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Maarten Bannink, bandlid Trio Valenky:

Naast de band geeft Maarten
muziekles op twee basisscholen in
Overvecht aan leerlingen met spraaken communicatieproblemen. Volgens
hem is muziek niet alleen leuk om
naar te luisteren: het heeft ook een
sociale functie. ‘De kinderen maken
samen muziek en hebben hier plezier

Zeker wel acht of negen mensen
waren er nodig om de groep te vormen. Ik vond het een leuke tijd, maar
er was te weinig discipline om te
oefenen. Daarom vond ik het na vijf
jaar wel mooi geweest.’ De musicus
geeft wel nog steeds salsales.
Maarten kan namelijk niet alleen
goed overweg met instrumenten.
‘Ik ben in 1996 begonnen met salsadansen. Ik werd door de koorts gegrepen’, zegt Maarten met een glimlach. ‘Het is bijzonder hoe je elkaar
leert aanvoelen tijdens het dansen.’
Een vaste danspartner heeft hij niet.
‘Ik zie het steeds weer opnieuw als
een leuke ontmoeting.’
Het valt niet mee om in Nederland
aan bladmuziek te komen om het
repertoire uit te breiden. Daarom
haalt het drietal hun inspiratie ook
van cd’s en uit de landen zelf.
‘De afgelopen drie jaar zijn we

van. Leerlingen die stotteren zingen
soms eerder dan dat ze goed kunnen
praten. Liedjes hebben immers een
ritme en er worden teksten herhaald.
Ik heb door mijn werk geleerd dat
kinderen zich door muziek soms sneller uiten.’
Dat pa Bannink op een basisschool
werkt, is ook handig voor de band.
Er is daar immers genoeg ruimte om
te oefenen. Het gezin repeteert ook
gewoon thuis. ‘We oefenen natuurlijk
wel alleen op normale tijdstippen
om rekening te houden met buurtbewoners’, zegt Maarten lachend.
Maarten zat vroeger al in een
salsaband, maar door de sterke wisseling van de bandleden is hij hiermee gestopt. Latin is wel een onderdeel van Trio Valenky. ‘De salsaband
was een stuk groter dan Trio Valenky.

eigenlijk alleen maar in balkanlanden
op vakantie geweest. Er zijn daar
zoveel verschillende culturen. Ondanks de Westerse invloeden, houden
de volkeren zich toch vast aan hun
oorsprong. Er worden veel dorpsfeesten georganiseerd, waarop de mensen instrumenten bespelen en hierbij
zingen en dansen. Net zoals wij. Ik
vind het bijzonder dat de zigeuners
ondanks alle discriminatie toch nog
altijd met veel plezier muziek maken.
Al leven de meesten in getto’s en
moeten ze soms stelen om te overleven. Het is toch een mooie gedachte
dat door muziek verschillende culturen elkaar ontmoeten en verrijken.
Daar kunnen wij als nuchtere Hollanders nog wat van leren.’
Voor meer informatie of boekingen:
Rümkelaan 7, 030 – 271 19 22.

‘Muziek brengt culturen
dichter bij elkaar’
Door Irene Mens

‘Zigeunermuziek brengt altijd de stemming erin, zelfs bij
begrafenissen’, zegt Maarten Bannink uit Tuindorp, één van de
leden van Trio Valenky. Samen met zijn twee zoons, Garoun (20)
en Milan (16), maakt hij latin, zigeuner- en balkanmuziek.
Garoun neemt de viool voor zijn rekening, Milan de accordeon
en pa zelf de contrabas. Alleen al hun verschijning belooft een
heus feestje.
De band Trio Valenky bestaat
inmiddels vier jaar. De drie mannen
treden regelmatig op bij feesten en
partijen, jaarmarkten en openingen.
Volgens Maarten passen de instrumenten perfect bij elkaar. ‘De viool is
goed voor de melodie en de accordeon en de contrabas geven harmonische en ritmische begeleiding.’ De
band maakt soms ook gebruik van
gastspelers. ‘We kennen een gitarist
en een Hongaarse klarinettist die
regelmatig onze band komen versterken. Bij grotere optredens geeft dat
toch nog net een wat mooier geluid.’
Het is geen toeval dat Trio Valenky
zich vooral richt op zigeuner- en
balkanmuziek. Garoun kreeg al jaren
vioolles, maar zijn docent leerde hem
alleen maar klassieke oefenstukken.
Maarten: ‘Dat vond hij niet zo leuk.
Hij kreeg steeds minder motivatie
voor zijn lessen en daarom zijn we
samen op zoek gegaan naar andere
muziekstijlen.’ Uiteindelijk kwam het
tweetal uit op jazz- en zigeunermuziek. Balkanmuziek lijkt hier sterk
op. Maarten legt het verschil uit.
‘Zigeuners pakken invloeden op uit
alle culturen en landen. Dat is meer
een mix. Balkanmuziek is herkenbaar
per land. Roemenië maakt immers
weer heel andere muziek dan Hongarije of Griekenland.’
Garoun en Milan zien de optredens volgens hun trotse vader als één
grote hobby. Garoun zit namelijk op
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam en Milan zit
nog op het vwo. De oudste heeft er
wel over nagedacht om naar het
conservatorium te gaan, maar dan
zou hij alleen nog maar moeten
oefenen: elke dag. Maarten: ‘Dan
moest hij van zijn hobby zijn werk
maken en dat wilde hij liever niet.’
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Koninginnedag op het
Kouwerplantoen

