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TUINDORP OOST
Buurtcomité Tuindorp Oost,
wie doet wat?
Aan het eind van het jaar 2000 werd het buurtcomité Tuindorp Oost
formeel opgericht, nadat een jaar daarvoor een aantal bewoners het
initiatief hiertoe had genomen. Het comité stelt zich ten doel een
bijdrage te leveren aan het in stand houden en verbeteren van de
leefbaarheid en veiligheid in Tuindorp Oost. Hiertoe voert het
regelmatig overleg met diverse gemeentelijke instanties en andere
organisaties, zoals het Gerrit Rietveld College. Omdat het bestuur in
de afgelopen periode diverse wijzigingen heeft ondergaan is het tijd
om op een rijtje te zetten wie er in het bestuur zit en wat zij of hij
doet. Het comité kent op dit moment zes bestuursleden. Op de foto
van links naar rechts zijn dat:

Jody van den Brink
Samen met Hilde van Amerongen zet
zij zich met het organiseren van
diverse vrijetijdsactiviteiten in voor
een grotere betrokkenheid van de
bewoners bij de buurt. Het liefst zou
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plannen van het Rietveld
College en de herinrichting van het
Veemarktterrein eisen haar aandacht
op. In de afgelopen maanden is zij
druk geweest met de wijkraadpleging
via www.wrno.nl. In de resterende
tijd is Miriam bestuurslid van tuinencomplex Ons Buiten, waar zij zelf een
buitenverblijfje heeft, is zij grafisch
kunstenaar en schrijft zij artikelen
over de psychologie van het beleggen. Ook is zij lid en vice-voorzitter van de Wijkraad Utrecht
Noordoost met de portefeuille
‘herinrichting’.
Hilde van Amerongen
Zij houdt zich voornamelijk bezig
met het organiseren van vrijetijdsactiviteiten, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst in de Jeruzalemkerk en
de straattekenwedstrijd. Hilde woont
ruim 7 jaar in Tuindorp Oost, en is
sinds een paar jaar actief voor het
buurtcomité. Wat Hilde betreft is
Tuindorp Oost een prima buurt en
werkt ze er graag aan mee om dat
zo te houden.
Hans Lubach
Samen met Miriam Wolters heeft
hij de portefeuille ruimtelijke
ordening, verkeer en nieuwbouwprojecten onder zijn hoede. In deze
hoedanigheid houdt hij zich al sinds
2003 bezig met diverse bouwprojecten, variërend van de aanleg
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zijn op dit moment de belangrijkste
aandachtspunten. Hij is interimvoorzitter van het buurtcomité. Peter
woont sinds 2001 in onze buurt en
werkt als journalist en ondernemer
vanuit zijn eigen vernieuwende internetbedrijf dat zich specialiseert in de
koppeling van internet en televisie

van een toilet voor mindervaliden in
De Gaard tot de uitbreiding van dit
winkelcentrum. Hij heeft zitting in
verschillende klankbordgroepen en
ziet erop toe dat door de diverse
bouwplannen onze leefomgeving niet
wordt aangetast. Zijn motivatie voor
het buurtcomité is dat er een onderbouwd standpunt wordt ingenomen
en een reactie wordt geformuleerd
in de richting van gemeentelijke
instanties en gemeentepolitiek over
de grote projecten in onze buurt. Het
zijn de projecten waar de wijkkrant
ook aandacht aan besteedt. Op dit
moment valt het secretariaat van het
buurtcomité ook onder Hans.

Peter Gielissen
Hij beheert de portefeuille veiligheid. Regelmatig zit hij om de tafel
met de directie van het Gerrit Rietveld College en met medewerkers
van het wijkbureau en de politie.
In deze gesprekken staan steevast
onderwerpen op de agenda als
overlast door hangjeugd, zwerfvuil en
af en toe ook de verkeersveiligheid.
De groei van het Gerrit Rietveld
College en de toenemende verkeersbewegingen van en naar De Gaard

zij elk jaar een evenement opzetten
voor alle bewoners van Tuindorp
Oost. Zij houdt zich altijd aanbevolen
voor ideeën (Jody: “spreek me gerust
aan op straat, mijn witte stok en
blindengeleidehond maken mij goed
herkenbaar”).
Jody heeft een psychotherapiepraktijk
en woonde tot haar verhuizing in
augustus 2009 naar Tuindorp Oost in
Wittevrouwen. Zij is nog maar kort
bestuurslid van het buurtcomité.

Willem Kok
Hij is de penningmeester van het
comité. Hij woonde tot circa 10 jaar
geleden in Zoetermeer, waar hij een
financieel-economische functie bekleedde. Hij beheert de gemeentelijke
subsidiepot, waaruit activiteiten
worden betaald, zoals de nieuwjaarsreceptie. De financiële marges
zijn zeer beperkt. Een post ‘onvoorzien’ op de begroting wordt door de
gemeente geschrapt. Zo was er enige
tijd geleden eigenlijk geen geld om
de beschadigde vitrine op De Gaard
te vervangen. Ook is Willem nauw
betrokken bij de Utrechtse adviesgroep Schone Lucht die onder meer
de luchtverontreiniging (‘fijn stof’) op

en nabij de Kardinaal de Jongweg wil
aanpakken.

T

Het buurtcomité heeft een eigen
website: http://www.tuindorpoost.nl.
Het beheer daarvan is om praktische
redenen gedelegeerd aan de redactie
van de wijkkrant.
Op de website staat onder meer te
lezen welke plannen er in 2012 zijn
ter verbetering van de leefomgeving
en hoe Koninginnedag er uit zal zien.

