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KUNST
Als we vertellen
dat er in Tuindorp-Oost veel
bijzondere mensen wonen, dan
trappen we een
open deur in;
dat weet natuurlijk iedereen. Maar toen
wij hoorden dat
er een kunstenaar woont,
wiens werk over
de hele wereld,
van Kaapstad tot Glasgow, is geëxposeerd, keken we daar toch wel
van op. We gingen op bezoek bij de kunstenaar Derk Wessels, die met
zijn ouders aan het Kouwerplantsoen woont. Hij liet ons afbeeldingen
van zijn werk zien. Het werk van Derk bestaat voornamelijk uit lino’s.
Het zijn afbeeldingen in krachtige lijnen ingekleurd met heldere,
warme en vrolijke kleuren. Het is geen realistische kunst; wat Derk
maakt is fantasievol, mooier dan de realiteit.
Dat Derk talent had, was al opgemerkt door zijn docenten op de basisschool, de Dr. Bosschool, die hij ondanks zijn verstandelijke beperking
bezocht. Behalve dat hij technisch
een goede tekenaar was, vielen vooral zijn creativiteit en fantasie op. Ook
thuis was tekenen al van jongs af aan
zijn grootste hobby. Zijn moeder: “We
hoefden er alleen maar voor te zorgen dat hij veel papier en stiften had,
dan kon hij uren op zijn kamer bezig
zijn.” Tijdens de periode dat Derk op
het voortgezet speciaal onderwijs zat,
had hij minder tijd om met kunst
bezig te zijn. Later kwam hij, op zoek
naar een stageplek min of meer bij
toeval op het atelier van de Daalse
Hoek in Maarssen terecht. Meteen de
eerste dag was het raak: vijf doeken
schilderde hij achter elkaar door. Bij

Uitglijder 2
Deze keer hebben wíj een uitglijder gemaakt.
Een oplettende lezer wees ons er anoniem op
dat naast Verzorgingshuis Tuindorp Oost aan de
Winklerlaan speelweide Azor is gevestigd. Hier
mogen honden lekker rennen en spelen zonder
aangelijnd te zijn. Er is dus wél een hondenspeelplaats in Tuindorp Oost en daar zijn we blij
mee. Overigens zijn er diverse hondentoiletten
in onze buurt. Voor de precieze locatie kunt u
kijken op de website van de gemeente:
www.utrecht.nl/schoon.

de Daalse Hoek was men natuurlijk
blij met de ontdekking van zo’n talent en Derk kreeg meteen een baan
aangeboden op het atelier. Later
heeft hij een tijd bij Zizo gewerkt op
de Oude Gracht, nr. 281. Daar was
een winkel, een lunchcafé, een drukkerij en een atelier. Omdat het lunchcafé ging uitbreiden, is het atelier
verdwenen. In de winkel worden nog
wel linosneden en kaarten van het
werk van Derk en zijn collega’s verkocht. Nu werkt Derk bij de het atelier van Wijde Doelen, dat sinds kort
gevestigd is aan de Biltstraat 333. “
Daar kan ik naar toe lopen,” vertelt
Derk. “Ik ga er drie dagen in de week
heen, op maandag, dinsdag en
woensdag. Om negen uur begin ik.
Eerst drinken we samen koffie. Er zijn
acht kunstenaars en een paar begeleiders. Op donderdag en vrijdag ga
ik naar school, naar het ROC. Ik ben
nu 31 jaar en ik vond het tijd worden
om weer naar school te gaan. Ik
wilde wel weer eens wat leren.”
Derk begon dus ooit met stiften, toen
even verf, maar al snel ontdekte hij
het lino-snijden en heeft zich verder
ontwikkeld met mes en linoleum.
Derk legt uit hoe een schilderij tot
stand komt. “Eerst teken ik op het
linoleum wat ik wil maken. Ik trek
dan lijnen met een zwarte stift, of

