NIEUWSBRIEF

van april/mei 2017
Voor leden, donateurs, belangstellenden, sponsoren en het comité
van aanbeveling van Speeltuin Tuindorp
Jaargang 4, nummer 1
Oplage: 400 stuks
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september
Redactie: bestuur Speeltuin Tuindorp
Reageren of iets laten plaatsen?
Dat kan via info@speeltuin-tuindorp.nl

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

Speeltuin Tuindorp is weer open!
Het zal u niet zijn ontgaan: de Speeltuin is op 1 april jl. weer open gegaan.
De vrijwilligers staan weer voor u klaar, de Speeltuin ligt er prima bij en is afgelopen
maand weer volledig goedgekeurd. Veilig en prettig spelen dus!
De Speeltuin is geopend op dinsdag t/m vrijdag dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Zondag en maandag is de Speeltuin
gesloten.

Korting met Wageningen Pas
Voor mensen die geen lid zijn van de Speeltuin en dus steeds een losse toegangsprijs
betalen, is er goed nieuws. Bent u in het bezit van een Wageningen Pas, dan krijgt u
heel 2017 korting. De toegang voor uw kind bedraagt dan slechts 2,50 ipv 3,25!
http://www.wageningenpas.nl/

Nieuwe sponsor voor de Speeltuin
Speeltuin Tuindorp krijgt steun van een
geweldige nieuwe sponsor. Op de foto is
te zien hoe de voorzitter van de Speeltuin
en Cornelis van Os, eigenaar van
Handelsonderneming van Os uit Achterberg samen een reclamedoek hebben
bevestigd aan het hek van het zwembad.
De Speeltuin werd afgelopen jaar, en ook
de komende jaren, geweldig vooruit
geholpen door de firma van Os. Niet alleen
leverden zij een prachtige nieuwe
grasmaaier met veel korting, en goede
service en onderhoud, maar we krijgen ook
ieder jaar de beschikking over een
stoommachine om het onkruid op de paden te bestrijden. Dat scheelt heel veel werk!
Namens de vrijwilligers: hartelijk dank!!

NL doet: zeer succesvol

Afgelopen 11 maart was het NL Doet. Ook
voor Speeltuin Tuindorp was het een goede
dag: met maar liefst 12 vrijwilligers hebben
we die dag de hele Speeltuin eens goed
onderhanden genomen. Heel veel dank zijn
wij verschuldigd aan Ronde Tafel
Wageningen en het Vrijwilligers Centrum
Wageningen.

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. Kom langs, of mail aan miranda.dirkzwager@speeltuintuindorp.nl

Dakrenovatie en ander renovatienieuws

We kunnen u melden dat de dakrenovatie binnenkort zal plaatsvinden. Vanaf half mei
zal het gehele dak van het gebouw worden vervangen. Dat duurt ongeveer twee
weken, en dat zal wat overlast geven bij de ingang van de Speeltuin. Excuses
daarvoor, maar het moet echt gebeuren. We zorgen voor goede
veiligheidsmaatregelen. Als het niet anders kan, dan zullen we de Speeltuin een
aantal dagen sluiten, maar we hopen dat dat niet nodig is.
Naar verwachting zal de renovatie van de toiletten bij de achterzaal eind van dit
seizoen gereed zijn. De achterzaal zelf volgt kort daarop.
Met dank aan het Oranjefonds en het Groot Wagenings Dictee!

Tuindorp geselecteerd voor de WeCycle-actie
Door kleine elektrische apparaten of spaarlampen in te leveren bij het
afvalbrengstation aan het Nudepark 77 te Wageningen helpt u ons om kans te maken
op € 1.000! Met het inleveren van elektrische apparaten kunnen punten worden
verdiend. 25 gemeenten doen aan de actie mee. De gemeente die op 31 augustus
2017 de meeste punten heeft krijgt een sponsorcheque ter waarde van € 1.000 voor
hun zelf gekozen doel. Dankzij Miranda van Laar is dat in Wageningen de Speeltuin.
Ga, als je bij het afvalbrengstation bent, met je smartphone naar
wecycle.nl/inleveren (dit kan ook via een smartphone van een medewerker of van
iemand anders). Vul je e-mailadres in en ontvang een bevestigingslink in je mail.
Bevestig je deelname via de link in de mail, dit kan ook later, thuis bijvoorbeeld.
Scoor punten en daarbij maak je zelf ook nog kans op een nieuw apparaat.

