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VAN DE REDACTIE
Beste Tuingeluiders.
De feestdagen hebben we al weer ver achter ons liggen en alle goede
voornemens liggen inmiddels in de grijze kliko. Prins Wilhelm d'n tweede en
zijn page Chantal waren tijdens het Durpsfeest zeer goede gastheer en
gastvrouw en hebben de speulkenuters weer goed vertegenwoordigd
tijdens het gouden Stuiverbal van de Dolle Instuivers in Renkum, welke ook
op ons Durpsfeest te gast waren.
Over de Dolle Instuivers gesproken, de Speulkneuters hebben tijdens de
optocht in Renkum de eertste prijs gewonnen voor de door de vrijwilligers
gebouwde praalwagen. Deze praalwagen is tijdens de koude periode in
februari door de vrijwilligers gebouwd. Heren en dames diep respect
hiervoor.
Op 22 maart is er de algemene ledenvergadering. Uiteraard bent u van
harte welkom om, samen met het bestuur, mee te denken over de
toekomst van Tuindorp. Tevens zijn er een aantal vacatures binnen het
bestuur welke nog dienen te worden ingevuld. Elders in deze uitgave van
Tuigeluiden meer hierover.
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
Tuingeluiden. De agenda zit in het midden van tuingeluiden zodat u deze
kunt loshalen van het boekje en op de koelkastdeur of op het toilet hangen.
Zo heeft u altijd de activiteiten bij de hand.
nummer 4

De redactie is nog steeds op zoek naar enkele
dec-11 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. Info en aanmelding bij Gert Engelen.
gert.engelen@speeltuin-tuindorp.nl
Rest mij niets ander dan u veel leesplezier toe te wensen.
Namens de redactie,
Gert Engelen
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IN DE SCHIJNWERPER
Naam:
Hennie Keijman

Geboren
15 april 1945

Wat is je huidige beroep?
Gepensioneerd

Hoe ben je betrokken geraakt bij Tuindorp?
Via het line dansen ben ik betrokken geraakt bij Tuindorp.

Wat zijn jouw werkzaamheden bij de speeltuin?
Ik ben actief voor de carnaval en behulpzaam bij verschillende
werkzaamheden.

Welke hobby’s heb je en is daar nog tijd voor?
Vind het heerlijk om een eind te wandelen en of te fietsen. Ik lees graag een
goed boek, maak vrijetijdskleding (vooral voor carnaval) en is graag creatief
bezig.
nummer 4

Wat vind je het mooiste plekje van Wageningen
en welk het lelijkste?
dec-11
Het mooiste plekje van Wageningen vind ik het Aboretum. Het lelijkste
gedeelte van onze stad vind ik zonder twijfel Kirpsenstein.
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IN DE SCHIJNWERPER
Wat zou je graag verbeterd zien in de speeltuin?
Geen idee, want daar ben ik weinig bij betrokken. Harry weet daar meer
van.

Welke krant of tijdschrift lees je?
Het tijdschrift Roots (natuurblad) lees ik graag en de Libelle. Als krant lees ik
dagelijks de Gelderlander.

Kijk je T.V. en welke programma’s hebben je voorkeur?
Ja ik kijk televisie en met name naar Engelse detectives. Natuur
programma’s vind ik ook interessant om naar te kijken.

Zijn er dingen die je kwijt wil en wij niet gevraagd hebben
Ik zou graag willen dat de mensen beter naar elkaar luisteren en aandacht
voor elkaar hebben. En niet langs elkaar oplopen.

Aan wie zou je het stokje willen doorgeven voor de volgende uitgave?
Stina Laamers
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Heeft Tuindorp nog een toekomst?
Misschien is dit voor u een vreemde vraag. Voor mij is dit een vraag die
steeds vaker door mij hoofd gaat. Wat maakt dat ik mij deze vraag geregeld
stel?

