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WIJKKR ANT TUINDORP OOST

IK BEN VERBONDEN
Alle wijkbewoners van 75 jaar en ouder in Tuindorp Oost kregen afgelopen zomer van de gemeente een grote enveloppe in de bus met daarin
een boekje met de titel: Ik ben verbonden. Het voorwoord is geschreven
door wijkgenoot Aad Burger (88). In de serre van Nieuw Bleyenburg, waar
hij woont, spraken we met hem over de zin (en onzin) van dit boekje.
Aad Burger: “Het boekje ligt altijd naast mijn telefoon.”
Op de cover van het boekje staat
een afbeelding van een vooroorlogse
telefoon. De ondertitel maakt meer
duidelijk van de bedoeling van het
gemeentelijke cadeautje: ‘Een
persoonlijke telefoongids die jou
helpt bij het verbinden met je omgeving’.
Aad is een prominent bewoner van
Nieuw Bleyenburg, ondanks zijn
hoge leeftijd nog volop actief, onder
meer als lid van de cliëntenraad
Wmo. Hij nam destijds officieel het
eerste exemplaar van het boekje in
ontvangst uit handen van wethouder
Kees Diepenveen. Bij die gelegenheid
hield hij een toespraak, waarin hij
wat smalend sprak over dat plaatje
van die ouderwetse telefoon:
“Zouden de makers van dit boekje
soms denken dat wij ouderen geen
weet hebben van een smartphone of
zo?” Toch is Aad positief.

Noodgevallen
Tijdens ons gesprek in de serre heeft
hij zijn eigen exemplaar van het
boekje bij zich en hij laat zien dat
hij er allerlei voor hem belangrijke
telefoonnummers in heeft genoteerd.
“Het boekje ligt altijd naast mijn
telefoon. Mocht mij ooit iets over-

“ Zouden ze denken

dat wij ouderen geen
weet hebben van
een smartphone? ”

komen en vinden ze mij, dan weten
ze meteen wie er gewaarschuwd
moet worden. Daar hoef ik me dus
geen zorgen over te maken.”
Aad vertelt dat in Bleyenburg vroeger
de afspraak was gemaakt dat iedereen voor noodgevallen belangrijke

telefoonnummers op zou schrijven
en aan de binnenkant van de meterkast zou ophangen. Toen er later bij
iemand iets mis ging, bleken er in de
meterkast de telefoonnummers van
een vórige bewoner te hangen. Dat
werkte dus niet. “Dit nieuwe boekje
ligt bij de telefoon, dat is beter.
Ga ik verhuizen, dan verhuist dat
boekje natuurlijk gewoon mee. En
kom ik te overlijden dan zullen de
nieuwe mensen in mijn oude flat
mijn gegevens niet meer aantreffen.”
Heldere krasse ouderen
Verder gebruikt hij het boekje niet;
het spreekt hem niet aan. “Er staan
allerlei hoofdstukken in die voor
sommige ouderen best nuttig
kunnen zijn, maar die geschreven zijn
in een betuttelende taal. Daar moet
je niet mee aankomen bij heldere en
krasse ouderen zoals er zoveel zijn in
onze wijken. Waarschijnlijk zijn alleen
al hierom de meeste boekjes bij de
oude kranten beland. Dat was niet
de bedoeling van de samenstellers
en ook niet van de gemeente die er
veel geld aan heeft besteed in de
hoop onze senioren juist van dienst
te zijn.”
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Dat commentaar is trouwens niet
nieuw, weet Aad. “Elders was het
boekje eerder aan ouderen toegestuurd: toen aan alle mensen boven
de 70. Daar kwamen toen zoveel
reacties op van mensen. Zij voelden
zich vanwege de inhoud en de toon
gekwetst. Daarom besloot de gemeente bij ons alleen de mensen van
boven de 74 te benaderen.”
Maatwerk
“Iedereen snapt dat het gaat om een
hulpmiddel voor mensen die vergeetachtig beginnen te worden. Dat
kunnen mensen zijn van 60 of van
90 jaar of jonger of ouder. Sommige
van die mensen noemden wij vroeger
‘kinds’ en die willen soms ook wel
als kleuters benaderd worden, maar
dan gaat het wel om maatwerk. Zo’n
hulpmiddel moet niet terecht komen
bij een hele bevolkingsgroep, waarvan de overgrote meerderheid prima
functioneert.”
Sommigen mensen zijn eenzaam,
vooral alleenstaanden natuurlijk, dus
heel vaak ook ouderen. Sterker: Aad

