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ZANGKOOR ANIMATO
Wanneer er bij een muziekstuk ‘animato’ staat, wil
de componist dat zijn muziek levendig klinkt. Als
een koor ‘Animato’ heet, verwacht je dus ook een
levendige repetitie. Bij het 50+ koor ‘Animato’,
dat elke donderdagmiddag in de Jeruzalemkerk
oefent, wordt die verwachting helemaal waargemaakt. Het begint al bij de ‘warming-up’.
Voor de stemmen met toonladders worden losgemaakt, zijn eerst alle spieren van het hele lichaam aan de beurt.
Onder aanmoediging van de dirigent Harrie Wagemakers draaien
de koorleden hun schouders, huppen ze op één been en krommen
ze hun ruggen, om even later, fier rechtop, hun stemmen te laten
galmen. Het gaat er levendig èn gezellig aan toe.
Het koor Animato is begin jaren tachtig opgericht. Riek van Oosten, die al
lang lid van het koor is, vertelt over
die tijd: ‘Het koor is opgericht door
meneer van Baren. We oefenden in
het Badhuis, aan het Willem van
Noortplein. Meneer van Baren was de
dirigent. Hij zocht de muziek uit,
schreef arrangementen en wanneer
mensen geen noten konden lezen,
gaf hij ze muziekles. De meeste leden
kwamen uit Tuinwijk en de Vogelenbuurt. Nu zijn het vooral mensen uit
Tuindorp en Tuindorp-Oost.’
‘Sinds twee jaar oefenen we hier, in
de Jeruzalemkerk, omdat we weg
moesten uit het Badhuis’, zegt Titia
Talsma, lid van de contactgroep van
het koor. ‘Wel jammer, want het Badhuis had meer sfeer.’
George de Grunt, ook lid van de
contactgroep, vertelt over het repertoire van het koor. ‘We zingen goed
in het oor liggende, oude melodieën.
Dat kunnen kinderliedjes zijn, maar
ook wel eens liederen van Bach of
Schubert. De dirigent draagt nieuw
repertoire aan. We zingen driestemmig, er zijn sopranen, alten en bassen. Het koor wordt aan de piano
begeleid door Dorien van der Velden.’
‘Nu zijn we een heel bijzonder lied

aan het oefenen,’ vult Francis van
Veen aan. ‘Het is een gedicht van de
tachtiger Albert Verwey, op muziek
van Verhulst. Het heet “De zeven
boeven”, ik heb wel even moeten
wennen aan de tekst.’
Wanneer tijdens het inzingen de
spieren en stemmen losgemaakt zijn,
is het tijd voor een eerste lied: “De
zon gaat weer schijnen, de wolken
verdwijnen…” klinkt het door het
zaaltje, maar echt helemaal tevreden
is Harrie Wagemakers daar niet
meteen mee. Hij spreekt zijn koor
ernstig doch bemoedigend toe en
even later klinkt het lied weer, maar
ineens sprankelend, zonnig, levendig…animato dus. Voor het volgende
lied, “Faria”, pakt George de Grunt

zijn mondharmonica en begeleidt
het gezang hiermee. Ook dit lied is
Nederlandstalig, want het koor bereidt zich voor op het Festival van het
Nederlandse lied, dat 30 september
in het muziekcentrum Vredenburg
plaatsvindt. Harrie Wagemakers
spreekt nog even met de koorleden
af wat ze zullen dragen tijdens dit
optreden: ‘Zwart-witte kleding, maar
met een kleurtje toegevoegd, want
het moet wel gezellig zijn.’ Het
Festival van het Nederlandse lied is
een jaarlijks terugkerend optreden
voor het koor. Vorig jaar hebben ze
met Kerstmis een middag in Nieuw

Bleyenburg verzorgd en dat staat ook
voor dit jaar, op 19 december, weer
op het programma. Ze zongen in juni
tijdens het door het buurtcomité georganiseerde expositie-weekend in de
oude Gerardus Majella mavo.
Regelmatig treden ze op in verzorgings- en verpleegtehuizen zoals
Tamarinde en Rosendael.
In augustus stond er een oproep voor
nieuwe leden in de wijkkrant. Die zijn
nog steeds welkom. ‘Een tijdje terug
hebben we er ook ineens veel leden
bij gekregen’, vertelt Titia Talsma,
‘toen had er een oproep in een uitgave van Cumulus gestaan.’ ‘We
horen een beetje bij Cumulus’, vertelt
George de Grunt. ‘We krijgen geen
subsidie of zoiets, maar ze regelen
wel wat zaken voor ons.’
De repetitie van Animato duurt van
14.15 uur tot 16.15 uur en tussendoor is er een kwartiertje koffiepauze.
Dat zingen een mens goed doet,
ervaar je als je een middagje Animato
hebt meegemaakt. De levendige
sfeer, de vriendelijke mensen, de
vrolijke liederen; helemaal opgetogen
keer je weer huiswaarts. Het koor
draagt zijn naam met recht.
1

