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TUINDORP-OOST
OP BEZOEK BIJ HET ORANJECOMITÉ
Koffie, thee, krakelingen en soesjes, rode wijn, cashewnoten en chipjes:
de aangename accessoires van een extra ingelaste bijeenkomst van
het oranjecomité.
Drie leden zijn bij elkaar gekomen om
de wijkkrant een inkijkje te gunnen in
de werkzaamheden die horen bij het
enige wijkfeest dat voor de gehele
bevolking van Tuindorp Oost bedoeld
is. Af en toe wordt er een briefje
onder de kamerdeur doorgeschoven,
met een vraagje van de dochter des
huizes gericht aan haar moeder, want
als het oranjecomité bijeenkomt, kun
je ze natuurlijk niet storen door zomaar binnen te vallen!
Ellen Otten, die deze avond haar
huis, koffie, koekjes etc. beschikbaar
stelde voor het comité, woont sinds
zeven jaar aan het Kouwerplantsoen.
‘Ik zal het nooit vergeten’, vertelt ze,
‘we hadden het huis net gekocht, de
overdracht had die week plaatsgevonden en toen kwamen we met
de kinderen het plantsoen oplopen,
op 30 april, het feest was in volle
gang. Geweldig vond ik het. Het zag

er zo vrolijk uit, zo gezellig, en dat
voor de deur van ons nieuwe huis.
Het kon gewoon niet beter.’ Een jaar
later zat Ellen in het comité.
De taken in het comité zijn verdeeld.
‘Ieder doet zijn eigen ding, het loopt
gesmeerd. We hoeven eigenlijk bijna
niet meer te vergaderen, dat doen we
vooral voor de gezelligheid’, aldus
Ellen. Haar taken in het comité bestaan onder meer uit het regelen van
de tafels en stoelen, de ballonnen en
toebehoren, en het verzorgen van de
uitnodigingen, die er de laatste jaren
erg professioneel en vrolijk uitzien,
mede door de kleurendruk. Op de
dag zelf zijn de comitéleden druk met
de koffie, de broodjes knak en de
oranjebitter. ‘Het feest gaat dan
eigenlijk en beetje langs ons heen,
we moeten het vooral van de reacties

van de mensen hebben die wat te
eten of te drinken komen halen bij de
kraam. Als het feest voorbij is, het
moment daarna, we hebben ons dan
echt klem gewerkt, dan gaan we
heel tevreden bij elkaar zitten, reuze
gezellig is dat.’
Marianne Spithoven, verantwoordelijk voor de kramen, het eten en
drinken en de pony’s, zit nu al acht
jaar in het comité. In die jaren is er
veel veranderd aan het feest en ook
aan het werk als lid van het comité.
‘Het feest loopt steeds meer geolied,
wat professioneler. Er zijn mooie dingen bijgekomen, zoals het springkussen en de spelletjes die we huren.’
De party-tenten die van de Naberlaan
geleend worden en het terras maken
het geheel af.
‘Het leuke van het terras is, dat de
volwassenen het nu ook onderling
heel gezellig maken, terwijl de kinderen aan de spelletjes meedoen’,
merkt Ellen op.
‘Er komt dan ook meer draagvlak
voor het feest’, vindt Ambroos Ross,
nu voor het vijfde jaar verantwoordelijk voor de financiën. ‘Er zijn
steeds meer vrijwilligers die mee
werken, steeds meer kinderen die
zich opgeven. De wijk is duidelijk aan
het verjongen.’
Qua financiën lukt het om ieder jaar
quitte te draaien, meldt Ambroos. ‘Er
zijn een aantal sponsors die meehelpen. Makelaar Lauteslager zorgt
voor de ballonnen, cafetaria Shi geeft
100 ijsjes cadeau, de winkeliersvereniging van de Gaard geeft geld,
Albert Heijn geeft bonnen die in de
winkel besteed kunnen worden en
ook van het wijkbureau Noordoost en
ons eigen buurtcomité krijgen we
geldelijke ondersteuning. Heel aardig
en ook heel welkom zijn de bijdragen
van wat oudere buurtbewoners, die
zelf geen jonge kinderen meer hebben die deelnemen aan de spelletjes,
maar die wel, vanwege hun eigen
goede herinneringen, ieder jaar geld
doneren.’
De voorbereiding voor koninginnedag
2004, zijn op 30 april 2003 begonnen. ‘Na afloop evalueren we samen

en komen vanzelf de plannen voor
het volgend jaar. De spelletjes worden dan ook meteen alweer besteld,’
vertelt Ellen. De coördinatie van de
spelletjes ligt in handen van Trinet
Beens, zo’n zes jaar lid van het
comité, bij deze bijeenkomst niet
aanwezig. Zij zorgt ook voor de
muzikale omlijsting van het feest.
‘Dit jaar heeft ze weer iets heel leuks
gevonden’, vertelt Ellen, ‘een blazers-

bandje, ‘Brassed off’ bestaande uit
vier vrouwen.’ In december is het
comité bij elkaar geweest om te overleggen en nu, begin april, breekt de
drukke tijd aan.
Hoe zit het eigenlijk met het oranjegevoel van het comité, wilde de wijkkrant weten, maar op deze vraag valt
het even stil. ‘Ach’, reageert Ambroos
dan, ‘het is ons er vooral om te doen
de kinderen een leuk feest te bezorgen. En uit dit feest blijkt hoe vitaal
onze wijk is. Het is een belangrijk
bindmiddel in de wijk.’ ‘Er hangen
rood-wit-blauwe vlaggetjes en er is
oranjebitter, en daar blijkt ons oranjegevoel uit!’, vult Ellen aan.
Hebben de comitéleden zelf goede
jeugdherinneringen aan koninginnedag feesten?
‘Ik kom uit de Achterhoek’, vertelt
Ambroos ‘en daar werd koninginnedag gevierd met zaklopen en koekhappen.’ ‘Ik ben in de Vogelenbuurt
opgegroeid’, zegt Marianne, ‘wij
liepen mee in de lampionnenoptocht
door Tuindorp.’
‘Even voor de duidelijkheid, eigenlijk
zijn wij geen comité’, benadrukt
Ambroos nog. ‘We hebben geen
statuten en dergelijke. We zijn gewoon een feestcommissie.’
Comité of niet, ‘gewoon’ is het nauwelijks te noemen, wat deze mensen
samen ieder jaar voor elkaar krijgen.
Het schijnbaar gemak waarmee ze
het doen en het enthousiasme dat ze
erbij uitstralen, is een feest op zich.
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VOGELS IN
TUINDORP
OOST
De grenzen van het door mij bekeken gebied zijn:
de volkstuinen De Driehoek
(het toegangshek) in het noorden;
de spoorbaan (goederenlijn)
in het oosten;
de Kapteynlaan in het zuiden; en
de Eykmanlaan in het westen.