Burger denkt dat iedereen zich wel
eens een keer eenzaam voelt. “Tja,
dan kun je gaan zitten wachten tot

“ Zo’n hulpmiddel

moet niet terecht
komen bij een hele
bevolkingsgroep ”

je een ons weegt, maar het gaat niet
vanzelf over: daar moet je wat aan
doen! Wie zal ik eens opbellen? Zal
ik ergens koffie gaan drinken? Zal ik
iemand vragen om langs te komen?
Kortom: doe zelf wat en laat je niet
betuttelen.”

in het gemeentelijke ouderenbeleid,
geeft aan dat dit initiatief van huisbezoeken nog niet overal goed wordt
uitgevoerd. Maar als ouderen bezoek
zouden krijgen van een vertrouwd
persoon (huisarts, maatschappelijk
werker, dominee en noem maar
op) dan zouden veel ouderen dat
best prettig vinden en in sommige
gevallen zou dat boekje dan zeker
goede diensten kunnen bewijzen.
Dan is het een welkom, leuk en
nuttig presentje! Wethouder Diepenveen had er wel oren naar toen
hij met dit idee werd
geconfronteerd.

Huisbezoek?
De gemeente heeft ooit besloten
om alle ouderen in de stad te vereren met een huisbezoek: eenvoudig praatje maken, belangstelling
tonen, vragen of alles nog goed gaat,
kijken of er misschien ondersteuning
nodig is. Aad Burger, die goed op
de hoogte is van de gang van zaken

Maak uw woning inbraakveilig (met korting of subsidie)
De gemeente vindt het belangrijk dat u veilig woont.
Vooral bij oudere woningen, waarvan er veel zijn in
Tuindorp Oost, ontbreekt vaak hang- en sluitwerk
dat up to date is. Daarom kunnen eigenaren van
bestaande koopwoningen en huurders van een
Utrechtse woningcorporatie subsidie aanvragen om
de woning te laten beveiligen. Maak er gebruik van.
De kans op een inbraak neemt met extra beveiligingsmaatregelen fors af. De moeite waard dus.
Huurwoning
U kunt bij het laten beveiligen van uw huurwoning
(bijvoorbeeld voor het aanbrengen van goed beveiligde
sloten) korting krijgen van uw woningcorporatie.
U krijgt vooraf advies op maat en hoort van tevoren
wat de kosten zijn. Neem voor meer informatie en de
voorwaarden contact op met uw eigen woningcorporatie.

Koopwoning
Heeft u een bestaande koopwoning dan kunt u deze
laten beveiligen bij een erkend bedrijf volgens de eisen
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
U krijgt dan een PKVW-certificaat en kunt u in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op
utrecht.nl/pkvw. Wilt u hulp of advies?
Neem gerust contact op met het subsidiebureau via
subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.
Gemeente, woningcorporaties en politie werken nauw
samen in de strijd tegen woninginbraken.
Voorkom woninginbraken door altijd alert te zijn.
Ziet u een verdachte situatie? Bel altijd 1-1-2.
Laat wanneer het donker is een lichtje branden.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Advertentie

Wilt u uw woning in
Tuindorp Oost verkopen?

Je bent om van te houden!

