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LOOP VAN DE BEVOLKING NAAR LEEFTIJDSGROEP
0 - 14 jaar:
15 – 29 ,,
30 – 44 ,,
45 – 54 ,,
55 – 64 ,,
65 – 79 ,,
80+
Totaal:

Tuindorp Oost
01-01-2002
01-01-2003*
296 (11.6%)
319 (12.5%)
315 (12.4%)
326 (12.8%)
529 (20.8%)
511 (20.0%)
302 (11.8%)
319 (12.5%)
243 ( 9.5%)
242 ( 9.5%)
531 (20.8%)
526 (20.6%)
334 (13.1%)
310 (12.1%)
____
____
2550
2553

Aantal 65 plussers:

33.9%

31.7%

* Cijfers 2003 onder voorbehoud van eindcontrôle
** Invloed opening van Nieuw Bleijenburg

DE REGENBOOG IN HET
ZONNETJE GEZET
Een jaar lang zo veel mogelijk papier inzamelen,
met als hoofdprijs nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. Dat was de inzet van de oud papierinzamelwedstrijd van vorig schooljaar, georganiseerd
door de gemeentelijke Reinigings- en Havendienst
(RHD). Tachtig scholen deden mee. En onze eigen
Regenboogschool aan de Wevelaan werd de winnaar. Van harte proficiat!
Op 17 februari reikte wethouder Jan van Zanen in
de school de hoofdprijs uit aan Henk van der
Ploeg, de coördinator van de inzamelingsaktie in
aanwezigheid van de
heer J. van Rhijn, directeur van de RHD en van
de kinderen van groep 6.
Ook de wijkkrant was er
bij. De wethouder vertelde dat De Regenboog 53.210 kilo had ingezameld. Dat is het gewicht van twaalf grote
olifanten en een babyolifantje. Ruim 9 miljoen
velletjes papier. Hij zei, dat al driekwart van al het
papier en karton in Nederland wordt gemaakt van
oud papier. Daarmee sparen we veel bos uit.
De gemeente is heel blij met de manier, waarop
de Regenboog oud papier inzamelt. Als dank gaf
de wethouder een boekenbon van Euro 250 aan
Henk van der Ploeg. Van dat geld kunnen nieuwe
boeken gekocht worden voor de schoolbibliotheek.
De gemeente gebruikt per jaar 1.8 miljoen velletjes
papier. Met de 9 miljoen velletjes die van het oud
papier gemaakt gaan worden kan de gemeente
dus 5 jaar vooruit. Daarom wilde de wethouder
een heleboel velletjes teruggeven en bood één
kubieke meter gerecycled kopieerpapier aan voor
de schoolkrant.
De Regenboog is vast van plan om haar eerste
plaats dit jaar te verdedigen. En wij kunnen daarbij
helpen. In plaats van onze oude kranten naar het
afvalstation te brengen kunnen we ze ook opsparen tot één van de inzameldagen van De Regenboog: dinsdag 6 mei, dinsdag 3 juni, dinsdag 1 juli
en dinsdag 19 augustus telkens van 8.00uur tot
16.00uur staat de papiercontainer bij de school
aan de Wevelaan 2.
Help de Regenboog winnen!

Stedelijk
01-01-2002
41.267 (15.8%)
69.898 (26.8%)
70.001 (26.9%)
28.423 (10.9%)
20.895 ( 8.0%)
21.990 ( 8.5%)
8.165 ( 3.1%)
______
260.639
11.6%

Huizingabuurt
01-01-2002
68 ( 8.8%)
130 (16.8%)
188 (24.4%)
99 (12.8%)
80 (10.4%)
123 (15.9%)
84 (10.9%)
___
772

01-01-2003*
42267 (16.0%)
71140 (26.8%)
71675 (27.0%)
28616 (10.8%)
21526 ( 8.1%)
21696 ( 8.2%)
8182 ( 3.1%)
______
265.102
11.3%

26.8%

01-01-2003*
97 (10.7%)
111 (12.3%)
225 (24.8%)
111 (12.3%)
92 (10.2%)
145 (16.0%)
124 (13.7%)**
___
905
29.7%

(bron: Afdeling Bestuursinformatie Gemeente Utrecht)

