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“Mensen weten niet dat jonge vogels 
moeten leren vliegen”

Iedereen die via de Van Everdingen-
laan Tuindorp Oost inrijdt, ziet ze 
langs de stoep geparkeerd staan: de 
wagens van de dierenambulance. 
Vanaf de post in onze wijk rijden ze 
uit voor dieren in nood in Utrecht, 
Zeist, De Bilt, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Bunnik. 

Druk
We praten met Ilona tijdens haar 
dienst. “Het kan zijn dat we tijdens 
het gesprek gebeld worden,” waar-
schuwt ze vooraf. “Ik verwacht wel 
dat het druk blijft.“ Ze heeft die dag 
al vier ritten gereden, waarvan twee 
opvallende: eentje voor een hond 
met epilepsie en eentje voor een 
parkiet die vastzat in een schoor-
steen. 

Ook Sandy van der Brink van 
‘Stichting Waar is onze angel’ is bij 
het gesprek aanwezig. Die stichting 
speurt naar vermiste huisdieren. 

Ilona: “Sandy loopt vandaag een 
dagje met ons mee. We werken veel 
samen met organisaties zoals Waar is 
onze angel, de vogelopvang, asielen 
en natuurlijk met de dierenartsen.”

De dienst van Ilona is de vorige 
avond al begonnen, om 23.00 uur, 
en loopt nog door tot de volgende 

ochtend 9.00 uur. In totaal 35 uur. 
Als ze straks naar huis gaat, gaat de 
telefoon en de auto mee. ‘’s Nachts 
rijden we alleen voor spoedgevallen 
uit. Ik ga dus wel gewoon slapen, 
hoor. Maar als ik dienst heb, slaap ik 
wel veel lichter.”

Het is nu een drukke tijd omdat 
het mooi weer is en ook nog eens 
vakantie. “Mensen gaan nu veel naar 
buiten en dan krijgen wij dus meer 

Ilona van der Ende is één van drie betaalde krachten van de 
dierenambulance. Samen met 17 vrijwilligers redden de mede-
werkers van de dierenambulance verdwaalde, verweesde, 
gewonde, klemzittende of anderszins in nood verkerende  
dieren. Ilona: “In principe rijden we uit voor alle dieren, met 
uitzondering van insecten.”

Ilona van der Ende van de dierenambulance

“Geen dier 
             is ons te gek ”

Wat doet de dierenambulance?
Noodzakelijke eerste hulp verlenen. Dieren die ziek zijn of een ongeluk 
hebben gehad vervoeren naar de dichtstbijzijnde of eigen dierenarts. 
Gezonde dieren vervoeren, bijvoorbeeld naar de dierenarts voor 
inentingen, naar een dierenpension of naar de trimsalon. 
Voor tarieven zie www.dierenambulanceutrecht.nl 

Wat doet de dierenambulance niet?
De medewerkers van de dierenambulance mogen geen medische hande-
lingen verrichten. Verder verwacht de dierenambulance van het publiek 
dat zij stadsvogels, zoals duiven, kraaien, merels en dergelijke, zelf weg-
brengen. Deze dieren leveren geen gevaar op en kunnen kosteloos bij de 
vogelopvang gebracht worden of, als ze gewond zijn, bij een dierenarts.
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meldingen,” legt Ilona uit. “En er zijn 
veel jonge dieren,” voegt Sandy toe. 

Slang
Niet alle telefoontjes leiden tot een 
rit. “Mensen bellen ons ook als ze 
een jonge vogel ergens op de grond 
zien zitten. Ze weten niet dat jonge 
vogels moeten leren vliegen. We 
leggen dan uit het oké is dat zo’n 
vogeltje op de grond zit.”

De meeste meldingen gaan over 
vogels, honden en katten, maar Ilona 
komt ook regelmatig met bijzondere 
dieren in aanraking, zoals dassen, 
vleermuizen, schorpioenen en 
slangen. “Geen dier is ons te gek. In 
Oog en Al heb ik ooit een kameleon 
opgehaald.“  

Haar liefde voor dieren is groot, maar 
er is een grens. “Ik heb een hekel aan 
reptielen,” bekent ze. “Een ring-
slang…. gets,” rilt ze. “Ik weet dat 

ze niks doen, maar ja, je moet wel 
vaststellen of het niet een ontsnapte 
rattenslang is.” Toch gaat ze erop af. 
Ringslangen komen bij warm weer 
uit de sloten en duiken soms op in 
tuinen. “Ze zijn niet gevaarlijk, maar 
soms zitten ze binnen, bijvoorbeeld 
in een kelder bij de voordeur. We 
vangen ze niet. We zetten gewoon 
de voordeur open en dan glipt hij 
vanzelf naar buiten.”