T

DE BARMHARTIGE
SAMARITAAN KOMT
TERUG OP ZIJN
VOETSTUK

Weet u het nog? In februari kregen
bewoners van de lanen rond het
beeldhouwwerk “De Barmhartige
Samaritaan” een stadsplan in de bus
waarin werd meegedeeld, dat het
beeld zou worden weggehaald, een
onderhoudsbeurt zou krijgen en een
half jaar zou worden tentoongesteld
op de rotonde Koehoornplein bij
Leidsche Rijn. De verontwaardiging
was groot toen het beeld inderdaad
werd verwijderd. Dit beeld neemt een
centrale plaats in onze wijk Tuindorp
Oost in en is ook het logo
B
van het buurtcomité en
U
U
de wijkkrant.
R
In de wijkkrant nummer 2
T
C
van april 2006 is op bladO
zijde 5 een uitgebreid
M
I
artikel te lezen over het
T
beeld en de beeldhouwer.
É
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DE HOEK Nieuwe impulsen Hostel De Hoek
Naast een nieuw gebouw voor de Hoek komt er een verbreding van het
hulpaanbod; ook is er een nieuwe teamleider aangesteld.
De bewoners van het hostel zijn gedurende de bouw van het hostel al regelmatig gaan
kijken naar hun nieuwe plek, maar nu de afronding van de bouw nadert gaat het echt
kriebelen. Inmiddels is er een kamerindeling gemaakt en leven ze toe naar de verhuizing,
welke is gepland op 2 november. Ze zijn enthousiast over hun nieuwe kamer met eigen
douche en toilet. Het nieuwe gebouw heeft twee vleugels en besloten is om in een
vleugel de bewoners meer zelfstandigheid te geven. Dat betekent onder meer dat ze
zelf zullen gaan koken. Een aantal bewoners heeft aangegeven toe te zijn aan deze
nieuwe stap en maken al plannen om dit vorm te geven.
Ook voor de begeleiders een nieuwe uitdaging, waar overigens nog heel wat bij komt
kijken. Ook al, omdat per dag een groepje moet koken voor de hele vleugel.
Hoe garandeer je gezonde en evenwichtige voeding, wie wordt verantwoordelijk voor
inkopen en budget, wat doen we als het op een dag mis gaat en de aardappels aanbranden?
Per 1 september ben ik als teamleider aangesteld; ik volg Annemarie Zunderdorp op die
veel betekent heeft in de voorbereiding van inrichting en verhuizing en de ontwikkeling
van het team van begeleiders. Ruim 10 jaar werk ik bij het Leger des Heils, en in mijn
vorige functie was ik eindverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van dak- en
thuislozen in de Laagdrempelige Opvang aan de Oudwijkerveldstraat. Bij het betrekken
van een nieuw pand, het organiseren van de verhuizing en de ontwikkeling van het
hulpaanbod komen veel zaken kijken. Ik vind het leuk om als verantwoordelijk teamleider hiermee bezig te zijn en te zien hoe bewoners, vaak tot eigen verbazing, boven
de zorgen van alledag kunnen uitstijgen en bezig zijn met een nieuwe toekomst.
Ik ben blij met de goede inbedding van het hostel in de buurt en zal me inzetten voor
bestendiging hiervan. Ik zie uit naar de opening en het open huis voor de buurt, welke
zijn gepland op resp. 16 en 18 november! Voor vragen en opmerkingen kunt u
bij mij terecht. Frank Vader, 272 12 18

STRAATFEEST IN DE
VAN HERWERDENLAAN

Op vrijdag 27 oktober komt het
beeld weer thuis en wordt het op
zijn sokkel gezet. Aan deze heuglijke
gebeurtenis zal extra aandacht worden besteed, want een van de wethouders komt om 16.00 uur het
beeld onthullen. Daarna worden alle
belangstellende bewoners uit de wijk
uitgenodigd voor een gezellige en
informatieve bijeenkomst in de
Tuindorpzaal van de Jeruzalemkerk
aan de Obbinklaan. De projectleidster
van de uitleenactie Henriëtte Heeze
zal aanwezig zijn om te vertellen
over het project, de beeldhouwer en
in het bijzonder over het beeld. Komt
allen naar de onthulling van de
“Barmhartige Samaritaan” en de bijeenkomst in de Tuindorpzaal!
Tjipke Greven
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Hierbij een impressie van het sfeervolle straatfeest
van de bewoners van de Herwerdenlaan en aangrenzende straten. Eindelijk na vele jaren weer een
straatfeest in onze laan. Het laatste feest was zes
jaar geleden en inmiddels hebben er
heel wat verhuizingen
plaats gevonden en
bleek dat heel veel
mensen, die vlak bij
elkaar wonen, elkaar
niet kenden.
De middag begon dan
ook met het plakken
van een naamsticker
en een kennismakingsspel, om er achter te
komen wie hier nu het
langst of het kortst woont. Voor de kinderen was er
een heuse speurtocht met opdrachten. Hierna met
z’n allen voorbereidingen gemaakt voor een heuse
barbecue; ondertussen waren er optredens en kon
men zich bezighouden met sport en spel.
Na het eten was er een fotowedstrijd waarbij er
detailopnamen van woningen werden uitgereikt en
men in groepjes moest proberen er achter te
komen om welke woning het ging.
Ook kregen we nog een sudoku puzzel voorgeschoteld waar de volwassenen weinig van maak-

ten; kinderen kunnen dat veel beter,
bleek. Al met al een geslaagde dag,
zoals de foto’s laten zien.
Lia