DE PARKEERNOTA
Vorige maand is het concept verschenen van een nieuwe parkeernota,
die de nota uit 1994 moet vervangen.
Zonder volledig te zijn volgen hier
enkele voorstellen uit de nota:
• Op voorhand wordt de hele stad
aangewezen als potentieel betaald
parkeergebied.
• Er wordt gestopt met draagvlakmetingen.
• Invoering geschiedt aan de hand
van parkeerdrukmetingen en
signalen uit de wijk.
• Invoering kan in kleine partjes of
zelfs straatsgewijs.
• Een blauwe zone ring wordt als

Wist u dat…….
Er kortgeleden nieuwe bankjes zijn
geplaatst in het parkje aan de kop
van de Put? We hadden daar al lang
om gevraagd. U kunt er nu weer
gezellig met de (klein-)kinderen de
eendjes gaan voeren.
Er momenteel door de gemeente
bekeken wordt hoe de verhuizing
van de Gerardus Majella gefinancierd
kan worden, nu er minder dan 55
woningen op het terrein gebouwd
mogen worden?
Er een projectleider, de heer De Jager,
is aangesteld om de ‘Visie Eykmanlaan’ verder uit te werken?
De werkgroep van het buurtoverleg
heeft inmiddels de heer De Jager in
het gebied rondgeleid.
De opstelplaats in de middenberm
van de Kard. de Jongweg bij de Van
Everdingenlaan / Jan van Galenstraat
iets vergroot is als gevolg van het

een aantrekkelijke optie gezien,
maar pas dàn als de parkeerboetes
in de gemeentelijke kas vloeien
i.p.v. in die van de rijksoverheid,
omdat de gemeente ook de kosten
van de handhaving heeft.
De gemeenteraad zal het concept in
november behandelen, maar reeds
nu blijkt dat verschillende politieke
partijen kanttekeningen zetten.
Wij hopen in ons volgend nummer
wat meer op de vóórs en tégens in te
gaan. Laat ons uw mening weten.
De parkeernota is verkrijgbaar op het
wijkbureau, het stadhuis of te zien op
de website www.utrecht.nl
OVOG project? Helaas verhindert een
detectielint onder het asfalt een nog
grotere verbreding.
De Stichting ’t Gilde op 7, 14, 21 en
28 mei themawandelingen organiseert naast de zondagse stadwandelingen?
Inlichtingen ma t/m vrij van 14.00 uur
tot 16.00 uur: 030 – 234 32 52

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Trinet Beens, Jan Belt, Ben van Bentum,
Dorothé Cras, Alies van den Hijligenberg,
Marjolein Hillege en Albert Hogema.
Fotografie: Eric van Norden, Suzanne Visser.
Vormgeving: Aard de Kruijf.
Redactieadres: van Herwerdenlaan 42
E-mail:
liaton@wanadoo.nl
Oplage:
2.550 stuks
Verschijning: 6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij: 28 mei 2003
Buurtcomité Tuindorp-Oost:
Fruinplantsoen 90, 3571 PV Utrecht.
Telefoon: 271 37 36.
E-mail: tuindorpoost@tuinddorpoost.nl
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Prikbord: postmaster@tuindorpoost.nl

B
U
U
R
T
C
O
M
I
T
É

WIJKKRANT

TUINDORP
OOST

TUINDORP-OOST
PLEINLEVEN AAN

DE NABERLAAN
Nu de lente is doorgebroken zie je overal in de wijk de pleintjes weer
volstromen met spelende kinderen, kletsende jongeren, oplettende(?)
vaders en moeders op bankjes… Wat is het leven dan toch mooi!
Geprikkeld door de lentezon wilden
wij één van de zes speelpleintjes die
Tuindorp Oost rijk is onder de loep
nemen; wat speelt er zoal rond de
tafeltennistafel op de Naberlaan,
waarom zijn de plantvakken zo bijzonder ingedeeld en waarom oogt
het geheel zo vriendelijk? En bovenal: hoe is het zo gekomen?
We spraken met José Leijgraaff,
moeder van vier kinderen, bewoner
van de Naberlaan en actief betrokken
bij het pleinleven.
José is 15 jaar geleden in de Naberlaan komen wonen. Het pleintje, zoals het toen was, beschrijft ze nu als
’vies’; het aanzien van het pleintje en
de speeltoestellen, zoals een roodwit
kunstwerkachtig speelobject nodigden niet uit tot spelen en verblijven.
Langzaamaan kwamen er echter
steeds meer jonge kinderen rondom
het plein wonen en toen zo’n 10 jaar
geleden haar oudste dochter één jaar
was, is José zich intensief gaan inzetten voor het pleintje. De eerste
stap was een telefoontje naar de
gemeente met het verzoek tot het
plaatsen van een speelhuisje
en een wipkip. De gemeente
reageerde positief op het verzoek en heeft een bewonersavond georganiseerd om het voorstel
voor de nieuwe speeltoestellen te
presenteren.
Niet alle omwonenden waren meteen
enthousiast. Een aantal mensen vond
het voorgestelde uitzicht op het huisje minder fraai en er was angst voor
een te grote aantrekkingskracht van
de toestellen waardoor het in de
Naberlaan niet langer rustig zou zijn.