een potlood. Dat duurt een half uurtje. Ik hoef niet na te denken voor ik
ga tekenen. De ideeën komen gewoon vanzelf in me op en ik teken
het in één keer zoals ik het hebben
wil. Dan begint het snijden. Al het
linoleum om de lijnen van de afbeelding moet weggesneden worden. Dat
is één of twee dagen werk. Eerst
maak ik een zwarte afdruk, met inkt,
daarna wordt de tekening ingekleurd,
dat gaat met de computer.”
De onderwerpkeuze van Derk is gevarieerd. Hij maakt stillevens, landschappen met molentjes, de veerboot
naar Terschelling, bloemen, maar op
zijn meeste schilderijen zijn dieren
afgebeeld. Vogels, waaronder ook de
in zijn fantasie ontstane ‘schaapvogel’, kikkers en een das. We vragen
hem naar zijn lievelingsdier. Daar
hoeft Derk niet over na te denken: “
de vroedmeesterpad”. Dat is de pad
die in de zomer zingt in de tuin van
het Universiteitsmuseum aan de
Lange Nieuwstraat.
Af en toe werkt Derk in opdracht. Zo
maakte hij een kerstkaart voor een
taxi-bedrijf en een schilderij voor
Circus Jopie. Speciaal voor de wijkkrant heeft Derk een schets/tekening
gemaakt, geïnspireerd op het Kouwerplantsoen, waar hij al zijn hele
leven woont.

Wie het werk van Derk wil zien, kan
op dit moment terecht op de Hoge
school Utrecht, afdeling Welzijn,
Bolognalaan 1, waar een expositie
van Derk en enkele van zijn collega’s
is. In de winkel van Zizo zijn lino’s en
diverse soorten ansichtkaarten te
zien en te koop. Zijn werk is ook verkrijgbaar bij TRANSarte kunstuitleen
Utrecht. Via internet zijn afbeeldingen
van het werk van Derk te zien, o.a.
op: www.galeriebesselaar.nl, of op
Derks homepage: http://utopia.
knoware.nl/users/zizo/galerie/derk.
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Deelnemers aan
een telefooncirkel doen een
beroep op u!
Alleenstaande ouderen wonen
graag zo lang mogelijk zelfstandig, maar willen wel, dat het niet
onopgemerkt blijft als hen iets
overkomt. Deelname aan een
telefooncirkel kan hierbij uitkomst bieden. Het kost niets, je
moet alleen een telefoon hebben.
Het is dus een heel toegankelijke
voorziening die bijdraagt een het
versterken van sociale contacten
in de buurt. U kunt zich als deelnemer aanmelden bij Cumulus.
In augustus deed Cumulus een oproep voor vrijwilligers om een telefooncirkel te begeleiden. Hierop reageerden enthousiaste wijkbewoners
die inmiddels samen één nieuwe telefooncirkel onder hun hoede hebben.
Voor nieuwe deelnemers is er nog
steeds een wachtlijst. Het Rode Kruis
wil daarom graag meer telefooncirkels starten. Cumulus helpt vrijwilligers voor de begeleiding zoeken.
Een telefooncirkel bestaat uit maximaal 10 buurtbewoners die elkaar
elke dag op een vast tijdstip bellen.
Een vrijwilliger belt de eerste deelnemer, die weer de volgende op de
lijst belt. De cirkel wordt gesloten als
de laatste deelnemer de vrijwilliger
weer belt. Het dagelijkse telefonische
contact geeft een veilig gevoel. Want
als een van de deelnemers niet op-

ATTENTIE:
INBRAAKPREVENTIE
Helaas wordt er nog regelmatig ingebroken in onze
wijk. Een oproep van onze
wijkagenten: zorgt u ervoor dat u alles goed afsluit; ook uw schuur. Als u
een persoon of auto ziet
met een verdacht gedrag,
bel dan een van de wijkagenten, tel. 239 61 66.
Noteer zo mogelijk een
kenteken. Uw tip kan
leiden tot het oplossen van
een inbraak.
Bij een “heterdaadje” wel
altijd 1-1-2 bellen!

DE HOEK

Ik ben Rinco Veenema en woon sinds februari
2001 in hostel “De Hoek”. Toen ik eenmaal tot
rust was gekomen, wilde ik een hobby beginnen,
maar ik wist niet wat. Toen droeg mevrouw Denneman-Kling haar prijs aan ons op, om onder
andere tekenspullen te kopen. Ik dacht zelf dat ik
niet kon schilderen, maar de groepsleiders vonden
dat ik het gewoon moest proberen. Ben toen met schilderen begonnen en dat bleek mij
niet onaardig af te gaan. Ik kan alles kwijt in schilderen en ben er erg trots op dat ik
hier op mijn 34e achter ben gekomen. Ik hoop nog veel moois te kunnen maken.
Rinco Veenema.
Red.: Mevrouw Denneman-Kling heeft vorig jaar een prijs gewonnen bij de Bond Zonder
Naam. De Bond vroeg om goede bestemmingen voor een bepaald geldbedrag.
Haar idee om hostel De Hoek van o.a. tekenspullen te voorzien heeft gewonnen.
Red: Rinco zou erg geholpen zijn, als u hem aan, voor u overtollige, schilderspullen wilt
helpen, zoals kwasten, verf en doek. Ook oude schilderijen komen goed van pas.
Rinco maakt die schoon en schildert ze over.

