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TUINDORP OOST
Marktmeesters: het nieuwe wonen voor boven de 50?

Otto van de Vijver: “Goed nabuurschap
staat in het huishoudelijk reglement”

We staan net aan de rand van Tuindorp Oost, bij een stuk grond aan de Sartreweg. Even voorbij de
zogeheten waaierflats van Voordorp, tegenover de volkstuinen. Hier is een appartementengebouw in
aanbouw met de naam Marktmeesters. Een bijzonder gebouw. We spreken met Otto van de Vijver uit
Tuindorp, een van de toekomstige bewoners.
Marktmeesters, wat een leuke naam! Heb je zelf
ooit iets met de Veemarkt te maken gehad?
Nee, zelf heb ik nooit iets met de Veemarkt te maken
gehad. Ik ben zelf wel werkzaam voor de gemeente

moed
“ Flyeren metderdewanhoop
”

Utrecht, maar in die hoedanigheid niet met het
Veemarktterrein. De naam is bedacht door de architect
van het project, Jan Wijnand Groenendaal uit Tuindorp
Oost.
Wat is precies het idee achter de Marktmeesters en
hoe is het ontstaan?
Het idee was om een appartementengebouw neer te
zetten voor wat zo mooi heet de volgende fase in je
wooncarrière, de fase ‘’kinderen het huis uit en nu...’’

En dan niet een kant-en-klaar appartementengebouw,
maar iets dat je samen uitdenkt. Dat heet in moeilijke
woorden collectief particulier opdrachtgeverschap. En
het moest natuurlijk ook een zeer duurzaam gebouw
worden. Een laag energiegebruik door maar liefst
150 zonnepanelen, driedubbel glas en extra vloerisolatie. Het idee komt van de architect. Eind 2010
zaten we in een zaaltje in Hotel Mitland met diverse
belangstellenden. Vervolgens hebben we een stichting
opgericht.
Zijn jullie nog problemen tegengekomen?
Nou, het was eigenlijk wel een groot avontuur. Het
lastigst was dat de afgelopen zes jaar er voortdurend
kandidaat-bewoners afvielen. Het was eerlijk gezegd
een komen en gaan van kandidaten. In plaats van de
noodzakelijke tien kopers zaten we in september 2014
nog maar met drie stellen. Dat was gewoon te weinig
om te gaan bouwen. Met de moed der wanhoop zijn we

tŝůƚƵƵǁǁŽŶŝŶŐŝŶ
dƵŝŶĚŽƌƉKŽƐƚǀĞƌŬŽƉĞŶ͍
ĞůŽŶƐǀŽŽƌĞĞŶŐƌĂƟƐ
ǁĂĂƌĚĞďĞƉĂůŝŶŐ͊
ƚĞů͘ϬϯϬϮϳϯϲϬϮϬ
ƵƚƌĞĐŚƚΛĂƐƉĞŬƚŵĂŬĞůĂĂƌƐ͘Ŷů

1

toen gaan flyeren in Tuindorp Oost en de omliggende wijken.
We stonden in de winter van 2014-2015 zelfs met een camper
met hete koffie op deze plek om belangstellenden te
interesseren. Het was natuurlijk op de woningmarkt ook wel
behoorlijk crisis, waardoor ‘ons soort kopers’ lastig hun vorige
huis konden verkopen. Tot onze grote opluchting hadden we
een paar maanden later toch tien serieuze kopers die een aanbetaling hadden gedaan!
Wat is er bijzonder aan het gebouw?
Het is eigenlijk een privacy-plus huis geworden. We hebben
ieder ons eigen appartement, maar daarnaast samen een
atelier en hobbyruimte, een gezamenlijke daktuin en een
gezamenlijke logeerkamer. Ik noem het ''groepswonen light''.
En die hobbyruimte zal druk gebruikt worden, want we
hebben bij elkaar flink wat kunstzinnige bezigheden. Er is zelfs
iemand die edelsmid is.

