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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders,
Voor u ligt alweer de derde uitgave van Tuingeluiden van dit
jaar. Een uitgave met maar liefst 32 pagina’s. Dat wil zeggen
dat er voldoende informatie beschikbaar is.
Van de jeugdcommissie is een melding gekomen dat
Sinterklaas heeft laten weten dit jaar via Tuindorp
huisbezoekjes af te willen leggen. Er is echter één probleem,
het paard van Sinterklaas kan het tegen die tijd allemaal niet
aan dus moet Sinterklaas samen met twee pieten met de auto
komen, en aangezien de benzine steeds duurder wordt kan
Sinterklaas dit allemaal niet betalen en vraagt hij € 25,00 per
bezoekje. Hij heeft aangegeven dat een bezoekje ongeveer 20
minuten duurt. Dus mocht u besluiten om Sinterklaas uit te
nodigden, neem dan even contact op met het kantoor van
Tuindorp op telefoonnummer 0317-411601.
In de vergadering van 1 juli j.l. heeft de actviteitencommissie
afscheid genomen van Janus Hommerson. Gedurende een 4tal jaren heeft hij zich met volle overgave ingezet voor deze
commissie. Gelukkig blijf hij wel actief tijdens de Rommelmarkt,
hetgeen door de commissie zeer gewaardeerd wordt.
Janus nogmaals hartelijk dank voor jouw inzet, en we wensen
je heel veel succes bij je werkzaamheden bij het zangkoor de
Waredo’s. Namens de commissie is Janus een waardebon
aangeboden als dank voor zijn diensten
En tot slot kunnen wij u mededelen dat Tuindorp ook met zijn
tijd meegaat want Manon Engelen heeft een “Hyves” opgezet
voor Tuindorp. Deze “Hyves” is te bekijken op www.speeltuintuindorp.hyves.nl. Als u zich aanmeld bij de Hyves van Tuindorp
wordt u via dit medium op de hoogte gehouden van de lopende
activiteiten van Tuindorp. Manon, heel erg leuk en bedankt voor
het maken van deze Hyves.
Namens de redactie,
Gert Engelen
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IN DE SCHIJNWERPER
Naam
Gert van Orden
Geboren
15 maart 1947, dus 61 jaar
Hoe ben je betrokken geraakt bij tuindorp ?
Door mijn vrouw Martha.
Toen ik verkering kreeg met Martha, woonde mijn
schoonfamilie, Det van Holland, Gladiolenstraat 4,
dus dicht bij de speeltuin.
Zij waren daar vaak in de speeltuin aanwezig ,
en deden mee met allerlei activiteiten, zoals kaarten,
koninginnedag-spelen, enz.
Zo kwam ik er dus daar vanzelf ook mee in kontakt.
Wat zijn je werkzaamheden voor Tuindorp?
Ik zit in de activiteiten-commissie
In de carnaval-commissie
Bij de bingo-commissie
Rommelmarkt opzetten en verkoop
Af en toe helpen bij de bar
De klus- en reparatiecommissie
Heb je hobby’s en is er nog tijd voor?
Ik hou nog altijd van het spel voetbal, als het maar even kan volg ik dat
op de tv. Dan het darten, dat doen wij thuis en bij Tuindorp, en ik wil
graag winnen hoor, vooral tegen Gijs en Jan Laamers, Bertus van
Holland (mijn zwager), Wiel den Hartog en Harrry Keijman.
Ik wil ook altijd graag naar de Bingo-Dansant avonden bij Tuindorp,
ik hou graag van een dansje en de gezelligheid die daar aanwezig is.
Ten tweede wil ik graag even kwijt dat mijn vrouwtje martha ook in
de meeste activiteiten zit anders zouden wij elkaar bijna helemaal niet
meer zien.
Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen?
Dat is op het trapjespad op de Wageningse Berg, kun je zo mooi de
Betuwe inkijken, en de haven vind ik altijd mooi zoals de schepen zien
lossen en toch vind ik daar ook rust.
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Hier had uw advertentie kunnen staan.
Neem voor meer informatie kontakt op met
joop.van.brakel@speeltuin-tuindorp.nl
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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