neemt, onderneemt de vrijwilliger
actie en zoekt contact met een buurtbewoner die de huissleutel heeft van
de deelnemer die geen gehoor geeft.
Deze ‘sleutelpersoon’ kan dan polshoogte nemen en professionele hulp
inschakelen als dat nodig is.
Voor het draaien van één telefooncirkel zijn vier à vijf vrijwilligers nodig
die in onderling overleg een rooster
maken. Het kost niet veel tijd (ongeveer 6 uur per maand). Een consulent
van het Rode kruis Utrecht ondersteunt de vrijwilligers.
Heeft U interesse of wilt u meer
weten over de telefooncirkel?
U kunt contact opnemen met
Lidwine Elshof , tel: 273 02 39,
e-mail: l.elshof@wwocumulus.nl

CURSUS STINZENPLANTEN
Het Milieupunt Noordoost, van Swindenstraat 129, organiseert dit voorjaar een korte cursus over Stinzenplanten. De cursus bestaat uit een
informatieve lesavond op 2 maart en
twee excursies op 6 en 13 maart. De
cursus wordt gegeven door milieuvriendelijk hovenier Roos Broersen.
Stinzen zijn van oorsprong uitheemse
planten, die in de loop der eeuwen in
ons land zijn aangeplant.
Voorbeelden zijn het sneeuwklokje,
de bosanemoon en de wilde hyacint.
De kosten zijn 35 euro p.p.
Opgave bij Roos Broer-sen op
tel. 252 00 23 of per e-mail:
roosbroersen@planet.nl.
Verdere informatie bij Het Milieupunt
Noordoost tel. 272 28 88.

EEN VEILIGER
TUINDORP OOST?
In november was het dan zo ver:
er werd begonnen met de uitvoering van de maatregelen
uit het verkeersplan.
Nu, in februari beginnen de
contouren zichtbaar te worden,
maar het werk is nog lang niet af.
Met name de “toegangspoorten” en de belijning zullen de nieuwe situatie veel overzichtelijker moeten maken. Hopelijk plaatst de gemeente dan ook gele borden, die aangeven
dat de situatie gewijzigd is.
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Waar was het ook weer allemaal om
begonnen? De veiligheid van voetgangers en fietsers, en dus de leefbaarheid, in onze buurt moest
voorop komen te staan en niet langer het primaat
van de auto. Daarom is er onderscheid gekomen
tussen verkeersruimte (50 km.) en verblijfsruimte

KUNSTWERK
NIEUW
BLEYENBURG
Het kunstwerk, dat is
herplaatst bij Nieuw
Bleyenburg, heeft
menig voorbijganger doen stilstaan met de vraag:
“Mooi, maar wat
stelt het voor?” Wij
kunnen u vertellen dat
het is gemaakt door de beeldhouwer Arie van de Berg.
Het is genaamd “Voortgang van het Leven”
en stelt symbolisch een druppel water voor.

EEN TWEEDE LEVEN VOOR Restaurant en Ontmoetingcentrum
UW BLOEMBOLLEN
voor 55+ “Nieuw Bleyenburg”
In de wintermaanden halen veel mensen alvast het
voorjaar in huis. Hyacinten, krokussen en narcissen
versieren stukjes of staan apart gegroepeerd in de
vensterbank of op tafel. Wanneer de bollen zijn uitgebloeid worden ze meestal weggegooid.
Het Milieupunt Noordoost wil daar iets tegen doen.
U kunt uw uitgebloeide bollen bij het Milieupunt
brengen. Ze worden daar ingezameld om op ‘kale
stukjes’ in de wijk te worden ingeplant. Zo houden
we de wijk groen!
U kunt uw bollen inleveren bij de Griftsteede in het
Griftpark, van Swindenstraat 129. Graag aanleveren
met groen (dan is de kans op succesvol herplanten
groter) en in een bakje.
Meer informatie: Milieupunt Noordoost,
tel. 272 28 88 of milieupuntnoordoost@utrecht.nl.
(30 km.). Met uitzondering van de Eykmanlaan en de
Kapteijnlaan behoort nu geheel Tuindorp Oost tot de
verblijfsruimte en daar geldt dus een maximum
snelheid van 30 km.
Hopelijk is daarmee een einde gekomen aan het
racen door sommige lanen. Ook veel oversteekplaatsen zijn korter, dus veiliger, geworden.
Een wettelijk gevolg van de invoering van het 30 kmgebied is, dat er geen voorrangskruisingen meer
mogen zijn. Dat houdt in, dat het verkeer in de
Troosterlaan en de Van Everdingenlaan voorrang
moet geven aan het verkeer (auto’s én fietsen), dat
van rechts komt uit de zijstraten. Dus bijvoorbeeld:
een auto komend van de Kard. de Jongweg moet in
de Van Everdingenlaan voorrang geven aan
fietsen, die van rechts uit de Hijmans van de Berghlaan, de Zwaardemakerlaan of de Obbinklaan komen.
En dat lukt alleen bij extreem lage snelheden.
Met de nieuwe fysieke inrichting alléén is de veiligheid echter nog niet gewaarborgd. Die hangt ook af
van ons eigen rijgedrag. Laten we daarom elkaar de
ruimte geven!

