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DE DIERENAMBULANCE
Een platgereden moedereend, jonge eendjes die piepend
om hun moeder op de drukke weg rondscharrelen, een
onthutst kind in de auto dat gerustgesteld moest worden.
De dierenambulance bood uitkomst. Nieuwsgierig als wij
zijn, wilden we daar wel wat meer van weten.
De vrijwilligers van de dierenambulance maakten tijd vrij
om ons te woord te staan.
Elcke van der Meer is vanaf de oprichting in 1980 vrijwilligster bij de
Stichting Dierenambulance. De stichting, die draaiend wordt gehouden
door vrijwilligers en donateurs, is
begonnen op een locatie aan de
Bemuurde Weerd. ‘Toen er gerenoveerd was, moesten we weg, omdat
de gemeente de panden daar nog
alleen voor bewoning wilde bestemmen; er mochten geen bedrijven
meer in, dus ook geen dierenambulance, vertelt Elcke. Zelf woonde zij
toen met man en kind in de Valkstraat. ‘We vonden het daar te druk
worden voor een opgroeiend kind,
dus toen we het huis aan het Molengraaffplantsoen vonden, was het
twee vliegen in één klap. Dit huis is
heel geschikt voor een bedrijf aan
huis. We wonen boven en beneden
zit de dierenambulance. De ingang
van de dierenambulance zit aan de
achterkant van het huis, aan de Van
Everdingenlaan, zo is werk en privé
mooi gescheiden. En de ligging is
ideaal, we zitten hier vlakbij de uitvalswegen, je bent zo de stad uit.

We bestrijken een groot deel van de
provincie Utrecht: Maarssen, De Bilt,
Bilthoven, sinds kort hoort Maartensdijk daar ook bij, Houten, Nieuwegein, Bunnik, Odijk. Maar in Leidsche
Rijn komen we niet, dat klinkt gek,
omdat het nu ook bij Utrecht hoort,
maar de A2 is een grens voor ons.
Mensen in Leidsche Rijn moeten de
dierenambulance in Woerden bellen,
die zit daar veel dichterbij.’
Op dit moment werken er, naast Elcke
en haar man Hans, drie vrijwilligers

mee bij de dierenambulance. ‘Het is
moeilijk om geschikte vrijwilligers te
vinden’, aldus Elcke, ‘vaak hebben
mensen niet echt een goed beeld van
het werk. Ze zeggen bijvoorbeeld dat
ze van dieren houden, maar dat is
niet altijd een goede drijfveer. Je
wordt door dit werk geconfronteerd
met veel dierenleed, als je veel van
dieren houdt, kan dat te zwaar voor
je zijn.’ Maar waar haalt Elcke zelf
dan de motivatie vandaan? ‘Nu ja, ik
houd veel van dieren. Als kind was ik
er al druk mee. Ik vond altijd van alles, kneuzige duiven, zielige egels.
Toen ik negentien was las ik een advertentie waarin vrijwilligers gezocht
werden voor een toen nog op te richten dierenambulance. Weet je, door
dit werk doe je tenminste iets aan
dierenleed. Ongelukken gebeuren,
dat hoort erbij. Ons werk is het om
het zo snel mogelijk op te lossen.
Soms is een dier te redden, soms
niet, maar dan kan het wel uit zijn
lijden verlost worden en rustig inslapen.’
Vrijwilligers worden uitgebreid ingewerkt. Wat kennis van EHBO is noodzakelijk en ook een rijbewijs is een
vereiste. Het meeste leren de vrijwilligers in de praktijk.
Voor welke dieren rukt de dierenambulance uit? Wat gebeurt er met de
dieren die opgehaald worden? Elcke:
‘Vaak gaat het om aangereden katten of honden, maar ook wel eens
een ree. Verder krijgen we regelmatig
te maken met roofvogels, zoals de
torenvalk en de buizerd, watervogels,
schildpadden… je kunt het zo gek
niet bedenken. De dieren worden
door ons naar de dichtstbijzijnde dierenarts vervoerd. In onze regio werken we samen met 47 dierenartsen.
We rijden niet uit voor elk uit het
nest gevallen vogeltje, maar de meer
bijzondere vogels brengen we naar
het vogelasiel Rotsoord. Mensen die
uit het nest gevallen vogels willen
redden, kunnen die daar zelf naartoe

