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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders.
De donkerdagen van het jaar. Een hoop mensen die daar erg veel
problemen mee hebben. Maar voor mij een van de gezelligste periodes
van het jaar. Sinterklaas, kerstmis, oud en nieuw, lekker de houtkachel
opstoken, sneeuwballen gooien en schaatsen, als het vriest.
Misschien is het u opgevallen dat wij tegenwoordig een postbus hebben.
Dit hebben wij gedaan omdat er toch regelmatig post in onze buitenbus
aan het hek wordt vernield. Dus mocht u voornemens zijn om post naar de
speeltuin te sturen moet u dit doen naar, postbus 246, 6700 AE te
Wageningen.
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 elders in
het boekje. Normaal gesproken zit de agenda in het midden van
tuingeluiden. Deze uitgave hebben wij hem verplaatst omdat in het
midden de jaaragende is gepubliseerd. Deze kunt u loshalen van het boekje
en op de koelkastdeur of op het toilet hangen. Zo heeft u altijd de
activiteiten bij de hand.
Ook in deze tuingeluiden een verslag van Halloween, was weer een enorm
succes en wij willen de buurt waar de kinderen hebben gelopen dan ook
hartelijk bedanken voor hun medewerking.
nummer
4 enkele mensen die het redactionele
De redactie is nog steeds op zoek
naar
team willen versterken. Heeft u goede communicatieve
vaardigheden en
dec-11
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

Rest mij niets ander dan u veel leesplezier en hele fijne feestdagen toe te
wensen.
Namens de redactie,

03

VACATURE'S

Vrijwilligers
We horen het zo vaak: waarom is onze speeltuin op zaterdag gesloten?
Of in de avonduren tijdens de zomervakantie, of op Koninginnedag…
Reden is simpel:
We hebben een tekort aan vrijwilligers (M/V) die dit op willen pakken.
Wij zoeken vrijwilligers voor diverse taken in de vereniging, misschien iets
voor u?
Voor de volgende taken zoeken wij vrijwilligers:
- Toezichthouder speeltuin op werkdagen, maar ook voor zaterdagen.
- Bardienst op werkdagen, maar ook voor vrijdag/zaterdagavond
(feesten/partijen).
- Onderhoudstaken en Groenvoorziening.

Sponsorcommissie:
Een nieuwe commissie met maar 1 taak:
zoveel mogelijk sponsoren zoeken om onze verenigingskas
op peil te houden.

nummer 4
Renovatie speeltuin:
Vrijwilliger(s) die mee willen praten/denken
dec-11 over de her -inrichting
van de speeltuin.

Heeft u interesse? Laat het ons weten of kom informeren.
Secretariaat Tuindorp,
Postbus 246
6700 AE Wageningen
Mailen mag ook: info@speeltuin-tuindorp.nl
Informeren bij Hans Jansen tijdens kantooruren kan natuurlijk ook.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
November 2011
Weer bijna een jaar voorbij waarin vele leuke en minder leuke zaken
voorbij zijn gekomen.