Algemeen komen voor:
(als er niets achter is vermeld komt
hij het hele jaar door voor)
Boomkruiper
Ekster
Goudhaantje
Groenling
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Koolmees
Kopmeeuw / Kokmeeuw
Kouwtje
Kraai
Meerkoet
Merel
Pimpelmees
Putter
Reiger
Ringmus
Roodborst
Slagvink
Specht Middelste Bonte (’s zomers)
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf (vanaf maart, ’s zomers)
Tuinfluiter (’s zomers)
Turkse Tortel
Vlaamse Gaai
Waterhen
Wilde Eend
Winterkoning
Zwartkopje (’s zomers)
Overvliegend:
Bosuil
Buizerd
Fitis (’s zomers)
Gierzwaluw (’s zomers)
Havik
Koekoek (’s zomers)
Sperwer
Torenvalk
Zanglijster
Wintergasten:
Fazant
Goudvink
Kieviet
Koperwiek

DE HOEK

Ongeveer een jaar geleden nam ik de plaats
over van Jan Belt in de beheergroep Sartreweg.
Ik vertegenwoordig de gemeente Utrecht, de GG&GD om precies te zijn, ik ben werkzaam bij project BinnenPlaats.
Eind vorig jaar heeft bureau Seinpost, in opdracht van de gemeente, de zogenaamde
tweemeting naar leefbaarheid en veiligheid uitgevoerd in het beheergebied rondom het
hostel. Over de resultaten van deze meting zult u binnenkort met een huis-aan-huisbrief
geïnformeerd worden. Ik kan u alvast verklappen dat de beheergroep positief is over
de resultaten. Omdat de definitieve versie nu wordt opgesteld, kan ik er op dit moment
niet meer over vertellen. Verder is het misschien interessant voor u om te horen dat de
gemeente een begin gemaakt heeft met de planvorming voor de verbouwing van Kögllaan 25, de definitieve locatie van hostel De Hoek. Nog vóór de zomervakantie zal een
nieuwe projectleider een plan van aanpak gaan opstellen.
Verder is de verwachting dat er in 2005 nog een tweetal andere hostels in Utrecht geopend zal worden. In najaar 2005 is dat hostel Hogelanden, speciaal bestemd voor langdurig alcoholverslaafden, en eind 2005 staat de opening gepland van hostel Wittevrouwensingel, voor dak- en thuisloze harddrugsverslaafden.
Voor de meest actuele informatie over project BinnenPlaats verwijs ik u graag naar
onze website www.binnenplaats.nl
Joke Kanis, Assistent-projectleider BinnenPlaats
Vogels uitzonderlijk? Ja.
In de winter komen vogels voor op onverwachte plaatsen. Zo was er een paar jaar
geleden een groep Koperwieken in en rond
de hulststruikjes aan de kop (noordkant) van
het Kouwerplantsoen. Het was toen zeer bar
en koud. Normaal zijn Koperwieken vrij
schuw en komen niet naar waar veel huizen
staan.
Zo’n paar hulststruikjes is dan in 2 dagen
geheel ontdaan van bessen. En de Merels
zijn de rest van de winter zielig want die
moeten het doen met wat anders. Gelukkig
zijn er veel mensen die appels en brood op
voedertafels leggen, en Merels zijn niet
mensenschuw.
Een Fazant komt ook nooit voor in stadstuinen. Ik geloofde dan ook mijn achterbuurman niet toen hij mij via de telefoon vertelde dat er een Fazant op zijn schutting zat.
Naderhand kwam het dier geregeld in
achtertuinen kijken of er wat te halen viel.
Dat was hetzelfde jaar dat er plotseling
een groep van 15 of 20 Kievieten op het
Kouwerplantsoen wormen aan het zoeken
was. Tja. Alle weilanden in de uitgebreide
omgeving waren toen diep bevroren. Dan
zitten de wormen dus ook diep.
Vogels opmerkelijk?
De Winterkoning is toch wel een erg klein
vogeltje. Het haantje is echter een echte
macho. Hij bouwt in het voorjaar 3 tot 5
nestjes, en tracht vervolgens zoveel mogelijk
hennetjes te versieren om al die nestjes vol
te krijgen. 2 à 3 Nestjes per “keer” zijn geen
uitzondering. Dit is dus in alle opzichten een
“hard werkend beestje”.
Daar komt bij dat zijn stemgeluid van dien
aard is dat het mij telkens weer verbaast dat
hij met zijn kleine lijfje niet achteruitfloept
van de herrie tijdens het fluiten.
De hennetjes hoor je niet. (!)

Vogels spectaculair?
Enige tijd geleden was er een achterbuurman die mij vertelde dat hij vroeg in de
morgen werd gewekt door een knal en
glasgerinkel. Gealarmeerd is hij gaan kijken,
en vond in de badkamer een flinke roofvogel (hij dacht dat het een Buizerd was),
en een groot gat in het raam. De vogel was
wat versuft. De man heeft hem bij kop en
staart gepakt en het raam weer uitgezet.
Geluk gehad, buurman! Heb je die klauwen
wel gezien? Dat was geen Buizerd maar
een Havik.
Wat gebeurt er: een jonge Havik wordt aan
het eind van het seizoen het territorium van
moeder uitgezet omdat hij teveel eet. Hij
gaat zwerven. Hij is met jagen redelijk
goed, maar hij mist nog enige ervaring. Hij
heeft honger. Hij ziet een mooi mals Duifje
vliegen.
Er achteraan! Duifje bemerkt achtervolger,
en schakelt terug in de 3e versnelling.
(Heeft die Havik even pech, dit is niet zómaar een duifje maar een Wedstrijd Duifje.)
Duifje accelereert. Há, denkt Havik, hoe
sneller hoe lekkerder. En daar zit ‘em nou
dat gebrek aan ervaring: Duifje zoekt een
boom of een muur of iets anders hards en
vliegt daar in volle vaart op af. In dit geval
een badkamerraam. Vlak vóór het raam
“slaat” Duifje een haak naar boven in volle
vaart. Wedstrijd Duifjes in nood kunnen dat,
gewone Duifjes niet. En Haviken ook niet.
Havik zit vlak achter Duifje en vliegt rechtuit; klets het badkamerraam in.
Duifje zit op de nok van het dak na te hijgen, en glimlacht.

