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De Beiaard viert zijn zevende lustrum
Van 29 mei tot en met 2 juni vieren de kinderen, leerkrachten en
ouders van De Beiaard dat hun school 35 jaar bestaat. Daarmee is
De Beiaard, hoewel indertijd niet de eerste school in Tuindorp Oost, nu
wel de oudste school in onze wijk. In 1970, toen de eerste leerlingen
naar de Beiaard gingen, waren er al twee scholen in de wijk:
De Dr. G. Kerschensteinerschool en de Brugghenschool.
Dat De Beiaard als derde school gebouwd werd in de wijk, kwam door
acties van katholieke ouders. Een aantal van hen liet zijn kinderen naar
de Paulusschool in Tuindorp gaan, aan de overkant van de Eykmanlaan,
een hele reis dus!
Ivo van Riel, leerling op de
Beiaard van 1970 t/m 1974, herinnert zich dit nog. ‘Toen ik zes
was, ging ik met mijn zus samen naar
de Paulusschool. Maar een jaar later,
toen ik in de tweede klas zat, was zij
van school af en ging ik iedere dag
alleen, op mijn fietsje, de Eykmanlaan
over. Ik vond het leuk dat er zo dichtbij mijn huis een nieuwe school
gebouwd werd.
Ik kan me niet veel herinneren van de
bouw of het gedoe rond de oprichting van de school, maar ik weet nog
wel dat ik veel zin had in die nieuwe
school. Op de Paulusschool zat ik
tussen allemaal Tuindorp-kinderen.
Het leek me gezellig om met kinderen uit mijn eigen buurt naar school
te gaan. Er woonden toen giga veel
kinderen in Tuindorp Oost. In het
poortje waar ik woonde, bij elkaar
twaalf huizen, waren er al vijfentwintig kinderen, dus misschien was
het niet zo gek dat er een derde
school in de wijk werd gebouwd.’
En hoe beviel de overgang van
de Paulusschool naar De Beiaard,
toen het eenmaal echt zover
was? ‘De Beiaard was, in mijn ogen,
een losgeslagen bende in vergelijking
met de Paulusschool. Op de Paulus-

school waren er allerlei regels. We
moesten bijvoorbeeld in de rij staan
voor we naar binnen gingen. Op De
Beiaard stormde iedereen op de deur
af als de bel ging, om te proberen als
eerste binnen te komen. Raar eigenlijk, dat je graag als eerste binnen
wilde zijn in school….. Ik had het
meteen erg naar mijn zin op De Beiaard. Ik kwam daar dus in de derde
klas, ik geloof dat het een combinatieklas was met de vierde klas, bij
meneer Wolters. Dat was een leuke
vent, maar na een maand of vier ging
hij naar St. Maarten. We deden altijd
alles in projecten. Ik heb ze nog. Een
project over de ruimtevaart bijvoorbeeld. We schreven
een brief naar de
Nasa, de meester vertaalde die en een tijdje
later kregen we een
doos vol foldermateriaal terug uit Amerika.
Allemaal plaatjes die
we in ons project plakten. En we hielden een
interview met Chriet
Titulaer op het Jaarbeursplein, bij Teleac.
Daar kregen we weer
heel veel foto’s en

plaatjes voor ons ruimtevaartproject.
Ik vond dat veel leuker dan het
klassikale onderwijs dat ik op de
Paulusschool gewend was.’
Maar een school helemaal zonder
regels? ‘Ik kan me er echt geen
herinneren. Als we gingen buitenspelen, voetbalden we met de jongens iedere pauze op het plein, dat
mocht altijd. We voelden ons zo’n
beetje de baas van het plein. Het was
ons plein. Na school gingen we er
ook vaak weer heen.’
Waarom voetbalden jullie op het
plein? Er lag toch een prachtig voetbalveld naast het plein? ‘Nee joh, dat
was een weiland, daar kon je kikkers
vangen. Later werd dat een voetbalveld, maar in mijn tijd niet.’
Je dochters Nicole en Paulien, zitten nu ook op De Beiaard. Nog
andere scholen overwogen voor
je ze daar aanmeldde? ‘Nee, de
Dr. Kerschensteinerschool zat vroeger
in het gebouw waar De Regenboog
nu zit. Wij hadden altijd ruzie met de
kinderen van die school. Er is zo’n rij
struiken, tussen het plein van De
Regenboog en de straat. Dan stonden
de leerlingen van de Kerschensteinerschool aan de ene kant van die struiken en wij van De Beiaard aan de
andere kant en dan gooiden we met
sneeuwballen, of bij gebrek aan
sneeuwballen met stenen naar elkaar.
Wij riepen dan: “weg met de kersenpitten” en zij riepen “weg met de
bejaarden” of “weg met de aardbeien”. In dat gebouw kon ik niet
serieus gaan kijken of ik mijn kinderen daar naartoe zou laten gaan. Die
rivaliteit tussen kinderen van de verschillende scholen in de wijk, is er nu
niet meer, dat is eigenlijk wel zo prettig.’
En hoe ervaar je de school van je
kinderen nu? Nog steeds een ‘losgeslagen bende’? ‘Nee, dat is niet
mijn indruk. Ik geloof dat mijn kinderen goed onderwijs krijgen. Ze vinden
het over het algemeen leuk op school
en het gaat lekker. Ze doen wel veel
minder in projectvorm, misschien is
dat jammer. Ik heb daar goede herinneringen aan, maar op welke manier
je het meest leert, weet ik niet. Er is
heel veel veranderd met vroeger. Toen
ik op De Beiaard zat, kwam iedereen
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lopend naar school. Niemand bleef
over, alle moeders waren nog thuis.’
Nicole en Paulien gaan voor het
lustrumfeest van De Beiaard gekleed in jaren zeventig stijl naar
school, maar hoe is dat eigenlijk,
jaren zeventig stijl?
Nicole: ‘Ik doe een poncho aan, mijn
haar doe ik in twee vlechten. Ik leen
een grote zonnebril van oma Carla en
natuurlijk een wijde broek.’ Paulien:
‘Jaren zeventig dat is wijde jurken en
wijde broeken en een gek soort jasjes. Misschien leen ik een jurk van
Lotte, die heeft een jaren zeventig
jurk. Vaak zijn er bloemetjes op je
jurk in de jaren zeventig.’