Sint Maarten viering 2006
Het is alweer zes jaar geleden, dat we in Tuindorp Oost de aloude traditie hebben hersteld om de feestdag van St. Maarten
te vieren. En het enthousiasme over dit leuke gebeuren voor
jong en oud wordt elk jaar
groter. Daarom komen we ook
dit jaar weer bij elkaar om rond
de vuurkorven wat warms te
drinken en in de partytent naar
het verhaal van St. Maarten te
luisteren en te oefenen met
zingen. Daarna gaan de kinderen in kleine groepjes zingend
en bedelend om snoep langs de
deuren.
Het buurtcomité Tuindorp-Oost
vraagt alle lezers en lezertjes
om op zaterdag 11 november
mee te komen vieren.
Sint Martinus bisschop, roem van alle landen,
Dat wij hier met lichtjes lopen, is voor ons geen schande.
Hier woont een rijk man, die ons wel wat geven kan.
Veel zal ie geven, lang zal ie leven.
God zal hem lonen met honderdduizend kronen
Met honderdduizend lichtjes an,
Daar komt Sinter Maarten an.
Op zaterdag 11 november om
18.00 uur komen we 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 begeleidingin 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. De kinderen
die mee willen doen hoeven niet van
tevoren opgegeven te worden; ze
kunnen op 11 november gewoon
naar het Hamakerpleintje komen.
Namens het Buurtcomité
Tuindorp-Oost,
Katrien van ’t Hooft,
Hamakerlaan 24, tel 276 00 79

* Sint Maarten werd geboren in 316 in wat nu
Hongarije heet. Zijn vader was in dienst van het
Romeinse leger en Martinus later ook. Als
Romein vereerde hij de Romeinse goden, maar
Martinus kreeg in zijn schooltijd ook interesse
in de nieuwe godsdienst, die christendom heet.
Toen hij eens in Amiens in Frankrijk gelegerd
was, schonk hij volgens de legende zittend op
zijn paard een bijna naakte bedelaar, die bij de
stadspoort zat, de helft van zijn rode soldatenmantel. ’s Nachts verscheen de bedelaar hem
in zijn droom, zo wil het verhaal. Martinus hoort
dan dat de bedelaar aan wie hij zijn
mantel schonk, Jezus was.
Hij laat zich dopen, wordt kloosterling en later bisschop van Tours.
Op 11 november 371 overleed hij.
Het wapen van Utrecht, en de kleuren van
FC Utrecht, zijn ontleend aan deze legende.

BERICHT
VAN
‘HET PAARDENVELD’
Laat geen kostbare spullen achter
op het volkstuincomplex!
Nu met de naderende winter het tuinieren in de
volkstuincomplexen Ons Buiten, De Driehoek en
De Pioniers er grotendeels op zit waarschuwt wijkagente Angela van Vegchel bewoners. ‘Omdat er
minder bewoners actief zijn op het complex wordt
het makkelijker voor dieven of vandalen om hun
slag te slaan. In januari van dit jaar leidde het er
toe dat vandalen enkele schuurtjes hebben opengebroken en brand hebben gesticht met spullen
die ze daar vonden. Mijn advies is dan ook om
brandbare spullen zoals BBQ-spullen en spiritus
niet op het complex achter te laten. Ook kostbare
zaken kunt u beter op een andere plaats bewaren.’

Anonieme meldingen
pakken we graag op
Regelmatig komt er bij de wijkagent een anonieme
melding binnen over criminaliteit in de wijk.
‘Prima!’, reageert Angela van Vegchel. De bewoners kunnen er honderd procent op vertrouwen
dat hun persoonlijke gegevens niet bekend worden, zelfs niet bij mij. Wat dan wel belangrijk is, is
dat de melding specifiek genoeg is om actie op te
ondernemen. Omdat ik geen contact meer op kan
nemen met de melder is het belangrijk dat de melding alle informatie bevat om het probleem gericht
aan te pakken. Ik denk dan aan een exacte locatie
van de criminaliteit, signalementen van daders of
voertuigen, dagen en tijdstippen. Soms komt het
nu nog wel eens voor dat de informatie te summier is om actie te ondernemen. Ik zou dus iedereen willen vragen om bij een anonieme melding zo
veel mogelijk relevante informatie te geven.’

Van het wijkteam.
In de vacature van tweede wijkagent is nog niet
voorzien. Wel zullen binnenkort twee wijkteammedewerkers beginnen. Eén daarvan zal worden
gekoppeld aan Angela van Vegchel.