Daarvoor kijk ik steeds vaker terug naar mijn aantreden als voorzitter 4 jaar
geleden. Met een nieuw enthousiast bestuur en een grote groep reeds lang
belangeloos meewerkende vrijwilligers gingen wij aan de slag in de
Speeltuin die nodig aan onderhoud toe was.
Ook nieuwe activiteiten zijn sindsdien opgestart. Denk aan het
Midzomerfeest, Wagenings Gras en het Carnaval met dit jaar een heus
piratenschip bij de optocht in Renkum.
In de speeltuin was bij ons aantreden de sleetsheid van de toestellen af te
zien en er waren behoorlijk wat toestellen die aan vervanging toe waren.
Er had een aantal jaren geen keuring plaatsgevonden.
Het clubhuis was aan een renovatie toe: lekkages en doorgerotte balken van
het dak en kapotte dakpannen. De keuken was niet van deze tijd op het
gebied van hygiëne en inrichting
De complete CV-installatie (2 stuks) in het verenigingsgebouw diende
vervangen te worden en ook door het dak van de overkapping bij het
zwembad kon je de hemel zien.
De pompinstallatie van het zwembad haperde geregeld en diende
vervangen te worden en het zwembad diende jaarlijkse gerepareerd te
nummer 4
worden i.v.m. weglekkend water. Tenslotte dreigde de provincie met het
sluiten van het zwembad wanneer er nietdec-11
aan de vereiste hygiëne kon
worden voldaan.
Dit zijn zomaar een aantal zaken waarmee het bestuur mee te maken kreeg
en die uiteindelijk in de laatste 4 jaar een behoorlijk gat hebben geslagen in
de financiële reserves van de vereniging.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Niet alleen de financiële reserves maar ook de jaarlijkse negatieve
exploitatie van de vereniging, maakt dat ik de vraag stel:
Heeft Tuindorp nog toekomst?
"Is dat het dan alleen?" Vraagt u zich misschien af? Neen, zeker niet.
Sinds 2010 is Tuindorp bezig met grootse renovatieplannen. In
Tuingeluiden wordt hiervan melding gemaakt. Van de leden verneemt het
bestuur weinig over deze renovatie. Je zou toch verwachten dat het bestuur
periodiek op de huid wordt gezeten door leden die graag geïnformeerd
willen worden over de status van dit grootste project sinds de oprichting
van Tuindorp. Het is stil aan de overkant wordt er wel eens gezonden, wel
het is stil en wij wachten nog op hongerige vragen.
Zegt dit iets over de betrokkenheid van onze leden?
En de Gemeente dan? Om de renovatie te kunnen realiseren is een
eenmalige subsidie van € 40.000,- als start nodig. Door het bestuur is deze
vraag bij de Gemeente neergelegd.
Wanneer? In oktober 2011. En wat is het antwoord? Op 22 februari j.l.
hebben wij het bericht ontvangen dat de Gemeente nu geen toezegging kan
doen maar dat het in een breder kader moet worden gezet en verder
onderzoek moet worden gedaan. Als er eind maart geen duidelijkheid is dan
betekent dit dat ons project op losse schroeven komt te staan. Dit i.v.m.
subsidie van het NSGK die dan wegvalt.
4
Binnen onze vereniging wordennummer
er door
“autonome” commissies
activiteiten georganiseerd. Al jaren probeert
het bestuur greep te krijgen op
dec-11
met name de geldstromen binnen deze commissies. Het lukt het bestuur
niet. Als er verenigingen binnen een vereniging ontstaan dan is dat het
einde van de vereniging. En dat is iets waar het steeds meer op gaat lijken.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Dan de vrijwilligers.
Er is een grote groep van vrijwilligers. Dat is waar. Waar het aan ontbreekt is
aanvulling. Dit gebeurt nog te weinig.
En onze grote groep gezinleden die met kun kinderen de Speeltujn
bezoeken dan? Wij vinden het fijn dat onze Tuin deze ouders met kinderen
aantrekt, daar is hij voor.
Maar 1 ding dient men zich wel te realiseren. Het is geen Gemeentelijke
organisatie maar een private vereniging die kan bestaan mede dankzij
inspanningen van vrijwilligers.
Waarom melden zich geen nieuwe vrijwilligers aan. Is de tijd van “Het gaat
om mij en ik wil het en wel nu” ook in Wageningen en specifiek in onze
vereniging aangebroken?
Wageningen dat als woonplaats bekend staat, of was het stond, om zijn
sociale inslag?
Zoals bekend verhuren wij de zalen aan andere clubs/verenigingen etc.
De zaalverhuur heeft vorig jaar iets meer dan € 3.000,-- op gebracht. Onze
energiekosten (gas/electriciteit) bedroegen € 15.000,-- De zalen worden
vaker gebruikt door derden dan door de vereniging zelf. Maar het kan toch
niet zo zijn de energiekosten zoveel meer bedragen dan de verhuur
opbrengt. Het is een wonder met alle kosten dat de vereniging financieel
nog niet door het ijs is gezakt.
Aan contributies halen wij jaarlijks slechts € 13.000,-- op
De totale inkomsten bedragen € 63.000,-- De totale kosten € 70.000,-nummer
4
Contributies, zaalhuur en overige
(toegangs)prijzen
zullen drastisch moeten
worden verhoogd. Tussentijds!! Zo niet dan
zal Tuindorp de recessie
dec-11
financieel niet overleven.
Sinds 4 jaar zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden om het bestuur aan
te vullen tot het vereiste 6-tal.
Wel dat lukt ons niet. Sterker nog, dit jaar vertrekken 2 steunpunten uit het
bestuur: de penningmeester en het bestuurslid technische zaken.

