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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders,
De vakantie zit er voor de meeste van ons op en zijn we al weer bezig om
het normale leven op te pakken.

Even een update van de ontvangen e-mailadressen van de leden:
Dit gaat aardig goed echter missen we nog veel adressen. Mocht het u
ontgaan zijn om uw e-mailadres door te geven willen wij u verzoeken dit
alsnog te doen op ons info-account info@speeltuin-tuindorp.nl Zoals
in de vorige Tuigeluiden vermeld kunnen wij u met het e-mailadres beter
op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Voor de komende tijd staan er weer een aantal leuke activiteiten op stapel
voor jong en oud. Hiervoor willen wij u verwijzen naar de agenda in het
midden van dit boekje. Wist u dat de agenda bewust in het midden van het
boekje zit? Zo kunt u hem er makkelijk uithalen en op het prikbord in de
keuken hangen en kunt u ook nooit een activiteit vergeten.
Ook in deze tuingeluiden een verslag van het zomerkamp in augustus.
De redactie is nog steeds op zoek naar enkele mensen die het redactionele
team willen versterken. Heeft u goede communicatieve vaardigheden en
kunt een een aardig stukje schrijven dan zouden wij zeer verheugd zijn als
u het team komt versterken. We hebben over het algemeen één keer per
maand overleg.
Info en aanmelding bij Gert Engelen.
gert.engelen@speeltuin-tuindorp.nl
Namens de redactie,
Gert Engelen
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IN DE SCHIJNWERPER
Naam:
Martha van Orden van holland

Geboren:
3 November 1948
Wat is je huidige beroep?
Oppas-oma van onze kleinkinderen.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Ik woonde vroeger dicht bij de speeltuin, en speelde daar toen veel.

Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Alle voorkomende activiteiten,en werkzaamheden die zich voordoen in de
speeltuin doe ik met volle overtuiging mee.

Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
fietsen en wandelen met de dames, ik dart graag, en sjoelen vind ik ook
leuk. Ik ga ook graag naar de camping in Zeeland met de grote vakantie.

Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen en welk het lelijkste?
Arboretum de bloementuin vind ik het mooiste plekje. De lelijkste plek is
nog steeds voormalige Kirpenstein-terrein.

Wat zou je graag verbeterd zien in de speeltuin?
Dat we net als vroeger met zijn allen de schouders er onder zetten om
het gebouw twee keer per jaar een grote schoonmaakbeurt te geven.

Welke krant of tijdschrift lees je?
De roddel bladen, zoals Privé, Weekend en Story en de dag- en
weekbladen.
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VAN DE REDACTIE
Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
Nee, geen kans, mijn man ZIT MAAR TE ZAPPEN, snapt U,
ik kijk wel met hem mee, het gaat al 43 jaar goed zo.

Zijn er dingen die je kwijt wilt en wij niet gevraagd hebben?
Ik ben een beetje een gesloten type, en houd graag dingen voor me.

Aan wie zou je het stokje willen doorgeven voor de volgende uitgave
en waarom?
Henny Keyman, geen reden.
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ADVERTENTIE
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IN MEMORIAM
Op maandag 20 juni j.l. is op 82-jarige leeftijd ons oud bestuurslid Ton
Laurens overleden.
De heer Laurens is sinds de eind jaren 50 van de vorige eeuw tot begin van
deze eeuw naast bestuurslid mede verantwoordelijk geweest, samen met
oud (bestuurs)leden van het eerste uur, voor de inrichting en het
onderhoud en de uitbouw van de speeltuin.
Zijn voorliefde voor de techniek en kennis daarvan maakte dat de heer
Laurens de technische man van Tuindorp was en zorg droeg voor het in
goede staat houden van de speeltoestellen.
De heer Laurens was, als het maar even kon, aanwezig in de Speeltuin.
De heer Laurens is de laatste jaren, vanwege familie-omstandigheden en
zijn gezondheid, niet meer aanwezig is geweest in de Speeltuin. Iets wat
wij, ondanks het vele werk van de huidige vrijwilligers, nog dagelijks
merken.
Tuindorp is de heer Laurens en zijn familieleden die dat mede mogelijk
maakten, veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage in de opbouw van
Tuindorp.
Afgelopen 28 juni is de heer Laurens in het bijzijn van familie, vrienden en
kennissen na een bijzondere bijeenkomst in Ede gecremeerd.
Namens bestuur, vrijwilligers en leden van Tuindorp, wens ik de familie van
de heer Laurens veel sterkte in de komende tijd.