Zin in een
leeskring?

Lezen is een
verkenningstocht!

In het najaar van 2006 lezen we drie
romans uit de wereldliteratuur.
Ik zorg voor achtergrondinformatie
en vragen: zo raken we met elkaar
in gesprek over het gelezen boek.
De ervaring leert dat we op deze
manier veel meer uit een boek
halen! Het is prettig om elkaar op
deze manier te “ontmoeten”.
Boeken in najaar 2006
• ‘Grijze zielen’ van Philip Claudel
• ‘Een schitterend gebrek’
van Arthur Japin
• ‘Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht‘
van Mark Haddon,
Opgave en informatie bij
Carolien Bokdam,
neerlandica en jeugdbibliothecaris
Tel: 271 02 62 , Tuindorp Oost
c.bokdam@wanadoo.nl
Data dinsdagen: 5 september,
17 oktober, 28 november 2006
Tijdstip: 13.00 – 15.00 uur
Data vrijdagen: 15 september,
27 oktober, 8 december 2006
Tijdstip: 14.00 -16.00 uur
Plaats: Kapteynlaan 161
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Artistieke
buurt.
Wat gebeurt er als mensen handen en
hoofden bij elkaar steken?
Dan kunnen er bergen verzet worden…

Een bewijs daarvan is wat er gebeurde in
het weekend van 8 en 9 april in de oude
St. Gerardus Majella Mavo. Onder de leiding
van Albert, Pom en Ilse en in samenwerking
met kunstenaars die in de school wonen is
er ontzettend veel werk
verricht.
Een oude school, verwaarloosd, vuil en klaar
om gesloopt te worden
werd in een mum van
tijd omgetoverd in een
gezellige expositieruimte waar exposanten,
buurtbewoners en aanverwanten een inspirerende uitwisseling hadden. Zo kan ik

het gebeuren dat weekend het best omschrijven. Maar ik heb het liever over het
weekend zelf.
Het was werkelijk een enorm succes. Dat er
hier in de buurt zoveel mensen wonen die
met kunst bezig zijn!
Iedereen had zijn eigen plek, iedereen zijn
eigen waardevolle inbreng. Schilderijen,
juwelen, computerkunst, grafiek, beeldhouwkunst, mozaïek, chocola. De sfeer was
die van een marktplein waar mensen elkaar ontmoeten en belangstelling hebben voor elkaar en
zoveel moois.
Ontspannen zaten mensen te luisteren naar
de muzikale intermezzo’s. Kinderen dansten
mee en de honden lieten hun waardering
ook horen tijdens het applaus.
Onverwacht ging het zaterdag al meteen
goed van start met het
vrolijk en beweeglijk
koor “Bianca C” dat
Bulgaarse en Mexicaanse liederen zong.
Ik kreeg er kippenvel
van.

Ook het publiek had voor ons gekozen i.p.v.
de AH., naar schatting een 160 tal bezoekers waren er zaterdag. De heerlijke zigeunermuziek van het ”Trio Valenky” paste perfect
als achtergrond van het levendige geroezemoes.
Zondag was er eerst het optreden van het
vrouwenkoor “Dames, Dames!” die er de
stemming al goed inbrachten. De dag begon
rustig. Veel kunstenaars
gingen bij elkaar buurten. Beroeps- of amateur-kunstenaar, dat
deed er hier niet toe.
Gewoon gezellig over
het werk praten.
Dat de buurt Tuindorp Oost vol zangtalent
zit is me nu wel duidelijk. Zondagmiddag
mochten we genieten van de klassieke
klanken van het gemengde koor “Animato”.
Het werd nog behoorlijk druk in de middag!
Serene middeleeuwse blokfluittonen van

Harrie en 2 meisjes zorgden voor de mooie,
heldere muzikale afsluiting.
Ik ben geneigd om te zeggen: laat dit een
traditie worden, volgend jaar weer!
Helaas de
school verdwijnt binnenkort en de
kunstenaars
die er werken
en wonen,
zullen elders onderdak moeten vinden.
Zondagmiddag zo tegen 18.00u zag ik niets
dan tevreden gezichten Bij veel kunstenaars
heeft het weekend naast de contacten en de
gezelligheid ook financieel iets opgeleverd.
Het is werkelijk een vruchtbare samenwerking geweest.
Dank aan iedereen
die zijn/ haar steentje
hieraan heeft bijgedragen!
Leen Kessels,
beeldhouwster.

JUBILEUM NABERPLEIN
Op zaterdag 20 mei is herdacht, dat
40 jaar geleden de woningen rond het
Naberplein zijn betrokken.
Van die bewoners wonen er nu nog acht. Zij vonden
het leuk hun latere medebewoners uit te nodigen
voor een hapje, drankje en een warme maaltijd om
gezamenlijk nog eens wat herinneringen uit te
wisselen. Een show van 50 historische
foto's en schriftelijke vastleggingen van
zowel de buurthistorie als de geschiedenis van de
hele wijk
Tuindorp
Oost,
maakte
de tongen al gauw los. De opkomst bedroeg
bijna honderd mensen, zodat nagenoeg alle
bewoners aanwezig waren. Na een inleidend
speechje genoot iedereen van de spijzen en het gezellig samenzijn. Het
slechte weer deerde niemand, want een tweetal tenten hield alles droog.
Voor de kinderen was er een originele variëteit aan
bezigheden te beleven, zodat ook die zich niet verveelden. Het natafelen duurde tot 00.30 uur, toen de
heftige windstoten ons dwongen de tenten met spoed
af te breken. Alles ging goed en iedereen keek terug op
een zeer geslaagde herdenkingsbijeenkomst.