T

Kent u ons nog?
Wij zijn degenen die vanaf een uur of zeven alles
klaarzetten om u en jij als onze gast vanaf even voor
tienen te ontvangen op het jaarlijkse Koninginnedagfeest op het Kouwerplantsoen! Het Wilhelmus zal
weer klinken, de ballonnen vliegen weer ver weg
(of helaas in een boom), er klinkt weer (live) muziek
en wellicht is clown Oeps ook weer van de partij.
*****************************************
DRINGENDE OPROEP 1: Wie heeft er vorig jaar
(of eerder) foto’s van clown Oeps en haar Oepskind gemaakt? U zou haar heel blij maken met
een exemplaar! U kunt uw foto’s mailen naar
trinet@wanadoo.nl. Alvast hartelijk dank!
*****************************************
De spelletjes, de pony’s, de ijsjes, het terras, heel veel
koffie en oranjebittertjes zorgen verder voor sfeer en
gezelligheid . Ook het springkussen, de broodjes knak,
het touwtrektouw en de grabbelton zullen er weer
zijn op maandag 30 april.
We hopen dat de zon nu
weer eens ouderwets zal
schijnen en zal bijdragen
aan een feestelijke ochtend, waarbij iedereen,
jong en oud, van harte
welkom is.
Binnenkort vindt u een
uitnodiging in uw
brievenbus (maar ook zonder uitnodiging bent u
natuurlijk hartelijk welkom).
Voor kinderen vanaf een jaar of zeven staan de spelletjes klaar voor de spannende wedstrijdronde.
Als uw kind daaraan wil meedoen, dan is het erg
plezierig als u ons dat van te voren laat weten.
Gezien de overweldigende belangstelling van
vorige jaren hebben we helaas een limiet moeten instellen, waardoor het bij veel aanmeldingen wellicht niet meer mogelijk zal zijn om uw
kind op de dag zelf alsnog in te schrijven.
Voor de jongere kinderen is er ook van alles te beleven, maar ook hierbij geldt: schrijf uw kind op
tijd in.
Vanaf een uur of acht is iedereen welkom die ons
de helpende hand wil bieden om alles klaar te zetten
voor het feest dat om 10.00 uur begint. Wilt u
meehelpen? Uw aanmelding bij een van onderstaande adressen wordt bijzonder op prijs gesteld.
Tot ziens op het Kouwerplantsoen !
*****************************************
DRINGENDE OPROEP 2: De huidige leden van het
feestcomité zijn toe aan hun laatste (of bijna laatste)
ronde. Wie wil het estafettestokje van ons overnemen
en de organisatie van de meer dan 40-jarige traditie
van het kinderfeest op het Kouwerplantsoen op zich
nemen? Laat het ons weten!
*****************************************
Trinet Beens, Kouwerplantsoen, 26, 273 09 83
Ellen Otten, Kouwerplantsoen 34, 272 24 65
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HOSTEL DE HOEK
Toen ik het huis kocht wist ik dat we tegenover het hostel “de Hoek”zouden
komen te wonen. Geen enkel probleem, vond ik. Alhoewel anderen soms verontrustende opmerkingen maakten in de trant van “weet je wel, dat je tegenover een keet komt te wonen?” en “weet je wel wie daarin wonen?”. Ja, dat
wist ik en nogmaals “geen enkel probleem!”.
Jaren heb ik tegenover de keet gewoond, er langs gefietst en af en toe een
bezoekje gebracht. In de beheergroep, waarin ik als een vertegenwoordiger van
de vereniging “de Kardinalen” plaats mocht nemen, werd ik uitgebreid geïnformeerd over het wel en wee van ‘de Hoek” en de op handen zijnde nieuwbouw.
De architect en de projectleidster van de gemeente hebben ons op de hoogte
gehouden en ruimte gegeven om te reageren in een werkgroepje nieuwbouw.
Jammer was wel dat de oude villa moest wijken: ook al woon ik zelf in een
strak gebouw, het uitzicht op een romantisch, vervallen Pipi Langkous-achtig
huis heeft ook wel wat! Zo verscholen achter de bosschages! De
brand maakte echter een radicaal
einde aan deze romantiek. En nu
staat het er: een mooi designachtig
gebouw, met een ruime hal in het
midden en opvallende lampen die
uitnodigend schijnen. De zijkanten zijn spannend: een groot vlak van bakstenen
dat schijnbaar willekeurig afgewisseld wordt door langwerpige gekleurde vensters. Met een beetje goede wil doet het mij denken aan een kunstwerk.
Gelukkig denkt de eigenaar daar ook zo over, want de eerste graffiti werd
erg snel verwijderd.
Hella Kuipers

Feestelijke opening dierenweide
en plantjesdag op Ons Buiten
De Dierenweide op Ons Buiten
is geheel vernieuwd en dat is
reden voor een feestje, en dat
feestje wordt gevierd.

Op zaterdag 12 mei
om 16.00 vindt de
‘officiële’ opening plaats
met daarbij de nodige muziek,
maar door Wie blijft nog een
verrassing. Groot en klein zijn
van harte welkom. En voor degenen die van tuinieren houden
is er bovendien de hele middag
plantjesdag.
De Plantjesdag is er voor iedereen in de wijk die plantjes nodig
heeft, of juist plantjes over heeft.
Eigenlijk een soort rommelmarktje,
maar dan voor tuiniers en plantenliefhebbers.

Alles wat met tuinieren of planten
te maken heeft is welkom en u mag
het zelf verkopen of ruilen: bloemen,
koolplantjes, struikjes, tuingereedschap, zaden, nestkastjes, tuinboeken… noem maar op.
Zakelijke of semi-zakelijke
verkoop is niet toegestaan.