LANDELIJKE
NATUURWERKDAG
OP 4 NOVEMBER
Op de zesde Landelijke Natuurwerkdag gaan weer duizenden mensen
tegelijk aan het werk in natuur en
landschap. Op ruim 260 locaties in
het land is er voor jong en oud van
alles te doen: bomen knotten, takken zagen, vennen schoonmaken of heide plaggen. Ook in onze buurt wordt er
gewerkt en wel op De Driehoek en in het Griftpark.
Op De Driehoek, Winklerlaan 51, bestaan de werkzaamheden uit: snoeien, houtwallen aanleggen, singels schoonmaken, eendenloopplanken timmeren en
bomenonderhoud. Er is werk voor 90 mensen. Er wordt gewerkt van 10.00 uur
tot 15.00 uur. Contactpersoon is Rinus Sommeijer, tel: 273 48 21,
e-mail: M.J.SOMMEIJER@BIO.UU.NL
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‘De kunst van Derk’
Alle leerlingen samen op één plek
Zoals de buurtbewoners ongetwijfeld hebben gezien:
bij het Gerrit Rietveld College is op het sportterrein
tijdens de zomervakantie een nieuw tijdelijk onderkomen gebouwd. Ook is er intern in het gebouw weer
verbouwd om een tijdelijk nieuw en extra domein te
realiseren voor de leerlingen van de tweede klassen
havo en vwo. Dat alles in afwachting van de definitieve
‘vernieuwbouw’ voor de school.
Een nieuw gebouw dus op het sportterrein van de
school. Nieuw, maar wel tijdelijk. Tijdelijk, omdat de
echte vernieuwbouw voor de school nog gaat komen! In
het gebouw op het sportterrein zijn twee domeinen
gerealiseerd. Eén voor de leerlingen van TL 1 en 2 en
één voor de leerlingen van Havo 4 en 5. De uitbreiding
was nodig omdat de leerlingen van de school, die vorig
schooljaar nog op de locatie Orinocodreef hun lessen
kregen, dit schooljaar ook naar de Winklerlaan zijn
gekomen. Door deze verhuizing zijn nu alle 1200 leerlingen samen op één plek aan de Winklerlaan: daar waar
ook het vernieuwde gebouw van het Gerrit Rietveld
College zal verrijzen.
Behalve buiten is er tijdens de vakantie ook binnen in de
school hard gewerkt: een aantal lokalen werd omgebouwd. Zo hebben ook de tweede klassen havo en vwo
een eigen domein gekregen.
‘Domeinen’ zijn kenmerkend voor het onderwijs van het
Gerrit Rietveld College. Het zijn ‘’kleine schooltjes binnen de grote school”. Elke afdeling heeft met haar eigen
domein een eigen ruimte in het gebouw waar geen
andere leerlingen komen. Voor de leerlingen is de grote
school daardoor kleinschalig, veilig en vertrouwd.
Behalve die verbouwingen was er dus ook een verhuizing: De gehele inventaris van de Orinocodreef moest
verhuisd worden naar de Winklerlaan. En als een
gewone verhuizing al een hele klus is …. een verhuizing
van een hele school is echt een gigantische operatie.
Docenten waren tijdens de vakantie dagenlang aan het
werk om uit te zoeken wat mee moest en wat weggegooid kon worden, waren toetsen en lesmaterialen en
andere spullen aan het inpakken. Vijf dagen lang waren
de verhuizers in touw om alles over te brengen. En vervolgens moest alles weer uitgepakt worden. En ook al
staan er dan nog wat onuitgepakte dozen, inmiddels
draaien we weer op volle toeren. Bezig aan een nieuw
schooljaar.
Een nieuw schooljaar, waarin we ook onze echte
vernieuwbouw-werkzaamheden hopen te starten. Want
ook al hebben we dan de school uitgebreid met een
extra gebouw, ook al hebben we binnen in de school al
aanpassingen aangebracht…. Dat is echt allemaal
tijdelijk. De echte verbouwing en uitbreiding moet nog
beginnen. De ‘bouwgroep’ is druk met het uitwerken
van alle plannen en concepten en verwacht binnenkort
haar zogenaamde Voorlopig Ontwerp te kunnen presenteren. Dat doet ze dan niet alleen voor de direct bij de
school betrokkenen als ouders, leerlingen en medewerkers.
Dat wil ze ook doen voor de buurtbewoners.
In het volgende nummer verwacht ik u daarover meer te
kunnen meedelen.
4

Beeldend werk
van Derk Wessels
Derk Wessels, die tot voor kort
op het Kouwerplantsoen woonde, begon op zeer jonge leeftijd met tekenen en schilderen.
Dit was voor hem de mogelijkheid om zich te uiten en te
laten zien aan zijn omgeving
wat hem bezig hield.

Nu, drieëndertig jaar later – hij
werkt inmiddels op het Atelier
De Wijde Doelen, Biltstraat 33, een
werkplaats voor kunstenaars met
een verstandelijke beperking – is
dit nog steeds zo; Derks beelden
laten zijn persoonlijkheid, fantasie
en expressie zien.

Zijn werk wordt gekenmerkt door
een grote diversiteit; een vrolijke
heldere oliepastel van een bloem
wordt afgewisseld met een
donkere, krachtige tekening van
een landschap of een ragfijn geschilderde pauw.
Telkens worden mensen geraakt
door zijn eenvoudige beelden, de
heldere kleuren, de krachtige lijnvoering. Derks onderwerpen zijn
divers maar enkele hebben zijn
voorkeur. Zo tekent hij graag
dieren: kikkers, papegaaien,
pinguïns en muizen, evenals
bloemen, landschappen en gebouwen.
Derks grafische werk is inmiddels
al bekend bij het publiek. Zijn
tekeningen en schilderingen zijn
nog niet ontdekt maar juist deze
laten zijn bevlogenheid, zijn plezier maar bovenal zijn bijzondere
expressiekracht zien. Schetsen,
pentekeningen, doorleefde oliepastels, sobere houtskooltekeningen; dit werk vormt zijn
eerste solo-expositie.
Het Centraal Museum exposeert
het onbekende oorspronkelijke
werk van 21 oktober tot en
met 29 november in projectkamer 6.
Parallel aan deze tentoonstelling
toont Galerie Besselaar, Lange
Nieuwstraat 83 zijn grafisch werk.
Deze tentoonstelling is tevens een
verkooptentoonstelling.

