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Fijne Feestdagen!

Het bestuur van Speeltuin Tuindorp wenst u allen
Fijne kerstdagen en een goed begin van een gezond
en mooi 2017!
We danken iedereen hartelijk voor het
Lidmaatschap van onze prachtige vereniging,
en voor het vele vrijwilligerswerk dat
– iedere dag weerwordt verzet.
Samen gaan we ook van 2017 weer een mooi jaar maken,
met veel speelplezier voor de kinderen!

Nieuwjaarsreceptie & Afscheid Wiel en Mien den Hartog

Op 7 januari, aanvang 15.00 uur (tot 17.30 uur), verwachten we u allen op de
nieuwjaarsreceptie van Speeltuin Tuindorp. Zeker omdat u dan afscheid kunt nemen
van Wiel en Mien den Hartog, die, na vele jaren van trouwe dienst in onze Speeltuin,
het rustiger aan gaan doen. Uiteraard begrijpt het bestuur dit volkomen, al vinden we
het wel heel erg jammer; aan een samenwerking van vele jaren komt een einde.
Gelukkig blijven Wiel en Mien wel beschikbaar voor vrijwilligerswerk in de Speeltuin.
Het bestuur is zeer dankbaar voor al het werk dat deze twee vrijwilligers hebben
verzet, als beheerder en toezichthouder van het eerste uur, en niets was teveel.
Reden genoeg om ze feestelijk en hartelijk te bedanken op 7 januari!

Er gaan dingen veranderingen in 2017
1.

2.

3.

4.

geen gratis eerste kopje koffie meer
De leden van de vereniging hebben op de ALV van 2016 besloten dat het
verstrekken van een gratis eerste kopje koffie helaas niet langer haalbaar is.
Het kan er simpelweg niet meer vanaf. Dus helaas….
Het goede nieuws is dat u heel 2017 uw eerste kopje koffie wel met korting
krijgt, namelijk voor 50 cent. En vrijwilligers die druk bezig zijn, krijgen op het
moment dat ze hun werkzaamheden verrichten, natuurlijk altijd koffie..!
roken
Met ingang van 1 januari 2017 staat er bij feesten en partijen geen buitentent
meer aan de zijkant van het gebouw. Door klachten uit de buurt heeft het
bestuur besloten om deze rookruimte op te heffen. Roken kan nu alleen bij de
voordeur, dat scheelt in de geluidsoverlast.
vrijwilligers
Voor 1 april gaat er ook wat veranderen voor de vrijwilligers. Het bestuur zal
dat toelichten in een speciale nieuwsbrief voor vrijwilligers, die binnenkort
verschijnt. Het komt erop neer dat alle vrijwilligers op die datum over een VOG
(verklaring Omtrent Gedrag), een vrijwilligersovereenkomst en een verklaring
van “In Veilige Handen” moeten beschikken.
Grote opruiming
Het bestuur start op 1 maart een grote opruimingsactie in Speeltuin Tuindorp.
Dat loopt de hele maand maart. Het hele pand zal worden opgeruimd en er zal
veel, heel veel worden weggedaan. U zult het merken en zien, en kom gerust
helpen.

Wageningen Pas

Met de Wageningen Pas kunnen mensen die de Speeltuin nog niet kennen, deze beter
leren kennen. De Wageningen Pas geeft namelijk vanaf 2017 kinderen korting op de
toegang tot de Speeltuin. Niet voor onze leden, maar wel voor kinderen die de
Speeltuin nog niet kennen. Voor hen is, op vertoon van de Wageningen Pas, de
toegang 2,50 per keer, in plaats van 3,25. Begeleiders betalen gewoon een euro.

NL doet
Noteert u vast in uw agenda: 11 maart is het weer NL doet, de grote landelijke
vrijwilligersactie van het oranje Fonds. Die dag gaan we de Speeltuin, hopelijk weer
met hulp van vrijwilligers die zich aanmelden via NL doet, klaarmaken voor het
seizoen. We starten om 9.30 uur, kom gerust meehelpen!

Agenda, Activiteiten 2016
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
14 januari 2017

SMARTLAPPENPLEEBEKSJOO EN
CARNAVALSMUZIEK UIT DE JAREN 60/70
Een bijzondere avond om het lange wachten op carnaval te verzachten.
We beginnen de avond met een Smartlappenpleebeksjoo en gaan daarna de
polonaise in op bekende carnaval hits uit de jaren 60 en 70.
Meedoen met de smartlappenpleebeksjoo? Geef u z.s.m. op en laat u kunsten zien. U
mag pleebekken, u mag er ook een tragi/komische act van maken. De winnaar mag
zijn/haar kunsten vertonen op onze seniorenmiddag en Durpsfeest in februari.
Opgeven kan via: info@speeltuin-tuindorp.nl
Dresscode deze avond: jaren 60 of 70
Aanvang: 20.11 uur, (zaal open elluf veur 8)
Einde:
0.11 uur
11 februari 2017
SHANTYKOOP “ALLE HENS”
De Durpsraod organiseert wederom een gezellige seniorenmiddag in Tuindorp. Met
Shantykoor Alle Hens uit Driel gaan we van wal met mooie zeemansliederen en
shanty’s. Prins Christiaan d`n Eerste en Prinses Rika willen u graag verwelkomen
deze middag. Zij zijn gastheer en gastvrouw deze middag.
Kosten: € 3,50 per kaartje (deze zijn in de voorverkoop beschikbaar)
Aanvang: nog niet bekend, info volgt z.s.m.
18 februari 2017
DURPSFEEST
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Christiaan d’n eerste en Prinses Rika zullen je van
harte welkom heten om samen met de boeren, burgers en buitenlui een mooi feest te
vieren. Je moet wel verkleed zijn anders mag je niet naar binnen. Natuurlijk is er ook
weer een verloting met veel te mooie prijzen.
Aanvang: 20.11 uur (zaal open elluf veur 8)
Einde:
0.11 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
Het hele jaar, behalve rond de kerstdagen, is er iedere donderdagmiddag tussen
13.30 en 16.30 uur, klaverjassen en jokeren vanaf 55+.
Alleen voor leden. Kosten € 6,00 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 (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
Albert Heijn Wageningen
Riwojo verhuur
Speelplan B.V.
Betsie van Ojik - Fotografie
Mitra - Renkum
Snackbar Johan Drost