Zaterdag 12 mei tussen
13:00 uur en 17:00 uur.
Het is gratis en je hoeft je niet aan
te melden, kies een plekje rond de
loods en zet er je spulletjes neer.
Voor meer informatie kijk op
www.OnsBuitenUtrecht.nl.
Voor vragen: tel. 06-128.55.490 of
mail: Jan@onsbuitenutrecht.nl
Jan Commandeur

DE GROEP TOEZICHT
EN HANDHAVING
Een nieuwe afdeling van de
gemeentelijke Dienst Stadswerken:
Sinds begin dit jaar zorgen zo'n 140
medewerkers van deze nieuwe afdeling
voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Daarmee wordt verloedering en vervuiling in de stad tegengegaan
en wordt de veiligheid bevorderd. De
meeste medewerkers kwamen over van
de Stichting Stadstoezicht. Boswachters,
hondenwachters en medewerkers van de
reinigingspolitie waren al bij de groep
ondergebracht.
Met deze bundeling van functies is een
einde gekomen aan de versnippering van
het toezicht en de handhaving over verschillende organisaties. Medewerkers
van de 'Groep Toezicht en handhaving'
houden zich niet langer bezig met één
specifiek werkterrein, maar kunnen
breder ingezet worden. Zo kan bijvoorbeeld een medewerker die bezig is met
controle van verkeerd aangeboden huisvuil ook overlastgevende jongeren aanspreken, als daar aanleiding voor is.
Sinds begin dit jaar bestaat de afdeling
uit 144 fulltime uitvoerend medewerkers,
het is de bedoeling dat dit 150 fulltimers
worden.
Uitschrijven bekeuringen
De helft van de medewerkers gaat bestaan uit Bijzondere OpsporingsAmbtenaren (BOA's), die de bevoegdheid hebben om bekeuringen uit te schrijven.
BOA's kunnen optreden tegen overtredingen van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV), zoals wildplassen,
fietsen in voetgangersgebied, honden los
laten lopen, naar huis meenemen van
winkelwagentjes en illegaal plakken.
De pakkans wordt daarmee vergroot.
Samenwerking met politie
Toezichthouders en BOA’s gaan intensief
samen werken met de politie Utrecht. In
een samenwerkingsovereenkomst zijn
afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld
gemeenschappelijk optreden, begeleiding door de politie, afhandeling van
arrestanten, optreden in gevaarlijke
situaties en uitwisseling van informatie.
Aanpak hotspots
De medewerkers worden verdeeld in
5 gebiedsteams. In Utrecht Noord loopt
al een project waarin politie, Toezicht en
handhaving en het wijkbureau afspraken
maken over handhavingsacties op specifieke plekken: de hotspots waar actieve
handhaving op overlast nodig is. Deze
werkwijze gaat ook in ons gebied overgenomen worden.

BERICHT VAN
‘HET PAARDENVELD’
Ga door met melden van overlast!
De politie heeft blijvende aandacht voor overlast van jongeren in Tuindorp Oost.
Vooral in de portieken van de flats aan de Lamérislaan is het regelmatig raak.
Wijkagent Angela van Vegchel weet dat bezoekers van De Gaard en bewoners rond
het winkelcentrum vaak overlast hebben van de jeugd. “We zijn bezig om deze
problematiek aan te pakken. Zo wil de politie op tijden dat de meeste overlast
plaatsvindt, gericht surveilleren. Bewoners melden overlast regelmatig.
Mijn complimenten daarvoor! Maar ik wil mensen oproepen vooral te blijven melden.
Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844. Zo krijgen we de problematiek nog beter
in beeld en kunnen we anticiperen.”

Babbeltruc
Daarnaast gebeurt het regelmatig, nu ook in Tuindorp Oost, dat dieven met een
smoesje aanbellen en zo een huis weten binnen te komen. Ook in deze gevallen
roept de politie bewoners op dit te melden.

Wat gebeurt er met uw melding?
Bij de afdeling Teleservice van de politie Utrecht komen alle telefoontjes binnen van
mensen die in de stad Utrecht het nummer 0900-8844 bellen.
Dat zijn er zo’n 40.000 per maand. Tijdens dit telefoongesprek probeert de politie
zoveel mogelijk direct al uw vragen te beantwoorden. Lukt dit niet of is het een
probleem dat specifiek speelt in uw wijk, dan zorgt Teleservice ervoor dat uw melding
bij het wijkteam van uw buurt komt. U wordt -als u heeft aangegeven dit op prijs te
stellen- binnen korte tijd teruggebeld door uw wijkteam.

Preventietips babbeltrucs
Om te voorkomen dat u zelf het slachtoffer wordt van bovengenoemde babbeltruc of
van een andere truc, 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.

Wanneer belt u welk nummer?
U belt…

1-1-2: Alarm politie, brandweer en ambulance
Wanneer iedere seconde telt
Bij noodgevallen en levensbedreigende situaties belt u dit nummer, maar ook als
u iemand op heterdaad betrapt. Ook als u iemand een fiets ziet stelen of
inbreken, of als u getuige bent van mishandeling, dealen of een auto-inbraak belt
u 1-1-2, het alarmnummer van politie, brandweer en ambulance.

