
wijkbewoner, heeft fotomateriaal
geleverd van het Utrechts Archief.

Er zijn al veel boeken over de
fiets, waarom dit boek?
“Klopt. Er is veel geschreven over de
fiets. Maar het gaat bijna altijd over
de techniek of over onderhoud. Wat
we interessanter vinden, zijn de
maatschappelijke gevolgen, de fiets-

cultuur. Die geschiedenis is nooit
goed beschreven. Wel in bijvoorbeeld
Engeland, maar niet voor Nederland.
Terwijl de ontwikkeling in Nederland
totaal afwijkt van de landen om ons
heen.”

Dat moeten jullie uitleggen
“De fiets was in het begin sportief
speeltje voor de rijke bovenlaag. Een
fiets was peperduur, omgerekend
naar nu moet je denken aan 10.000
euro. In de meeste landen is dat
sportieve karakter gebleven. Je ziet

1

JA
AR

G
AN

G
 2

1,
 N

U
M

M
ER

 5
, O

KT
O

BE
R

20
15

TUINDORP OOSTTUINDORP OOST
W
IJ
K
K
R
A
N
T
TUINDORP

OOST

W
IJ

K
K

R
A

N
T

 
W

IJ
K

K
R

A
N

T
 

Wie zijn Kaspar en Michiel?
Kaspar is econoom, Michiel vorm-
gever. Ze zijn elkaar tegengekomen
via hun kinderen. Die zaten toen op
De Beiaard. Ze ontdekten een ge-
deelde liefde voor de (klassieke) fiets.
Hun belangstelling verschilt wel.
Kaspar is meer geïnteresseerd in de
maatschappelijke gevolgen, Michiel
in de techniek. 

Ze fietsen regelmatig door de wijk 
op een klassieke fiets. Op een ‘safety’
(de eerste lage fiets met ketting-
aandrijving) en ook wel op een
“hoge bi’. In de kamer van Michiel
leunt een hoge bi tegen de wand.
Kolossaal voorwiel van naar schatting
2 meterdoorsnede, klein achterwiel.

Aan het boek hebben enkele gast-
auteurs meegewerkt. Een daarvan,
Hans Buiter, woont ook in Tuindorp
Oost en is verenigingshistoricus
(ANWB). Peter Notermans, eveneens

dat ook op foto’s uit die tijd: snel-
heidswedstrijden, fietsers die krom-
gebogen over hun stuur hangen.”
“In Nederland gebeurde iets heel
anders. De fiets heeft op een bepaald
moment de stap gezet naar breed
geaccepteerd sober transportmiddel.
Wat je ziet, is dat de fiets bereikbaar
werd voor rijk en arm. Mevrouw reed
er op, maar ook de meid. En de
bakker bezorgde brood met een
transportfiets met mand voorop. En
wij zaten rechtop! Het ging immers
om de verplaatsing, niet om de snel-
heid.”

Waarom wijkt de ontwikkeling in
Nederland zo af?
Kaspar en Michiel zoeken de ver-
klaring niet in de kortere afstanden.
Die afstand is in het buitenland in de
stedelijke gebieden niet heel anders.
Ook verschilt de infrastructuur
nauwelijks. De fietsbelasting in
Nederland is zelfs een tegen-
werkende factor.
“Waarschijnlijk hangt het samen 
met de opkomst van de ANWB als
Toeristenbond kort na 1900. Mensen
werden gestimuleerd om het eigen
land te verkennen. Het kon ook,
omdat veel mensen toen voor het
eerst vrije dagen kregen. Uit die tijd
dateren bijvoorbeeld ook de ‘ANWB-
paddenstoelen’.” 
“Verder besteedde de ANWB veel
aandacht aan de opvoeding van de
fietser: keurig fietsen, niet hard, hou
je aan de regels, geef richting aan,
enzovoorts. Door die aandacht en
praktische hulp werd de fiets een 
geaccepteerd vervoermiddel voor
iedereen. Nog steeds. Er zijn 17 mil-
joen fietsen op 16 miljoen Neder-
landers.”
In de landen om ons heen verloor de
fiets de slag met de auto. Wie geld
had, kocht een auto. Fietsen voor je
vervoer was voor de armen. In
Nederland zie je die statusval niet
optreden.