Er gebeurt veel in Tuindorp
Oost.
De komende tijd zal er ook veel
veranderen. Te denken valt aan de
ontwikkelingen met betrekking tot
De Gaard, het Gerrit Rietveld College
en de Veemarkt. Versterking van de
bestuurscapaciteit van het buurtcomité, vooral op het terrein van
openbare ruimte (zoals straatmeubilair en verlichting) en groenvoorzieningen is daarom absoluut
gewenst.
Belangstelling? Stuur een berichtje
aan tuindorpoost@tuindorpoost.nl.
Ook indien u af en toe hand- en
spandiensten wilt verrichten, kunt u
dat eveneens op dit e-mailadres
aangeven.
Tertius Groenman
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Stichting
Buurtcomité
Tuindorp Oost:

Van Everdingenlaan 24,
3571 NP Utrecht
TUINDORP
OOST
Telefoon: 273 25 71
E-mail: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Website: www. tuindorpoost.nl

Wijkagenten:
Angela van Vegchel, Dennis Schuring
Telefoon: 0900-8844

Wijkbureau:
F.C. Dondersstraat 1
Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht
Telefoon: 286 00 00
E-mail: noordoost@utrecht.nl
Website: www.utrecht.nl/noordoost

2

Kardinaal de Jongweg naar 50?
Afgelopen tijd heeft de
luchtkwaliteit de buurt aan de overkant,
genaamd Ezelsdijk, de ambtenarij, de
Utrechtse raad en wethouder Lintmeijer
flink bezig gehouden. Ook in Tuindorp Oost
was sprake van beroering. Schokkend
nieuwsfeit was de gedeelde eerste plaats
van de Kardinaal de Jongweg op de RIVMranglijst van fijnstofnorm-overschrijding in
2012 in Nederland.
Een artikel in het AD/UN met een foto van
verontruste buurtbewoners onder de kop
`Utrecht verzwijgt vieze lucht’ bracht het
een en ander aan het rollen.
In eerste instantie werd de ernst van de
problematiek door de programmamanager
Luchtkwaliteit en verantwoordelijke ambtenaren voor verkeer en milieu niet volledig
erkend. Echter, na de Raadsinformatieavond, gaf wethouder Lintmeijer aan dat hij
de maximum snelheid op de Kardinaal de
Jongweg wil verlagen naar 50 km. Dat hij

de mogelijkheden onderzoekt en zich daar
hard voor wil maken! De wijkraad Noordoost, en ook de buurtvereniging Ezelsdijk,
had hem dit ook al eerder per brief verzocht. Hij wil daar nu gehoor aan geven.
De verlaging van de snelheid zal ook de
verkeersherrie doen afnemen en de veiligheid en `oversteekbaarheid’ van de weg
voor fietsers en voetgangers verbeteren.
De buurtvereniging Ezelsdijk sluit zich nu
aan bij de nieuw opgerichte Adviesgroep
Schone Lucht, onder voorzitterschap van
Jan Korff de Gidts. Een stadsbrede coalitie,
die op donderdag 15 maart voor het eerst
bijeen is geweest. Dit dossier wordt zeker
vervolgd.
Ook bewoners van Tuindorp Oost kunnen
zich sterk te maken voor de verbetering van
de luchtkwaliteit. U kunt zich wenden tot
de wijkraad Noordoost.
Zie www.wijkraadnoordoost.nl.

Omgeving Hijmans van den Berghlaan en
Fruinplantsoen verbeterd
Nadat in maart 2011 het eerste
deel was afgerond heeft de
gemeente medio maart 2012 het
tweede deel van het leefbaarheidsproject uitgevoerd dat door
enkele bewoners van de Hijmans
van den Berghlaan was opgezet.
De groenstroken langs de gevel van
het flatgebouw aan het Fruinplantsoen 72-111 en van het

plantsoen richting Hijmans van den
Berghlaan zijn uitgebreid. Tegen de
zijgevel van het woonhuis Fruinplantsoen 1 is begroeiing aangebracht. Ook zijn twee lantaarnpalen
geplaatst op het voetpad tussen de
blinde gevel van de Hijmans van
den Berghlaan en het grasveld
richting basisschool De Beiaard.

HELP, IK KRIJG GEEN WIJKKRANT MEER!
Ondanks een speciale inlegger in de vorige wijkkrant heeft zich nog geen
nieuwe bezorger gemeld voor de omgeving van de Troosterlaan. Mogelijk krijgt
u in het vervolg geen wijkkrant meer als u in een van deze straten woont:
Troosterlaan, Obbinklaan, Rümkelaan, Nijlandlaan, Zwaardemakerlaan (tussen
Boeke- en Troosterlaan), Naberlaan, Cohenlaan flatgebouw.
We proberen het nog een keer: Zes keer per jaar een klein rondje rond uw huis
wandelen en de wijkkranten bezorgen levert u veel blijde gezichten en dankbare buren op! U wordt dan een van de 14 vrijwillige bezorgers in de buurt:
vele handen maken licht werk.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Victor van Bergenhenegouwen, tel. 273 29 50.

