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Colette Jacobs en

het College Blaucapel
25 juni werd voor de tweede maal een straattekenwedstrijd gehouden
in Tuindorp Oost. Dat dit voor het buurtcomité een serieuze zaak is,
blijkt onder meer uit de moeite die ze zich getroost hebben voor
deskundige en onafhankelijke juryleden te zorgen.
Een van deze juryleden, Colette Jacobs, vertelde ons enthousiast over
haar ervaringen van 25 juni. ‘Het is ontzettend leuk de kinderen aan
het werk te zien. Ik let als jurylid zowel op het proces en de inzet van
de kinderen, als op het resultaat. En ik kan zien dat er echt talent zit in
Tuindorp Oost, het is een creatieve buurt. De kinderen hebben veel
fantasie. Ze maken gedetailleerde tekeningen waar vaak een heel verhaal achter zit. Ik vind het leuk om op m’n hurken bij ze te gaan zitten
en even een praatje te maken over hun werk.’
Colette is vorig jaar voor het eerst gevraagd om in de jury van de
straattekenwedstrijd te zitten. Dat ging via haar werk.
‘Ik werk op College Blaucapel. Vorig
jaar heeft Albert Hogema, de voorzitter van het buurtcomité, de school
gevraagd of er iemand was die zou
willen jureren. Omdat ik teken- en
handvaardigheiddocent ben, is die
vraag toen bij mij terechtgekomen.
Ik woon zelf in Maarssenbroek, dus
ik ken de kinderen hier in de wijk
niet, althans, de kinderen onder de
twaalf jaar, de doelgroep van de
tekenwedstrijd. Daardoor ben ik onafhankelijk als jurylid. Omdat de
school waar ik nu zes jaar werk in
deze wijk staat, voel ik me betrokken
bij de wijk. Ik vind Tuindorp Oost een
vriendelijke buurt, leuk dat er mensen
van alle leeftijden wonen, ook ouderen. In Maarssenbroek mis ik dat.’
Colette vertelt met passie over de
school waar ze werkt.
‘Het is een goede school, we leveren
kwaliteit. Er is een gymnasium-, atheneum-, en havoafdeling en een vmbo
theoretische leerweg. Ons streven is
alle leerlingen met een diploma de
school te laten verlaten en dat lukt
ons goed. Je zou dat prestatiegericht
kunnen noemen. Voor de kinderen
die moeite hebben om mee te komen, of die sociaal-emotionele problemen hebben, hebben we extra

aandacht. Zo zijn er een aantal docenten gespecialiseerd in het begeleiden van dyslectische leerlingen.
Door het opheffen van het Niels
Stensen College en het Thorbecke
College is onze school meer multicultureel geworden. Dat is voor ons
als docenten wel wennen geweest,
maar we ervaren het wel als iets
positiefs. Het komende jaar wordt
spannend voor ons. In september
2005 fuseren we met College de Klop
uit Overvecht, een zelfde soort school
als Blaucapel. Ons gebouw wordt
daarvoor helemaal verbouwd, opgeknapt en wat uitgebreid. De docenten van beide scholen oriënteren zich
over en weer op de gebruiken, visies
en methodes van beide scholen.
De nieuwe school krijgt een nieuwe
naam, we worden het Gerrit Rietveld College. Leuk toch, een naam
die echt bij Utrecht hoort, van een
Utrechtse kunstenaar nog wel.’
Hoe lang bestaat Blaucapel
eigenlijk al?
‘College Blaucapel is 85 jaar geleden
gesticht in het centrum en is naar
Tuindorp Oost verhuisd in de tijd dat
de wijk ontstond, begin jaren zestig
van de vorige eeuw. De school stond
toen aan de rand van de stad en trok

ook veel leerlingen uit Maartensdijk
en De Bilt. Tegenwoordig komen de
leerlingen uit heel Utrecht en omgeving. Vorig jaar is het aantal leerlingen uit Tuindorp Oost voor het
eerst weer gestegen, dus gelukkig is
er weer meer belangstelling vanuit
de buurt. De school moedigt dat ook
heel erg aan.’
Naast teken- en handvaardigheidlessen geeft Colette ook CKV aan
VMBO 3.
‘CKV staat voor Culturele Kunstzinnige Vorming. Het is echt leuk om te
doen. Ik laat de leerlingen kennismaken met de film, de schouwburg,
musea. Je gelooft het bijna niet, maar
er zijn leerlingen bij die nog nooit
eerder in een bioscoop zijn geweest.
We bezoeken verschillende voorstellingen, we gaan naar het Centraal
Museum en vorig jaar hebben we
een rondleiding gehad bij Muziekcentrum Vredenburg. Ook al komen
ze er misschien nooit weer, dan zijn
ze daar toch een keer binnen geweest. Ik heb ook wel eens een
streetdanceles op school laten verzorgen. Ik moet dan wel lachen:
de leerlingen vinden mij al een behoorlijk oude dame, ze verwachten
niet meteen dat ik zoiets hips kan
bedenken, ik val ze dan echt mee.’
Colette vertelt zeer gedreven over
haar werk, waar komt die gedrevenheid vandaan?
‘Ik werk graag met kinderen. En weet
je wat ik belangrijk vind van mijn
werk? Kijk, kinderen kunnen al best
tekenen, maar voor mij is het een uitdaging om er méér uit te halen, zodat ze zichzelf verbazen. Ik geef ze
aanwijzingen en bied verschillende
technieken aan. En ik probeer de lessen aantrekkelijk te maken door veel
afwisseling te bieden in de materialen en door uiteenlopende onderwerpen te verzinnen die de fantasie
prikkelen. Daarnaast besteed ik ook
veel aandacht aan de presentatie van
het werk. Door een tekening op een
gekleurd vel te plakken krijgt die vanzelf al meer allure. Veel van het werk
hang ik op in mijn leslokaal en in de
gang van de school.’
Doet Colette naast haar werk
verder ook nog iets met kunst?
‘Ik heb er bewust voor gekozen om
naast mijn gezin en mijn werk als
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docent, niet ook nog professioneel
kunstenares te zijn. Je kunt niet álles
doen. Wel hou ik me in mijn vrije tijd
bezig met fotografie. Fotografie is
een vakonderdeel geweest tijdens
mijn opleiding, dus ik let dan ook
altijd op de kwaliteit van foto’s. Veel
van mijn foto’s staan op de website
van College Blaucapel, en omdat
bijvoorbeeld zelfs De Volkskrant daar
weleens foto’s van afplukt, wil ik
gewoon dat ze goed zijn. Ik nodig
iedereen van harte uit de website te
bekijken: www.blaucapel.nl. En
wie eens nader wil kennismaken met
de school kan natuurlijk altijd binnenlopen op de jaarlijkse open dag,
meestal eind januari. Dat geldt ook
voor mensen die geen kinderen
hebben in de middelbare-schoolleeftijd. De school staat dan open voor
iedereen.’