0900 - 8844: Politie Geen spoed, wel politie
Denkt u dat uw buurman een hennepkwekerij heeft, heeft u overlast van rondhangende jeugd of is er bij u ingebroken, dan belt u 0900-8844 (lokaal tarief).
0800 - 7000: Anonieme meldlijn Bel M
Soms houdt angst burgers tegen om crimineel gedrag te melden bij de politie.
U kent de dader, maar de dader kent u ook, bel dan anoniem 0800-7000 (gratis).
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AMERIKAANSE ZOETWATERKREEFT EEN
NIEUWE BEWONER VAN ONZE SLOTEN
Nieuwe brugklassen
Voor de Utrechtse middelbare
scholen breekt een spannende, leuke
èn drukke tijd aan. Dat heeft alles te
maken met de aanmeldingen van leerlingen van groep 8 voor de brugklas.
De cito-toets is achter de rug. De
uitslag ervan is binnen. De juf of
meester van groep 8 heeft de gesprekken met de ouders en leerlingen
over de definitieve schoolkeuze (bijna)
afgerond. De aanmeldingsformulieren
kunnen de deur uit.
Middelbare scholen kijken daar
natuurlijk naar uit. Zij hebben de
afgelopen maanden niet voor niets
veel energie gestoken in voorlichting
op School-Informatie-Markten, op
Open Dagen en tijdens Open Lesmiddagen. En voor het Gerrit Rietveld
College komen daar nog de clinics
rondom het Technasium bij. Hoe succesvol was onze voorlichting? Hoe
groot is de belangstelling voor onze
school?
Daarna prop je de hele agenda vol
met afspraken met basisscholen. In
een maand tijd immers wil en moet je
alle aangemelde leerlingen met de
juf/meester doorgesproken hebben. En
hoe druk dat ook is en hoeveel tijd dat
ook vraagt … dat is ook fantastisch
leuk!
Je ziet oude bekenden, maakt kennis
met nieuwe leerkrachten, praat over
het basisonderwijs en over de aansluiting met het middelbaar onderwijs.
En vooral: je praat over de kinderen
die gekozen hebben voor jouw school.
Dat werkt inspirerend.
Natuurlijk zijn die gesprekken soms
ook moeilijk: past deze leerling op
onze school, is het niet te moeilijk of
te hoog gegrepen? De antwoorden zijn
belangrijk. Voor de leerling én ouders.
Maar ook voor onszelf. Je neemt
immers als school verantwoordelijkheid op je door een leerling aan te
nemen.
Daarom dat wij niet over één nacht ijs
gaan. En dat we alle leerlingen doorgesproken willen hebben vóór 1 mei.
Begin mei gaan dan de brieven de
deur uit. Vermoeid maar tevreden leun
je achterover. De klus is geklaard.
Op naar de eerste kennismakingsavonden in juni op hun nieuwe school:
de aanstaande brugklassers van het
Gerrit Rietveld College.
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Weet u het nog? Zo’n twee jaar geleden meldden we in de wijkkrant, dat in
De Put en dicht daarbij in de Obbinklaan door meerdere mensen een kreeft
was gesignaleerd. Bastiaan Vastrick
schreef, dat de kreeft op zijn balkon
mogelijk voor de consumptie was
bestemd en aan een wisse dood was
ontsnapt. Wat lezen we nu in de laatste
nieuwsbrief van het
ecologisch tuinenpark
De Driehoek?
>>Eind september trof
Wouter Polet op De
Driehoek een interessant kreeftachtig dier
aan dat op het fietspad
langs de westelijke
hoofdsloot (het "Zwaluwpad") kroop.
Dit bleek een exemplaar te zijn van de
Amerikaanse zoetwaterkreeft. Dit is de nu
in Nederland meest voorkomende zoetwaterkreeft Orconectus limosus. Dit beest
is erg algemeen geworden nadat het aan
het einde van de 19e eeuw is uitgezet.
Deze kreeft blijkt resistent te zijn tegen de
besmettelijke ziekte ("kreeftenpest") die
de andere kreeften-soorten in Nederland
nagenoeg heeft uitgeroeid. Wel is de laatste jaren de inheemse rivierkreeft (Astacus
astacus) weer langzamerhand wat talrijker
geworden in het Nederlandse zoete water.
De Orconectus kreeft is een alleseter. Als
de avond is gevallen verlaat hij zijn hol en
scharrelt over de bodem op zoek naar
waterslakken, mossels, waterinsecten en

ook kleine visjes, als hij ze met zijn scharen
te pakken kan krijgen. Aas wordt evenmin
geschuwd. Ook waterplanten vormen een
onderdeel van zijn gevarieerde menu.
Zelf heeft de kreeft ook vele vijanden.
Grote palingen en baarzen lusten wel een
kreeftje. En dichter bij het wateroppervlak
moet hij flink oppassen voor reigers.
Als ze hun oude pantser hebben afgestoten

is de kreeft bijzonder kwetsbaar. Het duurt
dan ongeveer 8 dagen totdat het nieuwe
pantser weer hard genoeg is om hem te
beschermen. In hun eerste levensjaar wisselen ze wel verschillende keren van
pantser. Pas na een jaar of vier zijn ze geslachtsrijp. Het is van deze kreeftensoort bekend dat ze het water
makkelijk kunnen verlaten en dan
wat rondscharrelen over het land.
Bij navraag bleek dat er op De Driehoek al
verschillende keren één is waargenomen,
ook buiten de sloot. De kreeft die Wouter
Polet gevangen had was ongeveer 12 cm.
Volwassen exemplaren worden zeker 15 cm
en onlangs is er in de Utrechtse Singel bij
Lepelenburg een exemplaar van 20 cm
gevangen.
Rinus Sommeijer<<

ZO STEMDE TUINDORP OOST
(stembureaus Vogelsanglaan en Winklerlaan)
op 7 maart 2007 (in vergelijking met 22 november 2006)
Provinciale Staten
Aantal %

Tweede Kamer
Aantal
%

379
243
318
140
185
83
80
32
-21

25,6
16,4
21,5
9,4
12,5
5,6
5,4
2,2
-1,4

547
356
389
219
200
92
89
42
50
25

27,2
17,7
19,4
10,9
10,0
4,6
4,4
2,1
2,5
1,2

Totaal

1481

100%

2009

100%

Stemgerechtigd

2297

CDA
PvdA
VVD
Soc. Partij
Groen Links
D 66
Christen Unie
Partij v.d Dieren
Wilders
Overige negen

