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,

Het bestuur van Speeltuin Tuindorp wenst u allen
Fijne kerstdagen en een goed begin van een gezond
en mooi 2018!
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 2018 weer een mooi jaar maken,
met veel speelplezier voor de kinderen!

Nieuwjaarsreceptie
Op 6 januari, aanvang 15.00 uur (tot 17.30 uur), verwachten we u allen op de
nieuwjaarsreceptie van Speeltuin Tuindorp om de beste wensen naar elkaar uit te
spreken onder het genot van een hapje en een drankje.

Van het bestuur

Het is een rustig jaar geweest voor de vereniging. We hebben een nieuw dak
gekregen en via WIJ-wageningen (dat is het wijkplatform) hebben we een paar mooie
dingen geschonken gekregen, te weten; een bodemreiniger voor ons zwembad. Dat
scheelt onze vrijwilligers een hele hoop werk. Een automatische bingomachine zodat
de mensen die slechthorend zijn gewoon bingo kunnen komen spelen, het getrokken
nummer komt op een display te staan zodat ze het kunnen zien. Voor het zwembad
hebben we, ter vervanging van het kleine glijbaantje een nieuwe gekregen. De ouden
was teveel beschadigd en niet meer veilig. En een elektrisch kantenmaaier om de
kanten van onze grasmat mooi bij te houden. Bestuur en vrijwilliger willen WIJ
Wageningen hartelijk bedanken.

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
in 2018 korting. De toegang voor uw kind bedraagt dan slechts 2,50 i.p.v. 3,25!
http://www.wageningenpas.nl/

Toezichthouders speeltuin gezocht
Wij zijn we nog steeds op zoek naar een aantal mensen die af en toe toezicht willen
houden. Dit seizoen hebben er al een aantal mensen zich aangemeld. 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. Kom langs, of mail aan
info@speeltuin-tuindorp.nl

Nieuwe sponsoren voor de Speeltuin
Speeltuin Tuindorp krijgt wederom steun van een
geweldige sponsor. Op de foto zien we 2 medewerker
van Flier Boomverzorging bij sponsordoek dat ze hebben
opgehangen. Voor de veiligheid van de bezoekers en de
omwonende moet er eens in de 3 jaar onderhoud
worden uitgevoerd aan de prachtige bomen in de speeltuin.
Flier Boomverzorging heeft de waarde van 3 jaar
sponsoring van haar factuur afgehaald.
Namens de vrijwilligers: hartelijk dank!!

Renovatienieuws
We kunnen u melden dat de buitentoiletten een renovatie hebben ondergaan.
Er zijn nieuwe tegels en plavuizen aangebracht nieuwe toiletpotten en reservoirs en
De toiletten hebben nu een verlaagd plafond. Ook zijn de ramen deels vervangen
door trespa en is alles weer fris geschilderd.
Aankomend jaar zullen we een mindervaliden toilet maken in het hoofdgebouw.

Plezier in Taal
De bibliotheek is een project gestart waarbij kinderen tot 6 jaar al in contact wordt
gebracht met taal. Aan speeltuin Tuindorp is gevraagd of zij hier in wil participeren.
Er zijn een aantal brainstormsessies geweest en er ligt een basis. De basis zal worden
uitgewerkt naar een pakket van eisen. Met dit pakket van eisen zal er iet worden
ontwikkeld. We houden u op de hoogte.

Het Gedicht “Doe geen kwaad” komt naar Tuindorp

In 2016 dreigde de in Wageningen wonende Tri Pham te worden uitgezet naar
Vietnam, het land dat zijn ouders een jaar voor zijn geboorte ontvluchtten. De
actiegroep 'Tri moet blijven' startte een petitie en riep mensen op om te protesteren
tegen de uitzetting. Ook de burgemeester steunde Tri en vroeg stadsdichter Martijn
Adelmund om er een gedicht over te schrijven. Het resultaat is het gedicht "Doe geen
kwaad", dat van Rumund op 11 maart 2015 voor duizenden toehoorders voordroeg
op het malieveld, en later nog eens op Radio 1. Het actievoeren had resultaat.
Dankzij een besluit van staatssecretaris Dijkhoff mocht de familie blijven. Daar dit
een heel mooi gedicht is, is besloten dat dit gedicht in een kunstwerk wordt verwerkt
en dat dit kunstwerk naar Tuindorp komt. In het winterseizoen zal het kunstwerk
worden geplaatst en op 28 april 2018 zal het worden onthuld.