De gemeente heeft het overleg
tussen de omwonenden vakkundig
begeleid en drie jaar na het eerste
telefoontje, konden de bewoners van
de laan op het pleintje genieten van
een huisje en een wipkip.
Door de aandacht en veranderingen
voelden meer bewoners zich betrokken bij het gebruik en beheer van het
pleintje. Er werd opnieuw contact gezocht met de gemeente om te overleggen over het groen. Om het plein
staan vier grote bakken die vol stonden met prikstruiken. José: ‘Ik werd
er gek van iedere keer een bal uit die
prikstruiken te moeten halen.’
Een aantal bewoners voelde ervoor
om de bakken in eigen beheer te
nemen. De gemeente zorgde dat het
merendeel van de prikstruiken verdween en plantte de bakken die niet
in eigen beheer werden genomen
opnieuw in. Een van de plantenbakken is in drieën gesplitst. Voor
ieder derde deel van deze projectbak
is één gezin verantwoordelijk. José:
“Er is nu een wilde tuin, een echte
kruidentuin en in het deel dat ik
beheer zit wat meer

structuur: ”daar hou ik van.” Ook
hier kregen de bewoners van de
gemeente advies over de verzorging
van de planten en snoeitips.
Door het overleg met elkaar, het succes van de verbeteringen en de komst
van nieuwe bewoners ontstond de
behoefte gezamenlijke activiteiten te
organiseren. Het begon in 1998 met
het organiseren van een barbecue
voor de hele straat. Het is inmiddels
een echt straatfeest geworden met
kinderspelletjes, en in de garages
ook een kinderdisco, een terras en
natuurlijk de barbecue met de eettafels. Het feest, door een aantal
enthousiaste bewoners georganiseerd, wordt inmiddels ieder jaar na
de grote vakantie gehouden.
De kosten voor het feest, zoals het
eten en drinken en de huur van de
diverse spullen worden door de bezoekers van het feest gemeenschappelijk gedragen.

José: “De bewoners van de Naberlaan, de Boekelaan (even nummers)
en de Zwaardemakerlaan worden
uitgenodigd. Dat zijn in totaal ongeveer 45 huizen; het merendeel heeft
geen thuiswonende kinderen.
Ongeveer de helft van de bewoners
doet mee. Sommige bewoners komen niet eten maar ’s avonds wel
even een wijntje meedrinken, het is
fijn en erg gezellig iedereen na de
vakantie weer te zien. En op het feest
wordt bekend gemaakt wie er met
de wisselbeker van de tafeltenniscompetitie vandoor gaat”.
De tafeltenniscompetitie? Woont er
een Bettine aan het plein? José: ”Een
speeltoestel voor de groteren ontbrak
nog aan het pleintje; drie jaar geleden is door de gemeente een betonnen tafeltennistafel geplaatst. En de
bewoners bedachten hierbij een
heuse, op de gezelligheid gerichte,
competitie. Na het gezamenlijk eieren
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zoeken op eerste paasdag gaat deze
wedstrijd van start. Van tevoren kan
ieder die dat wil, uit de straat, zich
inschrijven. Door loting wordt er een
volgorde gemaakt, een zogenaamde
ladder. Om hoger op de ladder te
komen, kun je de persoon die drie
plekken (of minder) boven je staat
voor een wedstrijd uitdagen.”
“Na een wedstrijd schrijf je zelf de
uitslag in het
kastje (zelfgemaakt naar
voorbeeld van
de kruidentuin
op het Kouwerplantsoen) en
iedere week zorgt een bewoner met
veel administratieve driften voor een
nieuwe uitdraai van de ladder. De
leeftijd om deel te nemen aan de
competitie is niet begrensd. Vorig
jaar belde zo’n kleine hummel aan bij
een wat ouder echtpaar en vroeg aan
de vrouw des huizes: ”Mag ik uw
man uitdagen?”
Naast de zomerbarbecue en het
eieren zoeken op de eerste paasdag
is er twee keer per jaar een groendag
(van 10 tot 12 uur ’s ochtends). Op
deze groendagen krijgt het pleintje
‘een grote beurt’. Er wordt gesnoeid,
geschoffeld, onkruid tussen de tegels
weggehaald, het meubilair wordt gepoetst en zo nodig krijgen de speeltoestellen een nieuwe verflaag. Zo’n
10 tot 20 mensen komen er dan
helpen; ook de kinderen poetsen en
klussen fanatiek mee. De gemeente
haalt het snoeiafval op, maar de rest
doen we allemaal zelf.”
Zes dames uit verschillende generaties organiseren de vier straatactiviteiten. “We hebben geen vaste overlegstructuur of omlijnd budget, soms
staat er een bus voor vrijwillige donaties bij een activiteit, meestal loopt
alles vanzelf. Natuurlijk is niemand
verplicht of iets dergelijks om mee te
doen, alles is volkomen vrij. Alle omwonenden worden met een briefje
voor de activiteiten uitgenodigd.”
Tot slot, José, hoe is het nu om aan
dit pleintje te wonen?: “Nou goed
dus. In de zomer om een uur of halfvijf is het gewoon heel gezellig.
Iedereen druppelt langzaam naar
huis, dan spelen de kinderen samen,
praten en lachen we over de gebeurtenissen van de dag en dan voel je je
thuis, dan is je straat je thuisbasis.“
En zijn er nog wensen ten aanzien
van het plein?
“Met alle veranderingen tot nu toe
zijn we zeer blij, maar wat we nog
graag zouden willen, is dat het pleintje opnieuw bestraat wordt.”