“

Ik noem het
groepswonen light

”

Zorg in huis is mogelijk, maar dat zien we vooral in de zin van
''voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken''. Goed nabuurschap staat heel duidelijk in het huishoudelijk reglement.
Hebben jullie tips voor mensen uit Tuindorp Oost die overwegen hun gezinswoning in te wisselen voor een modern
appartement in de buurt?
Als je aan zo'n project begint, ontdek je dat je zelf al behoorlijk wat deskundigheid in huis hebt, samen met de andere

bewoners. In ons geval was dat bijvoorbeeld financiële
deskundigheid. Maar andere deskundigheid kun je beter van
buiten halen, bijvoorbeeld over dat collectief particulier
opdrachtgeverschap. Verder zou ik zeggen: investeer veel tijd
om het samen eens te worden. En bouw vooraf mogelijkheden
in om een gezamenlijk gevoel te ontwikkelen; het worden
tenslotte je buren!
De grote vraag: wanneer gaan jullie er wonen?
Voorjaar 2017 wordt het opgeleverd en verhuizen mijn vrouw
en ik vanuit Tuindorp naar onze nieuwe plek. Op weg naar de
tennisbaan rij ik er steeds een paar keer per week langs om te
kijken hoe de Marktmeesters erbij staan.

Redactie zoekt versterking
Vele handen maken licht(er) werk. Onze redactie
bestaat uit een klein clubje vrijwilligers en daarom
zijn wij op zoek naar versterking van de redactie.
Heb jij zin om op onze redactievergaderingen mee te
denken over de inhoud van de Wijkkrant?
Wil je artikelen schrijven of wil je nieuws uit de wijk met
ons delen? Alle vormen van hulp zijn welkom.
Wil je je aanmelden, heb je tips of vragen? Stuur gerust
vrijblijvend een mail naar redactie@tuindorpoost.nl

Heet je Maarten (of Maartje,
Marte, Martin….)?
Stichting Eet Mee! zoekt Maartens
die in de activiteitenweek van Sint
Maarten (5 t/m 11 november) een
maaltijd willen delen. In die week
kunnen inwoners van Utrecht een of
meerdere gasten bij hen thuis aan
de eettafel uitnodigen om samen
een maaltijd te delen. Maar niet
zomaar. Gasten uitnodigen kan dus
alleen als je Maarten heet, of Martin, Murathan, Maartje, Mart,
Maartje, Myrddin of Marthe. Of als er in je achternaam, je
straatnaam, je bedrijfsnaam etc een link zit met Maarten.
Eet mee! zoekt ook mensen die willen aanschuiven bij een
Maarten, of Marte, of Martin. Delen staat centraal, dus de
maaltijd is gratis, maar gasten zorgen ook voor een aandeel in
de maaltijd.
Meer weten? Kijk op www.eetmee.nl Direct aanmelden kan
via sintmaarten@eetmee.nl
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Avontuurlijke wijkbewoners Femke en Pieter

“We roeien met de riemen die we hebben”

Beeld: Epco Ongering

Op 1 juli zouden Femke Hovinga (27) en Pieter Tiller (33) vertrekken om als ‘’digital nomads’’ te werken vanaf de
boot die ze in januari hadden gekocht. Het plan: varen naar waar de zon schijnt, werken en tussendoor genieten
van de tocht over prachtige wateren.
Hoe gaat het met jullie een maand na vertrek?
Femke: 'Tja, onze boot ligt nog steeds in de haven van Wijk bij
Duurstede. Het liep een beetje anders dan gepland. Vlak voor
we zouden vertrekken, ontdekten we een aantal grote
gebreken aan de motoren van de boot. Een technisch verhaal,
maar het komt erop neer dat we niet kunnen varen met de
boot. Ons huis is al verhuurd, dus we wonen wel op onze
boot. Dat kan gelukkig gewoon.'
What's next?
'We hadden onze plannen zo gemaakt dat we alle kosten voor
de boot en het klussen eraan konden dekken. Op deze
enorme tegenvaller van 15.000 euro hadden we niet gerekend.
Uiteindelijk is het maar geld, maar het zorgt wel voor een
heftige tijd. We hebben er zelfs over nagedacht om het hele
avontuur af te blazen. Toch willen we deze droom niet zomaar