Wat zie je graag verbeterd worden in de Speeltuin?
Ik vindt dat er op dit moment al veel is verbeterd, zoals het bestuur,
de jeugdcommissie, de redactie van het clubblad. Maar ik zou graag
willen dat er meer vrijwilligers zich aanmelden bij de barwerkzaamheden.
Grote klussen zoals schoonmaken clubgebouw, speeltoestellen
onderhoud, reparatie van het dak, en misschien de bar aanpassen en
vernieuwen. En dat er meer mensen in de leeftijd vanaf 25 jaar hopelijk
betrokken raken bij diversen activiteiten. Zij die als jeugd hier leuke en
fijne dingen kunnen herinneren, kunnen toch best eens een keer komen
kijken, misschien vinden ze het dan leuk om iets te betekenen voor de
club. En als er iets gedaan moet worden geef je dan daar voor op, ook
de huidige leden. Je zult zien dat er veel gezelligheid is, anders maken
we het toch gewoon gezellig.
Welke krant of tijdschrift lees je
De telegraaf en enkele tijdschriften uit de wekelijkse map.

Speeltuin
April tot Oktober
kinderclub, 4 t/m 12 jaar Wanneer speeltuin dicht is
Klaverjassen en jokeren vanaf 16 jaar (vanaf 03-09)

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

IN DE SCHIJNWERPER

Speeltuin

April tot Oktober
3e donderdag
3e donderdag
2e donderdag
laatste donderdag v/d maand
behalve juli en augustus

Zijn er dingen die je kwijt wil en wij niet gevraagd hebben?
Ja, ik wil het nog graag even hebben over de activiteiten die
georganiseerd zijn in het verleden en nu.
Zoals de dansles die ik hier heb genoten in de jaren 80
De carnavals optochten in de wijken rond de speeltuin
(wij zijn ook prinsen paar geweest geweldig was dat)
De vele optredens bij het carnaval die ik vooral met Gijs en de vele
bekenden van ons doe, dan geniet ik echt. Vooral bij de voorbereiding
van de playback shows en de jaarlijkse fietstocht met barbecue.
Wie zou je volgende keer graag in de schijnwerper willen zetten?
Ik wil het stokje graag doorgeven aan Gert Jansen van de activiteiten
commissie, deze man kan goed organiseren en heel goed schrijven.
Gert, bedankt voor de medewerking.

April tot Oktober

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 :

VERSLAG
Tevens willen wij als organisatie alle 41 vrijwilligers heel erg
hartelijk bedanken voor hun ontembare inzet voor het feest en
de vereniging. Zonder deze mensen zou Tuindorp niet zijn wat
het nu is. Tevens willen wij in het bijzonder de heer Vlastuin
bedanken die enkele dagen belangeloos bezig is geweest met
het maken van de fotocollage welke in de grote zaal te
bezichtigen was. Onderstaand nog enkele sfeerfoto’s van de
dag. Op de website onder de knop
“archief en verslagen” is een fotocollage te zien van het Mid Zomer Feest.

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 om 17.00 uur
met een diner (eten) en stoppen zaterdagochtend rond
10.00 uur met een ontbijtje (weer eten)
We vragen een kleine bijdrage van € 5,00 voor leden
en € 7,50 voor niet-leden welke bij inschrijving
dient te worden betaald.