In mei hebben wij van de Provincie het bericht ontvangen dat het
zwembad niet meer aan de eisen zou voldoen. Gelukkig is het met een
sisser afgelopen en met aanpassingen is het zwembad, wel met wat
vertraging, toch weer open gegaan. Hoewel dit jaar het weer niet zo mooi
was als in 2010 hebben de kinderen zich toch kunnen vermaken.
Het kapot waaien van de tenten die Tuindorp gehuurd heeft in juni voor de
jaarlijkse voorronde van Wagenings Gras heeft de vereniging helaas geld
gekost. Het feest ging uiteraard door en wel in de grote zaal. Wij kunnen
gerust zeggen dat het ook dit jaar weer een succes is geweest. Volgend jaar
weer, maar vanwege het Europeesch voetbalkampioenschap vindt de
voorronde in Tuindorp op 28 april plaats. Noteer dus alvast deze datum in
uw agenda.
Dit jaar is ons oud bestuurslid Ton Laurens overleden. In de vorige
Tuingeluiden heeft u daarover kunnen lezen. Een man die veel voor de
vereniging heeft betekend en niet vergeten zal worden.
Ook heeft Tuindorp ook dit jaar weer een weekje vakantie kunnen
organiseren voor de senioren. Men bleef dit jaar in Nederland maar de
nummer
4
pret was er niet minder om. Het
bestuur
heeft de indruk dat niet iedere
senior op de hoogte is van dit jaarlijkse weekje
dec-11 uit. Heeft u ook eens zin in
een fijne vakantieweek dan nodig ik u graag uit hierover contact op te
nemen met Hans Jansen of het secretariaat van Tuindorp.
2011 is het jaar geworden van belangrijke en ingrijpende beslissingen. Zo
zijn er plannen gemaakt om de Speeltuin volledig te renoveren en ook
toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Daarbij dient de
Speeltuin te voldoen aan hedendaagse eisen. Veilig, kindvriendelijk en
sociaal zijn daarbij belangrijke steekwoorden.
De kosten voor de renovatie zijn door het bestuur begroot op € 120.000,-Veel geld, maar het is het zeker waard.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Inmiddels is aan de Gemeente gevraagd om een flinke donatie. Het
meedoen van de Gemeente is voorwaarde voor het NSGK om een gelijke
donatie te doen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf is er nog geen
antwoord van de Gemeente Wageningen ontvangen.
Het wijkpanel Zuid (Centrum/Nude) onderzoekt op dit moment de
mogelijkheden van een donatie en probeert de overige wijkpanels mee te
krijgen. Immers Tuindorp is een wijk overstijgende vereniging. Wij wachten
met spanning af en houden u op de hoogte en ook van de andere
activiteiten om geld te genereren.
Ook dit jaar heft de vereniging kunnen draaien door de inzet van de
vrijwilligers. Wij willen dan ook via deze weg en niet alleen tijdens de
jaarlijkse vrijwilligersavond onze hartelijke dank uitspreken voor de
bijdrage die iedere vrijwilliger heeft geleverd. Zonder hen geen activiteiten
en zonder activiteiten geen Tuindorp.
Wij hopen ook volgend jaar weer op hen te mogen rekenen.
Goede feestdagen en mogelijk tot op de Nieuwjaarsbijeenkomst van
Tuindorp.
Roy Gunther
Voorzitter
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ADVERTENTIE
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AGENDA
7 december 2011
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
aanvang:
18.30 uur, vanaf de speeltuin
einde ca.:
20.00 uur
leeftijd:
4 t/m 12 jaar
14 december 2011 VERRASSINGSMIDDAG
Op woensdagmiddag 14 december 2011 is er een verrassingsmiddag
alleen voor leden. Wat we gaan doen blijft natuurlijk een verrassing,
we beginnen in ieder geval om 13.30 uur.
Inschrijven bij het kantoor van Tuindorp.
kosten leden:
€ 3,00 te voldoen bij opgave
aanvang:
13.30 uur, vanaf de speeltuin
einde ca.:
16.30 uur
leeftijd:
8 t/m 12 jaar
16 december 2011 WINTERKAMP MET KERSTFILM
Net voor de kerstvakantie in Tuindorp op kamp. De kleine zaal wordt onze
tent en in de grote zaal gaan we een gezellige huiskamer maken door een
kerstboom te versieren. Ook gaan we de Kerstman aankleden en gaan we
gezellige een kerstfilm kijken op een groot scherm. Natuurlijk is er een
4
warme chocolademelk en nog nummer
veel meer.
We gaan laat slapen nadat we
natuurlijk eerst een kussengevecht hebben
gehouden. Neem gerust een
dec-11
lekker kussen of je knuffelbeer mee. De volgende ochtend lekker ontbijten
met kerstbrood en nog veel meer.
Inschrijven bij het kantoor van Tuindorp voor 14 december.
kosten leden:
€ 3,50
te voldoen bij opgave
kosten niet-leden:
€ 6,00
te voldoen bij opgave
Aanvang:
18:30 uur (zaal open 18:15 uur)
Einde winterkamp: zaterdag 10:00uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
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AGENDA
2 januari 2012
NIEUWJAARSRECEPTIE
Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom om het glas te heffen
op een gezond 2012. Een hapje en een drankje ontbreken daarbij niet.
Leeftijd:
vanaf 16 jaar
Aanvang:
19.45 uur
Einde:
ca. 22.00 uur
6 januari 2012
NIEUWJAARSBAL 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 en een cocktailbar.
Kosten leden:
€ 1,00 te voldoen bij opgave
Kosten niet leden
€ 3,25
te voldoen bij opgave
Tijd:
van 19.00 tot 21.00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
11 februari 2012
DURPSFEEST VEUR DE KEINDEREN
Veur dat de grote minsen goan feeste, mogen eerst de keinderen
‘s middags gezellig komme hossen. We hebbe die middag hapjes,
drankjes en als afsluiter: het Staotsbanket. (oftewel : je mag mee eten).
Je vaoder en/of moeder mogen je komme brengen en haolen,
maor ze mogen nie mee blijven.
Carnavalskleding verplicht (een voetbalshirt is geen carnavalskledij).
Kosten leden:
gratis
Kosten niet leden
€ 2,50 te voldoen bij opgave
nummer
4
Leeftijd:
van 4 t/m
12 jaar
Aanvang:
13.49 uur
dec-11
Einde:
17.11 uur
11 februari 2012
DURPSFEEST VEUR DE OUWE LUI
Na het Durpsfeest van kleine Speulkneuters zijn de ouwelui van
harte welkom. Prins Wilhelm d'n Eerste en page Chantal zullen bij het
durpsfeest aanwezig zijn om samen met de boeren, burgers en buitenlui
een mooi feest te vieren. Je moet wel verkleed zijn anders mag je niet naar
binnen. Natuurlijk is er ook weer een verloting met mooie prijzen.
Kosten:
gratis (wel verkleed)
Tijd: 2
0.11 uur (zaal open elluf veur 8)
Einde:
0.11 uur
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VERSLAG HALLOWEEN