Bel ons voor een gra s
waardebepaling!
tel. 030 273 60 20
utrecht@aspektmakelaars.nl

M A R JA N
WILLEMSEN
Coaching

06 46196182
info@marjanwillemsen.nl
w w w. m a r j a n w i l l e m s e n . n l
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De vrouw achter de oproep: Tessel Pollmann
‘Ik zoek een maatje om mee
koffie te drinken of te wandelen,’ luidde de oproep die Tessel
Pollmann (77) in september op
het prikbord van de Albert Heijn
in De Gaard hing. Tessel heeft
kanker gehad en is op dat moment net klaar met een intensief
revalidatieproces. Een periode die
impact heeft gehad en veel van
haar vrienden en familie heeft
gevraagd. Nadat er een foto van
haar oproep op Twitter wordt
gedeeld, gaat het bericht internet
over.
Het maakt ons nieuwsgierig. Wie
is Tessel Pollmann? We mogen bij
haar langskomen, in het huis waar ze
sinds 1995 woont, op de grens van
Tuindorp en Tuindorp Oost. Anders
dan de oproep misschien suggereert,

boek én haar kinderen hebben haar
gevraagd om haar autobiografie op
papier te zetten. Het worden niet de
eerste woorden die Tessel op papier
zet. Tessel heeft onder andere twintig
jaar als journalist bij Vrij Nederland

“ Soms heb ik

“ Ik vond het

behoefte aan
nieuwe contacten ”

schrikken dat mijn
oproep landelijk
gedeeld werd ”

komt Tessel niet eenzaam over. Haar
man is er, haar zoon is net weg en
ze vertelt dat ze deze week onder
andere met de trein naar Groningen
en Leiden is geweest.
Tessel: ‘Na mijn revalidatie wil ik
graag actief blijven. Mijn man is een
aantal jaar ouder en kan niet altijd
mee. Ik heb veel contacten, maar
door de afstanden blijft het met
veel van hen vooral bij regelmatig
mailcontact. Soms heb ik behoefte
aan nieuwe contacten. Mijn dochter
heeft een oproep voor mij opgehangen op het prikbord bij Albert
Heijn. Ik vond het schrikken dat mijn
oproep landelijk gedeeld werd. De

verspreider van de foto heeft me later
zijn excuses aangeboden.’ Er komen
uiteindelijk honderdvijftig reacties op
haar oproep binnen. Inmiddels zijn er
verschillende mensen bij Tessel langsgeweest. Ze heeft koffie gedronken,
gewandeld en een aantal blijvende
contacten opgedaan.

gewerkt en ze heeft zes boeken op
haar naam staan. Ze heeft onder
andere boeken geschreven over de
Molukken en Anton Adriaan
Mussert. Haar laatst gepubliceerde
boek gaat over (kleine) ondernemers
tussen 1920 en 1970. In die tijd zat
er in Tuindorp op iedere straathoek
wel een winkeltje. Ondernemers
die de tand des tijds niet overleefd
hebben, maar stuk voor stuk interessante verhalen hebben.

Voordat Tessel ziek werd, was ze
bezig met het schrijven van haar

Kijk voor meer informatie op www.
tesselpollmannonderzoek.nl.

Advertentie

Wil je jezelf wat aandacht geven?
Doe dan mee met een van onze inspirerende

Yoga Specials!
www.yogabijhetpark.nl | info@yogabijhetpark.nl |Blauwkapelseweg 115
Annemieke 06 532 05 353 | Dolores 06 111 53 717

voorlichting mondverzorging
gebitsreiniging
behandelen tandvleesproblemen
Poortstraat 77, 3572 HE Utrecht, tel. 030 2310034
www.dewittevrouwen.nl, Behandeling volgens afspraak
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Nieuws van het Buurtcomité
Sfeervolle St.Maarten-drukte in het Wevehuis
Ondanks het wat druilerige weer kwamen op 11 november rond kwart voor zes zo’n 50 kinderen
met hun ouders naar het Wevehuis. Na een lekker kopje chocolademelk luisterden ze ademloos naar
een spannend toneelstukje, waarbij een echte St. Maarten zijn mantel in tweeën scheurde voor een
arme bedelaar. Bij het oefenen van twee liedjes zong iedereen enthousiast mee. Toen de kinderen
in groepjes langs de huizen gingen, werd het gelukkig droog. Was uw kind er dit jaar niet bij? Niet
getreurd; volgend jaar doen we het zeker weer!

