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TUINDORP-OOST
”IK CREËER”
chemie in de
Gerardus Majella
Mavo

Aan de Winklerlaan staat een groot verlaten gebouw, dat langzaam
door wilde bramen overwoekerd lijkt te worden.
Maar als het ’s avonds donker wordt, brandt er hier en daar licht.
Het verval aan de buitenkant verhult de vernieuwing die daarbinnen
plaatsvindt. Waar vroeger de leerlingen van de St. Gerardus Majella
Mavo les hadden, wordt nu kunst geschapen. De wijkkrant sprak met
één van de kunstenaars die het pand bewonen.
“Ik creëer”. De van oorsprong
Drentse Klasina Wieringa wist al
sinds haar vroege jeugd dat ze wilde
creëren. Altijd was ze bezig met
tekenen en schilderen, en ze wilde
niets anders. “Sinds 1976 woon ik in
Utrecht, waar mijn twee kinderen
Linda en Wouter zijn geboren. Ook
toen de kinderen nog klein waren,
zat ik elk vrij moment op zolder te
tekenen en te schilderen. Ik heb de
opleiding Grafische Vormgeving in
Amsterdam gedaan, de School voor
Handenarbeid in Groningen, beeldhouwen aan de Academie Artibus
te Utrecht, en de Vrije Academie in
Den Haag. Maar het meeste heb ik
toch mezelf geleerd. Ik heb allerlei
technieken geprobeerd, etsen, lithografieën, zeefdrukken, noem maar op.
Mijn honger was niet te stillen.
In 1984 had ik mijn eerste eigen
expositie. Sindsdien heb ik al veel
exposities gehad, en gewerkt voor
onder andere het Museumkwartier
en het Grafisch Atelier. Er is zoveel
te doen.
Sinds augustus 2005 woont en werkt
Klasina in het oude Mavo-gebouw.
“Hiervoor zat ik in de Lange Nieuwstraat, waar ik zeven jaar lang m’n
atelier heb gehad. Maar ik was toe
aan iets ruimers, en daarom had ik

me ingeschreven bij Stichting Sophia.
Dat is een stichting die kunstenaars
ondersteunt, en daartoe onder
andere leegstaande gebouwen
beheert voor de gemeente Utrecht.
De stichting verhuurt die weer als
atelier-/woonruimte aan kunstenaars,
die daar tegen een vrij lage huur als
anti-kraak zitten. Op een gegeven
moment kreeg ik dit lokaal aangeboden voor een paar maanden. Mijn
gevoel zei ja, maar m’n verstand zei
nee. Ik heb het toch gedaan, en ik
heb er geen moment spijt van gehad.
Het is geweldig hier. Ik woon nu in
lokaal 5 en werk in lokaal 6, ik heb
een grote tuin met bramen en een
eigen fietsenhok. Het is hier zo licht,
ruim en stil. Er wonen en werken hier

nu vijf kunstenaars: een paar schilders en een muzikant.
Op alle hoeken van het gebouw
woont iemand. Verder zijn er ook
nog veel kunstenaars met allerlei
disciplines die hier een klaslokaal
huren als atelier, en hier dus alleen
komen om te werken. In de sportzaal
komen nog zes kunstenaars te
werken. Ik weet niet hoe lang ik hier
nog kan zitten. Eerst was het maar
voor vier maanden, maar nu is het in
ieder geval tot april, en misschien wel
tot 2007. Het gebouw wordt gesloopt
en er worden hier huizen gebouwd,
maar ik hoor steeds allerlei redenen
voor uitstel. Dan is het weer omdat
er geen huizen vlakbij de Q8 gebouwd mogen worden, dan is het
weer vanwege de milieuwet, geldgebrek of asbest. Ik wacht wel af.”
Klasina werkt veel samen met Nikos
Tsilogiannis. “In de tijd dat ik nog in
de Lange Nieuwstraat zat, kwam ik
op een dag Nikos tegen. Zonder dat
ik hem verder kende vroeg ik hem:
‘Ik heb een atelier, wil je daar
exposeren?’ Hij heeft toen twee
beelden gebracht en die heb ik in de
etalage gezet. Het klikte meteen
tussen ons.” Nikos is in 1976 van
Griekenland naar Nederland gekomen. “Ik was verliefd”, legt hij
uit. “Van huis uit ben ik eigenlijk
jazzmuzikant. Maar toen ik eens in
een vliegtuig zat van Griekenland
naar Parijs, het was 1974, tekende
ik zomaar twee lijntjes op papier.
Sindsdien ben ik niet meer gestopt
met tekenen. Vanuit dat tekenen
ontwikkelde zich het ontwerpen in
hout. Toen ik Klasina tegenkwam,
was dat een schot in de roos. Wij
voelen elkaar helemaal aan. Er is
een chemie tussen ons, dat kom je
maar zelden tegen.”
Klasina schildert haar eigen schilderijen en Nikos maakt zijn eigen
beelden en beschildert die. Daarnaast
werken zij samen onder de naam
Niklas (www.niklas-onlyones.com).
Ze vervaardigen kunstobjecten met
een gebruiksfunctie, zoals tafels,
kasten, vloerkleden en lampen.
Ze maken nooit serieproducten, elk
object is uniek. Nikos ontwerpt en
maakt de objecten, Klasina beschildert ze en doet de marketing.
“Er gaat nog heel wat tijd zitten in
het onderhouden van contacten,
regelen van exposities. Ik hou ook
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regelmatig exposities hier in De
School. Als mensen willen komen
kijken, kunnen ze altijd een afspraak
maken. We verkopen regelmatig wat,
al kunnen we er niet van leven.
Ik heb nog een horeca-baan bij de
artiestenfoyer van Muziekcentrum
Vredenburg”, vertelt Klasina. “Ook
ik heb nog een baan erbij”, zegt
Nikos. “Ik werk bij de afdeling
Transport van een ziekenhuis. Veel
mensen werken om steeds meer geld
te verdienen, maar ik wil mij niet
opgejaagd voelen. Klasina en ik
werken vanuit ons gevoel. Je kijkt
naar twee heel tevreden mensen”.

