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TUINDORP-OOST
Sinds 1 juli hebben de wijken Noordoost en Oost een nieuwe
wijkmanager: mevrouw Marjan Wertwijn. Alle aanleiding
voor een hernieuwde kennismaking. We zoeken haar dus
op aan de Alexander Numankade en vragen haar: “wie is
Marjan Wertwijn?”
“Ik ben geboren en opgegroeid in Bussum. Daar heb
ik ook met veel plezier het
gymnasium doorlopen,
alfa met wiskunde en
biologie. Ik was dus al
vroeg een generalist. Ik
zat altijd in de boeken en
werd daarom ‘het leesmuseum’ genoemd. Ik lees
trouwens nog steeds graag.
Na het VWO ben ik in
Utrecht orthopedagogiek
gaan studeren met als
bijvak sociale pedagogiek.
In die tijd was ik ook druk
in een boomkwekerij, waar
ik de tuincentrumafdeling
runde.
Toen ik klaar was met mijn
studie, voelde ik me nog veel
te jong om als beroepspedagoog mensen te adviseren
hoe zij met kinderen om
moeten gaan. Ik heb er toen
voor gekozen een tijdje in
het eigen bedrijf te gaan
werken tot ik via via in het
ambtelijk apparaat terecht
kwam, bij het gemeentelijk
woningbedrijf, waar ik drie jaar
gewerkt heb in verschillende functies.
De laatste functie was ‘medewerker
bewonerscontacten’. Daar zat ik met
groepen bewoners rond de tafel om
de uitwisseling met de gemeente en
de woningcorporaties gestalte te
geven.
Toen ik las, dat de gemeente met
‘wijkgericht werken’ ging beginnen,
was ik meteen verkocht.
Het was nooit mijn bedoeling geweest ambtenaar te worden, maar dít
vond ik geweldig, die schakelfunctie
tussen gemeente en bewoners.
Enerzijds in begrijpelijke taal aan de
mensen uitleggen, waarom de gemeente iets doet, wat op het eerste
gezicht een onbegrijpelijke beslissing
is en anderzijds de gemeente voeden
met wat je hoort van bewoners en
wat er leeft in de wijk. En dan een
beetje bijsturen, waardoor we ineens
wel een product hebben waar de
bewoners blij mee zijn.

Zes jaar geleden ben ik senior ass.
wijkmanager geworden in Vleuten –
De Meern. Dat was een hele uitdaging. Wijkgericht werken was
daar nog niet bekend en in plaats
van een wijkbureau is er een wijkservicecentrum, dus inclusief
burgerzaken, bloedprikken
en dergelijke. Daardoor verschoof de functie van de
wijkmanager meer naar
bedrijfsvoering en deed ik
meer het inhoudelijke deel.”

KENNISMAKING
KENNISMAKING
MET
MET ONZE
ONZE NIEUWE
NIEUWE
WIJKMANAGER
WIJKMANAGER

Na enig aarzelen liet ik op de laatste
dag nog een sollicitatiebrief op de
mat vallen en na een spannende
procedure werd ik benoemd tot
assistent wijkmanager van het eerste
wijkbureau, dat in Noordoost. Daar
ben ik dertien jaar gebleven, regelmatig ook als plaatsvervangend wijkmanager. Het was heel erg zoeken,
wat de werkterreinen van een wijkbureau zijn. In het begin zat dat
vooral in de stadsvernieuwingssfeer:
inrichten van 30 km. gebieden en
begeleiden van sloop- en renovatieprojecten bijvoorbeeld.
Van mijn eigen werkzaamheden in
die tijd zijn vooral het opzetten van
het fietsenstallingen netwerk, de
herinrichting van het Koekoeksplein
en de ontwikkeling van het Griftpark
belangrijk geweest.
Gaandeweg kwamen er wijkbureaus
in de hele stad en kregen we het hele
scala aan gemeentelijk handelen
onder onze hoede.

