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Met het warme zomerweer heeft onze wijk een geweldige
attractie voor de kinderen uit de buurt (en omstreken):
het badje op het Kouwerplantsoen.
De wijkkrant observeerde op een warme dag in de vakantie
het badje. Wie zet het badje aan en uit, de gemeente of een
goede fee? Wie komen er spelen?
’s Ochtends om 10.00 uur signaleren
we de eerste activiteit rond het
badje. Lisette Feenstra is met haar
twee oudste zoontjes, Jesse (9) en
Feije (6) het badje aan het vegen.
Gewapend met bezems, stoffer en
blik en een emmer zijn ze druk in de
weer. De jongens vegen alle blaadjes
en rommeltjes die langs de rand liggen naar het midden waar Lisette de
boel verder opveegt. Rens (5 maanden), kijkt vanuit zijn wagen toe naar
alle bedrijvigheid. Lisette, die in de
Winklerlaan woont, vertelt: ‘Als het
lekker weer is, boven de 25°C, kijk ik
‘s ochtends hoe het badje erbij ligt.
Vaak staat het al aan als ik ga kijken,
dan is iemand me voor geweest,
maar soms, als dat nog niet zo is,
haal ik thuis bezems en gaan we aan
het werk. Het badje moet altijd eerst
geveegd voor het aan kan. In het
badje liggen vaak blaadjes en zand
en erom heen ligt altijd wel wat glas.
Soms ligt er ook glas in het badje. Ik
heb het laatst een keer gehad, toen
waren er wel vijf flesjes kapot gegooid in het badje, toen heb ik twee
uur staan vegen in de brandende
zon. Er was zeker een feestje geweest
de avond ervoor! Ik heb het daar
toen over gehad met de andere vrijwilligers die voor het badje zorgen.
Een aantal avonden is er toen gepost bij het pleintje. Zet maar in de
wijkkrant dat kinderen echt waterschoenen aanmoeten als ze bij het
badje komen spelen.’
Vandaag valt het mee met de rommel
in en om het badje en na een half
uurtje intensief vegen, duikt Lisette
de struiken in en baant zich een weg

langs prikstruiken, spinnen en brandnetels om bij twee putten uit te
komen. Op beide putten zit een slot.
In de eerste put zit een grote stop,
waarmee de afvoer van het badje
afgesloten wordt, in de tweede put
zit, op anderhalve meter diep, een
kraantje waarmee de spuit aangaat.
Met een hendel draait Lisette de
kraan open en meteen spuit het frisse
water het badje in.
Even later komt Florian (9). Hij heeft
zijn zwembroek aan. ‘Ik had net gekeken tussen de garages of het badje
aan stond’ deelt hij mee, ‘Ik woon
ook in de Winklerlaan, net als Jesse.’
12.00 uur
Lisette zit op het gras onder een
boom in de schaduw. Rens ligt op
een kleed om zich heen te kijken wat
er allemaal gebeurt. Af en toe komt
één van zijn grote broers langs, om
hem een knuffel te geven en een
waterballonnetje te halen. Ook andere kinderen die bij het badje spelen,
hebben de waterballonnetjes ontdekt
en komen er eentje vragen bij Lisette.
‘De kinderen genieten erg van het
badje’, zegt Lisette, ‘het is toch ook
fantastisch, zo’n zwembad, als het
ware in je achtertuin.’
Olivier (9) speelt met zijn zusje Isabel
(7) en zijn broertje Emiel (5) bij het
badje. Olivier vertelt: ‘Wij wonen in
Overvecht. Nu zijn we bij oma, ze
past op ons. Zij woont hier op het
Kouwerplantsoen. Oma heeft allemaal zwemspullen voor ons. Dit is
niet mijn eigen zwembroek, maar
eentje die oma voor mij heeft. Oma
heeft ook een voetbal en tennis-

rackets, daar spelen we mee op het
gras. Ze heeft ook een opblaas- vliegtuig- zeehond daar kan je op drijven
in het badje, superleuk!’
15.00 uur
Mevrouw Manschot is druk in de
weer met haar kleindochters Laura
(8) en Annastasia (3), die drie vriendjes hebben meegenomen naar opa en
oma. ‘Geweldig, zo’n badje zo dichtbij huis, als je vijf kinderen moet
bezighouden. Laura, vertel jij eens
wat jij van het badje vindt.’
‘Ik vind het badje erg leuk. Het is
vlakbij oma’s huis dus oma kan heel
makkelijk lekkere dingen thuis ophalen. We hebben net poffertjes gegeten aan de picknicktafel en oma
heeft ook al ijsjes gehaald. Waar ik
woon, is niet zo’n badje.’
‘Maar’, wil mevrouw Manschot
weten, ‘kom je nu hier voor oma of
voor het badje?’
‘Voor het badje natuurlijk!’ antwoordt Laura met een brede grijns,
waarop mevrouw Manschot in de
lach schiet.

‘Ik ben hier ook wel eens met mijn
school geweest’, vertelt Bart (8), een
vriendje van Laura. ‘Ik zit op de
Regenboog in Tuindorp, maar toen
mijn school verbouwd werd, zaten
we hier bij de Regenboog en toen
gingen we wel eens naar het badje.’
Dan komt meneer Manschot op zijn
fiets langs, hij neemt Annastasia en
haar twee vriendinnetjes vast mee
naar huis, om lekker op de bank wat
televisie te kijken. Laura en Bart
blijven nog met oma bij het badje.
17.00 uur
Er zijn nog een aantal kinderen aan
het spelen in en om het badje waarvan het water inmiddels bijna over de
rand stroomt, als Lisette er weer naar
toe komt om het badje uit te zetten.
‘Ik heb hier niet de hele dag gezeten
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Activiteitenkalender 55+
Nieuw Bleyenburg,

Overige seniorenactiviteiten:
(vanaf september!)