Ooit een Duif zien glimlachen?
Beter kijken!
Pom

Open dag bij scoutinggroep
Willem de Zwijger
Onder prima weersomstandigheden
vond op 28 maart op fort Blauwcapel
de opendag plaats van scoutinggroep
Willem de Zwijger. Het hele fort was
omgebouwd tot een sfeervol kermisterrein. Kinderen konden voor € 2,50
een knipkaart kopen waarmee ze aan
twintig verschillende activiteiten mee
konden doen, zoals schminken, blik

werpen, knakworst hakken, knuffelvangen, negerzoenen sjoelen en voor
de echte durfals een zeephelling en
een spookhuis. Ook voor de inwendige mens was gezorgd. Er waren
poffertjes, suikerspinnen, limonade en
een bruin café voor de ouders.
Ruim 300 kinderen bezochten deze
zeer goed georganiseerde dag.
Het doel van de dag, de groep meer
naamsbekendheid te geven, is hiermee ruim behaald.
Meer informatie over de Willem de
Zwijgergroep is te vinden op
www.scoutingwillemdezwijger.nl .
Hier is ook een link te vinden naar
een uitgebreid fotoverslag van de
open dag.

Nieuw: wekelijks
koffieuurtje in het
Dienstencentrum

Evenementen
Griftpark

Anderen ontmoeten, een gezellig kletspraatje maken onder
het genot van een “bakkie”,
samen even de laatste nieuwtjes
doornemen. Dat kan in het Dienstencentrum op dinsdagmorgen van
10.00-11.00 uur. Er zijn twee gastvrouwen aanwezig die u ontvangen.
Koffie € 0,75, thee: € 0,50.
Dienstencentrum, Willem van
Noortplein 19, tel. 271 37 49

Oproep: Breigaren gevraagd!
De handwerkgroep in het Dienstencentrum breit dekens voor Roemenië.
Afgelopen Kerst zijn er weer 30 dekens meegegaan naar Roemenië en
enthousiast ontvangen.
We willen graag weer breigaren van
u ontvangen. Het maakt niet uit of
het wol is of katoen of ander breigaren. Alles is welkom.
U kunt het breigaren van maandag
t/m donderdag van 9.30-16.00 uur
brengen in het Dienstencentrum,
Willem van Noortplein 19.
Voor meer informatie mevr. Doleweerd tel. 271 35 37 of het
Dienstencentrum tel. 271 37 49.

Woensdag 5 mei: Bevrijdingsfestival,
organisatie: Stichting Bevrijdingsfestival, op het Evenementenlandschap (skatelandschap/gamebox) en
het kinderprogramma in Griftsteede.
Zondag 16 mei: Water in het
Griftpark (12.00 - 17.00)
Kinderen kunnen onder begeleiding
het educatieschip van de Stichting
Reinwater bezoeken. Zij kunnen
waterproefjes doen en krijgen informatie over het belang van schoon
water. Zeemanskoor. Vertelster met
verhalen over nattigheid.
Kindertheater over Zeebeesten.
Zondag 13 juni: Dier en Zorg
(12.00 - 17.00)
De Stadsboerderij organiseert
activiteiten op deze dag.
De twee kanten van het thema zijn:
“zorgzaam met dieren omgaan” en
“zorginstellingen en dieren”.
Countryachtige muziek: Get out the
Zydeco.
Exposities in de hal van Griftsteede:
week 16 t/m 18 fototentoonstelling
dieren in planten in het Griftpark
week 19 t/m 23 vlinders- en
libellen, Vlinderstichting
week 23 t/m 27 Kunst van cursisten
van ”De Wilg” (organisatie voor vrijetijd en vorming voor mensen met een
verstandelijke beperking)
Kijk en doe tentoonstellingen
in de hal van Griftsteede:
1 april tot 31 mei Butterfly de
Vlinder

KONINGINNEDAG
OP HET KOUWERPLANTSOEN
Op 30 april bent u weer van harte welkom op het
Kouwerplantsoen, met of zonder kinderen om met
ons Koninginnedag te vieren.
Traditiegetrouw zal om 10.00 uur het Wilhelmus
klinken, waarna de ballonnen losgelaten zullen
worden. Hopelijk zullen ze weer heel ver komen.
De band “Brassed Off”, vier enthousiaste vrouwen,
zullen dit jaar voor de muzikale omlijsting zorgen.
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.
Ook dit jaar zal clown “Oeps” weer een optreden
verzorgen voor de allerkleinsten, maar uit ervaring
weten we inmiddels dat ook ouderen genieten van
haar optreden.
Ook het springkussen en de pony’s zullen als altijd
weer aanwezig zijn.
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.
De opgaveformulieren voor de kinderen worden
huis aan huis bezorgd. Heeft u er enkele dagen van
tevoren nog geen ontvangen, bel dan met:
Trinet Beens
Kouwerplantsoen 26
273 09 83

Ellen Otten
Kouwerplantsoen 34
272 24 65

GEMEENTE BREIDT DIENSTVERLENING BIJ KLACHTEN
UIT VIA INTERNET
Als eerste van de tien wijkbureaus van de gemeente Utrecht heeft wijkbureau Noordoost
een digitaal meldingsformulier op de website
www.utrecht.nl/noordoost in gebruik genomen.
Wijkwethouder Jan van Zanen meent dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners hiermee een goede impuls krijgt. Op elk gewenst
moment kunnen bewoners en ondernemers meldingen aan het wijkbureau doorgeven.
Scheefgereden paaltjes, afgewaaide takken, losse
stoeptegels, etc., u kunt ze vanaf 16 februari snel
en gemakkelijk melden zonder afhankelijk te zijn
van de openingstijden van het wijkbureau. Tijdens
kantooruren registreert het wijkbureau uw melding
en geeft die door aan de juiste instantie.
De service is extra. Telefonische melding aan het
wijkbureau blijft mogelijk! Telefoonnummer van
het wijkbureau is 286 39 40.
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Start campagne
in Tuindorpoost
30 km/uur gebied