opgeven. Daarom hebben we besloten een crowdfunding
campagne op te starten. Bedrijven en particulieren kunnen
ons op die manier steunen en hopelijk kunnen we dan alsnog
snel vertrekken.'

“ Ons huis is al verhuurd”
Al spijt gehad van jullie keuze?
'Absoluut niet. Natuurlijk is dit een tegenvaller, maar we roeien
met de riemen die we hebben. Ieder nadeel heeft trouwens
zijn voordeel. We hebben de boot nu echt van alle kanten
gezien. We weten daardoor bijvoorbeeld veel beter waar alle
onderdelen zitten. Mochten we in Zuid-Frankrijk panne
krijgen, dan begrijpen we in ieder geval zelf iets van onze
boot.'
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Wat mis je aan Tuindorp Oost?
'Ik mis het kleinschalige. Dat klinkt misschien gek, want een
haven is eigenlijk nog kleinschaliger. Ik mis de rust in Tuindorp
Oost en het gevoel van je eigen buurtje dat je goed kent. Op
een boot verandert je omgeving steeds, tenminste als we

van
“ Ik mis de rustTuindorp
Oost

”

straks vertrokken zijn. Ik mis het dat ik niet zomaar even bij
mijn bovenbuurvrouw kan binnenlopen en dat ik niet naar De
Gaard kan voor een kop koffie bij de bakker.'
Wat mis je niet aan Tuindorp Oost?
'Het geluid van verkeer aan de Kapteynlaan. En ik vind het ook
helemaal niet erg dat ik (het begin van) de verbouwing van De
Gaard misloop.'
Volg Femke en Pieter op www.floatingfreelancers.nl en
www.doorgaan.nl/floatingfreelancers

Tuin-dorp
In het vorige nummer van de wijkkrant zijn we gestart met
de rubriek Tuin-dorp. We deden een oproep voor verhalen
(of foto’s) van een tuin met een verhaal(tje). Helaas kregen
we geen reacties. Dus zat er niets anders op dan zelf een
opvallend tuintje te gaan zoeken. En die hebben we
gevonden!
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Nieuws van
het Buurtcomité

Het Buurtcomité houdt scherp in de
gaten wat de gemeente in de wijk wil
veranderen en onderneemt zo nodig
actie. Daarnaast organiseert het BuurtTUINDORP comité buurtactiviteiten. Op beide
OOST
fronten hebben we nieuws voor u.

De Gaard
Trouwe lezers van de Wijkkrant weten dat wij de uitbreiding van de Gaard op de voet volgen. Een vertegenwoordiger van het Buurtcomité zit in de BLVC
contactgroep.
Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers uit de wijk
die de uitvoering van de plannen voor de Gaard kritisch
volgen.
Op dit moment ligt er een conceptplan op tafel dat de
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie rond het winkelcentrum tijdens de bouw en aanpassing van de openbare ruimte en omliggende wegen
moet waarborgen (het zogenaamde BLVC-kader). Denk
bijvoorbeeld aan werk- en bevoorradingstijden en de
bereikbaarheid voor bezoekers en hulpdiensten. De
aannemer moet het BLVC-kader als uitgangspunt
nemen. Eind september praat de BLVC-groep hierover
verder. Het Buurtcomité houdt de vinger aan de pols.

