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WEEKAGENDA
Beste Mensen,
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
13.30 - 15.30
19.30 - 23.00

Speeltuin
Schilderclub 50+
Damesgroep

April t/m Oktober
(besloten)
(besloten)

Speeltuin
Ouderensoos
Cameraclub
IVN cursussen

April t/m Oktober
2x per maand

Speeltuin
April t/m Oktober
kinderclub, 4 t/m 12 jaar November t/m Maart
Klaverjassen en jokeren vanaf 16 jaar

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

Speeltuin

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

Dit is alweer de laatste uitgave van Tuingeluiden voor 2009.
Nu de blaadjes weer gaan vallen en het vroeg donker wordt,
gaan we snel naar het einde van het jaar, nog twee maandjes
en dan is het alweer zover.
Er is de afgelopen tijd weer veel activiteit geweest in de
Speeltuin. Een groep vrijwilligers (ik wil geen namen noemen
om niemand te vergeten) heeft een hele, grote pluim verdiend
voor het werken aan de verbouwing van de bar. Mensen wat is
het mooi geworden, een aanwinst voor de Speeltuin.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing.
Het zomerseizoen is afgelopen en gaan we weer van start met
de binnenactiviteiten. De eerste Bingo-Dansant is al geweest,
en ook het kaartseizoen is begonnen.
Ook andere activiteiten zullen weer gaan plaatsvinden.
Zie hiervoor de agenda elders in het blad.
Ik wens u veel leesplezier, hoop dat we met z’n allen een
mooi winterseizoen tegemoet gaan.
Namens de redactie
Joop van Brakel

Voor overige vragen over activiteiten of lidmaatschap
kunt u kontakt opnemen op maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 12.00 uur met Tuindorp tel. : 0317 - 411601
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdagmiddag 2 januari 2010

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Wat gaan we doen? Natuurlijk elkaar de hand schudden en een
gelukkig Nieuwjaar toewensen. En proosten met champagne!
(met bubbels,zonder alcohol)
Verder gaan we gezellig spelletjes doen en een beetje
klussen/knutselen.
We beginnen om 13.30 uur en het duurt tot ca.16.30 uur.
De jeugdcommissie verzorgd een hapje en een drankje. Samen
maken we er een gezellige middag van!
Opgeven hoeft niet en toegang is gratis. Neem gerust een
vriendje en vriendinnetje mee!
Pappa en/of mamma mogen je brengen en halen,maar niet
blijven. Zij mogen maandag 4 januari naar de
nieuwjaarsreceptie voor de grote mensen.
4
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PUZZELPAGINA

IN DE SCHIJNWERPER

LIJNTREKKER
O

P

E

N

T

E

K

E

N

I

N

G

S

K

U

N

S

T

W

A

A

R

D

E

C

K

N

M

D

I

E

H

D

U

O

Z

H

A

U

C

E

E

E

O

V

E

R

I

I

E

B

N

R

P

L

E

M

S

M

C

L

I

A

S

S

E

I

A

A

S

E

H

D

T

E

K

T

T

A

R

C

H

I

T

E

C

T

U

U

R

U

T

G

V

A

S

R

E

S

L

T

E

A

I

I

E

N

P

K

L

E

R

T

I

I

C

T

E

B

U

U

L

N

E

T

L

E

T

T

L

F

N

N

O

T

E

T

E

A

IJ

R

W

E

T

S

C

I

S

T

T

E

N

M

K

S

E

T

E

N

I

B

A

K

T

S

N

U

K

N

- ABSTRACT
- ARCHITECTUUR
- ATELIER
- BEGRIP
- COLLECTIE
- CREATIEF
- ETSEN
- GEZICHTSPUNT
- KUNSTKABINET

Zijn er dingen die je kwijt wil en wij niet gevraagd hebben?
Ja, ik neem mijn petje af voor Mien en Wiel den Hartog en
Ria van de Wardt. Zij zijn in de zomermaanden als de speeltuin
open is elke dag aanwezig in de Speeltuin
Ik ben trots op deze mensen.
Aan wie zou je graag vragen willen stellen voor de
volgende uitgave en waarom?
Aan Bianca Buurman omdat zij een nieuwe vrijwilliger is.
Chantal namens de redactie
hartelijk dank voor je medewerking.
(P.s. de redactie wil u onderstaande foto niet onthouden.)