En nu dus wijkmanager
Oost-Noordoost?
“Ja, Noordoost ken ik goed,
maar Oost is een nieuw gebied voor mij met nieuwe
onderwerpen en projecten
die aandacht vragen.
Ik ben me nu vooral aan het
inwerken: inlezen, luisteren,
kijken, rondfietsen.
En vooral ook kennismaken
en praten met de actieve
mensen in de wijk; zowel
met de ‘professionals’ als
met de diverse bewonersorganisaties.
Wat speelt er volgens hen
en welke prioriteiten kunnen
we gezamenlijk stellen?”

Hoe zie jij de rol van
het wijkbureau en van
de wijkmanager?
“Het is niet de bedoeling, dat een
wijkbureau iedere individuele burger
helpt bij iedere vraag, die hij heeft, al
kunnen onze medewerkers zelfs dáár
vaak aan tegemoet komen, door in
een keer goed door te verwijzen of
door zelf de vraag te beantwoorden.
Als wijkmanager hang je daar als het
ware boven. Je kijkt wat er leeft in de
buurten, wat breed gedragen wordt,
waar de conflicten zitten en of er
afwijkingen zijn van het gemeentelijk
beleid. De vraag rijst dan: kunnen we
ambtelijk bijsturen of de politiek
adviseren bij te sturen?
Afgelopen 20 jaar is de rol van het
wijkbureau sterk veranderd. In het
begin zaten we sterk aan de kant
van de bewoners: misschien wel voor
het eerst kwamen er ambtenaren op
straat! Daarna kwamen we in de rol
van opdrachtgever namens B&W.
De budgetten zaten bij ons. In het
geval van het Griftpark bijvoorbeeld
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had ik de zak met geld, praatte ik
met de politiek en huurde ik de
projectleider in.
Nu zijn we procesdienst en tot voor
kort werden de diensten aangespoord
zelf de wijken in te gaan onder het
motto: ‘de diensten doen het’. Zij
moesten ook wijkgericht en klantgericht gaan werken. Maar dat
holde weer de positie van de wijkbureaus een beetje uit. Je kunt
moeilijk procesdienst zijn en verantwoording dragen voor een zorgvuldig proces met bewoners, als je
niets van de inhoud weet.
Het is nu weer een beetje zoeken,
terwijl ook de verschillende diensten
volop in een reorganisatie proces
zitten. Ook dat blijft voortdurend in
beweging……….
Wat blijft is, dat wij wel hét gezicht
van de gemeente in de wijk zijn.”

Hoe goed ken je Tuindorp Oost
en wat vind je van onze buurt?
“In tegenstelling tot een aantal jaren
geleden staat Tuindorp Oost nu wel
degelijk op de gemeentelijke kaart.
Ik ken de buurt redelijk goed, al ontdek ik zo nu en dan nog wel eens
een plek of laan die ik niet kende.
Op mij komt Tuindorp Oost over
als een mooie, prettige buurt om in
te leven. Het is er netjes, rustig en
redelijk groen. En op dingen als
jongerenoverlast zitten we bovenop
om te zorgen, dat het prettig blijft.”
Marjan, hartelijk dank voor dit uitgebreide gesprek en ik wens je veel
voldoening bij het werken in Noordoost. En aan de lezers: gefeliciteerd
met deze wijkmanager!

Derde Utrechtse Scoutinggroep
houdt Open Deur Dag
Wanneer?
Op zaterdag 29 september van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Waar?
Scoutinggebouw De Oase aan de Kögllaan 26.