Op woensdagmorgen 7 april was het zo ver: de start van de landelijke
voorlichtingcampagne 30 km.
De locatie bevond zich in onze wijk, in het plantsoen Troosterlaan /
Van Everdingenlaan. Toevallig?? Nee, ik denk het niet. Het Regionaal
Overlegorgaan Verkeersveiligheid (ROV) had in overleg met de
gemeente Tuindorp Oost uitgekozen voor de start van de campagne,
omdat de 30 km zone daar pas kortgeleden is aangelegd en omdat
er in onze wijk veel actieve bewoners zijn, die konden helpen de
happening voor te bereiden.
Zoals u heeft kunnen lezen viel deze dag midden in de Europese week
van de verkeersveiligheid, een week waarin in heel Europa tal van
activiteiten plaats vinden, die gericht zijn op het verbeteren van de
verkeersveiligheid.
Ook 3VO richt zich in de Europese week van de verkeersveiligheid
extra op de 30 kilometer gebieden met acties in 40 verschillende
plaatsen.
Hieronder een impressie van deze morgen.

bussen rijden erg langzaam, ja men
rijdt zelfs 30 of langzamer.
Zou een tent dan de oplossing zijn
om mensen af te remmen ???
Het weer werkt niet mee, maar er is
een tent en daar verdwijnt iedereen
in, de sfeer is ineens omgeslagen,
geen gemopper of kritische uitlatingen.
Om 10.00 uur is iedereen binnen,
40 kinderen van de volgende basisscholen: Voordorp school (locatie
Tuindorp-Oost), De Beiaard, Regenboog en dr. Pelsschool.
Astrid Schoon ceremoniemeester
(ROV Utrecht) heet iedereen van
harte welkom, en in het bijzonder de
kinderen.
Doe-het-zelf pakket
Erik Geerdes(ROV Utrecht)overhandigt een doe-het-zelf pakket
30 km aan wethouder Yet van den
Bergh,
Kliko plakken
Minister Peys en wethouder Yet van
de Bergh nodigen de kinderen uit om
op de aanwezige kliko’s een grote
30 km sticker te plakken, de stickers
hebben een gretige aftrek en worden
ook op de ruggen geplakt, 30 30 30
je kunt er niet omheen.

30

Wat er aan vooraf ging
De afgelopen maanden kan het niemand ontgaan zijn, vele werkzaamheden in onze wijk, allemaal te maken met het inrichten van een 30 km
gebied.
Plateau gemaakt bij de ingang van
de wijk bij de Kardinaal de Jongweg.
Het aanbrengen van diverse “oren”
bij verschillende oversteekplaatsen.
Een parkeerverbod in de bochten van
de busroutes.
Aanbrengen van een plateau bij de
buslijnen 5 en 8.
Plaatsen van borden etc, etc.
Allemaal met als doel om de snelheid
van de automobilist af te remmen en
het veiliger te maken voor fietsers en
voetgangers. Kortom een veiliger situatie voor iedere verkeersdeelnemer in
Tuindorp-Oost
7 april
Als ik ‘s morgens uit mijn raam kijk,
zie ik al activiteiten. Er wordt een

grote tent opgezet, mensen lopen in
en uit, er wordt een spandoek opgehangen, hekken hebben de weg afgezet.
Her en der staan groepjes mensen
met elkaar te praten, men is niet blij
dat merk ik uit de reacties.

Ik begeef me ook ter plaatse en zie
op de Troosterlaan groot aangeplakt
aan een woning de volgende tekst:
Minister getuige van karaktermoord.
Je kunt er als aanwezige niet omheen, het valt iedereen op, en ja men
heeft er ook een duidelijke mening
over, het karakter van als je TuindorpOost inkomt is weg. Weg het uitzicht
op het mooie groen; auto’s, vele
auto’s ontnemen het gezicht, een
lange smalle weg is het resultaat.
Inmiddels komen er meer mensen op
de been, her en der komen groepjes
kinderen van de diverse scholen aanlopen.
Automobilisten rijden langzaam, er is
hier wat te zien, remmen zelfs af,

Toespraak minister Peys
Ik heb een wrang gevoel bij deze toespraak, de minister kreeg een aantal
A-viertjes in de handen geduwd en
las daar letterlijk uit voor, waarop ze
op een gegeven moment zei: “wat
een lap tekst is dit zeg”. Hoezo betrokken ??? Alle media aanwezig,
omdat de minister op komt draven,
nou dan moet het heel wat zijn.
Eerlijk gezegd, als u het mij vraagt:
één grote hap lucht. Om een lang
verhaal kort te maken: ze geeft in de
toespraak, in de lange toespraak, het
belang aan van de verkeersveiligheid
voor een ieder, het nut en doel van
een 30 km gebied. Ze komt met cijfers en statistieken, en probeert zich
ondertussen te richten tot de kinderen.
De aandacht verslapt al snel en er
ontstaat geroezemoes onder de aanwezige kinderen en buurtbewoners in

de tent. De kinderen wachten maar
op één ding: het bekendmaken van
het winnende verkeersbord.

Bekendmaking winnend
verkeersbord
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 van bovenstaande scholen een verkeersbord
ontworpen met als uitgangspunt
‘30 kilometer en niet harder’.
Uiteindelijk is het dan zover, de bekendmaking van het winnende ontwerp.
Kitty van Scharrenburg, 11 jaar, leerlinge van groep 8 van de Regenboogschool, is de winnaar. Ongeloof en
blijheid zijn van haar gezicht te lezen
en onder luid gejuich en applaus
komt ze naar voren om uit handen
van de minister haar prijs in ontvangst te nemen.
Haar ontwerp geeft heel duidelijk
aan wat de gevolgen kunnen zijn
voor kinderen, als ze oversteken en
een auto harder dan 30 rijdt.
Over enige tijd zal haar ontwerp
omgezet zijn in een echt verkeersbord, en is hij te bewonderen bij de
scholen.

