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Voorwoord
Voor U ligt alweer de 4e uitgave van “Tuingeluiden”.
Mensen wat gaat de tijd tocht snel.
Allereerst willen we de nieuwe dragers van de Gouden Beer
van harte gelukwensen met deze onderscheiding.
Mien en Wiel de Hartog jullie hebben het verdiend..
Dan komt er een groot feest op 21 juni a.s.
het “Midzomerbuurtfeest”, waarvoor een commissie heel hard
aan het werk is om de organisatie goed te laten verlopen,
elders meer in het boekje.
Ook weer iemand die in de schijnwerper staat.
Uw speciale aandacht vragen we voor de oproep voor
Barpersoneel. Mensen denk er eens over na, is dit iets voor U.
De groep barpersoneel wordt zo klein dat het niet meer te
trekken is door een paar mensen, en als dat ophoudt wat dan?
Zaterdag 12 april was er weer een seniorenmiddag.
Deze middag mag geplaatst worden onder de categorie
uitstekend, activiteitencommissie had een zeer geslaagde
middag georganiseerd.
Dan rest ons u allen voor de komende vakantie tijd u een heel
prettige vakantie toe te wensen en komt allen uitgerust en
voldaan weer terug.
Namens de redactie,
Joop van Brakel
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In de schijnwerper
Naam: Gijs Laamers
Geboren: 1 december 1945
Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Door kennissen
Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Meewerken aan de Rommelmarkt en nog diverse
klussen zoals dak van het hoofdgebouw renoveren
Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
Darten en vissen, maar daar komt een beetje weinig van, wegens gebrek
aan tijd.
Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen? Voor jou mag het ook
Renkum zijn !!
De Noordberg, daar wandelen we heel erg graag met de hond.
Wat zou je graag verbeterd willen zien worden in de speeltuin?
Het is zeer belangrijk dat bij bepaalde werkzaamheden er een goed overleg
plaats vindt.
Welke krant of tijdschrift lees je ?
Telegraaf en de Panorama
Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
Ik kijk veel sport en films. Ook kijk ik naar Paul en Witteman
Zijn er dingen die je kwijt wil en wij niet gevraagd hebben?
Nee
Aan wie zou je graag vragen willen stellen voor de volgende uitgave en
waarom?
Ik wil het stokje graag doorgeven aan Gert van Orden.
Hij is al zolang lid van Tuindorp en hij weet vast veel meer te vertellen dan ik.

Gijs namens de redactie hartelijk dank voor je medewerking.
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VERSLAG
Carnaval 2008
Ook dit jaar was er voor de jeugd, Kindercarnaval en voor
het eerst sinds jaren weer een carnaval voor volwassenen
met een heuse Prins en Prinses.
Sinds 10 jaar had de Tuindorp weer een heuse Prins en Prinses
namelijk Prins Harrie d’n Eerste en Prinses Hennie.
Bij de Jeugd was dat Prins Renaldo d’n Eerste en Prinses Ines.
De Jeugdprins en
Prinses
kwamen
om elf minuten
over twee aan bij
Tuindorp en ze
werden warm onthaalt door alle
kinderen en de
vrijwilligers
van
Tuindorp. Nadat de
Prins Renaldo de
onderscheidingen
had uitgedeeld en
de proclamatie had
voorgelezen was
het tijd om te
feesten. En dat hebben
ze gedaan. Om half vijf
was er het staatsbanket
wat geheel belangeloos
ter beschikking was
gesteld door Snackbar
Johan Drost. ’s Avonds
was
er
het
carnavalsfeest voor de
volwassenen. Ook Prins
Harrie heeft onderscheidingen uitgedeeld en de proclamatie
voorgelezen. Tevens werd de avond opgeluisterd door een
delegatie van Carnavalsvereninging “De Swaenen” uit Renkum.
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Jeugd Commissie Tuindorp organiseert :

Trek je (wandel)schoenen aan en loop gezellig met ons
mee door de omgeving van Oosterbeek.
We lopen er niet alleen: er zijn nog 30.000 wandelaars.
Het is dan ook de grootste ééndaagse
wandeltocht van Europa.