De Hoek

Binnen het hostel gaat alles zo zijn gang, geen wereldschokkende gebeurtenissen.
Eigenlijk best wel rustig. Bewoners en bewoonsters hebben het er naar hun zin, de relatie
met de buurt(bewoners) is goed. Het hostel en zijn bewoners en bewoonsters hebben
hun plek in de wijk gevonden en voelen zich geaccepteerd. Het blijkt duidelijk dat een
dergelijke voorziening voor velen een opstap is naar weer een regelmatiger, veiliger en
prettiger bestaan. De acceptatie en solidariteit van de buurt(bewoners) zijn daarvoor
onmisbare ingrediënten. De keren dat ik zelf het hostel heb bezocht, heb ik iedere keer
wel iemand luid horen lachen. En waar gelachen wordt, daar is het zo slecht nog niet.
Binnen de organisatie van het Leger des Heils in Utrecht zijn enkele
veranderingen die voor u van belang zijn.
Ten eerste: begin juni jl. is op het hostel De Hoek mevrouw Elsbeth Rip-Blok aangesteld
als teamleider. Zij volgt mevrouw Monique Wageveld op, die zich na haar ziekteverlof zal
concentreren op het andere hostel Habi Tante.
Ten tweede: per 1 mei jl. is ondergetekende aangesteld als regiomanager voor de stad
Utrecht. Mijn voorgangster, mevrouw Mary Severins, is per die datum manager van de
regio Maarssen.
Ik hoop en verwacht in de toekomst nog velen van de buurtbewoners te ontmoeten en
zie uit naar een voortzetting van de tot nu toe zeer plezierige uitwisseling en samenwerking.
Jos J.M. van Doorn, Regiomanager
Welkom!
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WIJKRAAD NOORDOOST STAPT OP!
De twaalf leden van de Wijkraad Noordoost hebben hun plaats in de
raad ter beschikking gesteld. Een gesprek met de wethouders Toon
Gispen en Jan van Zanen op woensdagavond 23 juni heeft de wijkraadsleden niet kunnen overtuigen van het nut om door te gaan.
“We zijn op, er is geen gebruik gemaakt van de energie van een goed functionerende groep enthousiaste burgers”, zei voorzitter Machteld Smits aan het eind van
een teleurstellende bijeenkomst. De wijkraad stelt, dat bijna alle pogingen om het
college te adviseren zijn mislukt en dat bovendien de beloften over het vroegtijdig
informeren van de wijkraad niet zijn nagekomen.
Vooral het plan ‘Verdienend Vermogen’, waarover de wijkraad in de krant moest
lezen, en het mislukken van de procedure over de bouwplannen van hotel Mitland
waren de druppel.
Zowel wethouder Jan van Zanen als wethouder Toon Gispen konden geen antwoord
geven op de vraag hoe de wijkraad vroegtijdig betrokken kan worden en de bestuurders tegelijkertijd hun werk kunnen doen.
In het geval van de kwestie ‘Verdienend Vermogen’, stelde Gispen dat het hier
alleen nog maar een plan betreft en er nog geen sprake is van besluitvorming.
Overleg met burgers was in dit stadium niet nodig. De wijkraad vindt dat een plan,
waarvoor vele honderden burgers de straat op gaan, reden genoeg is om ingelicht
te worden.
De Wijkraad Noordoost, die van december 2003 tot maart 2004 om dezelfde redenen op non-actief was, begon dit voorjaar weer vol goede moed, omdat het college
toen besloot “de wijkraden op een vroegtijdig moment actief te informeren over
belangrijke beleidsontwikkelingen en processen in de wijk en hun de gelegenheid
te geven mee te denken en inbreng te leveren”. Die belofte is sindsdien niet nagekomen!

Reactie van het Buurtcomité Tuindorp-Oost:
“Wij vinden het schokkend, dat het college op deze manier betrokken bewoners demotiveert.
Een houding, waarmee buurtcomité’s overigens ook wel worden geconfronteerd.
Voor óns heeft het opstappen van de wijkraad echter ook een positief gevolg: Erik
van Norden, die als vertegenwoordiger van Tuindorp Oost lid van de wijkraad was,
heeft besloten zijn tijd en deskundigheid ook verder in te zetten voor de leefbaarheid in onze buurt. Hij is met onmiddellijke ingang toegetreden tot ons buurtcomité.
Van harte welkom, Erik! Wij verheugen ons op de samenwerking.”

u vinden.
kunthier
Meer informatie

2004
ging: 9 juli
Laatste wijzi

ONS GASTENBOEK
Sinds twee jaar heeft Tuindorp Oost een
eigen website: www.tuindorpoost.nl.
Dankzij de inzet van onze webmaster,
Arjan Vink, is het een aantrekkelijke site
geworden, die veelvuldig geraadpleegd
wordt.
StatCounter - Free Web Tracker and Counter

Lees of geef je mening en schrijf

in het gastenboek!

Toch zijn we nog niet helemaal tevreden:
van het “gastenboek” op de site wordt
minder gebruik gemaakt dan we hadden
gehoopt. Het gastenboek is voor ú bedoeld om suggesties en commentaren op
kwijt te kunnen over zaken in de buurt,
die u belangrijk vindt. Door die van anderen te lezen en erop te reageren kan een
gedachtewisseling op gang komen tussen
buurtgenoten en kan de website uitgroeien tot een volwaardig communicatiemiddel. Nu is het nog te veel éénrichting verkeer. De heer Kolkman uit het De Vooysplantsoen suggereerde, dat de naam
“gastenboek” misschien niet uitnodigend
genoeg is. Wie weet een betere naam?
Vergeet ook niet gebruik te maken van het
prikbord voor oproepen en advertenties
voor bijv. oppashulp en klussendienst. Ook
vraag en aanbod van huishoudelijke en
recreatie-goederen, nieuwtjes en aankondigingen kunt u erop kwijt.
Vermeldingen op het gelijksoortige prikbord in deze wijkkrant leiden nagenoeg
altijd tot resultaat. Het adres van het prikbord is postmaster@tuindorpoost.nl.