Tuindorp Oost? Ik ben er niet meer geweest sinds ik in juli de deur dichttrok van ons
huisje aan de Kögllaan. Gek eigenlijk. Zo woon je ergens vijf jaar, zo kom je er nooit
meer. Niet dat ik de wijk nu links laat liggen, uit wrok over ons gedwongen vertrek uit
dat prachtige boerderijtje op de rand van stad en land. Het is er niet van gekomen.
Ik had er gewoonweg niets te zoeken. Laten we wel wezen, Tuindorp Oost is nou niet
bepaald de navel van de wereld. Maar zelfs krakers hebben het niet altijd voor het uitzoeken. Dus we deden het ermee, nadat we in 1999 onze intrek hadden genomen in het
paddestoelvormige huisje en het moerasbosje bij de kruising van de Kardinaal de Jongweg met het spoor. We hebben er de millenniumbug overleefd en Pim Fortuyn. Op de
televisie zagen we er hoe twee vliegtuigen zich in een wolkenkrabber boorden en in
Tuindorp Oost bleef alles bij het oude.
Vijf jaar lang woonden er krakers in Tuindorp Oost en alles bleef er bij het oude. Ik durf te
zeggen dat we niemand tot last zijn geweest. Door stelling te nemen tegen
de koudwatervrees van andere buurtbewoners en zitting te nemen in de beheergroep hebben we zelfs een hostel voor 25 drugsverslaafden aan draagvlak ge(ingezonden)
holpen. Dat hostel is nu in aanbouw aan de Kögllaan. Dat we moesten vertrekken
konden we dan ook eigenlijk heel goed verkroppen. Het was alleen maar mooi
Op 21 november werd aan de zuidkant van
meegenomen dat we het veld moesten ruimen om drugsverslaafden een dak
Tuindorp Oost een stadsplan verspreid met de
boven het hoofd te geven in plaats van voor het volgende kantoorcomplex waaris
aankondiging, dat de gemeente voornemens
voor geen huurder valt te vinden.
een parkeerverbod in te stellen aan de plantDankzij het onbenul van de eigenaar, de gemeente Utrecht, had ons huisje al
soenkant van de Troosterlaan en de Van
zo'n tien jaar leeggestaan voordat wij er kwamen wonen.
Everdingenlaan.
Want, nu ik er nog eens over nadenk, ik ben wel nog een keer teruggeweest in
Als aanwonenden van die lanen willen we
Tuindorp Oost. Ongeveer een maand nadat wij het huisje hadden overgedragen
graag onze opluchting kenbaar maken, dat na
aan de gemeente, brandde het tot op de grond toe af. De zondag daarna ben ik
gaan kijken en vond niets meer dan het houten karkas dat ooit ons huisje had
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bewoners van Noordoost hechten
Door het al eerder aangekondigde invoeren
aan deze onderwerpen..
van betaald parkeren zullen vooral de langDe wijkraad vraagt ons er bij u
De
wijkraad
Noordoost*
houdt
parkeerders uit onze lanen verdwijnen. Voor de
op aan te dringen om het formumomenteel een wijkraadpleging.
incidentele kortparkeerders bij de meters blijven
lier in te vullen en op te sturen
Daartoe zijn vragenformulieren
naar het wijkbureau.
huis-aan-huis verspreid.
er nog heel wat vrije plaatsen langs de huizenVoor eventuele vragen:
Er staan 10 stellingen in waaraan
kant. Wij hebben namelijk zelf minder auto’s
wijkraadnoordoost@planet.nl
men een waarde kan toekennen.
dan er daar parkeerplaatsen zijn.
De stellingen gaan over verschillende
Door het instellen van een parkeerverbod langs
*De wijk Noordoost bestaat uit de
zaken die in Noordoost in de actualide graskant wordt voorkomen, dat toch een
wijken Vogelenbuurt, Lauwerecht,
teit staan (groen, speelgelegenheden, Tuinwijk Oost, Tuinwijk West,
enkele auto langs de graskant komt te staan.
parkeren, veiligheid, fijn stof,…..). De Tuindorp, Tuindorp West, Tuindorp
Daar zouden de auto’s die ook langs de grasbedoeling is dat de wijkraad op deze
Oost, Voordorp, Huizingabuurt,
kant rijden dan omheen moeten, wat weer
Zeeheldenbuurt en Wittevrouwen.
wijze inzicht krijgt in het belang dat
gevaar oplevert voor de fietsers.
We zijn blij, dat door het parkeerverbod en
de herindeling fietsers, in plaats van over de
trottoirs, weer op de rijbaan kunnen rijden en
Zoals u weet, is het verkeer op
Voorlopig is dit een tijdelijke maatde auto’s links daarvan langs de graskant, zoals
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structurele maatregel zal gaan worden.
van
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overs
het
ouderraden van de scholen om
De laatste tijd gebruiken autohandeVoor wat betreft de verkeersdrukte
weer veiliger te maken. Kortom: de Raad heeft
laren
de
route
Kapteynlaan-Aartsop de Biltse Rading en het Kardinaal
.
atsen
gekozen voor veiligheid boven parkeerpla
bisschop
Romerostraat-Sartreweg.
Alfrinkplein wordt momenteel druk
We hebben al veel enthousiaste reacties ontDe Sartreweg slibt daardoor vervolmet de marktdienst en andere diensten
vangen van mensen uit andere straten en
gens dicht. Daar de Sartreweg een
overlegd over mogelijke oplossingen.
wijken, die nu weer veilig van onze lanen
uitrukroute van de brandweer is,
gaat de politie de Sartreweg vanaf
Marius van Wakeren,
gebruik kunnen maken.
de Aartsbisschop Romerostraat fysiek wijkagent automarkt/Zeeheldenafsluiten tussen ongeveer 05.30 uur
buurt/Huizingabuurt
T.E. Greven
en
07.00
uur,
uiteraard
alleen
op
de
André Leeflang,
ga
Hovin
H.S.
dinsdagen.
wijkagent Tuindorp Oost/Voordorp
H.C. Kroon
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BERICHT VAN DE WIJKAGENTEN

