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BARBARA DE KORT EN
DE MARNIX ACADEMIE

“Het schoolgebouw staat hier al
sinds 1960 en werd gebruikt door de
Jan van Nassau, een Pedagogisch
Academie,“ vertelt Barbara. “In 1984
werd de lerarenopleiding omgevormd
tot wat we tegenwoordig de Pabo
noemen: Pedagogische Academie
Basis Onderwijs. In datzelfde jaar
fuseerde de Jan van Nassau met twee
andere lerarenopleidingen, de Marnix
Kleuterkweekschool en de Rehoboth,
een andere pedagogische academie.
De naam Marnix is overgenomen van
de kleuterkweekschool, maar wat bij
de naamgeving ook een rol speelde
was de Marnix Stichting, een oude
stichting, opgericht door graven en
baronnen die zich inzetten voor een
opleiding voor arme kinderen. Deze
stichting bestaat nog steeds en financiert allerlei projecten en instanties
op onderwijsgebied. Met onze academie heeft deze stichting verder niets
meer te maken, hoewel, toen we
vorig jaar 150 jaar Christelijk onderwijs in Utrecht vierden met een symposium, heeft de Marnixstichting dat
gefinancierd.”
En hoe is Barbara terechtgekomen op de Marnix Academie?
“Ik ben zelf theoloog, en al tijdens
mijn doctoraalstudie in Amsterdam
begon ik met lesgeven,” legt Barbara
uit. “Van 1977 tot 1984 was ik
docent godsdienstige vorming aan de
Jan van Nassau. Het beviel me daar
prima, maar door die fusie in 1984
was er geen plek meer voor mij. Na
wat omzwervingen ben ik tien jaar

later toch weer terechtgekomen bij
de Marnix Academie. Het lesgeven
gaf me heel veel voldoening, maar
toch ben ik in 2002 lid geworden van
het College van Bestuur, zeg maar de
directie. Dat is zo’n drukke baan, dat
er geen ruimte meer over is om daarnaast nog les te geven. Ik houd mij
vooral bezig met de inhoud en kwaliteit van de opleiding, en daarbij kan
ik mijn eigen onderwijservaring goed
gebruiken. Verder zetten we ons als
directie in voor het voortbestaan van
onze pabo als zelfstandige opleiding.
Veel pabo’s in Nederland maken deel
uit van een grote Hogeschool, zoals
‘In Holland’ of de ‘Hogeschool
Utrecht’. Om zo zelfstandig te kunnen draaien als wij doen, hebben we
minimaal 800 studenten nodig. Op
dit moment hebben we ongeveer
1250 studenten die de dagopleiding
volgen en op de avond zo’n 250
deeltijdstudenten. De tevredenheid
onder onze studenten is groot. Ze
voelen zich prettig in een school met
deze beperkte omvang, en de voorzieningen in de wijk zijn ook prima.”
Op de Marnix Academie worden studenten opgeleid tot leraren in het
basisonderwijs. “Ze krijgen les in alle
basisschoolvakken, en werken in
thema’s aan zaken als onderwijsvaardigheden, logopedie en ontwikkelingspsychologie. De stages beginnen al meteen in het eerste jaar na
de herfstvakantie. In het eerste jaar
hebben de studenten één dag stage
per week, en dat loopt op tot twee
dagen per week in het derde jaar. In

Verscholen in een hoekje van
onze wijk staat een groot
gebouw, dat wekelijks bezocht
wordt door zo’n 1500 mensen.
Wat gebeurt daar allemaal? De
wijkkrant sprak met Barbara
de Kort, wijkbewoonster en lid
van het College van Bestuur
van de Marnix Academie.

het vierde jaar hebben ze een afsluitende fulltime stage van 5 maanden
of een stage van twee dagen gedurende het hele jaar. We werken
samen met zo’n 850 stagescholen.”
De kwaliteit van pabo’s en pabostudenten ligt nogal eens onder vuur.
Zo zouden de studenten die van de
opleidingen komen niet goed kunnen
spellen en rekenen.
Hoe zit het met de kwaliteit die
de Marnix Academie levert?
“Leerkrachten die bij ons opgeleid
zijn, zijn goed in staat onderwijs op
maat te verzorgen met aandacht voor
het individuele kind. Ze kunnen problemen bij kinderen signaleren en
een plan maken om een kind met
problemen te helpen. Ze kunnen
kritisch naar zichzelf kijken. Ze zijn
goed pedagogisch onderlegd en
helder in hun waarden en normen.”
De studenten zie je vooral bij de
bushalte.
Merkt de buurt nog op andere
manieren dat deze school hier
staat? “Nou, er zijn mensen die last
hebben van het parkeerprobleem. Er
komen natuurlijk veel mensen naar
onze school, en alhoewel er velen
met het openbaar vervoer komen en
wij dat stimuleren, komen er ook heel
wat mensen met de auto, vooral in
de avond. Een bijkomend probleem is
dat er hier veel geparkeerd wordt
door mensen die in de stad moeten
zijn, maar hier hun auto neerzetten
omdat het (nog) gratis parkeren is.
1