PRINSENHOF, Eykmanlaan 431
Restaurant voor 55+:
maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 19.30 uur.
zondag van 12.00 uur tot 19.30 uur.
Het is verstandig te reserveren. Tel: 272 58 77
Internetcafé:
maandag van 10.00 – 12.00 uur (vanaf 29 augustus)
woensdag van 14.00 – 16.00 uur (vanaf 31 augustus)
vrijdag van 10.00 – 12.00 uur (vanaf 2 september)
Senioren Advies Punt:
maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 uur
laatste woensdag van de maand van 17.00 – 19.00 uur
Tel: 272 47 45; e-mail: SAP.nb@cascadezorg.nl
Dagverzorging:
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Tel: 272 47 45 (Wilma Udo)
Voor het restaurant, internetcafé en het Senioren Advies
Punt is geen afspraak nodig.
Di. 23 aug
Do. 25 aug
Ma. 29 aug
Wo. 31 aug

13.00-15.00
13.45-15.30
13.45-15.30
14.00-15.30

Di. 6 sept
Do. 8 sept

13.00-15.30
10.00-16.00

Vrij. 9 sept
Di. 13 sept
Wo. 14 sept
Do. 15 sept
Vrij. 16 sept

Vanaf 17.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
Vanaf 17.30

Di. 20 sept 13.00-15.30
Vrij. 23 sept 14.00-16.00
Di. 27 sept 14.00-15.30
Do. 29 sept
Di. 4 okt
Di. 11 okt
Vrij. 14 okt

14.00-15.30
13.00-17.00
13.00-15.30
14.00-15.30

Di. 18 okt
Do. 20 okt

14.00-15.30
14.00-15.30

Barbecue
Film “Dr. Zjivago” 1
Film “Dr. Zjivago” 2
Kaarten maken. Scherp
schaartje meebrengen
Uitstapje
Modeshow Beysterveld
en verkoop
Mosselmaaltijd + toetje
Bloemschikken
Film “Alleman”
Poëziemiddag
Bourgondische maaltijd
en “Medlley Express”
Uitstapje
TAP speciaal schoenen
Gespreksgroep “eenzaam maar niet alleen”
Bingo
Bustocht Veluwe
Uitstapje
Lezing “leven met
hooggevoeligheid”
Film “De Jantjes”
Drie in de pan en
accordeonmuziek

Koersbal
Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Jeu de Boules (vanaf 15 september)
Elke donderdag van 14.00 uur tot 15.30 uur
Inloopmiddag kaarten
Elke vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Inschrijving en informatie: Restaurant en
Ontmoetingscentrum 55+ “Nieuw Bleyenburg”
Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht,
Tel: 030-272 58 77.

Gymnastiek:
iedere woensdag 9.30 – 10.15uur en 10.30-11.15 uur
Aanmelden bij mevr. Wener, tel: 271 65 04
Tuindorpsoos:
iedere vrijdag van 13.30 – 16.30 uur
Aanmelden bij mevr. Ringeling, tel: 238 09 20

CENTRUM VOORDORP, A. Romerostraat 330
Voordorpsoos:
iedere donderdag 13.30 – 16.30 uur
Aanmelden bij mevr. Copray, tel: 271 48 58

JERUZALEMKERK, Troosterlaan 65
Zangkoor Animato:
iedere donderdag 14.15 – 16.15 uur
Aanmelden bij Dhr. De Grunt, tel: 271 55 87

Activiteitenprogramma
Zaterdag 10 september:
Jongerencultuurdag (evenementenlandschap)
Zondag 11 september:
Solidair Griftpark van 12.00 tot 17.00 uur
Zondag 9 oktober:
Minidag van 12.00 tot 17.00 uur
Woensdag 19 oktober tot vrijdag 21 oktober:
Ecologisch maaien met trekpaard

Exposities
Maandag 29 augustus tot zondag 25 september:
Kunst gemaakt door kinderen, de opbrengst gaat naar het
goede doel van dit jaar WSPA.
Maandag 3 oktober tot zondag 13 november:
Interactieve tentoonstelling “Zwammen onder het blad”,
met fototentoonstelling
Meer weten over bovenstaande?
Bel naar Griftsteede: 272 28 88 of mail naar
Griftsteede@utrecht.nl.
Griftsteede: Van Swindenstraat 129

BEWEGEN VOOR SENIOREN

(persbericht)

Iedere dinsdagmorgen van half tien tot half elf (behalve in de
schoolvakanties) komt een groep senioren bij elkaar in de
Herculeshal om te sporten onder leiding van een gekwalificeerde
sportleraar. Jaren geleden is dit gestart als project van de
gemeente Utrecht en Cumulus en inmiddels maakt het deel uit
van O.V. Hercules. Mensen die interesse hebben zijn van harte
welkom om een keer te komen kijken of mee te doen.
Voor informatie kunt u bellen naar Lieneke Bruinvis, tel: 273 03 49
7

T

wordt nu door de welstandscommissie gekeken of een ander
geschikt model invalidentoilet wél leverbaar is. Het buurtcomité, ontevreden met de gang van zaken, heeft de volgende week een onderhoud met de verantwoordelijke wethouder. Het comité zal er op aandringen dat, als er invalidentoiletten van een ander model worden aangeschaft, er in
ieder geval één in De Gaard wordt geplaatst. Mocht de
levertijd daarvan te lang zijn, dan zal het comité tijdelijke
plaatsing van een normaal toilet bepleiten tot het toegezegde invalidentoilet leverbaar is.
d) Verplaatsing bushalte Hijmans van den Berghlaan.
Een eerste ontwerp is besproken door de commissie die
alle voorgenomen veranderingen aan de Utrechtse wegen
toetst (CAGO). Het buurtcomité heeft alle reacties die binnengekomen zijn op het bericht in de vorige wijkkrant doorgegeven. Het ontwerp wordt nu aangepast. Een besluit of dit
nieuwe ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd kan worden is nog
niet genomen.
e) De Hoek.