Chantal tijdens
Halloween
2007

- KUNSTUITLEEN
- KUNSTWAARDE
- MATERIALEN
- MEESTERLIJK
- OUDE MEESTERS
- OUDHEID
- PENTEKENING
- SCHILDERKUNST

De overgebleven letters vormen een gezegde
O V E R
S M A A K
V A L T
N

I

E T

T E

T W I
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IN DE SCHIJNWERPER
Naam: Chantal van de Wardt

Verbouwing bar en keuken
De verbouwing nadert de finale. Iedereen die in het
verenigingsgebouw is geweest is zeer lovend over het resultaat.
Een prachtige keuken en een bar die aansluit aan de eisen van
deze tijd. Zo kunnen we op hygiënische en verantwoorde wijze
hapjes en drankjes serveren en in de speeltuin mogen we lichte
snacks verkopen.

Geboren : 26-07-1994
Wat is je huidige beroep?
Lekker naar school gaan
Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Via mijn moeder,
Ik ben eigenlijk met (in) Tuindorp opgevoed.
Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Ik sta in het snoephuisje tijdens openingstijden van de
speeltuin. Verder werk ik daar waar ik nodig ben.
Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
Een grote hobby van mij is het dansen.
Ik maak daar tijd voor vrij.
Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen?
Eigenlijk heel Wageningen vind ik wel mooi.
Voor iedereen is er wel wat te zien of te doen.
Wat zou je graag verbeterd willen zien worden in de
speeltuin?
Veel meer vrijwilligers met een hart voor Tuindorp.
Welke krant of tijdschrift lees je?
Hitkrant, Stad Wageningen en Girls.

De verbouwing is niet vanzelf gegaan, daar is door een peloton
vrijwilligers zeer hard aangewerkt. Op werkdagen en in de
avonduren, maar ook menig vrije zaterdag is door de
vrijwilligers in de verbouwing gestoken. Daar komen we in de
volgende Tuingeluiden nog uitgebreid op terug.
De verbouwing drukt stevig op het budget van onze vereniging,
gelukkig zijn er bedrijven die ons kosteloos aan materialen
hebben geholpen:
De plafondplaten zijn gesponsord door Fonke Service
Diensten (zie voor meer informatie www.fsd-ede.nl ), we
bedanken Jeroen Fonke.
En hebben we magazijn stellingen gekregen
van de volgende bedrijven”
We bedanken daarvoor Marieke van de Water,
(www.digigrafi.nl )
Aldert Onbelet en
Petra Smit-Vermaasse
(www.propress.nl )
Beide bedrijven zijn gevestigd in Wageningen: Nudepark 144.

Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
Goede Tijden, Slechte Tijden
Spannend om te volgen

6

Diverse bouw en installatie materialen zijn geschonken door:
Bouwbedrijf van Swaaij B.V. te Wageningen
Kerkhof Technische Installaties B.V. te Rhenen
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KLEURPLAAT
Allemaal een voorspoedig 2010 gewenst en
pas op met vuurwerk!!

22

Tuingeluiden wordt mede mogelijk gemaakt door:

7
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AGENDA
16 december 2009 VERRASINGSMIDDAG
Op woensdagmiddag 16 december 2009 is er een
verrassingsmiddag voor kinderen die lid zijn van Tuindorp.
Wat we gaan doen blijft natuurlijk een verrassing,
we beginnen om 13.30 uur. Je moet wel even opgeven
met de inschrijfstrook elders in deze uitgave van tuingeluiden.
Deze strook voor 12 december 2009 afgeven in de speeltuin.
Kosten:
€ 3,00
Tijd:
van 13:30 tot 16:30 uur
Leeftijd:
8 t/m 12 jaar
18 december 2009 KERSTFILMAVOND
Je kerstvakantie begint in Tuindorp met een gezellige filmavond.
Een gezellige kerstfilm op een groot scherm. Natuurlijk is er een
kerstboom, warme chocolademelk en nog veel meer. Neem gerust
een lekkere kussen of je knuffelbeer mee.
Kosten:
Gratis
Aanvang:
19:00 uur (zaal open 18:45 uur)
Einde ca.:
21:30 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
2 januari 2010 NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR DE JEUGD
Kom naar Tuindorp om je vriendjes en vriendinnetjes,
maar ook de mensen van Tuindorp een gelukkig nieuwjaar
te wensen. Wij zorgen voor champagne!
Kosten:
Gratis
Tijd:
van 13.30 tot.16.30 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
4 januari 2010 NIEUWJAARSRECEPTIE
Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom om het glas
te heffen op een gezond 2010. Een hapje en een drankje
zullen daarbij niet onbreken.
Leeftijd:
vanaf 18 jaar
Aanvang
19.45 uur
einde ca.
22.00 uur

