillig, bv. onderhoud en
schoonmaak.
9. 65 % vindt het niet belangrijk dat hij/zij inspraak heeft in de vereniging; de helft van de mensen
voelt zich in die zin geen lid van een vereniging.
10. Gevraagd naar de toekomst heeft 40% daar geen expliciete mening over; een derde wil dat de
vereniging blijft zoals nu. Ruim twintig procent vindt het ook prima de Speeltuin onder te brengen bij
een andere organisatie. De mensen zijn verdeeld over wat er nodig is voor de toekomst (was ook een
lastige vraag). In ieder geval: een beroepskracht, voldoende vrijwilligers en voldoende financiële
middelen.
11. de speeltuin is volgens 60% van de mensen echt voldoende bekend in Wageningen.
12. nog wat suggesties voor het verbeteren PR:
- de website vernieuwen
- ook adverteren ook in de regio
- meer PR naar scholen
- af en toe vrijkaartjes uitdelen
Het bestuur gaat met al deze punten aan de slag. Dank aan iedereen voor het invullen!

EHBO voor kinderen

In oktober hebben een aantal vrijwilligers het certificaat "EHBO voor kinderen" gehaald.
Wij als vereniging vinden het belangrijk dat er adequaat gehandeld wordt bij een ongelukje.
Deze vrijwilligers zullen alleen eerste hulp bieden en wanneer nodig direct kontakt zoeken met de
begeleiders/ouders/verzorgers. De vrijwillegers zullen absoluut geen medische handelingen verichten.

Nog steeds 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
In tegenstelling tot voorgaande jaren zult u de factuur voor de contributie in januari van ons
ontvangen. Wij willen u verzoeken om de factuur voor 31 januari te voldoen zodat wij de edenpassen
kunnen maken. Het lidmatschap van Tuindorp loopt van januari t/m december.
Voor activiteiten in januari krijgt u op vertoon van uw ledenpas van 2015 nog toegang.

Agenda,

vaste activiteiten

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 februari 2015

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
Na een gezellige, geslaagde middag op 9 juni jl. Geeft het Ouderenkoor Herfstklanken Wageningen op
zaterdag 19 december weer een uitvoering met aansluitend een tombola.
Gratis kopje thee of koffie + diverse hapjes
* muzikaal genieten *
* veel leuke prijzen *
* lootjes 1 euro per stuk *
toegang:
€ 3,00
Aanvang:
14.00 uur (zaal is al om 13.30 uur open)
29 en 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
€ 0,50
10 voor € 5,00
1 Oliebol met krenten en Rozijnen
€ 0,50
10 voor € 5,00
2 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie
Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom om het glas
te heffen op een gezond 2016. Een hapje en een drankje
zullen daarbij niet ontbreken.
Leeftijd:
vanaf 16 jaar
Aanvang:
15.00 uur
Einde:
17.30 uur
23 januari 2016
Seniorenmiddag
Prins Ad d`n Eerste en Prinses Greet ontvangen u graag voor een gezellige middag in ons Durpshuis
(verenigingsgebouw).
De exacte invulling wordt z.s.m. bekend gemaakt! Houd hiervoor de website in de gaten.
30 januari 2016
Durpsfeest Speulkneuters
De burgevaoder en de Durpsroad ontvangen deze avond officieel onze hoogheden:
Prins Ad d`n Eerste en Prinses Greet. Na ontvangst van de Hoogheden en zingen van ons Volkslied,
zal de avond zich vullen met gezellige muziek van onze Hoftroubadour Wim Polman en andere
verwachte en onverwachte optredens. Dit alles in een Boerenbruiloft-achtige sfeer.
De toegang is gratis, maar we verwachten u wel in een carnavaleske outfit. Dat zal niet moeilijk voor u
zijn: een echte Speulkneuter heeft toch een boerenkiel in de kast liggen?
Aanvang:
20.11 uur (zaal gaat om 11 voor 8 open)

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