Open huis nieuwe hostel Kögllaan.
Op 9 december vorig jaar is de eerste steen gelegd voor het nieuwe
hostel aan de Kögllaan. Sindsdien is hard gewerkt om het nieuwe
hostel gerealiseerd te krijgen. Het gebouw is begin oktober opgeleverd. Daana gaat het Leger des Heils aan de slag om het gebouw
in te richten voor de bewoners die nu nog in het tijdelijk hostel aan
de Sartreweg wonen. Het Leger des Heils wil begin november in het
nieuwe hostel trekken. Dan is ook het moment gekomen dat omwonenden en andere belangstellenden dit hostel van binnen kunnen
gaan bekijken. Daarvoor wordt een open huis gehouden op zaterdag
18 november a.s. van 10.00 tot 14.00 uur. Bewoners zullen
die dag rondleidingen geven. Ook leden van de beheergroep zullen
aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
Het is de moeite waard om een kijkje te komen nemen in dit mooie
nieuwe gebouw!
Het tijdelijke hostel aan de Sartreweg gaat na vertrek van de bewoners verwijderd worden. Het gebouw wordt gedemonteerd en
krijgt weer een functie op een andere locatie. Het demonteren gaat
naar verwachting ca. 4 weken duren. Als het gebouw weg is en ook
de verharding die onder het gebouw ligt is verwijderd zal de grond
ingericht worden als een groenzone, die aansluit op de groenzone
langs de Sartreweg en de Kögllaan.
Henriëtte den Hartog, projectleider GG&GD voor hostel Kögllaan.

Bericht van
winkelcentrum

Een nieuw
We hebben een nieuw huis in de
wijk, de naam zegt het al.
Maar wat is het nou precies?

Zaterdag 23 september was er volop bedrijvigheid in winkelcentrum De Gaard.
In totaal stonden er een 50-tal kramen verspreid
door het winkelcentrum van waaruit tweedehands artikelen werden verkocht. Deze curiosamarkt wordt tweemaal per jaar georganiseerd en
trekt veel publiek ook van buitenaf.
Tussen al deze kramen stond het wijkorkest

De oude kosterswoning bij de Tuindorpkerk is nu ‘de woonkamer van de
wijk’. Tuindorp en Tuindorp Oost hadden namelijk niet echt een buurthuis
of een plek waar mensen bij elkaar
konden komen.
Die plek is er nu, op de prof. Suringarlaan 1. Het Huis in de Wijk lijkt een
gewoon Tuindorps huis, maar dat is
het niet! De deuren staan wijd open
en iedereen is welkom.
Eenmaal door het halletje komt u in
een echte Tuindorpse huiskamer.
Mooie tafels, stoelen en kleurrijke

aangesloten op internet.
Alle activiteiten zijn
voor zowel jong als
oud, dus iedereen is
welkom in de ‘Tuindorpse woonkamer’.
Als inwoner van
Tuindorp of Tuindorp
Oost heeft u nu een
ruimte om uw hobby’s,
activiteiten en interesses met buurtgenoten
te delen. Voor de jongeren geldt hetzelfde: lekker chillen in
het jeugdhonk. Een en al gezelligheid
en een echte ontmoetingsplaats dus.
De opening op zondag 10 september
was ook al één groot feest. Buiten
was het prachtig versierd, er waren
lekkere hapjes en drankjes en bovendien was het heerlijk weer! Wie het
te warm kreeg kon genieten van een
lekker ijsje, zelfs daar was aangedacht. Voor de kinderen was er een
super groot springkussen en een kinderprogramma. Koos Meinderts
kwam langs en las een verhaal voor

gordijnen. Elke dinsdag staat hier een
kopje koffie of thee voor u klaar.
U kunt dan ook een spelletje spelen
of een praatje maken met een van
de buren. Er is ook een ruime leesplank met genoeg leesvoer voor
iedereen!
‘Uitgebuurt’? Misschien heeft u wel
zin in een sms-cursus of een kookworkshop? Het kan allemaal.
De kookworkshop vindt plaats in de
keuken. Deze is erg ruim en van alle
gemakken voorzien.
Voor de eetactiviteiten wordt een
zaal van de kerk gebruikt, waar heel
wat mensen inpassen. Als u niet zo
van koken houdt, is de Photoshopcursus misschien iets voor u?
Boven is het ‘jeugdhonk’. De vrolijkheid straalt u tegemoet met comfortabele banken vol kleur. Hier vinden
filmavonden en kinder- en vergaderactiviteiten plaats. Er is ook een
computerhoek met drie computers,

uit zijn eigen werk. Maar daar bleef
het niet bij, de loco-burgemeester
kwam het Huis in de Wijk officieel
openen. En dan niet met
het doorknippen
van een lintje!
Nee, met een
heleboel duiven
die de vrijheid
kozen. En de
duiven waren
niet de enige
die de lucht ingingen. Alle kinderen
lieten een ballon los. Wie weet waar
die terecht komen!
Er is nog meer goed nieuws: u kunt
ook tegen een kleine onkostenvergoeding gebruik maken van een
van de ruimten in het Huis voor
activiteiten, die u zélf organiseert.
Neem daarvoor contact op met
Mendé Scholten, tel: 271 01 58.
Mail: info@huisindewijk.nl
Linnemoor

Heropening
Café in Voordorp

De NoordOoster. Het orkest bestaande uit een
20-tal muzikanten gaf een drietal voorstellingen
gedurende deze middag. Samen met de curiosamarkt en de optredens van het wijkorkest was
het gezellig winkelen in De Gaard.
De winkeliersvereniging stelt het zeer op prijs
wanneer verenigingen en/of stichtingen uit
de wijk die ook leuke optredens in het winkelcentrum kunnen verzorgen, zich aanmelden.
Natuurlijk kunt u dan als vereniging rond uw
optredens/demonstraties ook proberen om meer
leden en/of vrijwilligers te werven voor uw
vereniging.
U kunt contact opnemen met
de heer R. Hendrikson via 0316 – 34 55 85
of 06 – 51 59 12 98.
(ingezonden mededeling)