Vrijdagavond, 28 oktober 2011
Eindelijk was het dan weer zover, Halloween.
De dag dat alle vrijwilligers bij Tuindorp eindelijk hun ware
gezicht konden tonen. Ze werden vergezeld door de kinderen
die (misschien ook wel als zich zelf) rondliepen. Spoken, heksen, mummies
en diverse Dracula’s waren die avond allemaal aanwezig bij Tuindorp.
De avond werd geopend door Melvin, en hoe !!!!!!!!!!!
Hij heeft de kinderen de stuipen op het lijf gejaagd en de stemming zat er
gelijk al goed in. Een goed verhaal en even de kinderen opjutten (een van
de kinderen heeft het overleeft in de achterzaal, want die durfde niet bij
Kevin in de zaal te blijven) en de kinderen waren klaar om de buurt door te
gaan.
De kinderen gingen in groepen de buurt in en gewone burgers maar ook
spoken, heksen en Dracula’s deelden met veel plezier handen vol met
snoep uit. Door de vele mensen die voor ons hun deuren openden duurde
deze strooptocht langer dan gedacht.
Terug gekomen in Tuindorp was de speeltuin verlicht met kaarsen en
konden de kinderen een voel, proef en ruikspel doen. Hier hebben ze zich
met veel gegriezel op gestort. Ze hebben de handen angstig in emmers
gestoken om koude, drillerige substanties te voelen of te proeven van de
nummerklaar
4
vreemde dingen die de vrijwilligers
gezet hadden. Sommige kinderen
moesten even overtuigd worden datdec-11
er geen vergif of enge beesten in
zaten. (tenminste, dat hebben we gezegd)
Hiermee was het eind van de avond aangebroken en
konden de ouders hun kroost, beladen met tassen
snoep, weer ophalen.
Ook dit jaar heeft de buurt weer enthousiast meegedaan met Halloween,
want wij vrijwilligers kunnen wel bedenken dat het leuk zou zijn om
Halloween te vieren, maar zonder medewerking van buurtbewoners
zou het een saaie Halloween zijn.
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Voor de activiteitencommissie zit het seizoen er al haast weer op.
Alleen op 10 december hebben we nog een optreden van het
smartlappenkoor de Waredo’s uit Dodewaard.
De Waredo’s maken er altijd weer een gezellige boel van.
De zaal gaat dan open om 12.30 uur en het optreden begint om
13.30 uur.
De entree bedraagt drie euro en het kopje koffie staat weer voor u
klaar!
Ook is er die middag een verloting aan gekoppeld,
meer daarover hoort u dan in de zaal.
Onze eerste activiteit is dan pas in 2012 en wel op 17 maart met een
rommelmarkt en op 24 maart met een gezellige Bingo Dansant met
muziek van Wim Polman.
Dit kan ik u echt aanbevelen!
En dan nog dit, wij als activiteitencommissie willen een ieder die dit
seizoen voor ons klaar heeft gestaan bedanken voor de inzet!
Alvast prettige feestdagen, een goede jaarwisseling
en een gezond 2012!