T

We weten dat het een probleem is en
proberen er ook wat aan te doen. Zo
wordt een deel van ons schoolplein
geschikt gemaakt als parkeerplaats.
Dat gebeurt met de verbouwing.”
In de herfstvakantie start de verbouwing.
Wat gaat er allemaal gebeuren?
“Het wordt een flinke in-greep,” zegt
Barbara. “De collegezaal wordt
opgeknapt, en er wordt dus een parkeerterrein gemaakt. Onze kantine is
nu ondergronds, in wat eens de fietsenstalling was. Die wordt nu bovengronds uitgebreid naar het achterterrein, waar het fietspad langs loopt.
We willen die achterzijde dan ook
wat opener maken, zodat er meer
aansluiting op het plantsoentje komt.
Maar het grootste deel van de verbouwing is intern. We hebben heel
veel niveauverschillen, een lange
doodlopende gang, Het is een hele
klus dat allemaal toegankelijk te
houden. De verbouwing zal pas
december 2006 klaar zijn, dus we zijn
nog wel even bezig, en ja, de buurt
zal best wat overlast van de verbouwing hebben, bijvoorbeeld van
bouwverkeer. Wat betreft het heien,
houden we zo veel mogelijk rekening
met de buurt: er wordt voor een zo
stil mogelijk ‘hei-methode’ gekozen.”
De school wordt ook als stembureau
gebruikt.
Heeft het gebouw nog meer
buurtfuncties?
“Er wordt hier een EHBO-cursus
gegeven. Onze aula wordt gebruikt
door toneelverenigingen. En als
buurtbewoners ideeën hebben,
staan wij daarvoor open. Onze
gymzaal wordt bijvoorbeeld twee
à drie avonden per week niet gebruikt, dus die zou gehuurd kunnen
worden. Ook lokalen zijn in principe
beschikbaar voor buurtactiviteiten.
Verder hebben we binnen een prikbord hangen waar ook mensen uit
de buurt berichten kunnen ophangen. Voor als je een oppas zoekt
bijvoorbeeld. Je kunt een briefje met
oproep afgeven bij de receptie.”
Is er speciaal contact met de
basisscholen in de wijk?
“De Regenboog is één van onze
stagescholen. Verder komt het
incidenteel voor dat kinderen van
scholen uit de omgeving met hun
klas hier naartoe komen voor een
cursus over internetgebruik, of, zoals
ieder jaar, om naar een cicusvoorstelling te kijken die door onze studenten verzorgd wordt.”
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De Hoek Bouw van het Hostel
aan de Kögllaan bijna van start
Woningcorporatie Bo-Ex gaat aan de Kögllaan een Hostel bouwen. Over een jaar
wonen 25 verslaafde daklozen in een gloednieuw onderkomen. Het Leger des Heils zal de
bewoners straks begeleiden. De bewoners wonen nu in een tijdelijk onderkomen aan de
Sartreweg. Bo-Ex zet zich in voor goed wonen in een aantrekkelijke woonomgeving voor
mensen die zelf, vanwege hun inkomen of door andere omstandigheden, minder kans
hebben op de woningmarkt. In Utrecht heeft Bo-Ex ruim 8000 sociale huurwoningen in
beheer. Daarnaast zet Bo-Ex zich ook in voor huisvesting van speciale doelgroepen, zoals
gehandicapten of in dit project verslaafden en daklozen. Zorg verleent Bo-Ex niet. Dat is
een kwaliteit van het Leger des Heils. Zij heeft haar sporen verdiend in het huisvesten en
begeleiden van personen aan de zelfkant van de maatschappij.
Het ontwerp
Het V-vormige ontwerp van het gebouw sluit goed aan bij de omgeving.
Het gebouw houdt het verkeersgeluid
buiten en creëert een veilig en overzichtelijk gebouw voor bewoners en begeleider. Door de gangen aan de buitenzijde van
het gebouw te situeren en de kamers aan de binnenzijde wordt het verkeersgeluid van
de Kardinaal de Jongweg en het spoor buiten gehouden. De V- vorm geeft privacy aan
bewoners en een goed overzicht aan begeleiders. Daar waar de poten van de V samenkomen is de entree, met aan weerszijde de ontmoetingsruimte en de kantoorruimte van
het Leger des Heils. De buitenkant van het gebouw wordt gemaakt van metselwerk in
antraciet, grijze kozijnen met daarin pastelkleurig glas. Aan de kant van de binnentuin
zitten wit gepleisterde gevels met dubbele deuren ter plaatse van iedere kamer. Door de
lichte gevels lijkt de binnentuin lichter en ruimtelijker. Voor de inrichting van de tuin
wordt nog een plan gemaakt.
Bouw
Bo-Ex verwacht eind dit jaar te kunnen beginnen met de bouw. In september 2006 hoopt
Bo-Ex het nieuwe Hostel op te kunnen leveren en over te dragen aan het Leger des Heils.
(ingezonden)
Ik woon op de Hijmans van den Berghlaan en
heb de laatste tijd geregeld contact opgenomen
met de politie i.v.m. jongeren die ’s nachts op
straat hangen, drinken en vooral veel herrie
maken. Diverse keren heb ik gebeld en begrepen
dat er meerdere bewoners uit de omgeving
(Hijmans van den Berghlaan en Hamakerlaan)
belden met klachten. Op verzoek van de politie
heb ik zojuist contact opgenomen met de wijkagent (degene die weggaat). Hij zal er in ieder
geval melding van maken en het doorgeven aan
de nieuwe wijkagent.
Hij heeft mij aangeraden ook aan de overige
bewoners kenbaar te maken dat we continu
moeten blijven bellen in geval van overlast, bij
voorkeur al direct als het begint en niet als de
jongeren al een half uur rondhangen. Alleen op
deze manier kan er wellicht langzaamaan iets
aan gedaan worden. Als we meteen bellen zodra
de jongeren de wijk inkomen (wat vaak goed
merkbaar is aan een hoop geren en voornamelijk geschreeuw), dan kan de politie wellicht
eerder aanwezig zijn en actie ondernemen. Nu
gebeurt het soms dat we al een half uur of drie
kwartier wakker liggen, de jongeren op een gegeven moment weg horen gaan (naar een volgend plantsoen?) en de politie ze net misloopt.
Bel dus bij overlast met 0900 - 8844!
(naam en adres bij de redactie bekend)

AFSCHEID
& OPROEP
Per 1 september heeft Jan Fluit
na vijf jaar afscheid genomen als
penningmeester van het Buurtcomité en van de Wijkkrant
Tuindorp-Oost. De financiële
werkzaamheden zijn weliswaar
beperkt, maar natuurlijk draait
een penningmeester volledig
mee in de werkzaamheden van
het buurtcomité en dat vraagt
enige beschikbaarheid.
En dat geldt ook voor de toekomst. Beschikt ú over wat extra
tijd en vindt u het werk van het
buurtcomité belangrijk genoeg
om die tijd erin te steken?
Bel dan eens met voorzitter
Albert Hogema (tel: 271 53 52)
of stuur een mailtje naar
tuindorpoost@tuindorpoost.nl.
Ook als u zelf geen tijd heeft,
maar wél een geschikte kandidaat in uw omgeving kent, laat
het ons dan weten!!!