Advertentie
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Niet toosten op nieuwe jaar
Sinds jaar en dag organiseert het Buurtcomité begin januari een nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners van Tuindorp Oost.
Helaas is aan deze jarenlange traditie een
eind gekomen. De gemeente heeft de voorwaarden voor de subsidie (uit het initiatievenfonds) verder aangescherpt. Zo versterkt
de gemeente geen subsidie meer voor eten
en drinken bij buurtfeesten. Ander punt
is dat de animo uit de wijk om met elkaar
een toost uit te brengen op het nieuwe jaar
steeds minder werd.
We betreuren deze beslissing, en denken
nog na over een alternatief. Ideeën zijn
welkom! Mail naar tuindorpoost@tuindorpoost.nl. Andere activiteiten van het
Buurtcomité zoals het straattekenen en St.
Maarten gaan wel gewoon door.

Overleg met de gemeente
Het Buurtcomité is een luisterend oor in de
wijk. We praten namens bewoners met de
gemeente over wat er speelt in de wijk. Over
handhaving van de maximum snelheid van
50 km per uur op de Kardinaal de Jongweg.
Over het nieuwe inzamelen. Over De Nieuwe
Gaard.
De gemeente meldde dat vuilniszakken bij
de ondergrondse containers zetten verboden
is. Overtreders worden beboet. Echter, wij
vinden dat de gemeente er dan wel voor
moet zorgen dat de zakken in de ondergrondse containers kunnen worden gedeponeerd.
De voorbereidingen voor de verbouw van
De Gaard zijn al enige tijd in volle gang. Om
overlast tijdens de feestdagen te voorkomen
is in overleg met de winkeliersvereniging
besloten om het bouwrijp maken en het
boorwerk van de palen pas in het nieuwe
jaar te starten. Actuele informatie over
de vernieuwing van De Gaard vindt u op
ww.denieuwegaard.nl

Advertentie

Samen buiten...

U bent van harte welkom om
te komen kijken!
Voor meer informatie: www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

...bij kinderdagverblijf Villa Kakelbont.
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Sylvia Hof en Iris Haak van buurtteam Noordoost

“Geen enkele vraag is dom”

Heb je vragen waar je zelf niet
uitkomt? Lukt het niet meer je
huishouden goed te organiseren?
Stuit je op problemen vanwege je
echtscheiding? Zit je als opvoeder
met je handen in het haar? Ben je
eenzaam? Neem eens contact op
met het buurtteam. Sylvia Hof,
van Buurtteam Noordoost: “We
pakken elke vraag op.”
Het buurtteam helpt iedereen met
een vraag over zorg of ondersteuning. In de stad Utrecht zijn 18 buurtteams actief. Tuindorp Oost valt
samen met de buurten Vogelenbuurt, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Tuinwijk, Tuindorp, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt en Voordorp,
onder het Buurtteam Noordoost.
6
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Twee teams
Het Buurtteam Noordoost bestaat uit
twee teams: het buurtteam Jeugd en
Gezin en het buurtteam Sociaal. Bij
beide teams kun je terecht met je
allerhande vragen. Als er sprake is
van gezinnen, dan pakt het buurtteam Jeugd en Gezin de vraag op.
Sylvia Hof, van Jeugd en Gezin: “Wij
zijn er voor gezinnen met inwonende

“ Zelf weer verder

kunnen ”

kinderen/jongeren tot 23 jaar. Je kunt
bij ons terecht met alle vragen of
problemen die te maken hebben met

je gezin. Bijvoorbeeld vragen over de
opvoeding, problemen op school ,
probleemgedrag, vinden van werk.”
Het buurtteam Sociaal is er voor
volwassenen. Iris Haak: “We helpen
mensen bij het organiseren en vinden
van de juiste hulp. Bijvoorbeeld als
mensen begeleiding of hulp in de
thuissituatie nodig hebben, psychische hulp zoeken, eenzaam zijn,
kampen met verslaving of schulden.”
Zelf verder
De hulp van het buurtteam is gratis
voor de inwoners van Utrecht. Het
buurtteam heeft geen pasklare
antwoorden, maar biedt wel maatwerk. Iris: “Als je met ons contact
opneemt, bekijken we eerst of je bij

ons aan het juiste adres bent. Als de
vraag eenvoudig is, dan helpen we
snel. Lijkt het te gaan om een situatie
waar lang-durige hulp of ondersteuning nodig is, dan maken we een
afspraak voor een kennismakingsgesprek, meestal bij de mensen thuis.
Het doel is dat mensen zelf weer
verder kunnen. Zo helpen we bijvoorbeeld ook mensen die een brief
van een instantie niet begrijpen.”
Sylvia voegt toe: “Geen enkele vraag
is dom.”
Wmo en Jeugdwet
Sinds 2015 hebben gemeenten meer
zorgtaken gekregen. De buurtteams
spelen hierin een belangrijke rol.
Het buurtteam Sociaal neemt - in
opdracht van de gemeente - de aanvragen voor de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in behande-