30 april

BERICHT VAN ‘DE
KAAP HOORNDREEF’
Voorkom auto-inbraak! Laat geen
waardevolle spullen achter

Feest op
het Kouwerplantsoen!
Maandag 30 april is
het weer zover:
Koninginnedagfeest op
het Kouwerplantsoen
voor jong en oud.
Zoals elk jaar starten we
om 10.00 uur met het
Wilhelmus en het oplaten
van de ballonnen. Daarna
kunnen de kinderen vanaf
7 jaar in groepsverband de
spelletjesrondes spelen en
de kinderen tot en met
6 jaar zich vermaken in het
spelletjesdorp. Ouders, grootouders, bewoners en andere
belangstellenden kunnen
gezellig bijpraten onder het
genot van een hapje en een
drankje. Uiteraard ontbreken
de pony’s, snoep, ijs en broodje knakworst, het springkussen,
het natte-sponzenspel en de muziek ook dit jaar niet!
Weet u dat:
• Er ruim 30 vrijwilligers helpen op de dag zelf?
• Deze hulp meer dan welkom is?
• Het erg leuk en dankbaar is om te doen?
• We deze hulp dit jaar ook weer heel hard nodig hebben?
• Aanmelden in de voorverkoop (in de week voor 30 april)
€ 4,50 per kind is en op de dag zelf € 5,00?
• Aanmelden op de dag zelf voor de spelletjesrondes niet
meer mogelijk is vanwege de groepsindeling?
• Vorig jaar ruim 150 kinderen op het feest waren?
• Het Oranjecomité volgend jaar haar lustrum viert in de
huidige bezetting en geïnteresseerden oproept om het
daarna van hen over te nemen?
• De uitnodiging met inschrijfstrookje in de week van
23 april bij u wordt bezorgd?
• Er weer foto’s van het feest zullen worden geplaatst
op de website www.tuindorpoost.nl
Het Oranjecomité
Kouwerplantsoen
Karianne Goossens,
Heulwen Trienekens,
Jaap Breekveldt,
Marjan Stuurman

Helaas ziet de politie de laatste tijd weer meer auto-inbraken
in de wijk. Daarom adviseren wij om uw waardevolle eigendommen nooit in de auto achter te laten, ook niet voor heel
even. En ook niet als de goederen onttrokken zijn aan het
zicht, bijvoorbeeld in de kofferbak of onder een stoel.
Dieven kunnen u in de gaten houden terwijl u uw waardevolle
spullen hier veilig denkt op te bergen. Neem dus uw laptop of
navigatiesysteem mee. Waarschuw ook uw bezoek voor de
mogelijke risico’s. Ziet u iemand met opvallende belangstelling
voor auto’s? Of vindt u een situatie verdacht?
Bel dan het alarmnummer 112.

Insluipers actief bij mooi weer
Laat u ook graag uw woning even luchten nu de buitentemperaturen stijgen? De politie waarschuwt voor insluipingen. Insluipers maken gebruik van openstaande
deuren en ramen.
De gelegenheid maakt nog heel vaak de dief. Bij mooi weer
ramen en achterdeuren wijd open zetten kan wel, maar alleen
als u toezicht houdt. Gaat u een boodschap doen of op de
eerste verdieping stofzuigen, sluit dan alle ramen en deuren
- zeker op de begane grond - goed en deugdelijk af!

Verdachte situatie: bel alarmnummer 112
Ziet u iets vreemds of verdachts, let dan op het signalement
van de persoon, bijzondere kledingkenmerken, eventueel
vervoermiddel (kleur, merk, type, kenteken) en bel het alarmnummer 112.

Informatie
Kijk op www.stopdecriminaliteit.nl voor meer informatie
over inbraakmethoden en hoe u hiertegen te beveiligen.
Meer informatie over inbraakpreventie vindt u op
www.politiekeurmerk.nl. Hier staan ook de adressen van
keurmerkbedrijven in de regio.

Nieuwe wijkagent
Dennis Schuring is begonnen als wijkagent in Tuindorp,
Tuindorp Oost en Voordorp. Hij volgt Jos Vermeer op.
Nieuw is de wijk voor hem zeker niet.
Dennis: “Ik werk sinds 2004 bij de Politie Utrecht. Sinds 2008
werk ik in de wijk Noordoost, waar ik ben begonnen als wijkteamlid. Ik was vooral belast met de incidentafhandeling. Dat
is het reageren op meldingen door bewoners via het algemene
politienummer 0900-8844 en het alarmnummer 112. Ook heb
ik negen maanden deel uitgemaakt van een speciaal flexteam,
dat zich vooral richtte op de projectmatige aanpak van veelvoorkomende criminaliteit zoals auto-inbraken. Nu ben ik dus
samen met Angela van Vegchel als wijkagent verantwoordelijk
voor Tuindorp, Tuindorp Oost en Voordorp. Angela en ik hebben
onderling een verdeling gemaakt. Tuindorp zal onder mijn
hoede vallen, voor Tuindorp Oost en Voordorp is Angela het
eerste aanspreekpunt. Natuurlijk zijn wij ook aanspreekbaar
voor elkaars wijken. Ik zal vooral op de motor rondrijden.
Schroom niet om mij aan te spreken. Verder wil ik een ieder
meegeven dat we scherp moeten zijn op elkaar en op elkaars
spullen. Mocht u verdachte zaken tegenkomen, bel dan 112.
Voorkomen is soms beter dan genezen.”
Binnenkort kunt u Dennis Schuring ook volgen op Twitter.
De naam van zijn twitteraccount wordt in de volgende krant
bekend gemaakt.
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NIEUWS VAN
BASISSCHOOL
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DE BEIAARD
GROEP 8 NAAR
FORT DE BILT
Dinsdag 20 maart gingen we lopend naar
Fort de Bilt. Daar hebben we eerst een
filmpje gekeken over de tweede wereldoorlog. Daarna gingen we in een grote
bunker vragen beantwoorden over pesten.
Dat waren 70 vragen! Dat duurde dan
ook heel lang, maar het was heel leuk.
Een van die vragen was: Wanneer is de
bunker gebouwd? Antwoord: 1936. De
bunkers waren gebouwd om soldaten in
te beschermen in de eerste wereldoorlog.