De makers van ‘Ons Stalen Ros’ 
In Wijkkrant 3 (juni) beschreven we Ons Stalen
Ros, een boek over de geschiedenis van de fiets
in Nederland in de periode 1820-1920. 
De makers van het boek wonen in Tuindorp Oost.
In dit nummer vertellen Kaspar Hanenbergh en
Michiel Röben over het project.
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Als je het boek doorbladert, valt
op dat er bijna geen verschil zit
tussen de fietsen van toen en nu
“Eigenlijk zijn alleen de materialen
veranderd. De ‘oma-fiets’ waar de
jeugd nu op rondrijdt, was er al in
1901. Bijvoorbeeld het damesrijwiel
van Fongers. Die lage instap had te
maken met de fatsoensnormen in die
tijd. Een vrouw mocht niet te veel
enkel laten zien.”
En denk niet dat je modern bent met
zo’n mand of kratje boven het voor-
wiel. Die was er ook al in die tijd.
Transportfietsen met een dubbele
bovenbuis en een voordrager waarop
een mand zat. Ook bestond er toen 
al een bakfiets (de Long John) met
het voorwiel vóór de bak, zoals nu
bijvoorbeeld de Baboe City. Die werd
gebruikt om melkbussen te ver-
voeren.

Het boek beschrijft steeds 
periodes van 10 jaar
“In iedere periode zit een mijlpaal.
Een belangrijke gebeurtenis die tot
verdere ontwikkeling leidde. 
Die opzet bracht ons tegen het einde
van het project een beetje in moei-
lijkheden. We wilden bij ieder 
decennium bijbehorende foto’s op-
nemen. Dat was soms erg lastig. 
Drie maanden voor het eind ontbrak
nog heel wat materiaal.”

Een boek van ruim 300 blad-
zijden, veel foto’s
“Het was eerst zelfs nog veel meer,
bijna 500 bladzijden. We zijn in 2010
begonnen met het idee dat we zo’n
anderhalf jaar nodig zouden hebben.
Maar snel en goed gaan niet samen.
Het verhaal ontwikkelt zich in 
stappen. Alles bij elkaar hebben we
er ruim vier jaar aan gewerkt.”
“Woensdag was onze vaste schrijf-
dag. Maar je bent er daarnaast in je
hoofd natuurlijk steeds mee bezig.
Ideeën houden zich niet aan afge-
sproken werktijden. Nu het project af
is, voelt de rust eerlijk gezegd wel
vreemd.”

Hadden jullie een bepaalde doel-
groep voor ogen?
“Niet heel strak afgebakend. Je
hoopt dat je alle 16 miljoen fiets-
bezitters bereikt. Het is zeker niet
bedoeld als nostalgisch boek voor de
wat oudere man-die-van-techniek-
houdt. De foto’s (bijna 80% van de
ruimte) laten de techniek en het 
tijdsbeeld zien.” 
Het boek is gewoon in de boek-
handel voor iedereen verkrijgbaar.

Het boek stopt in 1920, plannen
voor een vervolg?
“Wel plannen, maar geen boek. 
Het boek stopt in 1920 omdat alle
belangrijke ontwikkelingen dan zijn
geweest. De fiets is onderdeel ge-
worden van de Nederlandse samen-
leving, de techniek is af. Tot de jaren
70 gebeurt er niet veel bijzonders
meer.”
Beide heren maken korte metten met
de opmerking dat de techniek toch
wel verder is gegaan. “De 3-ver-
snellingsnaaf van Sturmey Archer is
uit 1903. De derailleur is uit de jaren
20, maar die was bedoeld voor de
sportfiets en sloeg in Nederland
totaal niet aan. Vering, vouwfietsen,
alles bestond al in 1920.”

Vanaf 1970 zijn er wel weer interes-
sante maatschappelijke ontwikkelin-
gen. De fiets werd in de jaren 70
bijna weggedrukt door de massale
opkomst van de auto. De periode van
“Stop de kindermoord”, een actie-
groep die bezorgd was over de on-
veilige trend dat steeds meer ouders
hun kinderen met de auto op school
afleverden. De begintijd ook van de
Fietsersbond. Nu zie je het doorslaan
naar de andere kant. De fiets is zo
succesvol dat het een probleem
wordt. Ga maar eens kijken bij het
Centraal Station. 

En recent natuurlijk de E-bike, de fiets
met elektromotor. De fiets met hulp-
motor is niet nieuw. Denk aan de
Solex (1946) en de Spartamet (1985).
Bij de elektromotor was het wachten
op goede accu’s. Maatschappelijke
gevolgen gaan er zeker komen. “Voor
veel fietsers is nu een afstand tot 8
kilometer acceptabel. 
Met een E-bike schuift dat ineens op
naar zo’n 16 kilometer, het dubbele.
Je kunt veel meer bestemmingen per
fiets bereiken.”

Welke plannen wel?
Kaspar begint misschien toch aan
een volgend boek(je), maar over een
ander onderwerp. En ze zijn beiden
betrokken bij de oprichting van een
fietsmuseum. Niet in Utrecht, maar
dat kan veranderen. Met als thema
de maatschappelijke ontwikkeling
met en rondom de fiets. Anders dus
dan bijvoorbeeld Velorama in
Nijmegen, waar de techniek van de
fiets meer centraal staat.