Het luistervermogen onder de aanwezigen is dan ver te zoeken; de
sfeer is inmiddels weer wat omgeslagen onder de volwassenen.
De ceremoniemeester bedankt gasten
en in het bijzonder de kinderen voor
hun inzet en hun betrokkenheid, en
de overige aanwezigen voor hun
komst.De kinderen krijgen allemaal
nog een attentie mee.
Iedereen verlaat langzaam de tent,
de kinderen worden geïnterviewd
door het jeugd- journaal en er worden diverse foto’s gemaakt.
Buiten de tent
Ook ik begeef me naar buiten en
loop regelrecht tegen een woedende
buurtbewoonster aan, die de minister
kritische vragen stelt, de minister
weet geen goede antwoorden te
geven en wil eigenlijk maar één ding:
zo snel mogelijk de auto in en wegwezen. Dan belagen zij en andere
bewoners de wethouder.
Wat is er nu eigenlijk aan de hand ??
Ik spreek met verschillende wijkbewoners en de conclusie van deze gesprekken is: de aangebrachte parkeervakken op deTroosterlaan en de
Van Everdingenlaan zijn de druppel
die de emmer doet overlopen.
Het groene hart van deze wijk is aan
het verpauperen. In plaats van een
grasveld zien we nu 4 rijen blik van
auto’s, witte vakken.
De eens op het grasveld aanwezige
rozenperken zijn wegbezuinigd, spelende kinderen zijn vervangen door
loslopende en poepende honden, de
trottoirs zijn van verschillende kleuren, door de 30 km aanpassingen is
het asfalt kapot, de oren zijn niet afgewerkt, kortom een armoedig beeld.
Het gaat uiteindelijk niet om het
30 km gebied maar om de hele uitvoering daarvan.
Een bewoonster vertelt me dat er
nu eigenlijk een levensgevaarlijke
situatie is ontstaan, ja die oren dat
geeft dat de oversteek korter is geworden, maar niet veiliger. Kinderen
kunnen niet over de geparkeerde
auto’s heen kijken, zien dus niet of
het veilig is en steken dan over, dit
geeft hetzelfde effect als er ineens
een kind opdoemt tussen twee auto’s
in, en ook al zou men dan 30 rijden

dan ligt hij of zij er wel mooi onder.
Ook het betaald parkeren komt naar
voren, maar daar zijn de meningen
over verdeeld. Het merendeel van de
bewoners die ik spreek blijven tegen
betaald parkeren.
De vakken worden gezien als een
signaal om hier te parkeren: ‘het
werkt zó extra uitnodigend. En de
veiligheid te vergroten is hier zijn
doel voorbij geschoten, het is er alleen onveiliger van geworden’.
Ja, de bewoners zijn boos, erg boos.
Ik zoek iemand op van het buurtcomité en leg hem de vraag voor of
er wel wat gedaan is om het tegen
het plan in te gaan.
Er zijn verschillende inspraakavonden
geweest voor alle buurtbewoners
waar een “visie” verkeersplan is
voorgelegd. Toen eenmaal vaststond
in welke lanen bijv. de snelheid naar
beneden moest, of welke oversteekplaatsen moesten worden beveiligd,
is er nog een avond geweest alleen
voor aanwonenden van de betrokken
lanen, waar besproken is welke concrete maatregelen de aanwonenden
het liefst zagen. Bijvoorbeeld bloembakken, slingerpatroon, oren of
drempels. Die zijn nu terug te zien
zijn in de wijk: Winklerlaan koos voor
drempels, Trooster- Van Everdingenlaan voor oren.
Ja, en de opkomst bij die bespreking
was erg minimaal; er waren maar
ongeveer twaalf bewoners.
En was van tevoren ook aangegeven
dat er parkeervakken gemaakt zouden worden?
Nee, we hebben het hele proces tot
de voorlaatste week gevolgd en de
laatste week kwamen er ineens de
parkeervakken. Deze hebben ook
nooit op de tekeningen gestaan, en
die heeft iedereen in kunnen zien, in
het stadsplan, op het wijkbureau, en
op de inspraakavonden.
Nee, wij hebben zeker niet ingestemd
met parkeervakken, en zijn daar om
ook boos .Wij zijn ten slotte ook bewoners van deze wijk.
Het bleef nog lang onrustig op
de straat, en ik kan u hier wel
melden dat het laatste woord er
nog niet over gezegd is.
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Snelheidsmetingen
3VO heeft in het hele land wel
17.000 snelheidsmetingen gedaan in
30 km. gebieden. Ook in Tuindorp
Oost zijn zo’n 200 metingen gedaan
met de hulp van buurtbewoners.
Benno Buddeke van 3VO overhandigt
aan de wethouder de resultaten:
bedroevend! 84% van de auto’s reed
nog steeds harder dan 30 km.

Tot slot nog afsluitend een kritisch
woord van de voorzitter van het
buurtcomité. Hij stelt, dat de grote
investering zijn doel zal missen, als
de gemeente niet bereid is ook dat
laatste bedrag nog uit te geven voor
een betere markering van de 30 km.
zone. Ook vraagt hij de wethouder
dringend met de bewoners in gesprek
te gaan over hun klachten.
Dan overhandigt hij de minister een
schilderij van het beeld De Barmhartige Samaritaan, hét herkenningspunt
van Tuindorp Oost, dat op het grasveld staat aan de Troosterlaan - Van
Everdingenlaan.
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VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN
(stand van zake bij het ter perse
gaan van dit nummer)
Dit keer korte berichtjes, want waar
geen voortgang is, kan er ook niet
over bericht worden.
a) Speeltuin De Pan. Het college
heeft de “nota van uitgangspunten”
voor de bouw van 18 woningen op
het terrein, waar de loodsen van aannemersbedrijf Stamhuis staan, goedgekeurd. De speeltuinfunctie van De
Pan schuift iets op richting Eykmanlaan, maar blijft binnen de huidige
hekken. De speeltuin komt daardoor
wel in Tuindorp Oost te liggen.
b) Woningbouw Gerardus Majella
en Zorgcentrum Tuindorp Oost.
Er is nog geen rapportage binnen van
het externe adviesbureau, dat de gevolgen van de nieuwe milieuwet voor
beide projecten moet onderzoeken.
c) Herinrichting De Gaard en verbouwing Albert Heijn. De dekking
voor de investeringen in de verbouw
en de aanpassing van de infrastructuur is momenteel onderwerp van
overleg tussen partijen. Alle betrokkenen, op de eerste plaats de eigenaar en de beheerder van het winkelcentrum, zouden nu, na meer dan
zeven jaar, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de
leefbaarheid in de buurt eens moeten
waarmaken en snel tot overeenstemming moeten komen.
d) Mogelijke uitbreiding van De
Gaard. Het ambtelijk advies over
eventuele bereidheid van de gemeente om mee te werken met een dergelijke plan is door het college nog
niet besproken.
e) De Beiaard. De aanvang van de
bouw ten behoeve van de vervanging
van de noodlokalen staat door het
schoolbestuur eerst gepland voor
januari 2005. De beschikbaarheid van
vervangende huisvesting speelt daarbij een rol.
f) Jongerenactiviteiten en ouderen/jongeren project. Ondanks de
ondersteuning door het Buurtcomité
is de wijkwelzijnsorganisatie Cumulus
er na ruim een jaar nog steeds niet in
geslaagd beide projecten op de rails
te krijgen. (wie moet trouwens wie
ondersteunen?)
g) Trapveld aan de Winklerlaan.
Goed nieuws tot slot: de doelen zijn
geplaatst en het gras ligt er mooi bij.
We wensen de jeugd (en ook ouderen) veel speelplezier.

