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OPEN HUIS
Aan belangstelling geen gebrek bij de open dag van hostel De Hoek;
de leiding is hier zichtbaar gelukkig mee, en de bewoners geven
enthousiast rondleidingen. Ferry toont ons de samenkomstruimte waar
alle bewoners kunnen komen voor tafelvoetbal, een praatje, of om de
diverse konijnen te verzorgen. De tweede ruimte maakt duidelijk dat
het hier niet om een gewoon ‘clubhuis’ gaat; in de methadonruimte
verstrekt de GGD dagelijks om half tien methadon aan de bewoners.
De leiding oefent geen grote druk uit om ze af te laten kicken, voor de
meesten is dat (nog) geen optie.
Alle bewoners hebben zelf hun kamer
in mogen richten, meubeltjes uit het
vorige hostel of nieuwe krijgertjes uit
de buurt. Ferry heeft zijn muur roodbruin laten schilderen; dat houdt hem
rustiger dan het blauw of roze waar
anderen voor gekozen hebben. De
twee vleugels van het nieuwe gebouw vormen de ‘Fase 1’ en ‘Fase 2’
woongroepen. In de eerste zitten
enkele bewoners in de open keuken
voor de tv. Van kijken komt weinig
met al die bezoekers vandaag. Eén
bewoner zoekt de rust op en beent
met grote passen de keuken uit, zijn
aangelijnde hondje moet moeite

doen om hem te volgen. Een ander
toont ons haar nieuwe kamer, bij
haar fotolijstjes begint ze over haar
moeder die zo oud begint te worden,
en vertelt vol liefde over haar dochters en kleindochter.
Tussen de twee vleugels is een lichte
binnenplaats met kleine tuintjes en
openslaande deuren vanuit alle benedenkamers. Achteraan staat het kippenhok, net als de konijnen hebben
de kippen genoeg bewoners die voor
hen willen zorgen.
In fase 2 treffen we Ed, die al zes
jaar in het hostel woont. Waar veel
bewoners zich de rest van hun leven
in het hostel zien
slijten, wil Ed over
enkele jaren naar het
begeleid wonen doorstromen. In fase 2
koken de bewoners
voor zichzelf en doen
boodschappen. De
eerste keer dat ze
50 euro in hun handen
gedrukt krijgen, en dit
netjes bij de kassa gebruiken om te betalen,
in plaats van ermee
vandoor gaan om te
gaan ‘scoren’, is een
persoonlijke over-

winning. De fase 2-bewoners hebben
plannen gemaakt om eens per week
efficiënt ‘grote boodschappen’ te
gaan doen, en het bespaarde geld
opzij te leggen. Tegen de kerst willen
ze genoeg hebben om met elkaar uit
eten te kunnen gaan.
Behalve het boodschappengeld ontvangen alle bewoners zakgeld; daarnaast kunnen ze geld bijverdienen
met een klein baantje in de schoonmaakploeg. De eigen kamers moet
iedereen sowieso zelf schoon houden. Een A4tje op het prikbord vertelt
dat er in het nieuwe gebouw wekelijks controles zijn. Na één waarschuwing laat de leiding de kamer
schoonmaken door een schoonmaakbedrijf; de kosten zijn voor de
bewoner zelf. Wanneer bewoners
ernstiger overtredingen begaan, zoals overlast veroorzaken op straat,
kunnen zij voor enkele uren of zelfs
dagen buiten gezet worden, ze
mogen dan niet bij het hostel in de
buurt komen.

De keuze voor fase 1 of 2 of zelfs
doorstromen, maken de bewoners
zelf. Ze worden hier wel in begeleid,
en maandelijks komt er zelfs een
psycholoog om over wat dan ook te
praten. De dagelijkse begeleiding is
in handen van 16 mensen in ploegendienst; er is 24 uur per dag leiding
aanwezig, 6 mensen in totaal. De
vrijblijvende aanpak die zij de bewoners hier geven is een echte succesformule gebleken, de bewoners knappen veel meer op dan verwacht. Uit
diverse steden zijn hulporganisaties
al langs gekomen om de Utrechtse
kunst af te kijken.
Buiten voor de ingang staan enkele
bewoners te lachen met elkaar; een
ex-bewoner komt even langs om zijn
nieuwe scootmobiel te laten zien. Als
hij weer op pad gaat naar zijn eigen
opvang bij het Wilhelminapark staan
zijn vrienden hem luid roepend uit te
zwaaien.
Arthur van Dam
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De Barmhartige Samaritaan

is weer thuis
Het is vrijdagmiddag 27 oktober, als zich tegen 16.00 uur een veertigtal
bewoners van Tuindorp Oost verzamelt rond het nog onder een doek
schuilgaande beeld van De Barmhartige Samaritaan. Het kunstwerk staat
op het punt om na een lange verbanning (weer) onthuld te worden.
De heer Tjipke Greven, bewoner van de
Troosterlaan, heeft in overleg met de gemeente de onthulling voorbereid en vertolkt de algemene gevoelens van tevredenheid rond de terugkeer van het beeld,
dat in februari werd verplaatst naar Leidsche Rijn na 35 jaar lang het symbool van
onze wijk te zijn geweest. De heer Albert
Hogema, voorzitter van het buurtcomité,