Minder fietsen in de buurt
De Marnix Academie is in
overleg met de gemeente
Utrecht om een extra, open
fietsenstalling te laten
plaatsen. Op die manier
hoopt de school dat minder
mensen hun fiets in de
buurt stallen tegen straatverlichting, bomen of hekjes.
Bovendien worden zo medewerkers en studenten aangespoord vaker met de fiets te komen.
Het is de bedoeling dat de nieuwe fietsenstalling wordt aangelegd op de
plek van de groenstrook naast de huidige overdekte en afgesloten fietsenstalling. De Marnix Academie wil daarom de groenstrook overnemen van
de gemeente. De nieuwe fietsenstalling blijft open, zodat iedereen zijn of
haar fiets er kan stallen op elk moment van de dag.
Voordat wordt overgegaan tot de overname van de groenstrook en aanleg van de fietsenstalling, wil de Marnix Academie de mening van direct
omwonenden horen. De bewoners van de Vogelsanglaan hebben een brief
met antwoordstrook ontvangen.
De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

High tea in
Zorgcentra De Lichtkring
en Tuindorp Oost
Dat hielp toen wel want de soldaten
konden zich daar verschuilen en vanuit de
bunkers op de vijand schieten. Maar in
de tweede wereldoorlog hielp dat niet
meer, want de vliegtuigen waren uitgevonden en konden de bunkers van boven
zien en bommen er op gooien.
De Nederlandse soldaten plantten toen
gras en bomen op de bunkers zodat de
vliegtuigen de bunkers niet meer goed
konden zien. Na die 70 vragen mochten
we naar buiten en daar vragen maken.
Er was ook een vraag
bij een standbeeld: Wat
ontbreekt bij dit gezin?
Antwoord: de man, hij is
in de tweede wereldoorlog
gedood door de Duitse
soldaten. Na alle vragen
mochten we dan daar
buiten ook buitenspelen.
Daar was één bunker
met heel veel vies, modderig en smerig
water waar allemaal vieze blaadjes in
lagen en we moesten op takken stappen
om op een eilandje te staan en daar lag
dus een dode duif! Dat was dan ook het
engste van allemaal. Daarna moesten we
weer naar huis.
Door onze verslaggevers:
Laurien en Sterre
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Op vrijdag 16 maart was het volop genieten
geblazen in zorgcentrum De Lichtkring.
In het kader van NL DOET was daar een feestelijke high tea
georganiseerd.
Ruim zestig bewoners werden
verrast met
heerlijke theesoorten en volop
zoete en hartige
lekkernijen.
Dit alles omlijst
door Braziliaanse
muziek, uitgevoerd
door Irene Olijve
en gitarist Arturo.
Naast een aantal
vaste vrijwilligers
van De Lichtkring en twee wijkbewoners die zich spontaan hadden aangemeld, staken ook negen medewerkers van de Nederlandse Zorgautoriteit de handen uit de mouwen. Zo droegen zij hun steentje bij aan
de landelijke vrijwilligersactie NL Doet.
De heerlijke hapjes werden geleverd door de kok van zorgcentrum
Tuindorp Oost. Ook daar was die dag een high tea met vrijwilligers van
de Makro in Vianen en een optreden door pianiste Nana.
Voor herhaling vatbaar!

Open dag van de Zorg
Zaterdag 17 maart was er in de Lichtkring een open
dag van de zorg.Er viel heel wat te beleven voor
bewoners, wijkbewoners en geïnteresseerden.
Bezoekers konden meedoen met verschillende
activiteiten zoals koersbal, brandveiligheidoefeningen, bloedsuiker laten
prikken, valpreventie oefeningen en rondleidingen. Er was een kraam met
informatie over de Lichtkring, bewonerscommissie, vrijwilligerswerk en
werken in de Lichtkring. Kortom: een heel levendige en geslaagde dag
samen met medewerkers en vrijwilligers van Present.

NIEUWE STRAATNAAMBORDEN
Het artikel van Tertius
Groenman in de wijkkrant van oktober 2011
over de ontbrekende
toelichting over de
naamgever op de
nieuwe straatnaamborden heeft gevolg
gehad. Eerst werd het
opgevolgd door een
artikel in het AD. Ook hebben meerdere wijkbewoners zich
gericht tot de Commissie straatnaamgeving met vragen.
Het bleek dat het probleem was dat de Commissie Straatnaamgeving nog niet bestond toen de naamgevers voor de lanen in
Tuindorp Oost werden gekozen. Bij de huidige Commissie was
dan ook niet bekend wie de naamgevers zijn. Wel, dat alle
naamgevers hoogleraren van de Universiteit Utrecht zijn, maar
daarvan zijn er soms meerdere met dezelfde naam. De Dienst
Stadswerken, die verantwoordelijk is voor het aanmaken en
plaatsen van de borden, beschikte dus niet over de informatie
die nodig was. Omdat de redactie in het verleden wel eens
werd aangesproken met 'weten jullie in wiens laan ik woon'
is zij vijf jaar geleden met onderzoek naar de naamgevers
begonnen. Inmiddels zijn alle 28 naamgevers geïdentificeerd
en staan ze, vaak met een korte levensloop, op de website
www.tuindorpoost.nl. Van die informatie kon nu gebruik
gemaakt worden voor de nieuwe straatnaamborden.
De straatnaamborden, ook de reeds vernieuwde, worden nu
vervangen door borden met informatie over de naamgever.
Zoals gebruikelijk in Utrecht, bevatten alleen de borden aan het
begin en einde van de laan die informatie.
We zijn de betreffende medewerkers van de gemeente zeer
erkentelijk voor hun medewerking om de al geplaatste borden
te vervangen. Een aantal van de nieuwe borden zijn bij het
uitkomen van deze wijkkrant al geplaatst.