HET NIEUWE POLITIE WIJKTEAM
Na alle enthousiaste berichten over
nieuwe wijkagenten voor Tuindorp
Oost en Voordorp konden we niet
wachten kennis te gaan maken.
Hoewel Angela van Vegchel nog niet
in dienst was op 21 november, was zij
toch bereid naar het Paardenveld te
komen. Zo konden we tegelijk met
haar en André Leeflang praten.
Angela is een geboren Brabantse,
maar nadat ze in
Utrecht afgestudeerd was in antropologie, is ze aanvankelijk hier blijven
wonen. Dan dringt
zich meteen de
vraag aan ons op:
“Wat doet een antropologe bij de politie?” Angela vertelt dat ze graag naar het
buitenland had gewild in ontwikkelingssamenwerking. Maar dat kwam er niet
van. Ze ging toen op zoek naar een werkkring, waarin ze veel met mensen in
contact kon komen. Het werd de politie.
Na een opleiding van 18 maanden aan de
politieschool ging ze werken in Den Haag,
eerst een jaar of zes bij de noodhulp en
de laatste twee en een half jaar in de
wijkzorg. Een Haagse dienst, waarin ze
intensiever op zaken kon ingaan dan een
wijkagent zelf zich qua tijd kan veroorloven. Toen ze kort geleden hoorde
van de vacatures hier, trok Utrecht toch
weer. En dus meldde ze zich. Met het
bekende gevolg.
André is wél in
Utrecht geboren,
zo’n goeie vijftig
jaar geleden, en hij
groeide op in Zuilen.
Na de lagere school
volgde hij aan de
L.T.S. de opleiding
tot fijninstrumentmaker en ging
werken bij het Analytisch Chemisch Laboratorium van de universiteit. Tussendoor
was hij anderhalf jaar in militaire dienst
bij de luchtmacht in Duitsland. Toen de
universiteit naar de Uithof verhuisde en er
stevig gereorganiseerd werd knipte André
een aanmeldingsbonnetje uit de krant
voor een politieopleiding. Na een pittige
selectieprocedure ging hij naar de politieschool in Leusden. Een interne opleiding
van een jaar. Na de opleiding solliciteerde
hij bij, wat toen nog de Gemeentepolitie
Utrecht was, aan het Paardenveld. Eerst
vier jaar in de algemene surveillance
dienst en daarna twee keer een half jaar
op stage bij de wijkagent in Hoog Catha-

rijne. In die periode kreeg hij de smaak
van het wijkwerk te pakken. In 1984
werd hij aangesteld als wijkagent voor
(Buiten-)Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt. Van dan af groeide hij mee met de
hele ontwikkeling van het wijkagentschap. Was de meer zichtbare, geüniformeerde wijkagent al nieuw, later werden
het er ook meer en in kleinere wijken.
Zo bleef voor hem alleen Wittevrouwen
over. Aanvankelijk werkte hij alleen, later
met een collega. Door het steeds weer
wisselen van agenten, het steeds weer
opbouwen en het aldoor veranderen van
de taakstelling van een wijkagent sloot
het werk niet meer aan bij wat hij er zelf
in wilde vinden. Zeker de laatste twee
jaar wordt er van de wijkagent meer gevraagd in de zin van repressief optreden.
Cijfers, bekeuringen, veelplegers kregen
meer accent dan het sociale aspect.
André trok zich terug uit een vaste wijk
en werd ‘vliegende keep’ in Noordoost.
Na een tijdje pakte hij de draad weer op
en nu is hij dus onze wijkagent.
We praten nog wat door over het wijkagentschap. Angela benadrukt de samenwerking tussen de buurt en de wijkagent:
“Niemand beter dan de buurtbewoner
weet wat er speelt. Als die informatie
naar ons toekomt en wij daar iets mee
kunnen doen, dan ontstaat er een fijn
contact. De bewoner vraagt om de wijkagent. De wijkagent vraagt om informatie” vat ze kort samen. André sluit zich
daar bij aan: “Het moet van twee kanten
komen. Bewoners moeten via ons een
ingang hebben bij de politie en wij
hebben de ogen, oren en handen nodig,
die we zelf tekort komen. We hebben
helaas niet altijd tijd om met de handen
op de rug door de buurt te wandelen. We
moeten daarom een netwerk opbouwen
in de wijk; dan lopen problemen niet uit
de hand.”
Beiden benadrukken bij herhaling, hoe
belangrijk het is, dat bewoners aangifte
doen en problemen melden. “Niet dat we
altijd meteen op iedere melding kunnen
reageren, maar uit meerdere meldingen
kan een bepaald patroon spreken en
daar gaan we dan probleemgericht op
werken.”
Angela meent nog, dat een wijkagent zich
niet voor alles, wat op hem of haar afkomt, zélf moet inzetten. Soms is het
beter anderen in te schakelen, zoals welzijns- of jeugdwerkers.
André voegt daaraan toe, dat ook tijdens
briefingen door de wijkagenten aandachtsplekken worden doorgegeven
aan de overige politieagenten, zoals
de Noodhulp. “Wij zijn er tenslotte geen
vierentwintig uur per dag zelf.”

We willen nog weten hoe de werkverdeling tussen Angela en André zal zijn.
“In de praktijk zullen we soms de taken
verdelen. Voor de bewoners zijn we
echter allebei aanspreekbaar voor wat er
in de wijk gebeurt. En we gaan elkaar
natuurlijk wel goed op de hoogte houden.
Hoewel de samenwerking tussen de beide
collega’s ten tijde van ons gesprek nog
moet starten, krijgen we een indruk alsof
ze al jaren samenwerken. We kunnen
onze medebewoners dan ook niet alleen
feliciteren dat we weer twee wijkagenten
hebben, maar ook dat het juist déze twee
wijkagenten zijn geworden.

11 november
is de dag dat
mijn lichtje…..