SINT MAARTENSFEEST
IN UTRECHT
Voor de reformatie (in 1580) werd het
feest van Sint Maarten in Utrecht
groots gevierd. Zowel in de kerk als
in de stad was het feest, want Sint
Maarten was en is de schutspatroon
van onze stad en regio. Onze Domkerk is aan Sint Maarten toegewijd
en ons stadsvaandel, stadsvlag en
stadswapen herinneren, als de helft
rood en de helft wit, aan de rode gedeelde mantel van Sint Maarten en
het zichtbaar geworden witte onderkleed. Zo worden we voortdurend
herinnerd aan deze nobele daad van
Sint Maarten.
Maar ook in de trouwzaal
van het stadhuis worden wij
daar door de Utrechtse
schutspatroon op gewezen.
Op het wandkleed van
mevrouw Fischer-Brom staat
Sint Maarten, die zijn mantel
deelt met een arme, afgebeeld. Hierbij de tekst: Ziet
wat Sint Maarten Utrecht
Doet zo in leven en in echt.
Dat geldt niet alleen voor
allen die hier in de echt verbonden worden, maar voor
allen. “Samen delen is hier en in ’t leven”
het devies.
Bij de komst van de reformatie werd de
Sint Maartensviering verboden. Maar
sinds de laatste wereldoorlog groeit de
viering weer in onze stad. De, bij de
oudere garde bekende, pastoor Beckers
van de St.Martinuskerk aan de Oude
Gracht, achter het Twijnstraat, had hier
een stimulerende rol in. Hij liet Sint Maarten, te paard, van de kerk, over de Oude
Gracht, naar de Dom rijden en weer terug. En daarachter een lange rij kinderen
met lampions. Een Sint Maartensverhaal
in de kerk, samen zingen en wat lekkers
krijgen na afloop. Maar ook veel kinderen
die op 11 november, ’s avonds, op de
stadhuisbrug met brandende lampions
bijeenkwamen nadat ze geld ingezameld
hadden voor een goed doel.
Burgemeester de Ranitz en zijn vrouw
deelden dan snoep uit aan de kinderen.
Maar ook recenter (in 1997), heeft de
viering van de 1600e sterfdag van Sint
Maarten in Utrecht met veel feestelijkheden, een extra stimulans gekregen.
Nu wordt er in veel wijken Sint Maarten
gevierd door zingende en met lampionnen lopende kinderen, die langs de deuren gaan en bedelen om iets lekkers. Op
een aantal plaatsen wordt dit lekkers na
afloop eerlijk gedeeld. Ook worden er verhalen over Sint Maarten verteld, acts opgevoerd, een kinderfeest in de Domkerk,

een warme maaltijd voor daklozen,
muziek, klokgelui alom en volwassenen
drinken warme Sint Maartensbisschopswijn. Sinds 5 jaar bestaat er in Utrecht het
Sint Maartensberaad Utrecht, dat probeert de Sint Maartensviering in Utrecht
te stimuleren en Utrecht te promoten als
dé Sint Maartenstad van Nederland.

stadsvlag? Geen nood, want bij het
Informatie Centrum Utrecht, in de hal van
het stadhuis, kunt u er een kopen voor
€ 19,95 . En nu maar hopen dat het op
Sint Maartensdag roodwit ziet in Utrecht.
Bij Rondom, op het Domplein, is een
Utrechtse Sint Maarten CD te koop voor:
€ 5, -. Hierop drie verhalen over Sint
Maarten, kinderen die Sint Maartensliedjes zingen, het Domcarillon en de
swingende muziek van het orgel De
Lange Gavioli met een Sint Maartenspotpourri.Hier is ook een videoband te

Sint Maarten viering 2005
Het is alweer vroeger donker, en dus
is het weer bijna tijd voor het Sint
Maarten feest! Ook
vorig jaar bleek dat
veel wijkbewoners
van Tuindorp Oost het
erg leuk vonden om
de oeroude traditie
van de Utrechtse
beschermheilige te
vieren. Eerst bij elkaar
komen bij het vuur en
de lichtjes, naar het
verhaal luisteren, wat
lekkers drinken en
zingen, en daarna de
kleine groepjes
kinderen die in het donker met lampionnen over straat lopen en overal
aanbellen waar een kaars brandt…
liedjes zingen en volop lekkere dingen krijgen. Ook dit jaar roept het
buurtcomité kinderen én volwassenen op om mee te doen,
op maandag 11 november.

“Elf November is de dag,
dat mijnlichtje, dat mijn lichtje
elf November is de dag
dat mijn lichtje schijnen mag!”
Daartoe worden activiteiten door het
beraad en anderen georganiseerd.
Het beraad heeft een eigen site:
www.stmaartenstadutrecht.nl
Hierop staat meer over Sint Maarten en
Utrecht en ook het activiteitenprogramma
voor het feest op en rond 11 november
2005. Sinds kort is er contact met het
Centre Culturel Europe Saint Martin de
Tours in Frankrijk, zodat Utrecht, als Sint
Maartenstad ook europees bekendheid
gaat genieten. Sinds een aantal jaren
geeft ons gemeentebestuur een goed
voorbeeld door op 11 november de roodwitte stadsvlaggen uit te steken op Domtoren en stadhuis. Ze geven extra kleur
aan dit feest. Burgers en instellingen kunnen zich hierbij aansluiten door ook de
stadsvlag uit te hangen. Heeft u geen