Op 16 juni werd een informatieavond gehouden voor inwoners van het beheergebied van De Hoek over de nieuwbouwplannen voor het hostel. In 2000 heeft de gemeenteraad Kögllaan 25 aangewezen als definitieve locatie. In
december 2006 gaat de tijdelijke voorziening aan de
Sartreweg dan ook verdwijnen. Het nieuwe gebouw krijgt
een V-vorm, waardoor een besloten binnentuin ontstaat,
waaraan de kamers komen te liggen. Aan de buitenkant
komt een gang in verband met de geluidsbelasting door de
spoorlijn. De ingang komt aan de Kard. de Jongweg aan de
gesloten kant van de “V’. De maximale hoogte van het gebouw wordt 7 meter. Er zullen behoorlijk wat bomen moeten
verdwijnen, maar er zal een nieuwe groenvoorziening worden aangelegd rondom het gebouw.
Omdat de nieuwbouw in overeenstemming is met het
bestemmingsplan is geen inspraak vereist. Wel kan iedere
inwoner van Utrecht bezwaar aantekenen tegen de inmiddels
aangevraagde en gepubliceerde bouwaanvraag.
f) Wijkverkeersplan Noordoost. Begin dit jaar is de gemeente begonnen met het opstellen van een wijkverkeersplan voor de hele Wijk Noordoost. Doel van het plan is
samenhang te brengen in de te nemen verkeersmaatregelen
in de wijk en zo de verkeersveiligheid te vergroten en de
leefbaarheid en bereikbaarheid in de wijk te bevorderen.
Bewoners en bewonersorganisaties van alle tien buurten in
de wijk werd gevraagd om knelpunten in hun buurt door te
geven. Ons buurtcomité heeft o.a. gewezen op het sluipverkeer door Tuindorp Oost, op de overbelasting van de
Trooster- en van Everdingenlaan en op het gevaar in de
Kapteynlaan. Inmiddels is een begeleidingsgroep geformeerd,
waarin het buurtcomité zitting heeft. Ook heeft dat tot twee
maal toe de Raadscommissie Verkeer en Beheer toegesproken
over het (te verwachten) sluipverkeer. Een en ander heeft
geleid tot de toezegging dat in september een onderzoek
gedaan wordt naar de verkeersstromen in Tuindorp Oost aan
de hand van kentekennotering van in- en uitgaand auto’s.
Ook zal de Raadscommissie Verkeer en Beheer zich in
september buigen over de parkeernota, die nu voor verschillende uitleg vatbaar is.
g) Valetonlaan. Een aantal bewoners heeft onze raad
opgevolgd om richting wijkbureau te reageren op de plannen
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om het éénrichtingverkeer in de Valetonlaan en de Wevelaan
om te draaien. Ook het buurtcomité kreeg enkele positieve
en negatieve reacties. Al die reacties zijn doorgestuurd naar
het wijkbureau. Bewoners van de Troosterlaan uitten in een
brief, voorzien van handtekeningen, hun vrees dat er nog
meer sluipverkeer vanaf de Kapteijnlaan via de Valetonlaan
door hun laan zou ontstaan dan er nu is vanaf de Kapteynlaan via de Wevelaan. Dat sluipverkeer was er namelijk ook
toen de Valetonlaan nog tweerichtingverkeer had.
Het is moeilijk in te schatten of de vrees gegrond is. Er is
sindsdien wel het een en ander veranderd. De grote stroom
sluipverkeer van toen door de Troosterlaan, Jan van Galenstraat, Alexander Numankade en Poortstraat is afgenomen
door de herinrichting van de Biltstraat. Door de nieuwe afrit
aan de Sartreweg gaat het verkeer richting Huizingabuurt en
Karel Doormanlaan nu via de Winklerlaan, de Kapteynlaan en
de Sartreweg. Tenslotte: de bussluis is tegenwoordig open
voor vrachtverkeer. De verkeersdienst buigt zich nu over de
zaak en zal de wethouder adviseren. Mocht zij besluiten met
het plan door te gaan dan krijgen alle briefschrijvers daarna
een antwoord van de gemeente.
h) Woningbouw op het Veemarktterrein. Op 28 juni
heeft de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zich gebogen over de plannen voor woningbouw op het Veemarktterrein. Er waren veel insprekers, waaronder het buurtcomité
en de heer Spelberg als bewoner van de Winklerlaan. Er bestond bij raadsfracties twijfel over de geschiktheid van de
alternatieve locatie Haarrijn voor de automarkt en voor
evenementen. Ook werd door sommigen getwijfeld aan de
financiële haalbaarheid van het voorgestelde plan.
Wethouder Janssen kreeg de opdracht van de commissie om
vóór de raadsvergadering van 1 september een schriftelijke
toelichting aan de raad te sturen. Met name moet daarin
aangegeven worden welke andere locaties zijn onderzocht
en waarom uiteindelijk voor Haarrijn is gekozen. Ook het
financiële plaatje moet worden verduidelijkt.
Op 1 september beslist de gemeenteraad dan over al of niet
groen licht voor verdere planontwikkeling.
De raadsfracties spraken zich tevens uit over de door het
buurtcomité verwoorde wensen. Er bleek consensus over de
noodzaak van een ontsluiting aan de kant van de Biltse
Rading om toename van het sluipverkeer door de
Winklerlaan te voorkomen. Ook moet de nieuwe buurt eigen
voorzieningen krijgen, zoals een buurtsupermarkt. Herman
Kampers van Groen Links bracht de wens van het buurtcomité ter sprake om een deel seniorenwoningen in het plan
op te nemen. Alle fracties sloten zich daarbij aan, zij het dat
CDA en D66 een voorbehoud maakten ten aanzien van de
financiële dekking.
i) De boomspiegels. Na onze oproep hebben zich een zestal
bewoners opgegeven om een of enkele boomspiegels te
beplanten en te onderhouden. Dat is in aanvulling op de
mensen die dat al deden. Inmiddels heeft de wijkopzichter
van de Dienst Stadsbeheer uitgezocht welke planten het
meest geschikt zijn en wanneer die geplant moeten worden.
Op zaterdag 27 augustus is er van 10.00 uur tot 17.00 uur
Open Huis op het volkstuinencomplex “Ons Buiten” in
Voordorp. Er zullen daar door Stadsbeheer drie verschillende
modellen van boomspiegels worden aangelegd. We nodigen
alle geïnteresseerden uit om te gaan kijken.
Tijdens het Open Huis zijn er allerlei exposities, rondleidingen, demonstraties, kinderactiviteiten en rondritten met
paard en wagen.
j) Verbouwing van de De Beiaard. Er is hard gewerkt in
de vakantie. Het ziet er dan ook naar uit, dat de nieuwe
lokalen midden september kunnen worden betrokken.

