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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders,
Zoals u ziet is deze uitgave van Tuindorp wat slanker dan
voorgaande. Dit heeft te maken met het feit dat er deze keer
weinig kopij ter beschikking is gesteld. Tevens ligt mijn
gewaardeerde collega Joop van Brakel in de revisie. Dus onze
verontschuldiging hiervoor.
De speeltuin begint langzaam te ontwaken uit haar winterslaap.
Het onderhoudsteam, bestaande uit Harry Keijman en Nico
Wennekers en vele vrijwilligers, hebben flink de handen uit de
mouwen gestoken om op 1 april de speeltuin weer fris en fruitig
te hebben.
Ten tijde van het ter perse gaan, en verspreiding van deze
editie is het Drupsfeest in Tuundurp al geweest. Ik kan u uit
betrouwbare bron melden dat de Durpsroad van onze prins
Willem d’n eerste en Prinses Marjan d’n tweede nieuwe
slibjassen heeft mogen ontvangen. Het mag duidelijk zijn dat
onze prins Willem d’n Eerste en zijn Prinses in het dagelijks
leven de bloemenverkopers van ’t Bloemenparadijs aan de
Arboretumlaan 21 in Wageningen zijn. Namens de durpsroad
hartelijk bedankt voor het sponsoren van de slibjassen.
Onze prins en prinses zullen samen met de durpsroad nog 1
maal acte de presant geven op zaterdag 5 maart tijdens de
carnavalsoptocht van de Dolle Instuivers in Renkum.
Ik hoop dat u in grote getale naar de activiteiten van Tuindorp
zult komen, en dat u ook dit seizoen veel plezier zult beleven
aan de speeltuin.

Namens de redactie
Gert Engelen

IN DE SCHIJNWERPER
Naam:
Gert Engelen
Geboren
28 januari 1966
Wat is je huidige beroep?
Projectleider bij een installatiebedrijf
Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Door mijn vrouw. Zei werd in 2004 door
Ria van der Wardt benaderd om mee te doen als vrijwilliger met
Halloween van te Jeugdcommissie. De jeugdcommissie was
ook op zoek naar iemand die voor de geluiden van Halloween
kon zorgen. Aangezien dat ik veel met geluiden en muziek
bezig ben hebben ze mij ook gevraagd als vrijwilliger.
Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Eigenlijk te veel, maar ik doe het met plezier. Hier komen ze.
Commissielid van Tuundurp
Commissielid van het midzomerfeest
Commissielid van de bar
Beheerder van de website
Redacteur van Tuingeluiden
Voorzitter van de Jeugd Commissie Tuindorp
Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
Een hobby van mij is mijn gezin en uiteraard Tuindorp.
Tevens vind ik spelen met geluid en muziek leuk.
Het met de caravan er opuit trekken vind ik ook erg leuk.

IN DE SCHIJNWERPER
Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen en welk het
lelijkste?
Het mooiste plekje in Wageningen is toch wel de speeltuin op
een mooie zomerdag, uiteraard de Belmontetuin op de
Wageningse berg en het uitzicht vanaf de Zoomweg over de
Wageningse Eng.
Het lelijkste plekje vind ik de sloopput van Kirpesteijn.
Geen visitekaartje voor het centrum.
Wat zou je graag verbeterd willen zien worden in de
speeltuin?
Wat ik begrepen heb is dat er een grote renovatie van de
speeltuin op stapel staat. Ik hoop dat de speeltuin ook een
aantal toestellen krijg voor mindervalide kinderen. Ook zij
hebben recht op een plek om leuk met andere kinderen te
kunnen spelen.
Welke krant of tijdschrift lees je?
Eigenlijk lees ik alleen de huis aan huis bladen en het landelijke
nieuws via internet. Wel mag ik in de vakantie een goed boek
lezen.
Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
Ja, ik ben altijd te porren voor een leuke actiefilm of een goede
thriller. De series die mij wel aanspreken zijn o.a. CSI, Bones,
House, Law and Order.
Zijn er dingen die je kwijt wil en wij niet gevraagd hebben
Geen idee
Aan wie zou je het stokje willen doorgeven voor de
volgende uitgave en waarom?
Aan Bert Klaassen. Hij is de nieuwe voorzitter van de
Activiteiten Commissie. Ik ben zeer benieuwd welke
vernieuwingen hij binnen de commissie gaat doorvoeren.