DE BUURTOVERLEGGROEP
TUINDORP-OOST
In het najaar heeft de buurtoverleggroep TuindorpOost zich gebogen over zaken, die te maken hebben met ruimtelijke ordening. En dat zijn er in en
rond onze buurt momenteel nogal wat: vervangende nieuwbouw zorgcentrum Tuindorp Oost, mogelijke uitbreiding van het winkeloppervlak van De
Gaard, mogelijke vernieuwbouw van Prinsenhof,
woningbouw op het terrein van de voormalige
Gerardus Majella Mavo, verplaatsing van de speeltuin De Pan en nog enkele zulke zaken.
Met de uitkomst van het overleg kan het buurtcomité weer flink uit de voeten. Wilt u ook meedoen met het halfjaarlijks overleg, meld u dan bij
de secretaris van het Buurtcomité Tuindorp-Oost:
Ilse Thomis, tel.: 271 37 36.

Culinair: erwtensoepbuffet
Er is een erwtensoepbuffet op maandag 16 februari (€ 6,50). U kunt
onbeperkt erwtensoep eten met
roggebrood en katenspek.
U bent welkom vanaf 17.00 uur en
we raden u aan om te reserveren.
Lezing over het Griftpark en
Tuinwijk
Voor geïnteresseerden in de geschiedenis en de verhalen van Utrecht
organiseren we een lezing op
woensdag 18 februari van
14.30 u tot ca.15.30 u.
Presentatie: Els Lagas van ’t Gilde.
U kunt gewoon binnen lopen en de
entree is gratis.
Bingo
Op maandag 23 februari bent u
van 14.00 u tot 16.00 u welkom in
de serre voor een gezellige bingo.
De kosten inclusief een bingoboekje,
koffie, thee en cake bedragen
€ 10,00. Uiteraard zijn er leuke
prijzen te winnen.
U kunt zich opgeven bij de mede-

werkers van het restaurant. Reageer
snel; het aantal plaatsen is beperkt!
Restaurant: tel. 272 58 77
Gastvrouw/gastheer
De dagverzorging en het ontmoetingscentrum van Cascade Nieuw
Bleyenburg zoeken vrijwilligers die
ondersteuning willen geven bij
…de dagverzorging.
De taken bestaan uit het ontvangen
van bezoekers, schenken van koffie
en thee en ondersteuning bij
activiteiten. Voor één of meerdere
dagdelen.
….bingo’s, muziekvoorstellingen
en creatieve workshops.
Af en toe een middag of avond.
…verenigingsactiviteiten.
In de loop van 2004 zoeken we mensen om één of meer vaste dagdelen
te helpen bij verenigingsactiviteiten,
die we aan het opzetten zijn.
Interesse?
Neem contact op met Rianda Mulder
of Kees van Veen tel. 272 47 45