Straattekenwedstrijd

Deelnemen aan
de telefooncirkel,
iets voor U ?
Naar aanleiding van de oproep
in een vorige wijkkrant voor
vrijwilligers voor de telefooncirkel Noordoost hebben zich
vijf enthousiaste bewoners aangemeld. Dat betekent dat er
mogelijkheden zijn om nieuwe
deelnemers in de telefooncirkel
op te nemen.

Het schoolplein van
de Beiaard is al goed
opgewarmd door de
zon als 64 kinderen
met hun ouders zich ’s ochtends verzamelen voor de jaarlijkse straattekenwedstrijd. Het is zaterdag 26 juni,
een prachtige dag voor deze ‘krijtstrijd’, die
nu voor de tweede keer door Buurtcomité
Tuindorp-Oost is georganiseerd. Verdeeld in
drie leeftijdscategorieën zullen de kinderen
van 4 tot en met 11 jaar hun straattekentalent laten zien. Als alle kinderen zich hebben gemeld en een nummer op hun hand
hebben gekregen, mogen zij zich wapenen
met de nodige krijtjes en
hun eigen vakje op het
schoolplein opzoeken. Na
het startsein begint het gekrijt. En er wordt fanatiek
gewerkt. Tussen optrekkende stofwolken zit een
meisje met de tong uit de mond te werken.
Een jongetje vergeet z’n zere knieën en
kleurt z’n handen en kleren mee. De strijd is
in volle gang.
Terwijl de kinderen zo druk aan het werk
zijn, worden de ouders door het buurtcomité onthaald op koffie met koekjes. Zij
warmen zich in de zon, praten met medeouders en moedigen onderwijl hun kinderen
aan. Maar aanmoediging hebben die nauwelijks nodig, want daarvoor heeft de uitnodigende prijzentafel reeds gezorgd. Dan
maar weer een koekje.
Ondertussen lopen er twee
mensen rond die met extra
belangstelling de creaties
bekijken. Af en toe knielen
ze neer en vragen de kleine
krijters om een toelichting bij
hun werk. Het blijken de twee juryleden te
zijn: Ad Hoonhout, fulltime amateur-kunstenaar uit onze wijk, en Colette Jacobs, docente tekenen en handvaardigheid aan
College Blaucapel. Een echte vakjury dus.
Het moet een hele opgave zijn om uit al die
prachtige tekeningen de mooiste te kiezen.
De stijlen variëren van kubisme tot realisme,
van streep-isme tot impressionisme.
Gekleurde vakken, huizen, zon met blauwe
lucht en witte wolken, dieren, fijn kraswerk,
regenbogen, vlaggen, mensen en zelfs twee

IJslandse piratenschepen. Sommige kinderen zijn na vijf minuten al klaar met hun
kunstwerk, andere
hebben wel anderhalf uur nodig om
hun meesterwerk af
te ronden. Maar als
er tenslotte wordt
afgeteld voor het
eindsignaal, is iedereen ook wel klaar. Alle
kinderen worden voor hun noeste arbeid
beloond met limonade en iets lekkers en
wachten ondertussen vol spanning op de
uitslag. Die wordt bekendgemaakt door
Wiljo Tukker, die deze wedstrijd zo uitstekend heeft georganiseerd met de onmisbare hulp van René Stultiens en Karry Pomo,
beiden leerkrachten van de Beiaard.

In de leeftijdscategorie 4 t/m 6 jaar eindigt
Merel Willemsen als eerste, in de leeftijdscategorie 7 t/m 9 jaar wint Femke Herber
en in de categorie 9 t/m 11
jaar is dat Lisa Rietveld. Zij
mogen alle drie een prijs
uitkiezen. Ook voor de kinderen die als tweede eindigen – Daniel de Weerd, Mels
Koetsier en Marcela van den
Berg – en voor de kinderen met een derde
plaats – Niki Rutgers, Jesse Feenstra en
Koen Hornman is er een mooie prijs.
Tenslotte is er voor iedere deelnemer een
flesje bellenblaas. En
zo wordt deze tweede straattekenwedstrijd feestelijk afgesloten met grote
wolken schitterende
zeepbellen boven
een zonovergoten, vrolijk gekleurd schoolplein. Volgend jaar 100 deelnemers?
Janine Beens

De telefooncirkel is voor iedereen die
alleen woont en het prettig vindt
toch dagelijks contact te hebben.
Een gesprekje voor de gezelligheid of
het veilige gevoel. Zodat het niet onopgemerkt kan blijven als u iets overkomt. Deelname aan de telefooncirkel is gratis.
U wordt iedere dag op een vast
moment even gebeld. Daarna belt u
de volgende deelnemer. Alle deelnemers samen vormen zo een telefooncirkel. De cirkel wordt gestart
door een vrijwilliger. Deze belt de
eerste deelnemer. De laatste deelnemer van de cirkel belt de vrijwilliger weer op. Dan is de cirkel rond!
Het kan zijn dat de cirkel ergens
‘stokt’. Dan onderneemt de vrijwilliger actie. Iedere deelnemer heeft
een ‘sleuteladres”, iemand die in de
regel goed bereikbaar is. Als het
nodig is neemt de vrijwilliger contact
op met het sleuteladres en zoekt uit
waarom er niet wordt opgenomen.
Heeft u belangstelling voor het
deelnemen aan de telefooncirkel
dan kunt u zich aanmelden bij:
De Welzijnsorganisatie Cumulus,
contactpersoon Lidwine Elshof,
tel. 273 02 39 of
Het Rode Kruis Utrecht Midden,
contactpersoon Anneke van der
Meulen, tel.252 01 34