We komen op vrijdag 11 november om 18.00 uur bij elkaar op het
Hamakerplein om te luisteren naar
het verhaal van Sint Maarten, chocomel te drinken en de liedjes te oefenen. Voor de volwassenen is er natuurlijk weer warme bisschopswijn.
Om 18.30 uur gaan de kinderen
-de kleineren onder begeleiding- in
groepjes de straten rond. Na afloop
kun je eventueel terug gaan naar
het verzamelpunt voor nog wat
warme dranken of om te genieten
van het licht van alle lampionnetjes.
Ook op andere punten zal er dan
worden na-gefeest.
Eenieder, die graag toegezongen wil
worden, kan vanaf 18.30 uur een
kaarsje voor het raam zetten. We
zullen weer proberen dat de groepjes ook de mensen in de flats en in
het verzorgingstehuis Tuindorp-Oost
aan kunnen doen. Dat is vorig jaar
positief verlopen. De kinderen die
mee willen doen hoeven niet van
tevoren opgegeven te worden; ze
kunnen op 11 november gewoon
naar het Hamaker pleintje komen.
Namens het Buurtkomitee Tuindorp-Oost,Katrien van ’t Hooft,
Hamakerlaan 24, tel 276 00 79
koop voor € 5, - over Sint Maarten in
Utrecht. En vergeet u vooral niet iets
lekkers in huis te hebben op 11 november,
want er kunnen ook in uw wijk, ’s avonds
zingende kinderen bij u aan de deur
komen. En wee, die niets geeft. U hoort
dan wellicht: “Hier woont juffrouw kaalkop, die eet alles zelf op”, of: “Hier woont
juffrouw kikkerbil die ons toch niets
geven wil”.
Eind oktober a.s. liggen er programmafolders, waarin de activiteiten staan van
het Sint Maartensfeest in Utrecht, bij:
VVV, Rondom, Wijkbureau Binnenstad,
Domkerk, Informatie Centrum Utrecht en
Openbare Bibliotheek.
Chris van Deventer
Secr. Sint Maartensberaad Utrecht.
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PATRICK DE KOEIJER,
NIEUWE TOEGEVOEGD WIJKCHEF
In ons vorig nummer meldden wij, dat
assistent- (‘toegevoegd’ in politietermen) wijkchef Henk van Rekum per
15 augustus een andere functie heeft
aanvaard. Nu al kunnen we zijn opvolger Patrick de Koeijer aan u voorstellen. Ten tijde van ons kennismakingsgesprek werkte Patrick nog in het
district Rijn en Venen; dus togen wij
naar Woerden. En het werd een prettig gesprek.
Patrick vertelt in 1974 in Amersfoort geboren te zijn, waar hij ook opgroeide. Hij
is getrouwd met Sandra en zij hebben een
zoontje van drie jaar en een dochtertje
van acht maanden. Het gezin woont even
buiten Utrecht.
Patrick werd na zijn middelbare school
aangenomen bij de gemeentepolitie
Utrecht en ging vervolgens naar de
politieschool met de bedoeling na zijn

afstuderen op het Paardenveld te gaan
werken. Tijdens zijn opleiding echter in
1993 werden gemeente- en rijkspolitie
samengevoegd tot regiopolitie en Patrick
werd in oktober 1994 in het district Rijn
en IJssel geplaatst met standplaats
Woerden. Dat was te ver van Amersfoort
en Patrick verhuisde naar de Dichterswijk
in Utrecht, waar hij twee jaar woonde. Hij
vindt Utrecht een leuke stad, maar onze
kant van de stad heeft hij toen niet leren
kennen. Voor hem is het dan ook heel
aantrekkelijk om te gaan werken in een
nieuwe omgeving met andere mensen en
andere problematiek.
Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Patrick al
een ruime ervaring in het politiewerk. Het
begon met vijf jaar bij de Algemene
Politie Dienst als uniformagent, waar hij
de verschillende facetten van de noodhulp
leerde kennen. Vervolgens bij de motor4

HEET VAN DE
NAALD!