Hé, wat vliegt daar voor moois?
Het gaat goed met de vlinders in
Utrecht. Er komen meer vlinders
op meer plaatsen en ook meer
verschillende soorten. In de tuinen en stadsparken van Utrecht
vinden de vlinders hun voedsel en
hun rust.
Een wandeling door stad en park
wordt iets bijzonders wanneer u een
vlinder op naam kunt brengen. Daarom organiseert De Vlinderwerkgroep
Utrecht vlinderherkencursussen.
In twee avonden leert u aan de hand
van dia’s de diverse soorten vlinders
te onderscheiden. Tevens leert u iets
over de ont-wikkeling en het leven
van de vlinders.
Op de twee zaterdagen die bij deze
cursus horen gaan we de vlinders in
het echt be-kijken.
De eerste zaterdag is in Utrecht zelf.
De tweede zaterdag reizen we af
naar de duinen van het
Waterleidinggebied van Amsterdam,
waar we vanwege de specifieke
plantengroei andere bijzondere vlinders kunnen zien.
De cursusavonden: wo 14 april en

wo 23 juni van 20.00 u tot 22.00
u in het Griftpark
De buitenexcursies: za 1 mei en za
3 juli van 10.00 u tot 17.00 u.
Kosten: 10 euro. Aanmelden bij
Milieupunt Noordoost te Griftsteede,
tel. 272 28 88.
Voor informatie over de Vlinderwerkgroep Utrecht: Henk Hendriks,
tel. 271 65 06.

Ik zie een vlinder: leuk;
Ik zoek z’n naam op: leuker;
Ik weet zijn naam: nog leuker.

Vorig jaar is in het Griftpark voor het
eerst de vlinder “het Landkaartje”
gezien. De vleugels van deze vlinder
lijken sterk op een landkaart, vandaar
zijn naam. Het bijzondere van deze vlinder is dat hij in de lente een ander kleur
heeft dan in de zomer.

EVENEMENTEN
GRIFTPARK

T

Zondag 15 februari 13.00-17.00 uur:
Winter in het Griftpark
Bij sneeuw met paard en slee door het park.
Vertelster met winterse verhalen. Activiteiten in
de sfeer van de prehistorie zoals broodjes
bakken boven een kampvuur.
Zondag 18 april 12.00-17.00 uur:
Kleurrijk Griftpark
Manifestatie Natuurlijk Tuinieren. Verkoop ecologische planten en planten uit de eigen kweekkas. Vertelster Jenny Vink met een vlinderverhaal. Djembee en/of Didgeridoo. Activiteiten
Stadsboerderij/educatieve tuinen.
Exposities in de hal van Griftsteede:
Week 4 t/m 9: Wax-art door Corrie Kersbergen
week 10 t/m 15: Johan Thomasse (schilderijen)
en Ine Savenije (glas in lood, tiffany)
week 16 t/m 18: Fototentoonstelling dieren en
planten in het Griftpark
Kijk en doe tentoonstellingen in de hal
van Griftsteede:
1 april tot 31 mei: Butterfly de Vlinder

VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
(stand van zaken bij het ter perse gaan van
dit nummer)
a) Trapveldje. Bijna kwam er vertraging in
de ingebruikneming van het nieuwe trapveldje: een groot aantal molshopen dreigde het
bespelen onmogelijk te maken. Inmiddels heeft
onze wijkopzichter, Ton van ’t Schip, een professionele mollenvanger aan het werk gezet. Zodra
de winter voorbij is, kunnen de doeltjes dan ook
geplaatst worden.
b) Woningbouw Gerardus Majella en Visie
Eykmanlaan. Er komt wat meer duidelijkheid
intern bij de gemeente welk model er voor de
woningbouw aan de Winklerlaan geschikt zou
kunnen zijn, rekening houdend met de verlangens, zoals die bij eerdere inspraakbijeenkomsten zijn verwoord. Alvorens daarop verder te
borduren heeft de gemeente een extern bureau
de opdracht gegeven uit te zoeken, wat de nieuwe milieuwetgeving voor consequenties heeft
i.v.m. het nabij gelegen LPG gasvullingspunt aan
de Eykmanlaan. Die consequenties kunnen ook
van invloed zijn op de vervangende nieuwbouw
van het zorgcentrum. We verwachten in het volgend nummer duidelijkheid te kunnen geven.
c) De Gaard. Deze maand worden naar verwachting de contractbesprekingen tussen de
gemeente, Ahold en de eigenaar van het winkelcentrum AZL afgerond, waarna het groene licht
gegeven kan worden voor de uitvoering.
d) Mogelijke uitbreiding van De Gaard.
Midden februari wil het college een besluit nemen, of aan het initiatief van de projectontwikkelaar medewerking kan worden verleend en, zo
ja, onder welke voorwaarden. Alle betrokkenen
zullen in dat geval in een vroeg stadium geïnformeerd worden.