BERICHT VAN
‘HET PAARDENVELD’

Wissel – en
Babbeltruc
Het gebeurt regelmatig dat dieven met een
smoesje aanbellen en zo een huis weten binnen
te komen. Soms betreft het iemand die zich voordoet als medewerker van een nutsbedrijf en op
die manier zijn slag slaat. Zo ook afgelopen
weken in de wijk Tuindorp Oost. Een tweetal
oudere bewoners werd het slachtoffer van een
pasjes-wisseltruc en zodoende werd er geld
gestolen van de bankrekening.
In deze gevallen deed de man aan de deur zich voor
als medewerker van het energiebedrijf. Hij hing het
verhaal op dat de bewoner geld terug zou krijgen.
De bewoner liet de man binnen. De verdachte medewerker vroeg om het bankpasje van de bewoner om
het rekeningnummer te verifiëren. Ook wilde hij de
bijbehorende pincode weten. Pas later ontdekte de
bewoner dat hij niet zijn eigen pasje, maar een vals
pasje, had teruggekregen en dat ondertussen geld van
de rekening was opgenomen.

Preventietips
In februari berichtten wij, dat in de voormalige kosterswoning van
de Tuindorpkerk een nieuw wijkcentrum is geopend voor o.a. de
inwoners van Tuindorp Oost. Er zijn inmiddels tal van activiteiten,
variërend van culturele avonden, jeugdhonkavonden, cursussen,
Amnesty-schrijfavonden tot een wekelijkse inloopmiddag.
Inloopmiddag voor jong en oud
Iedere woensdag 14.00-17.00
uur. Gezellige inloop voor een kop
koffie of thee, voor een spelletje of
een luisterend oor. Iedereen is welkom! Sjoukje Hoeksema 271 34 40
Praat/eetgroep
Zondagavond 18.00-22.00 uur.
Gecombineerde maaltijd-en discussieavond over diverse thema’s op
verschillende plaatsen in de stad.
Erwin Luijendijk 294 80 16
PC-workshop
Woensdag 21 juni 15.00-17.00
uur. Workshop “Photoshop” voor
jong en oud. Foto’s bewerken met
de computer o.l.v. Wilbert & Patricia
Jansen. Marjan Pauw 271 60 71
Kookgroepmaaltijd
Woensdag 28 juni 17.00-19.00
uur. Gezellige en feestelijke afsluiting van het seizoen met een
heerlijke kookgroepmaaltijd.
Marjan Pauw 271 60 71

Openingsfeest
Zondag 10 september 12.0016.00 uur. Officiele opening van
Huis in de Wijk & feestelijke start
van het nieuwe seizoen.
Iedereen is uitgenodigd!
Marjan Pauw 271 60 71
Reserveer de datum in uw agenda!
Mocht u / jij geïnteresseerd zijn om
als medewerker mee te doen, dan
kan dat. We kunnen nog een aantal
gastvrouwen en –heren gebruiken
voor de inloop.
Verder houden we ons aanbevolen
voor (jo)uw ideeën voor eventuele
nieuwe activiteiten.
Huis in de Wijk is namelijk van en
voor ons allemaal!
HUIS IN DE WIJK
Adres: Prof. Suringarlaan 1,
Tuindorp; 3571 WH Utrecht
Tel: 271 60 71
Website: www.huisindewijk.nl
Mail: info@huisindewijk.nl

Om te voorkomen dat u zelf het slachtoffer wordt
van bovengenoemde wisseltruc of van een andere
babbeltruc, bieden wij u een aantal preventietips:
• Laat nooit zomaar een onbekende binnen;
• Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten
staan en sluit de buitendeur terwijl u haalt wat u
wilt geven (een pen of een glas water bijvoorbeeld);
• Dieven komen in alle vormen en maten en dragen
vaak keurige pakken. Ook schattig ogende kinderen
of moeders met kinderen zijn niet per definitie te
vertrouwen;
• Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet,
verwijs ze liever naar een openbaar toilet;
• Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun
legitimatie en controleer deze goed. Vertel direct
dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en
doe dit ook echt. Kijk in het telefoonboek voor het
nummer. Sluit de deur terwijl u belt;
• Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele)
telefoon. U kunt ze eventueel kleingeld geven voor
een munttelefoon.
• Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet
heeft besteld. Er zijn gevallen bekend waarbij een
nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel
pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen.
Mocht u geconfronteerd worden met een verdachte
situatie, belt u dan met de politie via telefoonnummer
0900-8844 (lokaal tarief).
In een heterdaadsituatie, de verdachte heeft iets
gestolen en is mogelijk nog in de buurt,
belt u direct 1-1-2
Afzender: De wijkagenten Tuindorp Oost:
Angela van Vegchel en Andre Leeflang
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Domeinen ……. ???
Binnen het onderwijs en gebouw van het Gerrit
Rietveld College zijn ‘domeinen’ een belangrijk
begrip. Maar wat zijn dat en hoe werkt het ?????
Binnen het Gerrit Rietveld College is een domein zowel
een onderwijskundige als een organisatorisch-ruimtelijke eenheid. Dat vraagt om aanpassing van het gebouw.
Bij onderwijskundige opvattingen horen ook schoolgebouwen:
in die gebouwen moet het immers gebeuren. Moderne onderwijsvisies vragen om aangepaste gebouwen. Dat lijkt een
waarheid als een koe, maar dat is het niet! Dat is het nu in
2006 niet. Dat was het niet in het verleden.
Toen waren alle schoolgebouwen zogenaamde ‘gangenscholen’: een lange gang met aan weerskanten lokalen.
Leerlingen wisselden elk uur van lokaal, om steeds in elk lokaal
weer een ander, extra, nieuw (leerstof-)onderdeeltje te krijgen.
Zo werden leerlingen als aan een lopende band tot een goed
eindprodukt gefabriceerd.
De gebouwen van die ‘gangen-scholen’ komen ook letterlijk
voort uit de ideeën van de Industriële Revolutie uit de 19e
eeuw, toen werken aan en met de lopende band hèt ideaal
werd. En … zo worden nog steeds elke dag nieuwe schoolgebouwen ontworpen en gebouwd. Ook in Utrecht!
Ook in 2006 geldt nog steeds: nieuwe onderwijsconcepten
als dat van het Gerrit Rietveld College, maar ook dat van
Montessori-, van Dalton- of van Jenaplan-onderwijs moeten
het vaak doen met oude gebouwen, die niet passen bij hun
onderwijs.
Het Gerrit Rietveld College wil dat anders. Wij willen een
gebouw dat past bij ons moderne onderwijsconcept! En daarbij
passen ‘domeinen’: kleinschalige ruimtes voor 200 leerlingen,
waar zij ‘in hun eigen school’ zelfstandig in groepjes onder leiding van de docent kunnen werken. Dat wil niet zeggen, dat de
docent nooit centrale instructie geeft. Dat wil niet zeggen, dat
er alleen maar in groepjes wordt gewerkt. Dat wil niet zeggen
dat ieder voor zich bezig is.
Nee: dat wil zeggen, dat er een flexibele werkomgeving is,
waar de leraar en de leerling in verschillende ‘werkvormen’ en
‘groeperingsvormen’ tot hun recht kunnen komen.
Dat stelt dus veel voorwaarden aan die werkomgeving
in het gebouw. Samen met de architect zijn we voor ons vernieuwde gebouw steeds gedetailleerder het ideale domein
aan het tekenen. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de
ervaringen met de tijdelijke domeinen in ons ‘oude’ gebouw.
De kunst is natuurlijk om een ideaal-plaatje te maken.
Maar zoals ieder beseft: één ideaal voor iederéén bestaat
natuurlijk niet. Omdat elke docent en leerling een eigen ideaalplaatje heeft. Maar ook, omdat een domein voor de brugklas er
heel anders uit kan zien, dan een domein voor de bovenbouw.
Of sterker nog: …uit moet zien. Want niet alleen een eigen
onderwijsconcept vraagt om een eigen gebouw en domein.
Ook elke (leeftijds)groep vraagt weer om eigen accenten.
Met die puzzel zijn we op dit moment bezig in de bouwgroep. Een spannend en inspirerend proces. Na de zomervakantie, medio oktober, hopen we onze wijkgenoten uit te
nodigen voor een voorlichtingsavond om de eerste resultaten
van dat gepuzzel te laten zien.
4