Sint Maarten Challenge daagt
buurtgenoten uit om sociale netwerk
ouderen te vergroten

Sint Maarten, de schuts-
patroon van de stad
Utrecht, deelde zijn mantel
met een bedelaar en staat
sindsdien symbool voor
samen delen en solidariteit.
Rond 11 november, zijn

naamdag, wordt in Utrecht het Feest van het
delen gevierd. 
In dat kader organiseert Stichting 
Eet mee! de Eet mee! Sint Maarten
Challenge. Dat heeft als doel om in 
het weekend van 7 en 8 november 
alle ouderen in de gemeente Utrecht
die dit leuk vinden met een buurt-
genoot aan tafel te laten gaan voor
een hapje en een drankje.

Alle ouderen die dit leuk
vinden een eetafspraak met
Sint Maarten, dat is het
doel. Of het nou gaat om
een lunch, een kopje koffie
of thee met wat lekkers of
een diner. Stichting Eet

mee! daagt inwoners van de gemeente Utrecht
uit om dit samen voor elkaar te krijgen.
Mensen kunnen een uitnodigingskaart aan-
vragen bij de stichting en ontvangen deze dan
per post. De kaart is bestemd voor de oudere 
in hun buurt waarmee zij willen tafelen. 
Onder de mensen die een foto insturen van
hun ontmoeting worden attenties verloot.

Doe mee met de Eet mee!
Sint Maarten Challenge.
Voor meer informatie of
het aanvragen van de
uitnodigingskaart kan
contact opgenomen 
worden met Stichting Eet

mee! via 030-2213498 of via www.eetmee.nl.
Stichting Eet mee! stimuleert ontmoetingen
tussen inwoners waar samen eten bij mensen
thuis centraal staat.
Dit doet zij met ver-
schillende formules. 

Op www.eetmee.nl
is meer informatie
te vinden.

Als u van klassieke fiets houdt:
Vereniging De Oude Fiets

(www.oudefiets.nl)
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Wijkkrant nog
niet gered
In de wijkkrant van augustus
heeft een oproep gestaan
voor nieuwe redactieleden.

De huidige wijkkrantredactie wil vanaf
januari 2016 het stokje overdragen aan
een nieuwe ploeg enthousiaste wijkbe-
woners. De oproep heeft twee nieuwe
redactieleden opgeleverd. Of eigenlijk
maar anderhalf, namelijk één vast
redactielid en één correspondent. Dat is
onvoldoende om de wijkkrant volgend
jaar draaiende te kunnen houden.

Wie o wie?
Komt u de redactie versterken? Voelt u
zich op de een of andere manier
betrokken bij Tuindorp Oost? Vindt u
het belangrijk dat nieuws en informatie
over onze wijk in een wijkkrant te lezen
is? Bent u nieuwsgierig naar wat er in
de wijk gebeurt? Meld u dan aan als
nieuw redactielid.

Wat kunt u doen?
U kunt meedraaien als volwaardig
redactielid. U denkt dan mee over de
inhoud van de krant, u verzamelt 
informatie voor de agenda, u speurt
naar nieuwtjes, schrijft artikelen of
interviews. En u kunt een rol spelen 
bij de eindredactie. 
Maar u kunt ook als deeltijd redactielid
of correspondent voor de wijkkrant aan
de slag. U doet dan niet mee aan de
redactievergaderingen (die overigens
best gezellig zijn) en u hoeft dus niet
mee te praten en denken over de 
complete krant (mag wel!). U krijgt 
per editie van de redactie een losse
opdracht, bijvoorbeeld een interview
schrijven, foto’s maken of achter een
nieuwsfeit aan gaan.  

Snuffelen
Wilt u zich niet onmiddellijk binden,
maar voelt u wel ergens een beetje zin
om op deze oproep in te gaan? 
Kom dan gerust een keertje snuffelen.
Doe een keer vrijblijvend mee aan het
maken van een editie van de wijkkrant.
Interesse? Stuur een mail naar 
redactie@tuindorpoost.nl

Reliëfs Prinsenhof
behouden
De sloop van de Prinsenhof aan de
Eykmanlaan is voltooid. Een kenmerkend
detail van de Prinsenhof waren de reliëfs
op de gevels. Deze zijn tijdens de sloop
deels gespaard. 
Tien van de twaalf figuren van de reliëfs zijn
gedemonteerd. Mogelijk komen ze in de tuin
van het nieuwe gebouw te staan.
Het initiatief voor het behoud van de reliëfs
komt van de vereniging Oud-Utrecht. Het
demonteren is mogelijk gemaakt door een
subsidie van de gemeente Utrecht. De reliëfs
stellen de Prins van Oranje en zijn gevolg
voor, in de periode van de Tachtigjarige
Oorlog. 

Op de plaats van
de Prinsenhof zal
een gezondheids-
centrum worden
gebouwd. 
Daarin zullen de
bestaande huis-
artsenpraktijken
Eykmanplein en
Tuindorp en de
fysiotherapie-
praktijk Lutmers
zich vestigen. 
De geplande
oplevering van 
de nieuwbouw 
is april 2016.