Aangereden
Een ringslang ‘bevrijden’ is dus 
relatief eenvoudig. Maar het be-
ademen van een hond die door de 
brandweer uit een brandend huis is 
gehaald, het vangen van jonge gans-
jes die op de middenberm van de 
snelweg uit het ei zijn gekropen of 

het verlossen van een wilde das, zijn 
reddingen van een heel  andere orde.

Dat mensen bellen over een das komt 
niet vaak voor, maar Ilona heeft het 
toch twee keer meegemaakt, één 
keer een aangereden das en één 

keer een das die vastzat onder een 
schuurtje. Dat zijn spannende 
reddingen. “Als een das je bijt, dan 
laat hij niet meer los!” De das onder 
het schuurtje heeft het gered. De 
aangereden das helaas niet. “Die 
hebben we moeten laten inslapen.”

Dat is de zware kant van het werk bij 
de dierenambulance; veel dieren 
redden het niet. Bij ongeveer 80% 
van de meldingen gaat het om over-
leden dieren, vaak aangereden katten 
of dood teruggevonden honden. 
“We moeten dan de eigenaar in-
lichten. Dat moet je emotioneel wel 
aankunnen.” Het terugvinden van 
een overleden huisdier is niet fi jn, 
maar het heeft ook een goede kant, 
benadrukken Sandy en Ilona allebei. 
“De eigenaar kan dan alsnog af-
scheid nemen en het echt afsluiten.”

Ongeveer de helft van de vondeling 
katten kunnen ze terug herleiden 

naar de eigenaar. “Dankzij de chip,“ 
legt Ilona uit. Ze raadt iedere dier-
eigenaar aan zo’n chip te laten 
plaatsen. “De dierenarts plaats die 
onder de huid tussen de schouder-
bladen. Hij is zo groot als een rijst-
korrel. Met een chipreader kunnen 
wij een nummer uitlezen. In een 
database kunnen wij vervolgens 
zien wie de eigenaar is. Huisdieren 
waarvan we de eigenaar niet kunnen 
vinden, brengen we naar het asiel.”

Gebroken poot
Met de drukte blijkt het tijdens het 
gesprek gelukkig mee te vallen, maar 
uiteindelijk gaat dan toch de tele-
foon. Ilona neemt direct op. Ze stelt 
duidelijke kordate vragen. Waar bent 
u nu? Kunt u hem in een bak doen? 
Het blijkt te gaan om een egel die op 
straat in een goot ligt. 

Kort daarna gaat de telefoon weer. 
Dit keer gaat het om een eend. 
Weer die kordate vragen. Kun je 
hem vangen? Is het een vrouwtje of 
een mannetje? De beller blijkt het 
onderscheid tussen een mannetje en 
vrouwtje-eend niet te kunnen 
maken. “Is hij helemaal bruin of heeft 
hij een groene kop?” Ilona belooft 
de beller dat ze komt kijken. “Als het 
om vogels gaat, dan vragen we de 
mensen meestal ze zelf te vangen 
en ook zelf naar de vogelopvang te 
brengen, maar deze eend probeer 
ik al een tijdje te vangen. Ze heeft 
een vervelende gebroken poot. Maar 
ja, ze kan nog wel vliegen, dus we 
krijgen haar nog niet te pakken.“

Vrijwilliger worden?
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en nodig. Vrijwilligers
draaien diensten van 9.00-16.00 uur of van 16.00-23.00 uur 
(geen nachtdiensten dus). Lijkt het je wat, stuur dan een mailtje 
naar info@dierenambulanceutrecht.nl. Je krijgt dan een intake-
gesprek en een inwerkprocedure. Behalve kunnen omgaan met 
dieren, moet je ook goede sociale vaardigheden hebben en enig 
dierenleed emotioneel aankunnen. 

“Die hebben we 
       moeten laten 
                   inslapen ”
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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 

We lieten Willem Kok aan het woord. 
Willem is al tien jaar actief voor de 
wijk. Hij is penningmeester en 
secretaris van het Buurtcomité. Het 
werk en het belang van het Buurt-
comité liggen hem na aan het hart, 
maar hij is de jongste niet meer. 
Willem, 80 jaar: “Het is tijd voor de 
nieuwe generatie.”