ROMMELMARKT
BIJ DE TUINDERS
De Amateurs Tuinders Vereniging “De Pioniers” organiseert op zaterdag 4 september een rommelmarkt in en om
het verenigingsgebouw aan de
Kögllaan 30 (langs het goederenspoor).
Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur
bent u van harte welkom!!
U bent dan ook in de gelegenheid het complex te bekijken
en een kopje koffie of iets fris
te drinken in het verenigingsgebouw.
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BETAALD PARKEREN IN
TUINDORP OOST ???
Zoals bekend neemt het Buurtcomité Tuindorp-Oost geen
standpunt in ten aanzien van wel of niet invoeren van betaald parkeren. Wel bewaakt het of de juiste procedures
worden gevolgd.
Wat is er nu aan de hand?
In maart jl. vroegen ruim 20 bewoners van de eerste blokken
van de Troosterlaan en Van Everdingenlaan een parkeerdrukmeting aan in hun lanen, met
als doel te komen tot invoering
van betaald parkeren. Dat vanwege de toegenomen parkeeroverlast voor hun deuren.
Zij vroegen die parkeerdrukmetingen op grond van de nieuwe
parkeernota van 4 december
2003. Die nota geeft de mogelijkheid betaald parkeren in te
voeren in kleine gebieden en
niet meer alleen per hele buurt.
De procedure is, dat als er signalen van bewoners bij de gemeente binnenkomen uit zo’n
gebiedje er een parkeerdrukmeting gehouden kan worden. Als
die uitwijst dat regelmatig meer
dan 80% van de beschikbare
plaatsen bezet zijn, zal door het
parkeerbedrijf een korte enquête
gehouden worden in die betreffende gebiedjes om het draagvlak te onderzoeken.
De parkeerdrukmeting is in juni
uitgevoerd. Het parkeerbedrijf
zegt, dat de parkeerdruk inderdaad zéér hoog blijkt. (Maar hoe
hoog is zéér hoog? En in welke
lanen zijn de metingen verricht?). Bij het verschijnen van
dit blad zult u dan ook al een
enquêteformulier ontvangen
hebben.
Wat horen we nu?
Het parkeerbedrijf grijpt het verzoek van de genoemde bewoners aan om in héél Tuindorp
Oost een draagvlakonderzoek te
houden. Dus ook in delen, waaruit helemaal geen signalen van
overlast zijn binnengekomen.
Twee jaar geleden is al een dergelijk onderzoek gedaan en toen
hebben de bewoners in alle
lanen met grote meerderheid
tégen gestemd. Sindsdien is alleen in enkele lanen aan de
zuidkant de parkeeroverlast toe-

genomen, maar zeker niet in
heel Tuindorp Oost.
De woordvoerder van het parkeerbedrijf geeft aan, dat, als in
de Trooster- Van Everdingenlaan
betaald parkeren wordt ingevoerd, de olievlek zijn werking
zal doen en daarom beter meteen maar de hele buurt kan
worden bevraagd. Maar waar
houdt die olievlek dan op? Bij
de gemeentegrens? De woordvoerder zegt, dat gekozen is
voor het gebied tussen de Kard.
de Jongweg, de Prof. Jordanlaan
en het Oosterspoor omdat dat
een gesloten gebied is.
Wij denken daarentegen, dat als
het om parkeren gaat, de drukke
Kapteynlaan een heel natuurlijke
grens is.
Inmiddels berichtte Radio M, dat
besloten is tot invoering van
betaald parkeren in o.a. Tuindorp Oost. Bewoners, die dat
bericht gehoord hebben, zullen
denken “wordt er een spelletje
met ons gespeeld? Moeten we
een enquêteformulier invullen,
terwijl er al lang een beslissing
genomen is”? De woordvoerder
zegt desgevraagd hierover, dat
het bericht onjuist is. Dat de bewoners en daarna de gemeenteraad het laatste woord hebben. Hij benadrukt, dat het houden van een draagvlakonderzoek nog lang niet betekent, dat
betaald parkeren ook ingevoerd
wordt. Er zal ook niet gekeken
worden naar het percentage
vóórstemmers in het héle onderzoeksgebied, maar betaald parkeren zal alleen worden voorgesteld voor die deelgebieden,
waar de meerderheid van de bewoners vóór is. Uiteindelijke beslist de gemeenteraad over invoering.
Het buurtcomité zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven
volgen.

Bericht van
winkelcentrum
Jong geleerd is oud gedaan! Op zaterdag 21 augustus
werd er in en door winkelcentrum De Gaard voor jonge
mensen tot 5 jaar een verkeerstuin ingericht. Tien miniautootjes, echte verkeersborden, een verkeerslicht, zebrastrepen, allemaal nét-echt! En om het helemaal compleet
te maken kreeg iedere jonge deelnemer een heus rijbewijs mee naar huis. Er liep ook een “vreemde” politieagent rond, deze regelde het verkeer geheel volgens
eigen verkeersregels.
Op zaterdag 16 oktober is er weer een activiteit, dan voor
iedereen, in winkelcentrum De Gaard. Dan spelen we het
‘Shop en Win’ spel waarbij weer veel leuke prijzen zijn te
winnen.
Veel plezier en tot ziens in De Gaard.

Pleinfeest Vooysplantsoen
en Vogelzanglaan

Op zaterdag 19 juni organiseerden het De Vooysplantsoen
en de Vogelsanglaan het jaarlijkse pleinfeest. Al redelijk
vroeg in de morgen startten de opbouw- en aankleedwerkzaamheden, zodat het plein al in een korte tijd een
feestelijke aanblik bood. Vanaf drie uur ‘s middags konden
de kinderen zich vermaken met het spelletjesdorp. Ook de
jaarlijks terugkerende ritjes op de motor vielen weer erg in
de smaak, ook bij de nog erg jonge kinderen, die stevig
ingepakt in motorjack, handschoenen en helm, door hun
ouders bijna niet meer te herkennen waren. De barbecue
was zoals gebruikelijk weer goed verzorgd en een aantal
bewoners hadden hun kooktalenten weer uitgeleefd met als
resultaat lekkere muffins en heerlijke salades.
Er was op gerekend dat veel bewoners de belangrijke EKwedstrijd Nederland-Tjechië wilden bekijken. In de tot grote
huiskamer omgetoverde garage van het De Vooysplantsoen 61 keek jong en oud zij aan zij ingespannen naar de
verrichtingen van het Nederlands elftal, die met behulp van
een beamer werden geprojecteerd op
een groot scherm. Het uiteindelijke
resultaat van die wedstrijd is iedereen
welbekend. De tegenvallende Nederlandse score mocht de pret echter niet
drukken. Onverdroten zetten de bewoners de feestelijkheden voort.
Traditiegetrouw werd de avond afgesloten met een samenzijn rond de
vuurkorf op het plein en salsadansen voor de liefhebbers.
Jammer dat het feestgedruis enigszins abrupt moest worden
afgebroken door de komst van twee wel erg strenge politieagenten, die door een ‘wakkere’ buurtbewoner waren geattendeerd op de vrolijke klanken van de muziek.
Annie Tummers