Kom je Sint
Maarten vieren
op 11 november?

Op woensdag 11 november om
18.00 uur branden de lampionnen,
lichtjes en vuurkorven weer. Net als
vorig jaar verzamelen we bij het
WeveHUIS. De kinderen krijgen er
warme chocolademelk en oefenen
de Sint Maarten liedjes. Voor de vol-
wassenen is er Glühwein. 
Om 18.30 uur gaan de kinderen 
- de kleineren onder begeleiding - 
in groepjes de straten rond, zingend
en bedelend om snoep. Wie een
lichtje voor zijn raam zet kan een
bezoekje verwachten.
Je hoeft je niet van tevoren op te
geven. Neem je mooiste lampion
mee en kom naar het WeveHUIS
aan de Wevelaan 4, achter de
Regenboogschool!
Voor vragen of meer informatie:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Bent u niet in de gelegenheid om
een lichtje in de vensterbank te
plaatsen? Geen nood: geef het door
aan tuindorpoost@tuindorpoost.nl
en wij zorgen ervoor dat er kinderen
bij u langs komen op 11 november.

Bent u er bij met uw
kinderen en heeft u leuke

foto’s gemaakt? 
U kunt deze doorsturen naar 

redactie@tuindorpoost.nl, 
misschien worden ze in ons
decembernummer geplaatst.
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Basisschool 
De Beiaard heeft
een nieuwe logo!
Een werkgroep
van ouders en
docenten heeft een
nieuw fris logo en
bijpassende huisstijl
bedacht. 
Het nieuwe logo
heeft veel ver-
schillende kleuren.
Daarmee onder-
strepen we onze
visie: een school
waar ieder kind
wordt gezien. De vrolijke kleuren passen meer bij onze
kinderen en zullen meer kinderen aanspreken.

De Beiaard heeft ook een nieuwe website! De site heeft net als het
logo een frisse look en ook deze past bij onze school en onze visie.
Zo kunnen ouders, die op zoek zijn naar een basisschool, direct 
enthousiast gemaakt worden over De Beiaard en nieuwe ouders
kunnen alle informatie vinden die ze nodig hebben. Op de site 
vind je ook veel praktische informatie terug. Hij is overzichtelijk 
vormgegeven en de zoekfunctie maakt dat je snel vindt wat je
zoekt. De leuke illustraties zijn getekend door onze eigen juf
Suzanne! Neem snel een kijkje op www.debeiaard-utrecht.nl!

Bent u nieuwsgierig geworden? In een aantal groepen is nog plaats
voor nieuwe kinderen, neem voor meer informatie contact op via
inschrijven@debeiaard-utrecht.nl

Open lesochtend Basisschool
De Regenboog
Op woensdag 18 november
2015 zet Basisschool 
De Regenboog aan de
Wevelaan 2 de school weer
wijd open voor een open
lesochtend. Dus bent u op zoek naar een goede
school in de buurt, dan is dit een uitgelezen kans.
Deze open lesochtend is bedoeld voor ouders die op zoek
zijn naar een school en voor ouders van wie het kind al op
De Regenboog is ingeschreven en die het komende half-
jaar naar school gaat. U kunt direct dan al een kijkje in de
“schoolkeuken” nemen.
We starten met een toneeloptreden van één van de
groepen, daarna wordt u rondgeleid door leerlingen uit de
bovenbouw. Vervolgens is er volop gelegenheid om één
van de open lessen bij te wonen of vragen te stellen aan
leerkrachten en aanwezige ouders.
U hoeft zich niet aan te melden voor deze open lesochtend
en het spreekt voor zich dat u uw kind kunt meenemen. 
Het programma begint om 8.30 uur en duurt tot ongeveer

10.15 uur en is vanaf
eind oktober te vinden
op onze website
www.onzeregenboog.nl
Wij hopen u te mogen
begroeten. Dus graag
tot ziens!