Fotozaak Romp verhuist
naar De Gaard

Foto Film Digitaal Romp, voorheen gevestigd aan het Willem
van Noortplein, opent op 23 april zijn deuren in winkelcentrum
De Gaard. In de voormalige videotheek kunt u vanaf die dag
terecht voor alles wat met fotografie te maken heeft:
camera’s van 60 tot 2500 euro, portretfotografie, pasfoto’s,
digitale afdrukken op papier, fotoboeken, verlichtingsattributen
voor studiowerk en afbeeldingen op canvas tot maximaal
60 x 90 cm. Een deel van de dvd-collectie van de voormalige
videotheek houdt Joris Romp voor de verhuur aan.
Ook cartridges, inktpatronen en batterijen zijn bij Joris en zijn
medewerker Pearl te verkrijgen. Foto Film Digitaal Romp is
geopend van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur,
de dvd-afdeling tot 21 uur.

VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
(stand van zaken op 29 maart 2012)
a. Uitbreiding winkelcentrum De Gaard
Na een lange winterslaap is er ineens weer beweging
gekomen in het project. De klankbordgroep is sinds vorig
jaar november niet meer bij elkaar geweest. In het oktobernummer 2011 van de wijkkrant hebben wij bericht dat de
partijen die bij de uitbreiding betrokken zijn een overeenkomst hadden opgesteld, waar nog de handtekeningen
onder gezet moesten worden. Dat bleek onlangs te zijn
gebeurd. Hiermee kwam het project plotseling in een
stroomversnelling. De gemeente stuurde op 5 maart uitnodigingsbrieven naar direct omwonenden en de winkeliers
voor bijeenkomsten op 14 en 15 maart. Tijdens deze
bijeenkomsten werd het schetsplan van de uitbreiding
getoond en toegelicht door de projectontwikkelaar
TopVastgoed. Het getoonde schetsontwerp was overigens,
voor zover het onze waarneming betreft, hetzelfde schetsontwerp dat in november 2011 aan de klankbordgroep is
getoond, inclusief nog een aantal losse eindjes, die tijdens de
klankbordgroepvergadering waren vastgesteld. Binnen het
kader van het kennelijk interpretabele participatiebeleid
heeft de gemeente gemeend uitsluitend de direct omwonenden in een aparte bijeenkomst over het plan te informeren.
De overige buurtbewoners zijn later met een wijkbericht
geïnformeerd. De bewoners, die door de gemeente in 2009
door middel van een wijkbrede bijeenkomst voor het laatst
geïnformeerd zijn, zijn hierdoor niet in de gelegenheid
gesteld om op een zelfde wijze op de plannen te kunnen
reageren als de direct omwonenden. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat talloze verontwaardigde reacties in de
buurt het gevolg waren! Het schetsplan van De Gaard is te
vinden op www.utrecht.nl/degaard
b. WeveHUIS
Een nieuw onderwerp in deze rubriek is het WeveHUIS.
Het lijkt erop dat het voortbestaan van het WeveHUIS wordt
bedreigd. Een samenloop van 2 verschillende redenen is daar
de oorzaak van. Ten eerste: de gemeente gaat het beleid ten
aanzien van welzijn drastisch veranderen. Per 1 januari 2013
krijgt het ‘Vernieuwend Welzijn in Utrecht’ zijn beslag. Dit
proces is nu al volop gaande. In de dagbladen heeft men al
kunnen lezen dat diverse buurthuizen in Utrecht gesloten zijn
of gesloten worden of drastisch moeten inkrimpen. Het komt
er simpelweg op neer dat de subsidiekraan dichtgaat.
Dit kan ook het WeveHUIS treffen, ook al wordt er heel veel
gebruik van gemaakt en heeft het zijn bestaansrecht dubbel
en dwars bewezen. Het WeveHUIS is tot stand gekomen
nadat de gemeente in 2003 een onafhankelijk onderzoek
heeft laten uitvoeren, waaruit bleek dat dit deel van Utrecht
zeer slecht bedeeld was voor wat betreft buurtvoorzieningen.
Dit was de aanleiding voor de drie buurtorganisaties,
Tuindorps Belang, Voordorp Vooruit en het buurtcomité
Tuindorp Oost, om zich gezamenlijk in te zetten voor een
buurtvoorziening voor de bewoners van de drie buurten.
In 2007 werd het WeveHUIS na een langdurig proces een
feit. De drie buurtorganisaties zullen zich zeker niet zonder
meer neerleggen bij de gemeentelijke plannen. In het
verleden gemaakte en door het College bekrachtigde
afspraken kunnen, gelet op de continuïteit van bestuur, niet
zonder meer worden genegeerd. De tweede reden voor de
bedreiging van het voortbestaan is dat de gemeente met een
schoollokalentekort kampt, niet alleen voor nu, maar ook op
langere termijn. De Regenboogschool aan de Wevelaan is
één van een aantal locaties, die mogelijk in dat tekort, door
uitbreiding, moet voorzien.
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AGENDA
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Nieuws uit het Park
Voorveldse Polder
Zaterdag 14 april: 6.30 uur. Vogels in het park
Het voorjaar is in aantocht en 's morgens vroegen horen we de vogels
weer zingen. Nu de bomen nog niet in blad staan kunnen we ze ook goed
bekijken. Daarom organiseert de Stichting Voorveldse Polder een vroegevogelexcursie. We gaan met Kees Janse op pad om de vogels in het park
te bekijken en hun zang te beluisteren.
Trek warme kleren aan en neem een verrekijker mee
Ook erg geschikt voor kinderen.
Start: Tunneltje Ariënslaan bij hotel Mitland
Duur: Ongeveer anderhalf uur (na afloop voor wie wil thee of koffie
bij hotel Mitland)
29 maart, 12 mei en 2 juni: De schoonmaak van het park
Corrie Buschman en/of Jan Fransen. cbuschman.jfransen@gmail.com
Tel. 271 67 68
3 juni: 13.00 - 17.00 uur. Dag van het Park
De paardentram ‘Stal Schaft’ rijdt tussen de parken Voorveldse Polder
en Natuurpark Bloeyendaal.
Expositie: Schilderijen, objecten en foto’s die gemaakt zijn door
kunstenaars in het park.
U kunt meer info vinden over de andere activiteiten op deze dag op:
www.voorveldsepolder.nl en www.dagvanhetparkinutrecht.nl