Op 29 september hadden de leden
dienst met behalve nooddienst ook meer
van het buurtcomité een plezierig
verkeersgerelateerde zaken. Hij is vast van
gesprek met politie-wijkchef Pete
r
plan ook hier af en toe op de motor te
van Duijvenbode. Tijdens dat gespre
zitten, maar zijn nieuwe leidinggevende
k
kwamen veel zorgpunten aan de
functie zal hem minder tijd laten voor
orde.
straatdienst. Ook deed hij een kleine
Een daarvan was natuurlijk het
twee jaar recherchewerk bij het woningontbreken van wijkagenten in
inbraakteam. Daarna zat hij in een
Tuindorp Oost / Voordorp.
projectteam om de fusie van zijn district
Peter verraste ons met het goede
met het district Vecht en Venen voor te
nieuws, dat per 1 december Angela
bereiden. Een interessante kennismaking
van Vechel benoemd is tot wijkage
nt
met de bedrijfsvoering binnen het politievoor Tuindorp Oost. Angela (43 jaar
apparaat. De fusie bood nieuwe functies
)
heeft een ruime ervaring in het
en nieuwe kansen. Hij solliciteerde als
politiewerk. Ze werkt momenteel
groepschef binnen het wijkteam Oudein District Haagelanden, maar is
water- Montfoort, een functie vergelijkgeboren en getogen Utrechtse. Wij
baar met zijn nieuwe functie in Noordzullen haar in ons decembernumm
er
oost. Na vier jaar werd hij gevraagd een
uitgebreider aan u voorstellen.
regionale aanpak van veelplegers op te
Er wordt ook druk gewerkt aan een
zetten. De opdracht luidde een ketenopvolger van Harry Rademaker, zod
at
brede aanpak te organiseren met O.M.,
we hopelijk het nieuwe jaar ingaan
politie, reclassering en hulpverlening.
met een compleet team van twee
Toen hij die klus
wijkagenten.
succesvol had
geklaard rees de
wel een beetje. Als politie moeten we ook
vraag: “wat nu?”
zeggen ‘dit doen we wél en dat doen we
Hij ambieerde altijd
níet’. Maar het is niet zo, dat we grofweg
al lijn-verantwoorzeggen dat we iets niet meer doen, want
delijkheid en na
dan gebeurt daar niets meer mee. We
enkele gesprekken
dragen dat soort taken zorgvuldig over
werd het dus toeaan andere ketenpartners. Daar overleggevoegd wijkchef
gen we ook mee over wie wát doet. We
Noordoost.
verwijzen overigens niet alleen, maar
We vragen wat
brengen zelf de kwestie door naar desPatrick aantrekt
kundigen in de zorgsector.
in het wijkwerk.
Hij gaat gretig in op We willen ook nog graag weten,
hoe Patrick de taakverdeling ziet
die vraag: “Wat mij
tussen wijkagent en de andere
daarin aantrekt, is
politiediensten. Hij is daar heel duidelijk
dat je bij wijkgein: “Wat er ook in een gebied gebeurt is
bonden werken
altijd de eerste verantwoordelijkheid van
dichter bij de
de wijkagent. Hij is de eerste die een
mensen komt. Bij de noodhulp maak je
probleem signaleert en hij bepaalt of hij
‘korte klappen’; je lost een probleem op
het zelf oplost of het doorgeeft aan een
en dan ben je weer weg.
andere dienst. Hij is intermediair tussen
In het wijkwerk ga je dieper in op de
de verschillende diensten. De burger heeft
problematiek, moet je innovatief zijn en
dus primair met de wijkagent te maken.”
vooral probleemgericht werken. Je bent
Dat geldt natuurlijk niet bij noodgevallen
het eerste gezicht van de politie, dat trekt
en levensbedreigende situaties. Als iedere
me aan. Dat blijkt ook wel, want het bevalt nog steeds. Ik geloof er echt in, dat er seconde telt belt u 112, ook als men
iemand op heterdaad betrapt bij bv het
een bekend gezicht moet zijn in de wijk.
stelen van een fiets of een woninginIk vind dan ook dat de vacatures snel
braak.
moeten worden opgevuld. Er is natuurlijk
wel 24 uurs werk, maar het wijkgebonden
We babbelen nog wat ontspannen
werk is uitermate belangrijk. Een wijkdoor over de buurt en over het
agent kan ook partners in de wijk mobipolitiewerk en als we weer in de auto
liseren, een netwerk opbouwen.”
stappen, hebben we een goed gevoel
We kennen de discussie dat de politie
over onze kennismaking.
terug moet naar zijn kerntaken en
willen weten, hoe Patrick daar
instaat. Patrick: “Het ‘schoenmaker hou
je bij je leest’ geldt ook voor de politie

STRAATFEESTEN
Afgelopen augustus heeft een straatfeest plaatsgevonden voor
de bewoners van de Wevelaan, Wichmannlaan, en de Obbinklaan. Tijdens de jaarlijkse vergadering van de vereniging van
huiseigenaren WeWiOb in juni werd al in eerdere jaren de vraag
gesteld of een straatfeestcommissie gevormd kon worden. Maar

augustus van hetzelfde jaar leek dan te dicht bij om een feest te
organiseren en juni van het volgende jaar bleek te ver weg: alle
leden waren het vergeten
totdat de dag van de volgende vergadering aanbrak. Dit jaar werd deze
cirkel succesvol doorbroken. In juni werd een
datum geprikt en meteen
daarna werden de uitnodigingen verstuurd. De feestcommissie kon niet meer terug.
Gelukkig werd met veel enthousiasme op de uitnodigingen gereageerd en meldden vele vrijwilligers zich aan om vooraf of

Bericht van
winkelcentrum
Nu wij dit stukje schrijven, is de meteorologische herfst weer
begonnen. Na een slechte start van de zomer is september
toch een mooie nazomermaand geworden. De temperaturen
waren hoog en men kon lang van de zon genieten.
Dit heeft ook voor veel gezelligheid gezorgd op 17 september,
toen de traditionele rommelmarkt werd gehouden in winkelcentrum De Gaard. Het was, mede dankzij het mooie weer,
gezellig druk.
Op 23 september werd ook weer het “Shop en Win spel”
gespeeld. Bij een minimale besteding van 5,- werd uw kassabon een lot om een kaartspel mee te spelen. Zo konden er
doosjes bonbons, bossen bloemen en waardebonnen t.w.v.
10,- gewonnen worden.
Vandaag merkten wij dat het echt herfst gaat worden. Het is
’s morgens laat licht, ’s avonds vroeger donker en de ruiten
van de auto’s zijn ’s nachts beslagen. Dus tijd om het zowel in
huis als in ons winkelcentrum weer gezelliger te maken. Door
andere verlichting en nieuwe decoraties wil de winkeliersvereniging het winkelcentrum een warmere uitstraling gaan
geven, zodat u weer met plezier ons komt bezoeken.
Voor het najaar zullen er ook weer verschillende leuke acties
georganiseerd gaan worden. Let daarom op de volgende uitgaven van deze krant.
De activiteitencommissie van winkelcentrum De Gaard

‘SAMEN EN TOCH OP JEZELF’

tijdens het feest te helpen. Dit enthousiasme zette door op de
dag van het straatfeest zelf. Men kwam kijken én helpen bij het
opbouwen, de kinderen
hadden het springkussen
en andere speelattributen

snel gevonden en het weer werkte
mee zodat de ouders vanaf een
terrasje konden toekijken. Koffie, borrel en barbecue volgden
elkaar snel op. De zelfgemaakte hapjes van de kookcommissie
waren erg lekker. De kinderen verzorgden spontaan nog een poppen-

theater en ook toen de barbecue
gedoofd werd bleef het nog gezellig druk. Bij deze wil de feestcommissie graag alle vrijwilligers
en deelnemers bedanken! En voor diegenen die er dit keer niet
bij konden zijn: iedereen vond het feest voor herhaling vatbaar
dus er komt vast een volgende keer.
De feestcommissie:
William Zorge, Michiel Röben, Sandra Deckers en Marcel Driesen