Bericht van
winkelcentrum
U als trouwe bezoekers van de Troosterhof zal het niet ontgaan zijn dat het in de vakantieperiode vrij rustig is in het
winkelcentrum. Wij zullen dan ook blij zijn als iedereen weer
terug is van vakantie en de scholen weer beginnen.
Op dit moment, terwijl dit stukje geschreven wordt, regent het
voor de verandering eens. De mooie weken die we in het begin van de zomer hadden zijn we dan snel vergeten. Langzaam gaan alle winkels weer open en staan we zoals u gewend bent weer voor u klaar. Als iedereen terug is gaan we
dit nieuwe seizoen op zaterdag 24 september van start met
het inmiddels vertrouwde Shop & Win spel.
Er zijn nog een paar kleine mededelingen die wij u niet willen
onthouden. René, die al een aantal jaren bij de groentezaak
werkzaam is, gaat ons verlaten. Hij heeft een andere baan
gevonden bij de GEPU. Hij wordt opgevolgd door Hans Drost.
De verbouwing van Gall & Gall begint op 1 september en zal
naar verwachting medio september zijn voltooid. Daarna start
de verbouwing van de DA drogist en de apotheek. U zult daar
ongetwijfeld van op de hoogte worden gehouden door de
betreffende winkeliers. Tot de volgende keer.
Winkeliers Troosterhof
(persbericht)

Nieuw: met een
rugzakje op vleermuisontdekkingstocht in Utrecht!
Sinds kort hebben de Utrechtse Milieupunten iets bijzonders
in de aanbieding: het vleermuizenrugzakje. Een rugzakje,
waarvan de inhoud een compleet pakket biedt om op
vleermuisontdekkingstocht te
gaan in je eigen omgeving!
Wat zit er zo al in het vleermuizenrugzakje? U vindt er
om te beginnen een gidsje
met uitvoerige informatie over
vleermuizen. Ook vindt u er
kaartjes met de specifieke
plekken waar u vleermuizen in
Utrecht kunt aantreffen. Verder
bevat het rugzakje een cd-rom
met vleermuisgeluiden om de
herkenning van de verschillende soorten te vergemakkelijken. Dat beluisteren kan ook
in het echt, want in het rugzakje zit verder een batdetector waarmee je de signalen
kunt opvangen die vleermuizen uitzenden: een boeiend
geratel! En dat is nog slechts
een deel van de inhoud…
Het product is ontworpen voor
kinderen die er – onder begeleiding – mee op ontdekkings-

tocht kunnen gaan. Maar ook
ouderen kunnen er plezier aan
beleven. De rugzak is te huur
bij de vier milieupunten in de
stad en bij de gemeentelijke
stadsboerderijen; dus ook bij
het Milieupunt Noordoost in
de Griftsteede. De huurprijs
bedraagt € 3 voor een dag en
€ 15 voor een week. De borgsom bedraagt € 50.
Het leermuizenrugzakje
is mogelijk gemaakt door
steun van het VSBfonds,
“Jantje Beton”, het
K.F. Heinfonds, de Gemeente
Utrecht en SLEE-buitensport.
Ga mee met een spannende excursie onder
deskundige leiding!
Woensdag 31 augustus om
20.00 uur (ong. 1,5 uur)
Ingang van het Griftpark
€ 2 per persoon
U kunt zich opgeven bij:
Milieupunt Noordoost
van Swindenstraat 129
Tel.: 030-272 28 88
of e-mail: milieupunt
noordoost@utrecht.nl

VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN
(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) De Marnix Academie. Vanwege de ontwikkelingen in het
onderwijs en het gegroeide aantal leerlingen gaat de Marnix
Academie zijn gebouw aanpassen. Aan de achterzijde worden
op het gebouw twee lokalen bijgebouwd. Aan de voorgevel
van het gebouw verandert niets. In november 2005 start de
daadwerkelijke bouw en deze wordt afgerond in juli 2007.
Aan- en afvoer van materialen zal zoveel mogelijk aan de
achterkant plaats vinden. Er wordt niet geheid. Tijdens de
bouw zullen de noodlokalen en een bouwkeet tijdelijk aan de
voorzijde van de academie achter het groen op het schoolplein staan. Als de noodgebouwen niet meer nodig zijn, komt
op het schoolplein een parkeerplaats voor 45 auto’s van
medewerkers, studenten, cursisten en bezoekers van de
Academie. De plannen passen in het bestemmingsplan en de
welstandscommissie gaat akkoord. Wanneer de vergunningen
zijn aangevraagd, wordt de aanvraag gepubliceerd in de
gemeentekrant. Belanghebbenden kunnen dan desgewenst
nog bezwaar indienen.
b) Zorgcentrum Tuindorp Oost en De Lichtkring.
De samenwerking tussen de Stichting Cascade en Thuiszorg
Utrecht zal per 1 januari 2006 uitmonden in een volledige
fusie met de naam “Aveant”. De fusie en inmiddels gewijzigde inzichten in de gezondheidszorg hebben voor het
zorgcentrum Tuindorp Oost tot direct gevolg, dat er in ieder
geval vóór 2008 geen nieuwbouw komt. Het stilgelegde
haalbaarheidsonderzoek wordt dan ook niet hervat. Het
achterstallig onderhoud van het gebouw en de noodzaak
van aanpassingen in verband met de voorschriften nopen
inmiddels tot een spoedige renovatie. In september komt het
gebouw in de steigers te staan voor restauratie van de
gevels. Ook worden inpandige veranderingen doorgevoerd
met name ten aanzien van het toegankelijk maken voor rolstoelen van een aantal badkamers.
Ook voor De Lichtkring betekent een en ander dat de eigenaar SGBB en Aveant hun planideeën heroverwegen.