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 21 april 2011
Aanvang 20.00 uur
Achterzaal verenigingsgebouw

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Post
4. Notulen Algemene Leden vergadering 1 april 2010
(beschikbaar ter vergadering)
5. Jaarverslag
(beschikbaar ter vergadering)
6. Financieel jaarverslag
(beschikbaar ter vergadering)
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Bestuurswisseling
Aftredend en herkiesbaar: Roy Gunther, voorzitter
Willem den Hartog, secretaris
Voorstel nieuw bestuurslid: Jolanda Keijman
Er is ruimte voor 2 nieuwe bestuursleden.
Kandidaten kunnen tot 1 dag voor de vergadering
schriftelijk bij de vergadering worden aangemeld
(Floralaan 20B), mits de voordracht is getekend door
tenminste 10 leden.
10.
Renovatieplannen
11.
Rondvraag
12.
Sluiting

VAN HET BESTUUR
Beste Tuindorpvrienden,
Wij zijn inmiddels aangeland in de 3e maand van het nieuwe
jaar. De temperatuur begint af toe wat op te lopen en er zijn
leden en kinderen die niet kunnen wachten tot de Speeltuin
weer open gaat. De bloeddruk loopt dus op!
Nog even het is zover, lees daar meer over in deze
Tuingeluiden.
Regeren is vooruit zien wordt vaak gezegd en uw bestuur is
daar ook druk mee bezig.
In onze begrotingsvergadering in november van het afgelopen
jaar heeft uw bestuur van de ALV toestemming gekregen om
een verkennend onderzoek te laten doen naar de herinrichting
van de speeltuin en om een schets te laten maken van de
nieuwe speeltuin, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden
met de hedendaagse wensen van onze jeugd.
Inmiddels heeft het bestuur uit de drie uitgenodigde bureaus
een keuze gemaakt wie de schets mag maken en wanneer wij
de “pecunia” bij elkaar kunnen krijgen ook de opdracht ontvangt
voor deze renovatie. De grootste in de geschiedenis van
Tuindorp.
Daarbij zullen wij nog heel wat (financiële) hulp van velen uit
Wageningen maar ook van andere, ons goed gezinde,
organisaties en bedrijven/ondernemers hard nodig hebben.
Wij zullen u geregeld op de hoogte houden van onze voortgang
en hopen ook dat onze leden, wanneer nodig, ons daarin zullen
bijstaan.

VAN HET BESTUUR
Inmiddels is Tuindorp overgegaan op een compleet nieuw
ledenadministratiesysteem. Daarbij is het nodig dat wij meer
gegevens van u en uw gezinsleden ontvangen. Bij uw
acceptgiro voor dit jaar treft u dan ook een invulformulier aan
met het dringende verzoek om dit ingevuld in te leveren.
Nog meer, het kan niet op. Dit jaar gaat Tuindorp digitaal.
Tuingeluiden via de mail en zeer frequent digitale informatie
over de activiteiten om u er nog eens aan te herinneren. Zo
hoeft u naderhand niet te zeggen,” jammer dat ik het ben
vergeten”.
Helaas is ons paradepaartje het zwembad ook ons grote
probleem. Tuindorp kan steeds vaker niet voldoen aan de
kwaliteit die de overheid stelt aan zwemwater in een zwembad
zoals wij hebben. Van de Provincie hebben wij inmiddels een
alarmerende brief ontvangen. Wij beraden ons hoe wij hiermee
moeten en kunnen omgaan. Het worden dus spannende tijden.
U ziet wij zijn volop bezig met de toekomst. Helpt u ons daarbij
een beetje? Immers vele handen maken licht werk!
Tot ziens in de Speeltuin of bij één van de vele andere
activiteiten.
Roy Gunther
Voorzitter

AGENDA
19 Maart 2011
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
Door wie de muziek wordt verzorgt is nog een verassing.
2 april 2011
OPENING SPEELTUINSEIZOEN
Zaterdag 2 april 2011 gaat om 12.00 uur de poort van Speeltuin
Tuindorp weer open. We openen het seizoen door de kinderen uit
de wijk met muziek op te halen. We houden ook een
ballonwedstrijd: door het oplaten van de ballonnen openen we
“officieel” het nieuwe speeltuinseizoen. Het oplaten van de
ballonnen zal rond 14.00 uur plaatsvinden. Er is een leuke prijs te
winnen, komt jou ballon namelijk het verst dan win je 2
toegangskaarten voor Ouwehands Dierenpark!
De speeltuin is op deze zaterdag open van 12.00 tot 16.00 uur
8 april 2011
DROPPING VOOR DE JEUGD
We worden ergens in Wageningen gedropt en moeten de weg
terug zien te vinden. Onderweg moeten we een puzzel oplossen.
Misschien is het al donker, maar je loopt niet allen.
De vrijwilligers van Tuindorp gaan ook mee.
Kosten leden:
gratis
Kosten niet leden: € 2,50
te voldoen bij opgave
Tijd:
van 19.00 tot 21.00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