Het café in Voordorp is na ruim twee jaar dicht
te zijn geweest weer geopend. Na een aantal
maanden verbouwen was het dan eindelijk
zover: op 30 augustus opende Café Roadhouse
zijn deuren, de Roadhouse is er voor iedereen
en iedere leeftijd.
Vanaf 01 november gaat ook onze keuken open.
De Roadhouse is geopend op:
Woensdag vanaf 18:30 tot 02:00
Donderdag tot Zaterdag vanaf 14:30 tot 02:00
Zondag vanaf 14:30 tot 0:00.
A. Romerostraat 338
te Utrecht – Voordorp.
www.caferoadhouse.nl
Namens het team van de Roadhouse hopen wij
u gauw te verwelkomen.
Ps. – Wij hebben ook nog plaats voor een
“Biljart” vereniging en of “Dart” vereniging.
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

T

(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) De ontbrekende welzijnsvoorzieningen in
Tuindorp Oost en Voordorp. Goed nieuws, nee, héél
goed nieuws: er komen welzijnsvoorzieningen aan onze kant
van de wijk Noordoost. In goede samenwerking met
Tuindorps Belang en Voordorp Vooruit is het Buurtcomité
Tuindorp-Oost er na vijf jaar lobbyen dan toch in geslaagd
dat goedgekeurd te krijgen. Op 19 september heeft het college het door projectleider Miranda Ooijevaar voortvarend
opgestelde Uitvoeringsprogramma Wijkvoorzieningen vastgesteld:
1. De leegstaande lokalen van De Regenboog aan de
Wevelaan gaan ingericht worden als ontmoetingsruimte
voor jong en oud. Er is daarvoor een budget vrijgemaakt
nog voor besteding in 2006. Bij gebleken behoefte en succes en voortdurende leegstand is nog eens een bijna
tweemaal zo’n groot bedrag gereserveerd om het gebouw
en de gymzaal aan te passen voor multifunctioneel
gebruik.
2. Bij de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College wordt de
gymzaal aangepast voor medegebruik door de buurt voor
met name ouderen en bij gebleken behoefte ook voor
jongerenactiviteiten.
Miranda Ooijevaar is nu bezig projectleiders aan te stellen
voor beide projecten. Het buurtcomité zal zich laten ondersteunen door een nog samen te stellen werkgroep van buurtbewoners.
b) Woningbouw op het voormalige terrein van de
Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan. De projectontwikkelaar laat weten dat de sloop van de gebouwen
niet vóór 1 februari 2007 zal beginnen. De makelaar vermeldt
op zijn website oplevering van de woningen in het tweede
kwartaal van 2008
c) Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein.
Op 6 september is de definitieve versie van het bestuursadvies aan het college door de projectleider aan de klankbordgroep voorgelegd. Er blijkt nog geen besluit te zijn over een
vervangende locatie voor de automarkt en de evenementen,
mogelijk in Leeuwesteijn. Op 10 of 17 oktober bespreekt het
college het advies en op 16 november de Raadscommissie
Stedelijke Ontwikkeling. Na het groene licht door het college
gaat gewerkt worden aan een stedebouwkundig programma.
De klankbordgroep was van mening dat de projectleiding
zich te veel beperkt heeft tot het gebied van de Veemarkt zelf
en te weinig heeft gekeken naar inbedding in een ruimer
gebied. Dat geldt met name ten aanzien van de ontsluiting,
het sluipverkeer en de buurtsuper. Gelukkig is er voor iedereen nog inspraak mogelijk bij de raadscommissie
d) Herinrichting Van Everdingen- / Troosterlaan. De
vakgroep verkeer van de gemeente heeft alle reacties van
aanwonenden op het in juni verspreide stadsplan op hun
haalbaarheid onderzocht. Wethouder De Weger van Verkeer
heeft de woordvoerders van de bewoners uitgenodigd voor
een gesprek op 10 november. Wat hij dan wil voorstellen is
ons niet bekend.
e) Het toilet bij De Gaard. Naar aanleiding van de zoveelste vertraging bij de plaatsing van het, mede voor mensen
met een beperking geschikt, toilet heeft het buurtcomité op
22 september een gesprek gehad met wethouder Giesberts
van Openbare Ruimte en de heer Van Veen, hoofd groep
Vergunningen van de Dienst Stadswerken. Er is gebleken, dat
bij de bouwvergunningaanvrage van verschillende toiletten in
de stad het toilet bij De Gaard ten onrechte niet was vermeld. Er is alsnog een aangepaste bouwvergunning aange-
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vraagd. Maar die procedure vraagt nog circa zes weken.
JCDecaux wil de productie van dit speciale toilet pas ter hand
nemen, als de vergunning is verleend. Daardoor komen er nog
twee tot drie maanden bij. En dan de planning nog voor de
plaatsing. De deelnemers aan het overleg vertrouwen erop
dat het toilet er staat, als na de winter het terras op het plein
weer opengaat.
f) APV-borden “verboden voor fietsen, ook aan de
hand” op De Gaard. Het buurtcomité heeft via het wijkbureau op 26 september de volgende mededeling gekregen van
het Hoofd van de afdeling Openbare Orde en veiligheid:
“Naar aanleiding van het verzoek van het wijkbureau om een
procedure te starten voor het instellen van een verbod op het
meevoeren van de (brom)fiets aan de hand op de Troosterhof,
moet ik melden dat de burgemeester heeft aangegeven niet
tot dergelijke besluitvorming over te willen gaan. Zij heeft te
kennen gegeven hierover geen voorstellen te willen doen aan
het college”. En weer ontbreekt iedere motivering van haar
besluit. Wij vinden dat van weinig respect getuigen voor het
vele vrijwilligerswerk, gezien het feit, dat het hier gaat om
een door de gemeenteraad gehonoreerd “Recht van Initiatief”
over het fietsvrij maken van het plein.
Door het ontbreken van een onderbouwing is het voor het
buurtcomité ook lastig een reactie te geven. Gelukkig heeft de
fractieleider van collegepartij CDA inmiddels schriftelijke vragen aan de burgemeester gesteld.
g) Valetonlaan. Na het omdraaien van het éénrichtingverkeer
in de Valetonlaan is daar een duidelijke situatie ontstaan,
omdat er nu geen uitzondering meer is voor vrachtwagens.
De politie is dan ook na een periode van terughoudendheid
begonnen met de handhaving.
Tot onze schrik lazen wij op 20 september in de gemeentekrant, dat er toch weer een ambtelijk voorstel is om in het
noordelijk deel (ca tweederde van de laan) tweerichtingverkeer in te stellen. Dat gaat lijnrecht in tegen een eerder
raadsbesluit en een uitspraak van de Ombudsvrouw. Door
deze maatregel zullen de tot irritatie en gevaar leidende
opstoppingen weer toenemen, zowel in de smalle Valetonlaan
als op het kruispunt met de Kapteynlaan, waar iedere vijf
minuten een bus tot blokkade leidt. Het buurtcomité heeft
gebruik gemaakt van het recht tot inspraak om tegen het
voornemen te protesteren
h) De boomkransen. Wijkopzichter Ton van ’t Schip had bij
herhaling toegezegd zo gauw mogelijk de resterende door
een misverstand vergeten kransen te laten aanleggen. Hij laat
nu echter weten liever te willen wachten tot de boomspiegels,
die al wél van kransen zijn voorzien, ook daadwerkelijk zijn
beplant. We doen dan ook een beroep op de bewoners die
ons hadden toegezegd een boomspiegel te adopteren zo
gauw mogelijk tot beplanting over te gaan. Dat in het belang
van hun buurtgenoten, die al zo lang op de aanleg wachten.
Misschien een idee, gezien de tijd van het jaar, om wintervaste violen te planten?