Het buurtcomité zal er nu bij de gemeente op aandringen om niet langer te wachten met de uitvoering van
de in 1998 door de gemeenteraad vastgestelde kadernota stadsnatuur, waarin het gebied ten noorden van
het zorgcentrum de functie van stadsnatuur heeft
gekregen. De ongeorganiseerde tuinen en weiden langs
de Eykmanlaan waren in maart 2000 de aanleiding tot
het opstellen van de “Visie Eykmanlaan”. Uitvoering
daarvan wachtte al die jaren op de realisatie van de
nieuwbouw van het zorgcentrum.
c) Het invalidentoilet bij De Gaard. Vorige maal vermeldden we, dat het gekozen invalidentoilet niet leverbaar is. Er
5
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DUBBELJUBILEUM BIJ VOLKSDANSGROEP TUINDORP
Op zaterdag 24 september viert
Volksdansgroep Tuindorp haar 35jarig bestaan met een grandioos
feest. Extra kleur aan dit jubileum
geeft het feit dat Liedewijde Mars
(45), de volksdansdocent van de
vereniging, dan 30 jaar volksdansles aan “Tuindorp” geeft.
Al 35 jaar kan er in Tuindorp Oost gedanst worden op wereldmuziek uit vele
werelddelen. Binnen het volksdansen in
Utrecht neemt “Tuindorp” een bijzondere
plek in. Het is de enige volksdansvereniging in de wijde omtrek waar ook volksdansende kinderen en tieners aan hun
trekken komen. Vanaf het allereerste begin, toen er nog gedanst werd in Prinsenhof, was er een groep voor volwassenen
onder leiding van Gerard Monkel en een
voor kinderen onder leiding van Anja van
Doorn. Direct al het eerste seizoen werd
er met Koninginnedag opgetreden op het
schoolplein van (nu) OBS Tuindorp.
Al snel groeide de vereniging en waren er
meerdere groepen voor volwassenen, kinderen, tieners en studenten. Ze gingen
dansen in de aula van De Beiaard.

Monkel en Van Doorn waren intussen
getrouwd en het lesgeven was overgenomen door Cor Mars-Laseur en haar
zoon Jan Mars. Vele generaties kinderen
uit Tuindorp Oost hebben bij Cor MarsLaseur hun eerste passen op de volksdansvloer gezet. Naast de wekelijkse
lessen waren er tal van extra activiteiten.
Ze traden bijvoorbeeld een aantal keren
op tijdens het Amateurfestival in Theater
’t Hoogt, ze dansten met Noord Ierse
kinderen die in Nederland op vakantie
kwamen, vele Koninginnedagen in win4

kelcentrum De Gaard werden opgeluisterd
met optredens en open lessen, er werd
gedanst voor en met bejaarden in de diverse huizen in de wijk. Cor Mars-Laseur
heeft ook op De Beiaard lesgegeven,
meestal was dat in projectvorm. Heel bijzonder is het dat de diverse
volwassenengroepen lange
tijd door muzikanten begeleid zijn. Aanvankelijk door
de zoons van Cor MarsLaseur maar later breidden
die groepjes zich uit en ontstonden er heuse orkesten.
De vereniging kent een
lange traditie van groepsweekenden waarbij alle
leden samen een weekend
weg gaan om te dansen en
samen plezier te maken.
Vroeger gingen ze wel
kamperen met zijn allen bij de boer,
tegenwoordig huren ze een groepsaccommodatie daarvoor af.
Cor Mars-Laseur was ook jarenlang de
motor achter de volksdansbals op het
Vreeburg. Dan stond ze daar met orkest,
optreedgroepen en dansers en liet aan
het winkelende publiek zien hoeveel lol je
aan volksdansen kunt beleven.
Tot op het laatst is Cor Mars-Laseur actief
gebleven voor het volksdansen in Utrecht
en bij “Tuindorp” in het bijzonder. In 1989
is zij overleden.
Liedewijde Mars (dochter van Cor MarsLaseur) begon zelf als tienjarige bij “Tuindorp” met volksdansen. Op haar vijftiende kreeg zij haar eigen groep, zes- en
zevenjarigen. “Ik weet nog goed hoe ik
me voelde. Ik hielp al een tijdje mee bij
de kindergroepen maar toen stond ik er
ineens alleen voor. Ik dacht: o jee, ik weet
nu wel hoe al die dansjes gaan maar hoe
krijg ik die kinderen zover dat zij het
straks ook kunnen?” Dat is allemaal goed
gekomen. Het lesgeven en de aanpak van
de groep bleef haar boeien. Ze volgde de
Kaderopleiding Volksdans en leerde daar
de fijn kneepjes van het vak. “En lesgeven
is nooit af. Altijd leer je als docent weer
dingen bij door lessen te volgen bij anderen en te kijken hoe zij het doen. En

natuurlijk steek ik ook steeds weer wat op
bij de scholingen die er voor volksdansdocenten worden georganiseerd.
De vereniging realiseert zich dat die
scholingen belangrijk zijn en reserveert
ieder jaar budget om mij een aantal
scholingen te laten volgen. Dat kom je
lang niet bij elke vereniging tegen.”
Alle groepen van “Tuindorp” dansen
onder haar leiding in de gymzaal van de
Dr. Pelsschool aan de Winklerlaan.
Vooral de jeugdleden komen uit Tuindorp
Oost en Voordorp maar er komen ook
steeds meer kinderen van verder weg. Er
zijn al groepen voor kinderen vanaf 5 jaar.
Vier jaar geleden sprong Mars in een gat
in de volksdansmarkt en startte een groep
voor gevorderde tieners. “Ik vind het geweldig om aan deze meiden les te geven.
Ze willen hard werken en zijn zeer geïnteresseerd in stijl en afwerking van de
dansen die ik ze leer. En het is natuurlijk
fantastisch dat ze in 2004
met een eigen dansproductie hebben meegedaan aan
het Utrecht Amateurdansfestival. Daar maakten ze
zoveel indruk dat ze gevraagd werden om hun
“Wereld van verschil” ook
te laten zien op het Zomerfestival, een groot volksdansfestival. Daar traden ze
op voor wel 500 volksdansers en kregen terecht
een donderend applaus.”
Het jubileumfeest op
24 september zal uit 2 delen bestaan.
De middag is voor de leden. Er zijn allerlei
activiteiten en de afsluiting is een voorstelling voor en met elkaar, gevolgd door
dansen voor jong en oud samen. Daarna
wordt er door de leden gezamenlijk gegeten. De avond heeft een open karakter.
Van 19.30 tot 23.30 uur is er een feestelijk volksdansbal onder leiding van
Liedewijde Mars met muzikale ondersteuning van volksmuziekorkest A2.
Het feest zal plaatsvinden in UTTC, Duurstedelaan 18-20 in Utrecht (Zuid). Tijdens
het feest zal er een collectebus staan.
Twee dansers reizen dit najaar af naar
Nepal om als vrijwilliger te gaan werken
in een weeshuis. Het lijkt “Tuindorp” een
goed idee ook anderen een feestje te bezorgen. Een bijdrage is van harte welkom!
In alle groepen is nog plaats voor nieuwe
leden. Vanaf 31 augustus wordt er weer
gedanst op woensdag in de gymzaal van
de Dr. Pelsschool, Winklerlaan 79 in
Tuindorp Oost. Als je direct mee komt
dansen kun je ook nog meedoen aan de
voorstelling bij het jubileumfeest.
Voor meer informatie:
Liedewijde Mars,
tel: 280 04 62 of kijk op
www.tuindorp.volksdans-utrecht.net