Naam: …………………………………………………… Leeftijd: ……………
Telefoonnummer thuis: ………………………………………………………
Bijzonderheden, denk hierbij aan medicijnen, dieet,
allergieën: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Strookje afknippen en voor 22 augustus inleveren bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten tentenkamp € 5,00 voor leden en € 7,50 voor niet‐leden te voldoen bij opgave
27

VERSLAG

VAN HET BESTUUR

Mid Zomer Feest

Er zijn inmiddels al weer 6 maanden van 2008 verstreken. Een
halfjaar waarin door de commissies weer vele activiteiten zijn
georganiseerd en die door veel leden en niet-leden zijn bezocht
en waaraan ook actief is meegedaan.
Verheugend is dat er sprake is van een toename van
deelnemers bij alle activiteiten.

Dit jaar hebben we voor het eerst het “Mid Zomer Feest”
georganiseerd. Een feest voor alle mensen van
Wageningen en omgeving om ze weer kennis te laten
maken met Tuindorp als vereniging.
Het idee voor dit feest is in november vorig jaar geboren omdat
wij met z’n allen het idee hadden dat een hoop inwoners van
Wageningen eigenlijk niet goed weten wat Tuindorp nu eigenlijk
is behalve een speeltuin. Nou dat hebben we geweten.
We hebben ongeveer 600 bezoekers gehad die allemaal een
kijkje kwamen nemen bij Tuindorp. We hadden een Rad van
Fortuin, een mini rommelmarkt, een dia- en fotopresentatie, en
twee heuse clowns, de kinderen konden ballen gooien of lekker
springen op de twee luchtkussens of zich laten schminken.
Tevens heeft burgemeester
Geert van Rumund ons
nieuwe logo onthult en was
de drumband uit Renkum
aanwezig om het geheel
op te luisteren met muziek.
Later in de middag was er
een optreden van een
twirlgroep uit Heelsum. De
lokale pers was ook
vertegenwoordigd en ook
de directeur van Welvada
Ien van Doormalen was
aanwezig. Dankzij een
bijdrage van onderstaande
organisaties heeft dit alles plaats kunnen vinden.

Bijzonder is te noemen het Midzomerfeest, wat gecombineerd
is met de landelijke speeltuindag. Tuindorp heeft zich deze dag
van zijn beste kant laten zien. Naast de foto-sessie in de grote
zaal, hebben de bezoekers kunnen kennismaken met de
activiteiten die de verschillende commissies periodiek
organiseren.
En de kinderen maakten natuurlijk volop gebruik van de
spelmogelijkheden en het zwembad, dat net op tijd klaar was
om weer in gebruik te nemen.
Ruim 600 bezoekers hebben wij mogen verwelkomen, waarbij
het met name vanaf 14.00 uur gezellig druk is geweest.
Hoogtepunt was natuurlijk de onthulling van ons nieuwe logo.
Burgemeester van Rumund kweet zich professioneel van zijn
taak om het logo wereldkundig te maken.
Voor de buurtbewoners was er ’s avonds nog de barbequemaaltijd waarna deze werd gevolgd door een gezellig
samenzijn en er de mogelijkheid was om de voetbalwedstrijd
Nederland-Rusland via een groot scherm te volgen.
Het is een bijzondere en fijne dag geweest die volgend jaar
weer zal plaatsvinden met daarbij een bijzonder afsluiting
s’avonds, waarbij wij dan nog meer bezoekers verwachten.
Onze bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers en
sponsoren die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt.

Keurslagerij Elings
Drankenhandel Woudenberg
Bakkerij van Voorthuizen
C1000 Mostert en Vaartjes
Het masker
Rijn IJssel College
Gemeente Wageningen
Welvada
van den Dikkenberg - van de Kraats
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VAN HET BESTUUR