Daar moet je toch een keer bij zijn.
We lopen de kleinste afstand, 10 kilometer.
JCT zorgt onderweg voor een hapje en een drankje.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf Tuindorp.
Leeftijd van 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 6,50 per kind, dit is incl. de inschrijfkosten van de tocht
Dit te voldoen bij opgave

Naam: …………………………………………………… Leeftijd: ……………
Telefoonnummer thuis: ………………………………………………………
Strookje afknippen en inleveren bij het kantoor van Tuindorp.
6
Kosten Airborne Wandeltocht € 6,50 te voldoen bij opgave

MidzomerBUURTfeest/Landelijke speeltuindag
Op 21 juni 2008 organiseert Tuindorp een MidzomerBUURTfeest
en is het Landelijke Speeltuindag. Op deze dag organiseren wij
allerlei activiteiten welke hieronder beschreven.
Van 12.00 tot 17.00 uur
Speeltuin open voor alle kinderen
voor de kinderen: luchtkussen, schminken, clown en vrij
spelen in de speeltuin.
ca. 13.30uur: een drumband door de wijk en in de tuin.
ca. 14.30uur: een optreden dance/twirl-groep.
Fotocollage door de speeltuin
Doorlopende presentatie in overkapping met
mogelijkheid tot adverteren.
Rad van Fortuin
Presentatie van diverse commissies, te weten:
o Bingo
o Darten
o Kaarten
o Knutselen
Inwendige mens
o Viskraam
o Snackkraam
o Shoarma
o IJskraam
o Oliebollen
o koffie/dranken
De toegang van de speeltuin is op deze dag gratis en voor
iedereen toegankelijk.
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VAN HET BESTUUR

Rookverbod
Er is heel veel discussie geweest, in bestuursvergaderingen en
de Algemene Leden Vergaderingen, de afgelopen jaren. Maar
we kunnen er niet omheen: Op 17 juli 2002 is de nieuwe
Tabakswet in werking getreden. In de Tabakswet staan
verschillende bepalingen met betrekking tot tabaksproducten.
Het gaat om regels die betrekking hebben tot zaken als
productie en reclame, maar ook het gebruiken van tabak in
openbaar vervoer en openbare ruimtes.
De openbare ruimte`s staan duidelijk vermeld in de Tabakswet:
te denken aan bijvoorbeeld gemeentehuizen,
bibliotheek,sportkantine`s, brandweerkazerne`s en gebouwen
met een sociaal-culturele functie. Ons verenigingsgebouw heeft
een sociaal-culturele functie
Maar ook voor buitenterreinen is er het rookverbod: waaronder
speeltuinwerk.
Bestuursbesluit
Het bestuur wil een eind maken aan de discussie over de
Tabakswet die wij niet kunnen veranderen. Het bestuur is
gekomen tot het volgende besluit:
Per 1 juni 2008 geldt een algemeen rookverbod in het hele
verenigingsgebouw en de speeltuin.
Per 1 juni 2008 is roken alleen toegestaan in het gedeelte
tussen het 1ste en 2de hek, voor het kantoor.
Er is hier duidelijk sprake van een Wet: deze is niet door het
bestuur van vereniging Tuindorp bedacht, maar in het
parlement en ondertekent door Hare Majesteit de Koningin. De
Voedsel en Warenautoriteit voert controles uit op naleving van
deze wet en kan bij overtreding een boete opleggen.
Deze boete kan oplopen tot € 2.400,00!
Het bestuur roept dan ook de bezoekers en gebruikers van de
gebouwen en de speeltuin het rookverbod, en daarmee de
Tabakswet na te leven.
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VAN HET BESTUUR
Vrijwilligers (m/v) gezocht…
Vrijwilligers dragen de vereniging, zonder hen kan de speeltuin
niet open en worden er geen activiteiten georganiseerd.
Gelukkig kent onze vereniging een groot peloton aan
vrijwilligers, maar…. er kunnen er altijd meer bij.
Iets voor u?
Onze activiteiten zijn zeer divers en daarmee ook het
vrijwilligerswerk. Er is dus vast wel iets bij wat voor u interresant
is: toezicht houden in de speeltuin, helpen bij jeugdactiviteiten
of 55+ activiteiten, bardiensten, bezorgen van de Tuingeluiden
of onderhoud aan toestellen en de gebouwen. Voor het laatst
genoemde zijn er altijd wel klusjes.
U heeft te weinig tijd?
Ook een half dagje toezicht houden zien wij als vrijwilligerswerk
of een uurtje per week klussen. Doordeweeks of in het
weekend: we zouden graag de speeltuin wat vaker op zaterdag
open willen stellen.
Wat wij bieden:
Tijdens het vrijwilligerswerk krijgen vrijwilligers consumptie`s
van de vereniging en 1 x per jaar hebben organiseren we een
vrijwilligersavond. Maar het belangrijkste is onbetaalbaar:
tevreden (jeugdige) bezoekers!
Interresse ? Meer informatie nodig?
Bel tijdens kantooruren: (0317) 411601, stuur een mailtje:
info@speeltuin-tuindorp.nl
Of………kom eens langs: van 10.00 uur t/m 17.00 uur in de
speeltuin.
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PUZZELPAGINA
KRUISWOORDPUZZEL
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Tuindorp bedankt de volgende bedrijven en instellingen
die de vereniging een warm hart toedragen:

`

Feestartikelen “Het Masker”
Nieuwstraat 8
Wageningen

Vakschool Wageningen

Snackbar Johan Drost
Dahliastraat 1
Wageningen
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AGENDA
17 mei 2008 FOTO PUZZELTOCHT
Ga vast met je ouders het centrum van Wageningen verkennen
want we gaan een foto-puzzeltocht houden.
Je krijgt een foto-album mee en moet dingen in het centrum
herkennen. Bij het herkenningspunt krijg je een puzzelstukje.
De winnaar krijgt een leuke prijs. Natuurlijk loop je niet alleen, je
loopt in een groepje van ongeveer 4 kinderen samen met een
begeleider van de Jeugd Commissie.
Je moet wel even opgeven met de inschrijfstrook uit tuingeluiden
of van internet, en deze afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin.
We vetrekken om 14.00 uur vanuit de speeltuin.
Het is 17.00 uur afgelopen
Kosten: gratis
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
21 juni 2008 MIDZOMER BUURTFEEST EN LANDELIJKE
SPEELTUINDAG
Kijk elders in dit blad wat we allemaal van plan zijn.
Speeltuin is open van 12.00 tot 17.00 uur
28 juni 2008 FIETSTOCHT & BARBECUE
Op zaterdag 28 juni 2008 is er weer de jaarlijkse fietstocht.
Men wordt om 10.30 uur verwacht in de speeltuin voor een lekker
kopje koffie. Het vertrek is gepland om 11.00 uur, de terugkomst
zal zijn tussen 16.30 en 17.00 uur.
Er kan gekozen worden tussen:
fietstocht + barbecue
€ 15,00
alleen fietstocht
€ 5,00
alleen barbecue
€ 10,00
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 25 juni 2008 bij het kantoor
van Tuindorp of met de inschrijfstrook elders in deze uitgave of
van internet.
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AGENDA
29 en 30 augustus 2008
TENTENKAMP
(voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.)
Een nachtje slapen in de Speeltuin in een echte legertent. Maar we
gaan niet alleen (laat) slapen, we gaan ook spelletjes doen. Wat
we allemaal gaan doen? Dat vertellen we lekker nog niet.
Wat je wel nodig hebt is een slaapzak en een luchtbed/slaapmatje.
En denk bij warm weer ook aan zwemkleding!
We beginnen vrijdag 29 augustus om 17.00 uur en stoppen
zaterdag rond 10.00 uur.
Je moet wel even opgeven met de inschrijfstrook uit tuingeluiden of
van internet, en deze afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin.
Kosten: € 5,- per kind, te voldoen bij opgave
6 September 2008 AIRBORNE WANDELTOCHT OOSTERBEEK
Trek je (wandel)schoenen aan en loop gezellig met ons mee door
de omgeving van Oosterbeek. We lopen er niet alleen: er zijn nog
30.000 wandelaars. Het is dan ook de grootste wandeltocht van
Europa. Daar moet je toch een keertje bij zijn.
We lopen de kleinste afstand, 10 kilometer.
De jeugdcommissie zorgt onderweg voor een hapje en een
drankje.
Je moet wel even opgeven met de inschrijfstrook uit tuingeluiden of
van internet, en deze afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin.
Kosten: € 6,50 per kind (inschrijfkosten van de tocht).
4 oktober 2008
BINGO-DANSANT
De welvertrouwde bingo-dansant, kom gerust eens buurten.
Gratis toegang voor leden en niet-leden
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Aanvang 20.00 uur
einde ca. 00.00 uur
Bingokaarten kosten € 0,75
Muziek zal worden verzorgd door Harrie Klein
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Jeugd Commissie Tuindorp organiseert :