Huisvuil
Afgelopen maanden heeft de gemeente laten weten het
huisvuil op een andere wijze in te willen gaan zamelen.
Het Buurtcomité heeft inspraakavonden bijgewoond en
daar werd duidelijk dat deze plannen door de meeste
bewoners gedragen worden.
Wel hadden enkele bewoners bezwaren tegen de
plaats van sommige ondergrondse containers. Deze
bewoners hebben hierover inmiddels zelf actie ondernomen richting de gemeente.

Vrijetijdsactiviteiten
In een hoek op het schoolplein van De Beiaard ontdekten we
schattige ‘kleutertuintjes’. Langs lage hekjes en in ronde perkjes groeit en bloeit van alles. Al het groen wordt verzorgd door
kleuters van De Beiaard. Jong geleerd, oud gedaan! Uit
betrouwbare bron hebben we vernomen dat er zelfs geoogst
wordt.

In deze zomermaanden organiseerde het Buurtcomité
wederom het Straattekenen (25 juni). Ook dit jaar was
het weer een groot succes. De volgende ‘vrijetijdsactiviteit’ die het Buurtcomité voor u organiseert is
St. Maarten in november (zie pagina 7).
Hilde van Amerongen en Jody van den Brink, beiden
verantwoordelijk voor de vrijetijdsactiviteiten die het
Buurtcomité organiseert, hebben te kennen gegeven
het Buurtcomité te willen verlaten. Maar zij willen de
vrijetijdsactiviteiten voor de wijk wel veilig stellen. Het
idee is om de organisatie van de vrijetijdsactiviteiten
wat meer los te koppelen van het Buurtcomité, dat wel
verantwoordelijk blijft voor de voortgang. Jody van den
Brink wil nog wel helpen bij de organisatie, maar heeft
hiervoor wel hulp nodig van andere actieve bewoners.

Heeft of kent u een tuin die een foto of verhaaltje in de wijkkrant verdient? Laat het ons weten!
Mail naar redactie@tuindorpoost.nl
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Wilt u meehelpen of eerst meer weten?
Stuur een e-mail naar tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Adinda Klepper publiceert haar eerste gedichtenbundel

“Een gedicht komt gewoon”

Haar eerste gedichten schreef ze voor anderen. Voor
verjaardagen of feesten. Of voor iemand die wel een
oppepper kon gebruiken. Maar uiteindelijk ging ze voor
zichzelf schrijven. Gewoon over dingen die ze zag of
tegenkwam. Niet met het plan om te publiceren. Maar
dat is er toch van gekomen. Adinda: “Ja, toen ik heel
veel gedichten had, dacht ik: het zou toch wel leuk zijn
als anderen ze ook kunnen lezen.”
Adinda schrijft persoonlijke gedichten over herkenbare onderwerpen. Ze denkt dat mensen wel herkenning vinden in haar
gedichten. Daar zou de jonge Tuindorp Oost-dichteres
weleens gelijk in kunnen hebben, want gedichten met titels als
‘Bang’, ‘Verwondering’ en ‘Geheim’ zullen bij menigeen de
eigen verbeelding aanspreken.
Aanvankelijk wist ze niets over de dichtkunst. “Ik deed maar
wat”, zegt ze schamper lachend. “Ik wist niet eens dat er
dichtvormen bestonden.” Maar een paar minuten later verklaart ze met een overtuigende vanzelfsprekendheid die je
alleen bij een ware dichter verwacht: “Een gedicht komt
gewoon.”
Ze is 25, geboren en getogen in Tuindorp Oost. Op de vraag
of onze wijk een inspirerende wijk is, schiet ze hard in de lach.
“Nou nee, niet heel inspirerend. Maar ik vind het wel een leuke
wijk. Met veel groen en speeltuintjes. Daar heb ik wel goede
herinneringen aan.”