(ingezonden mededeling)

POSTKANTOORZAKEN
Na alle berichtgeving over de verminderde service van banken en
postkantoren hebben we nu eens
goed nieuws voor u:
Kortgeleden heeft TPG Post een
TPG Post Servicepunt geopend bij
SPAR Van Bentum’s Supermarkt,
Jan van Galenstraat 85-89
(t.o. Nieuw Bleijenburg)
U kunt hier terecht voor:
• het frankeren van brieven, ook voor
het buitenland
• het versturen van aangetekende
stukken
• het regelen van adreswijzigingen
• het verzenden van pakjes (tot 30 kg.)
• het ophalen van pakjes, als de
bezorger u niet thuis trof
• het kopen van postzegels, briefkaarten, strippenkaarten, telefoonkaarten enz.
• het veilig opnemen (niet storten)
van geld aan de kassa
Bezorgdienst:
Kunt u uw dagelijkse boodschappen
in onze supermarkt niet zelf halen,
schrijf of bel (271 34 96) ons dan. Wij
komen uw boodschappen graag aan
huis brengen (€ 2,25 bezorgkosten).
Met vriendelijke groet,
Ben van Bentum

STRAATTEKENWEDSTRIJD
Nu de buurt zo aan het verjongen is
en de St Maartensoptocht voor het
tweede jaar een groot succes was,
willen we meer evenementen voor de
jeugd gaan organiseren bijv. sport en
disco. Maar eerst gaan we proberen
in de tweede helft van juni straattekenwedstrijden te houden voor
kinderen van 4 t/m 13 jaar, verdeeld
over 4 leeftijdsgroepen. Van iedere
groep mogen de drie besten dan op
12 juli naar de stedelijke finale op de
Maliebaan. Alle kinderen uit het
verspreidingsgebied van de wijkkrant mogen meedoen.
Om het evenement te laten slagen
hebben we wel wat hulp nodig van
ouderen. Willen vrijwilligers zich melden bij het secretariaat van het
Buurtcomité Tuindorp-Oost, Fruinplantsoen 90. Telefoon: 271 37 36 ?
Ook kunt u mailen naar:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
We rekenen op u om het feest doorgang te kunnen laten vinden.