Team basisschool De Regenboog

Tijdelijke verhuizing 
SO Fier aan de Winklerlaan is in de herfst-
vakantie verhuisd naar de Stroyenborch-
dreef in Overvecht. De school voor speciaal
onderwijs is de laatste jaren sterk gegroeid
en past niet meer in het gebouw aan de
Winklerlaan. Op deze locatie zaten negen
groepen leerlingen, elders in Utrecht zaten er nog drie. 
Het is voor de school veel wenselijker om alle kinderen,
ongeveer 150, onder één dak te hebben. Dat is nu het geval
in het tijdelijke gebouw in Overvecht. 
Op de locatie aan de Winklerlaan zal een nieuw gebouw
komen voor SO Fier. Dat gebouw zal niet alleen plaats
moeten bieden aan meer leerlingen, het moet ook beter zijn
aangepast aan de onderwijskundige eisen van deze tijd. 
Het bestuur vermoedt dat SO Fier pas in 2018 weer zal
terugkeren op de oude locatie. 
De komende tijd zal SO Fier met de kinderen, het team en 
de ouders werken aan een ontwerp voor een nieuwe school
op oude locatie. De omwonenden worden bij de inspraak
rondom de nieuwbouw meegenomen en kunnen hun ziens-
wijze bij de gemeente indienen. SO Fier heeft middels een
brief en een bijeenkomst de direct omwonenden ingelicht
over plannen. De gymzaal aan de Winklerlaan zal de
komende tijd nog in gebruik blijven voor scholen uit de
omgeving en andere huurders. De rest van de school zal
tijdelijk anti-kraak worden bewoond. De tijdelijke lokalen, 
die twee jaar geleden bij de school zijn geplaatst, worden 
zo snel mogelijk verwijderd.
Bewoners die vragen hebben over de tijdelijke bewoning, 
de sloop of de nieuwbouw kunnen contact opnemen met 
Inge Olivier, de directeur van SO Fier. Dat kan door een e-mail
te sturen naar info@sofier.nl of te bellen naar 030-8505685.

De Beiaard nieuwe stijl
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Verkeersintensiteit
Een belangrijk aspect van de her-
inrichting is dat de weg een smaller
profiel krijgt. Er komen twee fiets-
suggestiestroken van 1.65 meter 
en één rijbaan van 3,20 meter. 
Als auto’s elkaar willen passeren
moeten zij deels over de fiets-
stroken rijden. Een belangrijke 
vraag blijft of de verkeersintensiteit
op de Kapteynlaan wel past bij 
zo’n smal wegprofiel. 
De gemeente geeft toe dat zij daar
nog nauwelijks ervaring mee heeft.
Hierdoor is de twijfel bij bewoners 
of het nieuwe wegprofiel de ver-
keersveiligheid op de Kapteynlaan 
zal vergroten niet weggenomen. 

Verkeersveiligheid
Als prioriteit noemt de gemeente de
verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Toch lijkt op sommige punten de veiligheid
van kinderen juist in het gedrang te komen. Zo is er het voornemen om geen oversteek-
plaats of zebrapad op te nemen in het plan. De vluchtheuvels bij het spoor en bij de Weve-
laan vervallen. Omdat de weg maar 6,5 meter breed wordt zouden voetgangers veilig in één
keer kunnen oversteken. Bewoners hadden hierop kritiek. Behalve voor kinderen kan het

ook voor slechtzienden en
mensen met een rollator lastig
zijn 6,5 meter over te steken
zonder vluchtheuvel of zebra-
pad. De kruising Wevelaan/-
Kapteynlaan is voor over-
stekende voetgangers 
gevaarlijk omdat daar van vier
kanten verkeer kan komen. 
De vraag is dan ook waarom 
er bij de Gaard wel een over-
steekplaats is gepland.

Enkele andere punten uit het plan
• In de meeste gevallen houdt het

verkeer op de Kapteynlaan voor-
rang. Het plan dat verkeer van
rechts steeds voorrang heeft is
teruggedraaid.

• Verkeer komend uit de Sartreweg
krijgt wel voorrang. Verkeer dat
over de Kapteynlaan Voordorp
inrijdt, moet het verkeer op de
Sartreweg voorrang geven.

• De kruising Wevelaan/Kapteynlaan
wordt een gelijkwaardige kruising,
maar opgehoogd.

• De Winklerlaan krijgt een ver-
smalde inritconstructie en ver-
hoogde drempels.

• De gemeente wil de parkeerplaat-
sen vóór de Kapteynlaanflat ver-
vangen door langsparkeren aan de
Kapteynlaan. De meerderheid van
de bewoners van de flat wil echter
de huidige parkeerplaatsen be-
houden. De gemeente gaat met de
bewoners in gesprek.

• De hagen aan de kant van de
Obbinklaan en Kouwerplantsoen
worden niet verwijderd. 

• De gemeente gaat met bewoners
van de Obbinklaan in gesprek over
de daar gelegen groenstrook. 

• De KWL-lanen (Kouwerplantsoen,
Winklerlaan en Lamerislaan) 
worden alsnog in de scope van dit
project betrokken. De gemeente
zal toename van het autoverkeer
op de KWL-lanen monitoren zo-
dat, extra maatregelen genomen
kunnen worden als dat nodig is. 

Vervolg herinrichting Kapteynlaan
Veel bewoners ervaren de Kapteynlaan als een gevaarlijke weg.
De gemeente ontwikkelt plannen voor de herinrichting van de
Kapteynlaan en het eerste deel van de Aartsbisschop Romero-
straat. In de vorige wijkkrant heeft u de eerste plannen van de
gemeente kunnen lezen. De inspraakavond op 3 september jl.
werd bezocht door ongeveer 45 bewoners uit de wijk. Dat er 
verschillende belangen spelen en dat de ideeën over veiligheid
uiteenlopen, was te merken aan de soms heftige discussies.