De Groene Mars
….en hoe het
verder ging
Na het grote succes van de Groene
Mars op tweede pinksterdag heeft
het Platform “Geen Groen Voor
Poen” de tijd, die restte tot aan
het raadsdebat, gebruikt om, met
inschakeling van de (landelijke)
pers, radio en televisie, te lobbyen bij de verschillende
raadsfracties. Raadsleden werden rondgeleid langs de
bedreigde locaties en werden bestookt met mailtjes
en telefoontjes. Versterkt werd ook ingezet op het
inzamelen van handtekeningen. De spontane medewerking daarbij van vele bewoners en winkeliers
bracht in korte tijd het aantal handtekeningen op
maar liefst 6556!
Hartverwarmend waren de vele adhesiebetuigingen uit
alle hoeken van de stad, zowel van bewoners als van
organisaties. Opmerkelijk was daarbij een open brief
aan de gemeenteraad van Natuur en Milieu Utrecht,
medeondertekend door de ANWB, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Utrechts Landschap en
Milieucentrum Utrecht.
Op 24 juni zou de gemeenteraad vergaderen over het voorstel “Verdienend
Vermogen” van het college. Intensief
werd door het platform overlegd, zowel intern als met adviseurs, over de te
volgen strategie. Moest een beroep
gedaan worden op de Wet Openbaarheid Bestuur om de geheime locaties
boven tafel te krijgen? Moest
er een stedelijk correctief referendum worden aangevraagd? Waarschijnlijk was het de dreiging van zo’n
referendum, die het college deed besluiten geen raadsvoorstel in te dienen, maar zich te beperken tot een
verzoek aan de raad om aan te geven, waar wél en
waar níet gebouwd mag worden.
Voorafgaand aan de vergadering bood in de grote hal
van het stadhuis de woordvoerder van het platform in
aanwezigheid van wethouder Verhulst, raadsleden en
bewoners de 6556 (!) handtekeningen aan aan de
voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Brouwer.
Hij noemde de grote opkomst bij de Groene Mars en
de vele handtekeningen een opdracht aan de raadsleden om het
college te behoeden voor een historische vergissing en dus het
plan af te keuren.
Uitdrukkelijk ook wees hij de suggestie van de hand, dat het
platform actie voerde tegen woningbouw, wél tegen woningbouw op de beoogde groenlocaties. Hij noemde het op gang
brengen van de doorstroming door het bouwen voor de 60%
éénpersoonshuishoudens, die Utrecht heeft, een veel doeltreffender manier om de krapte op de woningmarkt te bestrijden.
Daarbij moet gedacht worden aan het bouwen van seniorenwoningen en van woningen voor alleenstaanden. Bouwen van
gezinswoningen bevordert immers de doorstroming niet.
Hij vertelde, dat veel kinderen boos hebben gereageerd met opmerkingen als “het is ook óns groen, het zijn ook ónze speelveldjes en bloementuintjes, waar jullie grote mensen over praten,
terwijl wíj niet eens onze handtekening mochten zetten”.
Daarom gaf hij het woord aan de kinderen. Marie-Louise Stapper

las naar analogie van het bekende sprookje van Annie M.G.
Schmidt “Een Utrechtse Pluk van de Petteflet” voor. Zij en Djoeke
Gerestein overhandigden met andere kinderen de handtekeningen aan de burgemeester en deelden vervolgens hasselbramen
uit aan de fractiewoordvoerders.
Door de problemen rond een motie van afkeuring door Leefbaar
Utrecht van het collegebeleid ten aanzien van de RHD kwam op
die 24e juni het onderwerp “Verdienend Vermogen” helemaal
niet meer aan de beurt. Er brak een spannende week aan. Zou
het college vallen? En wat dan met ‘Verdienend Vermogen’? Pas
op 1 juli bleek dat het college aanblijft en kon ‘Verdienend Vermogen’ besproken worden. Leefbaar Utrecht diende toen twee
moties in, medeondertekend door de VVD, het CDA en de PvdA.
De eerste motie verbiedt het college om bouwplannen te maken
voor 9 van de 12 voorgestelde locaties, waaronder de Karel
Doormanlaan en de omgeving van De Gaard. Alle partijen, behalve de SP, stemden vóór. De tweede raadsbreed ondersteunde
motie geeft het college de opdracht om te onderzoeken of (gedeeltelijke) bebouwing haalbaar is op vijf met name genoemde
locaties, waaronder aan de noordoost kant van de stad de Albert
van Dalsumlaan en het Veemarktterrein. Plannen voor het Veemarktterrein moeten zich echter beperken tot het huidige bedrijfsterrein en de groene
zones eromheen moeten
ongemoeid gelaten worden.
Daarmee zijn alle locaties
aan onze kant definitief uit
de gevarenzone: het gebied
rond De Gaard, de drie
volkstuincomplexen, het
trapveldje aan de Winklerlaan, de Karel Doormanlaan
en het terrein van Scouting.
Zo bleek bij ontwaken op
2 juli onze nachtmerrie een happy ending te hebben gekregen.
We hebben er een glaasje op gedronken!
Tijdens een evaluatie op 6 juli hebben de aangesloten organisaties besloten het platform niet op te heffen, maar actief te blijven. Dat uit solidariteit met de bewoners elders in de stad, die
wél een groenstrook dreigen kwijt te raken. Ook wil het platform
in de gaten houden, dat plannen die nu door de voordeur zijn
afgeserveerd, niet door de achterdeur weer binnenkomen en dat
de 29 geheimgehouden locaties niet alsnog worden opgevoerd.
Vergelijk de functie van het platform maar met een waakvlammetje: zodra ergens in de stad weer een groenstrook wordt bedreigd, zullen alle branders “op vol” gaan.
Om de continuïteit te waarborgen en een goede gesprekspartner
te zijn voor de gemeente bij de ontwikkeling van plannen voor
bijv. het Veemarktterrein zal het platform “Geen Groen Voor
Poen” worden omgezet in de “Stichting Duurzaam Groen”.

‘T’

BIJ DE WETHOUDER OP DE

T

Rond 1995 startte de Vakgroep Verkeer met een onderzoek naar de
verkeersveiligheid in Tuindorp Oost en met het opstellen van een verkeerscirculatieplan. Nu, 9 jaar later, vier projectleiders, vier conceptplannen, zes inspraakronden en vele euro’s verder, is onder het bewind
van wethouder mevrouw Van den Bergh, de uitvoering eindelijk
gereed.