Opkomst %

2291
64,4

87,7

Provinciale Staten

Tweede Kamer

Totaal

Fort Blauwkapel is een van de grootste forten van de Hollandse Waterlinie
en werd rondom de bestaande
buurtschap Blauwkapel aangelegd. De
eerste schriftelijke gegevens van een
reeds lang bestaande kapel op die
plaats dateren van 1408.
Waarschijnlijk hebben zij betrekking
op de huiskapel van de familie Van
Veen. Deze bewoonde de heerlijkheid
Veen, een versterkte boerderij aan de
Gageldijk. Rond de kapel ontstond
een kerkdorp met de naam Voordorp,
dat de oudste buurtschap was in het
gerecht Oostveen (de latere gemeente
Maartensdijk). Toen in 1451 de kapel
verbouwd werd, werd deze van binnen blauw geschilderd en werd de "Blaue Capel" genoemd. Geleidelijk werd
deze naam gebruikt voor de hele buurtschap en verdween de naam Voordorp.

Fort
Blauwkapel I

Het huidige fort werd ter plekke van oude
versterkingen uit de 18e eeuw gebouwd
en dateert uit 1818-1821. Het fort heeft
een vierhoekige grondvorm met in elke
hoek een bastion (vijfhoekige gemetselde
of aarden uitbouw van een verdedigingsmuur of wal). Aan de noordoostzijde, waar
de vijand verwacht werd, bevonden zich
oorspronkelijk twee ravelijnen (verdedigingseilanden in de hoofdgracht). Aan de
stadskant bevindt zich in het fort een
reduit (verdedigingswerk dat als laatste
toevluchtsoord dient van de verdedigers).
Het fort bestond oorspronkelijk uit aarden
wallen die beplant waren. Later werden
hier militaire gebouwen aan toegevoegd.
De beplanting bestaat uit els, es, iep en
wilg die werden gebruikt voor brandhout
en om er afrasteringen van te maken.
Meidoorns dienden als natuurlijk prikkeldraad. Grote bomen als eik en kastanje
moesten de vijand op afstand de indruk
geven dat er sprake was van een natuurlijk onderdeel van het landschap.

Functies
Het genie-register van de Vesting Utrecht
(1881) geeft fort Blauwkapel vier functies:
• verdediging van de spoorwegen naar
Amersfoort en Hilversum, de Maartensdijkseweg en de waterkeringen in het
omringende inundatiegebied;
• samen met de forten Ruigenhoek en
Voordorp de vijand zover mogelijk van
de oostzijde van Utrecht houden;
• verdediging van o.a. de Voordorpsedijk
wanneer bij vorst de vijand over het ijs
zou optrekken;

Bericht van
winkelcentrum
Winnaars kanskaart
actie De Gaard
bekend!
Zaterdag 24 maart zijn de winnaars
bekend gemaakt van de zeer geslaagde

• hoofdsteunpunt van de verdediging van
het vak Biltstraat- De Gagel.
Verbeteringen
Halverwege de 19e eeuw worden de aarden wallen van het fort verhoogd en verzwaard. Op het reduit wordt (1849-1852)
een bomvrij wachthuis gebouwd. Het
wachthuis biedt plaats aan zo´n 70 militairen, 4450 kg buskruit en rekken voor de
opslag van munitie. Na de invoering van
het getrokken geschut (± 1860) brengt
men een dikke laag aarde om het
wachthuis aan zodat het metselwerk
beschermd is tegen inslagen. Het noordelijk rave-lijn is op dat moment al verwijderd. Het strategisch belang van het
fort neemt toe na de aanleg van de
Centraal Spoor-weg (1863) en de
Oosterspoor-weg (1874), die vlak langs
het fort lopen en met geschut verdedigd
kunnen worden. Na het aannemen van de
Vestingwet (1874) die be-paalt dat de verbetering van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie prioriteit krijgt, wordt ook fort
Blauwkapel weer aangepast.
Er worden twee bomvrije kazernes
(waarvan er nog één rest), enkele
remises (overdekte, bomvrije
schuilplaatsen voor geschut),
schuilplaatsen voor manschappen
en kleine munitiedepots gebouwd.
Blauwkapel krijgt in deze periode
ook een verbinding met fort De
Bilt die door een hoge aarden wal
wordt beschermd. Via deze ‘gedekte gemeenschapsweg’ kunnen
militairen en materieel verplaatst
worden zonder last te hebben van vijandelijk vuur. De gedekte weg bestond uit
de Hogedijk (nu Jordanlaan genoemd) en
de Ezelsdijk (die ongeveer liep, waar nu de
Esveldstraat en de Huizingalaan lopen).
De wallen werden aangelegd door ter
plekke grond uit te graven. Daardoor ontstonden met water gevulde kuilen. Langs
de Hogedijk werd die kuil "De Put" genoemd. Bij de aanleg van de Huizinga-

kanskaart actie in winkelcentrum De
Gaard. Vijf weken lang kreeg elke klant
in winkelcentrum De Gaard bij een aankoop van € 5,00 of meer een kanskaart.
Vele kaarten werden ingeleverd waarna
de trekking volgde.
Op de foto van links naar rechts:
Mevr. Klaversma (1ste prijs: € 250,=
aan waardebonnen), Dhr. Vrielink (2de
prijs: € 150,= aan waardebonnen), Dhr.
Manten (3de prijs: € 50,= aan waardebonnen).
De andere prijswinnaars hebben schriftelijk bericht ontvangen.
Namens alle winkeliers van harte gefeliciteerd!!
Ruud Hendrikson
buurt en Tuindorp Oost midden zestiger
jaren van de vorige eeuw verdwenen de
wallen, maar De Put bestaat nog en
vormt de grens tussen Tuindorp en Tuindorp Oost.

