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Speeltuin Tuindorp is weer gesloten
Het was een wisselend seizoen. Vaak regen en weinig kinderen, maar ook een groot
aantal topdagen, dat het zwembad lekker vol was en er volop gespeeld kon worden.
Al met al kijken we tevreden terug op een mooi seizoen.
Komende weken wordt er nog een draaimolentje geplaatst; een wens van veel
kinderen. Met een bijdrage van WIJ-Wageningen is dat gelukt!

Najaarsklusdag 5 november

Om de tuin goed de winter in te laten gaan, organiseren we op 5 november
aanstaande een klusdag. Wie wil en zin heeft is welkom om vanaf 9.30 uur een dag
de handen uit de mouwen te steken. We gaan meubels opruimen, schoonmaken en
snoeien. Voor de inwendige mens wordt gezorgd, dus kom gerust!

Toezichthouders speeltuin gezocht

Het afgelopen speeltuinseizoen hebben we een aantal dagen de speeltuin moeten
sluiten omdat er onvoldoende toezichthouders waren. Wij als bestuur vinden dit een
slechte zaak naar onze leden toe maar ook naar de passanten. Daarom zijn we
naarstig op zoek naar een aantal mensen die af en toe toezicht willen houden. Het is
dankbaar werk, maar vooral ook gewoon erg leuk om te doen. 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. Het seizoen loopt van April tot en met september. 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 dagdeel per 2 weken beschikbaar en
geef je voorkeur aan welke dag je beschikbaar zou willen zijn. Met voldoende
aanmeldingen kunnen wij dan een rooster maken zodat een ieder ruim van te voren
weet waar hij/zij aan toe is.

Van de ledenadministratie

Het lidmaatschapsjaar is alweer bijna ten einde.
Misschien overweegt u om het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen.
In dit geval 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 bent u verplicht ook gewoon weer de
contributie voor het komende jaar te voldoen.

Algemene Leden Vergadering 25 oktober

Het bestuur van Speeltuin Tuindorp roept alle leden op om bij te wonen:
Algemene Leden vergadering te houden op 25 oktober 2016, aanvang 19.30 uur.
Agenda:
1.
Opening
2.
Mededelingen van het bestuur, o.a. vacatures bestuur
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 2015
4.
Jaarverslag secretaris
5.
Financieel jaarverslag 2015
6.
Verslag Kascommissie
7.
Benoeming Kascommissie
8.
Begroting 2017
9.
Discussie over de toekomst van de Speeltuin
10. Rondvraag
11. Sluiting

Bestuurskamer bijna gereed!

Dankzij onze vrijwilligers, en één in het bijzonder… is onze bestuurskamer weer
aardig aan het opknappen. Plafond er nog in, vloer er in, schilderen, en we kunnen
weer jarenlang plezier hebben van deze ruimte. Dank aan iedereen die hieraan heeft
bijgedragen!

Agenda, Activiteiten t/m december 2016
8 oktober 2016
ROMMELMARKT
Op 8 oktober 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
19 oktober 2016
KNUTSELMIDAG: POMPOEN UITHOLLEN
Maak je eigen Halloween-pompoen. Een hele enge, een grappige of juist een hele
lieve? Wij zorgen voor pompoenen! Natuurlijk helpen we je met snijden.
Aanvang 14.15 uur tot 16.15 uur.
Kosten voor leden:
€ 1,00 (op vertoon van je lidmaatschapspas)
Kosten voor niet-leden:
€ 2,50
Aanvang:
14.15 uur
Einde ca.:
16.15 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
22 oktober 2016
HALLOWEENDISCO
Ben je nu toch echt te oud voor de glijbaan, koekhappen of ander kinderachtig
gedoe? Dan hebben we een leuke activiteit voor jou! Halloweendisco. Met leeftijd
genoten (dus zonder kleine blagen) een avondje dansen en/of chillen.
Als deze avond in de smaak valt en jij vind het leuk: laat het ons dan vooral even
weten! Want dan gaan we vaker iets voor jou organiseren!
De Halloweendisco is natuurlijk wel op zijn Amerikaans: we verwachten je in
Halloweenoutfit.
Kosten:
€ 2,50
Aanvang:
19.30 uur
Einde ca.:
22.00 uur
Leeftijd:
12 t/m 16 jaar
26 oktober 2016
KINDERBINGOMIDDAG
Een gezellige kinderbingo speciaal voor jou!
Kosten voor leden:
€ 2,50 (op vertoon van je lidmaatschapspas)
Kosten voor niet-leden:
€ 4,00
Aanvang:
14.15 uur
Einde ca.:
16.15 uur
Leeftijd:
5 t/m 12 jaar