Tuindorp Oost is, zoals Sylvia en Iris
het formuleren, niet “de grootst
aanleverende wijk”. Dat roept de
vraag op of er in onze wijk relatief
minder (sociale en gezins)problemen zijn dan in de andere wijken,
of dat de bewoners van Tuindorp
Oost het buurtteam niet weten te
vinden? Het antwoord weten we
niet, maar mocht dat laatste het
geval zijn: hieronder vindt u de
contactgegevens van buurtteam
Noordoost. En nogmaals: schroom
niet, geen enkele vraag is dom.

ling. Het buurtteam Jeugd & Gezin
voert namens de gemeente taken
uit die voortvloeien uit de nieuwe
Jeugdwet.

ondersteunen en verbinden. Wie heb
je nodig? We brengen mensen met
elkaar in contact, zodat een initiatief
van de grond kan komen.”

Bewonersinitiatieven
De buurtteams werken veel samen
met andere wijkinstanties zoals de
Sociale Makelaars en de wijkagenten.
Sylvia: “Er is de afgelopen jaren veel
bezuinigd op welzijnsactiviteiten.

Er is ook een initiatief Stap Vooruit.
In een kleine groep worden mensen
gestimuleerd om weer zelf de eerste
stap tot verandering te nemen. Hier
kun je je het hele jaar voor aanmelden.

“ Schroom niet,

bel gewoon ”

Bewonersinitiatieven zijn daarom
steeds belangrijker geworden. Ook
daarin hebben we als buurtteam
een rol. We helpen mensen met een
goed idee of initiatief verder. We

Laagdrempelig
De buurtteams zijn laagdrempelig.
Iris: “We zijn heel gemakkelijk te bereiken. Je kunt ons rechtstreeks bellen of je vraag stellen aan het loket
in buurthuis De Leeuw.” Sylvia: “Dus
als je ergens mee zit: bel gewoon!
Schroom niet. We willen graag
helpen en meedenken.”

Bezoekadres:
Buurthuis De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1, 3515 EA Utrecht
Telefoon: 030 7400 508 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17.00 uur)
E-mail: noordoost@buurtteamsutrecht.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (je kunt ook binnen lopen
dan, met je vraag). (tijdens schoolvakanties tot 13.00 uur)

Inloopspreekuur: woensdag van 13:00 tot 16:00 uur
Hier kun je terecht met kleine administratieve vragen en dit wordt
gedaan door opgeleide vrijwilligers.
www.buurtteamsutrecht.nl/buurtteam-noordoost

Tuindorp Oost • Nummer 4 • December 2017

|

7

Zieke essen gekapt: ook in Tuindorp Oost
Ongeveer 24.000 essen in de gemeente Utrecht zijn
ziek. Ze zijn besmet met de ongeneeslijke schimmelziekte Essentaksterfte. Essentaksterfte zorgt ervoor
dat takken van bomen kunnen vallen. Dat kan gevaarlijk zijn of schade veroorzaken. Daarom neemt
de gemeente maatregelen. En geen halve: zieke
bomen worden gekapt. Ook in onze wijk.
De gemeente gaat in totaal 1.700 essen kappen. Nog eens
1.700 worden gesnoeid. De overgebleven essen worden
1 keer per 2 of 3 jaar onderzocht.
Ook in uw straat?
Op de website van de gemeente Utrecht vindt u een
kaartje waarop u kunt zien welke bomen in uw straat gekapt gaan worden. Ga naar www.utrecht.nl en typ in het
zoekvenster ‘essentaksterfte’. Klik op Essentaksterftekaart.
Rechtsonder de kaart kunt u uw straat opzoeken. U krijgt
vervolgens te zien (even inzoomen) welke bomen in uw
straat gekapt of gesnoeid worden. Leuk detail: het kaartje
geeft ook informatie over de leeftijd van de boom.
Terugplanten
Uitgangspunt is dat de gemeente voor elke gekapte es
een boom terugplant. Dat kan alleen in het plantseizoen
(van november tot maart). De gemeente bekijkt per locatie
welke soort boom terug kan komen. Soms worden bewoners hierbij betrokken. Dit hangt af van de gevolgen
voor het straatbeeld.
Meer op www.utrecht.nl (o.a. een filmpje over hoe je
essentaksterfte kunt herkennen. Handig voor als u een
es in eigen tuin heeft staan).