memoreert de destijds bij de buurtbewoners levende onvrede. “De Barmhartige
Samaritaan”, zo schreef de heer Hogema
ten tijde van de uitleenactie, “siert de
gids van de Utrechtse Vrijwilligers Centrale, vormt als zodanig het uithangbord
van het vele vrijwilligerswerk in onze wijk
en dient als logo van het Buurtcomité en
de Wijkkrant Tuindorp-Oost. Daarom werd
de verplaatsing zo betreurd.” Maar, zo
vervolgt de heer Hogema, “het feit, dat
Henriëtte Heeze, projectleider van de uitleenactie, het initiatief nam om aan de
terugplaatsing een feestelijk tintje te
geven en dat de heer Nico Jansen, hoofd
Afdeling Culturele Zaken, nu bereid blijkt
het kunstwerk te onthullen, heeft het
gevoel van onbehagen geheel weggenomen. Waarvoor we hen beiden hartelijk
danken.”
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Vervolgens neemt de heer Jansen het
woord en hij toont begrip voor de verontwaardiging van destijds, maar wijst er
tegelijkertijd op, dat het goed was dat De
Barmhartige Samaritaan een tijdje werd
verplaatst. Immers de aandacht werd opnieuw op het beeldhouwwerk gevestigd
op een plaats waar het, ook volgens zijn
eigen waarneming, prachtig tot zijn recht
kwam, op de rotonde van Leidsche Rijn.
Uit de felle reacties van de bewoners van
Tuindorp Oost is bovendien gebleken hoeveel kwaliteit het beeld bezit. Men kwam
er ineens achter wat men miste: “Ik fiets
regelmatig langs het plantsoen zonder
dat mijn bijzondere aandacht uitging naar
De Samaritaan. Pas op de rotonde van
Leidsche Rijn kwam ik onder de indruk
van de uitstraling van het beeld. Kortom,
het beeld krijgt door de gebeurtenissen
de aandacht die het verdient!”
De reden van de tijdelijke verhuizing was
het project Beyond Leidsche Rijn, dat beoogde de kunst een plaats te geven binnen landschap, stedelijk leven en bouwbeleid. Op de rotonde Koehoornplein
werd een uit de stad Utrecht geselecteerde verzameling kunstwerken geplaatst
met als doel Leidsche Rijn een culturele
impuls te geven waarbij ook de relatie
met de Utrechtse kunst tot uiting zou
komen. Zo werd ook De Barmhartige
Samaritaan als kwalitatief hoogstaand
beeldhouwwerk geselecteerd.
De heer Jansen eindigt zijn inleiding met
de nadrukkelijke belofte dat, zolang hij
hoofd Afdeling Culturele Zaken is, niemand meer een vinger naar De Samaritaan zal uitsteken. Waarna hij, samen met
Henriëtte Heeze, overgaat tot de onthulling van het beeld dat, beschenen door
een mild najaarszonnetje, gereinigd en al
in zijn deemoedige glorie tevoorschijn
komt.
De aanwezige buurtbewoners worden
daarna voor een kopje koffie en een infor-

matieve bijeenkomst in de Tuindorpzaal
van de Jeruzalemkerk uitgenodigd.
Henriëtte Heeze, kunsthistorica, geeft aan
de hand van een reeks lichtbeelden uitleg
over het project Beyond Leidsche Rijn:
Manfred Pernice, Berlijns beeldhouwer,
kreeg van de organisatie opdracht kunstwerken uit de stad te selecteren voor
de Rotonde Leidsche Rijn. Naast enkele
andere Utrechtse beeldhouwwerken viel
hem de grote kwaliteit op van De Samaritaan. De maker ervan is de bekende
beeldhouwer Piet Esser (1914-2004).
Op zijn naam staat een vrij klein, maar
kwalitatief hoogstaand oeuvre. Esser was
van 1946 tot 1979 hoogleraar aan de
Rijksacademie voor Beeldende Kunst te
Amsterdam (een beroemde leerling was
Jan Wolkers). Steeds terugkerende motieven in zijn werken zijn barmhartigheid en
hulpvertoon, motieven die werden belichaamd door de vele vrijwilligersactiviteiten in onze wijk. Esser werd tijdens de
watersnoodramp van 1953 getroffen door
het bericht over een oude vrouw die door
een soldaat werd gered. Deze gebeurtenis
wordt op ontroerende wijze vertolkt in
Essers werk. De boeiende uiteenzetting
over het werk van Esser, waaronder ook
andere werken van deze kunstenaar zoals
De Schapen bij de Veemarkt en de befaamde Schaatsenrijder, wordt besloten
met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.
De Barmhartige Samaritaan is terug op de
plek waar hij thuishoort. Maar het is of
we er met nieuwe ogen naar kijken!
Jan Walter

Sint Maarten
Een heleboel prachtige lampions,
warme chocolademelk, glühwein en
het Sint Maartenverhaal, dat waren
de ingrediënten voor wederom een
geslaagde Sint-Maartensviering op
zaterdag 11 november. Na een gezellig samenzijn op het Hamakerpleintje trokken naar schatting
100 (!) kinderen en hun begeleiders
in groepjes door de wijk om de
mensen die daar prijs op stelden
toe te zingen. Na afloop togen de
kinderen met schorre keeltjes maar
met goed gevulde zakken huiswaarts. Dank aan de mensen die
zich hebben ingezet om er een
warme avond van te maken.
Volgend jaar zeker weer! Karry Pomo

“Daar moeten we een traditie van maken!”
hoorden we bezoekers zeggen na afloop van de nieuwjaarsbijeenkomst aan het begin van dit jaar.
De leden van het Buurtcomité Tuindorp-Oost waren het daar
helemaal mee eens en daarom nodigen zij alle lezers
en lezertjes van deze wijkkrant uit voor een tweede

Nieuwjaarsbijeenkomst
op zondag 14 januari 2007
van 13.30 uur tot 15.30 uur
Wilt u eens gezellig bijpraten met oude bekenden of andere
buurtgenoten ontmoeten, loop dan even binnen in de Tuindorp
Zaal aan de Obbinklaan (zij-ingang van de Jeruzalemkerk)
Ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen. Voor hen zijn
er spelletjes en ze kunnen knutselen of kleuren.