HOSTEL
HOSTEL
DE
DE HOEK
HOEK
Toen in 2001 het tijdelijke hostel aan de Sartreweg werd geopend was er veel weerstand tegen
de vestiging op die locatie. Er is toen door de
beheergroep, waarin een vertegenwoordiger van
het Buurtcomité Tuindorp-Oost zitting heeft,
gestart met een vaste rubriek in deze wijkkrant
over de ‘De Hoek’. De bedoeling was om daarmee meer begrip onder de omwonenden te
kweken voor het project. Nu, zes jaar later, nu
er geen extra overlast door de aanwezigheid
van het hostel is, zijn de bewoners van De Hoek
volledig geaccepteerd als buurtgenoten.
Daarmee is het doel van de rubriek bereikt.
Er is daarom besloten om met ingang van het
nieuwe jaar de rubriek te beëindigen. We zullen
natuurlijk wel blijven berichten als er nieuwe
ontwikkelingen zijn.
Intussen hoeft u niet volledig verstoken te
blijven van nieuws over dit en andere hostels.
De GG & GD geeft vier maal per jaar een periodiek uit onder de naam “Binnenk(r)ant”.
De krant meldt ontwikkelingen in de opvang
en zorg voor verslaafden/daklozen en andere
sociaal kwetsbaren in de gemeente Utrecht.
U kunt zich aanmelden als abonnee op de krant.
U krijgt de Binnenk(r)ant dan kosteloos toege-

Voor wie?
Voor meisjes en jongens tussen 6 en 11 jaar

Wat doen we?
Kampvuren, zwemmen, droppings, je eigen brood maken, spelen op de
kabelbaan en nog veel meer.
Als je tussen de 6 en 18 jaar bent, loop dan eens binnen tijdens een van
onze bijeenkomsten om te kijken of scouting iets voor jou is!
Welpen: (7 tot 11 jaar) zaterdags van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Verkenners: (11 tot 14 jaar) zaterdags van 14.00 tot 17.00 uur.
De contributie is € 10,00 per maand
Voor meer informatie: custerse@hotmail.com.

In het plantsoen
tussen de Obbinklaan
en de Kapteynlaan ligt
een oogstrelend bloemperk.
De heer Jan Geertzema uit de Obbinklaan
heeft er werkelijk iets moois van gemaakt!
Regelmatig zien we hem bezig tussen zijn bloemen.
2

stuurd. Aanmelding kan via een e-mail met
uw naam en adresgegevens naar het projectsecretariaat: binnenplaats@utrecht.nl of
per telefoon naar het secretariaat Binnenplaats:
286 32 12
Op de website kunt u ook alle reeds verschenen
Binnenk(r)anten bekijken en antwoord vinden
op veel vragen, zoals:
• wat wordt bedoeld met ‘daklozen’ en wat
met ‘thuislozen’?
• hoeveel verslaafde dak- en thuislozen zijn
er in Utrecht?
• is de groep verslaafde dak- en thuislozen
te behandelen?
• wat is precies een hostel en voor wie is
het bedoeld?
• op welke plekken zijn de voorzieningen
in Utrecht?
• hoe kun je als dakloze in een hostel
komen wonen?
• hoe lang mag je er blijven?
• is het legaal dat bewoners in het hostel
drugs gebruiken?
• hoe komen verslaafden aan geld?
• hoe snel is de politie ter plaatse bij overlast?

BERICHT VAN
‘HET PAARDENVELD’

Gezien op De Gaard……tweelingen, een
remedie tegen de vergijzing van Tuindorp Oost?

INRITCONSTRUCTIE OF
VERKEERSDREMPEL???
In onze vorige wijkkrant schreven we: “Wist u
dat…… als de rijbaan bij het naderen van een
kruising verhoogd is tot het niveau van de aanliggende trottoirs er sprake is van een ‘uitrit’?”
We schreven dat op gezag van twee adviseurs
van de Vakgroep Verkeer van de gemeentelijke
Dienst Stads Ontwikkeling. Die bewering blijkt
echter wat al te boud.
Een oplettende lezer schreef ons, dat de simpele
verhoging van de rijbaan geen rechtsgeldigheid
heeft en alleen bedoeld is om de snelheid van
het verkeer af te remmen. Voor ons aanleiding
eens verder op onderzoek uit te gaan.