Meer informatie over de her-
inrichtingplannen vindt u op de
website van de gemeente door 

via de browser te zoeken op
‘Utrecht maatregel 34’. Hier zal
de gemeente ook de reactienota

plaatsen naar aanleiding van 
de mondelinge en schriftelijke 
reacties. Ook het aangepaste 
plan zal hier te vinden zijn. 

Derde bijeenkomst met bewoners
Doel: bespreking van de aangepaste plannen
Datum: donderdag 26 november (o.v.b.*)
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Jeruzalemkerk
*Een uitnodiging met definitieve datum volgt in een 
wijkbericht begin november.

Deze ‘oversteekplaatsen’ gaan verdwijnen. 
Er komen geen nieuwe vluchtheuvels: voetgangers 

moeten de weg in één keer oversteken. 

Zonovergoten zaterdag in oktober. Op het plein van De Gaard bakt Gerard van Hezik pizza’s in een echte houtoven.  
Ernaast staat Richard de Jong met stapels
heerlijke kazen.
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VASTE ACTIVITEITEN

AGENDA

Zaterdag 31 oktober, 14.00 – 16.00 uur
Dieren EHBO
Dierenkliniek de Molen geeft een cursus Dieren 
EHBO voor jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen.

Tot en met zondag 6 december
Expositie ‘Duurzame kunst’ in de hal van
Griftsteede.
De kunstwerken zijn gemaakt tijdens een duurzaam-
heidsproject door vwo 6 leerlingen van de Werkplaats
uit Bilthoven. In hun werken maakten zij gebruik van
afval. Dit leverde mooie, vreemde en ontroerende
kunstwerken op.

Dinsdag 10.00 uur, Burenbakkie, Bezoekershal

Woensdag en vrijdag 10.00 - 11.30 uur,
Peuterclub, Speelhonk (niet in de vakantie)

Woensdag en zondag 14.00 - 16.00 uur,
Kinderclub, Speelhonk (niet in de vakantie)

Griftsteede / Griftpark, Van Swindenstraat 129,
3514 XR Utrecht. Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftsteede - www.utrecht.nl/griftpark

Woensdag 4 november, 20.00 – 22.00 uur
Muziek uit het Interbellum
Wout van Veen neemt de deelnemers mee naar
verrassende muzikale parels uit deze boeiende
periode. 

Huis in de Wijk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
(naast de Tuindorpkerk)
janvandraanen@gmail.com - www.huisindewijk.nl

Sporten in de wijk
Locatie Scouting, Kögllaan 26 
Maandag 20.00 - 21.00 uur Zumba
Woensdag 19.15 - 20.00 uur Pilates and shape 
(bij voldoende aanmeldingen) 
Woensdag 20.00 - 21.00 uur Bodyshape 
Donderdag 9.00 - 10.00 uur Body & Mind

Locatie Gymzaal SO Fier, Winklerlaan 79 
Maandag 19.30 - 20.30 uur Bodyshape 
Maandag 20.30 - 21.30 uur Relaxercise of
Body & Mind (bij voldoende aanmeldingen) 
Donderdag 19.45 - 20.45 uur Bodyshape

Kiki Kemp, Tel. 666 41 00, info@carenetics.nl
www.carenetics.nl - facebook.com/carenetics

De waterlopen in 
en om Tuindorp Oost
Wijkbewoner Leo Huls weet heel veel over de
waterlopen in de provincie Utrecht. Deze kennis
wil hij graag delen, daarom heeft hij de website
www.datavaria.nl gemaakt. Wat bracht hem hier-
toe en welke waterlopen zijn er in onze wijk?

Data verzamelen
Leo Huls (80) woont sinds 1966 op de Naberlaan, als één van de eerste
bewoners. Ondanks zijn drukke baan als organisatieadviseur stak hij veel
tijd in zijn interesses: klassieke muziek, geografie en geschiedenis. 
Het stoorde hem dat informatie vaak zo verspreid staat. Dat leidde tot het
opslaan van allerlei data in tabellen waardoor hij informatie snel beschik-
baar had. Sinds 1995 staan deze data op zijn website. 

Geschiedenis
Op de website is veel te vinden over
de geschiedenis van de stad Utrecht.
Aanleiding daarvoor was een plein-
feest in 2006 toen de Naberlaan 
40 jaar bestond. Voor die gelegen-
heid maakte Leo Huls een tentoon-
stelling met oude foto’s van de buurt.
Dat groeide uit tot een beperkt over-
zicht van de historie van Tuindorp
Oost. De belangstelling was ge-
wekt en hij ging verder met de
geschiedenis van de stad. 