Gilde Utrecht organiseert:
WANDELINGEN
21 juni 19.30 uur
28 juni 14.00 uur
28 juni 19.30 uur
12 juli 19.30 uur
19 juli
26 juli
26 juli
2 aug.
9 aug.
16 aug.
16 aug.
23 aug.
30 aug.

19.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Wijk C
De handelswijk Stathe
Van Stadhuisbrug naar Tolsteegbrug
Joods leven in Utrecht
door de eeuwen heen
Kerkenkruis
Kerkenkruis
Van courant tot krant
Consoles en beelden
De Maliebaan
Wijk C
De Lauwerecht
Literaire wandeling
Unieke middeleeuwse cameren
en kelderen”

FIETSTOCHTEN
21 juni 19.30 uur Verkenningstocht in Leidsche Rijn
5 juli 19.30 uur Langs gebouwen van Gerrit Rietveld
12 juli 14.00 uur Verkenningstocht in Leidsche Rijn
BOOTTOCHT
22 juni 19.00 uur Varen met rederij Schuttevaer vanaf
de Lange Viestraat. Rondleiding op Fort Lunet 1, bezichtiging
Atoombunker, bijzonderheden over de Waterlinie. Om 22.00 uur
terug bij de Lange Viestraat.
RONDLEIDINGEN IN DE FORTEN
5 aug. 13.30 uur Fort Blaukapel
12 aug. 13.30 uur Fort De Lunet I
19 aug. 13.30 uur Fort Blaukapel
2 sept. 13.30 uur Fort De Bilt
Voor deelname is vooraanmelding noodzakelijk bij:
GILDE UTRECHT, Lange Smeestraat 7, 3511 PS Utrecht
Tel: 234 32 52
Openingstijden: ma 10-12 uur, ma t/m vrij 14-16 uur
E-mail: post@gildeutrecht.nl, Website: www.gildeutrecht.nl

KONINGINNEDAG 2006

Stardancers
Een enthousiaste dansgroep van
jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd die onder leiding
van Linnemoor en Valérie de
sterren van de hemel dansen. De
wijkkrant kwam in contact met
deze dansgroep tijdens de voorbereidingen voor de expositie in
de voormalige Majella MAVO
waar ze iedere week oefenen.
Al gauw werd duidelijk dat het
enthousiasme groot is bij zowel
de kinderen als bij Linnemoor en
Valérie. Zij willen dan ook graag
iets vertellen over het ontstaan
van de groep en over de jaarlijkse uitvoering waar ze nu voor
aan het oefenen zijn.
We bestaan nu ruim 3 jaar, april 2003
zijn we begonnen. We waren een
keer op een slotdag van onze oude
basisschool, de Paulusschool in Tuindorp, toen allemaal meiden vroegen
of we hun een dansje konden leren.
Dat was hartstikke leuk en zij kwamen met het idee dat wij hun voortaan dansles zouden geven. Nou
hartstikke leuk allemaal, maar meer
een droom!
We begonnen te dansen op een grasveldje bij Linnemoor’s huis, maar
toen er tegenover Linnemoor's huis
de oude Majelle Mavo vrij stond
dachten we dat we het misschien
best een keer konden proberen daar
een zaaltje te regelen. Haar vader
stuurde de verhuurder, de Stichting
Sophia, een brief of we de gymzaal
konden gebruiken. Maar nee, die
werd al verhuurd. De aula dan? Dat
mocht ook niet. Maar daar lieten we
het natuurlijk niet bij zitten! We hebben zelf nog een brief gestuurd, en
toen mocht het!
Ontzettend blij begonnen we de
danslessen met zeven meiden uit
de buurt. Vrijdagmiddag, een keer in
de twee weken in de aula van de
Majella Mavo.
De eerste voorstelling was in januari
2004. Vanaf dat moment zijn we
ongelofelijk uitgebreid. We zijn nu
met drie groepen van bij elkaar zo'n
30 kinderen, jongens én meisjes,
(leeftijd: ong. 5 tot 14 jaar) en de
2e voorstelling hebben we ook al
gehad in mei 2005. Deze voorstelling
vond plaats in Blaucapel, nu Gerrit
Rietveld College. Dit was een super
voorstelling ook met veel gastoptredens.
Wij dansen al ons hele leven.
Linnemoor begon op haar derde
met ballet, tot haar zevende. Toen