Wat blijkt? Vroeger kwamen uitritten uitsluitend
voor als ontsluiting van percelen en terreinen.
Tegenwoordig worden uitritconstructie steeds vaker
toegepast bij de aansluiting van de ene straat op de
andere, bijvoorbeeld bij de overgang van een 30 km
gebied naar een straat van een “hogere orde”. Met de
uitritconstructie wordt de voorrang geregeld zonder
dat borden of haaientanden nodig zijn.
Het CROW, Centrum voor Regelgeving en Onderzoek
in Verkeerstechniek, stelt in publicatie 68 dat er sprake
is van een uitritconstructie als het trottoir en/of fietspad langs de doorgaande weg op dezelfde hoogte
doorloopt met gebruikmaking van hetzelfde materiaal
(meestal tegels) en van dezelfde kleur. Tevens moeten
de begrenzingen en hoogteverschillen worden overwonnen met zogenaamde inritblokken. (Een trottoir
loopt extra duidelijk door als ook een aanwezige goot
doorloopt. red.)
De Hoge Raad heeft in 1981 een belangrijke uitspraak
gedaan over uitritten. Zij stelde dat de uitrit door zijn
constructie duidelijk herkenbaar moet zijn. “een uitrit
is een uitrit als deze er uitziet als een uitrit”. Sindsdien
is er veel jurisprudentie over de herkenbaarheid van
een uitrit. Rechters hanteren bij hun uitspraken over
het algemeen de boven aangehaalde definitie van het
CROW. Ook de politie en 3VO hanteren die.

Conclusie: Criterium is dus niet of de rijbaan verhoogd is, maar of het trottoir doorloopt. En dat laatste
is langs de Kapteynlaan niet het geval. Het lijkt er dan
ook op dat onze oplettende lezer het gelijk aan zijn
kant heeft en het verkeer op de Kapteynlaan wel
degelijk voorrang moet verlenen aan het verkeer, ook
aan fietsers, dat van rechts uit de zijlanen komt. De
verhoging van de rijbanen zijn immers slechts verkeersdrempels en geen uitritconstructies!!!!!!!

Politie gaat fietsers bekeuren op De Gaard
Nu Winkelcentrum De Gaard het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft
behaald, zal de politie extra inspanningen verrichten om overlast tegen te
gaan.
Zo gaat de politie voortaan fietsers bekeuren die in het voetgangersgebied
van het winkelcentrum fietsen. Overtreders krijgen een bekeuring van
€ 30,00. Tot nu toe kwamen fietsers er vanaf met een waarschuwing.
Tevens schenkt de politie extra aandacht aan diefstal van
fietsen bij het winkelcentrum. Daarbij heeft de politie de hulp van
u als bezoeker van het winkelcentrum nodig. Komt u op de fiets naar het
winkelcentrum? Zet dan uw fiets op slot met deugdelijke sloten, bij voorkeur
ergens aan vast, zoals een fietsklem. Dat voorkomt dat een gelegenheidsdief
er met uw tweewieler vandoor gaat. Ziet u iemand een fiets stelen?
Bel dan 112 als u de dader(s) nog in beeld heeft.
Project Keurmerk Veilig Ondernemen. Sinds De Gaard in februari
2007 startte met het project Keurmerk Veilig Ondernemen zijn al goede
resultaten geboekt op de terreinen waar het winkelcentrum de meeste last
van had: auto-inbraken en overlast van hangjongeren.

Belt u 112, dan komen wij snel ter plaatse!
Wist u dat u bij ‘verdachte situaties’ ook 112 kunt bellen?
Wijkagent Angela van Vegchel: “Niet alleen bij levensbedreigende situaties
kunt u 112 bellen om de politie snel ter plaatse te krijgen. Veel mensen zijn
hier huiverig voor, omdat ze geen misbruik willen maken van 112 en de lijn
bezet houden voor ‘echt dringende’ zaken. Voor de politie is een verdachte
situatie ook dringend. Als u bijvoorbeeld jongens in auto’s ziet gluren, waarbij u een gevoel krijgt dat ze misschien willen inbreken, kan de politie daar
iets mee. U belt 112 en de politie stuurt dan snel agenten langs om te
onderzoeken of er iets aan de hand is. Grote kans dat we hierdoor een autoinbraak kunnen voorkomen of daders op heterdaad betrappen en aanhouden.”
Maar wat is nou een verdachte situatie?
Collega wijkagent Gijs Buijs vult aan: “Precies omschrijven is moeilijk. Voorbeelden zijn mensen die veel aandacht hebben voor andermans eigendom,
zoals tassen, maar ook huizen, fietsen en auto’s zoals hierboven beschreven.
Ook als mensen op plaatsen zijn waar ze niet horen, zoals ’s avonds of
’s nachts op een bouwterrein, is dat verdacht. Twijfelt u, bel dan toch 112.
Aan de telefoon krijgt u een medewerker van de meldkamer (een centralist)
en hij of zij schat in of de situatie vraagt om politieoptreden. Is dat zo, dan
stuurt de centralist één of meer ‘noodhulpeenheden’ (agenten in de auto of
op de motor) naar de plek waar de verdachte situatie zich afspeelt. Deze
agenten spreken bijvoorbeeld de jongens die in auto’s gluren aan en vragen
naar hun identiteitsbewijzen. Deze jongens zullen de betreffende auto’s
laten voor wat ze zijn en weten dat de politie alert is!”