Waterlopen
Al gauw merkte Leo Huls dat in de literatuur weinig te vinden was over

waterlopen. Hij begon vijf jaar
geleden aan dit onderwerp, niet
wetende dat het zo veel werk was.
Pas na vier jaar was het totaal-
beeld af en toegevoegd op de
website. In onze wijk zijn drie
waterlopen. In deze editie vindt u
informatie over het Zwarte Water.
In de volgende editie kunt u lezen
over De Put en de zogenaamde
Amev rivier.

Het Zwarte Water
Rond het jaar 900 is het Zwarte
Water gegraven voor de water-
afvoer van de toen hoger gelegen
gronden. Na de grote ontginningen
in de 12e eeuw werd het ook de
vervoersweg voor onder andere

turf naar de stad. Het Zwarte Water begon in het verlengde van een zijarm
van de toenmalige Vecht in Tuinwijk,
bij de huidige Keizersgracht. Van daar
liep het Zwarte Water noordwaarts
langs de Willem Arntzkade naar
Tuindorp en door naar Blauwkapel.
Daar liep het over in de Maartens-
dijkse Vaart. Het stuk van Tuinwijk 
tot de Kardinaal de Jongweg is in
ongeveer 1965 gedempt. 
De verbinding tussen Tuindorp en
Blauwkapel is nu ondergronds, alleen
het stuk in Tuindorp resteert nog.

Deel 1

Datavaria.nl biedt een 
breed scala aan informatie.

Naast informatie over
waterlopen en de

geschiedenis van Utrecht
vindt men allerlei

wetenswaardigheden over
postzegels, munten,
klassieke muziek en

toponymie. 
Het kan ook dienen als

informatiebron voor lief-
hebbers van puzzelen op 

6 sterren niveau. 

Leo Huls is op zoek naar een
opvolger, iemand die kan

helpen bij het updaten van
een of meerdere onderwer-

pen. Op die manier kan
datavaria.nl in de toekomst

actueel blijven. Hebt u
belangstelling, dan brengt
de redactie u graag met 

Leo Huls in contact.
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Zaterdag 7 november, 
9.00 – 12.30 uur
Natuur Werkdag
Met een waadpak de sloot in? Doe mee
met de Landelijke Natuur Werkdag op
De Driehoek! Er wordt ook gewerkt aan
de houtwallen, het bijenhotel en er 
worden bolletjes geplant.
Wie op andere dagen wat tijd over heeft
om in de tuin te werken is ook van harte
welkom. Er zijn ouderen op De Driehoek
die soms wel wat hulp kunnen ge-
bruiken. Iets voor u? Laat het weten 
aan secretariaat@driehoektuin.nl
Let op: het hek sluit in de herfst en
winter om 18.00 uur.

De Driehoek  
Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht
secretariaat@ driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl   

Kamerkoor Sjanton
Zaterdagavond 14 november
Zondagmiddag 15 november
Concert ‘Waar liefde is’.

Het thema is gebaseerd op de eeuwenoude 
Latijnse tekst Ubi Caritas et Amor welke
door talloze componisten op muziek is
gezet. Het programma bevat veelal heden-
daagse componisten met prachtige,
boeiende en verrassende composities. 

Werken van onder meer Lauridsen, 
Whitacre, Stanford, Duruflé en Gjeilo. 

Aan deze uitvoering doen ook enkele musici
mee. De muzikale leiding is in handen van
Ulrikke Reed Findenegg. 

Kamerkoor Sjanton
www.sjanton.nl
facebook.com/kamerkoor.sjanton

Training ‘omgaan met babbeltrucs’
donderdag 12 november, 
10.00 – 12.00 uur

Bijna wekelijks verschijnen er berichten over
oplichters die met een smoes bij bewoners
aanbellen en hen geld afhandig proberen te
maken. Eenmaal binnen speuren ze de
kamers af en nemen mee wat waardevol is.
Meestal is dat geld, een portemonnee of
sieraden. Ook wordt geprobeerd mensen af
te leiden tijdens het pinnen. Vooral oudere
mensen worden slachtoffer van dit soort
babbeltrucs.

Wijkbureau NoordOost verzorgt de training
die tot doel heeft de deelnemers alert en
weerbaar te maken. Deelnemers krijgen
informatie over vormen van babbeltrucs en
hoe deze in zijn werk gaan. Door middel van
rollenspellen wordt de praktijk geoefend.

Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19,
3571VJ Utrecht
Tel. 273 12 06
bereikbaar: di t/m do 10.00-12.00 uur

Onderwegdiensten

Zondag 1 november, 
10.30 – 11.15 uur
Dit is de laatste oecumenische onder-
wegdienst van 2015, een dienst waarin
de overledenen worden herdacht. 
Na afloop koffiedrinken in of voor het
dienstgebouwtje.