Deze korte zin zou het motto kunnen zijn van het
zogenaamde Groepswonen van Ouderen.
Een project van Groepswonen van Ouderen bestaat uit een aantal seniorenwoningen; meestal twee- of driekamerappartementen, waarin alleenstaanden en echtparen (vanaf 55 jaar) volkomen zelfstandig wonen. Kenmerkend is de aanwezigheid van
een gemeenschappelijke ruimte, die door de groep zelf wordt
beheerd.
Groepswonen is geen vrijblijvende manier van wonen. De bewoners in een woongroep kiezen weloverwogen voor elkaar en
voor de doelstelling van het groepswonen.
Deze doelstelling is ouderen de kans geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. “Op jezelf en toch samen”; dat wil
zeggen, dat je privacy blijft gewaarborgd, maar dat je een aantal
dingen samen kunt doen. Samen koffie drinken, b.v. eens in de
week; samen een spelletje doen, b.v. eens in de week. Bij uitzondering samen eten: een barbecue in de zomer, een erwtensoepmaaltijd of stamppottenbuffet in de winter.
Daarnaast is er het “omzien-naar-elkaar”: een zekere saamhorigheid die zich uit in het verrichten van hand- en spandiensten in
incidentele gevallen. Een boodschap doen, plantjes verzorgen (in
de vakantie), een kopje soep brengen bij ziekte, iemand vergezellen naar een arts of ziekenhuis.
Sinds ruim twee jaar heeft de Woongroep Tuinwijk in het Zorgcentrum Nieuw Bleijenburg haar ‘plek’ gevonden. We bewonen
met elkaar 25 driekamerappartementen, verdeeld over 3 etages
en we beschikken over een gezellige gemeenschappelijke ruimte.
In onze groep is plaats op de wachtlijst voor actieve ouderen
(alleenstaanden of echtparen) tussen 55 en 63 jaar. Dit laatste
omdat we een gevarieerde leeftijdsopbouw belangrijk vinden.
Voor informatie kunt u zich schriftelijk wenden tot:
Woongroep Tuinwijk, t.a.v. Introductiecommissie
van Esveldstraat 33, 3572 KK Utrecht
Of telefonisch met mevr. Jos Dijkhuis, tel: 271 95 51
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VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN
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(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) Kentekenonderzoek van in- en uitgaande auto’s.
In de augustus-wijkkrant kondigden wij een onderzoek aan
naar de verkeersstromen in Tuindorp Oost in verband met
het sluipverkeer. Het onderzoek zal worden gehouden door
een onafhankelijk en deskundig extern bureau, waarschijnlijk
kort na de herfstvakantie.
b) Visie Eykmanlaan en welzijnsvoorzieningen. Het buurtcomité heeft eind
augustus een plezierig en constructief gesprek gehad met de nieuwe wijkwethouder
Gerard Abrahamse. Het buurtcomité heeft
hem gevraagd er bij zijn collega’s op aan te
dringen om eindelijk een begin te maken
met de realisatie van de volgende projecten:
1. De ‘Visie Eykmanlaan’, die al op 9 juli 2002 door de gemeenteraad werd goedgekeurd en waarin het gebied langs
de Eykmanlaan tussen het zorgcentrum en het spoor als
natuurgebied werd aangewezen. In maart 2003 werd een
projectleider aangesteld om plannen te maken voor de
herontwikkeling. Kort daarna werd hem gezegd even te
wachten, omdat Cascade de plannen met het zorgcentrum
niet gereed had en men beide projecten wilde combineren.
Nu Cascade niet gaat bouwen is er geen reden meer om
te wachten met de planontwikkeling. Het AD- Utrechts
Nieuwsblad wijdde er op 13 september een artikel aan.
Daar kwamen veel positieve reacties op.
2. Het ‘wijkvoorzieningenplan Utrecht-Noordoost’. De
welzijnsvoorzieningen in de wijk Noordoost zijn ongelijk
verdeeld over de wijk: Veel aan de westkant en weinig aan
onze kant. In Tuindorp Oost is zelfs geen enkele voorziening. En als er geen voorzieningen zijn, zijn er ook geen
activiteiten. Kijk maar eens in het onlangs huis aan huis
verspreide programmaboekje 2005/2006 van Cumulus.
In 2001 kregen we van de toenmalige wethouder de toezegging, dat er gebouwd zou worden, als een onderzoek
zou aantonen, dat er meer vraag naar voorzieningen is
dan aanbod. Dat onderzoek door Hospitality Consultants
in Amersfoort bevestigde in een eindrapport van 14 juli
2003, dat er een grote behoefte is aan welzijnslocaties in
Tuindorp Oost. Er werden ook concrete suggesties gedaan.
De Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling heeft
in februari 2004 het rapport goedgekeurd. Vervolgens is
het in een la beland. We hebben gevraagd op de begroting
2006 geld vrij te maken om de voorstellen uit te werken.
c) Betaald parkeren in de Troosterlaan en de Van
Everdingenlaan. In maart 2003 deed wethouder Van den
Bergh een concept parkeernota het licht zien. Daarin werden
o.a. de nieuwe regels voor invoering van betaald parkeren
vastgelegd. Haar voorstel was om invoering per straat mogelijk te maken in plaats van alleen per buurt, zoals in de
oude nota stond. Verschillende raadsfracties hadden daar bezwaar tegen, omdat zij verwachtten dat daardoor de “olievlekwerking” zou toenemen. In de definitieve parkeernota
kwam uiteindelijk een onduidelijke tekst te staan, ergens
tussen straat en buurt in. In de praktijk bleek al gauw, dat in
verschillende wijken toch per straat werd ingevoerd. Zo niet
in de Troosterlaan en Van Everdingenlaan ondanks een ruime
meerderheid voorstanders. Op 13 september besloot de
Raadscommissie Verkeer en Beheer aan deze rechtsongelijkheid een einde te maken. Wethouder Van den Bergh kondigde
daarop aan, dat in de loop van januari de parkeermeters
worden geplaatst. De bewoners in de aangrenzende lanen
vrezen nu terecht een toename van de parkeerdruk. Zij kun-
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blauwe zones (met parkeerschijven).
Prinsenhof. De eigenaren van Prinsenhof en van de panden
op de kop van de Jordanlaan hebben de gemeente onafhankelijk van elkaar gevraagd om hun initiatieven (sloop en
nieuwbouw) te toetsen. De gemeente heeft daarvoor een zogenaamde ‘nota van uitgangspunten’ gemaakt voor het gebied waar beide locaties liggen. Deze nota is op 20 september jl. door het college vastgesteld. De beide eigenaren is
gevraagd om hun plannen op elkaar af te stemmen. Als een
bouwaanvraag ingediend is, zal in het kader van de bestemmingsplanprocedure inspraakmogelijkheid worden geboden.
Valetonlaan. Na de formele publicatie van het vaststellen
van het éénrichtingverkeer zijn geen bezwaren binnengekomen bij de gemeente, maar de gemeente zal met de
reacties op het artikel in ons juni nummer omgaan als met
for-mele bezwaren. Na de afhandeling van die bezwaarschriften zal opdracht gegeven worden de nodige borden te
(ver)plaatsen.
Verplaatsing bushalte Hijmans van den Berghlaan.
De na ons artikel in het juni nummer aangekondigde aanpassingen van het ontwerp zijn door capaciteitsgebrek nog
niet doorgevoerd. Het probleem is nu opgenomen in de
inventarisatie voor het wijkverkeersplan.
Woningbouw op het terrein van Stamhuis. De aangepaste ‘nota van uitgangspunten’ wordt deze maand voorgelegd aan het college. Het college wordt daarbij geadviseerd
hoe om te gaan met de inspraakreacties. Over het plan vindt
nog steeds overleg plaats tussen de architect van de heer
Stamhuis en de gemeente.
Invalidentoilet. Wethouder Abrahamse zal de toezegging
van zijn voorganger voor een toilet bij De Gaard gestand
doen. Hij beloofde ook te onderzoeken of het veel duurdere
invalidentoilet haalbaar is. Daarover wordt nu onderhandeld.
Rond het uitkomen van dit blad wordt een besluit verwacht.
Woningbouw op het Veemarktterrein. Op 1 september gaf de gemeenteraad het groene licht om verder te gaan
met de planontwikkeling. Wel paste de raad de bestaande
plannen aan: er mag niet gebouwd worden buiten de hekken
van het huidige terrein, er mag niet worden aangebouwd aan
Voordorp en de sportvelden mogen niet verplaatst worden.
Ook beveelt de raad een verkeersontsluiting aan op de Biltse
Rading en de vestiging van een buurtsupermarkt. Nog vóór
de begrotingsbespreking moet er duidelijkheid zijn over de
alternatieve locatie, Haarrijn of een ander, en over het financiële plaatje. Tot dan wordt er niet verder getekend.