brengen. Hier in de regio is ook een
speciale opvang voor slangen en voor
fretten. Als een dier geen eigenaar
heeft, of we kunnen de eigenaar niet
achterhalen, gaat het naar een asiel
of speciale opvang. We vangen hier
geen dieren op, daar is geen plek
voor. We zijn er alleen maar voor de
eerste hulp en voor het vervoer. Er
zijn natuurlijk veel dieren die een
aanrijding niet overleven. Per jaar
halen we zo’n duizend kadavers op.
Dode katten bewaren we zeven
dagen hier, in een vriezer. We geven
het signalement van zo’n kat door
aan Amivedi. We verzorgen de kat,
naaien hem indien nodig dicht. Als
een baasje via Amivedi bij ons terecht komt om zijn kat te identificeren, zorgen we dat het er niet te
akelig uitziet. In deze regio functioneert Amivedi zeer goed. Een oude
mevrouw, ze is wel tachtig
geloof ik, zit aan de telefoon. Ze heeft een geweldig
geheugen, beter dan een
jonge meid van twintig, via
haar vinden veel baasjes
hun kat terug. Hoe naar het
ook is wanneer je kat dood
blijkt te zijn, je kunt het dan toch
maar beter weten, dan wanneer je
erover in spanning zit.’
Zijn er nog opvallende seizoensgebonden problemen waar de dierenambulance voor komt te staan?
‘‘s Zomers kan het behoorlijk druk
zijn. De mensen hebben hun deuren
wat meer open staan, zodat huisdieren makkelijker de weg op rennen.
En een paar zomers, toen het heel
warm was, hadden we veel werk
door het uitbreken van botulisme. Ineens een heleboel dode watervogels.
Wanneer ons zoiets opvalt, melden
we dat meteen bij het Hoogheemraadschap, zij zijn van het waterbeheer en onderzoeken het dan verder.’
De wijkkrant hoopt voor de medewerkers van de dierenambulance dat
het een koele zomer wordt.
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HARTELIJK DANK
WIJKBUREAU VOOR
DE BRUGGETJES OP
DE DRIEHOEK!
De meeste mensen uit de wijk
TUINDORP-OOST kennen het
schitterende tuinenpark DE DRIEHOEK. Het park is vrij toegankelijk en bereikbaar via het lange
toegangspad aan de Winklerlaan
tussen het ZORGCENTRUM TUINDORP-OOST en de spoorlijn.
Het nieuwe bestuur van het tuinencomplex doet er alles aan om het
park goed te onderhouden. Op het
park worden allerlei activiteiten georganiseerd op het gebied van
natuureducatie.
Veel activiteiten zijn in samenwerking
met het Zorgcentrum. Zo was er een
lezing over Ooievaars.

Een punt van zorg met betrekking
tot het grote onderhoud, betrof de
toestand van de bruggetjes over de
karakteristieke sloten op het complex. De twee bruggen waren al jaren
gammel en verrot, en erg gevaarlijk
voor gebruikers. Dankzij de medewerking van het Wijkbureau NOORD
OOST, en met name van de assistentwijkmanager Harrie Urlings, is het
mogelijk geweest om op korte termijn nieuwe bruggen te laten bouwen. Het is geweldig dat de bewoners van het Zorgcentrum nu weer
mooie korte rondjes kunnen wandelen over het complex en niet meer
helemaal naar achteren moeten
lopen om langs een andere route
terug te keren. De tuinders zijn trots
op deze verfraaiing en aanzienlijke
verbetering van hun park. Ze nodigen
alle bewoners van onze wijk en natuurlijk van het Zorgcentrum uit om
eens te komen kijken. Het tuinenpark
is in deze tijd van het jaar op zijn
mooist. Het complex is een oase van
rust en er zijn heel veel vogels te zien
en te horen.
Let op, spijtig genoeg moet de poort
om zes uur ‘s avonds gesloten worden in verband met inbraak en diefstal uit de huisjes.
Rinus Sommeijer,
tuinenpark DE DRIEHOEK