En voelen de bewoners zich nu
veiliger?
Niet overal. De anders zo bedaagde
bewoners van de Trooster- en Van
Everdingenlaan zijn kwaad. Door het
onrechtmatig aanbrengen van T’s op
het wegdek is de aandacht gevestigd
op de (altijd al bestaande mogelijkheid) om ook langs de graskant te
parkeren. Onrechtmatig, want de parkeervakken staan niet op de definitieve tekeningen, die ter inzage hebben gelegen, en zijn ook in geen
enkel overleg ingebracht of in het
verspreide stadsplan vermeld.
Het gevolg van de T’s is, dat de automobilisten uit Wittevrouwen hun
auto’s nu niet meer gespreid over de
zijlanen stallen, maar geconcentreerd
in de Van Everdingen- Troosterlaan. Er
zijn dus geen parkeerplaatsen bijgekomen, maar het vreemdparkeren
heeft zich gedeeltelijk verplaatst naar
de lanen met de grootste verkeersdichtheid, die dat het minst kunnen
hebben.
Ook is het prachtige aanzicht van het
“groene hart” aan de zuidkant veranderd in één grote stalling van blik.
Daar hadden de bewoners niet voor
gekozen toen ze hier kwamen wonen.
Door het parkeren aan twee kanten is
er gevaar ontstaan voor voetgangers
én voor fietsers.
Voor voetgangers: doordat er nu ook
langs de graskant tot aan de oren
wordt geparkeerd, is het uitzicht bij
het oversteken vooral, maar niet uitsluitend, voor kleine kinderen volledig geblokkeerd. En juist vanwege
het veilig oversteken door de honderden leerlingen van de basisscholen
waren de bewoners voorstander van
de oren.
Voor fietsers: doordat de rijbaan tus-

sen de twee rijen geparkeerde auto’s
zeer smal is geworden voelen fietsers
zich door achteropkomende auto’s en
bussen opgejaagd of opzij gedrukt.
Ook willen zij vaak niet wachten achter de walmende bus, als die stilstaat
bij de halte. Zij wijken daarom massaal uit naar de trottoirs, wat weer
gevaar oplevert voor de voetgangers
daar.
Ouders verbieden hun kinderen al om
door de beide lanen te fietsen, terwijl
die toch aangemerkt zijn als hoofdfietsroutes.
Nadat een lid van het Buurtcomité
Tuindorp-Oost had ingesproken in de
vergadering van de Raadscommissie
Verkeer, wilde de wethouder niet verder gaan dan de toezegging om het
parkeren tot ongeveer zes meter vóór
de oren te verbieden door middel van
een wit kruis op het wegdek.
Daarmee zijn de aanwonenden echter
nog niet tevreden. Sommigen willen
het parkeren langs het gras helemaal
verbieden, anderen willen het oor
tegenover de bushalte weg hebben
en iedereen wil, dat de gemeente de
T’s weghaalt.
Het is echter niet aan de wijkkrant
om oplossingen aan te dragen. Wij
signaleren de problemen en de oplossing is de verantwoordelijkheid van
de gemeente.
Het kleine buurtje aan de zuidkant
van Tuindorp Oost heeft zware overlast van de bezoekers van De Gaard
en van de vreemdparkeerders uit
Wittevrouwen. Allen zijn echter welkom in onze buurt. De bewoners hier
hebben nog geen banden stukgestoken, zoals elders wel is gebeurd.
Mogen zij dan van de wethouder
verwachten, dat zij zich inzet om de
situatie voor hen leefbaar te houden?

VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit
nummer)
a) Herinrichting van het plein van De
Gaard. Bij het uitkomen van dit nummer zijn de
werkzaamheden bij de supermarkt van Albert Heijn
waarschijnlijk in volle gang. Er is iets later dan gepland begonnen, omdat de bouwvakvakantie in het
gebied, waar de aannemer woont, later valt dan
hier. De verloren tijd zal echter ruimschoots worden
ingehaald.
Intussen is het buurtcomité in afsluitend overleg
met de gemeente over het plaatsen van een toilet
in de nabijheid van het winkelcentrum. Het toilet
zal ook toegankelijk zijn voor rolstoelen.
b) Mogelijke uitbreiding van De Gaard.
Doordat het college het bouwen rond De Gaard
opgenomen had in de lijst van locaties van het
plan “Verdienend Vermogen” is door het verbod
van de gemeenteraad, de uitbreiding definitief van
de baan.
c) Eénrichting verkeer Valetonlaan. Op verzoek van het buurtcomité bekijkt de werkgroep van
politie, verkeersdienst en wijkbureau of de toegang
van de Valetonlaan aan de kant van de Obbinklaan
zó kan worden aangepast, dat ook langere vrachtwagens de bocht kunnen halen. Vrachtwagens
hoeven dan niet meer vanaf de Kapteynlaan tegen
het éénrichting verkeer in te rijden, maar kunnen
via de bussluis door de Obbinklaan de Valetonlaan
inrijden en via de Kapteynlaan eruit gaan. Dus net
als ieder ander. De politie zal dan kunnen overgaan
tot handhaven van het éénrichtingverkeer.
d) De Beiaard. Tegen Kerstmis zal de nieuwbouw
van de basisschool De Regenboog aan de Regentesselaan in Tuindorp gereed zijn. De kinderen verruilen dan het noodgebouw achter De Regenboog
aan de Wevelaan voor het nieuwe gebouw in
Tuindorp. De noodlokalen zijn vervolgens beschikbaar voor de leerlingen van De Beiaard, wanneer
volgend jaar de verbouwing van hún school begint.
e) Woningbouw op het terrein van de
Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan.
Er zijn twee alternatieve bouwplannen uitgewerkt:
één van 40 gezinswoningen en één van 35 gezinswoningen plus 10 seniorenwoningen. Het grondbeslag bij beide plannen is ongeveer gelijk, maar
de laatste variant is kostbaarder. Beide bouwplannen zijn in ieder geval veel aantrekkelijker dan het
oorspronkelijke compacte en te hoge bouwplan
met 55 gezinswoningen.
Op 14 september moet de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling beslissen welk plan gerealiseerd
gaat worden. Het buurtcomité heeft bij de fracties
van de collegepartijen aangedrongen te kiezen
voor het plan inclusief de seniorenwoningen.
Het argument voor die keuze is het feit dat de
buurt Tuindorp Oost een erkende behoefte heeft
aan 150 extra seniorenwoningen bovenop de
137 appartementen in het zorgcentrum.

Activiteitenkalender
Nieuw Bleyenburg,
Jan van Galenstraat 6

HET UTRECHTS ARCHIEF

Voor inschrijving en informatie: Restaurant en Ontmoetingscentrum 55+ “Nieuw Bleyenburg”, Tel: 272 58 77.
Voor het internetcafé en het inloopspreekuur kunt u zo
binnenlopen.