ACTIVITEITEN
Zondag 22 april: Dag van de aarde.
Met de Hinnikwagen door het park
Zondag 27 mei:

De Utrechtse fabriek

Maandag 28 mei: De Utrechtse fabriek
Zondag 3 juni:
14.00 uur:

Dag van het park
Bekijk het leven van de bij en het
werk van de imker in de bijenstal.
15.00 uur:
Rondleiding, met de Hinnikwagen
door het park; aanmelden via
griftparkrondleidingen@utrecht.nl
Een gezellig evenement vol dans, muziek, ontspanning
en informatie. Met optredens van rappers, dansactiviteiten waaronder demo’s van Cascadura Capoeira
en Utrechts Centrum voor de Kunsten, schaken in het
park en een skatewedstrijd georganiseerd door jongeren
uit de buurt. Voor kinderen is er een 11 meter hoge
klimwand aanwezig! Kijk voor het volledige programma
op www.dagvanhetparkinutrecht.nl
Zondag 24 juni: Themadag, thema: Voedsel.
Met de Hinnikwagen door het park

ACTIVITEITEN IN GRIFTSTEEDE
Kinderen 5 t/m 12 jaar, 14.00-16.00 uur

Fort de Bilt en Fort van de Democratie
21 april van 12.00 - 17.00 uur:
Open Dag Fort van de Democratie
21 april van 12.00-17.00 uur:
Open Dag Herinneringscentrum Fort De Bilt
13.00 uur rondleiding: Nieuwe buitententoonstelling
over de Vrede van Utrecht 1713-2013;
Kinderspeurtocht: o.l.v. de ouders voor kinderen van 4 tot 9 jaar;
Route Fort De Bilt: www.vredeseducatie.nl
Route Fort van de Democratie en agenda: www.fortvandedemocratie.nl

zondag 15 april: Paaltjes voetbal
zondag 22 april: Dag van de aarde
zondag 29 april: Kroontjes maken
Peuter activiteiten tot 4 jaar,
10.00-11.00 of 11.00-12.00 uur
woensdag 18 april, vrijdag 20 april:
Knutselen met klei
woensdag 25 april, vrijdag 27 april: Pasta poppetjes
Kinder activiteiten tot 12 jaar, 14.30-16.00 uur
woensdag 18 april: Raad wat het is ???

Onderwegkerk Blauwkapel

woensdag 25 april: Sport en spel

Van 15.00 tot 16.00 uur: Zondagmiddagconcerten

Koffiedrinken

27 mei: De sopranen Ingrid Wage en Lida Wels
en instrumentalisten Carla v.d.Heijden (viool),
Judith v.d. Werf (cello) en Rens Bijma (clavecimbel
en viool) spelen prachtige muziek van Schuetz, Purcell, Bach,
Teleman, Froberger, Haydn en enkele Schotse liederen van Joseph Haydn.

Dinsdagochtend vanaf 10.00 uur
Leuk om met buurtgenoten een kopje koffie
te drinken? Op Griftsteede kan dat!
Vooral de iets oudere buurtbewoners worden uitgenodigd om in Griftsteede hun kopje koffie te komen
drinken. Gezellig even bijkletsen. Griftsteede zorgt de
eerste paar keer voor wat lekkers erbij. Hoe en wat er
verder op zo'n ochtend gebeurt, bepaalt u helemaal zelf.
Blijkt er behoefte te zijn aan bijvoorbeeld een spelletje,
informatie, vrijwilligerswerk of wat dan ook dan kunnen
we onderzoeken of dat te regelen valt.

24 juni: Vocaal Ensemble Chouette brengt een Spaans programma
ten gehore met kerkmuziek en wereldlijke muziek.
U hoort o.a. het Missa O Magnum Mysterium van Tomás de Victoria,
werken van Francisco Guerrero en Juan del Encina, maar ook werken uit
de 20ste eeuw van o.a. de Argentijnse componist Carlos Guastavino.
Onderwegdiensten
In afwijking van voorgaande jaren is er met ingang van dit jaar het hele
seizoen maar één dienst op alle zondagen om 10.30 uur.
Informatie: Kapeldwarsweg 21, 3566 MK Utrecht. Tel: 228 73 42
E-mail: kerkblauwkapel@hotmail.com,
website: www.onderwegkerkblauwkapel.nl
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Tot gauw! Contactpersoon is Tjitske van der Woude
Griftsteede / Griftpark: Van Swindenstraat 129,
3514 XR Utrecht. Tel. 272 28 88
griftsteede@utrecht.nl
www.utrecht.nl/griftpark of: www.cumuluswelzijn.nl

NIEUW BLEYENBURG,
Jan van Galenstraat 6,
3572 LA Utrecht
Restaurant: tel. 258 83 89,
dagelijks behalve zaterdag
Vrijdag 20 april: 20.00 uur
‘t Akkoord viert de komst van de lente
in Nieuw Bleyenburg
Wijkkoor ’t Akkoord werd in 1990 door een
aantal mensen uit de Vogelenbuurt opgericht.
Er zijn 24 leden verdeeld over 4 stemgroepen.
Jacomijn Puite is de dirigent en tevens pianist.