En ook Peter Gielissen gaven we 
‘spreekruimte’ in de wijkkrant. Hij 
gaat de wijk verlaten en stopt mede 
daarom met zijn werk voor het 
Buurtcomité. Hij kijkt met een goed 
gevoel terug: “Als ik de wijk uit rij 
en ik kom langs de Groene Kop, dan 
denk ik: zo, dat is mooi geworden. 
Daar heeft het Buurtcomité hard aan 
meegewerkt. Dat zijn resultaten die 
voor heel lang zichtbaar blijven in de 

wijk. Je moet het gevoel hebben dat 
die wijk echt van jou is en dat het er 
dus toe doet dat je erover mee kan 
praten.”

En ook Guus van Vliet en Huib Jansen 
legden in de vorige wijkkrant uit 
waarom het werk van het Buurt-
comité voor de wijk belangrijk is. 

Opheffen
Helaas heeft deze aandacht voor het 
Buurtcomité geen enkele respons 
opgeleverd. Wel hebben twee buurt-
bewoners laten weten iets te willen 
doen voor het aangekondigde 
zomerfeest voor onze wijk (een 
nieuw initiatief). 

Deze bijzonder magere respons 
betekent dat er geen nieuwe mensen 
te vinden zijn die het werk van het 
Buurtcomité willen voortzetten. De 
nog twee overgebleven leden van het 

Webredacteur voor de wijkwebsite
Het Buurtcomité is ook verantwoordelijk voor de wijkwebsite. Nu het 
Buurtcomité stopt, is het idee om de wijkwebsite onder te brengen bij de 
redactie van de wijkkrant. Dat kan alleen als er redactiehulp bij komt. De 
wijkwebsite is onlangs vernieuwd maar moet nog verder gevuld en vervol-
gens actueel gehouden worden. Interesse? Mail naar de redactie van de 
wijkkrant, redactie@tuindorpoost.nl 

Buurtcomité (Huib stopt in juni met 
het Buurtcomité en Peter is inmiddels 
verhuisd en dus al gestopt) hebben 
daarom helaas het besluit moeten 
nemen het Buurtcomité op te heffen. 
Ze zullen dit jaar nog afronden, maar 
voor 2019 geen nieuwe subsidie 
meer aanvragen. En omdat ook voor 
de organisatie van een zomerfeest 
zich te weinig mensen hebben ge-
meld, gaat ook dit initiatief niet door.

Verlies contact met gemeente
Met het verdwijnen van ons Buurt-
comité verliezen wij als wijk onze 
contacten en inspraakmomenten bij 
de gemeente. Dat is bijzonder 
jammer. Mocht u nu denken: dat 
mag niet gebeuren, meld u dan 
alsnog bij Willem Kok, mail naar 
tuindorpoost@tuindorpoost.nl  

Einde van ons buurtcomité in zicht

In de vorige wijkkrant hebben 
we de leden van het Buurtcomité 
aan u voorgesteld. Dat hebben 
we niet gedaan omdat deze 
mensen zo graag in het middel-
punt staan. Dat hebben we 
gedaan omdat de leden van het 
Buurtcomité naarstig op zoek 
zijn naar buurtbewoners die 
het stokje van hen willen over-
nemen. Helaas heeft niemand 
zich gemeld.
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Voor het themanummer ‘’Dieren in de Wijk’’ 
brengt uw verslaggever deze keer een bezoek aan 
DierenDokters Utrecht, waar dierenarts Suzanne 
Alting, in haar praktijk aan de Rauwenhoffl aan 
veel huisdieren en hun baasjes uit Tuindorp Oost 
ontvangt. In de vrolijk gekleurde wachtkamer 
krijgt iemand die net haar hond komt ophalen 
de laatste instructies van de assistente achter 
de balie: het is glashelder, hier vloeit de dieren-
liefde van zowel de baasjes als de dokters over 
de schoongeboende vloer!