Tuindorp (bijna) “Rookvrij”

Met ingang van het nieuwe speeltuinseizoen mag er maar op 2 plaatsen in de
speeltuin worden gerookt. Dat zal op het terras zijn tegen de groenstrook en
tussen de achteringang en werkplaats. Vanaf deze plaatsen kunnen de begeleiders
hun kinderen in de gaten houden. We kunnen er een heel verhaal van maken waarom
we dit doen maar dat lijkt ons overbodig.

Kaarten

In november zijn Ria en Nico Schwartz gestopt met de wekelijkse organisatie van het
woensdagavond kaarten. Zei hebben dit toch zeker 18 jaar verzorgt.
Nico en Ria, namens het bestuur hartelijk bedankt.
De organisatie van het kaarten is intern overgenomen, maar ………….
het ontbreekt de huidige organisatie eigenlijk aan tijd. Daarbij komt dat de opkomst
erg laag is. Het bestuur is daarom met spoed op zoek naar een aantal mensen die de
kaartavonden willen verzorgen en die mensen naar tuindorp kunnen krijgen om te
kaarten. Mocht dit niet lukken dan zijn we genoodzaakt om m.i.v. 1 februari 2018 te
stoppen met het kaarten.

Agenda, Activiteiten t/m april 2017
29 en 30 december 2017 OLIEBOLLEN BAKKEN
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 december zullen de vrijwilligers van
Tuindorp weer oliebollen voor u bakken. U kunt de oliebollen op bovengenoemde
data na 13.00 uur in de grote zaal van Tuindorp kopen. U kunt de oliebollen ook 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 13.00 uur afhalen
in de grote zaal 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 voor € 5,00
6 januari 2018
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op 6 januari, aanvang 15.00 uur (tot 17.30 uur), verwachten we u allen op de
nieuwjaarsreceptie van Speeltuin Tuindorp om de beste wensen naar elkaar uit te
spreken onder het genot van een hapje en een drankje.
27 januari 2018
SENIORENMIDDAG MET SHANTYKOOR “VOOR ANKER”
In aanwezigheid van onze Prins Willem de Elfde en prinses Chantal, een
seniorenmiddag met mooie zeemansliederen en shanty`s, gezongen door
shantykoor “voor Anker” uit Driel. Zij staan garant voor een middag vol shanty`s
en zeemansliederen. Mee-deinen, neuriën, zingen of dansen: het mag allemaal.
Er is deze middag ook een verloting met leuke prijzen! Kaartjes zijn in de
voorverkoop beschikbaar, maar natuurlijk ook 27 januari aan de kassa.
kosten:
€ 3,50 per persoon
aanvang:
14.11 uur (zaal is al om 13.30 uur open)
7 februari 2015
DURPSFEEST
De Durpsraod en Loco-burgevaoder Bert ontvangen deze avond Prins Willem de Elfde,
Prinses Chantal en Adjudant Harold. De Durpsraod bouwt om de komst van de Prins
een gezellig, Boerenbruiloft-achtig, feest Je moet wel verkleed zijn anders mag je
niet naar binnen. Natuurlijk is er ook weer een verloting met veel te mooie prijzen.
Met muziek van Erik Adams.
Tijd:
20.11 uur (zaal open 19.33)
Einde:
0.11 uur
Leeftijd:
vanaf 16 jaar

24 maart 2018
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
14 april 2018
ROMMELMARKT
Op 14 april is er een rommelmarkt in de grote zaal van Tuindorp.
De spullen kunnen in de week voor de rommelmarkt worden afgeleverd
van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 12:00 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
Hieronder een leuke kleurplaat voor de kinderen

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
Het hele jaar 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) en
vanaf september t/m mei iedere derde woensdagmiddag 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.
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 gele kliko 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
Wijkpanels van de gemeente Wageningen
www.wijwageningen.nl
Fysiotherapie Nelly Groothuis
www.ftng.nl
Handelsonderneming C. van Os
Cuneraweg 24 - Achterberg
www.cvanos.com
Jekuntmijhuren.nl
Veenendaal 0318-511302
www.jekuntmijhuren.nl
Jansen & van Ralen
Koopmansweg 4 - Nijmegen
www.jansenenvanralen.nl
Flier Boomverzorging
Broeksteeg 2 - Harskamp
www.flierboomverzorging.nl
Bloemenparadijs van der Meijde
Arboretumlaan 21 - Wageningen
www.bloemenparadijs.nu
Autobedrijf RoVe
Nudepark 170 - Wageningen
www.autobedrijfrove.nl

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
GIJ, de Gelderse IJzerhandel - Wageningen
Renkum Doe Het Zelf - Renkum
Carnavalsvereniging De Dolle Instuivers
Betsie van Ojik - Fotografie
Mitra - Renkum
Stichting Bergrace Wageningen

