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Opening Speeltuin komt eraan!
Het is weer bijna zover: op zaterdag 2 april vanaf 13.00 uur gaat de Speeltuin weer open, en kan er
weer volop gespeeld worden. We hopen iedereen op 2 april weer te mogen begroeten (met hopelijk
beter weer dan vorig jaar).

Ochtend voor kinderen met een beperking
Voorafgaand aan de opening is de Speeltuin op zaterdagochtend 2 april vanaf 10.00 uur geopend voor
alle kinderen met een beperking, en hun ouders.
Kom gerust eens kijken, het is dan rustig en een mooie gelegenheid om eens te bekijken wat de
Speeltuin allemaal te bieden heeft. Voor koffie en limonade is natuurlijk gezorgd. De toegang is gratis.
Meer informatie: info@speeltuin-tuindorp.nl

NLdoet: Klusdag op 12 maart! Kom ook helpen!
te

Op zaterdag 12 maart is het NLdoet, de nationale klusdag. Ook in Speeltuin Tuindorp,
dit jaar. We zijn ontzettend blij met de hulp die we die dag krijgen van 10 vrijwilligers
via NLdoet. Zij komen die een dag helpen en ook zelf kunnen we aan de slag, genoeg
doen! Dus wie zin en tijd heeft om een dag (mag ook een halve dag) te helpen, heel
graag. We starten om 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig, kom gewoon! We gaan
schoonmaken, graven, sjouwen, en nog veel meer.

2 nieuwe speeltoestellen zijn gearriveerd

Goed nieuws is ook dat er een mooie graafmachine en driedelig duikelrek zijn binnengekomen, deze
willen we graag op 12 maart gaan plaatsen. Met dank aan de wijkpanels van de gemeente
Wageningen! www.wijkgerichtwageningen.nl. Ook is er, op verzoek van velen, een extra schommel
voor de allerkleinsten gebouwd.

En nu nog deze, de stalen rolstoeldraaimolen,
kost slechts € 11.000,00, WIE HELPT ONS?

Locomotief Bello naar speeltuin Tuindorp

De replica van locomotief Bello, speciaal vervaardigd voor de historische optocht tijdens het
Wageningen 750-jaar, heeft een nieuwe bestemming. Speeltuin Tuindorp aan de Floralaan
biedt vanaf februari ruimte aan de Bello locomotief.
Na de historische optocht in 2013 werd Bello opgeslagen op de voormalige gemeentewerf aan de
Marijkeweg. Omdat de bodem van deze locatie dit jaar wordt gesaneerd in voorbereiding op de bouw
van een sportcomplex, deed de gemeente de oproep of er belangstellenden waren om Bello over te
nemen. Speeltuinvereniging Tuindorp toonde als eerste belangstelling. Burgemeester Van Rumund is
blij dat Bello voor Wageningen behouden blijft. “De familie Vermeer heeft samen met vele vrijwilligers
in 2013 enorm veel arbeidsuren in de Bello-trein gestoken en de trein deed dan ook vele herinneringen
aan Bello herleven. Bello is natuurlijk niet gemaakt om alle dagen buiten te staan, maar de
speeltuinvereniging gaat er alles aan doen om Bello zo lang mogelijk in goede staat te behouden.”

We gaan weer collecteren…doe je mee?

Ook dit jaar hebben we weer hulp nodig bij de jaarlijkse collecte van Jantje Beton.
Niet alleen door iets te geven, maar vooral ook door zelf met de collectebus langs de deuren te gaan.
We collecteren weer in de wijk om de Speeltuin heen. Van het geld dat de collecteurs van de Speeltuin
ophalen, is de helft bestemd voor de Speeltuin!
De collectie wordt gehouden van 7 t/m 12 maart a.s
Meedoen kost 2 avonden tijd, meer mag natuurlijk ook.
Het gehele bestuur gaat zelf in ieder geval collecteren, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Als je mee wilt doen, loop dan gewoon even binnen bij de Speeltuin en meld je aan.
Maandagochtend 7 maart 10.00 uur staan de collectebussen klaar, met een intekenlijst en instructies.
Alvast heel veel dank voor alle hulp!

Vacatures bestuur

In 2016 komen er diverse vacatures in het bestuur. Er is behoefte aan:
 een voorzitter
 een secretaris
 een notulist
Ook zoeken we mensen voor de ledenadministratie en de PR.
Mensen die daarvoor belangstelling hebben kunnen zich melden via info@speeltuin-tuindorp.nl
Er is op korte termijn een taakfunctieomschrijving beschikbaar.

Avondvierdaagse

Elk jaar organiseert de Stichting van Berg tot Berg race de Avondwandel – 4 – Daagse met vele doeactiviteiten en langs avontuurlijke wandelroutes van ± 4 en ± 8 km langs de mooiste plekjes van
Wageningen. In 2016 is dit unieke evenement van 31 mei t/m 3 juni.
Speeltuin Tuindorp werkt ook dit jaar weer samen met de Avondwandel -4- daagse.
We geven 1200 vrijkaartjes van de Speeltuin weg aan de deelnemers, en we krijgen in ruil daarvoor
een ½ pagina in de krant van de avondvierdaagse. Met heel veel dank aan de Stichting van Berg tot
Berg race. http://www.bergrace.nl

Herinnering Contributie 2016
Onze oproep is eenvoudig: denk aan het overmaken van de contributie! We hebben alle financiële
bijdragen hard nodig! Mocht u daar vragen over hebben of mocht er iets onduidelijk zijn of niet
kloppen, dan graag even een mail: marjan.engelen@speeltuin-tuindorp.nl

Parkeerproblemen en verkeerssituatie Floralaan

Het bestuur van Speeltuin Tuindorp maakt zich, ook op aangeven van buurtbewoners, grote zorgen
over de parkeerproblemen bij de Speeltuin in het hoogseizoen. En daarbij ook over de verkeerssituatie
in de Floralaan: het is krap, vol en onoverzichtelijk, en dat gaat een keer mis.
Het bestuur heeft daarom de gemeente Wageningen, afdeling ruimte, hulp gevraagd om mee te
denken over een oplossing. Na 7 weken wachten kreeg het bestuur de volgende reactie:
"Speeltuin Tuindorp is een lokale speeltuin bedoeld voor de wijk en de stad. Dat betekent dat de
meeste bezoekers met de fiets (behoren te) komen. De gemeente gaat niet voor een lokale speeltuin
parkeerplaatsen maken en daarmee groen opofferen. Er zijn een aantal fietsenrekken en voldoende
ruimte voor grotere fietsen en bakfietsen. Wellicht is het de moeite waard om meer in de
communicatie naar de bezoeker toe te stimuleren om met de fiets te komen".
Het bestuur betreurt deze reactie zeer. Speeltuin Tuindorp werkt al jaren goed samen met de
gemeente Wageningen en heeft een contactpersoon bij de afdeling Samenleving.
De speeltuin krijgt van hen veel hulp en steun. Alleen van de afdeling Ruimte dus niet.
Nu kunnen wij als Speeltuin Tuindorp e.e.a. via de media gaan spelen maar dat is onze eer te na.
Het bestuur zal het besluit van de afdeling ruimte aankaarten bij de gemeente Wageningen.
Wordt vervolgd.

Agenda,

Activiteiten t/m mei 2016

19 maart 2016
ROMMELMARKT
Op 19 maart 2016 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
2 april 2016
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
9 april 2016
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 (zaal open 19.00 uur)
Einde ca.:
0.00 uur
Leeftijd:
vanaf 16 jaar

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.

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