RUIMTE VOOR KUNST
Eind 2002 zijn de leerlingen van de Gerardus Majella Mavo verhuisd naar Tuindorp
West. Er bestond toen vrees voor vandalisme zo kort voor de jaarwisseling.
Men vond de oplossing voor dit probleem bij de Stichting Sophia. Deze stichting
zet zich al sinds 1988 in voor o.a. het creëren van betaalbare atelierruimte voor
kunstenaars. Bij aanvang waren er 16 ateliers, nu zijn dat 150 vaste en ook nog een
flink aantal tijdelijke ateliers.
en doet inspiratie op d.m.v. de verhalen die
betrokkenen haar vertellen. Soms vraagt ze
deze mensen ook om iets tastbaars voor
haar kunstwerk. Einddoel is dat het werk
een emotie verwoordt die door betrokkenen
als herkenbaar wordt ervaren en bij toeschouwers begrip oproept.
De gevestigde kunstenaars in de voormalige Gerardus Majella MAVO hebben uiteenlopende disciplines van beeldhouwen tot
geluidskunst. De meesten hebben daarnaast
ook nog een parttime of fulltime baan en er
zijn ook kunstenaars die cursussen geven.
In het voormalige klaslokaal, dat nu een
gezellig ingerichte woon- slaapkamer annex
keuken is, vertelt Iris dat wonen en werken
via de stichting een onzekere termijn inhoudt; het gaat steeds om tijdelijke huisvesDe gemeente verhuurt het grote pand op de
ting. Voordat Iris hier haar intrek nam heeft
hoek Eykmanlaan/Winklerlaan aan de Stichze een aantal jaren in een pand bij Fort
ting Sophia, die het op haar beurt weer verBlaucapel gewoond, waarvan ze met pijn in
huurt aan een aantal kunstenaars. Sinds
haar hart afscheid heeft genomen, omdat
2002 is het pand druppelsgewijs volgelopen
het gesloopt werd om plaats te maken voor
met in totaal 23 kunstenaars. Sommige hebnieuwbouw. Ze heeft wat rietpollen van
ben een heel klaslokaal tot hun beschikking,
daar meegebracht en uitgeplant.
anderen delen de ruimte. In het kader van
de beveiliging zijn er kunstenaars die zowel
wonen als werken in het pand.
Met één van deze kunstenaars hebben
wij een gesprek.
We hebben afgesproken met kunstenares
Iris Honderdos. Zij beschikt over een woonen atelierruimte in de voormalige Gerardus
Majella MAVO. Iris woont in één van de vijf
vleugels die het pand telt. Ze heeft een leslokaal tot haar beschikking, dat is ingericht
als appartement, en ook nog een atelierruimte. Als we binnenlopen, worden we
hartelijk - doch kritisch - begroet door haar
(waak)hond. Gelukkig kan Iris even tijd voor
ons vrijmaken omdat ze net klaar is met het
opbouwen van een expositie in Leeuwarden.
Zij werkt parttime bij de stichting en vertelt
over haar werk als kunstenaar dat wel treffend wordt omschreven als ”Social Conscious Art”. Dat heeft te maken met haar
manier van werken. Ze heeft gewerkt in
voormalige oorlogsgebieden in Oost-Europa.
In Sarajevo heeft ze met behulp van kindertekeningen ter plekke een kunstwerk gemaakt als monument voor de mensen die
daar ooit woonden. Maar ook voor Vluchtelingenwerk in Utrecht en een nieuwbouwwijk in Leerdam heeft ze kunstwerken gemaakt. Vorige maand had ze nog een expositie in Wijk bij Duurstede in het kader van
het project “(t)huis gezocht” van Vluchtelingenwerk.
Iris werkt projectmatig aan een kunstwerk

In het huidige pand wonen 4 kunstenaars
permanent ter beveiliging. Onderlinge afspraken zijn dat er geen feesten worden
gegeven en dat de omgeving van het pand
netjes wordt gehouden. In de zomer maaien
ze dan ook om de beurt het gras. En keer
per maand is er een gezamenlijke borrel en
met mooi weer wordt er ook wel eens een
barbecue georganiseerd. Iris benadrukt dat
men ernaar streeft om geen overlast voor
omwonenden te veroorzaken.
Mocht dit onverhoopt wel eens gebeuren
dan kan men Stichting Sophia bellen op
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur op
tel. 271 76 77. Buiten deze uren kan het
antwoordapparaat worden ingesproken.
Voor meer informatie over de stichting
Sophia kunt u een kijkje nemen op de
website www.sophiespalace.nl
Iris bedankt voor je tijd en veel succes
met je werk en de lopende en komende
exposities.