Gezicht op het Oude Tolhuis aan de Blauwkapelschen Weg bij Utrecht. Potloodtekening
door K. Roelants 1933/1934.
Rechts is nog net het begin van de Ezelsdijk te
zien. Achter de slagboom de verdedigingswal
langs ‘de gedekte weg’, de Hogedijk. (nu
Jordanlaan)

Met dank aan René van Dijk, rentmeester
en Menno Smit, adviseur bouwhistorie
forten van de Dienst Stadswerken.
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(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentrum
De Gaard. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een
certificaat dat aan een winkelcentrum kan worden toegekend als er maatregelen worden genomen om de veiligheid te vergroten. Het is een vereiste dat alle betrokken
partijen (winkeliers, gemeente, eigenaren, politie en brandweer) hun eigen taken en verantwoordelijkheden hierin
hebben. Met de ondertekening van een convenant Keurmerk
Veilig Ondernemen worden de samenwerkingsafspraken
bekrachtigd door alle partijen.
Het project in De Gaard is in februari 2007 van start gegaan.
Er is een werkgroep geformeerd waarin van de zijde van de
winkeliers vier ondernemers zitting hebben. De werkgroep is
nu druk doende om een analyse te maken hoe het winkelcentrum er voor staat en welke maatregelen er genomen moeten
worden. Als alles goed in kaart gebracht is (rond de zomer is
het streven) heeft het winkelcentrum recht op een eerste ster.
De maatregelen worden de komende twee jaar uitgevoerd.
Door de concrete veiligheidsmaatregelen wil men de uitstraling van het winkelgebied vergroten, het beter toegankelijk maken, hangjongeren ontmoedigen enz. Dat zal
ervoor zorgen, dat de klanten in een prettiger omgeving
kunnen winkelen.
b) Woningbouw op het voormalige terrein van
de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan
(nieuwe naam: Eykmanhof). Op 7 maart, zes weken
na de publicatie in Ons Utrecht, was de termijn verstreken,
waarbinnen men zijn visie kon geven op het voornemen om
ontheffing te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Eind januari was er al een bezwaar van omwonenden bij de gemeente binnengekomen. Na een aantal
gesprekken is toen overeenstemming bereikt tussen de
omwonenden en de projectontwikkelaar. Toch zijn er begin
maart nog vier visies binnengekomen van drie bewoners van
de Zonnebloemlaan. Deze worden uiteraard netjes behandeld
en de beslissing erover is aan het college. Hangende dat kan
er geen bouwvergunning worden afgegeven. En zonder
bouwvergunning mag er niet gesloopt worden.

De behandeling van de visies vraagt enige tijd. De verwachting is, dat de bouwvergunning op zijn vroegst in de tweede
helft van april zou kunnen worden afgegeven, waarna er nog
een termijn van zes weken ingaat. En intussen staat het
gebouw, ontdaan van omringend groen, weer in het volle
zicht, zoals in de beginjaren van de school.
c) Herinrichting Van Everdingenlaan / Troosterlaan.
Rond deze tijd moeten alle offertes van aannemers bij de
gemeente binnen zijn. Als daar niet meer over onderhandeld
hoeft te worden kan het werk aan een van hen gegund
worden. De opdracht daarbij zal zijn, dat het werk vóór de
zomer moet zijn uitgevoerd. Op 28 maart is ook het aanwijzingsbesluit voor een fietsstrook gepubliceerd. De twee
weken termijn voor het insturen van een visie daarover is
inmiddels verstreken.
d) Toilet op De Gaard. (ofwel: de Tuindorp Oost
soap). Ook plaatsing in april, zoals in februari nog verwacht,
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wordt niet gehaald. JCDecaux onderhandelde opnieuw
(of nog steeds) met de gemeente over het afdekken van
mogelijke exploitatierisico’s. Intussen heeft men wel de
aansluitingen van water en electra in kaart gebracht.
De gemeente verwacht nog steeds, dat bij het uitkomen
van de volgende wijkkrant het toilet er staat. Wíj doen er
voorlopig het zwijgen toe.
e) De vacature voor de opvolging van wijkagent
André Leeflang. Eind juni wordt een besluit genomen
over een op handen zijnde reorganisatie bij de wijkpolitie.
We hadden daarom geen invulling van de vacature vóór die
tijd meer verwacht. Toch is tot onze vreugde Gijs Buijs voor
50% van zijn tijd aangesteld als wijkagent Tuindorp Oost /
Voordorp naast Angela van Vegchel.
Velen van u zullen zich Gijs herinneren, omdat hij tot zijn
overstap naar de recherche begin 2002 al wijkagent in
Tuindorp Oost was. Daarom: Gijs, welkom thuis!