Met een kopje thee erbij beginnen we met het interview, 
maar tussendoor worden binnenkomende honden (met hun 
baasje) begroet als oude bekenden. De meest brandende 
vraag is natuurlijk als eerste gesteld:

Zorgen de baasjes in Tuindorp Oost eigenlijk wel goed 
voor hun dieren en waar merk je dat aan als dieren-
arts?
Suzanne hoeft daar niet lang over na te denken en begint 
meteen op te sommen waar ze dat goed aan kan merken: 
Ja, de dieren worden over het algemeen heel goed verzorgd, 
als eerste zien wij dat aan de goed verzorgde vacht. Ook 
merken we dat veel minder dieren dan gemiddeld last 

hebben van overgewicht. We voelen ons een beetje een 
dorpspraktijk dus als de mensen binnenkomen zet de 
assistente vaak meteen voor het consult even het huisdier 
op de weegschaal, zo hebben we een goed beeld. 
Tenslotte zien we dat de mensen echt hun best doen om 
goede voeding voor hun huisdier te kopen. Al met al durf 
ik wel te stellen dat er hier in de wijk sprake is van wat wij 
noemen bewust huisdier bezit. Het komt ook regelmatig 
voor dat mensen ons vooraf bellen om te vragen wat voor 
hondenras goed bij ze zou passen. Omdat we de mensen 
kennen kunnen we ze dan een goed advies geven, bijvoor-
beeld omdat een bepaald ras veel uitgelaten wil worden.

Is Tuindorp Oost eigenlijk een hondenwijk of een 
kattenwijk?
Ik heb toch wel meer katten in de praktijk, dus ik zou zeggen 
een kattenwijk. Wij hebben 55% katten, 35% honden en 
10% overige huisdieren zoals konijnen en cavia’s. Dat is voor 

“Als je niet van mensen houdt 
      moet je geen dierenarts worden ”

Suzanne Alting en haar team, met Maike (ook dierenarts), 
Caroline, Alessa, Emma en Suzanne (de paraveterinairen, 
zoals dat zo mooi heet). (Niet iedereen staat op deze foto)

Meer een katten- dan een hondenwijk
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Samen buiten...

...bij De Tuinkabouter en Villa Kakelbont.

Voor meer informatie:  www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

Kom een keer kijken! 
We geven je graag een rondleiding.

een stad overigens een normale verhouding hoor! Een hond 
vraagt nu eenmaal meer tijd en mensen hebben het druk. 
Daar staat tegenover dat een hond ook vaak een huisgenoot 
is, en je op straat vaak weer een praatje maakt. En het 
Noorderpark is natuurlijk een uitgelezen plek voor wat 
langere wandelingen met je hond.

Wel valt op dat het soort hond in deze wijk anders is dan in 
sommige andere wijken. Voorheen werkte ik in de omgeving 
van de Oudenoord en daar zag je toch veel meer grote en 
stoere honden zoals vechthonden. Hier zien we meer 
middelgrote rassen en gezinshonden zoals Heidewachtels, 
de Friese Stabij, Labradors en natuurlijk het nieuwe ras: de 
Labradoodles! In steden als Amsterdam zie je juist weer 
relatief veel kleine hondenrassen.

Behandelen jullie ook bijzondere huisdieren zoals 
slangen en hagedissen of vissen?
Nee, bij dat soort meer exotische dieren dan verwijzen we 
echt door naar een meer gespecialiseerde dierenarts, boven-
dien vind ik slangen zelf een beetje eng! 

Mensen worden ouder dan dieren, dus ze maken ook 
het overlijden van hun geliefde huisdier mee. Dat lijkt 
me soms best moeilijk.
Dat klopt. Voor kinderen in een gezin is de dood van een 
huisdier vaak hun eerste kennismaking met de dood. We 
kijken natuurlijk altijd heel goed wat er aan de hand is. Pijn, 
zoals bij artrose, is prima te verlichten en dan knappen de 
dieren echt zienderogen op. Ik heb meegemaakt bij een hond 
van 12 jaar oud en klachten waarvan je kon denken dat het 
dier ook op was, maar dat bleek gewoon een stuk glas in 
zijn poot te zijn. Wat ik wil zeggen: voordat we vaststellen 
dat het overlijden onvermijdelijk is kijken we echt goed wat 

reëel en mogelijk is. Maar tegelijk moeten we ook een eerlijk 
verhaal vertellen, dat is altijd een moeilijk gesprek, maar de 
mensen kennen hun dier vaak zo goed dat ze het begrijpen. 
Dan moet je hulp bieden bij een weloverwogen beslissing om 
het huisdier in te laten slapen. Soms gaan we op huisbezoek 
om een dier te laten inslapen, dat is dan echt een heel intiem 
moment om bij te zijn. Persoonlijk contact is dan heel belang-
rijk en we vinden het ook heel gewoon om een tijdje na zo’n 
gebeurtenis even een kaartje te sturen. 