Komt ú ook????
Wij zorgen dat de koffie en een glaasje klaarstaan.

Bloemen terug in het
groene hart van de wijk

Bij de oorspronkelijke inrichting van het groene hart van onze wijk, de
grasperken tussen de Van Everdingenlaan en de Troosterlaan, was
sprake van vier rozenperken. In de loop der tijd zijn deze verdwenen,
omdat de gemeente bezuinigde en het onderhoud door de bewoners
van de lanen op een gegeven ogenblik niet meer lukte.
Het tij is gekeerd! In september heb
ik gesproken met medewerkers van
de gemeente over de mogelijkheid
opnieuw perken aan te leggen. De
gemeente was hiertoe bereid maar
stelde als voorwaarde wel dat de
bewoners garant zouden staan voor
het onderhoud. Uit gesprekken die ik
al snel hierna met buren van beide
lanen had, bleek dat velen de beplanting graag terugzagen. Zij wilden ook
samen meewerken aan het onderhoud. Medewerkers van de gemeente
hebben constructief en enthousiast
meegedacht over de uitvoering.
In korte tijd is veel gebeurd. De gemeente heeft op 6 november opnieuw vier plantvakken aangebracht.
De beplanting komt nog voor het

nieuwe jaar. Er komt een mengeling
van bloeiende heesters en planten,
onder andere Mahonia, Hibiscus,
Buddleja, Hypericum, Spirea, Perovskia.
Op zaterdag 11 november heeft de
eerdergenoemde groep enthousiaste
bewoners uit beide lanen als eerste
activiteit duizenden bollen van Krokus, Sneeuwroem en Sterhyacinth
onder de grote bomen gepoot, zodat
we in het voorjaar van een bloementapijt kunnen genieten. Als amateurhoveniers hopen wij dat de nieuwe
flora in de plantvakken al snel zal bijdragen aan een kleurrijker aanblik
van het groene hart van onze wijk.
Rico van Teijlingen,
bewoner Troosterlaan

BERICHT
VAN
‘HET PAARDENVELD’
Van het wijkteam.
In de oktoberuitgave van de wijkkrant berichtten
wij dat er twee wijkteam-medewerkers zijn aangesteld. Eén daarvan is ‘gekoppeld’ aan wijkagent
Angela van Vegchel. Enkele lezers vroegen wat
precies de functie van deze functionarissen is.
Daarom: een wijkteam-medewerker is een volwaardige agent en werkzaam in de wijk. Deze
agent is dus ook veelvuldig buiten op straat en
houdt zich bezig met van alles: controles, toezicht,
aanpak problematiek enz. enz. Op zich is een wijkteam-medewerker ook aanspreekbaar. Zeker op
straat. De wijkagent blijft echter het belangrijkste
contact voor de buurt. Het is belangrijk dat de
wijkagent de ‘spin in het web’ blijft en zowel
problematiek als aanpak kent.

Van de wijkagent.
Vorig jaar waren jongens illegaal op pad door de
wijk om met namaak nieuwjaarswenskaartjes van
een krant geld op te halen. Soms waren dat zelfs
originele kaartjes, die van krantenbezorgers waren
afgepakt. Bewoners ontdekten al gauw, dat deze
nepbezorgers de echte bezorgers enkele dagen
vóór waren en er zo voor de tweede of zelfs derde
keer een vrijwillige bijdrage werd gevraagd.
Soms ook visten de echte bezorgers, die toch door
weer en wind het hele jaar door netjes de krant
bezorgen, achter het net. En dat is sneu.
Mijn advies is: Vraag altijd eerst om de
legitimatiepas als krantenbezorger
vóórdat u een bijdrage geeft.
Wijkagent Angela van Vegchel

ZO STEMDE
TUINDORP OOST
(stembureaus Vogelsanglaan en Winklerlaan)
op 22 november 2006
Tuindorp Oost Utrecht Land
Aantal
%
%
%
CDA
547
27,2
17,0
26,5
PvdA
356
17,7
24,8
21,2
VVD
389
19,4
14,3
14,6
Soc. Partij
219
10,9
16,2
16,6
Groen Links
200
10,0
12,2
4,6
D 66
92
4,6
4,8
2,0
Christen Unie
89
4,4
2,9
4,0
Partij v.d Dieren 42
2,1
2,0
1,8
Wilders
50
2,5
4,6
5,9
Overige negen
25
1,2
1,2
2,8
Totaal:

2009 100%

Stemgerechtigd 2291
Opkomst %

100% 100%
214.939

87,7

78,5
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Leerlingen Gerrit Rietveld College
adviseren ingenieurs
“Hé, zoals de leerlingen te werk zijn gegaan bij
dit project, dat is precies
zoals wij zelf werken bij
projecten!” Dit was een
reactie van één van de
professionals bij het
ingenieurs- en technisch
adviesbureau Movares, toen
er werd verteld over het
Technasium op het Gerrit
Rietveld College.
Het Technasium is een
nieuwe opleiding op middelbare
scholen en wordt in Utrecht en
omgeving alleen op onze school
in Tuindorp Oost aangeboden.
De leerlingen krijgen projecten
van zo’n zeven weken, waarin
ze een probleem uit het bedrijfsleven moeten oplossen. Het eerste project dit schooljaar ging om de
geluidsoverlast die gaat ontstaan in de Spijkerstraat vanwege meer treinverkeer tussen Utrecht CS en Schiphol.
Uit drie klassen hebben de kinderen zich vol
enthousiasme gestort op het probleem en aan het
eind hun eigen oplossing gepresenteerd aan de klas.
Per klas mochten de twee groepjes die de beste oplossing hadden vervolgens mee naar de eindwedstrijd
bij Movares. Daar moesten ze opnieuw hun presentatie
doen, maar nu voor een jury van drie ingenieurs waaronder een echte geluidsdeskundige en de leider van het geluidsproject in en rond de Spijkerstraat.
De juryleden waren erg verbaasd over het niveau van de oplossingen en
de presentaties. Zo had een groepje als idee om een soort metalen kappen
aan de treinen te maken die het geluid bij de bron – de wielen – tegenhield.
Dit groepje heeft uiteindelijk de prijs gekregen voor de meest originele oplossing. De prijs voor de beste oplossing kreeg de groep met een mooi gevormd doorzichtig geluidsscherm waar water overheen liep tegen graffiti.
Alle HAVO/VWO-brugklassers van het Gerrit Rietveld College krijgen
twee Technasiumprojecten. Zowel leerlingen die aan het einde van het brugklasjaar doorgaan met de HAVO, als die naar het VWO gaan, kunnen voor het
Technasium kiezen. Deze vorm van projectonderwijs past prima in de doelstellingen van het Gerrit Rietveld College: leerlingen hun talenten laten
ontwikkelen. Een Technasiumdocent verwoordde het als volgt: “Het is ongelofelijk. Bij deze lessen is het alsof ik met een klas naar de speeltuin ga en
tegen ze zeg dat ze hun gang mogen gaan!”
Meer informatie over Technasium is te vinden op www.technasium.nl.
Voor meer informatie over dit onderwijs op het Gerrit Rietveld College kunt u
contact opnemen met Ties Kragten (T.Kragten@gerritrietveldcollege.nl).

Het Gerrit Rietveld College heeft
zijn Open Dagen op
Vrijdag 26 januari 2007 tussen 19.00 en 21.00 uur
Zaterdag 27 januari 2007 tussen 11.00 en 13.00 uur
4

BERICHT
VAN
‘HET PAARDENVELD’
Belangrijk bericht voor
jongeren over vuurwerk!
Alles wat je moet weten over het
afsteken van vuurwerk
Bij het vieren van oudejaarsavond hoort het
afsteken van vuurwerk. Ook dit jaar zal er weer
veel knal- en siervuurwerk worden afgestoken.
Er zijn een paar belangrijke wettelijke
spelregels rond het afsteken van vuurwerk. Wanneer je je daaraan houdt, kom
je niet in de problemen.
Kopen van vuurwerk
Je mag alleen vuurwerk kopen op donderdag
28 december, vrijdag 29 december en zaterdag
30 december. Als je onder de 16 jaar bent, moet
je begeleid worden door een volwassene.
Legaal vuurwerk
Vuurwerk koop je bij winkels die toestemming
hebben voor de verkoop. Zij alleen verkopen het
legale, toegestane vuurwerkassortiment. Je weet
dus bij voorbaat dat als je vuurwerk koopt op
straat, dat je illegaal vuurwerk aanschaft. Als je
gepakt wordt met illegaal vuurwerk op zak, ben
je strafbaar.
Afsteken
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden op
31 december vanaf 10.00 uur. Op 1 januari mag
er na 2 uur ‘s nachts geen vuurwerk meer worden
ontstoken. Als je vuurwerk buiten deze toegestane
tijden afsteekt, ben je strafbaar.
Vanaf vorig jaar is het zo, dat je een misdrijf (!) pleegt als je je niet aan de bovenstaande regels houdt. Als je door de politie
gepakt wordt, zul je een proces-verbaal krijgen
voor hetgeen je fout hebt gedaan. Omdat het een
misdrijf is dat je hebt gepleegd, zul je je moeten
verantwoorden bij de Officier van Justitie. Als je
van de Officier van Justitie een straf krijgt, wordt
daarvan een aantekening gemaakt in de Justitiële
Documentatie Registers en heb je een strafblad!
Als je tussen de 12 en 18 jaar oud bent, kun je
kiezen voor een straf via Halt. Dit houdt in dat je
gaat werken als straf. Het grote voordeel is dat je
geen aantekening krijgt in de Justitiële Documentatie Registers.
Nog beter is het natuurlijk als je je aan de regels
houdt en helemaal niets met Halt of Justitie te
maken hoeft te hebben. Dan kun je Oud & Nieuw
een groot feest laten zijn!