Roy Gunther
Voorzitter
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Wanneer u deze Tuingeluiden leest heeft de Speeltuinbende van het NSGK
op 31 augustus j.l. Tuindorp bezocht en aanbevelingen gedaan voor de
renovatie van de Speeltuin.
U heeft hierover in de pers het een en ander kunnen lezen.
Inmiddels is uw bestuur bezig met de verdere uitwerking van de plannen
en de fondsenwerving.
Ruim EUR 100.000,-- zal er nodig zijn om de zeer ambitieuze plannen te
verwezenlijken. Een enorme uitdaging voor onze vereniging. Uw hulp
daarbij is zeer nodig.
Bij het schrijven van dit artikel kan u nog niet meer verteld worden. Maar
wij houden u op de hoogte zodra er meer bekend is.
Een fijn bericht heeft Tuindorp ontvangen van het Oranjefonds. Het fonds
doet Tuindorp een gift van EUR 3.000,-- Voorwaarde is dat bewoners uit
de buurt wat aan het bestedingsdoel hebben. Een nieuw toestel als
onderdeel van de renovatie is zo’n bestedingsdoel. Binnenkort zal het
Oranjefonds de check aan Tuindorp overhandigen waarover de plaatselijke
en regionale media nadrukkelijk zal worden ingelicht.
Wij zijn alweer de laatste 4 maanden van 2011 ingegaan. Binnenkort zult u
de uitnodiging ontvangen voor de begrotingsvergadering 2012. Wij hopen
dat u in grote getale hieraan gehoor zult geven.
Voor het overige verwijs ik naar de website van de Speeltuin, waar alle
activiteiten van de laatste 4 maanden van 2011 in staan omschreven. Er is
vast wel iets bij wat uw interesse heeft. Wij nodigen u dan ook uit om 1 of
meerdere activiteiten bij te wonen.
Mist u een activiteit of heeft u een idee voor een nieuwe activiteit, laat het
ons dan weten. Samen kunnen wij dan onderzoeken in hoeverre wij
nieuwe activiteiten kunnen realiseren.
Graag tot ziens in Tuindorp.
Roy Gunther
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Halloween
In

Tuindorp
Vrijdag 28 oktober 2011
Heksen,vampiers, aliens en ander eng gespuis:
kom vrijdag 28 oktober naar Tuindorp.
We gaan de buurt “opvrolijken”, er is een spokentocht
door de speeltuin en heksenbal.
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom,
maar je moet wel verkleed zijn!
Voor leden is de toegang gratis, niet leden betalen €2,50
Pappa en mamma mogen niet meedoen (durven ze toch niet)
Ze mogen je alleen halen en brengen.
We beginnen om 18.30 uur, we stoppen om ca. 21.00 uur.
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AGENDA
3 september 2011 AIRBORNE WANDELTOCHT
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 vereniging zorgt voor een hapje en een drankje
onderweg. We vertrekken met z'n allen vanuit de speeltuin en gaan met de
bus naar Oosterbeek.
Inschrijven bij het kantoor van Tuindorp.
kosten:
€ 7,50 per persoon, te voldoen bij opgave
leeftijd:
vanaf 6 jaar
(bovengenoemde kosten zijn incl. vervoer, inschrijfgeld en twee keer een
versnapering tijdens de wandeltocht)