VERTALING VAN PAGINA 13
WEL HET BOEKJE EVEN OMDRAAIEN

Nieuw Logo Tuindorp
Er zijn nogal wat vragen geweest omtrent de betekenis van het
logo. Daarom onderstaand de uitleg hiervan.
Het logo symboliseert de doelstelling van de vereniging: “Een
brede maatschappelijke organisatie voor jong en oud”.
Het logo bestaat uit de volgende onderdelen: een ovaal, golf,
spelende kinderen en een dak.
Het ovaal is een “Convex”. Convex betekent “bol”. Tuindorp
staat “bol” van de activiteiten.
De golf staat voor alle lagen van de bevolking. M.a.w. iedere
inwoner van Wageningen, maar van daarbuiten is welkom om
deel te nemen aan de activiteiten van Tuindorp.
De spelende kinderen staan natuurlijk voor de speeltuin, maar
ook voor de andere activiteiten waar zij aan kunnen deelnemen.
Het dak staat natuurlijk voor een sociaal en cultureel
ontmoetingscentrum, wat Tuindorp graag voor iedereen wil zijn.
De felle kleuren staan voor de actieve rol die Tuindorp wil
innemen ten behoeve van de Wageningse samenleving.
Hulp
Zoals iedere organisatie kan ook Tuindorp niet zonder de
bekende handjes. Om onze activiteiten blijvend te kunnen
organiseren en om onze plannen te kunnen verwezenlijken zijn
wij op zoek naar meer vrijwilligers. De komende maanden
zullen wij dan ook mogelijk uw hulp daarbij vragen. Wij hopen
natuurlijk dat u ons in de toekomst zult helpen. Mocht u nu al
weten wat u kunt doen, dan kunt u contact opnemen met de
secretaris van onze vereniging.
2e halfjaar
Het komende halfjaar staat weer bol van de activiteiten. Ik
adviseer dan ook om uw agenda direct te vullen en kennissen
en vrienden uit te nodigen om kennis te maken met de vele
activiteiten die Tuindorp organiseert. Of het nu is voor jong of
oud een ieder is welkom.

8
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VAN HET BESTUUR

PUZZELPAGINA
WOORDZOEKER

Rookverbod
In de algemene ledenvergadering van 3 april j.l. is meegedeeld
dat Tuindorp vanaf 1 juli geheel (binnen en buiten) rookvrij zou
zijn. Dat betekent dat roken alleen nog toegestaan is op de
doorvoor ingerichte plek tussen het hoofdhek en het hek dat
toegang geeft tot de speeltuin.
Dit betekent dat er ook niet in de bestuurskamer gerookt mag
worden.
De achterliggende gedachte hiervoor is dat wij als vereniging
met name de jongere leden niet met roken in contact willen
brengen.
Vanuit de leden is verzocht om toch binnen de speeltuin een
plek in te richten waar gerookt mag worden.
Het bestuur heeft dan ook besloten om het achterste deel van
het terras, links van het snoephuisje in te richten als rookplek.
Als bestuur maken wij daarbij het voorbehoud dat wanneer
bezoekers last hebben van rook deze rookplek weer ongedaan
gemaakt zal worden.
Bij overtreding van de rookregels kan het bestuur overgaan tot
het ontzeggen van de toegang tot Tuindorp.
Zwembad
Het heeft dit jaar bijzonder lang geduurd voordat het zwembad
geopend kon worden. De oorzaak lag in de defecte pomp. Het
onderhoudbedrijf heeft deze kunnen repareren, maar het is nu
al bekend dat de zwembadinstallatie vernieuwd zal moeten
worden. Voor Tuindorp wederom een financiële tegenvaller na
de reparatie van het dak van ons verenigingshuis.
Ondanks dat hopen wij dat de kinderen deze zomer nog veel
mooie dagen van het zwembad gebruik kunnen maken.
De vernieuwing van de installatie zal voor de opening volgend
jaar plaatsvinden.
Ik wens u een goed komend halfjaar en zie u graag bij onze
activiteiten.
Roy Gunther
voorzitter