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en wil je het centrum
van Wageningen leren kennen? Geef je dan zo snel
mogelijk op bij het kantoor van Tuindorp. Je krijgt
een foto-album mee en moet dingen in het centrum
herkennen. Bij het herkenningspunt krijg je een
puzzelstukje. De winnaar krijgt een leuke prijs. Je
loopt in een groepje van ongeveer 4 kinderen samen
met een begeleider van J.C.T. Onderweg gaan we een
ijsje eten en aan het eind dan krijg je een
……………………………………………….……… ???????????????????
Naam: …………………………………………………… Leeftijd: ……………
Telefoonnummer thuis: ………………………………………………………
Strookje afknippen en inleveren bij het kantoor van Tuindorp.
Puzzeltocht
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SPONSOREN
Voor dit blad zijn wij op zoek adverteerders.
De speeltuinvereniging is opgericht in 1954, aan de rand van de
toen voltooide wijk ´de Bloemenbuurt´. Inmiddels is de speeltuin
ingebed in de bebouwing en beschikt over vele goedgekeurde
toestellen, een professioneel onderhouden speelbad en 2
stenen gebouwen. Het is nog altijd een bloeiende vereniging,
waarvan ongeveer 450 gezinnen uit Wageningen en omgeving
lid zijn. De vereniging is er ook voor sociaal- en cultureel werk.
Hierbij moet men denken aan de vele diverse activiteiten die
georganiseerd worden voor verschillende leeftijdscategorieën.
Het ledenbestand bestaat uiteraard uit veel gezinnen die met
hun kroost naar de speeltuin komen, maar ook alleenstaanden
en ouderen die de speeltuin een warm hart toedragen en ook
veel plezier beleven aan de verenigingsactiviteiten. De leden
zijn voor een vereniging een belangrijke bron van inkomsten.
Daarnaast zijn er inkomsten uit “dagjesmensen”, opbrengsten
van zaalhuur/baromzet, snoephuisje, verkoop koffie/thee en
inzameling van oud-papier. Verder zijn er gelukkig sponsors
die ons helpen, en denkt de plaatselijke Rotaryvereniging nog
wel eens aan de tuin. Zij financieren in overleg met de
vereniging projecten in de speeltuin. Maar dat is zeker niet
genoeg: het onderhoud van gebouwen, speeltoestellen,
zwembad en aankoop van nieuwe speeltoestellen drukken
behoorlijk op het beschikbare budget van de vereniging. De
vereniging geeft 4 maal per jaar het verenigingsblad
“Tuingeluiden" uit. Dit wordt verspreid onder een 450 leden in
Wageningen en omgeving. Ook liggen er exemplaren in de
Bibliotheek, Huisartsenposten en Gemeentehuis.
Heeft u interesse om in ons blad te adverteren en benieuwd wat
het kost dan verzoeken wij u kontakt op te nemen met Joop van
Brakel via e-mail.
e-mail: joop.van.brakel@speeltuin-tuindorp.nl
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Aanstaande Zaterdag 28 juni is er weer de jaarlijkse

fietstocht met aansluitend een barbecue

De Activiteiten Commissie Tuindorp hoopt dat ook dit jaar weer
veel mensen mee zullen gaan. Waar de tocht naar toe gaat is
nog niet bekend , maar deze zal voor een ieder te doen zijn,
en wij hopen er een fijne dag van te maken.
Aan deze dag zijn kosten verbonden en deze bedragen:
Deelname aan alleen fietstocht
€ 5,00 p.p.
Deelname aan alleen barbecue
€ 10,00 p.p.
Deelname aan zowel fietstocht en barbecue € 15,00 p.p.
Vult u onderstaande strook in en lever deze in bij Hans Jansen
op het kantoor Tuindorp. Vanzelfsprekend gelijk de
bijbehorende kosten betalen

Naam :..…………………………………………………………
Geeft zich op voor deelname aan:
Alleen de fietstocht

aant. pers. …… x € 5,00 = € ……….

Alleen de barbecue

aant. pers. …… x € 10,00 = € ……….