Noodgebouw
op schoolplein
Cohenlaan
Op maandag 3 maart komen bewoners op de
Van Herwerdenlaan er bij toeval achter dat de
Gemeente een tijdelijke bouwvergunning heeft
afgegeven aan de Effatha Guyot Groep voor een
noodgebouw van 180 m2 op het schoolplein van
Cohenlaan 6. De eigenaar van het gebouw, de gemeentelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
(DMO), heeft het schoolgebouw enkele jaren geleden om niet in bruikleen gegeven aan de Bertha
Mullerschool. Deze dovenschool kampte met
ruimtegebrek. Inmiddels is de ruimte, zonder de
eigenaar in kennis te stellen, onderverhuurd aan
de Effatha Guyot Groep en deze heeft de bouwvergunning aangevraagd. Het Bouwburo van de
Gemeente verweert zich door te zeggen, dat
publicatie heeft plaatsgevonden in weekkrant
“Ons Utrecht” en dat bezwaren naar aanleiding
van die publicatie konden worden gemaakt. De
praktijk leert ons echter dat deze weekkrant niet
consequent bezorgd wordt. Door omwonenden
wordt het buurtcomité ingeschakeld en na intensief
overleg tussen het buurtcomité en de Gemeente
laat DMO de bouw stilleggen. Dit wordt per brief
meegedeeld aan de Effatha Guyot Groep.
Op donderdag 20 maart is een medewerker van
het bouwbedrijf op het schoolplein aan het opmeten, zodat notabene naar zijn zeggen de volgende
dag gestart kan worden met de bouw.
Omwonenden slaan wederom alarm bij het buurtcomité en DMO houdt wederom de bouw tegen.
Ditmaal door het bouwbedrijf rechtstreeks te laten
weten dat zij geen toestemming geeft.

Uiteindelijk treffen omwonenden
op maandag 24 maart bouwmaterieel (incl. graafmachine)
aan op de Cohenlaan. De verbazing over dit optreden van de Effatha Guyot
Groep is groot, zowel bij omwonenden als bij
andere betrokkenen. De politie en het buurtcomité
worden gebeld en in een spoedoverleg wordt de
bouw stopgezet door DMO. De politie maakt
proces verbaal op van dit overleg.
Alies van den Hijligenberg
Noot van de redactie. Inmiddels hebben wij
vernomen dat wethouder Verhulst de Effatha Guyot
Groep heeft laten weten geen toestemming te
zullen geven tot plaatsing van het noodgebouw.

DE HOEK ´n Plaatsje onder de zon
Uit de wind en in de zon is het
goed toeven in mijn tuin. Ik geniet
van het buiten zijn. Werk graag in
mijn tuin en wil de planten wel uit
de grond kijken, benieuwd als ik
ben naar hoe het er allemaal uit
gaat zien. Echter nu eerst een stukje
voor het wijkblad voordat de deadline afloopt.
Vanmorgen werd ik om 6.45 uur
wakker. Tussen mij en mijn vrouw
ligt tegenwoordig een heel klein
kereltje (3,5 jaar). In een van de
andere slaapkamers ligt een evenklein meisje van 3,5 jaar. Goed
geraden, een tweeling!
Ik bedacht me, zo naar mijn slapende jongetje kijkend, dat wat ik als
ouder wil met en voor mijn kinderen, dat dat ook geldt voor de
ouders van alle andere kinderen. Je
wilt dat je kinderen goed opgroeien
en je hoopt en wenst dat er een
mooi leven voor hen ligt.
Alle ouders van wat ooit kinderen
zijn geweest, maar nu harddrugsverslaafde dak- en thuislozen, hebben dat natuurlijk ook ooit gedacht
en gehoopt. Echter door allerlei
redenen is het allemaal heel anders
gelopen. Hun kinderen kwamen op
straat en raakten verslaafd. De verhalen die ik daarover in de loop der
tijd heb gehoord zijn in- en intriest.

Als projectleider van de Sartreweg
was ik samen met mijn collega
Doeke (Fennema) verantwoordelijk
voor de realisatie van de eerste
woonvoorziening voor dak- en
thuisloze verslaafden. Hier hoorde
ook de verantwoordelijkheid bij
voor de communicatie met de
buurt. Ik kan me de eerste informatieavond nog levendig herinneren.
Er was veel weerstand tegen de
voorziening. Men wilde het niet.
Twee jaar later staat er een voorziening die goed draait. Dit dankzij
het vele werk verzet door allerlei
partijen.
Een groep wil ik speciaal noemen:
de beheergroep Sartreweg. Deze
heeft er voor gezorgd dat de voorziening ook draagvlak heeft gekregen in de omgeving. Uit de laatste
meting in het beheergebied naar
veiligheid en leefbaarheid bleek dat
buurtbewoners een positiever beeld
hebben gekregen van de doelgroep.
Even terug naar het begin van mijn
stukje. De bewoners van de Hoek
zijn weg uit de schaduw van de
beruchte ¨Tunnel¨ en hebben weer
¨´n plaatsje onder de zon¨. En zijn
weer wat meer mens.