Rondleiding: Het Utrechts Archief heeft 17 km. archiefmateriaal, bijna
een half miljoen kaarten, tekeningen, prenten en foto’s en ruim 70.000
boeken, kranten en tijdschriften en is daarmee de historische werkplaats
van Utrecht. Elke donderdagochtend om 11.00 uur is er
een gratis kennismakingsrondleiding. Aanmelden is niet nodig.

Wo
Vrij
Zo
Di
Do
Vrij
Di
Wo
Do
Di
Wo
Do
Vrij

1 sept.
3 sept.
5 sept.
7 sept.
9 sept.
10 sept.
14 sept.
15 sept.
16 sept.
21 sept.
22 sept.
23 sept.
24 sept.

14.00-16.00
17.30-19.30
13.00-15.00
13.00-15.30
14.00-16.00
vanaf 10.00
13.00-15.30
14.30-15.30
14.00-16.00
13.00-15.30
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-15.00

Di
Wo
Do
Vr

28 sept.
29 sept.
30 sept.
1 okt

13.00-15.30
19.30-21.00
14.00-16.00
14.00-15.00

Di
Vr

5 okt.
8 okt

13.00-15.30
14.00-15.00

Do 14 okt. 17.30-19.30
19.30-21.00
Do 21 okt. 14.00-16.00
Internetcafé:
Inloopspreekuur:

Workshop Kaarten maken
Buffet met levende muziek
High tea
Middaguitstapje
Workshop bloemschikken
Modepresentatie + verkoop
Middaguitstapje
Lezing “Beleving in Lourdes”
Bingo
Middaguitstapje
Sjoelmiddag
Middag rondom poëzie
Christusbeelden in
verschillende culturen
Middaguitstapje
Bernadottekoor
Spelletjesmiddag
Christusbeelden in
verschillende culturen
Middaguitstapje
Christusbeelden in
verschillende culturen
Buffet
Smartlappenkoor
Wafels eten met
accordeonmuziek
maandag 10.00-12.00 uur
woensdag 14.00-16.00 uur
vrijdag 10.00-12.00 uur
maandag 10.00-12.00 uur

Ook in het seizoen 2004 / 2005 organiseert het Utrechts
Archief, Alexander Numankade 199-201, rondleidingen,
workshops en cursussen.

Workshops:
Do 23 sept, 19.00 – 21.00u
Za 9 okt, 10.00 – 12.00u
Di 9 nov, 13.00 – 15.30u
Za 20 nov, 10.00 – 12.30u
Za 27 nov, 10.00 – 12.30u
Za 12 mrt, 10.00 – 12.30u
Do 28 apr, 19.00 – 21.30u

Onderzoek 19-eeuwse archieven.
Genealogie en internet.
POP-gids voor genealogen.
Geschiedenis van het boerenbedrijf.
Huizenonderzoek.
Cultuur en vrije tijd.
Utrechtse levensverhalen.

Cursussen:
Do 19.30 – 21.00u v.a.16 sept 14 lessen paleografie voor beginners.
Do 17.30 – 19.00u v.a. 7 okt 10 lessen paleografie voor gevorder
den.
Ma10.30 – 12.30u v.a. 18 okt 5 lessen genealogie voor beginners.
Do 19.00 – 21.00u v.a. 13 jan 4 lessen genealogie voor gevorderden.
Website www.hetutrechtsarchief.nl: cursus archiefonderzoek
Informatie en inschrijving: Mw. G. Leemans, tel.: 286 66 11

Evenementenprogramma
Griftpark
Zaterdag 11 september: Tag festival (12.00 – 21.00)
Jongerenfestival in de Hip Hop life style, rap, street dance, break dance,
workshops.

Zondag 12 september: Solidair Griftpark (12.00 – 17.00)
Goede doelen dag t.g.v. 5-jarig bestaan Griftpark ten bate van doelen
in Afrika en Leon.
Expositie zonne-energie. Met paard en wagen door het park.
Skatelandschap/gamebox.
Water in en
om het Grif
tpark
Sport-en
cultuurfestival Cumulus.
Ontdekken

HET UTRECHTSE WATERONTDEKPAKKET

Voor iedereen, die benieuwd is wat voor
!
leven zich in het water van de stad afspeelt,
Zondag 3 oktober: Dierendag stadsboerderij
is door de groep Natuur- en Milieucommu(12.00 – 17.00)
nicatie van de gemeente Utrecht het ‘waterontdekpakket’ ontwikkeld. Daarmee kunnen Het water-ontdekpak
ket
Zondag 10 oktober: Eng en huiver (12.00 – 17.00)
bewoners kennis maken met het waterDe Speeltuin en de Stadsboerderij organiseren activiteiten
leven, dat iets leert over de kwaliteit van
op deze dag.
het water en de woonomgeving.
Muziek: rockband voor kinderen. Poppentheater met
Het water-ontdekpakket is een mooie
12,50
“Aardmannetje, plaagmannetje!”
blauwe tas met allerlei spullen waarmee je
Enge dierenpad.
het waterleven kunt ontdekken, zoals een
schepnet, thermometer, vergrootglas, teststrookjes en fraai gekleurde herkenningsDonderdag 21 oktober t/m zaterdag 23 oktober:
Ecologisch maaien
kaarten van waterdieren en -planten. Er is een boekje
bijgevoegd dat als handleiding voor het ontdekpakket kan
Met een Pools trekpaard in de natuurkern bij het restaurant.
worden gebruikt en het waterleven behandelt dat je in het
Ouders en kinderen kunnen meehelpen.
Griftpark kunt aantreffen. Maar het is natuurlijk ook bruikbaar voor ander water in de stad.
Exposities in de hal van Griftsteede:
Het water-ontdekpakket is te koop bij het Milieupunt
6 september t/m 2 oktober: Zonne-energie
Noordoost en het uitgiftepunt van Griftsteede, van Swindenstraat 129 en kost € 12,50. Voor meer informatie
Kijk en doe tentoonstelling in de hal van Griftsteede:
20 september t/m 20 november: Spider de Spin
kunt U ook bellen met het Milieupunt: 272 28 88.
Met materi
alen en
informati
het waterl
e om
even in
de
woonomgev
ing te ver
kennen!