Nieuw
Een nieuwe start gemaakt
Dat is even wennen
Toch in de war geraakt
Zoek naar iets waarin ik me kan herkennen
Een sprankje hoop, een beetje licht
Een raam dat openstaat
Doe de deur niet dicht
De schaduw die je ziet op straat
Weg zonder het verleden te vergeten
Hoe eng we dat ook vinden
Omdat de oude is versleten
Ga ik het nieuwe ondervinden
ISBN 9789402227789
Te bestellen via Boekscout.nl/shop of rechtstreeks bij
Adinda: adinda_pony@hotmail.com

Dus wie weet, komen we in haar volgende bundel het gedicht
‘Spelen’ tegen. Want dat er meer gedichten gaan komen, is
wel zeker. Adinda: “Ik ga gewoon door. Ik heb nu de smaak te
pakken.”
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AGENDA

Onderwegkerk
Blauwkapel

Zondagen t/m 6 november,
10.30 - 11.15 uur. Onderwegdiensten
Oecumenische
kerkdiensten
voor
‘mensen die onderweg zijn’ en zich
interkerkelijk verbonden voelen.
De voorgangers zijn afkomstig uit diverse christelijke kerkgenootschappen.
Tijdens de laatste bijeenkomst, op 6 november, worden de overledenen
herdacht.
Zondag 25 september, 15.00 – 16.00 uur, kerk open vanaf 14.40 uur
Concert: Utrecht Travel Singers
Dit koor maakt, in wisselende samenstelling, zangreizen door Europa met
als doel zangcultuur uitwisselen. Deze zomer was het koor in Frankrijk.
Dat leidt tot een veelzijdig repertoire waarbij Europees klassiek wordt
afgewisseld door folklore, muziek met een etnische inslag en mysterieuze
harmonieën. Na afloop is er bij droog weer gelegenheid tot napraten met
een drankje voor het dienstgebouwtje. De toegang is gratis.
Zondagen, 27 november, 4, 11 en 18 december, 10.30 – 11.15 uur
Muzikale adventsvieringen
Tijdens de vieringen is er tweemaal een kwartier met zang en muziek
van vocalisten, koren, ensembles en musici. De tijd die wordt besteed aan
gemeentezang en het gesproken woord is dus beperkt en bedraagt hooguit een kwartier. Zie voor optredende koren en ensembles de website
www.onderwegkerkblauwkapel.nl. De toegang is gratis. Na afloop bij droog
weer koffie/thee drinken op het terras bij het dienstgebouwtje.
Tel: 228 73 42
kerkblauwkapel@hotmail.com • www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Bezoekadres: Kapeldwarsweg 21 Utrecht (geen postadres)
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Tuindorpkerk
18 september
tot 20 november
Expositie
Udo Braehler
De tentoonstelling wordt
geopend op zondag 18 september om 11.30 uur, na de
dienst.
Veel van Braehlers thema’s
zijn religieus van aard. Zijn
werk, uitgevoerd in olieverf of
acryl, wordt soms wel neoexpressionistisch genoemd. Het kenmerkt zich
door grote verfstreken, collagetechnieken en het
gebruik van epoxy. Het werk nodigt uit tot reflectie, communicatie met het werk en met de
medetoeschouwers. Het roept vragen op, omdat
het multi-interpretabel is en het maakt daardoor
nieuwsgierig.
Op zondag 9 oktober, aanvang 17.00 uur is er
rondom deze expositie een vesper in de
Tuindorpkerk. .
Op dinsdag 25 oktober, aanvang 20.00 uur. kan
men in gesprek met Udo Braehler in Huis in de
Wijk (Prof. Suringarlaan 2). De aanwezigen
maken met hem een ronde langs de schilderijen.
Tuindorpkerk
Professor Suringarlaan 1, Utrecht

