NIEUWSBRIEF

van mei 2016
Voor leden, donateurs, belangstellenden, sponsoren en het comité
van aanbeveling van Speeltuin Tuindorp
Jaargang 3, nummer 2
Oplage: 400 stuks
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juli 2016
Redactie: bestuur Speeltuin Tuindorp
Reageren of iets laten plaatsen?
Dat kan via info@speeltuin-tuindorp.nl

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

Speeltuin Tuindorp is weer open…
Voor wie het nog niet weet: De Speeltuin is weer geopend.
Openingstijden speeltuin 2016
t/m de laatste zaterdag in september (24 september 2016):
 Dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur
 Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur
 Maandag en zondag gesloten.

Dringende oproep: Vacatures bestuur !!

Op korte termijn zijn er diverse vacatures in het bestuur. Er is behoefte aan:
 een voorzitter
 een secretaris
 een notulist
We roepen iedereen op die hier belangstelling voor heeft, om zich te melden.
Zonder invulling van deze bestuursposten kan de Speeltuin niet blijven bestaan en
dreigt er zelfs sluiting. Dus graag, heel graag uw aanmelding! Dat kan via
info@speeltuin-tuindorp.nl.

NLdoet: Klusdag op 12 maart

Kort en goed: het was een mooie dag en er zijn bergen werk (en grond) verzet. Dank
aan de mannen van de Ronde Tafel Wageningen en aan het Oranjefonds. Volgend
jaar doen we zeker weer mee.

2 nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst

We hebben vanaf nu een heuse graafmachine en een paar mooie tuimelstokken in de
speeltuin. Ook is er een extra schommel geplaatst voor de allerkleinsten. Dank aan
www.wijwageningen.nl

Ons wensenlijstje: wie helpt ons?

Natuurlijk heeft ook Speeltuin Tuindorp een wensenlijstje; wie heeft dat nou niet?
We hebben het volgende op ons lijstje staan, en we vragen iedereen om mee te
denken over een oplossing (via info@speeltuin-tuindorp.nl):

1. een draaimolen, ook voor rolstoelers; kost: 11.000 euro
2. een nieuwe grasmaaier; kost: 1.600 euro
3. twee nieuwe koelkasten; kost: 1.800 euro
4. een extra pinautomaat; kost: 600 euro
Suggesties, en vooral donaties, zijn welkom, groot en klein. Dat kan via
rekeningnummer NL12INGB0002659738. Wat is er mooier dan een klein deel van uw
vakantiegeld te schenken aan onze geweldige Speeltuin!

Locomotief Bello onder de overkapping geplaatst!

De replica van locomotief Bello, speciaal vervaardigd voor de historische optocht
tijdens het Wageningen 750-jaar, is al lang en breed in Speeltuin Tuindorp
aangekomen. En het is ons gelukt om Bello een mooi plaatsje te geven: onder de
overkapping! Daar kan Bello nog jaren staan!
Tijdens NL doet is met vereende krachten Bello geplaatst onder de overkapping. Er
was nog zo’n 2,5 centimeter ruimte over, dus dat ging makkelijk (!!)

Avondvierdaagse

Elk jaar organiseert de Stichting van Berg tot Berg race de Avondwandel – 4 –
Daagse met vele doe-activiteiten 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
http://www.bergracewandel4daagse.nl

Agenda,

Activiteiten t/m september 2016

11 juni 2016
UITVOERING OUDERENKOOR HERFSTKLANKEN
Het Ouderenkoor Herfstklanken Wageningen geeft op zaterdag 11 juni a.s. een uitvoering met
aansluitend een tombola in de grote zaal van Tuindorp, Floralaan 20b.
Muzikaal genieten, veel mooie prijzen in de verloting en een gratis kopje thee/koffie + diverse hapjes.
Aanvang:
14.00uur (zaal open 13.30uur)
Kosten:
€ 3,00
Lootjes kosten € 1,00 per stuk
24 en 25 juni 2016
JEUGDKAMP
Kamperen in de speeltuin? Dat kan! Vrijdag 24 juni 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 25 juni 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 15 juni 2016 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
Aantal deelnemers:
minimaal 15 en maximaal 30 kinderen
25 juni 2016
FIETSTOCHT & BARBECUE
Op zaterdag 25 juni 2016 is er weer de jaarlijkse fietstocht.
Het is nog niet bekend of het een middag– of dag tocht wordt.
Er zijn een 3-tal arrangementen t.w;
* fietstocht & barbecue
* alleen fietstocht
* of alleen barbecue.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 22 juni 2016 bij het
kantoor van Tuindorp. De bijbehorende kosten zijn:
* fietstocht & barbecue
€ 15,00
(excl. consumpties)
* alleen fietstocht
€ 5,00
(excl. consumpties)
* alleen barbecue
€ 12,50
(excl. consumpties)
Alle leeftijden
Kosten te voldoen bij inschrijving

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
http://www.wijwageningen.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
Oranjefonds

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