Om 6 uur kwamen mijn vrienden bij
mij. Er was een fakkel bij onze deur.
We aten appeltaart en dronken
chocomelk. Het was heel lekker!
Toen het half 7 was, gingen wij
weg. Langs de huizen met onze
lampionnen: een grote, een kleine,
een spook- en mijn engekasteellampion. We zongen liedjes en
kregen snoep vooral lollies, chocola,
smarties en
manderijnen
enzovoorts.
Iedereen was
wel thuis!
Bij een tent op
het pleintje
was gratis
warme chocomelk. En toen
was het einde
en was ik thuis
met heel veel
snoep.
Ik vond het heel leuk en volgend
jaar doe ik weer mee. Dan maak ik
een nieuwe lampion!
Jesse Feenstra
Groep 6
3
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In onze wijk staat Feest in de stad!
een nieuwe school: In de herfstvakantie beleefden zo'n

College Blaucapel bestaat niet
meer en is samen met College De
Klop uit Overvecht door een fusie
overgegaan in het Gerrit Rietveld
College. Een nieuwe school dus,
maar met een lange traditie.
Anders dan een basisschool is een
middelbare school niet alleen een
‘buurt-school’. Toch wil het Gerrit
Rietveld College midden in de buurt
staan en deel uit maken van onze
mooie wijk.
Daarom dat de school in een vaste
terugkerende column aandacht zal
besteden aan schoolse zaken op het
Gerrit Rietveld College.
In deze eerste bijdrage een
introductie.
Het Gerrit Rietveld College is niet
zo maar een school. Natuurlijk: het
is een scholengemeenschap voor
gymnasium, atheneum, havo en
theoretische leerweg.
Je krijgt er les in alle bekende vakken. Maar er is meer! Veel meer!
We hebben niet voor niets gekozen
voor de naam ‘Gerrit Rietveld
College’
De Utrechtse meubelontwerper en
architect Rietveld steeg ver uit boven
de Domtoren. Dat deed hij door heel
eigenzinnig zijn talenten te volgen.
En hij had niet alleen veel talenten.
Hij bleef die ook voortdurend ontwikkelen. Daarom is hij een belangrijk
voorbeeld voor ons.
We noemen onze school een
talentenschool.
Wij willen leerlingen helpen bij het
ontdekken en ontwikkelen van hun
talenten. Dat doen we door hen te
laten werken aan extra vakken, aan
bijzondere activiteiten, aan projecten,
aan zaken waar ze goed in zijn of
willen worden.
In de volgende wijkkrant zullen
we een korte schets geven van
het Gerrit Rietveld College
Maar nu vast:
op vrijdag 27 januari van
19.00 uur tot 21.30 uur en
op zaterdag 28 januari van
11.00 uur tot 13.00 uur houden
wij ‘OPEN DEUR DAGEN’
U bent van harte welkom
4

100 kinderen drie spetterende ochtenden in de Nederlands Gereformeerde
Jeruzalemkerk: het vakantiebijbelfeest.
Al 26 jaar organiseert de kerk deze
activiteit, waarbij ca. 40 vrijwilligers
een wervelend programma vol muziek,
spel, toneel en creatieve knutsels aanbieden aan de kinderen in de wijk.
De Jeruzalemkerk biedt een rijk aanbod van kerkdiensten, studies en
cursussen. Enkele daarvan lichten we
graag apart voor u uit:
Kerkdiensten Kerstmis
24 december om 20.30 uur, zangdienst
met veel bekende kerstliederen en een
korte overdenking. Na de dienst is er warme
chocolademelk met wat lekkers.
25 december om 10.30 uur, is er een
dienst voor kinderen en volwassenen.
Stiltecursus
Vijf zaterdagochtenden voor mensen,
die innerlijk stilte willen leren ervaren.
We oefenen ons in gebedshoudingen en
stille meditatie.
7 januari, 28 januari, 18 februari,
18 maart en 8 april 2006
van 9.45-11.30 uur

Cursus Bidden met de Psalmen
Drie woensdagavonden voor mensen, die
willen leren bidden of verdieping van hun
gebed zoeken.
18 januari, 1 februari, 15 februari
2006 van 20.00- 22.00 uur
De cursussen worden gehouden in de
Tuindorpzaal van de Jeruzalemkerk.
Wanneer u aan deze cursussen wilt deelnemen of wanneer u meer informatie wilt,
neemt u dan contact op met
Suzanne Holsappel tel. 271 06 10.
Voor meer informatie over de Jeruzalemkerk
en haar activiteitenaanbod kunt u terecht
op www.jeruzalemkerk.nl of bij
Rineke en Gert Jan Kole, (tel. 630 02 80).

Wandelen voor iedereen!!
In één van de vorige wijkkranten heeft een oproep gestaan aan
sportieve mensen om gezamenlijk een wandelclub op te zetten.
Dat is gelukt en inmiddels hebben we nu met de groep, die
7 t/m 12 km loopt, zo’n zes keer met veel plezier gewandeld. Er
zijn op dit moment twee groepen en er is één groep in oprichting.
• De eerste groep wandelt in een rustig tempo in de buurt. Men komt
tweemaal per maand bij elkaar op dinsdagmiddag om 13.30 uur en is
dan ongeveer 45 minuten onderweg. Deze groep heeft nog volop
plaats en zou het leuk vinden als U ook mee wilt wandelen.
Aanmelden of info bij Hetty Scager tel: 271 64 42
• De tweede groep wandelt éénmaal per maand tussen 7 en 12 km.
op donderdagmiddag van 13.00-17.00 uur vanaf een punt buiten de
stad, waar de deelnemers gezamenlijk met auto’s naar toegaan.
Ze kiezen om de beurt een route.
U kunt zich nog aanmelden bij Anna Kuitenbrouwer
tel: 289 96 03 of Anneke Reinhardt tel: 276 31 04.
• Voor de meer geoefende wandelaars willen we nu een derde groep
beginnen op maandagochtend om 10 uur. Deze groep gaat tochten
maken die langer zijn dan 12 km. We zoeken daarvoor nieuwe
enthousiaste deelnemers.
Heeft ú hier belangstelling voor, en wilt u informatie, of zich
aanmelden, dan kunt u bellen naar Anouk van Lier
tel: 251 09 40.
Verschillende mensen, verschillende wensen. Wij hebben geprobeerd om
zoveel mogelijk aan die wensen tegemoet te komen. Er is vast wel een
groep waar u zich bij thuis voelt.
Anouk van Lier, coördinator, Tel: 251 09 04

De
Beiaard
heropend!