De feiten
Op 11 mei maakte het college van
B & W het plan “Verdienend vermogen” bekend om te onderzoeken
of op 16 met name genoemde groenlocaties binnen Utrecht woningen
gebouwd kunnen worden.
Aan onze kant zijn dat:
- het gebied rond De Gaard,
- de drie volkstuincomplexen,
- het grasveld met trapveldje langs
de Winklerlaan,
- het terrein van Scouting aan de
Kögllaan,
- het veemarktterrein,
- de groenstrook langs de Karel
Doormanlaan .
Op 1 juni is er door de raadscommissie
over gepraat en de meeste fracties lieten
niet het achterste van hun tong zien.
“Geen groen voor poen” en de groene
mars waren de raadsleden niet ontgaan.
De bezwaren van het platform richten
zich niet tegen woningbouw. Integendeel,
wat wethouder Verhulst daar ook van
suggereert, als hij nogal demagogische
zegt, dat er 102.000 woningzoekenden
zijn, zonder erbij te zeggen, dat de meeste daarvan al in Utrecht wonen en dus bij
verhuizing een woning achterlaten.
Ook het platform vindt, dat er meer
woningen moeten komen. Maar niet op
de genoemde groene plekken. Wél op de
vele lappen grond, die de woningcorporaties in bezit hebben, of op ongebruikte
stukken bedrijfsterrein of op de jaarbeursterreinen. Laat de gemeente de
doorstroming eerst maar op gang brengen door seniorenwoningen en studentenflats te bouwen.
Hoe gaat het nu verder?
Het college heeft op 11 juni, geschrokken
door de felle reacties, besloten een stap
terug te doen. Er komt geen voorstel aan
de raad, zoals de bedoeling was. Wel
heeft het college een brief aan de raad
geschreven met de vraag kaders te stellen voor de plannen en aan te geven voor
welke locaties er een voorstel mag komen
en onder welke voorwaarden. Bij de
kaderstelling zal rekening moeten worden
gehouden met de zinsneden over het
groen, zoals die in het collegeprogramma
staan: “Utrecht moet een groenere uitstraling krijgen”, “de kwaliteit van groenen speelvoorzieningen dient te worden
verhoogd” en “er komen meer middelen
voor het schaarse groen”. Ook staat in de
brief, dat bewoners, vroegtijdig bij de besluitvorming moeten worden betrokken.
De brief zal op 24 juni door de raad worden behandeld. Het platform zal voorafgaand aan de vergadering de vele ingezamelde handtekeningen aanbieden.
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Als het om een sprookje ging, dan z
haal beginnen met: “op een mooie d
Maar het gaat om een bizarre nachtmerrie
en dus staat hier: “op een kwade dag in
mei”. Op die kwade dag zaten een bevlogen vrijwilligster uit Voordorp en een
al even enthousiaste vrijwilliger uit
Tuindorp Oost aan de koffie. Het gesprek kwam als vanzelf op het persbericht van de dag daarvoor over het
collegeplan ‘Verdienend vermogen’. En
Nicole zei tegen Albert – want die twee
waren het- : ”Maar dat kan toch niet waar
zijn!!” En ze waren het er al gauw over
eens, dat hier actie ondernomen moest
worden. Actie tegen het onvoorstelbare
idee om in het schaars met groen bedeelde Utrecht vijfenveertig locaties
met gebruiksgroen (geen kijkgroen) te
verkopen om de begroting in evenwicht
te brengen.
Maar hoe pak je dat dan aan? Niet
met z’n tweeën in ieder geval. Dus
werd besloten om de besturen van
naburige bewonersorganisaties,
volkstuinverenigingen en Scouting
uit te nodigen voor spoedoverleg.
Een veertigtal mensen zat de dinsdag daarna rond de tafel en al
gauw bleek, dat iedereen hetzelfde
dacht en voelde: ”Dit mag niet gebeuren!”. “De inhoud van het plan
deugt niet en ook de gevolgde procedure niet”. En al pratend ontstond het idee het platform “Geen
groen voor poen” op te richten, en
daarmee een “Groene Mars” en een
handtekeningenactie te organiseren.
Dat is natuurlijk sneller besloten
dan uitgevoerd. Er moesten flyers
ontworpen en gedrukt worden. Er
moesten ballonnen besteld worden,
een vergunning en politiebegeleiding aangevraagd, persberichten
uitgegeven, een podium en een
geluidsinstallatie gevonden.
En dan de organisatie van de mars