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
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. 18 okt 14.00-15.30 Film “De Jantjes”
Do. 20 okt 14.00-15.30 Drie in de pan en accordeonmuziek
Do. 27 okt 14.00-15.30 Lezing “Reisverslag Santiago
de Compostela
Vrij 28 okt Vanaf 17.30 Wildschotel + Klassieke
muziek met Daniel Kramer
Di. 1 nov 10.00-16.00 Modeschow v.d. Klooster;
verkoop vanaf 13.00 u.
Do. 3 nov 14.00-15.30 Bingo
Di. 8 nov 14.00-15.30 Uitstapje kruideniersmuseum
“Betje Boerhaven”
Vrij 11 nov 20.00-21.00 St. Maartensfeest
Di. 15 nov 14.00-15.30 Lezing over Celebes door
Marijke van Hemert
Do. 17 nov 14.00-15.30 Poffertjesmiddag
Vrij. 18 nov 19.45-21.30 Zangsafari
Di. 22 nov 13.00-15.30 Uitstapje Kerstshow
Do. 24 nov 13.45-15.30 Film “Rebecca”
Di. 29 nov 13.00-15.30 Uitstapje Kerstshow
Zo. 4 dec 14.00-16.00 Koffietafel
Ma. 5 dec 14.00-15.30 Sinterklaas Bingo
Do. 8 dec 14.00-15.30 Kerstkaarten maken
Di. 13 dec 16.00-17.00 Op weg naar Kerst o.l.v.
Willemien Winkel
Wo. 14 dec Vanaf 17.30 Maaltijd + “Duo Ariodante”
Do. 15 dec 14.00-15.30 Kerststukjes maken
Ma. 19 dec 19.30-21.00 Concert door “De Bazuin” uit
De Meern
Di. 20 dec 14.00-15.30 Film “Scrooge”
Vrij. 23 dec Vanaf 18.00 Kerstdiner
Di. 27 dec 14.00-15.30 Pannenkoekenmiddag
Koersbal
Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 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.

Overige seniorenactiviteiten:
PRINSENHOF, Eykmanlaan 431
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
Dinsdag 25 oktober t/m donderdag 27 oktober:
Ecologisch maaien met trekpaard
Zaterdag 5 november van 10.00u - 16.00u :
Natuurwerkdag
Zaterdag 24 december van 17.00u – 19.00u:
Levende kerststal

Exposities
Maandag 3 oktober t/m zaterdag 12 november:
Interactieve tentoonstelling “Zwammen onder het blad”,
met fototentoonstelling “Beeldig in het park”, beeldententoonstelling
Maandag 14 november t/m zaterdag 17 december:
Schilderijen van Els van Niekerk en Nanda Schier
Meer weten over bovenstaande?
Bel naar Griftsteede: 272 28 88 of mail naar
Griftsteede@utrecht.nl.
Griftsteede: Van Swindenstraat 129

BUURTACTIVITEITEN 2006
Voor 2006 stelt het Buurtcomité Tuindorp-Oost
het volgende activiteitenprogramma voor:
Januari:
Nieuwjaarsborrel
Maart:
Tentoonstelling van kunst door
buurtgenoten
April:
Activiteiten in aansluiting op het
Koninginnedagfeest
Mei:
Fietspuzzeltocht
Juni:
Straattekenwedstrijd
November: St. Maartensoptocht.
Wilt u meedoen met de organisatie of heeft u
nog andere leuke suggesties, mail of bel dan
met het buurtcomité. (zie Colofon)

7

PRIKBORD

T

WE ZOEKEN
EEN OPPAS VOOR
ONZE DOCHTER VAN
5 JAAR!
wie haalt haar op maandagen dinsdagmiddag om
15.00 uur van de paulusschool en past bij ons thuis
op tot 17.30 uur?
alvast dank voor je
telefonische reactie op
06 20 63 51 88.