stapte ze over op Clipdance, een
soort van streetdance. Daarna over
op echte streetdance en toen nog
jazzdance. Op de middelbare school
ging ze op beatbounce, bij Touchée.
Na dat twee jaar te hebben gedaan
deed ze auditie voor het selectieteam
waar ze werd toegelaten. Dat doet ze
nu nog steeds.
Valérie: “Ik ben al van jongs af aan
bezig met dansen, op de basisschool
was ik altijd dansjes aan het verzinnen met vriendinnetjes en deden
we met school mee met de Heart
Dance Award. Toen ik 9 was ging ik
op streetdance en daarna op Combidans, bij de Werkschuit in Bilthoven.
Samen met Linnemoor ging ik toen
naar de Beatbounce, op Touchée en
2 jaar later deden we een poging om
toegelaten te worden tot het selectieteam en dat lukte! Dus we dansen nu
al bijna 4 jaar bij Touchée!”
Valérie wordt in augustus 17, en Linnemoor is net 16. We begonnen toen
we 13 en 12 waren. Best jong toch?
De aankomende voorstelling
wordt gehouden in het Gerrit
Rietveld College. Op zaterdag
1 juli. De kaartjes zijn € 2,50, en die
worden nog aan de deur verkocht. De
deuren zijn geopend om 19.00 uur,
de show begint om 19.30 uur. De
voorstelling heet 'Groove is in the
heart', vernoemd naar een dans. De
stardancers zullen een verrassende
show geven met verschillende soorten muziekstijlen. Ook zijn er gastoptredens van breakdancers, maar ook
van een groepje dansers die nu in de
finale van de Kunstbende zitten. Het

Bericht van
winkelcentrum
Eindelijk is het zo ver: Winkelcentrum De Gaard
(op de Troosterhof) is sinds een maand een gezellig terras rijker. Op de verhoging tegenover de
chocolaterie en voor de winkel, verwelkomen wij
u graag voor een gezellig praatje onder het genot
van een heerlijk kopje koffie, thee of fris.
Met een truffel, bonbon of een van de vele ander
lekkernijen is het heerlijk toeven.

In een ongedwongen sfeer kunnen jong en oud
gezellig samenzijn of deze gelegenheid gebruiken
als een rustpunt om verdere boodschappen te
doen. Mocht het zonnetje er even niet zijn, bent u
binnen van harte welkom voor een lekker kopje
koffie of thee. Wij zien u graag komen.
Herco and Leslie Ann Spierenburg
broertje van Valérie, Luc, doet ook nog mee en wij
voeren natuurlijk ook nog een dans uit!
Kortom: genoeg reden om te kijken want het
wordt een spetterende show!
Voor informatie over de show of over de
danslessen kunt u contact opnemen met:
Valérie
Linnemoor