Gezocht: foto van houten
huisje Voordorpsedijk 9
Achter de vraag die Jeroen Bolier aan de redactie
stuurde, gaat een kleine familiegeschiedenis schuil.
‘In de oorlog hebben mijn opa en oma met hun
kinderen in Blauw Kapel aan de Voordorpsedijk 11
of 13 gewoond. Vanwege het gevaar van bombardementen op de spoorlijn moesten ze in 1944
de woning verlaten. Na de oorlog wilden ze terug,
maar vanwege schade was het huis onbewoonbaar. Vlakbij hun huis stond een houten woning
leeg. Daar woonde een inmiddels opgepakte NSBer. Van de gemeente mochten mijn opa en oma in
dit houten huis gaan wonen. Wij, als kinderen van
mijn moeder die daar gewoond heeft, zijn op zoek
naar foto’s van dit huisje. Het huisje staat er niet
meer, maar wellicht heeft iemand in de wijk een
foto van het huis uit die tijd?’
Kunt u Jeroen en zijn familie blij maken?
Stuur een mail naar jeroenbolier@hotmail.com

8
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Deze es op de hoek Wevelaan-Hijmans van den Berghlaan zal
worden gekapt. Op de achtergrond een amberboom, die in de
herfst altijd prachtig verkleurt. We zijn een georganiseerd landje,
dus alle bomen in Utrecht hebben een nummer. Op utrecht.
gemgids.nl kunt u zelfs het plantjaar vinden!

Kun je nog zingen?
Zing dan mee!
Op donderdagmiddag is het altijd gezellig in de
Bethlehemzaal van de Jeruzalemkerk. Daar oefent
dan het seniorenkoor Animato. Op 14 december is
er een feestelijk optreden in Huis aan de Vecht: een
Kerstprogramma natuurlijk.
Irene is de dirigent en zij wordt aan de piano geassisteerd
door Hetty. Meer vrouwen dan mannen doen mee en ze
oefenen naar hartenlust. Om goed te zingen is het niet
echt nodig om noten te kunnen lezen: Irene en Hetty
slepen je er wel doorheen. Het koor bestaat al sinds jaar
en dag, maar momenteel bestaat er behoefte aan nieuwe
leden: door verhuizing en natuurlijk verloop is het koor
enigszins uitgedund.
Wie van zingen en gezelligheid houdt is welkom.
Ook jongere zangers en zangeressen worden met open
armen ontvangen. Iedere donderdag van half twee tot
half vier met tussendoor een gezellige pauze om de
laatste nieuwtjes uit te wisselen. Interesse?
Kom gerust een keer langs en zing mee.
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Agenda
Kerstnachtdienst

Chin Neng Qigong

Donderdag 24 december 22.00
Kerk open vanaf 21.15
In de twintig minuten voor de dienst
is er een samenzang van traditionele
kerstliederen, als opmaat naar de
dienst. Na afloop ben je welkom om
op het kerkplein chocolademelk,
glühwein en een kerstkrans te komen
nuttigen.

Vrijdagen,
14.00 - 15.00 uur staande les,
15.30 - 16.30 zittende les
Chi Neng Qigong is een vorm van
Chinese bewegingsleer die bijdraagt
aan verbetering van de concentratie,
conditie, weerstand en het zelfherstellend vermogen.