Te koop bij
het Milieu
punt
en het Uit
giftepunt

Ingezonden brief

T

Waarden en normen
in Peterselie.
Op een morgen in juli liep ik de Tuin in
(de Gemeentelijke Openbare Kruidentuin in
het Kouwerplantsoen) om meditatief wat
te gaan wieden. Ik kwam bij perk 9 alwaar
ik juist 3 dagen tevoren 6 ferme Selderijplanten had gepoot. Ik had ze met veel
plezier op zaterdag gekocht op de Jansmarkt. Wie zal mijn ongenoegen schetsen
bij het ontwaren van slechts 5 Selderijplanten en één gat!
Wij raken zo langzamerhand gewend aan
veel: planten waar, door kruidenliefhebbers, de helft tot op de grond wordt afgeknipt, of die geheel worden afgesnoeid.
Tenslotte staat er in het begeleidend schrijven bij de ingang: ”Knipt of snijdt de kruiden af ....” (wij bedoelen: ”om beschadiging te voorkomen .....”). Goed gelezen,
alleen wat er daarna geschreven staat
vraagt meer concentratie. Er moet nog bij:
”En wanneer u een schepje gebruikt, wees
dan zo vriendelijk het ontstane gat even te
dichten.” (Dan valt het nl niet zo op!) Er
zijn er die voor een paar dagen hun kruiden oogsten, er zijn er die dat voor een
week doen.
Kennelijk is er nu een nieuw soort: zij die
hun kruiden halen voor een half jaar.
Ietwat verontrust dwalend door de Tuin
(van mediteren was nog niet zo veel gekomen) belandde ik bij perk 21. Eén van
ons had Peterselie gezaaid onder glas, en
het was na 2 keer met moeite opgekomen.
Dat kan wel eens gebeuren in dit vak.
Zij had het uitgepoot in perk 21, kleine
dunne slungeltjes van plantjes. Waarvoor
de vogels deze dunnelingetjes aanzagen
weten we niet, maar ‘s avonds hebben ze

alle plantjes, op één na, er uitgetrokken.
(Zo’n vogeltje is ook maar ‘n mens, niewaar.)
Daarna is het gaan regenen. De volgende
dag was het een kledderig zootje. ‘n Soort
van Peterselie-soep, maar dan anders.
Ik heb toen, meditatief zo u begrijpt, één
voor één die miezertjes er weer in gezet,
met satéprikkers er omheen om onze gevederde vriendjes duidelijk te maken dat
deze groentjes niet voor hen waren.
En met tevredenheid constateerde ik dat
ze het vrijwel allemaal weer deden, en één
was wel de geweldigste. Die was in enkele
dagen tijd een heel plantje geworden.
Misschien was het die wel, die de vogeltjes
had overleefd!
U vermoedt het reeds: op de plaats van
deze Koningin onder onze Peterselie-plantjes prijkte een gat! Zouden nou proletarisch gekruide worteltjes anders smaken
dan worteltjes met verse tuinkruiden?
Moet daar dan het predikaat ”gewoon”
aan worden toegevoegd om ze te onderscheiden van anders gekruide worteltjes?
Mensen die zo doen, zijn verre in de minderheid, dat verzeker ik u.
Over hen die gewoon lekker verse kruidjes
gaan halen voor de maaltijd, wordt nooit
geschreven. Daarom doe ik dat nu even
wel. Niet-stiekemme kruidjes zijn ons
inziens best al wel ongewoon genoeg om
te vermelden. En die minderheid leest dit
artikeltje natuurlijk niet. Maar stel van wel,
tóch... (stiekem), dan vinden wij van de
kruidentuin eigenlijk bést wel dat hij of zij
stiekem een kleine bijdrage mag leveren
aan het onderhoud van de Tuin, in een stiekem envelopje.
Er staat in die info bij de ingang een adres.
Moet u ‘t wel even helemáál doorlezen.
Pom

Gilde Utrecht
organiseert de
volgende wandelingen
op woensdagavond:
1 sept. 19.00 uur
“Wijk A - ‘Oranjestam’”
8 sept. 19.00 uur
“Vijf jaar Griftpark”
15 sept. 19.00 uur
“En hoe verder hij ging....”
(Langs het proza van C.C.S. Crone)
De kosten bedragen Euro 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.

WIST U DAT…….
…….. als gevolg van de actie “Geen
Groen Voor Poen” in Voordorp een
buurtcomité is opgericht?
Inlichtingen: Petra van Straaten,
R.A. Kartinistraat 36. Tel: 273 03 55.
…… Liesbeth en Pieter na hun oproep in ons vorig nummer een aardige
oppas gevonden hebben voor hun
zoon Jesse?
…… een bewoner ons meldde in het
water van De Put bij de Prof. Jordanlaan een kreeft en een krab te hebben
aangetroffen? Wie weet daar meer
van?
……zo nu en dan een bewoner ons
vraagt of we iemand weten, die de
tuin kan onderhouden, omdat zij of hij
daar zelf niet meer toe in staat is?
Naar wie mogen we in een voorkomend geval verwijzen?

Milieupunt
Noordoost
Cursus Natuurlijk
Stadstuinieren:
21 en 28 september, 5 en 12 oktober om 20.00 uur in Griftsteede,
van Swindenstraat 129, met een
praktijkmiddag op 9 oktober.
Deelname € 65 (U-pas: € 55).
Workshop ‘Milieuvriendelijk
tuinieren met gebruikte
materialen’:
2 en 16 oktober van 10.00 tot
12.00 uur in en bij Griftsteede en
kost € 25.
Opgeven bij Milieupunt
Noordoost,
milieupuntnoordoost@utrecht.nl
of tel. 272 28 88.

PRIKBORD
OPEN MIDDAGEN
CHIROPRACTIE
RUGKLINIEK
zwaardemakerlaan 21
zaterdag 4 september en
2 oktober,van 12.00-14.00 uur
tel: 030 - 254 05 35

Buurtcomité Tuindorp-Oost:
Fruinplantsoen 90, 3571 PV Utrecht.
Telefoon: 271 37 36
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Website:
www. tuindorpoost.nl
Prikbord:
postmaster@tuindorpoost.nl
Wijkagenten:
Tim Breman, Harry Rademaker
Telefoon: 239 61 66
Wijkbureau:
Witte Vrouwensingel 88
Telefoon: 286 39 40
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Gerrit Augustinus, Janine Beens,
Dorothé Cras, Jos van Doorn, Lidwine
Elshof, Albert Hogema, Pom Hoogstadt,
Jos Kloppenborg, José LLeijgraaff, Kitty
Mulder, Annie Tummers, Kees van Veen.
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