Algemene Leden Vergadering

Oproep tot het bijwonen van de
Algemene Leden Vergadering op 18 mei 2017, aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2016
4. Jaarverslag 2016
5. Financieel Jaarverslag 2016
6. Verslag Kascommissie
7. Benoeming Kascommissie
8. Begroting 2017
9. Bestuursleden
 Aftredend en herkiesbaar:
Marjan Engelen – Penningmeester


Aftredend en niet herkiesbaar:
Maarten van de Gouw- Voorzitter
Willem den Hartog – Secretaris



Voorstel bestuur:
Gert Engelen - Voorzitter
Miranda van Laar - Secretaris voor periode van 3 jaar
Marjan Engelen - Penningmeester voor periode van 2 jaar
Janus Hommersom - nieuw bestuurslid
Chantal van der Wardt - zittend bestuurslid



Tegenkandidaten voor de functie voorzitter, secretaris of penningmeester
dienen voor 18 mei 19.30 uur een schriftelijke voordracht in te leveren bij de
secretaris. De voordracht dient door tenminste 10 leden ondertekend te zijn.
Inleveren van de voordracht kan per post, via Postbus 246, 6700 AE
Wageningen toegezonden worden. De voordracht kan ook donderdag 18 mei
a.s. voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering 2017, voor 19.30 uur,
ingeleverd worden bij de secretaris.
Er is nog ruimte voor 2 bestuursleden- algemene zaken.
Ook zij dienen op dezelfde wijze een voordracht schriftelijk in te dienen.

10.
11.

Rondvraag
Sluiting

Agenda, Activiteiten t/m juni 2017
13 mei 2017
MIDDAG MET “HET VALLEIKOOR”
Het beloofd weer een gezellige middag te worden met een verloting
waar we zoals gebruikelijk weer veel te mooie prijzen hebben.
Kaarten vanaf 1 mei 2017 tijdens de openingstijden van de speeltuin te
verkrijgen in de voorverkoop bij de toezichthouders.
Het eerste kopje koffie of thee is gratis.
Entree:
€ 3,50
Aanvang:
14.00 uur (zaal open 13.30 uur)
Einde ca.:
16.30 uur
3 juni 2017
UITVOERING OUDERENKOOR HERFSTKLANKEN
Het Ouderenkoor Herfstklanken Wageningen geeft wederom een uitvoering met
aansluitend een tombola met mooie prijzen. Dat is weer muzikaal genieten *
veel leuke prijzen
Entree:
€ 3,00
Aanvang:
14.00 uur (zaal open 13.30 uur)
Einde ca.:
16.30 uur
Lootjes voor de tombola
€ 1,00 p/s
17 juni 2017
FIETSTOCHT & BARBECUE
Op zaterdag 17 juni is er weer de jaarlijkse fietstocht.
Er is nog niet bekend of het een middag– of dag tocht wordt.
Info hierover volgt.
Er zijn in ieder geval een 3-tal arrangementen t.w;
* fietstocht & barbecue
* alleen fietstocht
* of alleen barbecue.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 14 juni 2017 bij het
kantoor van Tuindorp. De bijbehorende kosten zijn:
* fietstocht & barbecue
€ 15,00
(excl. consumpties)
* alleen fietstocht
€ 5,00
* 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
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 dinsdag 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
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
Handelsonderneming C. van Os
Cuneraweg 24 - Achterberg
www.cvanos.com
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
Renkum Doe Het Zelf - Renkum
Carnavalsvereniging De Dolle Instuivers Renkum
Schildersbedrijf H. Hoogvliet en Zn. Bv Wageningen
Herfst en Helder Verven
Drukkerij Verweij
Schouten Zeefdruk
EPS Printingservice
Riwojo verhuur
Speelplan B.V.
Betsie van Ojik - Fotografie
Mitra - Renkum