Gilde Utrecht organiseert
de volgende wandelingen
op woensdagavond:
21 april 19.00 uur
“De BEUK er in, STEEN-goed”
o.l.v. Ben de Boer
28 april 19.00 uur
“Van Hemdsmouwsteeg naar Zijdebalen”
o.l.v. Jan van Ee
5 mei 19.30 uur
“Verzet en bevrijding in Utrecht”
o.l.v. Henk Denneman
12 mei 19.30 uur
“Tussen Kerk en Kunst” - o.l.v. Laura Berlik
19 mei 19.30 uur
“Vrouwen in Utrecht”
o.l.v. Gertruce van Beurden en/of Trudy Schuring
26 mei 19.30 uur
“Van Stadhuisbrug naar Tolsteegbrug”
o.l.v. Frank Kaiser
2 juni 19.30 uur
“Langs singels en bolwerken”
o.l.v. Harry van Dalsen
9 juni 19.30 uur
“Art Nouveau en Jugendstil”
o.l.v. Trudy Schuring
16 juni 19.30 uur
“Unieke middeleeuwse cameren en kelderen”
o.l.v. Hilda Gremmée
23 juni 19.30 uur
“80-jarige op de wereldkaart”
met Ankie Fischer en Els Lagas (per fiets)
30 juni 19.30 uur
“Oh…lieve stad, Utrecht in de poëzie”
o.l.v. Laurette Ahsmann
De kosten bedragen € 2,50. Kinderen en U-pashouders 50% reductie. Voor informatie en aanmelding kunt u zich op werkdagen van 14.00 uur
tot 16.00 uur wenden tot Gilde Utrecht - Nachtegaalstraat 2 - 3581 AG Utrecht – tel: 234 32 52.
Bij aanmelding wordt de vertrekplaats meegedeeld.

Restaurant en
Ontmoetingcentrum
voor 55+ “Nieuw
Bleyenburg”
Hierbij een toelichting van de
activiteiten die we in april voor u in
petto hebben.
Bingo’s
We hebben goed nieuws voor u:
voortaan organiseren we eens per
maand een bingo. De eerstvolgende
bingo vindt plaats op donderdag
22 april van 14.00 uur tot 16.00
uur in de serre. De kosten bedragen
€ 10,00 inclusief een bingoboekje, koffie, thee en cake. Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen. U kunt zich opgeven bij de medewerkers van het restaurant. Reageer snel, want vol is vol!
Modeshow
Op donderdag 29 april showt Modehuis Bijsterveld u de meest actuele
damesmode. Vanaf 10.00 uur worden
er vele modellen japonnen, pantalons,
blouses en jasjes geshowd. Na de
show volgt een kleine pauze, waarna u
kleding in uiteenlopende maten kunt
kopen. Ideaal wanneer u minder goed
ter been bent en bovendien erg gezellig! Komt u wel op tijd, want het was
de laatste keer erg druk.
Vrijwilligers
Het Alzheimer café is overigens op
zoek naar vrijwilligers die de ruimte
kunnen klaarzetten, de foldertafel inrichten, gasten verwelkomen en koffie
en thee schenken. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Pien
Krolis (tel. 030 – 236 17 42) of kom
langs op een bijeenkomst!

Nieuws van De Gaard
Begin april werd de nieuwe pinautomaat van ABN-AMRO
in gebruik gesteld. (vindt ú de kleur ook zo weinig passen?). Bij het ter perse gaan van dit blad hoorden wij,
dat het in de bedoeling ligt op 15 april in het pand van
het voormalige bankfiliaal een videotheek te openen.
Inmiddels is dat, als het goed is, geen nieuws meer.
Wat écht nieuws en goed nieuws is, is dat Theo en José
van Ledden op 10 mei een TPG Post Servicepunt openen
in hun Vivantwinkel.
U kunt dan bij hen terecht voor alle postafhandelingen,
zoals frankeren van (buitenlandse) brieven, versturen van
aangetekende en expresse stukken, het verzenden van
pakjes (tot 30 kg.), het regelen van adreswijzigingen, en het ophalen van pakjes en
brieven in het geval de bezorger u niet thuis trof.
Ook kunt u postzegels, briefkaarten, wenskaarten, strippenkaarten, loten en telefoonkaarten bij Vivant kopen.
Veilige opname van kleine geldbedragen (niet storten) aan de kassa is voortaan ook
mogelijk.

(ingezonden)
Naar aanleiding van het artikeltje
”Een veiliger Tuindorp Oost?” in
de laatste wijkkrant wil ik het volgende opmerken:
1. Onlangs zijn op de Van Everdingenlaan en Troosterlaan zo
genaamde ”verkeersremmende
maatregelen” genomen. Dit houdt
onder meer in dat bij een aantal
hoeken de straat is versmald.
Dit heeft als gevolg dat er aan de
groene zijden van deze straten
ineens parkeerplaatsen zijn gecreëerd. Met de week wordt hier
meer gebruik van gemaakt.
Hierdoor zijn deze straten zo smal
geworden, dat je daar niet meer
zonder gevaar kunt fietsen. Een
auto kan een fietser nog met
moeite passeren, een bus moet er
achter blijven. Ik ken mensen die
sindsdien liever omfietsen.
De fietsers fungeren door deze
maatregel in feite als verkeersremmende maatregel. Dit zal op
de tekentafel wel bedacht zijn.
Het wachten is op ongelukken.
2. Sinds enige tijd is de Valetonlaan (weer) eenrichtingsstraat
geworden. Veel auto’s, waaronder
zelfs politieauto’s, houden zich
echter niet aan deze verkeersregel. Binnen een jaar ben je
miljonair als je de boetes voor
het negeren van dit bord bij een
24-uurscontrole zelf zou mogen
incasseren. Regelmatig worden
fietsers, waaronder (school)kinderen bijna aangereden, omdat automobilisten in tegenovergestelde
richting deze straat (soms met
grote snelheid) inrijden.
De politie beperkt zich in deze
straat tot het controleren van geparkeerde auto’s op zichtbare
kostbaarheden. Ze kunnen hun tijd
beter besteden aan het controleren op verkeersveiligheid.
Fred Schoonheim, Obbinklaan 13
(met uitzicht op het eenrichtingsbord in de Valetonlaan)

Spreekuur in het
restaurant van
Nieuw Bleyenburg
Op maandag houdt tussen tien en
twaalf uur een Cumulus medewerker
spreekuur voor senioren (wijkbewoners én bewoners van Nieuw Bleyenburg). Zij beantwoordt vragen over
wonen, zorg, financiën en activiteiten
voor senioren. Ook zijn er folders te
verkrijgen. Zo nodig kan er een
afspraak voor huisbezoek door een
ouderenadviseur geregeld worden.
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Cumulus organiseert
Sport en Cultuur
Voor de snelle lezers komt dit bericht
misschien nog net op tijd:
Zondag 18 april presenteren Cumulus en verschillende sportverenigingen uit de wijk zich van
13.00-17.00u in het Griftpark.
Met: Touchée (Dance), UKC Vogel (Korfbal),
NUKA ( Karate), Hercules (Cricket, voetbal),
Capoeira (Casca Dura Company), Sporting ‘70
(voetbal), Jongerencentrum Ulu (Volksdansen)
OBS Tuindorpschool (Demo harddance) en
Andy Adventures Tours (Dans & rap).
Er zijn demonstraties: Judo, Basketbal,
Breakdance, skateboarding en Streetdance.
14.00-17.00u: rap en zang en bandjes.
Olympisch abonnement: Om jeugd kennis
te laten maken met een sport hebben we een
actie van 4 keer sporten voor € 5,=.