28 oktober 2016
HALLOWEEN
Oproep aan alle Heksen, Vampiers, Alliens en al het andere enge “gespuis” vrijdag 28
oktober 2016 is het in Tuindorp HALLOWEENWat 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 26 oktober 2016 bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten:
€ 1,00 te voldoen bij opgave
Aanvang:
18.30 uur
Einde ca.:
21.00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
29 oktober 2016
BOER’NBAL
We beginnen het winterseizoen traditioneel met het Boer`nbal. Natuurlijk in
aanwezigheid van Prins Ad d`n Eerste en prinses Greet. Wie de opvolger van Prins Ad
gaat worden? Kom kijken en meevieren!
Muziek is in handen van onze durpstroubadour Wim Polman.
Aanvang:
elluf veur acht
Einde ca.:
elluf over middernacht
Leeftijd:
vanaf 16 jaar
26 november 2016
SINTERKLAASFILM
Gezellig samen naar een leuke Sinterklaasfilm kijken. Warme chocomelk, speculaasje
of toch maar popcorn? In ieder geval zorgen wij voor wat lekkers bij de film!
Hoe laat we beginnen, laten we je snel weten. Via de website en onze
Facebookpagina.
Kosten:
gratis
Aanvang:
19.00 uur
Einde ca.:
21.00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
30 november 2016
KINDERBINGOMIDDAG
Een gezellige kinderbingo speciaal voor jou!
Kosten voor leden:
€ 2,50 (op vertoon van je lidmaatschapspas)
Kosten voor niet-leden:
€ 4,00
Aanvang:
14.15 uur
Einde ca.:
16.15 uur
Leeftijd:
5 t/m 12 jaar
2 december 2016
SCHOEN ZETTEN
Nieuws uit Spanje, van Sinterklaas: Kinderen tot 9 jaar mogen vrijdag 1 december
tussen 18.00 en 19.00 uur hun schoen zetten in Tuindorp! Zaterdag 2 december mag
je tussen 10.00 en 11.00 uur je schoen weer ophalen met… ja, dat is natuurlijk een
verrassing!

10 december 2016
GEZELLIGE MIDDAG met de WAREDOS
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 ca.:
17.00 uur
17 december 2016
KERSTMARKT
Gezellig rondkijken in ons droge en warme verenigingsgebouw. Leuke
kerstdecoratie`s, kerstgroen en diverse lekkernijen. De Kerstman is natuurlijk
aanwezig. De Glühwein en warme chocolademelk zullen niet ontbreken. En wat te
denken van onze heerlijk versgebakken oliebollen!
aanvang:
10.00 uur
einde ca.:
16.00 uur
29 en 30 december 2016
OLIEBOLLEN BAKKEN
Op donderdag en vrijdag 29 en 30 december zullen de vrijwilligers van Tuindorp weer
oliebollen voor u bakken. Op de kerstmarkt van 17 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 dat u wilt bestellen.
U kunt de oliebollen dan op bovengenoemde data 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 met of zonder krenten en Rozijnen € 0,50
10 Oliebollen met of zonder krenten en Rozijnen € 5,00

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.
COUNTRY LINE DANCE
Vanaf september t/m juni is er iedere vrijdagavond Country Line Dance voor zowel de
beginnende als de gevorderde danser. Aanmelden kan via telefoonnummer:
06-46324540 of 06-46833820 of door gewoon een keer op vrijdagavond binnen te
lopen.
Kosten per keer:
€ 5,00
aanvang:
20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
einde ca.:
22.00 uur
Na de les is er nog de mogelijkheid om vrij te dansen.
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.

Speeltuin Tuindorp wordt
gesteund door:
Kinderopvang Wageningen
www.kinderopvang-wageningen.nl
De Woningstichting
www.dewoningstichting.nl
Gemeente Wageningen
www.wageningen.nl
WIJ Wageningen, de wijkpanels van de
gemeente Wageningen
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
Kansfonds (voorheen Skanfonds)
Wagenings Nut
Oranjefonds

ROC Rijn-IJssel-College (bakkersschool)
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
Riwojo verhuur
Speelplan B.V.
Betsie van Ojik - Fotografie
Mitra - Renkum
Snackbar Johan Drost