Nieuwjaarsbijeenkomst
op zondag 14 januari 2007
van 13.30 uur tot 15.30 uur

NIEUWS VAN DE DRIEHOEK
Het ecologisch tuinenpark De Driehoek heeft een drukke periode achter de rug. Dit jaar is er door de gemeente hard gewerkt
aan achterstallig onderhoud. De sloten zijn beschoeid en uitgebaggerd. Hierdoor wordt de kwaliteit van het water verbeterd.
We zien nu alweer allerlei vissen in de sloten zwemmen.
Belangrijk is dat door de nieuwe beschoeiing de oevers zijn verstevigd waardoor de mooie hoogstamfruitbomen niet verder
kunnen wegzakken.
Groene Web
Er is door een commissie van de
Driehoek samen met deskundigen
van de gemeente Utrecht hard gewerkt aan een programma voor de
verbetering van de natuurwaarden
op het park. Er is al eerder iets over
dit project geschreven. De laatste
resultaten zullen binnenkort te zien
zijn. Er komen informatieborden over
interessante vogels, vlinders, bomen
en waterdieren. Er wordt een ontdekroute voor kinderen ontwikkeld
en een commissie voor natuurmonitoring zal regelmatig gaan
bijhouden wat er allemaal te zien en
te beleven is. De resultaten van die
waarnemingen komen in de nieuwsbrief van de Driehoek, en ook op de
nieuwe informatieborden die binnenkort zullen worden geplaatst.
Driehoek Natuurwijzer
De Driehoek is de laatste jaren erg
actief met de organisatie van natuuractiviteiten en cursussen.
De Driehoek Natuurwijzer is het
programma waarbinnen al deze
activiteiten worden gebundeld.
Naast de lezingen die we in 2007
zullen organiseren, zal er een programma Waterbeestjes zijn waarbij
we maandelijks, onder leiding van
deskundigen, zullen onderzoeken wat
er in de sloten en watergangen van
het park leeft. Deze bijeenkomsten
zullen ook erg geschikt zijn voor
kinderen. Na de verschillende snoeicursussen die we in voorgaande jaren
hebben georganiseerd, komt er in het
voorjaar een cursus "Enten van Fruitbomen". Deze cursus zal ook weer
open staan voor geïnteresseerden uit
de wijk.
Opruiming van rommel
op spoordijk
Door goede samenwerking met een
aantal gemeentelijke diensten, maar
vooral door de medewerking van het
wijkbureau Noordoost, is de grote
hoop rommel op de spoordijk opgeruimd. De tuinders hebben zich lang
geërgerd aan de afgebrande caravan
en de grote hoop andere rommel aan
de overkant van de sloot. Gelukkig is

alles nu veilig afgevoerd. Dank aan
het wijkbureau!
Samenwerking met
Zorgcentrum Tuindorp Oost.
De meeste lezingen die we organiseren worden gehouden in de grote
zaal van het zorgcentrum.
De lezingen over vlinders, bestuiving
en solitaire bijen werden ook erg
gewaardeerd door de bewoners van
het zorgcentrum. De laatste lezing
in 2006 ging over "Natuurlijke beheersing van ziekten en plagen in de
moestuin" en was uiteraard vooral
voor de tuinders bedoeld. Het is bijzonder prettig dat de verbeterde
paden het zoveel makkelijker maken
voor de zorgcentrumbewoners en
buurtgenoten om met hun rollators
door de tuin te wandelen. De nieuwe
bruggen zijn onlangs voorzien van
rollatorvriendelijke op- en afritten en
worden nu ook druk gebruikt.
Landelijke Natuurwerkdag op
De Driehoek
Zaterdag 4 november j.l. hadden we
een bijzondere activiteit op De Driehoek. In het kader van de Landelijke
Natuurwerkdag is er door tuinders en
een groep vrijwilligers gewerkt aan
het onderhoud van de windsingels
langs de buitensloten. Dit was een
heel karwei, maar door het grote
aantal deelnemers waren we toch al
tijdig klaar met het geplande werk.
Er was op die mooie dag door een
aantal tuinders ook een ruilbeurs
voor stekken en planten opgezet.
De vele belangstelling hiervoor en
de kleurige kraampjes maakten het
bijzonder gezellig op het park.
Het bestuur van De Driehoek wordt
bijgestaan door een aantal werkgroepen en commissies die al aan
het overleggen zijn over activiteiten
voor het komend tuinseizoen.
Wijkbewoners zijn bij de meeste
activiteiten welkom.
Op de mededelingenborden kunt u
zien wat er georganiseerd wordt.
Rinus Sommeijer

Bericht van
winkelcentrum
Op het moment dat u dit stukje leest is Sinterklaas alweer uit Nederland vertrokken en
heeft de Kerstman zijn plaats ingenomen.
Voor de winkeliers van winkelcentrum De Gaard
een zeer drukke tijd. Er wordt trouwens toch de
laatste tijd veel georganiseerd door De Gaard
–ondernemers bijvoorbeeld de Strippenkaart
actie in september / oktober waarbij u als klant
kon profiteren van vele knallende aanbiedingen.

De trekking rond het prijzenfestival is reeds afgewerkt en alle winnaars hebben schriftelijk bericht gekregen welke prijzen ze hadden gewonnen. De families Nekkers–Kuitert, Wilhelminus,
Beijer, van Hees en Kruitwagen kregen op zaterdag 14 oktober elk 4 entreekaarten voor het
attractiepark Koningin Juliana Toren te Apeldoorn. De kaarten werden uitgereikt op het
terras in aanwezigheid van de swingende Zuid
Amerikaanse band Los del Sol (zie foto).
Op zaterdag 25 november konden alle kinderen
gratis met Sinterklaas op de foto en zaterdag
23 december trakteert de Kerstman op heerlijke
warme chocolademelk en glühwein.
Vanaf eind november is ook het winkelcentrum
volop in kerstsfeer aangekleed en dit jaar zijn
er in een 7-tal bomen aan de voorzijde van het
winkelcentrum kleine lichtjes opgehangen.
Kortom het is weer gezellig boodschappen doen
in winkelcentrum De Gaard tijdens de drukke
feestmaand.