10

VAN DE BESTUURSTAFEL
Functies die niet onbezet mogen blijven. Onze oproep via Tuingeluiden
maar ook het plaatsen van deze vacatures bij de vrijwilligerscentrale
hebben geen enkele kandidaat opgeleverd. Een vereniging zonder bestuur
zal niet kunnen bestaan.
Op 22 maart zouden wij een Algemene Leden Vergadering houden. De ALV
wordt verschoven. Deze datum van 22 maart willen wij nu gebruiken voor
een overlegsessie met alle vrijwilligers en de “proffessionals”, coördinator
Hans en onderhoudsman Willem. Daarbij staat centraal de vraag die sinds
een aantal maanden door mij hoofd gaat. Ik wil benadrukken dat ik
verwacht dat allen maar dan ook allen aanwezig zullen zijn!
Roy Gunther
Voorzitter

nummer 4
dec-11
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AGENDA
9 maart 2012
DROPPING/PUZZELTOCHT
We worden ergens in Wageningen gedropt en moeten de weg terug
zien te vinden. Onderweg moeten we een puzzel oplossen.
Het zal erg donker zijn maar je loopt niet allen.
De vrijwilligers van Tuindorp gaan ook mee.
Inschrijven kan t/m 9 maart 2012 bij het kantoor van Tuindorp.
Kosten leden:
gratis
Kosten niet leden:
€ 2,50
te voldoen bij opgave
Tijd:
19.00 tot 21.00 uur
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
Minimaal aantal deelnemers: 15
17 maart 2012
ROMMELMARKT
Op 17 maart 2012 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 15 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 met u op.
Tijd:
10.00 uur tot 13.00 uur
24 maart 2012
OPENING SPEELTUINSEIZOEN
Zaterdag 24 maart 2012 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
nummer
speeltuinseizoen. Het oplaten van
de4ballonnen zal rond 14.00 uur
plaatsvinden. Er is een leuke prijs te winnen,
komt jou ballon namelijk het
dec-11
verst dan win je 2 toegangskaarten voor Ouwehands Dierenpark!
De speeltuin is op deze zaterdag open van 12.00 tot 16.00 uur.
Kosten:
gratis
Tijd:
12.00 tot 16.00 uur
Leeftijd:
vanaf 4 jaar
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AGENDA
24 Maart 2012
BINGO DANSANT
De welvertrouwde bingo-dansant, kom gerust eens buurten.
Toegang voor leden en niet-leden gratis.
Met live muziek van Wim Polman.
Kosten:
entree gratis, bingokaarten € 0,75
Tijd:
20.00 uur tot 24.00 uur
Leeftijd:
vanaf 16 jaar
21 April 2012
ZESKAMP VOOR SCHOLEN
In samenwerking met Solidez organiseert de jeugdcommissie voor
het eerst de zeskamp voor scholen. Tijdens deze zeskamp strijden
verschillende scholen tegen elkaar om de titel:
“ZESKAMPER VAN HET JAAR”
met een eervolle vermelding op de site van Speeltuin Tuindorp.
Kosten:
gratis
Tijd:
11.00 tot 17.00 uur
Alleen voor scholen.
28 april 2012
VOORRONDE WAGENINGS GRAS
De derde 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. Bij
goed weer gaan we dit spektakel buiten in een tent uitvoeren.
Wil jij meedoen met Wagenings Gras? Geef je dan op door een e-mail te
sturen naar: info@wageningsgras.nl
Kosten:
gratis
nummer
4 uur tot 24.00uur
tijd:
19.00
Leeftijd:
alle leeftijden
dec-11
12 mei 2012
WAGENINGEN GOTS TALENT
Kan jij je konijn pootjes laten geven of kan je jongleren met gereedschap of
een muziekinstrument bespelen of een groep nadoen of iets anders.
Schrijf je dan in voor “Wageningen Gots Talent”.
Inschrijven kan via info@speeltuin-tuindorp.nl
Vermeld hierbij naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en wat je wil doen.
Kosten:
gratis
Tijd:
19.00 uur tot 23.00uur
Leeftijd:
4 t/m 17 jaar
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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.

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

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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Hij is weer terug van weggeweest.