Namens het bestuur van de activiteitencommissie,
Bert Claassen

nummer 4
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DANKBETUIGING
Tuindorp bedankt,
Betsie van Ojik Fotografie
Voor de belangeloze bijdrage tijdens het Drupsfeest van Tuundurp.
Trouwreportages, Albums, Portretfotografie
Betsie van Ojik Fotografie, Wageningen
Telefoon: 06-15076063
www.betsievanojik.nl
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Activiteiten Tuindorp 2012
Schrijf het alvast op in uw agenda
Activiteiten altijd onder voorbehoud: kijk regelmatig op onze website!!!
Januari

Maandag
Vrijdag
Donderdag

2 Nieuwjaarsreceptie
6 Nieuwjaarsbal voor de jeugd!
26 Bingo

Februari

Zaterdag
Zaterdag
Donderdag

11 Jeugdcarnaval
11 Durpsfeest
23 Bingo

Maart

Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Donderdag

9
17
22
24
24
29

April

Zaterdag
Donderdag
Zaterdag

21 Zeskamp
26 Bingo
28 Wagenings Gras

Mei

Zaterdag
Donderdag
Donderdag

12 Wageningen Gots Talent
30 Bingo
30 Bingo

Dropping
Rommelmarkt
Algemene Leden Vergadering
Opening speeltuinseizoen
Bingo Dansant
Bingo
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Activiteiten Tuindorp 2012
Schrijf het alvast op in uw agenda
Activiteiten altijd onder voorbehoud: kijk regelmatig op onze website!!!
Juli

Zomervakantie

Augustus Vrijdag

17 Zomerkamp jeugd

september Vrijdag
Zaterdag
Donderdag

7 Survival jeugd
22 Burendag-sluiting speeltuinseizoen
27 Bingo

Oktober

25 Bingo
26 Halloween jeugd
27 Boer`nbal

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

November Donderdag
Donderdag

1 Begrotingsvergadering
29 Bingo

December Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

1
7
14
15

Sint Nicolaasfeest
Lampionnenoptocht
Winterkamp
Smartlappenkoor

KAARTEN: van september t/m mei, elke woensdagavond!
KINDERKLUB: van novemter t/m maart, elke woensdagmiddag
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KERSTPUZZEL
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Oproep van de
Durpsraod
JEUGDCARNAVAL IN TUUNDURP 2012
Het duurt nog even, maar 11 februari 2012 is het weer zover: Carnaval in
Tuindorp of zoals wij het liever zeggen: Durpsfeest in Tuundurp.
We ontvangen dan de nieuwe jeugdprins en prinses
en maken daar een leuk feestje van.

Maar daar hebben we jullie bij nodig!!!
We zoeken kinderen die een act willen uitvoeren, op het podium.
Je mag zingen (een leuk carnavalsliedje bijvoorbeeld) je mag dansen
(bijvoorbeeld als een dansmarieke) maar je kan ook denken aan een buut,
of ton praten. Dat is iemand die een heleboel moppen op een leuke manier
kan vertellen.
Vraag het je ouders of kijk op de
website van omroep Brabant/carnaval.nl.
nummer 4
dec-11
Je mag met een groep vrienden/vriendinnen
optreden,
maar als je durft: ook alleen met jezelf in je uppie.

Wil je zingen, dansen of een act uitvoeren?
Meld je dan aan bij de Burgevaoder van Tuundurp en ga lekker oefenen.
En dan zien we je graag 11 februari op het podium!!!
Je act aanmelden kan via de mail: info@speeltuin-tuindorp.nl
of tijdens een jeugdactiviteiten bij Gert of Willem.
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Oliebollenactie
Tuindorp 2011
woensdag 28 en donderdag 29 december worden er oliebollen gebakken
in Tuindorp. De verkoop is tussen 13.30 uur en 18.00 uur.