Leeftijdsopbouw Tuindorp Oost

tel. 06-36122608
tel. 06-36123002
Bron: GBA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Stad 2006
Totaal aantal inwoners 2475 2563 2550 2553 2547 2564 2563 281.011
0 t/m 3 jarigen
71
83
87
94
94
78
74
15.736
4 t/m 11 jarigen
137
148
149
162
165
173
160
22.290
12 t/m 17 jarigen
86
106
107
118
115
118
136
14.800
18 t/m 24 jarigen
108
126
133
131
139
164
155
38.556
25 t/m 34 jarigen
363
360
345
347
371
354
353
61.020
35 t/m 44 jarigen
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325
319
304
303
313
314
45.434
45 t/m 54 jarigen
279
307
302
319
329
342
338
30.520
55 t/m 64 jarigen
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243
243
242
240
242
260
22.758
65 t/m 79 jarigen
569
546
531
526
482
468
456
21.568
80-plussers
302
319
334
310
309
312
317
8.329
Leeftijden in procenten
0 t/m 3 jarigen
2,9
3,2
3,4
3,7
3,7
3,0
2,9
5,6
4 t/m 11 jarigen
5,5
5,8
5,8
6,3
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6,2
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12 t/m 17 jarigen
3,5
4,1
4,2
4,6
4,5
4,6
5,3
5,3
18 t/m 24 jarigen
4,4
4,9
5,2
5,1
5,5
6,4
6,0
13,7
25 t/m 34 jarigen
14,7 14
13,5 13,6 14,6 13,8 13,8
21,7
35 t/m 44 jarigen
12,4 12,7 12,5 11,9 11,9 12,2 12,3
16,2
45 t/m 54 jarigen
11,3 12
11,8 12,5 12,9 13,3 13,2
10,9
55 t/m 64 jarigen
10,2
9,5
9,5
9,5
9,4
9,4 10,1
8,1
65 t/m 79 jarigen
23
21,3 20,8 20,6 18,9 18,3 17,8
7,7
80-plussers
12,2 12,4 13,1 12,1 12,1 12,2 12,4
3,0
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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. Raat
Makelaars in Utrecht en Koppes Makelaardij in Alphen a/d
Rijn, beginnen in de derde week van deze maand met de
verkoop van de woningen.
Prognose start bouw: januari 2007. De sloop van de school
en het bouwrijp maken van het terrein beginnen logischerwijs eerder. De planning daarvan is echter nog niet bekend.
b) Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein.
Op 23 mei is er een bijeenkomst van de klankbordgroep
geweest. De projectleiding deed verslag van het onderzoek
naar de realiseerbaarheid van de door de klankbordgroep
kenbaar gemaakte wensen ten aanzien van verkeer,
voorzieningen en woningen.
Verkeer: een extra ontsluiting aan de Biltse Rading wordt verkeerstechnisch niet haalbaar geacht. Wel krijgt de Sartreweg
de uitstraling van een groene ‘woonstraat’ met aan beide zijden woningen. Dat zou ontmoedigend moeten werken op
doorgaand verkeer.
Voorzieningen: prognoses wijzen uit, dat er onvoldoende
kinderen in de nieuwe buurt komen te wonen voor een eigen
basisschool. In juni valt daarover de definitieve beslissing.
Daarmee vervalt ook de mogelijkheid van combinatie met
een welzijnsvoorziening. Ook een buurtsuper wordt
economisch niet haalbaar gevonden. Wel een bovenwijkse
supermarkt. Onderzoek daarna is nog gaande.
Woningen: er wordt gedacht aan een mix: Sociale huurwoningen voor starters en senioren; beleggershuur voor
senioren en echtparen zonder thuiswonende kinderen; goedkope koop voor starters; middeldure koop voor echtparen
zonder thuiswonende kinderen; dure koop voor gezinnen mét
en zónder thuiswonende kinderen.
In juni wordt aan de wethouder gerapporteerd. Na de zomer
komt er een collegebesluit.
c) Wijkverkeersplan Noordoost. Er zijn een twintigtal
reacties binnengekomen op het conceptplan, dat tot 17 mei
ter inzage lag op het wijkbureau. Het buurtcomité heeft ingebracht, dat het kruispunt Sartreweg / Romerostraat anders
moet worden ingericht om het sluipverkeer via Tuindorp Oost
te ontmoedigen. In de loop van deze maand komt er een
reactie op alle opmerkingen. Na de vakantie bespreekt het
college de plannen en de inspraakreacties. Vervolgens behandelt de Raadscommissie Verkeer het verkeersplan.
Daarbij is nog inspraak mogelijk.
d) Herinrichting Van Everdingen- / Troosterlaan.
Vanwege het instellen van een parkeerverbod langs de
graskant is een herinrichting nodig. Een stadsplan met
voorstellen wordt medio juni door de gemeente verspreid.
e) Omdraaien éénrichtingverkeer in de Valetonlaan
en de Wevelaan. Door allerlei extra werk elders is het
plaatsen van de borden steeds weer uitgesteld. Volgens de
laatste planning moeten de werkzaamheden nu rond de verspreidingstijd van deze wijkkrant beëindigd zijn.
f) Visie Eykmanlaan. Ook hier is met het aantreden van een
nieuw college een nieuwe wind gaan waaien. Tot voor kort
heette het nog, dat het ongeordende groene gebied aan de
Eykmanlaan vlak vóór de overweg, pas heringericht mag
worden, als er nieuwbouw van het zorgcentrum komt.
Wethouder Robert Giesberts gaat nu onderzoeken of die koppeling kan worden losgelaten. De kwestie sleept immers al
zo’n tien jaar en nieuwbouw van het zorgcentrum is op korte
termijn niet te verwachten.
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g) Invalidentoilet bij De Gaard. De procedure ten behoeve
van de bouwvergunning is rond deze tijd afgerond. Direct na
de vergunningverlening kan het toilet overkomen van de
leverancier in Frankrijk. Het zou op voorraad staan.
h) APV-borden “verboden voor fietsen, ook aan de
hand” op De Gaard. Het aanwijzingsbesluit is door het
vorige college niet meer behandeld. Het ligt in de bedoeling,
dat het nieuwe college het in een julivergadering op de agenda neemt.
i) De ontbrekende welzijnsvoorzieningen in Tuindorp
Oost en Voordorp. Het overleg van de Wijkvereniging
Tuindorps Belang, de Stichting Voordorp Vooruit en de
Stichting Buurtcomité Tuindorp-Oost met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is in een stroomversnelling geraakt.
Er is inmiddels ook een gesprek met de nieuwe wethouder
Cees van Eijk geweest. Noch politiek, noch ambtelijk is er
verschil van mening meer met de drie bewonersorganisaties,
dat kansen moeten worden benut om een welzijnsvoorziening
aan de noordkant van de wijk Noordoost te realiseren. Er is
een 'denkrichting' ontwikkeld, waarvan momenteel de haalbaarheid wordt verkend. Hopelijk komt er nog vóór de zomer
duidelijkheid.
j) Het inrichtingsplan voor het nieuwe hostel aan de
Kögllaan. Het plan is inmiddels ook aangepast aan het
openbaar gebied rondom het hostel. Daarvoor heeft architect
Tony Silverstone de flat aan het Fruinplantsoen ‘beklommen’
en heeft hij vanuit een woning van de Kardinalen de aanblik
van het gebouw bekeken. Er worden nu plannen gemaakt
voor de feestelijke opening van het hostel en voor een Open
Huis.
k) Prinsenhof. De gemeente is momenteel in gesprek met
eigenaar en projectontwikkelaar over de mogelijkheid tenminste één gemeenschapsruimte voor de buurt te handhaven in
de nieuwbouw. Dat geeft enige vertraging.
l) Kruispunt Kapteynlaan / Eykmanlaan. De haaientanden op de rijbaan zijn inmiddels verlegd. Het is nu weer
duidelijk, dat automobilisten, die komen van de kant van
Voordorp en rechts afslaan de Eykmanlaan op, voorrang
moeten geven aan fietsers, die de Eykmanlaan willen oversteken.
-