AGENDA
16 april 2011
ROMMELMARKT
Op 16 april 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 14 april 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 naar info@speeltuintuindorp.nl sturen met vermelding van naam, adres en
telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.
aanvang:
10.00 uur
einde ca.:
13.00 uur
21 april 2011
Aanvang:

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
20.00 uur in de achterzaal van Tuindorp

18 juni 2011
MIDZOMERFEEST / SPEELTUINDAG
Een groot feest in de speeltuin. Met o.a. een luchtkussen,
schminken, een poffertjeskraam. Minirommelmarkt en liveartiesten. Er worden hamburgers en braadworstjes verkocht.
Dus kom bij ons genieten van het buitenfeest.
kosten:
gratis
aanvang:
10.00 uur
einde ca.:
16.00 uur
leeftijd:
alle leeftijden
18 juni 2011
VOORRONDE WAGENINGS GRAS
Aansluitend aan het Midzomerfeest is er in de speeltuin de laatste
voorronde van Wagenings Gras. Een talentenjacht georganiseerd
door stichting Wagenings Gras. De stichting wil met dit initiatief
wagenings talent aanboren,maar ook talent uit de omgeving is van
harte welkom. Uiteraard gaan we dit spektakel weer buiten in een
tent uitvoeren. Wil u/jij meedoen met Wagenings Gras? Geef je
dan op door een e-mail te sturen naar:
wageningsgras@hotmail.com
kosten:
gratis
aanvang:
19.00 uur
einde ca.:
24.00uur
leeftijd:
alle leeftijden

WAGENINGSGRAS
Drie voorronden WageningsGras
WAGENINGEN – De stichting WageningsGras gaat in 2011
haar derde seizoen in. De vorige twee jaargangen waren een
groot succes. Voordat er van enige publiciteit sprake was,
hebben tien deelnemers zich alweer ingeschreven.
Er kunnen nog acht bij, daarmee zitten alle voorronden vol.
Het Nederlandstalig festival bleek ook nu weer veel deelnemers
en toeschouwers sterk tot de verbeelding te spreken.
Corrie van Rumund en Jan Boer hebben er samen met
penningmeester Loek Buys voor gezorgd, dat WageningsGras
een laagdrempelig festival is, waar veel mensen van kunnen
genieten.
Loek Buys, directeur van theater Junushoff, heeft inmiddels
afscheid genomen van Wageningen.
Zijn opvolger als penningmeester van WageningsGras is
Masood Eslami. Het doel van WageningsGras is om mensen
met Nederlandstalige liederen het podium op te krijgen.
Daar mag het klinken van musicallied tot levenslied, van muziek
van Herman van Veen, Marco Borsato, Willeke Alberti tot
Johnny Jordaan. Mensen, die op welke manier dan ook,
Nederlandse liedjes zingen, kunnen zich inschrijven.
Het Nederlandse lied, maar dan zo breed mogelijk.
Men mag liederen van andere artiesten zingen, karaoke is niet
toegestaan. Men mag een aantal liederen laten horen tot
maximaal vijftien à twintig minuten, zichzelf begeleidend of
begeleid door een eigen orkest of (in overleg) met huisorkest
KunstGras van WageningsGras.
KunstGras treedt op in het Cultureel Café op woensdag 2 maart
in theater Junushoff. Zelfgeschreven nummers zouden
natuurlijk heel mooi zijn. Het evenement blijkt bijzonder geschikt
voor zangkoren van diverse pluimage. In drie voorronden
bepaalt een deskundige jury wie er doorgaan naar de grote
finale in theater Junushoff op zaterdag 25 juni.
De voorrondes liggen inmiddels vast.