Cumulus organiseert
in de meivakantie
activiteiten in Griftsteede
Van 27 t/m 29 april is de piratenweek met
klimmen, schatzoeken, enteren, piratenvlag veroveren, papagaaienpraat en piratenliederen zingen.
In de week van 4 t/m 6 mei is het bevrijdingsfeestweek met optredens van circus Jopie, luchtkussens en verhalen vertellers.
Op 4 mei is het sportspektakel van
13.00-15.30u
i.s.m. de American Football Experience Tour.
Er kan meegedaan worden aan o.a flag football,
fly for six, fair catch, field goal en tackle the dummy. Dit zijn activiteiten met luchtkussens om beter
te leren vangen, gooien en duiken.
Bovendien worden er door de cheerleaders van
The Admirals dance clinics gegeven.
Voor meer informatie Linda Vermeer:
Sportteam Cumulus tel: 275 95 41

PRIKBORD
vrouwenkoor “dames,dames!”
(pop en licht klassiek)
zoekt uitbreiding
in alle stemgroepen.
info: www.damesdames.nl
telefoon: 030 - 252 00 85

WIST U DAT……. MELDEN IS
…… zich na onze oproep een vrijwilliger heeft gemeld om een telefooncirkel te begeleiden?
Eén vrijwilliger is echter niet genoeg
om een nieuwe cirkel op te starten!

BURGERPLICHT

Onze wijkagenten Harry en Tim vroegen ons u er nog eens op te wijzen,
hoe belangrijk het is, dat u álle verdachte zaken, die u in uw woonomgeving tegenkomt, bij de politie
…… op 4 mei van 19.45 tot 20.30
meldt. Het is te begrijpen, als u denkt:
uur de dodenherdenking plaats vindt
‘het is goed afgelopen’ of ‘ze hebben
in het Willem de Zwijgerplantsoen in
niets meegenomen’ en het er bij laat.
Tuindorp?
Maar voor Tim en Harry wordt het
daarmee wel érg moeilijk om hun
…… de straattekenwedstrijden voor
werk te doen. Juist die melding van
kinderen van 4 tot en met 12 jaar dit
jaar gehouden zullen worden op zater- uw kant, hoe schijnbaar onbelangrijk
dag 26 juni? Helaas valt de stedelijke ook, kan het stukje zijn, dat voor hen
finale wéér in de schoolvakantie, zodat de puzzle compleet maakt.
Laatst hoorden wij tuinders op een
we daar niet voor zullen inschrijven.
van de drie volkstuincomplexen zeggen, dat er zoveel in hun huisjes werd
…… u (en jíj) zich nog bij ons secreingebroken en dat de politie niets
tariaat kunt opgeven voor deelname
doet. Bij navraag bleek er bij de politie
aan de volgende bijeenkomst van de
geen enkele melding te zijn binnenbuurtoverleggroep op 19 mei?
gekomen! Een onterecht verwijt dus
en ook een beetje kortzichtig, want,
…… de zwarte pijl onder het parals er wél gemeld was, waren de
keerverbodsbord langs het water aan
de Valetonlaan niet betekent, dat u in daders waarschijnlijk allang gepakt.
de richting van de Obbinklaan de par- Weet u het nog:
bij fysieke bedreiging of als u gekeerplaats aan de Valetonlaan mag
tuige bent van een misdrijf, bel: 1-1-2
verlaten? De zwarte pijl geeft alleen
voor niet-spoedeisende melding of
aan, waar het parkeerverbod geldt.
aangifte bel: 0900-8844
voor een structureel probleem bel
…… de Vrijwilligerscentrale Utrecht
aan de Oudegracht 263 een vacature- de wijkagent: 239 61 66
Liever anoniem melden?
bank beheert?
De vacatures zijn ook in te zien via de Bel: 0800-7000
website
www.vrijwilligerscentrale-utrecht.nl
Buurtcomité Tuindorp-Oost:
Fruinplantsoen 90, 3571 PV Utrecht.
Telefoon: 271 37 36
Komende maanden
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
gratis rondleidingen Website:
in het Griftpark
www. tuindorpoost.nl
Het Milieupunt Noordoost organiPrikbord:
seert dit jaar een aantal rondleidinpostmaster@tuindorpoost.nl
gen in het Griftpark. Ze vinden plaats
Wijkagenten:
op zondag 9 mei en zondag 13
Tim Breman, Harry Rademaker
juni. Na de zomer is er nog een wanTelefoon: 239 61 66
deling op 12 september. Tijdens de
rondleidingen komt u meer te weten
Wijkbureau:
over de bijzondere geschiedenis van
Witte Vrouwensingel 88
het park, de bodemsanering, de naTelefoon: 286 39 40
tuurkern, het huidige gebruik en ontwikkelingen in de buurt. De rondleiCOLOFON
dingen worden gegeven door betrokAan dit nummer werkten mee:
ken buurtbewoners, die hiervoor een
Janine Beens, Trinet Beens, Dorothé Cras,
Henk Denneman, Albert Hogema, Pom Hoogcursus hebben doorlopen.
stadt, Els Jongerius, Joke Kanis, Jos KloppenDe zondagse rondleidingen starborg, Ria de Lange, José Leijgraaff, Kitty Multen om 11.30 uur in Griftsteede,
der, Rianda Mulder, Arja Ottink, Linda Vermeer
van Swindenstraat 129.
en Lia Versluis.
De rondleider is al vanaf
Els Jongerius-Lia Versluis
Fotografie:
11.00 uur aanwezig.
E-mail:
jose_leijgraaff@wanadoo.nl
Postadres:

Meer info: Milieupunt Noordoost,
tel. 030 272 28 88
milieupuntnoordoost@utrecht.nl.

Naberlaan 7,
3571 ZH Utrecht
Bezorging:
Ilse Thomis, Tel: 271 37 36
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2.900 stuks
Verschijning:
6 x per jaar
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