24

9

VAN HET BESTUUR
Contributie
Wij merken binnen de organisatie dat er toch nog wel wat
onduidelijkheid is over het lidmaatschap van Tuindorp. Voor alle
duidelijkheid zullen wij het lidmaatschap nogmaals toelichten.
Het lidmaatschap van Tuindorp loopt van januari tot januari.
Alle leden krijgen in december een acceptgiro voor het
lidmaatschap voor het komende jaar. Deze dient betaald te
worden voor 1 februari. Betaald u na 1 februari dan zullen wij
de inschrijfkosten à € 2,50 opnieuw in rekening brengen. Mocht
u besluiten om het lidmaatschap niet voort te zetten dan dient u
uiterlijk 2 maanden voor afloop van het lidmaatschap, dus voor
31 oktober, schriftelijk op te zeggen. De voordelen van het
lidmaatschap zijn dat u mee mag doen met activiteiten welke
door de vereniging worden georganiseerd. Mocht er een
bijdrage gevraagd worden dan zal een lid te allen tijde minder
hoeven te betalen dan een niet lid. Tevens worden er
activiteiten georganiseerd (zomer en winter) waar alleen leden
aan mee mogen doen. Onderstaande actuele prijzen.

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

Dagkaarten speeltuin
De toegangsprijs voor niet-leden:
Kinderen
€ 3,25 per kind
Ouders e/o begeleiding
€ 1,00 per persoon
Lidmaatschapskosten voor 2008, prijzen per kalenderjaar
(van januari tot januari)

Basis-lidmaatschap
lidmaatschap + 1 kind
lidmaatschap + 2 kinderen
lidmaatschap + 3 kinderen
lidmaatschap + 4 kinderen
lidmaatschap 65+

€ 25,00
€ 30,00
€ 34,00
€ 37,00
€ 39,00
€ 20,00

Eenmalig inschrijfgeld

€ 2,50

Marjan Engelen
Penningmeester

10
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

KLEURPLAAT

Op 26 april was onze laatste bingo-dansant. Hier heb ik al genoeg
over geschreven. Ik kan alleen maar zeggen, kom zelf naar zo’n
avond toe en ervaar de gezelligheid die er heerst.
Verder heeft de commissie medewerking verleend aan het
midzomerfeest wat op 21 juni was georganiseerd met o.a. het rad
van fortuin een minirommelmarkt en een verloting met als hoofdprijs
een damesfiets.
Als afsluiting van het seizoen is er altijd de jaarlijkse fietstocht op de
laatste zaterdag van juni. Er was voor de deelnemers weer een
leuke tocht uitgezet die dit keer leidde dwars over de heide naar
uitspanning “de Mossel”. De weinige regen bij de start om 11.00 uur
mocht de pret niet drukken. Toen zo rond 16.30 uur de hele meute
weer in Tuindorp arriveerde, scheen de zon. De dag werd
afgesloten met een heerlijke barbecue.
Alle activiteiten die door ons georganiseerd worden kosten
natuurlijk geld, sommige activiteiten zelf veel geld, maar tot nu toe
kunnen we ons nog bedruipen door de opbrengsten van de
rommelmarkten. Het zal ook wel eens voorkomen dat bij bepaalde
activiteiten door de deelnemers wat meer inleggeld betaald moet
worden, maar daar mag men dan geen bezwaar tegen hebben.
Voor wat betreft het nieuwe seizoen. Onze eerste activiteit is de
bingo-dansant op 4 oktober a.s. komen dus!! Gevolgd door een
rommelmarkt op 8 november. Hopende door dit schrijven dat er wat
meer inzicht is gegeven in de zaken die door de activiteiten
commissie gedaan worden, kan ik alleen nog zeggen, “kom naar
onze middagen/avonden.
Namens de Activiteiten Commissie,
Gert Jansen
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Op zaterdag 29 maart zijn de poorten van Tuindorp weer open
gegaan voor alle kinderen.
Dit hebben we gevierd met een ballonnen oplaat wedstrijd.
Door het oplaten van de ballonnen hebben we “officieel” het nieuwe
speeltuinseizoen geopend.
Er was een leuke prijs te winnen, namelijk:
2 toegangskaarten voor Ouwehands Dierenpark!
Deze kaarten zijn gewonnen door Savianne den Hartog.
Inmiddels zijn de toegangskaarten overhandigd en we hopen dat
ze er een leuke dag van maakt.
Onderstaand de retour gezonden ballonkaart van Savianne.
De afstand die de ballon heeft afgelegd is 325km.