Maandag van 16:00 - 17:00
Dansen voor jongens en meisjes
van 7 tot 10 jaar.
De docent, Yves Witteman, danst nu
7 jaar. Hij heeft verschillende dansstijlen
gedaan, waaronder streetdance en breakdance. Dit is dan ook de basis voor deze
lessen. In de lessen zullen kinderen niet
al te moeilijke, maar wel stoere dansen
aanleren. Ook zal er soms wat breakdance
in voorkomen met oa. trucjes, zoals de
handstand. Er wordt dan ook veel
individueel aandacht gegeven.
Kom een keer langs!
Proefles is gratis en een vriendje, of
vriendinnetje meenemen mag ook!
yveswitteman@me.com
Tel. 06-815 01 567.

16 mei 10.00 - 11.00 uur
Kleur- & Kledingadvies
Heeft u altijd al eens willen
weten welke kleuren u het
beste staan? Of hoe u door
de juiste kleding langer/
kleiner/ slanker/ minder
mager, enzovoort kunt
lijken? Op deze dag krijgt u
informatie en veel bruikbare
tips.
Aanmelden kan tot 10 mei:
info@babetter.nl
of 06-26562116.
http://www.babetter.nl.
WeveHUIS. Wevelaan 4,
3571 XS Utrecht.
wevehuis@live.nl

ACTIVITEITEN
JERUZALEMKERK
Soms vragen we ook nog andere musici erbij.
Voor een optreden krijgen we ondersteuning van
een regisseur. Ons repertoire is divers en we
zingen in verschillende talen: Nederlands, Engels,
Frans en dit keer zelfs Zweeds.
Concertinfo: h.vanlieshout@aveant.nl
Tel. 06 44 630 975

De Lichtkring
Woensdag 30 mei
Try Out Concert `Hollandse
Meesters’ door het
Utrechts Vocaal Ensemble
19.30 uur: koffiedrinken
20.00 uur: aanvang concert
2012 is uitgeroepen tot het jaar van de Nederlandse
componist. Het UVE geeft in dit concert een overzicht
van Hollandse componisten door de eeuwen heen.

Woensdag 23 mei:
20.00 - 22.00 uur
Huisbioscoop: Bella Martha
Thema: Passie en……koken!
Romantische komedie over de
gedreven chef-kok Martha, die
de scepter zwaait in een toprestaurant in Hamburg. Haar
leven komt volledig op zijn kop
te staan als ze voor haar kleine
nichtje moet zorgen en een
Italiaanse kok naast zich moet
dulden.
Info: Moll@ziggo.nl
Huis in de Wijk, Suringarlaan 1
(naast de Tuindorpkerk)
www.huisindewijk.nl

Eerste zaterdag van de maand.
Vogelwandeling. Start 9.00 uur.
Werkochtenden stippencommissie. Start 9.30 uur
Samen werken aan natuurbeheer op
het park.
Het UVE is een ambitieus en gezellig kamerkoor met
25-30 leden. Dirigent is Laura Tammeling.
Meer informatie vindt u op de websites:
www.utrechtsvocaalensemble.nl en/of
www.lauratammeling.eu
Concert info: a.delichtkring@aveant.nl
Tel. 258 86 12 of 258 86 13 (Helga van Lieshout)

Zaterdag 12 mei
Vogelexcursie naar de Flevopolder. Vertrek met auto's om 9 uur
bij het Pannendak.
Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht
secretariaat@ driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Praathuis 'de Ontmoeting' is open op
elke vierde donderdag van de maand.
Van 14.30 - 16.30 in de Tuindorpzaal,
ingang Obbinklaan. Tijd voor een
praatje, een goed gesprek, een
spelletje, onder het genot van een
kopje thee of koffie. Het kan goed
doen, dus probeer het ook eens.
Drie keer per seizoen is er op woensdagmorgen van 10.00 - 12.00 een
koffieochtend. Een gastspreker of
-spreekster leidt een onderwerp in,
waarover dan doorgepraat wordt in
informele sfeer. De onderwerpen
variëren, maar zijn altijd gericht op
opbouw in geloof en vertrouwen.
Aankondiging via de website
www.ngk.nl/utrecht.

KARATELESSEN
De stichting Karate Utrecht biedt
karatelessen aan voor jong en oud.
Sinds februari kun je karatelessen
volgen aan de Professor van
Bemmelenlaan 51a. De lessen zijn
voor kinderen vanaf 12 jaar en
volwassenen en worden gegeven op
vrijdagavond van 20.00 - 21.30 uur.
Informatie:
Cynthia Noordzee.
Tel. 06-41 25 24 52
www.karateutrecht.nl
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Wist u……