Sollicitaotie formulier
Prins / Prinses Tuundurp
Ik wil solliciteren naar de functie: Prins / Prinses *
Persoonlijke gegevens:
Naam: …………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………
Postcode en Woonplaats: ………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………
Op welke school zit je, en welke klas/groep?: ……………………
Favoriete eten: ………………………………………….……………
Favoriete TV-programma: ……………………….…….……………
Favoriete Game: ……………………………….……….……………
Beste sportclub: ……………………………..………………………
Favoriete muziek: ……………………………………………………
Hobby`s: ………………………………………………………………
Sport: …………………………………………………….……………
Klein testje (streep door wat niet van toepassing is):
Als ik groen/geel zie:
denk ik aan FC Den Haag/ Wil ik feesten in Tuundurp/ wordt ik
misselijk*
Toestemming ouder, Naam en handtekening:
Stuur dit ingevulde formulier (graag met pasfoto) naar:
Burgevaoder Willem,
Floralaan 20B,
6707 HR in Wageningen.
Maar je mag het ook in de gele brievenbus stoppen of op kantoor afgeven.

8
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AGENDA
SINTERKLAAS OP HUISBEZOEK
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, stuur dan voor 27 november 2009 een e-mail naar
info@speeltuin-tuindorp.nl met uw naam en telefoonnummer en
wanneer u Sinterklaas wil uitnodigen. Wij nemen dan kontakt met u
op.

7 november 2009 ROMMELMARKT
Op 7 november 2009 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 vrijdag 6 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.
Van 10:00 tot 13:00 uur
28 november 2009 SINTERKLAASFEEST
Sint heeft ons laten weten heel graag weer de kinderen van
Tuindorp te bezoeken. Het Sinterklaasfeest is voor kinderen
van 3 t/m 7 jaar, en alleen voor leden.
Sinterklaas verwachten we rond 15.00 uur.
Je moet wel even opgeven met de inschrijfstrook elders in
deze uitgave van tuingeluiden.
Deze strook voor 20 november 2008 afgeven in de speeltuin.
Kosten:
€ 3,00 per kind
Tijd:
van 15:00 tot 17:00 uur (zaal open vanaf 14:45 uur)
Leeftijd:
3 t/m 7 jaar
7 december 2009 LAMPIONNENOPTOCHT
Prinses Amalia, onze kroonprinses, is jarig. Wij willen dit vieren
met een lampionnenoptocht door de wijk rond Tuindorp. Er is
muziek van Drumband Heelsum, als jij met je lampion meeloopt
wordt het gezellig. Als we terugkomen in Tuindorp krijg je een
beker warme chocolademelk.
Kosten:
Gratis, wel zelf voor een lampion zorgen.
Aanvang:
18:30 uur, vanaf de speeltuin.
Einde ca.:
20:00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
12 december 2009 OUDERENMIDDAG
Een gezellige middag met de Waredo’s

Stuur de oplossing voor 5 december naar info@speeltuin-tuindorp.nl en win een leuke prijs.
Leeftijd voor deelname tot 12 jaar
20
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BOUWVERSLAG BAR

Art en Gert, Cement draaien
Harry, Deuren afhangen

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

Wiel, Hand en spandiensten
Gert E, Waterleiding solderen

Gert v O, Tegels stucadoren????
Palthe, Depot Albers, Stadsbrink 1F, 6707 AA Wageningen
Telefoon 0317 41 17 41

Vloerverwarming
10
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BOUWVERSLAG BAR