NIEUWS VAN
FORT BLAUWKAPEL

Fort Blauwkapel wordt momenteel
gerenoveerd en heringericht.
De oorspronkelijke fortstructuur
wordt (gedeeltelijk) hersteld.
De fortgracht rondom het reduit
(binnenfort) is weer uitgegraven.
In aanvulling op het huidige dorpje
Blauwkapel worden 16 woningen
gebouwd. Naast een kleinschalig
bedrijventerrein worden op het fort
ook aparte recreatie- en natuurgebieden gerealiseerd. Het totale
project wordt eind 2006 afgerond.

Fortenmaand.
September is weer fortenmaand.
De forten De Bilt, Blauwkapel, Aan
de Klop, De Gagel en Lunet l zijn dan
op zaterdag voor het publiek geopend. Naast een tentoonstelling en
videopresentatie over de Nieuwe
Hollandse Waterlinie worden er rondleidingen over de forten gegeven
door Gilde Utrecht
Voor de kinderen zijn er speurtochten
en scoutingactiviteiten.
Op Fort Blauwkapel wordt een orgelconcert gegeven in het oude kerkje.
(bron: Dienst Stadsbeheer gemeente
Utrecht)

STRAATTEKENWEDSTRIJD
De straattekenwedstrijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar,
die op 28 juni moest worden afgelast vanwege de regen,
zal nu worden gehouden op

zaterdag 3 september
van 10.30 uur tot 12.30 uur
op het schoolplein van De Beiaard
aan de Van Loonlaan
Kinderen, die zich al hadden opgegeven,
krijgen persoonlijk bericht.
Andere kinderen kunnen zich nog tot 31 augustus opgeven
door een briefje in de bus te doen op de Wevelaan 58.
Ook e-mailen kan: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Vermeld naam, adres, leeftijd en telefoonnummer

UITNODIGING
Het buurtcomité nodigt alle lezers van de wijkkrant uit
om ter gelegenheid van de straattekenwedstrijd
een kopje koffie te komen drinken op het schoolplein.
U kunt dan de kinderen aanmoedigen; u kunt genieten
van hun mooie tekeningen en van de gezelligheid
van koffiedrinken met bekende en (nog)
onbekende buurtgenoten.
Aanmelden vooraf is niet nodig!

BERICHT VAN HET
PAARDENVELD
Voorkom insluipingen en inbraken
De zomer is nog niet voorbij. Op warme dagen
en avonden is het heerlijk om naar buiten te
gaan. Soms laten bewoners deuren en ramen
open staan, als ze er even niet zijn. ‘Dat zijn de
momenten waarop een insluiper zijn slag kan
slaan’, weet Jacqueline Alleyne, coördinator van
het woninginbraken team van de politie
Paardenveld. ‘Hoewel het aantal inbraken en
insluipingen in Noordoost lager is dan vorig jaar
merk je in de zomerperiode een stijging. Mensen
laten makkelijker hun ramen en deuren open
staan, zelfs als ze even van huis gaan. Een
inbreker profiteert van die gelegenheid en heeft
er geen moeite mee om een raam op de eerste
of tweede verdieping te bereiken.’
Algemene tips:
• Draai de deur op het nachtslot als u de woning
verlaat en vooral ’s nachts.
• Sluit de ramen als u van huis gaat.
• Laat geen ladders voor het grijpen achter
• Zorg dat er geen waardevolle spullen in het
zicht, achter het raam liggen/staan.
Hebt u vragen of twijfels over de beveiliging
van uw woning: kijk op internet
www.politiekeurmerk.nl
Wat te doen na een inbraak?
‘Als u de inbreker op heterdaad aantreft, bel dan
meteen 112’, benadrukt Alleyne. ‘Belangrijke
informatie om direct door te geven aan de politie
is het signalement van de verdachte, zoals kleding en uiterlijke kenmerken. En verder de richting waarin de dader is gevlucht. Op basis van
een goed signalement is al menig dader aangehouden. En verder even niets aanraken, totdat
duidelijk is of de inbreker sporen heeft achtergelaten.’
Als de dader allang is vertrokken bellen bewoners met 0900-8844. De politie komt dan
ter plaatse om te zoeken naar mogelijke sporen
en om de aangifte op te nemen. Ook in dat
geval is het goed om niets te verstoren in huis.
‘Aangiftes en meldingen zijn voor de politie zeer
belangrijk’, weet rechercheur Alleyne. ‘Op tijdstippen en op plekken waar meer inbraken
plaatsvinden zal de politie ook gericht op jacht
gaan naar de dader(s). Soms gaan agenten onopvallend, in burger, de wijk in. En ‘bekenden’
houden we in de gaten en houden we aan als
we ze aantreffen met inbrekersvoorwerpen bij
zich. Als we een dader aanhouden proberen we
ook alle aangiften van inbraken die op dezelfde
manier en mogelijk door dezelfde persoon zijn
gepleegd aan die verdachte te koppelen.
Half juli hield de politie nog op heterdaad een
48-jarige man uit Utrecht aan. Op basis van het
signalement en zijn werkwijze heeft hij mogelijk
tien inbraken/insluipingen gepleegd in de hele
stad Utrecht.’
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hoor, ik ben géén badjuf! Maar de
afspraak is dat wie het badje ’s ochtends heeft aangezet, het ’s avonds
ook weer uitzet.’ Dus duikt ze weer
de struiken in op weg naar de putten.
Als de spuit uitgaat, reageren de
kinderen die nog aan het poedelen
zijn teleurgesteld. Ook draait Lisette
de stop eruit zodat het badje begint
leeg te lopen, maar daar merken de
kinderen niets van. Het badje loopt
namelijk heel langzaam leeg en voorlopig zit er nog water genoeg in voor
waterpistoolgevechten.