10 september 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 verzorgd is nog een verassing.
28 oktober 2011 HALLOWEEN
Oproep aan alle Heksen, Vampiers, Alliens en al het andere enge “gespuis”
vrijdag 28 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 om 18.00 uur brengen en om 21.00 uur ophalen.
kosten leden:
gratis
kosten niet-leden:
€ 2,50 te voldoen bij opgave
aanvang:
18.30 uur
einde ca.:
21.00 uur
leeftijd:
4 t/m 12 jaar
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AGENDA
29 oktober 2011 BOER’NBAL
De durpsroad van tuundurp en de Speulkeuters kommen weer soamen om
de nieuwe prins, die incognito in het dorpshuus oanwezig is, te
oanschouwen. Om de soamenkomst te vieren wordt er eerst wat gekletst
en wat gezopen (in lichte moate wel te verstoan)
Om elluf over tien zal prins Willem d’n eerste soamen met z'n prinses
Marjan d’n tweede de septer van het prinsdom van tuundurp tot nederrijn
overdragen oan de nieuwe prins.
kosten:
groatis
aanvang:
elluf veur acht
einde ca.:
11 over middernacht
leeftijd:
Vanaf 16 joar
12 NOVEMBER 2011 ROMMELMARKT
Op 12 november 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 10
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.
aanvang:
10.00 uur
einde ca.:
13.00 uur
26 november 2011 SINTERKLAASFEEST
Sint heeft ons laten weten heel graag weer de kinderen van Tuindorp te
bezoeken. Daar bouwen wij van de jeugdcommissie natuurlijk een leuk
feestje omheen. Het Sinterklaasfeest is voor kinderen van
3 t/m 7 jaar, en alleen voor leden.
Sinterklaas verwachten we rond 15.00 uur.
Inschrijven bij het kantoor van Tuindorp.
kosten:
€ 3,00 per kind, te voldoen bij opgave
aanvang:
15.00 uur
einde ca.:
17.00 uur
leeftijd:
3 t/m 7 jaar
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KLEURPLAAT
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ADVERTENTIE
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INSCHRIJFSTROKEN
Sinterklaasfeest 26-11-2011 & Verrassingsmiddag 14-12-2011
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 18 november. Aanmelden voor de
verrassingsmiddag (8 t/m 12 jaar) kan t/m 7 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

…………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….…
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Boer`nbal
Tuundurp
5,82

ZATERDAG 29 OKTOBER 2011
De Durpsraod van Tuundurp organiseert:

Het Boer`nbal 2011
Een gezellige avond met dansen, een verloting en
op een onverwacht moment presenteren
wij de nieuwe prins en prinses.
We hebben een topmuzikant, garant voor gezellige
dansmuziek:
Wim Polman
elluf veur 8 gaat de zaal open,
20.11 uur Openbaore Raodsvergaodering
En aonsluitende Boer`nbal 2011
Toegang is graotis!
Locatie: Durpshuis (Tuindorp), Floralaan 20 B Wageningen
Dresscode: boerenkiel en/of boerenzakdoek
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Vrijdag 19 augustus 17:00 uur, eindelijk is het dan zover
het zomerkamp gaat beginnen !
De kinderen kwamen ’s middags al langzaamaan binnen druppelen,
ouders beladen met tassen, slaapzakken, luchtbedden en kussens erachteraan.

De kinderen gaan de tent inspecteren, luchtbedden opblazen en een plekje
kiezen om te slapen.
De ouders nog snel telefoonnummers doorgeven een kus en dan door kinderen en
vrijwilligers de tuin uit worden gestuurd.
Het feest kan dan eindelijk beginnen. De barbecues worden aangestoken,
patat gebakken en een gezellige maaltijd is het gevolg, tussen door even lekker
ravotten en dan volgt het toetje…………… ijs met allerlei lekkers zodat de kinderen zelf
hun ijs kunnen versieren. Als het ijs verorbert is, is het tijd voor spelletjes.