De leden van de
Stichting Buurtcomité
Tuindorp-Oost
wensen alle lezers
prettige feestdagen en
een in alle opzichten
voorspoedig jaar 2007
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

T

(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) De nieuwe welzijnsvoorziening aan de Wevelaan. Er hebben zich
verschillende geïnteresseerden voor de begeleidingsgroep gemeld zowel uit
Tuindorp Oost als uit Voordorp. Nog deze maand kan een eerste bijeenkomst
worden gehouden. De groep gaat adviseren voor welke activiteiten de voorziening gebruikt moet gaan worden en wat dat betekent voor de inrichting.
b) Woningbouw op het voormalige terrein van de Gerardus
Majella Mavo aan de Winklerlaan. De planning met betrekking tot
de sloop en de start van de bouw is op dit moment geheel afhankelijk van
de bouwvergunningsprocedure. Over het moment van afgifte van de bouwvergunning valt nog niets met zekerheid te zeggen. Gezien de lopende huurcontracten kan er echter in geen geval vóór 1 februari 2007 begonnen
worden met de sloop. Wel verhuizen de meeste kunstenaars al deze maand
naar het leeggekomen gebouw van College De Klop aan de Orinocodreef.
c) Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein. In ons oktobernummer berichtten wij, dat het bestuursadvies op 16 november door de
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zou worden besproken. Dat is echter
niet doorgegaan. Het college heeft nog geen besluit genomen. Op zijn vroegst
wordt het bestuursadvies in de vergadering van 21 december door de Raadscommissie behandeld, maar ook dat is nog allerminst zeker. Wilt u inspreken
tijdens de commissievergadering, neem dan één dag van te voren contact op
met Ruurd Bouter, tel: 286 11 92.
d) Herinrichting Van Everdingen- / Troosterlaan. Wethouder De Weger
en de heer Keyzer van de Dienst Stadsontwikkeling hebben verheugend goed
geluisterd naar de vele reacties op het stadsplan. De wethouder is zich zelfs
ter plekke komen oriënteren. Op 10 november werd een gewijzigd en definitief voorstel door hem gepresenteerd aan de woordvoerders van de aanwonenden. Het plan doet op bijna alle punten recht aan de wensen van de meerderheid van de aanwonenden: De oren en T’s aan de graskant verdwijnen en
de rijbaan wordt 4.40 meter breed tussen het trottoir aan de huizenkant en
het grasveld. Daardoor kunnen fietsen en auto’s weer naast elkaar rijden.
Ter hoogte van de bushalte wordt het voor fietsers ook fysiek bemoeilijkt om
het trottoir op te rijden. Het grasveld wordt op de twee hoeken afgeschuind,
zodat de bus beter de bocht kan nemen. De auto-dateplaats komt niet voor
een woning, maar aan de zijkant daarvan. De uitvoering wordt verwacht in
februari 2007.
e) Winkelcentrum De Gaard. In toenemende mate wordt door bezoekers
geklaagd over ernstige overlast in het winkelcentrum. In overleg tussen
gemeente, politie, de eigenaar van het winkelcentrum en de winkeliersvereniging is de intentie uitgesproken om maatregelen te nemen die moeten leiden
tot het keurmerk “Veilig Ondernemen”. Cameratoezicht kan daar ongetwijfeld
deel van uitmaken. In januari worden besluiten verwacht.
f) Hostel De Hoek. Op 16 november is het nieuwe hostel De Hoek aan de
Kögllaan door minister Zalm
feestelijk geopend. Direct
daarna is gestart met de
demontage van het tijdelijke
hostel aan de Sartreweg.
Dat neemt ongeveer vier
weken. De verharding onder
de portocabins wordt dan
Van links naar rechts: wethouder Cees van Eijk, minister Gerrit Zalm
verwijderd en de grond
en luitenant-kolonel Ine Voorham van het Leger des Heiks
wordt ingezaaid met gras.
De huidige parkeerplaats blijft gehandhaafd voor de volkstuinvereniging
De Pioniers en voor de bewoners van ‘De Waaiers’.
g) Prinsenhof. De gemeente is met de eigenaar van het gebouw in onderhandeling over de aankoop van een strook grond naast Prinsenhof langs de
Eykmanlaan. De nieuwbouw zal bestaan uit een (appartementen)gebouw van
5 verdiepingen met een accent tot 7 verdiepingen. De gemeente en de eigenaar zijn nog in gesprek over de functie van de begane grond, waarbij sprake
is van óf zakelijke dienstverlening (bijv. fysiotherapie) óf woningen. Ten behoeve van de nieuwbouw wordt een halfverdiepte parkeergarage gerealiseerd.
Zodra de plannen verder uitgewerkt zijn wordt er met omwonenden overlegd.
Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2007.
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ZEG, KEN JIJ DE
GEMEENTELIJKE
OMBUDSMAN?
Soms heb je als burger de gemeente nodig.
Meestal lopen de contacten goed, maar niet
altijd. Als je vindt dat je niet correct bent behandeld door de gemeente, dan kun je daarover een klacht indienen. Eerst bij de gemeente
zelf. De gemeente onderzoekt of er inderdaad
iets verkeerd is gegaan en -als dat zo is- wat
daaraan nog te doen valt.
Kom je er samen met de gemeente niet uit, dan
is er de Gemeentelijke Ombudsman.
Deze externe en onafhankelijke instantie toetst
gedragingen van de gemeente aan de zogenaamde behoorlijkheidsnormen: is correspondentie tijdig beantwoord, ben je correct te
woord gestaan, heb je een gemotiveerd antwoord gekregen op je vraag, is de procedure
correct gevolgd?
De ombudsman onderzoekt alleen gedragingen. Als je ontevreden bent over een besluit
dan moet je een ander spoor volgen. Namelijk
een bezwaarschrift indienen.
Meer weten?
Bel, mail of schrijf de Gemeentelijke Ombudsman, maak een afspraak voor een gesprek op
een moment dat het u uitkomt of loop binnen
op het spreekuur op dinsdagochtend van
09.00 tot 11.00 uur.
• tel. 030 - 286 1650; fax 030 - 2861667;
• mailto:ombudsman@utrecht.nl
• Postbus 1307, 3500 BH Utrecht.
Of kijk op onze website:
www.utrecht.nl/ombudsman

Nieuwjaarsbijeenkomst
op zondag
14 januari 2007
van 13.30 uur
tot 15.30 uur
Wilt u eens gezellig bijpraten met
oude bekenden of andere buurtgenoten ontmoeten, loop dan even
binnen in de Tuindorp Zaal aan de
Obbinklaan (zij-ingang van de
Jeruzalemkerk)
Ook de kinderen hoeven zich niet te
vervelen. Voor hen zijn er spelletjes
en ze kunnen knutselen of kleuren.