12

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Door de redactie van Tuingeluiden is mij (Gert Jansen)
gevraagd om in het kort en aantal activiteiten op een rijtje te
zetten. Dit zal dan betrekking hebben op de periode tussen
september 2007 en juni 2008.
We zijn begonnen op 29 september met het accordeonorkest
Excelcior uit Renkum, wat overigens een groot succes was. Een
week later was onze eerste bingo-dansant, en dat zijn altijd zeer
gezellige avonden waar meer mensen naar toe zouden moeten
gaan. Om alles te kunnen betalen organiseren we twee maal per
jaar en rommelmarkt. De eerste was op 17 november. Met hulp van
velen werd dit een groot succes, en de opbrengst was dusdanig dat
er weer wat georganiseerd kon worden.
Het eerste evenement was “Carnaval”
op 26 januari. Dit was de tweede keer
dat de commissie dit organiseerde en
velen hebben weer een leuke avond
gehad. Ook hier kunnen wij u
aanbevelen, kom naar zo’n avond en
maak plezier. Een paar weken later was
er wederom een bingo-dansant, en voor
de mensen die nog een beetje
drempelvrees hebben, kom gerust eens
langs en neem vrienden en kennissen
mee, want het is en blijft een beregezellige avond.Daarna hadden we
weer een rommelmarkt, de opbrengst
was wat hoger dan de vorige keer dus kon er weer wat extra’s
gedaan worden. Dat gebeurde dan ook op 12 april.
We hadden de boeren dansgroep “de
Klepperklomp” uit Borne uitgenodigd.
Deze mensen brachten de weinige!!
aanwezige een middag die men niet
gauw vergeten zal. In de vorige
uitgave van Tuingeluiden heeft u
hierover kunnen lezen. Het was
grandioos.
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Mejedeling van de Durpsroad

Jeugd Commissie Tuindorp organiseert :

Veuraf eerst d`n eerste openbaore Raodsvergaodering en ut
nuttige van een voedzaome boer`n- maoltijd.
Oproep aan alle Heksen, Vampiers, Alliens en al het andere
enge “gespuis”: vrijdag 31 oktober is het in Tuindorp

Halloween
Wat we allemaal gaan doen? In ieder geval de buurt
“opvrolijken”: Tricks or Treats.
Pappa`s en mamma`s mogen niet meedoen.
(durven ze toch niet) Ze mogen je alleen om 18.00 uur
brengen en rond 21.00 uur weer ophalen.
Leeftijd: 4 tm 12 jaar
Deelname voor leden is gratis
voor niet leden: € 1,50
Je moet wel verkleed zijn !!!

Naam: …………………………………………………… Leeftijd: ……………
Telefoonnummer thuis: ………………………………………………………
Strookje afknippen en voor 28 oktober inleveren bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten voor leden gratis voor niet‐leden € 1,50 te voldoen bij opgave

Pregrammao 8 november:
10.00 tot 13.00 uur
15.11uur
18.00 uur
18.11 uur
18.22 uur
aonsluitend:
23.11 uur
elluf veur twoalf

Verpatse van ouwe meuk
Beslote vergaodering: huldeging jeugdprins
Durpshuis open
Openbaore Raodsvergaodering
Boer`nmaoltijd: stamppotbuffet
Boer`nbal
Huldiging Prins Carnaval
Kappe met feesten, ut is bijna zondag.