Wanneer belt u 112 en wanneer 0900-8844?
112, • als elke seconde telt:
• er staan levens op het spel
• u ziet een misdrijf gebeuren (heterdaadsituatie)
• u staat oog in oog met een dader
• u ziet iets ongewoons in uw straat of wijk (verdachte situatie)
0900 – 8844; geen spoed, wel politie:
• voor informatie en advies over politiezaken
• bij aanhoudende overlast in uw wijk
• bij woning- of auto-inbraken waar geen spoor is van de dader
• alle andere momenten of situaties waarbij 112 bellen niet aan
de orde is
0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem
Anoniem meldlijn: als u op de hoogte bent van een misdrijf, maar niet bekend wilt worden bij de politie omdat u de dader kent en bang bent voor
wraak (van 08.00 tot 24.00 uur). www.meldmisdaadanoniem.nl
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September 1932 - Paulusparochie - September 2007

We praten erover met
Roel Braakhuis, sinds 1997
pastor van de Paulusparochie.
Hij vertelt dat de parochie zich uitstrekt
over Tuindorp, Tuindorp Oost en Voordorp.
“Met name in Tuindorp Oost woont een
belangrijk deel van het kader van onze
vrijwilligers. Dat is een wijk, waar ik dan
ook regelmatig rondtrek en veel contacten heb. De parochie heeft haar wortels
echter in Tuindorp, waar hij werd opgericht in 1932. Er werd aanvankelijk gekerkt in een noodkerk aan de Linnaeuslaan tot in december 1936 de bouw van
de definitieve kerk was voltooid en de
‘Pauluskerk’ in gebruik werd genomen.

Het noodgebouw werd omgebouwd tot
parochiecentrum: het bij velen bekende
‘Paulushuis’. In 1993 was dan de verhuizing naar de kleinere Willem de Zwijgerkerk.
Inmiddels was in de jaren zestig het
parochiegebied uitgebreid met Tuindorp
Oost en in de negentiger jaren met Voordorp. Waar het parochiegebied dus steeds
groter werd zijn we naar een kleiner gebouw ‘gegroeid’. Dat tekent natuurlijk
ook de sfeer waarin wij ons jubileum
gaan vieren.”
We vragen naar de verklaring van die
‘groei’ naar een kleiner kerkgebouw.
Pastor Braakhuis: “De Pauluskerk
werd gebouwd in een tijd, waarin de
Rooms Katholieke Kerk evenals de
Hervormde Kerk een volkskerk was.
Je had in een wijk als Tuindorp een gebouw nodig waarin voor zo’n 700 mensen
plaats was. Tijdens meerdere vieringen op
een zondag zat de kerk dan helemaal
vol. In de afgelopen vijfenzeventig jaar,
met name in de laatste vijftig jaar, is er
4