Komt ú ook????

Senioren
Actieviteten Kalender
Jeruzalemkerk,
Troosterlaan 65, 3571 NN Utrecht. Tel: 271 53 11
Zangkoor Animato: iedere donderdag 14.15 – 16.15 uur.
Dhr. De Grunt, tel: 271 55 87

De Lichtkring,
Eykmanlaan 72, 3571 JV Utrecht. Tel: 271 16 14
Biljarten: iedere dinsdag 14.00 – 15.00 uur.
Dhr. Spijk, tel: 271 46 54

Prinsenhof,
Eykmanlaan 431, 3571 JR Utrecht. Tel: 271 24 79
Gymnastiek: iedere woensdag
9.00 – 9.45 uur. Mevr. v.d. Heuvel, tel: 271 49 52
10.00 – 10.45 uur. Mevr. Wener, tel: 271 65 04

Wandelgroep:
• Korte wandeling in de wijk
2e en 4e dinsdag v.d. maand van 14.00 tot 15.00 uur,
info: mevr. Scager tel: 271 64 42
• Groep 7-10 km
op donderdag 1x per maand van 13.00 tot 17.00 uur,
info: mevr. Kuitenbrouwer tel: 289 96 03
• Groep vanaf 12 km
op maandag 1x per maand vanaf 10.00 uur,
info: mevr. Reinhardt tel: 276 31 04
Activiteiten:
Di. 19 dec. 16.00-17.00 Samenkomst met Willemien
Winkel en zangkoor Animato
Do. 21 dec. 14.00-15.30 Kerststukjes maken
Vrij. 22 dec. 17.30
Kerstdiner (5 gangen)
Za. 23 dec. 17.30
Kerstdiner (5 gangen)
Di. 26 dec. 13.00
Kerstbrunch
Vrij. 28 dec. 14.00-15.30 Film “March of the penguins”
Inschrijving voor deze activiteiten bij:
Restaurant 55+ “Nieuw Bleyenburg”, tel: 272 58 77

Centrum Voordorp,

Tuindorpsoos: iedere vrijdag van 13.30 – 16.30 uur.
Mevr. Dekkers, tel: 271 06 33

Aartsbisschop Romerostraat 330, 3573 AV Utrecht.
Tel: 272 38 02

Nieuw Bleyenburg,

Voordorpsoos:
iedere donderdag 13.30 – 16.30 uur.
Mevr. Copray, tel: 271 48 58

Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht. Tel.: 0900 2 111 222
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 en donderdag van 10.00 – 13.00 uur, tel: 273 60 01
Voor het restaurant, internetcafé en het Senioren Advies Punt is
geen afspraak nodig.
Consultatiebureau voor Senioren,
gratis preventieve gezondheidscontole door
wijkverpleegkundige Ludka Lyskawa.
maandag t/m donderdag op afspraak: tel: 263 28 04
Dagverzorging:
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. tel: 273 60 07
(Wilma Udo)
Koersbal (competitie):
woensdags van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Mevr. Van Wegen: 273 02 92
Koersbal (recreatief):
woensdags 10.00 uur tot 12.00 uur.
Wies Kool: 271 95 82
Klaverjasvereniging:
woensdags van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Hr. Van Strien: 271 43 51
Kaarten:
Elke vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Vrije inloop.
Happy Hour:
Elke vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur. Vrije inloop.

Hatha Yoga:
iedere vrijdag 10.15 – 11.15 uur.
Mevr. Horsten, 251 35 26

Activiteiten
Op zondag 17 december
van 13.00 uur tot 16.00 uur
kan iedereen in de hal van Griftsteede een kerstkrans of een
kerststukje komen maken. Alle materialen zijn aanwezig.
Deze activiteit is voor alle leeftijden. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Op woensdag 20 december van 14.00 uur tot 16.00 uur
zijn kinderen tussen 5 en 12 jaar welkom om een kerstbal te
versieren in het speelhonk en/of een kerststukje te maken in de
huiskamer.
Op zondag 24 december van 16.30 uur tot
19.00 uur staat traditiegetrouw de levende
kerststal weer in de grote stal in het
Griftpark. Bij de stal worden met de
bezoekers kerstliedjes gezongen door
het vrijwilligerskoor. In de hal van
Griftsteede worden gratis Glühwein
en warme chocolademelk met een
koekje geschonken.
In het speelhonk kunt u intussen
van 16.45 uur tot 17.30 uur en
van 18.00 uur tot 18.45 uur met uw kinderen luisteren en
kijken naar een verhaal over leven en dood in een Afrikaans
dorp. Er is bijpassende muziek en dans.
Griftsteede, van Swindenstraat 129, Tel.: 272 28 88
7

Wist u dat.....