TUINDORP OOST:
‘EEN BUURT VOOR
IEDEREEN’
Op 19 december werd in de Jeruzalemkerk de eerste bijeenkomst gehouden
voor “jong en oud” uit Tuindorp Oost.
De datum was wat ongelukkig gekozen:
aan het begin van de kerstvakantie.
Daardoor was de opkomst niet groot,
maar de gezellig-heid leed daar beslist
niet onder! Alle aanwezigen vonden het
een geslaagde avond. De voorzitter van
het buurtcomité heette de aanwezigen
welkom en schetste in het kort de veranderingen die zich in de afgelopen 40
jaar in Tuindorp Oost hebben voltrokken, de oorzaken daarvan en de gevolgen voor de sociale samenhang. Hij
noemde het nog steeds een plezierige
wijk om in te wonen.
Margriet Tiemersma en Alican Genç van
Cumulus, die ondersteuning verlenen bij
het project, leidden vervolgens een
buurtquiz, waarbij de aanwezigen in
vier groepen werden verdeeld. De winnende groep kreeg een waardebon van
Wiljo Tukker om gezamenlijk een patatje te eten bij Shi. Onder het genot van
een (of meerdere) glaasjes werd vervolgens gebrainstormd over activiteiten
voor het komend jaar. Een veelvoud van
ideeën kwam op tafel, waaronder:
Gezelligheid/vrije tijd: vrijmarkt voor
de jeugd, jeu de boules, nieuwjaarsborrel, schilderwedstrijd en bridge.
Jong & oud: sportdag, ontvangst nieuwe bewoners, buurtorkest, lezingen en
skate-dam-schaak-dartscompetitie.
Veiligheid: openbaar toilet bij De
Gaard, honden aan de lijn en aandacht
voor autoinbraak.
Voorzieningen: Ontmoetingsplek/centrum, informatiebord, half pipe,
bankfiliaal en Blokker.
Het buurtcomité en Cumulus gaan de
haalbaarheid van deze en de vele andere suggesties onderzoeken. Een aantal aanwezigen gaat met Margriet vervolgbijeenkomsten voorbereiden.

OP DE KOFFIE BIJ
ABRONA
Abrona is een christelijke organisatie
voor dienstverlening aan mensen met
een verstandelijke beperking. Het
zorgaanbod van Abrona is bijzonder
breed en de dienstverlening flexibel.
Zowel kinderen als volwassenen kunnen er terecht voor onder meer wonen, logeren, dagopvang, naschoolse
opvang, noodopvang, maaltijden,
training en thuiszorg. Al deze voorzieningen zijn verspreid over de hele
provincie Utrecht en bijna 1350 mensen maken gebruik van deze diensten. In Nieuw Bleyenburg wonen aan
de Van Esveldstraat 103 op de derde
verdieping 19 zorgvragers van
Abrona. Het betreft een groep mensen in de leeftijd van 50 tot 72 jaar.
Wij zouden het leuk vinden als sommige van ”onze” bewoners eens een
bezoekje zouden krijgen. Iemand die
af en toe op de koffie komt of zin
heeft om er met een bewoner een
middagje op uit te trekken. Waar het
vooral om gaat is sociaal contact en
een stukje gezelligheid. Is dit iets
voor u? Neemt u dan contact op
met begeleidster Astrid Gorissen,
tel. 271 14 16.
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

WIST U DAT.….

COLOFON

…het ABN-AMRO filiaal in De Gaard op
vrijdag 20 februari om 13.00 uur voorgoed de deuren sluit? En dat er gelukkig wel één nieuwe pinautomaat aan
het plein komt?
…De Hoek een nieuwe locatiemanager
heeft: Monique Wageveld? Telefoon van
De Hoek: 272 12 18
…na de oproep in ons vorig nummer
twee goede naaimachines gebracht zijn
naar De Hoek?
…er nog geen nieuwe huurder is voor
het pand van de ABN-AMRO?

Aan dit nummer werkten mee:
Frank van Cassel, Dorothé Cras, Lidwine Elshof,
Astrid Gorissen, Alies van den Hijligenberg,
Marjolein Hillege, Alber Hogema, Jos Kloppenborg, José Leijgraaff, Rianda Mulder en Rinco
Veenema.
Alies van den Hijligenberg
Fotografie:
Aard de Kruijf
Vormgeving :
Grafische Vormgeving
E-mail:
jose_leijgraaff@wanadoo.nl
Postadres:
van Herwerdenlaan 6,
3571 ZK Utrecht
Bezorging:
Ilse Thomis, Tel: 271 37 36
Oplage:
2.800 stuks
Verschijning:
6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij: 27 maart 2004