Maak een langere of korte
wandeling door de Driehoektuin
Zoals de vaste wandelaars al gezien
zullen hebben, is er een nieuw
bruggetje aangelegd om vanuit het
park De Groene Kop het tuinenpark
van De Driehoek te bereiken. Hierdoor is het mogelijk geworden daar
een kleiner of groter rondje te lopen.

Kerk Blauwkapel
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Tel. 228 73 42

Aanmelden kan via Obloem@hotmail.com
Nieuw Bleyenburg,
Jan van Galenstraat 6, Utrecht

Repetitie koor Animato

Dieren voeren

Donderdagen, 13.30 - 15.30
Zing mee met seniorenkoor Animato.
Een keer meekijken of -zingen? Meld
je aan voor een repetitie in de Jeruzalemkerk via 030-2960093 of mail
naar info@seniorenkooranimato.nl.

Dinsdag tot en met zondag, 15.30
Allerlei leuke activiteiten. Houd de
Facebookpagina van ´Griftpark Speelhonk´ in de gaten om van het laatste
nieuws op de hoogte te blijven.

De Driehoek
Winklerlaan 151, Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Buurtbakkie

Noordoost - Toost

Dinsdag, 10.00
Met buurtgenoten koffie drinken in
de hal van Griftsteede.

Zaterdag 13 januari
Zaterdagmiddag 13 januari
organiseren Wijkbureau Noordoost,
Wijk & Co en de buurteams Jeugd
en Sociaal een Noordoost-Toost in
Buurtcentrum de Leeuw. De hele
middag zijn er activiteiten voor jong
en oud. Aan het eind van de middag
is er een pubquiz over Noordoost en
toosten we met wethouder Victor
Everhardt op de wijk en het nieuwe
jaar.

Bridgen
Woensdagen, 13.30 - 16.30
Kom gezellig bridgen in de Jeruzalemkerk. Nieuwe leden zijn van harte
welkom.
Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65

Open Atelier
Maandagen, 14.00 – 15.30 uur
‘Ontdek je eigen kracht’
Of je nu wel of geen ervaring hebt
met tekenen of schilderen, in het
atelier word je opweg geholpen en
maak je gebruik van je eigen verbeeldingskracht. Je kunt per keer aanschuiven.
Hendra Versteegde,
Tel. 06 160 89 838
hversteegde@gmail.com
Kunstzinnige.nl
Winklerlaan 365

Cavia lease
Overweeg je om cavia’s als huisdier
te nemen maar twijfel je? Bij Griftsteede lease je voor een klein bedrag
zes weken twee cavia’s. Daarna kun
je ervoor kiezen om de cavia’s permanent een plek te bieden. Vraag bij
Grifsteede naar de mogelijkheden.
Griftsteede / Griftpark
Van Swindenstraat 129, Utrecht
Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftpark

In Between Café
25 januari, 22 februari en 22
maart, 09.15 - 12.00
In Between Café is een maandelijkse
netwerkbijeenkomst, waar baan- en
opdrachtzoekenden elkaar ondersteunen en inspireren.
Kijk voor meer informatie in aanloop
naar bijeenkomst op www.inbetweencafe.nl.
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Nieuwjaarsreceptie
13 januari 15.00 - 17.00
Kom het nieuwe jaar inluiden in
tuindersverenigingsgebouw Het
Pannendak.

Buurtcentrum de Leeuw, Samuel van
Houtenstraat 1
www.buurtcentrumdeleeuw.nl

Wil je jouw evenement onder
de aandacht brengen voor onze
volgende agenda of op onze
Facebookpagina?
Mail naar redactie@tuindorpoost.nl.
De agenda in de volgende wijkkrant
loopt van half maart tot half juni.

Shirley’s kijk
op de wijk

Wat maakt hier wonen voor jou
aantrekkelijk?
‘De centrale ligging. Mijn familie woont
hier in de buurt, al mijn vrienden wonen
inmiddels verspreid door het land, Utrecht
is een mooi midden.’

Ze werkt in Amsterdam. Voor de liefde reist
ze op en neer naar Leuven. Maar ze woont
nog steeds in Tuindorp Oost. Twee jaar lang
was Shirley (28) - zoals ze zelf altijd zei - half
redactielid van deze krant. Nu vragen andere
activiteiten haar tijd en energie. Met een
paar vragen nemen we afscheid.
Met jouw vertrek stijgt de gemiddelde
leeftijd van de redactie flink.
Hoe erg is dat?
‘Niet zo erg. De redactie is jong
genoeg van geest en nog steeds
van alle markten thuis.’