Het Gouden Beren Bord
Dit bord is tijdens de verbouwing van de keuken weggehaald. Vervolgens is
het gerestyled en hebben alle ontvangers van het Goeden Beertje een eigen
gouden naamplaatje gekregen. Het Gouden Beertje wordt toegekend aan
een vrijwilliger die veel voor de vereniging betekend of betekend heeft.
Op 2 januari j.l. is het bord onthuld.

nummer 4
dec-11
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
De Jeugdcommissie van Tuindorp blijft doorontwikkelen.
Zo heeft zij de afgelopen twee jaar geprobeerd om een Tesseratlon van de
grond te krijgen. Door tegenvallende opkomsten is besloten om hiermee
te stoppen. Echter gaan zij niet bij de pakken neer zitten en
hebben twee nieuwe activiteiten ontwikkeld.
Zo organiseert zij op 21 April 2012 een zeskamp voor de scholen in
Wageningen Dit zal worden gedaan in samenwerking met Solidez.
Tijdens deze zeskamp strijden de scholen tegen elkaar om de titel:
“ZESKAMPER VAN HET JAAR”
De onderdelen welke tijdens de zeskamp zullen worden uitgevoerd zijn:
- Banden stapelen over elkaar
- Trouwtrekken over water
- Waterballonnenrace in estafette
- Buikschuiven
- Kruiwagenrace stenen
- Zaklopen in estafette
- Ballon darten met 3 darts
- Waterfort bedwingen
- Levend tafelvoetbal
- Skelter-race in estafette
Het begint om 11.00 uur en zal tegen 17.00 uur zijn afgelopen
De tweede nieuwe activiteit is op 12 mei 2012 met Wageningen Gots
Talent. Hierin wordt gezocht naar nieuw talent. Dus kan jij je konijn pootjes
laten geven of kan je jongleren met gereedschap of een muziekinstrument
bespelen of een groep nadoen nummer
of iets4 anders.
Schrijf je dan in voor “Wageningen Gots Talent”.
dec-11
Inschrijven kan via info@speeltuin-tuindorp.nl
Vermeld hierbij naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en wat je wil doen.
Geeft ook aan of je iets nodig hebt, bijvoorbeeld licht of een microfoon of
een DVD/CD spelen om je act uit te voeren. Dan proberen wij dat voor je te
verzorgen. Het meedoen en de entree is gratis. Let wel op want vol is vol.
Zaal is open vanaf 18.30uur en het begint om 19.00uur.
Bij een vol programma zal het ca. 23.00uur zijn afgelopen.
Leeftijd om mee te mogen doen is van 4 t/m 17 jaar
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ADVERTENTIE

Beste Ondernemer
Tuindorp is altijd op zoek
naar ondernemers die de vereniging
een warm hart toedragen.
Dit kan ondermeer
door een advertentie in Tuingeluiden
Prijzen hiervoor kunt u opvragen via e-mail
tuingeluiden@speeltuin-tuindorp.nl

nummer 4
dec-11
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VERSLAG DURPSFEEST
TUUNDURP – Wat was het weer een feest op de zaterdag voor het grote
carnaval. In Tuundurp het jaarlijkse Durpsfeest.
één avond feest als was het een Boerenbruiloft met tussendoor een stukje
kaas en worst en op het eind van de avond een kom koffie, of thee en een
lekker belegd broodje met kaas of worst. Onze prins Wilhelm d'n tweede en
page Chantal hebben de burgers, boeren en buitenlui hartelijk welkom
geheten en zij hebben ook Prins Hendrik d'n Eerste en prinses Angelica van
de Dolle Instuivers uit Renkum mogen verwelkomen als ook Prins Theo de
tweede en hofdame petra van de Dwarsliggers uit Oosterbeek. De
dwarsliggers hadden ook de dansgarde meegenomen en zij hebben twee
spetterende optredens gegeven. Uiteraard heeft de senaat van de Dolle
Instuivers ook een show weggegeven. Zij zijn dan beter bekend als 65+ en
ook "Veur het Eerst" heeft weer van zich laten horen. Deze avond werd
wederom verzorg door onze troubadour Wim Polman. als met al een zeer
gezellige en geslaagde avond.
Hieronder enkele foto 's om een indruk te krijgen.

nummer 4
dec-11
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De nummer 1 in de carnavalsoptocht in Renkum

nummer 4
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WAGENINGS GRAS
Drie voorronden WageningsGras
WAGENINGEN – De stichting WageningsGras gaat in 2012 haar vierde
seizoen in. De vorige drie jaargangen waren een groot succes.
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.
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.
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 26 mei.
nummer
4
De 1e voorrondes is op zaterdag
3 maart
in de Hof van Wageningen, de 2e
voorronde is op 31 maart in cafe Loburg en
de 3e voorronde vind bij goed
dec-11
weer plaats op 28 april op het gras van de mooiste speeltuin van
Gelderland, Speeltuin Tuindorp.

De finale is op 26 mei in theater Junushoff.
Kijk voor meer info op www.wageningsgras.nl
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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

Aanmelden voor een bestuursfunctie kandec-11
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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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
13.30 - 16.30
20.00 - 23.30

Speeltuin (april tot eind oktober )
Bingo middag 55+ (3e donderdag )
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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ADVERTENTIE
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