Tot Paaszondag 27 maart 2016 zijn
er geen kerkdiensten in Blauwkapel. 
Wel zijn er in de adventstijd vier 
cantatediensten en op 24 december
de traditionele kerstnachtdienst. 

Cantatediensten 

Zondagen 29 november t/m 
20 december, 10.30 uur
In tegenstelling tot voorgaande jaren
zijn deze diensten niet op de zondag-
middag, maar op de zondagmorgen! 
Er zal extra tijd worden ingeruimd voor
zang en muziek van vocalisten, koren,
ensembles en musici.

Tel. 228 73 42
kerkblauwkapel@hotmail.com
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Bezoekadres: Kapeldwarsweg 2, Utrecht
(geen postadres)

Onderwegkerk  
Blauwkapel

Pauluscentrum

Lopende activiteiten 
en cursussen 

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

UITGELICHT (zie pagina 8)
Dinsdag 15.30 - 17.30 uur 
(onder voorbehoud) en 
Kinderdans 
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 13.00 - 15.15 uur, 
Theaterles
Lotte van den Berg, 06 233 69 222

Woensdag 18.30 - 22.30 uur,
Breicursus
Carla Meijsen 

Woensdag 19.30 - 21.30 uur,  
Beeldhouwen
Wil van de Vinne, 271 82 36

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 
Weefcursus
Erma Klarenberg,
ermaweeft@ziggo.nl

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

Het WeveHUIS, 
Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht
post@wevehuis.nl - www.wevehuis.nl
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Deze wijkkrant wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Initiatievenfonds.

Wist u dat…
Wist u dat…de gemeente weer is
gestart met de opruimacties van
weesfietsen en fietswrakken? 
Voor de wijk Noord Oost is het op-
halen van eerder gelabelde fietsen 
29 september gestart.

Wist u dat…onze oproep voor
nieuwe redactieleden twee nieuwe
redactieleden heeft opgeleverd? 
Wilt u ook uw bijdrage leveren, lees
dan de oproep elders in deze krant
en doe mee!

HUISARTSEN-
PRAKTIJK 

DE GAARD IS 
VERHUISD

0p 5 oktober is huisartsen-
praktijk de gaard verhuisd
naar winklerlaan 1. dit is 
het gebouw waar voorheen
dierenarts berends zijn 

praktijk had. 
de huisartsen bruijs en 
de velde wilden niet mee-

verhuizen naar het nieuwe
gebouw op de plaats van de
prinsenhof, zij vonden de

grootse opzet niet 
aantrekkelijk. ook kozen 

zij niet voor de mogelijkheid
om te huren binnen het

winkelcentrum. bruijs over 
de nieuwe praktijkruimte: 

“een erg leuke, unieke locatie.
de ligging is mooi centraal 
in tuindorp oost en ook 
goed bereikbaar voor 

inwoners van voordorp en 
de veemarkt.”

in dit pand komt ook een
bloedafnamepunt van saltro,
dat op werkdagen open zal
zijn van 9.15 – 10.00 uur. 

PRIKBORD

Wist u dat…onze
eigen Richard de Jong
van Richard de Jong
uw Kaasspecialist als enige kaaswinkel in
Utrecht de onderscheiding ‘Gecertificeerde
Foodspecialiteiten-winkel’ heeft ontvangen en
dat wij heel trots zijn op deze jonge onder-
nemer.

G E C E R T I F I C E E R D E
F O O D S P E C I A L I T E I T E N W I N K E L

2 0 1 5 - 2 0 1 6

Ook adverteren in 
deze wijkkrant?

Wij informeren u graag over 
de mogelijkheden. 

Stuur een bericht naar 
redactie@tuindorpoost.nl

Eén van de activiteiten 
in het WeveHUIS is ‘Kinderdans’. 
We vroegen Yves Witteman, de docent, 
om te vertellen wat voor danslessen het zijn. 

De danslessen zijn beginnerslessen voor jongens en meisjes. Het gaat om twee
verschillende lessen. 

Om half 4 begint de Hiphop les voor
kinderen van (ongeveer) 6 tot 9 jaar. 
Daarna, om half 5, is er een les Urban voor
kinderen van (ongeveer) 8 tot 12 jaar. 

Tijdens de lessen leren de kinderen een dans op populaire muziek. Aan het einde
van de periode kunnen de kinderen de dans laten zien tijdens een optreden voor
ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden. 
De dansen zijn energiek en stoer. Het gaat om stijlen die beter bekend staan als
‘streetdance’ en ‘breakdance’. De kinderen leren ook trucjes en tijdens de lessen
is tijd voor spelletjes en ‘battles’, dat zijn danswedstrijdjes. Tijdens de pauze is er
limonade.

Kinderen kunnen op elk moment instromen. Voor meer informatie of aanmelden
kan men Yves mailen op yveswitteman@me.com.

RUBRIEK UITGELICHT