Zondag 25 september, 12.00 – 16.00 uur
Gekke Groente
De ‘kromkommer’ en andere groente die wat
misvormd zijn, of waarvan er te veel zijn, komen
niet in de winkel. Zonde natuurlijk. Kom de gekke
groentes redden en hak ze in de pan.
Proef en geniet tijdens een rondrit in een rijdend
restaurant of laat je inspireren hoe je voedselverspilling kunt voorkomen.
Zondag 25 september, 13.00 – 17.00 uur
Meet & Greet lokaal voedsel
Nieuwsgierig naar de boer in je buurt? Kom langs
en maak kennis met voedselproducenten uit de
buurt. Neem je boodschappentas mee en vul die
met het lekkerste groente en fruit van Local2Local en biologische winkels.
Zondag 25 september, 14.00 – 17.00 uur
Tomatenrace
Kom kijken naar het resultaat van de kweek van
35 verschillende tomatenrassen.
Ruil je groen
De plantenbrigade vertelt over het plantenruilnetwerk van Utrecht.
Griftsteede / Griftpark
Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht
Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftsteede
www.utrecht.nl/griftpark
Vrijdag 11 november
Sint Maarten

Om 18.00 uur branden de lampionnen, lichtjes en
vuurkorven weer. Start bij het WeveHuis
(Wevelaan 4, achter de Regenboogschool) met
chocolademelk (en Glühwein) en het oefenen van
Sint Maarten liedjes. 0m 18.30 uur gaan de
kinderen – de kleineren onder begeleiding – in
groepjes de straten rond, zingend en bedelend
om snoep. Wie een lichtje voor het raam zet,
kan een bezoekje verwachten. Kunt of wilt u
geen lichtje neerzetten, maar wilt u wel dat
kinderen bij u aanbellen? Geef het door aan
tuindorpoost@tuindorpoost.nl. Kinderen hoeven
zich niet aan te melden.

Maandagen, 14.00 – 15.30 uur
Open Atelier
‘Ontdek je eigen kracht’
In het atelier maak je gebruik van je
verbeeldingskracht. Je wordt meegenomen in een verhaal waarbij je je
eigen beelden leert maken. Schilder- of tekenervaring is niet vereist.
Je kunt per keer aanschuiven.
Nieuw Bleyenburg,
Jan van Galenstraat 6, Utrecht
Hendra Versteegde,
tel. 06 160 89 838
hversteegde@gmail.com
www.kunstzinnige.nl

Maandag 14.00 - 15.00 uur en
Maandag 19.00 - 20.00 uur,
Ismakogie bewegingscursus.
Heide Hemminga, 251 74 42
Maandag 19.30 - 21.30 uur,
Meditatiegroep Utrecht.
Michel Tillie,
www.meditatieutrecht.nl
Maandag 15.30 - 16.30 uur
Kinderdans 6 t/m 8 jaar.
Maandag 16.30 - 17.30 uur
Kinderdans 9 t/m 11 jaar.
Yves Witteman,
yveswitteman@me.com
Woensdag 09.30 - 11.00 uur en
Vrijdag 08.30 - 11.00 uur,
Hatha Yoga.
Thea Horsten, 251 35 26
Woensdag 19.30 - 21.30 uur,
Beeldhouwen.
Wil van de Vinne, 271 82 36

Zaterdag 5 november
9.15 – 12.30 uur
Natuurwerkdag
Tijdens de Natuurwerkdag wordt
overal de handen uit de mouwen
gestoken om in de natuur te
werken. Natuurlijk ook op De Driehoek! U bent van harte welkom mee
te werken op ons tuinenpark. Om
12.30 uur sluiten we af met soep.
De Driehoek
Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht
secretariaat@ driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Woensdagen
Gymnastiek voor ouderen
Er zijn twee groepen, met ieder een
eigen contactpersoon. U bent van
harte welkom om kennis te maken
en een les mee te doen.
• Groep 1 van 9.00 - 9.45 uur
Gastvrouw Riet v.d. Heuvel,
tel. 271 49 52
• Groep 2 van 10.00 - 10.45 uur
Gastvrouw Marieke Versteegh,
tel. 251 57 79
Huis in de Wijk
Prof. Suringarlaan 1, Utrecht
(naast de Tuindorpkerk)
www.huisindewijk.nl