In september
bestaat de
rooms katholieke
Paulusparochie
75 jaar.
En dat gaat
gevierd worden!
Op zondag 30
september!
natuurlijk veel gebeurd en is de betekenis
van de Kerk afgenomen.
Een recent onderzoek geeft aan, dat de
Kerk zeer wordt gewaardeerd.
Nederlanders vinden dat de Kerk heel
belangrijk is, maar vooral voor een ander
en niet zozeer voor zichzelf. Dat tekent
het beeld dat veel mensen van de Kerk
hebben: dat is iets voor mensen die zichzelf niet meer zo goed kunt redden, die
ouder zijn of hulpbehoevend. Aangezien
de meeste
Nederlanders
denken dat ze
zichzelf wél
kunnen redden
hebben ze de
Kerk niet zo
hard nodig
voor zichzelf.
We zouden
wel erg gemist
worden als we
er niet meer zouden zijn; maar dát we er
zijn is voldoende. Mensen steunen ons
vaak ook financiëel ook al kunnen ze er
geen echte band (meer) mee maken.
Er zijn veel mensen van mijn generatie,
ik ben tweeënvijftig, die zich erg tegen
de kerk hebben afgezet. Zij en anderen
vinden het vaak wel heel belangrijk om
dopen en trouwen ook met ons samen te
vieren, maar dan is het ook wel weer
genoeg, gaan ze weer hun eigen weg.
Als dat de manier is waarop het geloof
nu beleefd wordt, dan ís dat de manier,
waarop het nu beleefd wordt.
Dat betekent wel dat de viering van het
jubileum nu niet in het teken staat van
grote groei, van ‘kijk eens hoe groot we
zijn en hoe geweldig’. Wat we in de
jubileumviering wel tot uitdrukking willen
brengen is datgene dat ons bezielt.
Wat we misschien aan pracht en praal
van het heilige roomse leven, waaruit we
voortkomen, hebben verloren, hebben

we wel aan diepgang, aan ontmoeting
en contact gewonnen. Dat brengt het
risico met zich mee dat je een wat
kleinere club wordt en iets minder zichtbaar, ook letterlijk. De Pauluskerk had
hoge torens, was van verre zichtbaar.
De Willem de Zwijgerkerk heeft dat
minder. We zijn wel heel erg blij met
deze kerk. We hebben hem helemaal
opgeknapt en er de afgelopen veertien
jaar goed voor gezorgd. Dit gebouw is
echt ónze kerk geworden, waar we elkaar
in een warme omgeving kunnen ontmoeten en waarin het goed is vreugde
en verdriet met elkaar te delen. Ook voor
de mensen in de wijk is het fijn, dat dit
gezichtsbepalend gebouw in goede staat
blijft”.
Wij: “nu nog even over de jubileumviering zelf graag”.
Pastor Braakhuis: “We hebben het
afgelopen jaar in eigen kring stil gestaan
bij de belangrijke momenten uit de geschiedenis van de parochie. In september
staat het perspectief op de toekomst
centraal vanuit de traditie waaruit we
komen. De patroon van onze parochie is
Paulus. Paulus heeft heel veel brieven
geschreven, die uiteindelijk ook in de
bijbel terecht zijn gekomen.
Een van die brieven, die
aan de Corinthiers, is de
belangrijke leidraad bij
het nadenken over hoe
we verder willen
gaan. Dat
doen we de
hele maand
september in
alle zondagse
vieringen.
We hebben
iedere keer
een gastspreker, die
met ons brainstormt over de toekomst.
Op zondag 23 september hebben we een
oecumenische viering samen met de
Tuindorpkerk. Op zondag 30 september
hebben we dan de eigenlijke jubileumviering. Dan onthullen we in de viering
van 10.30 uur een geloofsdoek, dat we
het afgelopen jaar samen hebben gemaakt. Daarin brengen we onze dromen,
verlangens en zo tot uitdrukking: wat
bezielt ons, wat houdt ons gaande, wat is
voor ons eigenlijk van belang?
Die viering is tevens de afronding van
het jubileumjaar.
Ik nodig iedereen, die interesse
heeft, van harte uit om de viering
bij te wonen:

zondag 30 september om
10.30 uur in de Willem de
Zwijgerkerk”.

FORT BLAUWKAPEL II
De periode 1885 – 1960
Omstreeks 1885 was de Nieuwe
Hollandse Waterlinie volgens de
oorspronkelijke opzet voltooid.
Toevallig werd omstreeks die tijd de
brisantgranaat ingevoerd. De daarin
gebruikte springstoffen waren vele
malen krachtiger dan het tot dan
gebruikte buskruit.