“ In Tuindorp Oost zie ik bewust 
                                    huisdierbezit ”

“Wij kijken altijd heel goed wat 
     voor behandeling nog mogelijk is ”

Dierenarts zijn is echt ook een mensenberoep. Als je niet 
van mensen houdt moet je geen dierenarts willen worden. 
Vaak levert de vraag ‘’hoe is het met u?’’ al persoonlijke 
verhalen op, bijvoorbeeld over hun eigen gezondheid. 

Komen alle dierenartsen eigenlijk altijd uit Utrecht?
De opleiding kun je inderdaad alleen in Utrecht volgen, 
maar zelf kom ik oorspronkelijk ook uit Utrecht, uit Lombok. 
Veel afgestudeerde dierenartsen willen graag in Utrecht 
blijven omdat het een leuke stad is, dus dan valt het niet 
mee om een eigen praktijk te beginnen. Tien jaar geleden 
ben ik deze praktijk begonnen en inmiddels ben ik ook 
docent vanuit de Universiteit en doet Pauline hier haar 
co-schappen. Omdat we hier voor een eerstelijns praktijk 
best ver gaan qua onderzoek om een zo goed mogelijke 
behandeling te bieden valt hier voor studenten dus ook 
veel te leren!

Heb je tenslotte nog een tip voor huisdierbezitters 
waar ze nog beter op zouden kunnen letten? 
Jazeker! Ik zou zeggen: ga tandenpoetsen met je hond! 
Er zijn speciale tandpasta’s tegen tandsteen en het is 
belangrijk om die gebitsverzorging op orde te hebben, 
want huisdieren worden steeds ouder en dat gebit moet 
dus een langer dierenleven mee.
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Agenda

Expositie BEE-ings
t/m 24 juni , 10.00 – 16.30 uur 
(niet op maandag)
Abstracte schilderijen van de 
Peruaanse-Duitse kunstenaar 
Barbara Ilse Petzold Horna. Zij laat 
met de tentoonstelling zien hoe bijen 
en andere, meer abstracte wezens 
zich verhouden tot vruchtbaarheid 
en levenscycli.

Griftsteede
Van Swindenstraat 129
3514 XR Utrecht

Zomer- koffi econcerten
1, 15 en 29 juli, 12 en 26 augustus 
en 9 september, 11.30 uur
Kortdurende orgelconcerten, steeds 

ingeleid met een toelichting. De 
concerten worden verzorgd door vijf 
organisten; bij het laatste concert is 
tevens een vocaliste aanwezig. 
De concerten vinden plaats in de 
Tuindorpkerk, waar zich een schitte-
rend vroeg 18e-eeuws gerestaureerd 
orgel bevindt. 

www.stichtingruprechtorgel.nl
Tuindorpkerk
Professor Suringarlaan 1, Utrecht

Onderwegdiensten 
Zondagen 10.30 – 11.15 uur
Oecumenische diensten voor mensen 
‘onderweg’, die zich interkerkelijk 
verbonden voelen. 

Zomerconcerten
24 juni,  15.00 – 16.00 uur
Folkgroep Fairy Queen o.l.v. Helma 
Hartman speelt Ierse muziek.

2 september, 15.00 – 16.00 uur
Orgelmuziek-concert; vijf van de 
vaste organisten spelen ieder hun 
favoriete orgelwerk.
Bij droog weer is er na afl oop op 
het terras voor het dienstgebouw 
gelegenheid na te praten onder het 
genot van een drankje. 

Kerk Blauwkapel 
www.onderwegkerkblauwkapel.nl 
Kapeldwarsweg 21, Utrecht

Open zondagen natuurpark 
Bloeyendael
Zondagen 12 augustus, 9 septem-
ber, 13.00 – 17.00 uur
Openstelling van het park met rond-
leidingen in de heemtuin. 

Natuurpark Bloeyendael
Archimedeslaan, Utrecht
info@bloeyendael.nl
www.bloeyendael.nl/open-dagen/

Seniorenkoor Animato 
Donderdagen 13.30 – 15.30 uur
Je bent van harte welkom bij 
Seniorenkoor Animato. Zang-
ervaring en noten lezen is niet 
noodzakelijk. Gerepeteerd wordt, 
met dirigente en pianiste. 
Tweemaal per jaar treedt het koor 
op met een diversiteit aan liederen 
zoals Hollandse meezingliedjes, 
canons en lichtklassieke meer-
stemmige liederen. 