ONS VROUWENKOOR
“DAMES, DAMES!”
repeteert iedere maandagavond in de regenboog aan
de wevelaan. we zingen
licht klassiek en pop.
gezelligheid en serieus
studeren gaan bij ons samen.
NIEUWE LEDEN
ZIJN WELKOM
(ALLE STEMGROEPEN).
voor meer informatie:
www.damesdames.nl
of irma van dalen (dirigent):
252 00 85

Landelijke Natuurwerkdag op DE DRIEHOEK
Vrijwilligers gevraagd voor onderhoudswerk aan houtwallen etc.
Op en rond het Ecologisch Tuinenpark De Driehoek
wordt op zaterdag 5 november gewerkt in het
kader van de Landelijke Natuurwerkdag.
Vrijwilligers zijn welkom!
We vragen vooral bewoners uit de wijk Tuindorp
Oost te komen samenwerken met tuinders aan het
onderhoud van de houtwallen en sloten rond ons
tuinencomplex. We zullen ook takkenrillen maken
en misschien ook in sloten baggeren.
Er zijn ook minder zware karweitjes. Bij voldoende
deelname door kinderen zal er ook een speciaal
werkprogramma voor hen georganiseerd worden.
Er is werk voor veel mensen.
Wij zullen proberen hier een gezellige dag van te
maken met ontspannend werk in de natuur. De bewoners van de wijk Tuindorp Oost en de tuinders
kunnen zo kennis maken en samen genieten van
werken in dit heerlijke stukje natuur in de stad. De
tuinders zullen u graag vertellen over hun hobby.
Van 10:00 tot 15:00 uur.
Verzamelplaats: parkeerplaats van het tuinencomplex, Winklerlaan 51.
Er wordt voor koffie, thee en limonade gezorgd
maar zelf uw lunch-boterham meebrengen.
Er is gereedschap aanwezig; eventueel eigen snoeigereedschap komt goed van pas.
Je kunt je opgeven via de website
www.natuurwerkdag.nl.
Informatie: Rinus Sommeijer, Winklerlaan 76,
tel: 273 48 21

Stichting
Buurtcomité
Tuindorp-Oost:

BRAND IN HET
KRAAKPAND

Fruinplantsoen 90,
3571 PV Utrecht.
Telefoon: 271 37 36

Website:
www. tuindorpoost.nl
Prikbord:
postmaster@tuindorpoost.nl

Wijkchefs:
Peter van Duijvenbode en
Patrick de Koeijer
Telefoon: 0900-8844 (vragen naar
wijksecretariaat Paardenveld)
Wijkbureau:
Goeman Borgesiuslaan 77
Telefoon: 286 39 40
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Wist u dat…… sinds de aanschaf
dit voorjaar van de partytent er al
zeventien (17!) keer een beroep op is
gedaan?
Wist u dat…… Aveant, de fusieorganisatie van Cascade en Thuiszorg
Stad Utrecht verdeeld wordt in vier
wijkorganisaties? Tuindorp Oost,
De Lichtkring en Nieuw Bleyenburg
gaan samen met zorgcentrum
Swellengrebel vallen onder de Wijkorganisatie Oost. Directeur Marga
Slaakweg heeft er voor gekozen om
in de nieuwe organisatie in een
andere functie verder te gaan.
Er komt een nieuwe wijkdirecteur.
Wist u dat…… als u het wijkbureau belt, u verbonden wordt met
een centraal nummer van de gemeente? Vraag dan naar het wijkbureau Noordoost. Het betreft een
proef met een zogenoemd “call
centre”. In een later stadium worden
daar ook andere gemeentelijke diensten op aangesloten.
Wist u dat…… Elsbeth Rip, de
teamleider van hostel De Hoek, een
functie heeft aanvaard in de jeugdzorg in Katwijk? Er is nog geen nieuwe teamleider benoemd.
Wist u dat…… Milieudefensie een
zwarte lijst heeft gepubliceerd van
door lucht verontreinigde stadswegen
in Nederland? En dat de Kardinaal de
Jongweg daarop ‘prijkt’?
Wist u dat…… u niet altijd uren
op het Paardenveld hoeft te wachten
om een aangifte te doen? Dat kan nu
vaak ook via www.politie.nl/utrecht.
Dat geldt met name voor:
• diefstal uit een auto
• diefstal van een (brom)fiets
• vernieling

COLOFON

E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Wijkagenten:
VACATURE
VACATURE

Wist u dat.....

Volgens planning zou in september begonnen worden met de sloop van het pand Kögllaan 25, omdat
daar gebouwd gaat worden voor hostel ‘De Hoek’.
Een brand was de slopers echter voor. Op vrijdagavond 9 september verteerde een hevig vuur het
grotendeels houten pand. De harsrijke sparren rond
het gebouw zorgden voor een spectaculair schouwspel. Gelukkig bleef het gebouw van Scouting gespaard en is het in de plafondplaten aanwezige
asbest niet in het milieu terecht gekomen. Op de
bouwplanning heeft de brand geen invloed gehad.

Aan dit nummer werkten mee:
Marco Barten, Janine Beens, Dorothé
Cras, Chris van Deventer, Jos Dijkhuis,
Albert Hogema, Katrien van ‘t Hooft,
José Leijgraaff, Kitty Mulder, Alexandra
Peej, Paula Sangers, Kees van Veen,
Kees Waslander en William Zorge.
Fotografie: Nicole Mattei,
Ivo van Riel en Yvonne Taffijn.
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:
20 november 2005