Als eerste gaan de kinderen in 2 teams een vlot bouwen van banden en lakens, het
team dat als eerste met het vlot heen en weer is geweest in het zwembad heeft
gewonnen. Maar zo’n vlot bouwen is niet eenvoudig en kost de nodige stress bij
beide teams. Als het vlot dan eindelijk ik het water ligt snel naar de overkant en weer
terug (en niet stiekem met de voeten op de bodem dames!) Het vlot van team 2
komt helaas in 2 delen terug, maar dat kan de pret niet drukken.
Dan nog een spel met het opstapelen van de banden over elkaar heen.
Ook dit geeft heel veel pret, beide teams gaan voor winst en zijn super
fanatiek, de vrijwilligers natuurlijk ook.
Bij het memoriespel staan de dames van team 2 te kwebbelen en missen zo veel
plaatjes ze worden dan ook ruim door team 1 verslagen hierbij moeten we even
melden dat vooral de kleintjes het heel goed doen.
Bij het kampvuur leest Naomi een spannend verhaal voor over het geheim van een
Horlogemaker. Dit deed Naomi wonderbaarlijk, onze complimenten hiervoor.
Gewapend met zaklampen gaat het dan in het donker door de speeltuin om de
dierenplaatjes te zoeken en de bijbehorende vragen te beantwoorden.
Als afsluiting van de avond hebben we marshmallows en knakworsten die we op het
kampvuur warm maken. De allerkleinsten liggen dan al lekker te slapen maar de grote
kinderen laten zich alles lekker smaken en gaan daarna dan ook de tent in.
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Slapen is voorlopig natuurlijk nog niet aan de orde, er wordt nog lange tijd gefluisterd
en gegiecheld tot het de vrijwilligers te gek wordt en ze de tent
in gaan en even een niet mis te verstaan dreigement ten gehore brengen.
“Iedereen die nu niet gaat slapen slaapt vannacht buiten”
En het was koud buiten!
Gelukkig hielp dat en was het snel rustig in de tent. Dat kon dat helaas niet
gezegd worden van de vrijwilligers die het reuze gezellig hadden rondom
het kampvuur.
Rond 3 uur kopen ook de vrijwilligers die bleven slapen de slaapzak in.
De bikkels Jan, Vincent, Yasin en Lesley zijn de hele nacht op gebleven en
hebben de tuin en de kinderen bewaakt.
’s Ochtends om half 7 vond Jan dat er wel genoeg geslapen was en die blies eens flink
op de toeter zodat de vrijwilligers en de eerste kinderen wakker werden.
We weten nu dat ook Bianca flink snurkt (we leven met Manuel mee !)
Als alle kinderen wakker zijn gaan we met z’n allen ontbijten, daarna is het moment
aangebroken om te laten weten welk team er gewonnen heeft. Dat is niet zo’n
verrassing want team 1 ging als een speer. En ja dames, het moet gezegd worden
dat geklets is niet handig als er een wedstrijd aan de gang is.
Maar gelukkig is er in Tuindorp een prijs voor iedereen. Er wordt nog even gespeeld
ook met de diverse prijzen die de kinderen uitgezocht hebben als de ouders alweer
binnen komen om het kroost op te halen.
Wij vrijwilligers kijken terug op een heel gezellig en geslaagd zomerkamp, en
zouden iedereen 16 december graag terug zien om samen met ons een
winterkamp te beleven. Dan mag iedereen komen met een luchtbed en slaapzak.
We gaan een gezellige kerstfilm kijken, de kerstbomen in de grote zaal optuigen,
een kerstman aankleden, en nog veel meer leuke dingen.
Wij hebben er nu al zin in !!
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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

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
13.30 - 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
tel.: 0317 - 41 16 01
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