WAGENINGSGRAS
Er wordt afgetrapt op zondagmiddag 17 april in het theatercafé
van Junushoff. Op zaterdagavond 21 mei is de tweede
voorronde in Café Loburg. De derde voorronde is op
zaterdagavond 18 juni in Speeltuin Tuindorp.
In Tuindorp sluit WageningsGras naadloos aan bij het grote
jaarlijkse feest van de mooiste speeltuin van Gelderland.
De finale is een week later, op zaterdagavond 25 juni in de
kleine zaal van theater Junushoff. Stichting WageningsGras
werkt nauw samen met de bblthk, Solidez en theater Junushoff.
Kijk op www.wageningsgras.nl.

Foto:
Het bestuur van WageningsGras: vlnr. Jan Boer, Corry van
Rumund en Masood Eslami (foto Koen Wilmink)

VRIJDAGAVOND 25 MAART 2011
DROPPING
VOOR DE
JEUGD
Op vrijdagavond 21 maart worden de kinderen samen met de
vrijwilligers van Tuindorp ergens in Wageningen gedropt.
Het is dan donker en moeten we de weg terug zien te vinden.
Onderweg moeten we letters verzamelen om later
in de speeltuin een puzzel oplossen.
Aanvang 19.00 uur
Eind: 21.00 uur
Kosten: € 2,50
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Zorg dat je een zaklamp meeneem

Adres:
Speeltuin Tuindorp
Floralaan 20b
6707 HR Wageningen

Telefoon 0317-411601

Stadsbrink 1f, 6707 AA Wageningen, tel: 0317 428419

KLEURPLAAT

ZATERDAG 2 APRIL 2011 IS HET ZOVER
SPEELTUIN TUINDORP OPENT FEESTELIJK HAAR DEUREN!
Misschien is het u nog niet bekend dat Wageningen al bijna 60 jaar een fantastisch speeltuin
met zwembad heeft voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aan de Floralaan in Wageningen!

KOM EENS KENNISMAKEN MET TUINDORP!
Op zaterdag 2 april gaan de deuren van de speeltuin voor het jaar 2011 weer open.
Heeft u kinderen in de genoemde leeftijdsgroep, laat hen genieten van de mogelijkheden die
Tuindorp biedt.
Meer informatie?
Bezoek dan onze website www.speeltuin-tuindorp.nl voor de vele activiteiten en
mogelijkheden die Tuindorp biedt. Niet alleen voor jong mar ook voor oud en alles wat
er tussen zit.
Vanaf 12:00 uur is Speeltuin Tuindorp weer geopend. Om 13:30 uur is er een optocht vanuit
de speeltuin door Wageningen met voorop de Drumband uit Heelsum. Als we terug komen
in de speeltuin zal deze officieel worden geopend door het oplaten van ballonnen.
Aan deze ballon mag je een kart hangen met jouw naam erop.

DE BALLON DIE HET VERST KOMT WINT 2 TOEGANGSKAARTEN VOOR
OUWEHANDS DIERENPARK RHENEN!

De Speeltuin sluit deze dag om 16:00 uur
Entree is deze dag gratis!
Adres:
Speeltuin Tuindorp
Floralaan 20b
6707 HR Wageningen
Telefoon 0317-411601

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

Speeltuin (1 april - eind oktober )
Schilderclub 50+
Damesgroep (handenarbeid,.e.d.)

Speeltuin (1 april - eind oktober )
Ouderensoos
Cameraclub (2 x per maand )
IVN cursussen

WOENSDAG
10.00 - 17.00
14.00 - 15.30

Speeltuin (1 april - eind oktober )
kinderclub voor 4 t/m 12 jarigen van november t/m maart

19.30 - 23.00

Klaverjassen en jokeren (vanaf 16 jaar)

DONDERDAG
10.00 - 17.00 Speeltuin (1 april - eind oktober )
13.30 - 16.30 Bingomiddag 55+ (3e donderdag )
20.00 - 23.30 Kaartclub De Rijn (3e donderdag )
Succulenta (cactusclub 2e donderdag )
Bingoavond (laatste donderdag v.d. maand )

Voor overige activiteiten of vragen of lidmaatschap
Hans Jansen maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur
: 0317 - 41 16 01

Speeltuin Tuindorp
Floralaan 20B
6707 HR Wageningen
telefoon
fax
site
e-mai
hyves
Bank

: 0317 - 41 16 01
: 0317 - 45 02 00
: www.speeltuin-tuindorp.nl
: info@speeltuin-tuindorp.nl
: www.speeltuin-tuindorp.hyves.nl
: 15.46.42.576