Mededeling
van de
Durpsroad

Gezocht: Prinses
De Durpsraod van Tuundurp is op zoek naar de
opvolgster van
Prinses Naomi.
Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Op 30 juni zijn we gestart met het verbouwen van de bar.
En op dit moment zijn we bezig om de laatste punten af te werken.
We hebben al een hoop lovende reacties gehad.
Om een indruk te krijgen een aantal foto’s van de verbouwing.
Wilt u de bar met eigen ogen aanschouwen? Kom tijdens een van
de activiteiten naar Tuindorp en vraag aan de barmedewerker of u
even mag kijken. Zij zijn bijzonder trots en willen u graag een
rondleiding geven.
In ieder geval wil ik alle vrijwilligers die zich met de verbouwing in
zetten en ingezet hebben heel erg bedanken. Zonder hun inzet zou
dit absoluut niet gelukt zijn.
Namens het bouwteam,

vet, coole uitstraling
gastvrij, open, eerlijk, vriendelijk
ervan kunnen genieten om eens in de belangstelling te staan
vrij beschikbaar op zaterdag 6 februari 2010
vrij beschikbaar op zaterdag 13 en zondag 14 februari 2010
lievelingskleuren: groen/geel
Leeftijd: (bijna) 9 tot 12 jaar.

Lijkt het je wat, vul dan het sollicitatieformulier in. Deze vind je elders
op het blad, maar is ook te vinden op onze website (even uitprinten).
Invullen en voor 5 december insturen, als het kan met pasfoto.
Overleg dit wel even met je ouders!

Gert Engelen

Gijs en Theo, vloer smeren
Nieuwe stalen balken

Gijs en Art, muur achterzaal optrekken
18
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Mededeling
van de
Durpsroad

Gezocht: Prins met of zonder Witte paard.
De Durpsraod van Tuundurp is op zoek naar de
opvolger van
Prins Lesley d`n Eerste.

De Durpsraod van Tuundurp bakt ze wel erg bruin: Oliebollen!!!
Dit jaar volgens verbeterd receptuur en desgewenst zonder
krenten/rozijnen. De oliebollen zijn vanaf 7 november te
bestellen bij Tuindorp, u betaald vooraf.
Bestellen kan tot 19 december 2009. U kunt de oliebollen 28 en
29 december afhalen in de grote zaal van het
verenigingsgebouw, geopend van 14.00 uur t/m 20.00 uur.
Gedurende de openingstijden kunt u ook oliebollen kopen
zonder vooraf besteld te hebben,maar:zolang de voorraad
strekt en op=op!
Slecht ter been? Geef het door en we bezorgen de oliebollen
thuis!!!
De oliebollen kosten € 0,65 per stuk, 10 voor € 5,- !!!

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Durpsraod Tuundurp Oliebollen Actie.

vet, coole uitstraling
gastvrij, open, eerlijk, vriendelijk
ervan kunnen genieten om eens in de belangstelling te staan
vrij beschikbaar op zaterdag 6 februari 2010
vrij beschikbaar op zaterdag 13 en zondag 14 februari 2010
lievelingskleuren: groen/geel
Leeftijd: (bijna) 9 tot 12 jaar.

Lijkt het je wat, vul dan het sollicitatieformulier in. Deze vind je elders
op het blad, maar is ook te vinden op onze website (even uitprinten).
Invullen en voor 5 december insturen,als het kan met pasfoto.
Overleg dit wel even met je ouders!

Bestelformulier voor verse oliebollen.
Naam: …………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………….…
Aantal: ……………………………………………………………
Oliebollen naturel:
………..x zakken `a 6,- per zak(10 oliebollen) = € …………..
………..x oliebollen `a 0,65 per stuk

= €……………

Oliebollen met krenten en rozijnen:
………..x zakken `a 6,- per zak(10 oliebollen) = € …………..
………..x oliebollen `a 0,65 per stuk

12
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= €……………

INSCHRIJFSTROKEN
Sinterklaasfeest 28-11-2009 & Verrassingsmiddag 16-12-2009

’t Bloemenparadijs
W, van der Meijde jr.
v/h E. Elsenaar, W. van der Meijde sr.
Arboretumlaan 21, 6706 AZ Wageningen
Tel. 0317 - 420025