Activiteitenkalender Nieuw Bleyenburg, Jan van Galenstraat 6
Wilt u meedoen aan de activiteiten van het Restaurant en
Ontmoetingscentrum 55+ “Nieuw Bleyenburg”, vul dan in het
Restaurant een inschrijfformulier in en voldoe dan tevens de kosten
van deelname.
Voor informatie kunt u bellen: 272 58 77. Graag tot ziens!

Mars
Mars

zou dit verdag in mei”.
zelf: wie verspreiden de flyers, wie blazen de
ballonnen op enz.enz.? En het is gelukt!
Dankzij de inzet van velen en dankzij het
massale support van de bewoners.
De geweldige opkomst bij de Groen
Mars, in het Pinksterweekend nog wel,
geeft de organisatie veel voldoening en
is een stimulans om versterkt door te
gaan. Want doorgaan doen we. Het bestuurlijk bastion wankelt al wel, maar ligt
nog niet om. Uw opkomst houdt voor ons
een duidelijke opdracht in: het plan in
deze vorm moet van tafel!

Wist u trouwens dat ons sfeervolle en eigentijds restaurant dagelijks, behalve op zaterdag, is geopend vanaf 11:00 uur tot 19:30 uur voor iedereen
vanaf 55 jaar. Een gevarieerd driegangen menu kost u slechts € 8,80.

Kalender juli en augustus 2004
vr
ma
di

2-9-16 juli 10.00-12.00
5-12 juli 10.00-12.00
6 juli 13.30-15.30

wo
wo

7-14 juli 14.00-16.00
7 juli 14.00-16.00

do
di
wo
zo
di

8 juli
13 juli
14 juli
18 juli
20 juli

14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
13.00-15.00
16.00-17.15

wo
do
ma
di

21 juli
22 juli
26 juli
27 juli

19.30-21.30
14.00-15.30
14.00-16.00
15.00-16.30

ma
di
di
do

2 aug.
3 aug.
10 aug.
12 aug.

14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.30-16.00

ma 16-23-30 aug. 10.00-12.00
di
17 aug. 13.00-15.30
do
wo
ma

19 aug. 13.00-16.00
25 aug. 14.00-16.00
30 aug. 19.30-21.30

internetcafe
internetcafe + inloopspreekuur
Middaguitstapje
(bestemminig nog te bepalen)
internetcafe
Gezellige middag met
accordeon muziek en ijs
Lezing ”Rivierenwijk Utrecht”
Middag rondom Poëzie
Workshop Kaarten maken
High tea
Video van Kees Brusse:
”Vader is zo stil.”
Zeemanskoor ”De Brulboei”
Zomer quiz
Bingo
Gespreksmiddag over video
”Vader is zo stil.”
Lezing ”Oekraine”
Kaartmiddag
Weense muziekmiddag
Gespreksmiddag,
thema ”Rouwverwerking”
Inloopspreekuur
Middag uitstapje
(bestemming nog te bepalen)
Poffertjes en accordeonmuziek
Bingo
Trio Melodia

Evenementenprogramma
Griftpark 2004

Gilde Utrecht organiseert de volgende
wandelingen op woensdagavond:

Donderdag 1 juli tot en met zaterdag 3 juli:
Ecologisch maaien met een Pools trekpaard
in de natuurkern (bij het restaurant).
Ouders en kinderen kunnen meehelpen.