Vrijdag 25 november vond de
officiële opening
plaats van basisschool de Beiaard. Na jaren
van woekeren
met de ruimte
kon in februari
dit jaar begonnen worden met
de uitbreiding
van het schoolgebouw aan de
Van Loonlaan.

Er gaat wat veranderen….
In april 2004 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Thuiszorg Stad
Utrecht en Cascade, de organisatie waar o.a. zorgcentrum
Tuindorp Oost, zorgcentrum
De Lichtkring en woonzorgcentrum Nieuw Bleyenburg
onder vallen. In het afgelopen
jaar zijn er in de beide organisaties voorbereidingen getroffen over hoe deze samenwerking vorm moet gaan krijgen.
Nieuwe naam….
De naam van de
nieuwe organisatie
is Aveant.

Visie van de nieuwe
organisatie Aveant….
De klantvraag is leidend in het
zorg- en dienstverleningproces, het
behoud van de eigen levenswijze
staat voorop.
Er werden o.a. vier lokalen, een lerarenkamer, een directiekamer en een binnenen buitenbergruimte bijgebouwd.
Het oude gedeelte van het gebouw
kreeg ook een opknapbeurt. Alle toilet
ten werden vernieuwd en gangen en
klaslokalen kregen, dankzij de
inzet van een aantal ouders,
een nieuw verfje. Door het uit
breken van een muur tussen
twee lokalen is er één grote
ruimte ontstaan, dat gebruikt
wordt als informatielokaal.
Zeer uniek is het toneel dat
opklapbaar is en dat er is
gekomen door de inzet van
alle Beiaardkinderen.
Zij liepen in mei dit jaar ruim
€ 4000,= bij elkaar om dit te kunnen
realiseren.
Vrijdagmiddag 25 november begon het
feest met het in gebruik nemen van het
podium met drie dansen, uitgevoerd
door kinderen van de Beiaard en het
eindigde met een rondgang door het
gebouw voor de buurtbewoners die
natuurlijk, na alle overlast van de afgelopen maanden, ook uitgenodigd waren.
De Beiaard heeft nu een gebouw dat
aan de eisen van deze tijd voldoet en
waar de kinderen de ruimte en de rust
hebben om (samen) aan hun toekomst
te werken.

Het kan niet zo zijn dat ouderen
bij complexe zorgvragen, of bij behoefte aan andere dienstverlening,
zelf moeten uitzoeken waar zij
hun zorg en dienstverlening kunnen betrekken. Aveant wil een
continuïteit aan zorg- en dienstverlening bieden en wil daarbij
verder gaan dan de huidige
AWBZ-gefinancierde zorg. Zorg en
dienstverlening omvat een aanbod
van: zorg, wonen en daarmee
samenhangende welzijnaspecten,
diensten, preventie en services.
Indeling nieuwe organisatie….
De nieuwe organisatie, Aveant,
wordt verdeeld in vier wijkorganisaties met de benamingen: Noord,
Oost, Zuid en West. In elke wijk
worden alle vormen van zorg en
dienstverlening aan alle leeftijdsgroepen gegeven.
Voor zorgcentrum Noord Oost
betekent dit dat de drie locaties
Tuindorp Oost, De Lichtkring en
Nieuw Bleyenburg, gaan vallen
onder de Wijkorganisatie Aveant
Oost. Onder deze wijkorganisatie
gaan ook vallen zorgcentrum
Henriette Swellengrebel (gelegen
naast het Diaconessenhuis) en de
Thuiszorg Stad Utrecht uit de
(gemeente)wijk Noordoost en de
binnenstad.
Aansturing in de nieuwe
organisatie
De voormalig directeur van zorgcentrum Noord Oost, mevrouw
Marga Slaakweg, heeft er voor
gekozen in de nieuwe organisatie
verder te gaan in een andere
functie. De nieuwe wijkorganisatie
Aveant Oost wordt (sinds 1 november jl.) geleid door een wijkdirecteur, mevrouw Astrid ten
Have. Zij stuurt een aantal zorgmanagers aan, die op hun beurt
weer leiding geven aan een aantal
teamleiders. De teamleiders sturen
een team van medewerkers aan
dat zowel binnen de muren van
een zorgcentrum, als in de wijk
zorg verleent.
Wat gaat u hier van merken?
De zorg en dienstverlening zoals
u die gewend was, blijft ongewijzigd. Het verschil zal zijn dat
Aveant u straks meer te bieden
heeft dan u tot nu toe van
Cascade of Thuiszorg Stad Utrecht
gewend was. “U houdt wat u
heeft en u krijgt straks nog meer.”

Bericht van
winkelcentrum
Gall & Gall heeft een metamorfose ondergaan!
Het is een prachtige winkel geworden volgens de
laatste interieurtrends met duidelijke routing, kortom
heel overzichtelijk.
In december wordt ook het winkelcentrum versierd,
met natuurlijk een kerstboom en vele versieringen.
In januari gaan ook de DA en de apotheek verbouwen, deze zullen vergroot en gemoderniseerd
worden.
Verder wenst de winkeliersvereniging u en de uwen
vast een heel gezellige decembermaand toe en een
voorspoedig 2006 !!

70 jaar “Pionieren”
Op zaterdag 5 november werd met een gezellige
receptie het 70-jarig bestaan gevierd van de
tuindersvereniging De Pioniers.
ATV de Pioniers werd opgericht op 7 november 1935.
Tot de jaren ’90 lagen de volkstuinen aan de rand van
Utrecht. Nu ligt het complex, met zijn 100 tuinen, aan
het begin van de woonwijk Voordorp. Bij de start van De
Pioniers waren de tuinen van de leden echte volkstuinen,
men verbouwde er groenten en fruit voor eigen gebruik.
Momenteel zijn de tuinen van de leden heel divers.
Sommige leden verbouwen er voornamelijk gewassen;
anderen geven de voorkeur aan het onderhouden van
een siertuin.