Deelnaome is allenig mogelijk as ge lid bent van de
speultuunvereniging en tegen betaoling van een kleine eige
bijdraoge.
ge mag per slot van rekening mee kaonen.
Leden van de speultuunvereniging moge zich zelluf
Speulkneuter noeme en zichzelluf beschouwe as inwoner van
Tuundurp.
De koste van ut Boer’nbal zin € 8,00
Zie elders in deze uitgave de vertaling
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Jeugd Commissie Tuindorp organiseert :

SPONSOREN
Voor dit blad zijn wij op zoek adverteerders.

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 6 t/m 12 jaar
Ouders en/of begeleiders mogen zich ook opgeven.
Kosten: € 6,50 per persoon, dit is incl. de inschrijfkosten van de tocht
Dit te voldoen bij opgave

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

Naam: …………………………………………………… Leeftijd: ……………
Telefoonnummer thuis: ………………………………………………………
Strookje afknippen en voor 4 september inleveren bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten Airborne Wandeltocht € 6,50 te voldoen bij opgave
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’t Bloemenparadijs
W, van der Meijde jr.
v/h E. Elsenaar, W. van der Meijde sr.
Arboretumlaan 21, 6706 AZ Wageningen
Tel. 0317 - 420025

Susan en Franklin Reijnders, Hoogstraat 88 Wageningen
Telefoon 0317 42 36 36

Palthe, Depot Albers, Stadsbrink 1F, 6707 AA Wageningen
Telefoon 0317 41 17 41
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AGENDA
29-30 augustus 2008 TENTENKAMP
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
Deze strook afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin (kantoor).
kosten leden
€ 5,00
kosten niet-leden
€ 7,50
leeftijd
4 t/m 12 jaar
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 keer bij zijn.We lopen de kleinste
afstand, 10 kilometer. De jeugdcommissie zorgt voor een hapje en
een drankje onderweg.
We vertrekken om 9.00 uur vanuit Tuindorp.
Je moet wel even opgeven met de inschrijfstrook uit tuingeluiden
Deze strook afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin (kantoor).
kosten
€ 6,50 per kind, (incl. de inschrijfkosten van de tocht)
leeftijd
6 t/m 12 jaar
4 oktober 2008 BINGO-DANSANT
De welvertrouwde bingo-dansant, kom gerust eens buurten.
Toegang voor leden en niet-leden gratis
kosten
entree gratis, bingokaarten € 0,75
aanvang
20:00 uur
einde ca.
00:00 uur
leeftijd
vanaf 16 jaar
Muziek zal worden verzorgd door Harrie Klein
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AGENDA
31 oktober 2008 HALLOWEEN
Oproep aan alle Heksen, Vampiers, Alliens en al het andere
enge “gespuis” vrijdag 31 oktober is het in Tuindorp HALLOWEEN
Wat 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 alleen om 18.00 uur brengen en rond 21.00 uur ophalen.
Je moet wel even opgeven met de inschrijfstrook uit tuingeluiden
Deze strook afgeven bij Hans Jansen in de speeltuin (kantoor).
kosten leden
gratis
kosten niet-leden
€ 1,50
aanvang
18:00 uur
einde ca.
21:00 uur
leeftijd
4 t/m 12 jaar
8 november 2008 ROMMELMARKT
Op 8 november 2008 is er een rommelmarkt in de grote zaal van
Tuindorp. De spullen kunnen worden afgeleverd van maandag t/
m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Grote spullen kunnen worden
gebracht op donderdag 7 november 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 of een e-mail sturen naar
info@speeltuin-tuindorp.nl met vermelding van naam, adres
en telefoonnummer dan nemen wij kontakt met u op.
aanvang
10:00 uur
einde ca.
13:00 uur
8 november 2008 BOERENBAL
Informatie in de flyer elders in deze uitgave.
kosten
€ 8,00 lijkt veel maar je mag hiervoor mee eten
aanvang
18:00 uur
einde ca.
11 voor middernacht
leeftijd
vanaf 16 jaar
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