Wat is het grootste manco aan
onze wijk?
‘De luidruchtige vogels die mij soms
wakker maken en waardoor mijn bezoek
na vertrek klaagt dat hun auto wéér is
ondergescheten.’

‘

Als je aan mensen uitlegt in wat
voor wijk je woont, wat vertel
je dan?
‘Ik beschrijf Tuindorp Oost meestal
als een nette wijk waar je niets te
zoeken hebt als je er niet woont.
Er zijn hier geen hippe hotspots,
maar het is als je het mij vraagt één
van de fijnste wijken om te wonen.’
Wat denk je… woon je in 2022
nog in Tuindorp Oost?
‘Dat zou ik zelf ook graag willen weten.
De hamvraag is: ga ik verhuizen voor de
liefde? Mocht je benieuwd zijn hoe dit
afloopt, op www.shirley.digital kun je
mij blijven volgen. Mijn relatie buiten
beschouwing gelaten: ja, het bevalt me
hier goed. Met de huidige woningmarkt
zal ik mijn eentje weinig mogelijkheden
hebben om te verhuizen.’

Waarom zouden jonge wijkbewoners die dit nu lezen en
die nog een beetje tijd over
hebben, zich zonder aarzelen
moeten melden als redactielid
van deze krant?
‘De redactie is gezellig, er is
altijd veel zoetigheid op de
redactievergaderingen en
je leert de wijk beter
kennen. Voor studenten
die werkervaring op willen
doen in hun studierichting
kan het interessant zijn.
Ik zeg: gewoon aanmelden.’

Gelukkig wordt de plek die Shirley
achterlaat naadloos overgenomen
door een nieuw redactielid.
Hetty Zieleman las de oproep in
het vorige nummer en meldde zich
aan. Welkom Hetty!

Advertentie

www.matchpoint.nu

Ook geopend op zondag!
Intensieve huiswerkbegeleiding
en bijles voor leerlingen van
VMBO-TL, HAVO,
VWO en Gymnasium

De Vooysplantsoen 53-54
3571 ZS Utrecht
030-636 85 10 / 06-225 005 34
info@matchpoint.nu
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Colofon
T-Oost, wijkkrant Tuindorp Oost, wordt
gemaakt door een onafhankelijke
redactie van vrijwilligers en wordt mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het initiatievenfonds.

Winter in de wijk!
Deze foto uit het enorme digitale online fotobestand van Het Utrechts
Archief is uit Tuindorp Oost. De vraag van de redactie aan de lezers: weet
u waar deze foto gemaakt is? (Het antwoord: ‘in de wijk’ rekenen we niet
goed). En wanneer? (Het antwoord ‘in de winter’ rekenen we niet goed).
Stuur uw reactie naar redactie@tuindorpoost.nl. Voor het beste antwoord
is er een leuke attentie. Staat u zelf op de foto? Dan mag u in het volgende
nummer herinneringen ophalen aan die winters van toen!

De redactie van wijkkrant Tuindorp Oost
wenst u prettige feestdagen en
een gelukkig Nieuwjaar

Redactie:
Kaspar Hanenbergh, Shirley den Hartog,
Margreet Jonge Poerink, Frans Jacobs
Hetty Zieleman.
Advertenties: Ams Slemmer
Vormgeving: Stichting MEO
Adres: Wevelaan 75, 3571 XT Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
Facebook: www.facebook.com/WijkkrantTuindorpOost Stichting Wijkkrant
Tuindorp Oost
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41
Oplage: 3.200 exemplaren
Verschijning: 4x per jaar
Sluitingsdatum kopij: 10 februari
Bezorging: 17 - 18 maart

Advertentie

Verantwoord afslanken zonder dieet
naar het gewicht dat bij u past
Le e Doornbos | 06 1565 6804
C. Mendesstraat 18 - 3573 AT Utrecht
www.goedinvorm-voordorp.nl
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