Fiets- skatepuzzeltocht
Het buurtcomité TuindorpOost nodigt u uit om op zaterdag 1 oktober met elkaar een
fietspuzzeltocht te maken.
Op een plezierige manier kunnen we zo onze buurtgenoten
(beter) leren kennen.
De deelnemers gaan in de omgeving
van Utrecht fietsen en onderweg
moeten zij een aantal vragen beantwoorden. Die hebben niet het niveau
van “2 voor 12” zodat de puzzeltocht
goed te doen is voor iedereen: voor
jongeren en ouderen, voor het hele
gezin of voor alleenstaanden.
Wilt u vóór 16 september het bijgevoegde strookje ingevuld in de
brievenbus doen bij Marijke van
Hemert, Boekelaan 137 of bij
Janine Beens, Kouwerplantsoen 62?
E-mailen kan ook naar
tuindorpoost@tuindorpoost.nl.
of bellen met tel: 271 82 93
De start van de tocht is om 13.30 uur
op het schoolpleintje aan de Cohenlaan. Met niet teveel tegenwind of
tegenslag bent u om 17.00 uur weer
terug, waarna de prijsuitreiking volgt.
Mocht het regenen die
dag (wat in Nederland
altijd kan) dan stellen we
het een weekje uit.
Handig om mee te nemen zijn
een plastic hoesje voor de routebeschrijving en de vragenlijst;
verder schrijfgerei en bandenplakspullen.

U fietst toch ook mee???
We zien u graag 1 oktober!
2

De Hoek VERSLAAFD
Met groot genoegen rijd ik regelmatig langs het hostel ‘DE HOEK’: gelukkig dat
dat huis er heeft kunnen komen, gelukkig dat de bewoners mijn wijkgenoten zijn geworden. Het is mijn verdienste niet, dat ik in een keurig huis woon, als gerespecteerde burger. Ik zou zo een paar kritieke perioden uit mijn leven kunnen noemen, waar ik ‘geluk’
heb gehad, anders had ik zo op straat kunnen belanden.
En ik heb aanleg voor verslaving. Drop, chocola, kaas, jenever, ik blijf er met
moeite af. Aan roken ben ik maar niet begonnen, gelukkig. De poëzie echter is machtiger
dan ik, die kan ik geen baas, en dat probeer ik dan ook maar niet.
Als kleuter was ik al dol op ‘versjes’. Ik had plezier in het ritme, de taalmuziek. Als
kind zegde ik ze graag op voor de klas, maar als tiener was ik totaal ondersteboven van
de ‘echte gedichten’, de droevige natuurlijk, die ik uit het hoofd kende en aldoor voor
mezelf genietend herhaalde. En zo ging het verder: eenmaal als neerlandicus voor de klas
heb ik de leerlingen er vaak mee vermaakt, of verveeld. Ja, het is allemaal van kwaad tot
erger gegaan. Dichtbundels kan ik niet laten liggen: ik verzink erin en ben van de wereld
af. Gebeurt dat in een boekwinkel, dan trek ik direct mijn portemonnee, en ik mag blij
zijn als mijn pasje thuis ligt.
Het onvermijdelijke is gebeurd: ik ben zelf ook actief geworden op dat gebied.
Dient zich iets aan – heel ongeriefelijk, tegen de morgen, als ik nog graag wil slapen –
dan moet ik daaraan gehoorzamen, niets aan te doen.
Verslaafd geraakt dus, en ik heb geluk gehad dat ik er niemand mee tot last ben.
Afwezig rondlopen, dat is regel geworden in deze constant telefonerende maatschappij.
Verkeerslichten negeren, wie niet! Kortom: prettig aangepast, nochtans verslaafd.
Maar als ik in de feestmaand
december aanbel bij DE HOEK met een
‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
vrolijk verpakte doos, dan komt me
nooit vond ik ergens anders onderdak,’
iemand tegemoet met strenge blik:
zo dichtte Slauerhoff,
“Wat moet dat?” En hij kan zijn oren
maar da’s poëtenpraat.
niet geloven als ik hem uitleg wat ik
Wie dat niet in zich heeft
kom doen. Treurig eigenlijk.
belandt maar zo op straat.
En heeft hij ook wat versjes meegenomen,
Riet van Haeringen, buurtbewoonster.
pas in ‘DE HOEK’ is hij op zijn gemak.

www.Mo-Art.nl
Een verassende
kijk op Kunst!