Donderdag 09.00 - 10.00 uur en
Donderdag 19.00 - 20.00 uur en
Donderdag 20.15 - 21.15 uur,
Yoga.
Marja Smeets, 254 14 23
Vrijdag, 10.00 - 15.00 uur, (niet
wekelijks, data op aanvraag)
Weefcursus.
Erma Klarenberg,
ermaweeft@ziggo.nl
Woensdag 18.00 - 22.00 uur
en Zaterdag, 10.00 - 13.00 uur,
Indiase Dans.
Usha Kanagasabai,
mangalam@live.nl
Zondag 09.30 - 12.00 uur,
Sai Baba.
Inez Seeveres, 271 60 98
Meer informatie over de
activiteiten vindt u op de
vernieuwde website van het
Wevehuis.

Het WeveHUIS,
Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht.
post@wevehuis.nl www.wevehuis.nl
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Wist u dat…
… het schoolplein van de Beiaard een opknapbeurt krijgt?
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er nog hard
gewerkt aan het schoolplein. Het wordt een flinke metamorfose, inclusief kunstgrasveldje! (foto’s van eind augustus).

Hollandse meezingliedjes, canons en meerstemmige Engelse
en Duitse songs van oude componisten. Iedereen die zingen
leuk vindt, is welkom. Je hoeft geen notenschrift te kunnen
lezen. Informatie bij Anita van Basten, tel. 030-2960093, mail:
euau68gw@hetnet.nl
….. u ons ook op Facebook kunt volgen?
Vier keer per jaar valt er een Wijkkrant op de mat. In de
tussentijd houden we je nog steeds graag op de hoogte van
het laatste nieuws uit de wijk. Like ons op Facebook en mis
niets meer. Je vindt ons op:
www.facebook.com/WijkkrantTuindorpOost/
…. basisschool De Regenboog
een open lesochtend geeft? Op
woensdagochtend 16 november
staan de deuren van basisschool
De Regenboog weer wijd open. Er
is een open lesochtend voor ouders
die nog op zoek zijn naar een school en voor ouders die hun
kind al bij De Regenboog hebben ingeschreven en wiens kind

Beeld: Donker Utrecht

.... seniorenkoor ANIMATO nieuwe leden zoekt?
Ben je al wat op leeftijd en heb je zin om te zingen in een
koor? Seniorenkoor ANIMATO zoekt nieuwe zangers. Het
koor repeteert overdag in de Jeruzalemkerk bij De Gaard en
treedt twee keer per jaar op. Het repertoire is gevarieerd:

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Wevelaan 75, 3571 XT Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
Stichting Wijkkrant Tuindorp Oost
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41
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het komende half jaar naar school gaat. Aanmelden hoeft niet
en het spreekt voor zich dat u uw kind kunt meenemen.
Tijd: 8.30 – ongeveer 10.15 uur. Vanaf eind oktober staat het
programma op de website: www.onzeregenboog.nl
….. de redactie nog steeds versterking zoekt?
Help ons mee een mooie leuke wijkkrant te maken! Alle vormen van hulp – groot of klein – zijn welkom. Lees meer op
pagina 2.

Redactie:
Kaspar Hanenbergh
Shirley den Hartog
Margreet Jonge Poerink
Jelske Kuijper
Ams Slemmer

De Wijkkrant Tuindorp Oost wordt gemaakt door
een onafhankelijke redactie, bestaande uit
vrijwilligers. Het doel is een informatieve krant te
maken over wonen en leven in Tuindorp Oost.
Sluitingsdatum copij nr 4: 15 november 2016
Bezorging: 17-18 december 2016
Oplage: 3000 exemplaren. Verschijning: 4 x per jaar

Deze wijkkrant wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Initiatievenfonds.