Teleservice Stad Utrecht
werkt aan bereikbaarheid
Bij de afdeling Teleservice van de politie Utrecht
komen alle telefoontjes binnen van mensen die in
de stad Utrecht het nummer 0900-8844 bellen.
Dat zijn er zo’n 40.000 per maand.
Al uw politievragen beantwoord
Willem Langerak, chef afdeling Teleservice
Stad Utrecht, legt uit: ‘Sinds 1 november
2005 is bij de afdeling Teleservice een
nieuw systeem in gebruik genomen om u
als beller nog beter van dienst te kunnen
zijn. Daardoor duren onze telefoongesprekken met u iets langer. Tijdens uw eerste telefoongesprek proberen we namelijk zoveel mogelijk direct al uw
vragen te beantwoorden. Lukt ons dit niet en kunnen we
u ook niet doorverbinden, dan zorgen wij ervoor dat u
binnen korte tijd wordt teruggebeld.’
U belt…112 als elke seconde telt
0900-8844 bij ‘geen spoed, wel politie’
Wij vinden contact met u van groot belang. Daarom
werken wij aan onze bereikbaarheid!
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VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN

T

(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) Woningbouw op het voormalige terrein van de
Gerardus Majella MAVO aan de Winklerlaan.
In ons juni-nummer sprak de projectleider de verwachting uit,
dat zij na de zomervakantie een voldoende duidelijk beeld
zou hebben om te besluiten de nodige procedures te starten.
Die verwachting is uitgekomen. Zij heeft de wethouder
geadviseerd het voorliggende plan uit te voeren, inclusief
de 10 appartementen die ook geschikt zijn als seniorenwoningen. We schreven daar eerder over. De wethouder
heeft het advies inmiddels overgenomen.
Bewoners kunnen kennis nemen van de plannen en de
verdere procedure tijdens een inloopavond op maandag
12 december in Zorgcentrum Tuindorp Oost. U kunt op
ieder moment tussen 19.30 uur en 21.00 uur binnenlopen.
b) Visie Eykmanlaan. Op 7 november heeft het buurtcomité
een gesprek gehad met de wethouder van Onderwijs en
Grondzaken, Harm Janssen, over het gebied rechts van de
Eykmanlaan vlak vóór de overweg. In 1998 heeft dat gebied
van de gemeenteraad de functie van stadsnatuur gekregen.
In de tussen maart 2000 en juli 2002 opgestelde “Visie
Eykmanlaan” werd vastgelegd, dat het gebied stadspark
zou worden. Het buurtcomité heeft de wethouder gevraagd
een projectleider aan te stellen om de ‘Visie’ om te zetten in
concrete plannen. De wethouder heeft toegezegd vóór half
december met een antwoord te komen. We houden u op de
hoogte.
c) Nieuwbouw van De Hoek. Nu de bouwvergunning is
verleend, is inmiddels een formele start gemaakt met de
nieuwbouw. Onlangs is een eerste steen gelegd door de
commandant-commissioner W. van der Harst en luitenantkolonel mevrouw Voorham, beide van het Leger des Heils.
Ook de algemeen directeur van Bo-Ex de heer Klinkenberg en
mevrouw Hetty Linden van de GG&GD assisteerden daarbij.
Vertegenwoordigers van de gemeente, de bewoners van
het hostel en de beheergroep waren aanwezig. Ook is een
inventarisatie gemaakt van de aanwezige bomen op het
terrein. Eén boom bleek dood te zijn, een paar zijn ziek en
enkele zijn in slechte staat. Op termijn zouden die gekapt
moeten worden. Vanwege de nieuwbouw is besloten dat nú
reeds te doen. Er is een kapvergunning verleend. Gelukkig
gaat de Dienst Stadsbeheer nu een nieuw groenplan maken,
zowel voor het binnenterrein als voor de omgeving van het
hostel. Wij verwachten dat plan in ons volgende nummer te
kunnen presenteren.
d) Valetonlaan / Wevelaan. De procedure voor het omdraaien van het éénrichtingverkeer is afgerond. Het plaatsen
van de borden zal naar verwachting in de eerste weken van
januari plaats vinden.
e) De ontbrekende welzijnsvoorzieningen in
Tuindorp Oost. Ook over de in 2001 gedane toezegging
om dit probleem aan te pakken heeft het buurtcomité op
7 november met wethouder Janssen gesproken. Inmiddels is
er een gesprek gearrangeerd met de Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling om de mogelijkheden te onderzoeken. Dat gesprek zal nog vóór Kerstmis plaats vinden.
f) Hondenzakdispenser. De plaatsing van een dispenser
voor hondenpoepzakjes gaat niet door. De gemeente zal nu
in plaats daarvan een tweede hondentoilet inrichten op de
zuidkop van het grasveld tussen de Troosterlaan en de van
Everdingenlaan. Er is al een toilet aan de noordkant.
Rond het uitkomen van deze wijkkrant ontvangen de omwonenden hierover een stadsplan. Uitvoering zou dan begin
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februari kunnen plaats vinden. Hopelijk zullen de hondenbezitters voldoende respect voor hun medebewoners kunnen
opbrengen om ook daadwerkelijk van de beide toiletten gebruik te maken.
g) Invalidentoilet aan het begin van de parkeerplaats bij De Gaard. Goed nieuws: Het is de heer Van der
Tol van de Dienst Stads Ontwikkeling gelukt om de onderhandelingen met de Franse firma J C Deceaux succesvol af te
ronden. Er komt een zeer functioneel toilet van de architect
Cox, dat ook geschikt is voor mindervaliden. Het gaat om een
gesloten, zelfreinigend toilet. Er moet nog wel een procedure
worden gestart voor een bouwvergunning. Plaatsing zal dus
nog wel een maand of drie op zich laten wachten.
h) Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein.
Het vergelijkend onderzoek naar de mogelijke vervangende
locaties voor de veemarkt, automarkt en de evenementen is
afgerond. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de
gemeenteraad, toen die op 1 september het groene licht gaf
voor de herontwikkeling van het Veemarktterrein tot de
woonwijk Voordorp Zuid. Naast het eerder besproken Haarrijn in Leidsche Rijn zijn ook Leeuwesteijn Zuid op het bedrijventerrein Papendorp, het terrein aan de Kanaaldijk op
bedrijventerrein Lage Weide, het terrein van de voormalige
Greenery op Ravenswaarde in Nieuwegein en het Kassingterrein in Bunnik onderzocht. De betrokken terreinen zijn
beoordeeld aan de hand van een lijst van criteria, zoals
grondpositie en kosten, de planologische inpasbaarheid en
bereikbaarheid per auto. De conclusie is, dat naast Haarrijn
de locatie Leeuwesteijn Zuid het meest geschikt is.
Het college van B&W heeft inmiddels de gemeenteraad
voorgesteld in te stemmen dat de locaties Haarrijn en
Leeuwesteijn Zuid beide in aanmerking komen als vervangende locatie voor het Veemarktcomplex. Het college
vraagt de raad in te stemmen met een nader onderzoek
naar de geschiktheid van Leeuwesteijn Zuid. Als de raad
akkoord gaat zal het college uiterlijk 1 maart 2006 een
definitief voorstel aan de raad voorleggen.
Voor de in het in oktober verspreide stadsplan aangekondigde klankbordgroep voor het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen hebben zich 25 deelnemers gemeld, voor een groot deel uit Voordorp; de
overigen uit Tuindorp Oost. Alle aanmelders hebben inmiddels een brief gekregen, dat zij worden uitgenodigd voor
een eerste gesprek in de loop van januari. Nadat het S.P.E.
door de gemeenteraad is vastgesteld (naar verwachting in
2007) kunnen op basis hiervan ontwikkelaars/bouwers
worden geselecteerd. Die schakelen architecten in om de
woningen te ontwerpen. In 2010 kan dan met de bouw
worden begonnen.
i) Wijkverkeersplan. Het definitieve concept wijkverkeersplan Noordoost is op 29 november door projectleider Cees
Verbokkem aan de begeleidingsgroep gepresenteerd. In die
groep heeft ook het buurtcomité zitting. Het concept is na de
presentatie besproken en er zijn prioriteiten gesteld.
Dat was nodig, omdat het budget niet toereikend is om alle
knelpunten in één keer aan te pakken. De uitkomst van het
beraad is ons nog niet bekend.
Voor Tuindorp Oost zijn o.a. de verplaatsing van de bushalte
Hijmans van den Berghlaan, de gevaarlijke kruising Kapteynlaan/Wevelaan, het sluipverkeer en de overbelasting van de
Kapteynlaan aan de orde geweest. Ook de mogelijkheid om
van de Romerostraat-Sartreweg een voorrangsweg te maken
ten opzichte van de Kapteynlaan is besproken.
Het aan de hand van de bespreking aangepaste concept zal
op 15 december aan de wethouder worden aangeboden. In
januari zal het college het plan bespreken. Als dat akkoord
gaat, komt er een inspraakronde, waarna de Raadscommissie
Verkeer en Beheer zich erover zal uitspreken.