Anita van Basten,  tel. 296 00 93
Jeruzalemkerk 
Troosterhof 65, Utrecht
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Wist je dat?

De jaarlijkse straattekenwedstrijd 
komt er weer aan

De kinderen worden ingedeeld in 
verschillende leeftijdscategorieën. 
Iedereen krijgt een eigen vak om 
daarin iets moois te maken, het geeft 
niet wat het is. Een jury beoordeelt 
de tekeningen en per leeftijdsgroep 
is er een mooie prijs te winnen. 
Ook als je niet wint, ga je toch met 

een leuk cadeautje naar huis, want 
we hopen dat je mee komt doen. 
Voor de kinderen is er limonade en 
snoep, voor ouders en buurtgenoten, 
staat de koffi e klaar. 
Kom allemaal naar de Beiaard, je 
hoeft echt niet goed te kunnen 
tekenen, als je er maar zin in hebt. 

Wie mee wil doen, kan zich vóór 
vrijdag, 22 juni, opgeven bij Jody 
van den Brink, Wichmannlaan 1. 
Doe een stukje papier in haar 
brievenbus met daarop je voor- 
en achternaam, adres, telefoon-
nummer en leeftijd. 
Ook e-mailen kan: 
tuindorpoost@tuindorpoost.nl.

Tot 23 juni!!
Jody van den Brink

Advertentie

Op zaterdag 23 juni zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Tuindorp 
Oost weer van harte welkom om mee te doen aan de gezellige straat-
tekenwedstrijd, waar nooit verliezers zijn. Wat deed iedereen zijn best 
vorig jaar! Ook nu gaan we er weer iets leuks van maken. 
Plaats: het schoolplein van basisschool De Beiaard op de Van Loonlaan. 
Tijd: van 10:30 tot 12:00 uur. 

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
 

www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!

Egels in je tuin 

Wist je dat egels goed zijn voor je 
tuin? Ze bestrijden rupsen, slakken 
en maden op natuurlijke wijze. 
Wil je een egel in je tuin? Iedere tuin 
is geschikt voor egels, als ze er maar 
in en uit kunnen. Heb je een 
schutting om je tuin, maak er dan 
een egelpoortje in van 14 bij 14 cm. 
Egels houden niet van aangeharkte 
tuintjes, dus houdt (een deel van) je 
tuin wat rommelig. Wil je dat de egel 
in je tuin gaat nestelen, leg dan wat 
takkenbossen of houtstapels neer. 
Met droge bladeren en stukjes mos 

bouwt de egel er een nest. Egels 
houden van vochtig voedsel. Je kunt 
ze voeren met katten- of honden-
voer. Zet ook een bakje vers water 
neer (nooit melk!). De kans is groot 
dat er iedere nacht één of meerdere 
egels in je tuin te gast zijn.
Bron: www.egelbescherming.nl 
 
Postcode vogelcheck
Wist je dat driekwart van de 
Groenlingen in ons land in groene 
wijken nestelen? Wil je een Groenling 
in je tuin? Plant een bottelroos. 
Kijk je meer uit naar de Staartmees? 
Die hebben genoeg aan een paar 
struiken en als het kan een boom 
(liefst een Taxus). Je lokt ze met 
zaadjes en vetbollen. Meer vogel-

tuin-tips op maat? Kijk op www.
vogelbescherming en doe de Post-
code Vogelcheck. 
      
Katten niet welkom?
Wist je dat katten een hekel hebben 
aan citroengeur? Wil je geen katten 
in je tuin? Plant citroentijm, citroen-
melisse of een citroengeranium. 
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Wilt u uw woning verkopen?  

Bel ons voor een gratis waardebepaling!  

030 273 60 20  
utrecht@aspektmakelaars.nl  
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Colofon

De foto is zoals gebruikelijk van HUA. 

Deze foto is overduidelijk van de Veemarkt. Staan de heren handelaren 
tussen de Lakenvelders of de Flevolanders te overleggen? Het zijn in geen 
geval Lippizaners! De vraag van de redactie bestaat uit twee delen: 
wanneer is de foto gemaakt? En vanaf welke eerdere locatie is de veemarkt 
naar Tuindorp Oost verhuisd? 
Uw antwoorden graag naar redactie@tuindorpoost.nl.
De foto uit het vorige nummer was natuurlijk de driehoek rondom het 
Kouwerplantsoen, maar niemand wist veel meer te vertellen over de 
boerderij. De redactie denkt nog even na of er een winnaar uit de bus 
kan rollen.... 
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