Geef duidelijk de voor en achternaam van het kind door. Voor de
aanmelding van het Sinterklaasfeest ook graag bijzonderheden
over het kind vermelden. Aanmelden voor het Sinterklaasfeest
(3 t/m 7 jaar) kan t/m 20 november. Aanmelden voor de
verrassingsmiddag (8 t/m 12 jaar) kan t/m 10 december. We vragen
een eigen bijdrage van € 3,- per kind
Achternaam:

……………………………………………….…

Voornaam kind 1:

……………………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………………….…

□ Sinterklaasfeest
Bijzonderheden :

of

□ Verrassingsmiddag

……………………………………………….…

………………………………………………………..........................
Voornaam kind 2:

……………………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………………….…

□ Sinterklaasfeest
Bijzonderheden :

of

□ Verrassingsmiddag

……………………………………………….…

………………………………………………………..........................
Voornaam kind 3:

……………………………………………….…

Leeftijd:

……………………………………………….…

□ Sinterklaasfeest
Bijzonderheden :

of

□ Verrassingsmiddag

……………………………………………….…

………………………………………………………..........................
Sinterklaasfeest of Verrassingsmiddag aankruisen, wat van toepassing is.
16
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Uitnodiging van het bestuur:

Nieuwjaarsreceptie
Het lijkt nog ver weg, maar December nadert snel. En door de
gezellige feestdagen lijkt het alsof het nog sneller gaat.
Voor je het weet zitten we in 2010.

Jeugdcommissie Tuindorp organiseert:
Vrijdag avond 18 december 2009:

Kerst-filmavond
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Traditie in Tuindorp is het jaar te beginnen met een
Nieuwjaarsreceptie en dat doen we ook in 2010.
Op Maandag 4 januari 2010 bent u vanaf 19.45 uur van harte
welkom om elkaar de hand te schudden, terug te kijken op
2009 en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Natuurlijk onder
genot van een hapje en een drankje.
Mogen wij u begroeten? Noteer het alvast in uw (nieuwe)
agenda!

Vacature
Tuindorp is een dynamische vereniging met niet alleen een hele
mooie speeltuin. Nee, het is een vereniging die tot doel heeft
om de grote en kleine inwoners van Wageningen en omgeving
een paar gezellige uren per week te geven met bijvoorbeeld
kaarten op woensdag en bingo op de laatste donderdag van de
maand. Voor de kids hebben we op woensdagmiddag (wanneer
de speeltuin gesloten is) knutselen en spelletjes en proberen
we minimaal 1x per maand een thema-activiteit te organiseren.
Ook veranderd Tuindorp 1x per jaar in “een gezellig Durp waor
de minsen nog normaol mit elkaor een pilsje kenne drinken”, dit
is altijd tijdens het carnaval.
Voor al deze activiteiten zijn natuurlijk handjes nodig en daar
kunnen we er niet genoeg van hebben. Heb jij nog wat tijd over
in deze drukke tijden en lijkt het je leuk om in teamverband
ondersteunende werkzaamheden op vrijwillige basis uit te
voeren, neem dan gerust een keer kontakt met ons op.
Stuur een mailtje naar info@speeltuin-tuindorp.nl en we
nodigen je graag een keer uit voor een gesprek. Geef in de mail
wel aan waar je interesses liggen.
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In de grote zaal samen met andere kinderen naar een leuke
kerstfilm kijken.
Op een groot scherm natuurlijk. Welke film? Mogen jullie
zeggen. We hebben 3 films,jullie gaan stemmen welke jullie
willen zien.
Natuurlijk zorgen wij voor warme chocolademelk, drankjes en
popcorn. Je mag kijken vanaf een stoel, maar ook lekker op de
grond op kussens zitten/liggen/hangen/chillen
(je mag een eigen kussen meebrengen).
Er staat een kerstboom en de zaal is gezellig versierd.
Je mag, tegen inlevering van een kerstkaartje,
gratis naar binnen, het liefst een eigengemaakt kaartje.
Pa en ma mogen je brengen en ophalen.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
We beginnen om 19.00 uur, vanaf 18.45 uur is de zaal open.
De avond duurt tot ca. 21.30 uur.
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