Activiteitenkalender 55+
Nieuw Bleyenburg,
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
woensdag van 14.00 – 16.00 uur
vrijdag van 10.00 – 12.00 uur
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
Let op: vanaf 1 januari is het SAP alleen nog maar
geopend op maandagmorgen en op donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Overige seniorenactiviteiten:
PRINSENHOF, Eykmanlaan 431
Gymnastiek:
iedere woensdag 9.30 – 10.15 uur 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

Dagverzorging:
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Tel: 272 47 45 (Wilma Udo)

Levende kerststal
op Griftsteede

Voor het restaurant, internetcafé en het Senioren Advies
Punt is geen afspraak nodig.

Traditiegetrouw staat op
zaterdag 24 december
de levende kerststal weer in
het Griftpark.
Bij de stal worden met de
bezoekers kerstliedjes gezongen door het vrijwilligerskoor.
In de hal en bij het uitgiftepunt worden Glühwein
en warme chocolademelk geschonken.
In het speelhonk kunt u om 17.30 uur en om 18.15 uur met
uw kinderen luisteren naar een verhaal in kerstsfeer.
Vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur is iedereen van harte welkom.

Di. 13 dec
Wo. 14 dec
Do. 15 dec
Ma. 19 dec
Di. 20 dec
Vrij. 23 dec
Di. 27 dec
Di. 10 jan
Do. 19 jan
Za. 21 jan
Zo. 22 jan
Do. 26 jan
Zo.
Di.
Do.
Di.
Di.

29 jan
31 jan
9 feb
14 feb
21 feb

Zo. 26 feb

16.00-17.00 Op weg naar kerst
o.l.v. Willemien Winkel
Vanaf 17.30 Maaltijd + “Duo Ariodante”
14.00-15.30 Kerststukjes maken
19.30-21.00 Concert door “De Bazuin”
uit De Meern
14.00-15.30 Film “Scrooge”
Vanaf 18.00 Kerstdiner
14.00-15.30 Pannenkoekenmiddag
14.00-15.30 Wafels bakken
14.30-15.30 Voordracht Mieke Leijns
“Van Alles Wat”
14.30-16.00 Klassieke muziek door Daniël
Kramer en Sabine Wüthrich
14.00-16.00 High Tea
14.00-15.30 Gespreksgroep
Willemien Winkel
14.30-16.00 Opening “Kunst Uit De Buurt”
14.00-15.30 Bingo
13.45-15.30 Film “Bij De Beesten Af”
14.00-15.30 Pannenkoekenmiddag
14.00-15.30 Dialezing over Noorwegen
door Marijke van Hemert
Vanaf 17.30 Visbuffet

Koersbal
Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Kaarten
Elke vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 19.30 uur tot
22.00 uur inloopmiddag/-avond
Van zaterdag 24 dec t/m donderdag 5 jan zijn er geen
activiteiten m.u.v. de dagverzorging en het Senioren
Advies Punt.
Inschrijving en informatie:
Restaurant en Ontmoetingscentrum 55+ “Nieuw Bleyenburg”
Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht,
Tel: 030-272 58 77.

Van maandag 19 december tot zondag 8 januari
blijft de hal van Griftsteede in kerstsfeer.