23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug.
11 aug.
18 aug.
25 aug.
1 sept.
8 sept.

Zaterdag/Zondag 21/22 augustus,
bij slecht weer 28/29 augustus:
Street Painting festival.
Op het evenementenlandschap(skatelandschap/
gamebox). Met krijt op waterbasis op de bestrating
tekeningen maken. Workshops met professionals,
beginners en kinderen.
Exposities in de hal van Griftsteede:
week 23 t/m 27 Kunst van cursisten van ”De Wilg”
(organisatie voor vrije-tijd en vorming voor mensen
met een verstandelijke beperking)
week 32 t/m 36 foto’s door Edwin Verhoef

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

“ 80-jarige op de wereldkaart” (fietstocht)
“Oh... lieve stad, Utrecht in de poëzie”
“Sint-Maarten in de Tolsteeg”
“Domplein - Buurkerkhof – Mariaplaats”
“Literaire wandeling”
“Hofjes en steegjes rond de Geertekerk”
“De Maliebaan”
“De Rivierenwijk, een nog jonge wijk”
“Heiligen langs de grachten”
“Aan de grens van het Romeinse Rijk”
“Wijk A ‘Oranjestam’”
“Vijf jaar Griftpark”

De kosten bedragen € 2,50. Kinderen en U-pashouders 50% reductie.
Informatie en aanmelding op werkdagen van 14.00 uur tot 16.00 uur:
Gilde Utrecht, Nachtegaalstraat 2, 3581 AG Utrecht, tel: 234 32 52.
Bij aanmelding wordt de vertrekplaats meegedeeld.

Leeftijdsopbouw Tuindorp-Oost

Komen jullie ook……

2000
totaal aantal inwoners 2475
0 t/m 3 jarigen
71
4 t/m 11jarigen
137
12 t/m 17 jarigen
86
18 t/m 24 jarigen
108
25 t/m 34 jarigen
363
35 t/m 44 jarigen
308
45 t/m 54 jarigen
279
55 t/m 64 jarigen
252
65 t/m 79 jarigen
569
80-plussers
302

T

Straattekenwedstrijd
Ook dit jaar is er weer een straattekenwedstrijd.
Kinderen uit het verspreidingsgebied van deze wijkkrant
kunnen meedoen.

Leeftijd: 4 t/m 12 jaar. De wedstrijd wordt
gehouden op zaterdag 26 juni op het schoolplein van de Beiaard aan de Van Loonlaan.
We beginnen om 10.30 en eindigen ongeveer 12.30.
(Bij regen wordt de wedstrijd verzet). Ouders zijn ook van harte
welkom en kunnen onder het genot van een kopje koffie genieten van de prestaties van hun kroost.
Vorig jaar zijn er zeer mooie tekeningen gemaakt en hebben de
deelnemende kinderen en hun ouders zich prima vermaakt. Het
was een gezellig festijn. De jury vond het een feest om al de
tekeningen te mogen beoordelen en de kinderen zo enthousiast
aan het werk te zien. Reden genoeg om er ook dit jaar weer een
leuke wedstrijd van te maken.
Komen jullie ook?
Wie mee wil doen, moet uiterlijk woensdag 23 juni het toegevoegde strookje volledig ingevuld in de brievenbus doen van
Wiljo Tukker, Wevelaan 58.
Ook e-mailen kan: tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Fietswrakken
Fietswrakken belemmeren de doorgang voor voetgangers en geven de straat een rommelige aanblik.
Artikel 104, lid 2 van de Algemene Plaatselijke
verordening maakt het dan ook strafbaar om een
fiets- (of voertuig)wrak langs de openbare weg te
laten staan. Art. 76, lid 1 van de APV verbiedt hetzelfde uit het oogpunt van milieuverontreiniging.
Wat is nu precies een fietswrak?
“Een wrak is een voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een
kennelijke verwaarloosde toestand verkeert”.
Concreet: twee lege banden, kapot voor-of achterwiel of het ontbreken van een zadel maken een
fiets tot wrak. Het stallen van een fietswrak om
de onderdelen te gebruiken, is dus ook niet toegestaan.
Heeft u een fietswrak voor de deur of ziet u er een
elders in de wijk, bel dan per omgaande het wijkbureau: Tel: 286 39 40
Het wrak wordt dan weggehaald op donderdag
24 juni in Tuindorp Oost, Voordorp en Huizingabuurt.