Project Wevelaan
Het Project Wevelaan krijgt steeds meer vorm!
Tijdens de eerste buurtbijeenkomst zijn ca. 100 ideeën
voor activiteiten voor de buurt naar voren gebracht en is er
een klankbordgroep van bewoners opgericht om meer in
detail de voortgang van het Project Wevelaan te volgen. Met
de klankbordgroep zijn de verschillende ideeën doorgesproken. De klankbordgroep heeft vervolgens kunnen aangeven,
welke ideeën het meest aanspreken voor realisatie aan de
Wevelaan. Daarnaast praten we nog met een aantal vakmensen om een nog betere inschatting te krijgen van het
draagvlak van zulke activiteiten. Op deze manier wordt er
gewerkt aan een rooster waarin een aantal activiteiten zijn
ingepland, maar waarin er ook nog alle ruimte is voor
ideeën en initiatieven die spontaan uit de buurt komen.
Zo kan er een ruimte ontstaan die echt van de buurt is en
die past binnen de onderwijslocatie.
In de gesprekken met de klankbordgroep zijn ook een
aantal opties besproken voor de inrichting van het plan.
Er zullen straks twee lokalen worden ingericht en dat biedt
natuurlijk de mogelijkheid om twee ruimtes te ontwerpen
met verschillende sfeer. Tijdens de laatste bijeenkomst van
de klankbordgroep stond o.a. de vraag centraal welke sfeer
mensen nu aanspreekt. Uit dit overleg komen duidelijke
impulsen die gebruikt worden voor het formuleren van een
definitief plan. De klankbordgroep van bewoners kan dan
een mening over het plan formuleren.
Naast het punt van planontwikkeling ligt de focus op dit
moment ook op het invullen/ opzetten van het beheer. Één
idee is, om het draagvlak te peilen voor het oprichten van
een buurtstichting. Een stichting biedt een brede basis om
het initiatief bij de buurt te houden. Deze optie zal de
komende tijd verder onderzocht worden.
Ik verheug me op de rest van het traject en heb er alle
ver-trouwen in, dat de klankbordgroep de realisatie van een
leuke en functionele buurtruimte dat past binnen de locatie
goed zal ondersteunen!
Adriana Begeer, Projectleider Wevelaan
Wilt u reageren op dit bericht of ideeen meegeven
voor de klankbordgroep, stuur dan een e-mail aan
het wijkbureau Noordoost- t.a.v. Project WevelaanAdriana Begeer, noordoost@utrecht.nl
Op vrijdag 13 april had Adriana Begeer een gesprek met
jongeren uit de wijk om van henzelf te horen of ze een eigen
ruimte willen, zo ja, voor welke activiteiten en hoe die ruimte
ingericht zou kunnen worden. (Redactie)

Senioren
Activiteiten 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

Wandelgroep:
• Korte wandeling in de wijk van ca 3 km.
2e en 4e dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur,
info: Hetty Scager tel: 271 64 42
• Groep 7-10 km
op de 3e donderdag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur,
info: Anna Kuitenbrouwer tel: 289 96 03
• Groep vanaf 12 km
op de 1e maandag van de maand vanaf 10.00 uur,
info: Siny Bruins tel: 276 37 37
Eenmalige activiteiten:
Di. 17 april 14.00-15.30u
Do. 26 april 14.00-15.30u
Di. 1 mei 10.00-15.00u

Prinsenhof,

Do. 10 mei

14.00-15.30u

Eykmanlaan 431, 3571 JR Utrecht. Tel: 271 24 79

Di. 15 mei
Do. 24 mei
Di. 29 mei

14.00-15.30u
14.00-15.30u
14.00-15.30u

Gymnastiek: iedere woensdag
9.00 – 9.45 uur. Mevr. v.d. Heuvel, tel: 271 49 52
10.00 – 10.45 uur. Mevr. Versteegh, tel: 273 39 35
Tuindorpsoos: iedere vrijdag van 13.30 – 16.30 uur.
Mevr. Lubberts, tel: 271 39 60

Nieuw Bleyenburg,
Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht.
Tel.: 0900 2 111 222
Restaurant voor 55+:
maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 19.30 uur.
zondag van 12.00 uur tot 19.30 uur.
Het is verstandig te reserveren, tel: 272 58 77
Dagverzorging:
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.
Wilma Udo, tel: 0900 - 211 12 22
Internetcafé:
maandag van 10.00 – 12.00 uur
woensdag van 14.00 – 16.00 uur
vrijdag van 10.00 – 12.00 uur
Informatie is te verkrijgen tijdens de openingstijden van
het internetcafé.
Senioren Advies Punt:
maandag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur, tel: 273 60 01
Voor 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
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.

Film Evita deel 2
Sjoelwedstrijd
Modeshow CEEJEE met
verkoop
Oude chansons uit de
vijftiger jaren
Film Lucile Ball
Bingo
Lezing over de “Zeven
Steegjes”

Centrum Voordorp,
Aartsbisschop Romerostraat 330, 3573 AV Utrecht.
Tel: 272 38 02
Voordorpsoos:
iedere donderdag 13.30 – 16.30 uur.
Mevr. Copray, tel: 271 48 58
Hatha Yoga:
iedere vrijdag 10.15 – 11.15 uur.
Mevr. Horsten, 251 35 26

Activiteiten:
Zondag 22 april: Evenementendag:
Energiek Griftpark, Natuureducatie.
Sport- en Cultuurfestival.
Zondag 13 mei: activiteitendag met als thema
“groei en ontwikkeling van jonge dieren”.
Zondag 27 mei: Landelijke Dag van het Park:
sport & spel, optredens, kinderactiviteiten en rondleidingen.
Zondag 3 juni: schaapscheren, geitenkaasboer en
imkers
Zondag 10 juni: Park Picknick Poëzie

Exposities:
Zaterdag 31 maart tot zondag 19 mei: ‘Van prinses tot
giraffe’, kinderkunst van Lucie Beck. Kleurrijke schilderijen voor in de baby- en kinderkamer van dieren, sprookjesfiguren en van kinderen uit verschillende werelddelen.
Maandag 21 mei tot zondag 24 juni: Organische kunst door
Caroline Nederpelt.