Diabetes Fonds zoekt vrijwilligers in Tuindorp Oost
Elke laatste week van oktober houdt het
Diabetes Fonds een landelijke collecte.
Vorig jaar gingen er maar liefst 30.000 vrijwilligers op pad
om geld in te zamelen voor de strijd tegen diabetes.
In 2006 is de collecte in de week van 29 oktober t/m
4 november en het Diabetes Fonds zoekt voor Tuindorp
Oost nog vrijwilligers .
In 2005 werd in Tuindorp Oost € 240,72 opgehaald. Dit jaar
hopen we dat bedrag ruimschoots te overtreffen!
Het kost U maar twee uurtjes tijd. U gaat (binnen de
collecteweek) op pad, wanneer het u uitkomt en U bepaalt,
samen met de collecteleider, waar U collecte loopt.
Natuurlijk beslist U zelf hoeveel u loopt.
Ter vergelijking: het bovengenoemde bedrag werd al door
slechts twee vrijwilligers opgehaald.
Voor meer informatie kijk op www.diabetesfonds.nl.
Vrijwilligers kunnen contact opnemen met
Hector Timmers, Prof. Jordanlaan 8, tel: 272 56 24 of
e-mail: hectim@planet.nl

Activiteitenkalender 55+
Nieuw Bleyenburg,

Overige seniorenactiviteiten:

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
laatste woensdag van de maand van 17.00 – 19.00 uur
Tel: 272 47 45; e-mail: SAP.nb@cascadezorg.nl
Consultatiebureau voor Senioren:
Gratis preventieve gezondheidscontrole door wijkverpleegkundige, Ludka Lyskawa.
maandag t/m donderdag op afspraak.
Tel: 263 26 92
Dagverzorging:
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Tel: 272 47 45 (Wilma Udo)

Gymnastiek: iedere woensdag
9.00 – 9.45 uur, aanmelden bij mevr. v.d. Heuvel, tel: 271 49 52
10.00 – 10.45 uur, aanmelden bij mevr. Wener, tel: 271 65 04
Tuindorpsoos: iedere vrijdag van 13.30 – 16.30 uur
Aanmelden bij mevr. Dekkers, tel: 271 06 33

Voor het restaurant, internetcafé en het Senioren Advies
Punt is geen afspraak nodig.
Di. 20 juni
Do. 22 juni
Vr. 23 juni
Ma. 26 juni
Wo. 28 juni
Ma. 3 juli
Do. 6 juli
Di. 11 juli
Do. 13 juli
Di. 18 juli
Vr. 21 juli
Di. 25 juli
Zo. 30 juli
Vr. 4 aug
Wo. 9 aug
Wo. 16 aug
Di. 22 aug
Ma 28 aug

14.00-15.30
14.00-15.30
Vanaf 17.30
13.45-15.30
10.30-17.30
10.00-12.00
14.00-16.00
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
13.00-15.30
14.00-16.00
17.30-21.00
14.00-15.30
14.00-16.00
13.00-15.30
14.00-15.30

Lezing “Voettocht door Chili”
Poffertjes
Barbecue of grill buffet
Film “The horse whispering”
Busreis
Diepenveen
Lezing “Computers”
Lezing over “Oudwijk”
Bingo
Poffertjes en accordeon
Muziek duo “Balans”
Uitstapje
High-Tea
Menu en Medley Express
Bloemschikken
Accordeon muziek en ijs
Uitstapje
Lezing “Oekraïne”

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
Happy Hour
Vanaf 7 juli elke vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur
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
Inschrijving en informatie:
Restaurant en Ontmoetingscentrum 55+ “Nieuw Bleyenburg”
Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht,
Tel: 030-272 58 77.

PRINSENHOF, Eykmanlaan 431

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

DE LICHTKRING, Eykmanlaan 72
Biljarten: iedere dinsdag 14.00 – 15.00 uur
Info bij Dhr. Spijk, tel: 271 46 54

ACTIVITEITENPROGRAMMA
Dinsdag 4 juli t/m donderdag
6 juli zal er met hulp van een Pools trekpaard
gemaaid worden in de Natuurkern op het Griftpark.
Alleen komen kijken mag natuurlijk, maar een helpende hand is
altijd welkom.
Meer weten?
Bel naar Griftsteede: 272 28 88, Van Swindenstraat 129

Cursussen seizoen 2006/2007
14 lessen Nederlandse paleografie (lezen van oude
schriftsoorten) voor beginners
iedere tweede donderdag tussen 7 september 2006 en
22 maart 2007; 19.15u-20.45u.
10 lessen paleografie voor gevorderden
iedere tweede donderdag tussen 14 september 2006 en
1 februari 2007 19.15u – 20.45u.
5 lessen genealogie (stamboomonderzoek)
voor beginners
maandag 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12
van 10.30 uur tot 12.30 uur.
Met vragen omtrent inschrijving,
plaatsing of betaling kunt u
terecht bij mw. G. Leemans,
administratief medewerkster.
Voor informatie betreffende de
inhoud van de cursussen kunt u
zich wenden tot mw. drs. F. Tuinstra of
mw. drs. N. Stoppelenburg, educatief medewerkers. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 286 66 11 of via het e-mail adres van Het Utrechts
Archief: secretariaat@hetutrechtsarchief.nl.

Wist u dat.....
Wist u dat..........zich op onze oproep niemand gemeld heeft
om te helpen bij het organiseren van de straattekenwedstrijd?
Het is daarom niet waarschijnlijk, dat de wedstrijd doorgaat.
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Zondag 2 juli: Utrechtse Dag van
het Water op het Lepelenburg