OPEN LESOCHTEND
Basisschool De Regenboog
en peuterspeelzaal
Het Bruggetje hebben op 22 november een
open lesochtend. U bent vanaf 8.45 uur van harte
welkom om te komen kijken.
Informatie over de Regenboog kunt u vinden op
onze site www.onzeregenboog.nl
Begin november treft u het programma van de
open lesochtend op de site en ontvangt u onze
folder in de brievenbus.

Activiteitenkalender 55+
Nieuw Bleyenburg,
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
laatste woensdag van de maand van 17.00 – 19.00 uur
Tel.: 0900 2 111 222; e-mail: SAP.nb@cascadezorg.nl
Consultatiebureau voor Senioren:
Gratis preventieve gezondheidscontrole 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.: 0900 2 111 222 (Wilma Udo)
Voor het restaurant, internetcafé en het Senioren
Advies Punt is geen afspraak nodig.
Di. 17 okt. 14.00-15.30 Bingo
Wo. 18 okt. 13.30-19.00 Bustocht ’t Gooi
(vanaf Tuindorp Oost)
Di. 24 okt. 14.00-15.30 Bloemschikken
Ma. 30 okt. 14.00-16.00 Tapschoenen
Di. 31 okt. 14.00-15.30 Film “Witness”
Vrij. 3 nov. Wilddiner in het restaurant
Ma. 6 nov. 14.00-15.30 Lezing reumafonds
Di. 7 nov. 14.00-15.30 Voordracht “met goede smaak”
Za. 11 nov. St. Maarten in het restaurant
Di. 14 nov. 14.00-15.30 Wafelmiddag met accordeonmuziek, dhr Baron
Do. 16 nov. 14.00-15.30 Film ‘Shakespeare in love” (1)
Di. 21 nov. 13.15-15.30 Uitje naar de kerstmarkt
Overvecht
Do. 23 nov. 14.00-15.30 Film ‘Shakespeare in love’ (2)
Di. 28 nov. 14.00-16.30 Kerstkaarten maken
Do. 30 nov. 11.00-12.00 Willemien Winkel “Wat heeft
advent ons te zeggen?”
Zo. 3 dec. Sinterklaasmiddag in het restaurant
Di. 5 dec. 14.00-15.30 Sinterklaas bingo
Do. 14 dec. 14.00-15.30 Dia’s/lezing over Israël,
Marijke van Hemert
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.
Kerstdiner
Za. 23 dec.
Kerstdiner
Di. 26 dec.
Kerstbrunch
Koersbal (competitie)
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 van de 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 over de activiteiten bij:
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
9.00 – 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

CENTRUM VOORDORP, A. Romerostraat 330
Voordorpsoos: iedere donderdag 13.30 – 16.30 uur (vanaf
14 september). 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

ACTIVITEITEN

Herfstvakantie: speelotheek gesloten.
1 tot 5 november: ecologisch maaien in
de natuurkern met Pools trekpaard Max.
zaterdag 4 november: natuurwerkdag
In de herfstvakantie, (21 tot 29 oktober),
mogen kinderen van 4 tot 12 jaar hutten
komen bouwen. (Kinderen tot 7 jaar onder begeleiding van
een volwassene.) Dit kan op alle dagen, behalve maandag,
van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag starten we om
11.00 uur. Bij het speelhonk kun je hamers en spijkers krijgen.
Je mag ze ook zelf meenemen, dan hoef je nooit te wachten tot
er een hamer vrij is.