Fietstocht + barbecue aant. pers. …… x € 15,00 = € ……….
Strookje inleveren uiterlijk Woensdag 25 juni a.s.
I.v.m. de organisatie is het niet mogelijk om na 25 juni nog in te schrijven
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VERSLAG
Zaterdag 12 april was er weer een
seniorenmiddag bij Tuindorp. Deze middag
werd verzorgd door de KLEPPERKLOMP
uit Borne.
De Klepper Klomp is een vereniging die in
1976 is opgericht en in de beginfase enkel
folkloristische dansen uitvoerde. De groep
bestaat uit een negental dansende paren, per
optreden. Per jaar worden er ongeveer 40
voorstellingen gegeven door het hele land. Thans is dat
uitgebreid met een gevarieerd optreden, niet enkel uit dansen
bestaand. De middag werd geopend met de bekende dans de
Drikusman. Maar daarna kwam er een
geweldig optreden. Als er twee
hoogtepunten
genoemd
moeten
worden waren die “de man met het
derde been” en het optreden van ons
nieuwe
bestuurslid
Harrie.
Bij
beide
acts
rolden
de
tranen
over
de wangen bij
de mensen.
Jammer was
dat de zaal
niet geheel gevuld was, maar zij die er
waren hebben een grandioze middag
gehad. Een ieder was het er over eens
dat dit een middag was om niet snel te
vergeten, en in aanmerking kom om het
nog eens te herhalen. Al met al een zeer geslaagde middag
zowel voor de bezoekers als de organisatie.
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DOOLHOF
Probeer hier maar eens uit te komen
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VACATURES
BARCOMMISSIE ZOEKT MET SPOED VRIJWILLIGERS
De barcommissie is met SPOED op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die één of twee keer per maand mee willen draaien
met een activiteit achter de bar om te schenken, of voor de bar
om te bedienen.
Tevens zoeken wij mensen die in het weekend bruiloften en
partijen willen bedienen/verzorgen.
Ben je geïnteresseerd neem dan kontakt op met:
Hans Jansen
Tel. 0317-411601
maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur
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WEEKAGENDA

MAANDAG
10.00 - 17.00
13.45 - 16.30
19.45 - 22.00
DINSDAG
10.00 - 17.00
13.30 - 16.00
19.30 - 20.00

WOENSDAG
10.00 - 17.00
14.00 - 15.30
19.30 - 23.00

Speeltuin
Schilderclub 50+
Damesgroep

April tot Oktober
(besloten)

Speeltuin
Ouderensoos
Cameraclub
IVN cursussen

April tot Oktober
2x per maand

Speeltuin
April tot Oktober
kinderclub, 4 t/m 12 jaar November tot April
Klaverjassen en jokeren vanaf 16 jaar (t/m 14 mei)

DONDERDAG
10.00 - 17.00 Speeltuin
13.30 - 16.30 Bingomiddag 55+
20.00 - 23.30 Kaartclub De Rijn
Cactusclub Succulenta
Bingoavond

April tot Oktober
3e donderdag
3e donderdag
2e donderdag
laatste donderdag v/d maand

VRIJDAG
10.00 - 17.00

April tot Oktober

Speeltuin

Voor overige activiteiten of vragen of lidmaatschap
Hans Jansen maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur
tel. : 0317 - 411601
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Jeugd Commissie Tuindorp organiseert :

Het tentenkamp dit jaar voor alle kinderen
van 4 t/m 12 jaar.
Je hebt geen tent nodig: wij zorgen voor een tent.
Wat je wel nodig hebt is een slaapzak en een
luchtbed/slaapmatje. En denk bij warm weer ook aan
zwemkleding! Je moet je wel even opgeven met
onderstaande inschrijfstrook en deze afgeven op het
kantoor van Tuindorp. We beginnen vrijdag 4 juli om
17.00 uur en stoppen zaterdagochtend rond 10.00 uur.
We vragen een kleine bijdrage van € 5,00 welke bij
inschrijving dient te worden betaald.
Naam: …………………………………………………… Leeftijd: ……………
Telefoonnummer thuis: ………………………………………………………
Bijzonderheden, denk hierbij aan medicijnen, dieet,
allergieën: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Strookje afknippen en inleveren bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten tentenkamp € 5,00 te voldoen bij opgave
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