Ecologisch tuinenpark
De Driehoek

Komende activiteiten:
• iedere 1e zaterdag van de maand van 09.00 uur tot
Zondag 2 juli organiseren de Utrechtse milieupunten
daarom samen met ZIMIHC, de welzijnsorganisatie
10.15 uur: Vogelwandeling
Cumulus en de afdeling Natuur- en Milieucommunicatie
• zaterdag 24 juni van 10.30 uur tot 12.00 uur:
van de gemeente van 13.00 tot 17.00 uur een 'Dag van
Bijen & Bloemen, bezoek aan de bijenstal.
het Water' op het Lepelenburg aan de singel, tegenover
Verzamelen in het clubhuis ‘Pannendak’ voor korte
het Spoorwegmuseum. Tijdens deze Utrechtse Dag van het Water zijn er tal
uitleg, daarna bezoek aan de bijenstal.
van activiteiten en attracties voor jong en oud, zodat iedereen via spel,
Mensen, die van dichtbij in de bijenvolken willen
muziek of informatie op plezierige wijze iets kan opsteken over de meest
kijken wordt gevraagd kleding te dragen die armen
gewone en meest bijzondere vloeistof die wij kennen.
en benen bedekt en geen parfum op te doen.
Zo vaart de Kinderboot vanaf 13.00 uur over de singel voor een boottocht
Speciale sluiers en handschoenen zijn aanwezig.
van ongeveer drie kwartier en kunnen kinderen de geheimen van de diep• maandag 4 september om 19.30 uur:
zee ontdekken in de onderzeeboot van Kapitein Kosto. Ook kunnen kinderen
Lezing over ‘Bestuiving’ (bloembiologie, stuifen volwassenen waterdiertjes onderzoeken, waarbij zij worden geholpen
meel, rol van bestuivers). In de grote zaal van Zorgdoor deskundige mensen van het IVN en de KNNV, de Vereniging voor
centrum Tuindorp Oost aan de Winklerlaan.
Veldbiologie. Verder is een waterlaboratorium voor de
jonge onderzoekers en kan ieder spelenderwijs via
Stichting
het 'Waterkringloopspel' kennis maken met de wonBuurtcomité
dere wereld van het riool. Muziek is er in in de vorm
van een Watergeluidsoverlastorkest, waarbij met
Tuindorp-Oost:
computerhulp (mac en pc)
name kinderen onder-watermuziek kunnen maken. In
voor jonge ouderen
het kader van het wekelijkse zomerprogramma 'Lazy
Fruinplantsoen 90,
en
senioren bij u thuis.
Sunday Afternoon' van ZIMIHC is er in de muziektent
3571 PV Utrecht.
erik van norden,
een optreden van de band Dorst.
Telefoon: 271 37 36
tel: 06 427 59 331
Meer informatie over het programma:
E-mail:
e-mail:
Milieupunt Noordoost,
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
mac.pc.hulp@gmail.com
milieupuntnoordoost@utrecht.nl / 030-2759013
(ma/di/wo/do)
Website:
www.tuindorpoost.nl

PRIKBORD

Parkeeroverlast Marnix Academie

(Ingezonden brief)

Regelmatig wordt de Marnix Academie benaderd door buurtbewoners over de parkeeroverlast in de buurt Tuindorp Oost en dan vooral rond de Vogelsanglaan.
Omdat de Marnix graag een goede buur is en het bijzonder vervelend vindt dat een
deel van de parkeeroverlast afkomstig is van bezoekers van de Marnix, doen we er alles
aan om deze overlast tot een minimum te beperken. De mogelijkheden van de Marnix
Academie zijn beperkt, we kunnen bijvoorbeeld zelf geen boetes uitdelen. Toch voeren
we, met overtuiging, verschillende maatregelen uit!
Omdat we hierover graag met de buurt in gesprek zijn en blijven, hebben we op 20
maart jl. een gesprek gevoerd met verschillende partijen uit de buurt, en mogelijke
oplossingen verkend. Aanwezig waren: Karel Aardse (Voorzitter CvB Marnix Academie),
Anne-marie Zegers (Hoofd Communicatie & Publicaties Marnix Academie), Ingrid Rohde
(Wijkbureau Noordoost), Albert Hogema (Stichting Buurtcomité Tuindorp-Oost), Angela
van Vegchel (Politie Wijkteam Noord-Oost) en Leo Huls (een buurtbewoner). Uit dit
gesprek bleek dat het grootste geconstateerde probleem is dat er erg slordig wordt
geparkeerd. Uitgangen, garages en bochten worden niet vrijgehouden, waardoor vervelende en soms ook gevaarlijke situaties ontstaan.
Er zijn verschillende afspraken gemaakt. De Marnix Academie intensiveert de informatiestroom. De Marnix Academie roept studenten, medewerkers en bezoekers op met
het openbaar vervoer te komen. En waar dat niet mogelijk is, dringen we er bij de parkeerders sterk op aan netjes te parkeren en bij drukte elders een parkeerplaats te zoeken.
Ook wordt nadrukkelijk gewezen op alternatieven, zoals het openbaar vervoer, het
Transferium bij de Veemarkt en carpoolen. In de afgelopen periode heeft de Marnix
Academie flyers onder ruitenwissers van slordig geparkeerde auto’s gelegd met een
waarschuwing. En daar waar de overtreder bekend is, spreken we diegene aan. Wanneer
er bijeenkomsten op de Marnix Academie zijn waarbij veel parkeerders worden verwacht,
zetten we pendelbusjes in om bezoekers van het Transferium Veemarkt te vervoeren naar
de Marnix. In 2007 wordt voor bezoekers van de Marnix een afgesloten parkeerplaats op
het huidige schoolplein in gebruik genomen. Tot slot zal de politie voortaan streng controleren op fout parkeren en niet terughoudend zijn met bekeuren.
Op de website van de Marnix Academie (www.hsmarnix.nl) is in de rubriek Actueel
het verslag te lezen van het gesprek.
Anne-marie Zegers, Hoofd dienst Communicatie & publicaties, Marnix Academie
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Prikbord:
postmaster@tuindorpoost.nl
Wijkagenten:
Angela van Vegchel
André Leeflang
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:

Marco Barten, Janine Beens,
Carolien Bokdam, Dorothé Cras,
Albert Hogema, Leo Huls,
Leen Kessels, José Leijgraaff,
Kitty Mulder, Martien Pennings,
Leslie Ann Spierenburg en
Kees van Veen
Fotografie: Dorothé Cras,
Leen Kessels, Bert Meinders en
Leslie Ann Spierenburg.
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Bezorging: Ilse Thomis,
Tel: 271 37 36
Oplage: 2.900 stuks
Verschijning: 6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij:
6 augustus 2006