EXPOSITIES

15 september tot 29 oktober:
Onze buurtgenote Monique Moreau: Geïnspireerd door
de natuur combineert zij acrylverf met tissuepapier tot meesterlijke vrije creaties.
18 september tot 29 oktober:
In de vitrinekasten: Annette Dubois van Hoorn, mandala's
29 oktober tot 10 december: Mar's world: Kinderkunst
10 december tot 7 januari:
Sybe Visser: Fototentoonstelling over de weidebeekjuffer.

WEBSITE

Het Griftpark heeft nu een eigen website:
www.utrecht.nl/griftpark. Behalve over het park, kun je
hierop ook van alles over Griftsteede vinden.
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Wist u dat.....

T

Wist u dat..........na onze oproep in de
vorige wijkkrant zich enkele buurtgenoten
bereid verklaard hebben om de website van
het buurtcomité te gaan onderhouden?
In een van de volgende wijkkranten zullen
we u informeren hoe de site gerestyled gaat
worden.

Wist u dat..........na bemiddeling door het
buurtcomité de dansgroep ‘Stardancers’ een
nieuw onderkomen krijgt na de sloop van
de Gerardus Majella?
Wist u dat..........de welstandscommissie
heeft aangegeven, dat de Jeruzalemkerk
aan de Troosterlaan op de gemeentelijke
monumentenlijst moet komen?
De kerk moet beschermd worden vanwege
zijn gaafheid, stedebouwkundige, cultuurhistorische en architectonische waarde.
Wist u dat..........de politie momenteel
extra inzet op de overlastbestrijding op het
plein van De Gaard?
Wist u dat..........de Marnix Academie op
het voorstel van het buurtcomité is ingegaan om tijdens de diploma-uitreiking in
juni pendelbusjes te laten rijden vanaf het
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transferium op het Veemarktterrein? De
meeste bezoekers hebben van die mogelijkheid gebruikt gemaakt. De Marnix zal nu
ook bij toekomstige evenementen de bezoekers met Marnix-pendelbusjes van en
naar de Academie brengen om de extra
parkeeroverlast in de buurt te beperken.
Wist u dat..........Wim ten Dolle de
nieuwe koster van de Jeruzalemkerk is?
Voor zaalbespreking en dergelijke
bel: 229 05 37.
Wist u dat..........het aangekondigde
artikel over Fort Blauwkapel wegens
ruimtegebrek wordt doorgeschoven naar
een volgend nummer?

cumulus zoekt vrijwilligers
voor de begeleiding van
recreatief koersbal in
woonzorgcentrum
nieuw bleyenburg.
informatie 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
Wist u dat..........ProRail in augustus
de spoorstaven en de dwarsliggers heeft
vernieuwd van de Oosterspoorbaan?
De schriftelijke toezegging uit 2002 om bij
die gelegenheid te onderzoeken wat de
oorzaak van het lawaai bij de overweg op
de Kardinaal de Jongweg veroorzaakt, is
echter niet gestand gedaan.
De gemeente heeft nu toegezegd de zaak
te onderzoeken.

DRINGENDE OPROEP
Regelmatig komt het voor, dat er behoefte is aan wat hulp
bij de vele activiteiten van het buurtcomité. Soms is dat
op korte termijn en het is dan niet mogelijk om mensen te
vragen via de wijkkrant.
Daarom willen we graag een lijstje hebben van mensen,
die we in voorkomende gevallen kunnen bellen met het
verzoek om bij te springen.

Het gaat om zaken als de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten
als het straattekenen voor kinderen of het organiseren van een buurtbijeenkomst. Het gaat ook om vervanging van een bezorger van de wijkkrant, die
plotseling uitvalt of om het zo nu en dan maken van een interview of een
verslagje voor diezelfde wijkkrant. Het gaat ook om deelname aan een
gemeentelijke klankbordgroep over bijvoorbeeld het Veemarktproject of het
wijkverkeersplan.
Ook het buurtcomité heeft zo nu en dan een kortlopend project als de begeleiding van het opzetten van een welzijnslocatie aan de Wevelaan of het invullen van het stadspark aan de Eykmanlaan.
Vindt ú het ook belangrijk, dat de vrijwilligers van het buurtcomité en de wijkkrant door kunnen gaan met hun werkzaamheden ten behoeve van de leefbaarheid en sociale samenhang in uw buurt?
Neem dan contact op met de secretaris van het buurtcomité,
Ilse Thomis. Fruinplantsoen 90, 3571 PV Utrecht;
Telefoon: 271 37 36; e-mail: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
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PRIKBORD

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:
Marco Barten, Janine Beens,
Dorothé Cras, Carla van Dijck,
Tjipke Greven, Henriëtte den Hartog,
Ruud Hendrikson, Albert Hogema,
Linnemoor Looye, Kitty Mulder,
Martien Pennings, Frank Vader en
Lia Versluis.
Fotografie: Dorothé Cras,
Peter Kolkman.
Vormgeving: Aard de Kruijf.
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Bezorging: Ilse Thomis,
Tel: 271 37 36
Oplage: 2.900 stuks
Verschijning: 6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij:
19 november 2006