DE OECUMENISCHE
ONDERWEGKERK
BLAUWKAPEL
Zoals elk jaar is ook nu de “Blauwe
Kapel” aan de Kapeldwarsweg 21 gesloten tot Pasen.
Er zijn echter nog wel advent- en kerstdiensten:
Zo 27 november:
Pastor Van Dam, m.m.v. Politiemannenkoor “Excelsior”
Zo 4 december: Ds. ’t Lam, m.m.v. Kamerkoor “Vocalis”
Zo 11 december: Pastor van Dam, m.m.v. Kamerkoor
“Akkoord”
Zo 18 december: Ds ’t Lam, m.m.v. Kleine Cantorij
Hilversum
Za 24 december: KERSTNACHTDIENST, pastor Van Dam en
sopraan Marjoke Kager
Aanvang op de zondagen om 15.00 uur.
Aanvang kerstnachtdienst om 22.00 uur
(deur open 21.15 uur en samenzang vanaf 21.30 uur)
Op woensdag 21 december is er VOLKSKERSTZANG.
Aanvang 19.30 uur.
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Wist u dat.....

T

Wist u dat…… op 5 november een
delegatie van het college een fietstocht
heeft gemaakt door de wijk en o.a. door
Tuindorp Oost heeft gefietst?
Wijkwethouder Abrahamse heeft met eigen
ogen kunnen zien, hoe het “stadspark” aan
de rechterkant van de Eykmanlaan vóór de
overweg er bijligt.

Ook fietste hij de sluiproute af door de
Winklerlaan en de Kapteynlaan.
Wist u dat…… het doen van aangifte
en meldingen niet alléén belangrijk is om
het de politie mogelijk te maken gerichte
actie te ondernemen? Het aantal gedane
meldingen wordt door het ministerie ook
gebruikt om het aantal formatieplaatsen
bij de politie vast te stellen. Met andere
woorden: hoe meer meldingen, hoe meer
agenten. Wellicht is de geringe bereidheid
om te melden de reden, dat Utrecht zo
weinig politiemensen heeft in vergelijking
met andere grote steden.
Wist u dat…… na bemiddeling door
het buurtcomité het wijkbureau beloofd
heeft de twee ganzen, die wekenlang de
bewoners van de lage flat aan de Boekelaan uit de slaap hebben gehouden, over
te brengen naar de polder?
Wist u dat…… we al toezeggingen
binnen hebben voor het onderhouden van
een kleine 40 boomspiegels? De Dienst
Stadsbeheer zal binnenkort de kransen van
gele waalstenen aanbrengen.
Wist u dat……
de Eykmanlaan níet de
grens is tussen Tuindorp
en Tuindorp Oost?
Dat is het water langs
de Jordanlaan ‘De Put’.
De Zonnebloemlaan,
het Gerrit Rietveld
College en de voormalige Gerardus
Majella Mavo
liggen dus in Tuindorp
Oost. De huizen van de
Jordanlaan liggen in Tuindorp.
Wist u dat…… Stichting Artsen
Laboratorium en TROmbosedienst (SALTRO)
sinds kort dagelijks spreekuur houdt in zorgcentrum De Lichtkring, Eykmanlaan 72?
Het spreekuur wordt gehouden in de huis8

artsenkamer op werkdagen van 09.00 uur
tot uiterlijk 10.00 uur.
Wist u dat…… op 1 januari de nieuwe
Dienst Stadswerken van start gaat? Daarin
gaan de huidige Dienst Stadsbeheer (DSB)
en de Reinigings- en Havendienst (RHD)
samen. De nieuwe dienst is verantwoordelijk voor het complete beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente. De verwachting is, dat door de
bundeling de ruim 1000 medewerkers een
betere kwaliteit kunnen leveren. Voor de
bewoners ontstaat één helder aanspreekpunt.
Wist u dat…… De grote afvalbakken, die
op 30 januari 2002 door de Raadscommissie
toegezegd waren voor het plein van De
Gaard inmiddels met goed gevolg zijn
getest? Ze zijn al geplaatst in Overvecht, de
Binnenstad en de Meubelboulevard, maar
niet in De Gaard. De RHD redeneert namelijk, dat hun regel is, dat één afvalbak per
75 m2 voor een winkelcentrum genoeg is.
De Gaard zou volgens die regel al te veel
afvalbakken hebben.
Afgezien van de gedane
toezegging, lijkt ons ‘één
afvalbak per zoveel duizend bezoekers’ een logischer regel. De Gaard heeft
zéér veel bezoekers op een
relatief kleine oppervlakte.
En het zijn niet de vierkante meters, maar de bezoekers die het afval
produceren.

De leden van
het Buurtcomité
Tuindorp-Oost
wensen alle
lezers goede feestdagen
en een gezond jaar 2006!
Albert Hogema, voorzitter,
externe betrekkingen, communicatie en
beheergroep De Hoek
E-mail: ahogema@worldonline.nl
Tel: 271 53 52
Ilse Thomis, secretaris en
verspreiding wijkkrant
E-mail: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Tel: 271 37 36
Kaspar Hanenbergh, penningmeester
E-mail : Hanenbergh.Kaspar@planet.nl
Tel: 273 31 73
José Leijgraaff
onderhoud openbare ruimte (groen,
verlichting, bestrating, reiniging)
E-mail: jose_leijgraaff@wanadoo.nl
Tel: 271 34 58
Hans Lubach
ruimtelijke ordening, bouwprojecten,
verkeer
E-mail: hlubach@wanadoo.nl
Tel: 273 25 71
Wiljo Tukker
Jeugdzaken,
welzijnsvoorzieningen, overlast
E-mail : wiljotukker@hotmail.com
Tel: 273 37 96

PRIKBORD
ZANGKOOR ANIMATO
zoekt een vrijwilliger
om op de donderdagen van
14.50u tot 16.15u in
de jeruzalemkerk het koor
op de piano te begeleiden.
belangstellenden kunnen
bellen naar johan pols,
TEL: 252 38 28

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:
Angela van Vegchel
André Leeflang
Telefoon: 0900-8844
Wijkbureau:
Goeman Borgesiuslaan 77
Telefoon: 286 39 40
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