T

Wist u dat..........Will Tummers de
nieuwe webmaster is van de site
www.tuindorpoost.nl? Hij is druk
bezig met het bouwen van een
nieuwe structuur van de website.
U leest er binnenkort meer over.
Wist u dat..........nog deze maand de
beloofde prunussen zullen worden geplant? U herinnert het zich nog wel: in
het voorjaar werd een aantal zieke of
gedegenereerde bomen aan de zuidkant
van de wijk gerooid. Nieuwe bomen
konden niet meteen geplant worden,
omdat jonge bomen een hete zomer
niet overleven. De prunussen, Japanse
sierkers met roze bloemen, stonden al
enige tijd in bestelling.

Aankondiging

Muziekmiddag
Pauluskerk.
30 september 2007
bestaat de Paulusparochie75 jaar.
De parochie begon in een noodkerk op
de hoek van de Ritzema Boslaan en de
Linnaeuslaan. Na de bouw van de kerk
met de twee markante torens leek de
parochie haar definitieve onderdak te
hebben gevonden. De torens bepaalde
het beeld van de wijk van ver en vanuit
de Raiffeissenlaan keek men naar de
kerk, die bijna triomfantelijk aan het
einde van de laan oprees.
In 1993 verhuisde de parochie naar de
Willem de Zwijgerkerk. Van de ene kant
een gebouw met een meer bescheiden
uitstraling, van de andere kant een kerk
die zich gevoegd heeft naar de wijk: de
kerk en de wijk hebben dezelfde driehoek als grondplan.
Nu wij 75 jaar bestaan willen wij dat
niet op ons eentje vieren, maar van
harte met de wijken, waar de parochie
bijhoort; Tuindorp Oost is daar een van.
Een van de feestelijkheden is een
muziekmiddag op 11 februari 2007
vanaf 12 uur, aansluitend aan onze
viering om 10.30 uur. Het is traditie
geworden om eens in het jaar voor elkaar muziek uit te voeren, die wij mooi
vinden. En wij nodigen u allen uit om
daar met ons van te komen genieten.
Voor koffie en thee en wat daarbij komt
wordt gezorgd. Wij vragen van u slechts
een vrijwillige bijdrage middels een
deurcollecte.
Namens de Paulusparochie,
Roel Braakhuis, Pastoraal werker
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PRIKBORD
Activiteiten rond Kerstmis
Maandag 11 december 15.00-17.00 uur
Kerstkaarten maken, creatieve workshop:
maak je eigen kerstkaarten!
Woensdag 13 december 16.00-18.30 uur
Kerstdinerhapjes, kookworkshop in kerststemming: lekkere hapjes maken en eten,
voor (bij) het kerstdiner
Kerstnacht 24 december 22.00-23.30 uur
Carols in de Tuin, Kerstcarols zingen
m.m.v. tieners uit de wijk; na afloop glühwein en
warme chocolademelk. Iedereen is welkom!
Iedere dinsdag van 15.00 uur-17.00 uur
Inloopmiddag voor jong en oud
Gezellige inloop voor een kop koffie of thee, voor
een spelletje of een luisterend oor.
HUIS IN DE WIJK
Prof. Suringarlaan 1, Tuindorp; 3571 WH Utrecht
Tel: 271 60 71
Website: www.huisindewijk.nl
Mail: info@huisindewijk.nl

VERENIGING “VRIENDEN
VAN BLAUWKAPEL”
De Vereniging Vrienden van
Blauwkapel organiseert
ook dit jaar weer in het
Oecumenische Onderwegkerkje Blauwkapel,
Kapeldwarsweg 21 in
Blauwkapel adventsdiensten en een kerstnachtdienst.
Wij nodigen u van harte uit, één of meer vieringen bij te wonen.
Zondag 17 december, aanvang 15.00 uur
Voorganger: Pastor A. van Dam
Klarinet: Vincent Cornelissen
Orgel: Arie van Viegen
Woensdag 20 december in Blauwcapel,
aanvang 19.30 uur, VOLKSKERSTZANG
Georganiseerd door de kerkelijke gemeente
Groenekan. Ds. C. Hoogerwerf en Ds. P. Pannekoek gaan voor in de dienst.
Er is een visuele meditatie en er worden veel
traditionele kerstliederen gezongen.
Muzikale medewerking wordt verleend door
Klaas van Boggelen (orgel) en een koor.
Zondag 24 december Kerstnachtdienst,
aanvang 22.00 uur
Kerk open om 21.15 uur en vanaf 21.30 uur
samenzang
Voorganger: Pastor A. van Dam
Soliste: Marjoke Kager
Trompet: Gerard Koning
Orgel: Arie van Viegen
Iedereen is van harte welkom!

er is nog plaats voor
deelnemers aan het
recreatief koersbal
in woonzorgcentrum
nieuw bleyenburg.
opgave bij wies kool,
tel: 271 95 82
of e-mail naar
w.kool@cumuluswelzijn.nl

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
Wijkagent:
Angela van Vegchel
Telefoon: 0900-8844
Wijkbureau:
Alexander Numankade 199-201
Telefoon: 286 39 40
E-mail: noordoost@utrecht.nl
Website:
www.utrecht.nl/noordoost

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Willem Althuis, Marco Barten,
Lisette Blok, Roel Braakhuis,
Arthur van Dam, Ruud Hendrikson,
Ben van Hoeflaken, Albert Hogema,
Ties Kragten, Kitty Mulder,
Karry Pomo, Rinus Sommeijer,
Rico van Teijlingen, Jan Walter.
F o t o g ra f i e : Arthur van Dam,
Eveline van Hagen.
Vo r m g e v i n g : Aard de Kruijf.
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
B e z o rg i n g : Ilse Thomis,
Tel: 271 37 36
O p l a g e : 2.900 stuks
Ve rs c h i j n i n g : 6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij:
21 januari 2007