PRIKBORD
Volleybalclub “De Senioren”
vraagt leden (40-80 jaar).
We spelen vanaf 7 september elke
dinsdagavond van 18.45 uur
tot 20.15 uur in De Regenboog aan de
Wevelaan.
Aanmeldingen bij Jo Stomp,
Zwaardemakerlaan 67, Tel. 271 61 71

Leeftijden in procenten
0 t/m 3 jarigen
4 t/m 11 jarigen
12 t/m 17 jarigen
18 t/m 24 jarigen
25 t/m 34 jarigen
35 t/m 44 jarigen
45 t/m 54 jarigen
55 t/m 64 jarigen
65 t/m 79 jarigen
80-plussers

VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN
a) Gerardus Majella. Het rapport
van het externe adviesbureau over de
gevolgen van de nieuwe milieuwetgeving voor de woningbouw is inmiddels ontvangen. Het college beraadt zich nu op de te nemen milieutechnische maatregelen.
b) Herinrichting van het plein
van De Gaard. De afgelopen
weken zijn door Ahold gebruikt voor
voorbereidende activiteiten, zoals
inhalen van offertes en verstrekken
van opdrachten. De komende weken
komen de bestelde materialen binnen. Van 19 juli tot en met 8 augustus is de bouwvakvakantie.
Daarna, op 9 augustus, beginnen de
eigenlijke werkzaamheden: het verplaatsen van de oostgevel en van de

Vanaf eind augustus zoeken wij
voor 2 dagen in de week een
lieve oppas of oppasgezin uit
Tuindorp Oost voor onze zoon
Jesse (4 jaar), die dan naar de
Regenboogschool gaat, na schooltijd
en evt. tussen de middag.
Vergoeding in overleg.
Reacties naar Liesbeth & Pieter,
tel. 273 24 46.

2,9
5,5
3,5
4,4
14,7
12,4
11,3
10,2
23,0
12,2

2001
2563
83
148
106
126
360
325
307
243
546
319

2002
2550
87
149
107
133
345
319
302
243
531
334

3,2
5,8
4,1
4,9
14,0
12,7
12,0
9,5
21,3
12,4

3,4
5,8
4,2
5,2
13,5
12,5
11,8
9,5
20,8
13,1

2003
2553
94
162
118
131
347
304
319
242
526
310

2004
2547
94
165
115
139
371
303
329
240
482
309

3,7
3,7
6,3
6,5
4,6
4,5
5,1
5,5
13,6 14,6
11,9 11,9
12,5 12,9
9,5
9,4
20,6 18,9
12,1 12,1
bron: GBA

ingang van Albert Heijn. In de eerste
week van oktober moet het werk
gedaan zijn.
Direct daarna wordt een aanvang
gemaakt met de herinrichting van het
plein. Dat zal naar het zich laat
aanzien duren tot half december.
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

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Janine Beens, Dorothé Cras, Henk Denneman,
Albert Hogema, José Leijgraaff, Kitty Mulder,
Rinus Sommeijer, Kees van Veen.
Harmien L. Robroch
Fotografie:
Janine Beens
Aard de Kruijf
Vormgeving :
E-mail:
jose_leijgraaff@wanadoo.nl
Postadres:
Naberlaan 7,
3571 ZH Utrecht
Bezorging:
Ilse Thomis, Tel: 271 37 36
Oplage:
2.900 stuks
Verschijning:
6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij: 7 augustus 2004