ONZE WIJKAGENTEN

ding minstens drie wijkagenten moeten zijn.
In december is er intern bij de politie
een vacature bekend gemaakt, maar
daar heeft niemand op gereageerd.
Wordt het tijd, dat de leiding “vrijwilligers” aanwijst of moet de leiding de
hand in eigen boezem steken? Het
gerucht wil nl. dat recente bezuinigingsmaatregelen politiemensen
sterk achteruit doen gaan in inkomen, wanneer zij overstappen naar
de wijkdienst.
We hebben gesproken met de wijkchef, de heer Van Amersfoort. Hij
geeft toe, dat er onderbezetting is
en zegt toe:
• de vacature opnieuw bekend te
maken.
• zolang er een vacature is, wijkagenten uit andere buurten te laten
bijspringen, zodat niemand zich
zorgen hoeft te maken.
• extra stadstoezichthouders in De
Gaard te laten werken.
Binnenkort is er een gesprek van het
buurtcomité met de heer Van
Amersfoort.

Eind november vorig jaar vertrok één
van onze wijkagenten, Lot van Haeringen, naar de binnenstad. Sindsdien
is Tim Breman, die begin vorig jaar
Gijs Buijs opvolgde, alléén verantwoordelijk voor de buurten Voordorp
en Tuindorp Oost. Wij vinden dat discutabel.
In Tuindorp bijv. met ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Tuindorp
Oost en Voordorp samen en met uitsluitend woonhuizen zijn wèl twee
wijkagenten. En dat, terwijl in ons
gebied veel zaken zijn, die om extra
aandacht van de politie vragen:
• een druk bezocht winkelcentrum,
De Gaard, met alle bijbehorende
overlast.
• een middelbare school en een HBO
opleiding.
• een grootschalig zorgcentrum
‘Tuindorp Oost’.
• de Veemarkt met veel activiteiten.
• de wekelijkse automarkt.
• het hostel voor dakloze verslaafden.
• veel sportvelden.
Zo bezien zouden er hier in verhou-

Jan Belt

Koninginnedag op
het Kouwerplantoen
Ook dit jaar is iedereen weer van harte
welkom om op 30 april de ochtend door te
brengen op het Kouwerplantsoen.
Traditiegetrouw zal om 10.00 uur het Wilhelmus
klinken, waarna er ballonnen losgelaten zullen
worden. Hopelijk zullen ze weer heel ver komen.
De Utrechtse Dombloazers zijn dit jaar gevraagd
om de muzikale omlijsting te verzorgen.
Voor kinderen van 7 tot 12 jaar organiseren we
een altijd spannend spelletjescircuit en ook voor de
jongere kinderen is er van alles te beleven.
Jaarlijks hoogtepunt is een optreden van clown
“Oeps“, die met haar subtiele grapjes niet alleen
de allerkleinsten weet te vermaken.
Ook het springkussen en de pony’s zullen als altijd
weer aanwezig zijn.
U kunt uw kind(eren) opgeven via de uitnodiging
die binnenkort bij u in de bus valt, of anders bij
onderstaande adressen.
Bij mooi weer wordt de feestelijke ochtend meestal
afgesloten met een stevig potje touwtrekken tussen teams die ter plekke worden samengesteld uit
iedereen die zin heeft om mee te doen. Wij hopen
u te mogen ontmoeten op ons terras. In de zon.
De koffie en de oranjebitter staan voor u klaar !
Mocht u mee willen helpen om de traditie van
Koninginnedag op het Kouwerplantsoen in ere te
houden dan kunt u zich aanmelden bij onderstaande adressen. Met name tijdens de ochtend
zelf zijn er altijd veel mensen nodig.
Trinet Beens
Kouwerplantsoen 26
273 09 83

Ellen Otten
Kouwerplantsoen 34
272 24 65

ABN-AMRO
Omdat er nog steeds onduidelijkheid is óf en
wánneer de bank in De Gaard dicht gaat, hebben
we de persvoorlichting van de bank gebeld.
Wij kregen het volgend bericht:
Onderwerp: Troosterhof
Datum: dinsdag 25 maart 2003
Geachte redactie,
De Troosterhof zal inderdaad gaan sluiten.
Dit zal echter op zijn vroegst eind van dit jaar
gebeuren. Reden hiervoor is dat wij onze klanten
die bankieren bij de Troosterhof een goed alternatief willen bieden als kantoor. De kantoren die
hier voor in aanmerking komen moeten echter
dit jaar nog worden verbouwd.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Marielle Brinkmann , ABN-AMRO
Department: Corporate Communications / Press
Relations