”Asperges”, restanten van tankversperringen

De met bakstenen gemetselde
gebouwen waren daar niet tegen bestand en de forten, ook Fort Blauwkapel, werden ongeschikt als artilleriesteunpunt. Inmiddels was het
verdedigingsconcept aangepast: Het
zwaartepunt van de verdediging lag
niet langer ín, maar buiten de forten.
Tijdens de mobilisatie 1914-1918 bestaat de vaste bezetting van Blauwkapel uit ruim 300 man. Het fort
functioneert als infanteriesteunpunt
met loopgraven, mitrailleuropstellingen en observatieposten. Buiten het
fort worden loopgraven met prikkeldraadversperringen aangelegd.
Eenvoudige houten schuilplaatsen met
een gronddekking boden de manschappen bescherming. In 1918 wor-

den er op het fort drie betonnen
groepsschuilplaatsen aangelegd. In
1921 worden ten behoeve van een
verbinding tussen de Ooster- en de
Centraalspoorweg het zuidoostelijke
bastion en het oostelijk ravelijn van
het fort afgegraven.
In 1939 mobiliseerde het Nederlandse
leger opnieuw. Op Fort Blauwkapel
werd een “veiligheidsbezetting” gelegerd. Deze was belast met het in
staat van verdediging brengen van het
eigen stellinggedeelte. Tussen september 1939 en mei 1940 werd een

betonnen loopgraaf en mitrailleurkazematten aangelegd. Tussen de
spoorlijn en de Albrecht Thaerlaan
werd een brede anti-tankgracht gegraven. Er werden anti-tankversperringen (zogenaamde ‘asperges’) bij
in- en uitgang van het fort geplaatst
en er werden groepsschuilplaatsen
van gewapend beton gebouwd, in de
volksmond ‘bunkers’genoemd.
Op 10 mei 1940 vielen de nazi’s
Nederland binnen. In maart 1940 was
besloten om de hoofdverdediging te
voeren in de Grebbelinie. Op 13 mei
was een doorbraak niet langer te
voorkomen en trok het Nederlandse
leger zich op de waterlinie terug.
Binnen vierentwintig uur bereikte het
Duitse leger Fort Blauwkapel. De
inwoners van Tuindorp stonden klaar
om te evacueren en de vensters in
Tuindorp waren beplakt met brede
stroken plakband om te voorkomen,
dat scherven van gesprongen ruiten
mensen zouden verwonden. Er was
totale verduistering afgekondigd.
Gelukkig besloot de Nederlandse
opperbevelhebber in de namiddag van
14 mei om te capituleren en de
bewoners konden hun evacuatiebepakking weer in de kast ruimen.
Tijdens de bezettingsjaren zijn er
Duitse soldaten op het fort gelegerd.
Uit verschillende rapporten van
inlichtingendiensten, waarschijnlijk
verzetsdiensten, blijkt:
Op 23 februari 1944 is het fort
munitiepark van de SS. De burgerwoningen in Blauwkapel zijn alle

gevorderd en stalen asperges sluiten
de fortweg af voor gewoon verkeer.
Uit een telling op 3 april 1944 blijkt
dat het fort leeg is. Tussen 28 oktober
en 4 november is er een Duitse bezetting van 50 man. Op 9 maart 1945
is er een wacht van 15 man ‘Bismarck
Jugend’. Op 15 april 1945 wordt
Fort Blauwkapel bezet door marinesoldaten. Rond het fort, langs de weg
naar Hilversum en de overweg bij de
Hogedijk (nu aan de Eykmanlaan)
worden verschillende versperringen
aangebracht door het maken van eenmansgaten. Op 25 april bestaat de