Rondleidingen
Ook dit jaar zijn er op zondagen een aantal gratis rondleidingen in het Griftpark. De rondleidingen zijn een initiatief
van het Milieupunt Noordoost en worden door betrokken en
enthousiaste omwonenden gegeven.
Tijdens de rondleidingen worden de bijzondere kanten van het
Griftpark belicht, zoals de ontstaansgeschiedenis, het ontwerp,
de natuur in het park en het heel diverse gebruik.
De data zijn: zondag 13 mei, zondag 10 juni en
zondag 9 september. Aanvang steeds om 11.30 uur in
de hal van Griftsteede, van Swindenstraat 129.
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Wist u dat.....
Op zondag 22 april en zondag 13 mei
worden er geologische stadswandelingen
georganiseerd door twee geologie studenten
van de universiteit Utrecht.
Wat hebben stille getuigen als gevels, stoepranden, tegels, paaltjes, zwerfkeien, sokkels
of vloeren ons eigenlijk te vertellen over het
verre verleden van de Aarde?
Het antwoord op deze vraag krijgt U tijdens
een 1,5 uur durende wandeling die U meeneemt langs miljoenen jaren geschiedenis
van onze planeet.
De start is om 14.00 uur op het Vredenburg vóór de ingang van de fietsenstalling.
U kunt zich opgeven bij Gilde Utrecht
tel. 030-234 32 52,
e-mail post@gildeutrecht.nl. Kijk ook op
onze website www.gildeutrecht.nl.
Kosten zijn € 3,00 p.p.

Wist u dat..........het overtollige gebouw
van De Hoek aan de Sartreweg later dit
jaar tijdelijk geplaatst zal worden op de
groenstrook tussen het Mesos-ziekenhuis
Overvecht en de Einsteindreef?
Het definitieve hostel Overvecht zal worden
gebouwd bij de nieuwe woningen op het
terrein van het ziekenhuis, nadat dat verhuisd is naar Leidsche Rijn.
Wist u dat..........de leden van het buurtcomité onlangs een schouw hebben gehouden in de buurt? Ze hebben speciaal gelet
op de begaanbaarheid van de voetgangersroutes. Alle hinderlijke kuilen in de bestrating en opstaande tegels zijn in kaart
gebracht. De lijst is doorgegeven aan het
wijkbureau. Dat zal overigens op 19 april
van 13.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur ook
een schouw houden, waaraan senioren uit
Tuindorp Oost kunnen meedoen.

Een nieuwe website voor Tuindorp Oost

Wist u dat..........op zaterdag
14 april een rampenoefening wordt
gehouden op de grens van Voordorp
en Tuindorp Oost? Er vindt een gefingeerde botsing plaats tussen een
trein en een bus op de overweg aan
de Kapteynlaan. Deze zal dan ook
tussen 05.00 uur en 17.00 uur afgesloten zijn.
Wist u dat..........het Willem de
Zwijgerplantsoen in Tuindorp de
komende maanden zal worden gerenoveerd en aantrekkelijker worden
gemaakt? Slechte bomen worden
vervangen, er komen extra waterplanten in de vijver, de paden worden
geasfalteerd, het hele terrein wordt
opnieuw ingezaaid en in het najaar
worden nieuwe sierheesters, rozen,
bollen en bomen geplant.

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

Als alles goed gegaan is, heeft Tuindorp Oost, wanneer u dit leest, een
nieuwe website.
Na vele jaren trouwe dienst was het
tijd de layout en inhoud van de site
eens grondig te herzien. Onderdelen
die niet of nauwelijks gebruikt werden
hebben we verwijderd, nieuwe elementen zijn toegevoegd en de informatie is geactualiseerd. Tevens hebben
we geprobeerd de informatie op de
site toegankelijker te maken.
Zoals uit onderstaande afbeelding
duidelijk wordt, hebben we de informatie onderverdeeld in een aantal
onderdelen.
Onder het tabblad Wie is Wie informatie
over het buurtcomité, wijkbureau en
dergelijke.
Arts nodig, op zoek naar een sportvereniging, misschien dat de Wegwijzer u kan
helpen.
Benieuwd naar projecten die gepland zijn
of al in uitvoering zijn, via Projecten
houden we u op de hoogte.
Naast actualiteit ook geschiedenis onder
Over Tuindorp Oost.
De wijk is misschien nog niet zo oud, maar
het gebied heeft een interessante historie,
8

die misschien wel verder terug gaat dan u
denkt.
Het onderdeel Actueel is het onderdeel
waarvan we hopen dat dit door de inwoners
van Tuindorp Oost ingevuld zal gaan worden.
Onderdelen als agenda, vraag en aanbod, waren op de oude site ook al aanwezig, maar nu hopen we op meer. Nieuwe
bewoners kunnen zich voorstellen, ouders
hun nieuwe dochter of zoon. Heeft u een
hobby, waarvan u vindt dat die best wat
meer aandacht kan krijgen, schroom niet en
vertel er over.
Het buurtcomité beoogt met deze website om de communicatie tussen de
inwoners van Tuindorp Oost te bevorderen. Het is dan wel het buurtcomité
dat de website voor de inwoners heeft
opgezet, maar het is de bedoeling dat
het een website van de inwoners van
Tuindorp Oost wordt.
Vertel ons dus wat u van de website
vindt, doe voorstellen en neem deel.
Het adres van de website is
www.tuindorpoost.nl
Namens het Buurtcomité Tuindorp-Oost,
Will Tummers - webmaster

Wijkagent:
Angela van Vegchel, Gijs Buijs
Telefoon: 0900-8844
Wijkbureau:
Postbus 8395; 3503 RJ Utrecht
Alexander Numankade 199-201
Telefoon: 286 39 40
E-mail: noordoost@utrecht.nl
Website:
www.utrecht.nl/noordoost

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Ingrid van der Aa, Trinet Beens,
Adriana Begeer, Jan Commandeur,
Aletta Gerritsen, Ruud Hendrikson,
Albert Hogema, Jos Kloppenborg,
Sibyl Kosutic, Hella Kuipers,
Irene Mens, Kitty Mulder,
Martien Pennings, Rinus Sommeijer,
Marjana Stuiver, Will Tummers
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
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