Groen
moetje
Doen!-dag
op 10 juni

T

Wist u…….dat Younous, de krantenbezorger van onder andere de NRC en het
Parool, op 28 maart vader is geworden
van een dochter? Haar naam is Nabila.
Wist u…….dat het vrijwillige onderhoud aan de plantsoenen tussen de Van
Everdingenlaan en Troosterlaan gesteund
wordt door visboer Van de Mheen, die de
vrijwilligers spontaan verwende met
gebakken vis?
Wist u…….dat de schoonmaak van het
Kouwerplatsoen door de buurtbewoners
op 4 maart naast veel volle vuilniszakken

met blik en ook glas, de kinderen cola en
winegums heeft opgeleverd? Zoveel lag er
aan statiegeld.
Wist u…….dat de website
www.kadaster.nl/BAG/bagviewer/
veel gegevens bevat over alle panden in
de wijk en dus ook die van uw eigen huis.
Wist u…….dat de laatste tijd veel gaten
gedicht zijn in zowel trottoirs als
fietspaden? Waarvoor wij onze dank uitspreken aan de betrokken medewerkers
van de gemeente.
Wist u…….dat veel informatie over
Tuindorp Oost is te vinden op wijksite
Noordoost van de gemeente? Daar kunt
u zich ook aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief (www.utrecht.nl/noordoost)
Wist u…….dat op die site ook het
wijkjaarverslag 2011 en de wijkambitie
2012-2014 te vinden zijn?
Wist u…….dat in Griftsteede op
11 maart de eindpresentatie heeft plaatsgevonden van de laatste wijkraadpleging
in Noordoost. Gemist en toch nieuwsgierig? De resultaten zijn te vinden op
www.wijkraadnoordoost.nl
Wist u…….dat de oversteekplaats van
de Eykmanlaan bij de Professor Jordanlaan
verbeterd wordt? Dit moet eind april zijn
beslag krijgen.
Wist u…….dat de ouderenadviseurs
van Cumulus Welzijn verhuisd zijn van de
Vogelenbuurt naar Oudwijk, namelijk de
Bloemstraat 65, 3581 WD? Gelukkig kunt
u Karen Blersch, Kelly van den Heuvel,

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
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Op 10 juni 2012 zal voor de vijfde
keer de GroenmoetjeDoen!-dag
bij zelfbeheerprojecten in Utrecht
Noordoost plaatsvinden, en voor
het eerst ook in Oost. Het thema dit
jaar is Planten en Dieren in de Wijk
(Biodiversiteit). Om 17 uur wordt
de dag afgesloten bij de Driehoek
en het Lachende Paard. In Noordoost doen mee: Coeheijde, Griftsteede, Bikkershof, Poortpoetsers,
Palmentuin, het Hoefijzer, Het
Lachende Paard, ATV de Driehoek,
ATV de Pioniers met Transition
Towns Voordorp, ATV Ons Buiten,
Voordorp op eigen Kracht, Buurtmoestuinen. Wil je meedoen met
een project of heb je vragen:
info@gmjd.nl. Zie ook: www.gmjd.nl
Floor van Doornik en Behiye Kosedagli ook
telefonisch bereiken op 275 83 00. Zij
komen graag bij
55-plussers thuis om
gratis advies te
geven over wonen,
vervoer, zorg, welzijn en financiën.
Wist u…….dat op 7 juni er weer een
fietswrakkenactie is in onze wijk?
Staat er een fietswrak voor uw deur of
heeft u elders in de wijk fietswrakken
gesignaleerd? Neem dan contact op met
het wijkbureau of de gemeente op
tel. 286 00 00. De fiets wordt voorzien
van een roodwitte sticker en verwijderd.
Wist u…….dat het Gerrit Rietveld
College eind maart
het toneel was van
het jongerentheaterfestival Tweetakt.
Dox en HAU gaven
er voorstellingen op en over school
Wist u…….dat naar aan leiding van het
schetsplan van de gemeente een aantal
buurtbewoners verontrust is over de
omvang van uitbreiding van de Gaard en
de bijkomende toename van het aantal
verkeersbewegingen door de buurt? Zij
pleiten voor een ander, beter plan met een
veel beperktere uitbreiding. Meer weten?
Kijk binnenkort op www.eenbeterplan.nl of
neem contact op via info@eenbeterplan.nl
Redactie:
Marijke de Blécourt
Helga van Lieshout
Elisabeth de Ligt
Magriet van der Veen
Vormgeving:
Aard de Kruijf

PRIKBORD
‘FLEUR’ HELPT KINDEREN
MET DYSLEXIE
fleur verhaar, woonachtig
aan de rümkelaan, begeleidt
vanuit haar praktijk kinderen
met dyslexie.
ze maakt daarbij gebruik
van het nieuwe lettertype
dyslexie, waar de laatste tijd
veel media-aandacht aan is
besteed. daarnaast geeft fleur
ook huiswerk- en cito-begeleiding.
informatie: tel. 889 03 48
of 06-18 94 35 23
KANT&KLAAR, CATERING
VANUIT VOORDORP
bestellen kan dagelijks via mail,
telefoon of twitter. bij voorkeur minimaal een dag van
tevoren; op de dag zelf is
alleen mogelijk zolang de
voorraad strekt. tussen 16.30
en 18.30 uur wordt de maaltijd
bij je bezorgd. je hoeft deze
alleen nog even op te warmen
in de magnetron of oven.
bekijk het menu op
www.kantenklaar.nu
MINDFUL MOVEMENT
dit is lekker buiten met
aandacht bewegen. spelenderwijs
en met een afwisseling van
actieve en ingekeerde oefeningen.
vaak eindigen we met een korte
massage. kortom, een
gezonde, gezellige en leerzame
verwennerij.
WAAR?
als het even kan in de buitenlucht! bij erg koud of nat
weer binnen.
locatie: volkstuinen complex
‘de pioniers’ aan de kögllaan 30,
3571 pz utrecht
WANNEER?
maandagochtend 8.45-9.45 uur
en vrijdagmiddag 13.45-14.45 uur
informatie en aanmelden:
www.connycoppen.nl
e-mail: info@connycoppen.nl

De Wijkkrant Tuindorp Oost wordt gemaakt door een
onafhankelijke redactie, bestaande uit vrijwilligers. Het doel is
een informatieve krant te maken over zaken die het wonen en
leven in Tuindorp Oost en directe omgeving betreffen.
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