4
U kunt de oliebollen in de nummer
voorverkoop
reserveren tegen contante
betaling. Op 28 en 29 december kunt u dec-11
ze tussen 13.30 uur en 18.00 uur
ophalen in het verenigingsgebouw.

De oliebollen kosten: € 0,70 per stuk, 10 oliebollen voor € 6,Bestellijsten liggen op de bar, u kunt ze direct bestellen!
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ADVERTENTIE

nummer 4
dec-11

17

VACATURE'S

Bestuur
Het lijkt nog ver weg: de Algemene Leden Vergadering 2012.
Maar er zijn enkele bestuurswijzigingen die nu al aandacht vragen.
Onze penningmeester, Marjan Engelen, zal aftredend zijn en niet
herkiesbaar voor deze functie. We zoeken dus een vervanger m/v!
Harry Keijman is als bestuurslid belast met technische zaken en
onderhoud, hij zal bij in de ALV aftreden: hij stelt zich niet herkiesbaar.
We zoeken dus versterking!!!
Vacature`s:
Penningmeester:
- Belast met het bijhouden en correct inboeken van dagelijkse
geldstromen binnen onze vereniging.
- Correct en tijdig afhandelen van facturen/rekeningen.
- Verzorgd maandelijks een financieel verslag tbv het bestuur.
- Verzorgd het financieel jaarverslag, welke tijdens de Algemene Leden - - Vergadering wordt gepresenteerd. Verzorgd de begroting, welke tijdens
de begrotingsvergadering elk najaar wordt gepresenteerd.
Bestuursleden:
Er is ruimte voor 2 nieuwe bestuursleden die willen mee- en vooruit
denken over onze vereniging. nummer 4
dec-11

Aanmelden voor een bestuursfunctie kan schriftelijk met minimaal 10
handtekeningen van leden, die uw voordracht ondersteunen.
Uw aanmelding stuurt u naar:
Secretariaat Tuindorp,
Postbus 246
6700 AE Wageningen
Afgeven op het kantoor, of aan een bestuurslid kan natuurlijk ook.
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KLEURPLAAT
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Kleur de kerstman netjes binnen de lijntjes in.
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Laatste nieuws:
we hebben een
nieuwe prins en page
ZATERDAG 29 OKTOBER

Ut was gezellig, Boer`nbal 2011. Gezellige muziek van Wim Polman, lekker
hapjes tussendeur en veul te mooie prijzen bij de verloting. Maor d`r is ok
veul gedanst: veur de laotste maol gingen Prins Willem d`n Eerste en
prinses Marjan de Tweede veur in een polonaise.
Rond 21.33 uur hebben we de
nieuwe prins en page ontvangen.
Na de overdracht van ut Waopen
van Tuundurp en de scepter aon
de nieuwe prins en page hebben
we Willem en Marjan uitgezwaaid
onder klanken van de klapmars.
nummer 4

Prins Wilhelm de Tweede en
page Chantal zijn daorna, volgens
traditie, veurop gegaon in een
boer`npolonaise. D`r zullen er nog
veul volgen komend seizoen.
Foto`s staon op de website van
de speultuinvereniging, maor ok
op de hyves-paogina van Tuundurp
"tuundurp.hyves.nl"

dec-11

De prins en page in ut echt zien? kom dan zaoterdag 11 februari naor
Tuundurp, naor ut grote Durpsfeest!!!
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Prins Wilhelm d’n 1e
en

Page Chantal
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WEEKAGENDA

MAANDAG
10.00 - 17.00

Speeltuin (april tot eind oktober )

DINSDAG
10.00 - 17.00
13.30 - 16.00

Speeltuin (april tot eind oktober )
Ouderensoos

WOENSDAG
10.00 - 17.00
13.30 - 15.30
19.30 - 23.00

Speeltuin (april tot eind oktober )
kinderclub voor 4 t/m 12 jarigen van november t/m maart
Klaverjassen en jokeren van september t/m mei (> 16 jaar)

DONDERDAG
10.00 - 17.00 Speeltuin (april tot eind oktober )
13.30 - 16.30 Bingo middag 55+ (3e donderdag )
20.00 - 23.30 Bingo avond (laatste donderdag v.d. maand )

VRIJDAG
10.00 - 17.00

Speeltuin (april tot eind oktober )

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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