Dit is een nieuwe website van een
buurtbewoonster, met als doel
meer bekendheid te geven aan
haar schilderijen.
Van jongs af aan ben ik in de weer met
verf, krijt en inkten. Eerst simpelweg op
papier en op school in de kantlijnen van
mijn schriften.
Tijdens de creatieve lesuren op de Kees
Boekeschool in Bilthoven heb ik veel geleerd over kleuren en technieken, eigen
ideeën uitwerken en vooral steeds weer iets
nieuws uitproberen. De stap naar de kunst-

academie in Enschede en later Arnhem was
dan ook voor de hand liggend. Een heerlijke
tijd. Die kennis heb ik goed kunnen gebruiken in mijn artistieke leven tot nu toe. Het
is leuk te zien hoe je langzaamaan je eigen
stijl gaat ontwikkelen door verschillende
materialen op één doek te combineren tot
een uniek plaatje, waar je dan met trots je
naam onder zet!
De meeste schilderijen die nu op internet
staan, zijn gemaakt met acrylverf en pastel.
Een eigen ontdekking is het Japans tissuepapier, zelf kleur gegeven en verlijmd op
katoenen doek. Enkele creaties zijn met
metallicverf; hier ga ik er zeker meer van
maken want het effect is geweldig!
Wie inmiddels
geïnteresseerd is
geraakt in mijn
schilderijen, kan
een kijkje nemen
op www.Mo-Art.nl
(de collectie zal
regelmatig wisselen). Ook bent u van harte welkom voor een
bezichtiging bij mij thuis. Het is zelfs mogelijk om een doek “op proef” mee te nemen!
Voor meer informatie:
Monique Moreau, MoArt@freemail.nl
06-30921094

Wist u dat.....

Utrecht
organiseert
de volgende
wandelingen op
woensdagavond:

T

Wist u dat…… de mededelingenvitrine op het plein van De Gaard
voor de achterzijde van de bloemenkiosk geplaatst is?

24 aug. 19.00 uur
“Wat zie je aan een
gevel”
31 aug. 19.00 uur
“Poëziewandeling”
7 sept. 19.00 uur
“Hofjes en steegjes
rondom de Geertekerk”
14 sept. 19.00 uur
“En hoe verder hij
ging…..”,
route naar het proza
van de Utrechtse
schrijver C.C.S. Crone
(1914-1951)
Voor deelname is vooraanmelding
noodzakelijk bij:
GILDE UTRECHT, Lange Smeestraat 7,
3511 PS Utrecht, Tel: 234 32 52
Openingstijden: ma t/m vrij:
14.00 – 16.00 uur
WANDELEN ZONDER AFSPRAAK
Elke zondagmiddag kunt
u deelnemen aan een
wandeling door de
binnenstad waarvoor u
zich niet van tevoren
hoeft op te geven. Deze
wandelingen starten om
14.15 uur vanaf het Cultuurhistorisch
Centrum RonDom, Domplein 9.

Stichting
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:
Harry Rademaker
Vacature
Telefoon: 0900-8844 (vragen naar
wijksecretariaat Paardenveld)
Wijkbureau:
Goeman Borgesiuslaan 77
Telefoon: 286 39 40
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Wist u dat…… het dichtstbijzijnde
postkantoor nu gevestigd is aan de
Maliebaan 50?
Het Fruinplantsoen zoals het opgeknapt is na onze
oproep van vorig jaar oktober.

MISVERSTAND 1
& MISVERSTAND 2
In ons vorige nummer nodigden wij u onder het
motto “vóór en dóór Tuindorp Oost” uit om ook
eens een leuk stukje te schrijven. Twee mensen
wilden daarop weten, hoeveel dat betaalt.
Eigenlijk overbodig, maar toch……..: de medewerkers aan de wijkkrant en de leden van het
buurtcomité zijn betrokken buurtgenoten, die
zich geheel vrijwillig en gratis inzetten.
Er is nog een ander misverstand: regelmatig wordt
het buurtcomité door buurtgenoten benaderd om
iets te regelen met de gemeente. Altijd gaat het
dan over zaken, die dicht bij de voordeur van de
vraagsteller spelen. Het buurtcomité is echter zo’n
vijf jaar geleden opgericht om de communicatie
tussen buurtbewoners en gemeente en tussen
buurtbewoners onderling te helpen bevorderen.
M.a.w. om aanspreekpunt en spreekbuis tegelijk te
zijn in de relatie gemeente – bewoners. Het buurtcomité beoogt dus niet om de belangen van
bewoners te behartigen. Daarvoor heeft het geen
mandaat en kent het, zonder te enquêteren die,
vaak tegenstrijdige, belangen ook onvoldoende. In
alle overleg met de gemeente wordt dan ook altijd
gezegd: “dat is de mening van het comité, niet
noodzakelijkerwijze van alle inwoners van Tuindorp
Oost”. Ook wordt van de inbreng van het comité
altijd verslag gedaan in de wijkkrant. Het comité
helpt overigens bij individuele problemen wél om
de juiste ingang bij de gemeente te vinden en ook
worden knelpunten ten aanzien van de leefbaarheid in de buurt gesignaleerd bij de gemeente.
Een en ander laat onverlet dat, wat het buurtcomité doet, wél in het belang van de buurt beoogt
te zijn.

Wist u dat…… de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) nr. 21
uitzicht belemmerend groen verbiedt? “Het is verboden beplanting of
een voorwerp aan te brengen of te
hebben op zodanige wijze dat aan
het wegverkeer het vrije uitzicht
wordt belemmerd of daarvoor op
andere wijze hinder of gevaar oplevert”. Als de bewoners van sommige
hoekhuizen dat beter in de gaten
zouden houden, zou dat de verkeersveiligheid op verschillende kruisingen
ten goede komen.
Wist u dat…… de begin dit jaar
benoemde ass. Wijkchef Henk van
Rekum per 15 augustus is overgeplaatst? Henk is gevraagd in het district Utrecht Noord als Wijkchef trajectbegeleider de begeleiding van
nieuwe politie-studenten op zich te
nemen. Wij betreuren zijn vertrek
zeer. In de korte tijd dat Henk hier
functioneerde hebben wij een plezierige en vruchtbare samenwerking
gehad.
Wij wensen Henk een goede tijd in
zijn nieuwe functie. Peter van
Duijvenbode blijft de wijkchef
Noordoost.

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Marco Barten, Janine Beens, Lieneke
Bruinvis, Dorothé Cras, Riet van
Haeringen, Marijke van Hemert,
Albert Hogema, José van Ledden,
José Leijgraaff, Liedewijde Mars,
Monique Moreau, Kees van Veen.
Fotografie: Dorothé Cras,
Albert Hogema.
Vormgeving: Aard de Kruijf
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:
25 september 2005