Begin dit jaar zijn we aan de
Wevelaan van start gegaan met
peuterspeelzaal Biebelebons.
De speelzaal wordt geleid door twee
professionele leidsters geassisteerd
door een vrijwilliger en stagiaire.
Dagelijks kunnen er veertien kinderen
komen spelen.
Er is nieuw speelgoed aangeschaft
en buiten is er een grote zandbak
gekomen.
In onze manier van werken proberen
we zoveel mogelijk in te spelen op de
wensen en behoeften van de kinderen
en ouders. We bieden aan de leeftijd
aangepaste activiteiten. Na de zomervakantie gaan we van start met een
programma om de taalontwikkeling te
stimuleren, van belang in verband met
de overgang naar
de basisschool.
Op dit moment is
er geen wachtlijst
en kunnen er nog
kinderen worden
geplaatst.
Informatie over onze organisatie
kunt u vinden op onze website
www.mini-stek.nl. Hier vindt u
ook aanmeldingsformulieren.
Voor vragen kunt u terecht op het
Centraal Bureau van Mini Stek,
tel: 272 30 37

bezetting uit 120 man infanterie. De
munitie is vervoerd naar Hoorn. Op
de toegangswegen naar het fort liggen
aan beide zijden over de hele breedte
van de weg een rij mijnen onder stenen. De stenen met mijnen worden
telkens verwijderd, wanneer een
Duitse auto het fort wil binnenrijden.
Tijdens de bevrijdingsoorlog tussen
september 1944 en de bevrijding
hebben de gealliëerden herhaaldelijk
geprobeerd het voor de Duitsers
belangrijke spoorwegkruispunt bij
Blauwkapel te bombarderen. Noch het
fort, noch het kruispunt werden echter
geraakt.
In de eerste jaren na de bevrijding
worden de militaire bouwwerken op
het noordwestelijke bastion gesloopt
en de wallen afgegraven. Ook de antitankgracht werd gedicht. De betonnen
loopgraaf uit maart/april 1940 is de
enige van de twintig rond Utrecht die
na de oorlog niet is opgeruimd. Er
resten ook nog enkele “asperges” en
een aantal bunkers.
Het hoofdgebouw van het fort wordt
na de bevrijding tijdelijk “bezet’ door
de voortrekkers van de Paulusgroep
uit Tuindorp.
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
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(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) Het toilet bij De Gaard. Het is de fabriek in Frankrijk
gelukt het voor iedereen toegankelijke toilet voor De Gaard
nog vóór de fabriekssluiting op 1 augustus gereed te hebben.
Het toilet staat inmiddels in het centraal magazijn van
JCDecaux in Diemen. Het wordt momenteel uitgebreid
getest en het personeel wordt geïnstrueerd over het onderhoud. Inmiddels heeft JCDecaux een vergunning aangevraagd voor aansluiting op de riolering. Ook het verkrijgen
van water en electra is aangevraagd. Sinds Vitens en Eneco
geprivatiseerd zijn vraagt het verlenen van de toestemming
voor dat laatste echter al gauw een week of vijf, zes. En dan
moet de uitvoering nog worden ingepland.
b) Woningbouw op het voormalige terrein van de
Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan
(Eykmanhof). Het bezwaar tegen de verleende bouwvergunning is in juni ingetrokken. Daarmee is de vergunning
onherroepelijk geworden.Inmiddels bleken de hoeveelheden
aanwezige asbest groter dan voorzien, waardoor de sanering
tot in augustus heeft geduurd. Er is nu begonnen met de
eigenlijke sloop, die op 1 oktober gereed moet zijn. Daarna
wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Die werkzaamheden
zullen tot half december duren, waarna er met heien kan
worden begonnen. Het streven is om vóór de kerstvakantie
het heiwerk gereed te hebben. Het gymnastieklokaal was
inmiddels al wel gesloopt.
c) Herinrichting Van Everdingenlaan / Troosterlaan.
In het aan de zuidkant van de buurt begin juni verspreide
stadsbericht stond o.a.: “is in 2006 in overleg met bewoners
en het Buurtcomité Tuindorp-Oost een voorstel gemaakt
voor het aanpassen van de inrichting”. Die zin heeft tot
misverstanden geleid. Het buurtcomité is inhoudelijk niet
betrokken geweest bij de plannenmakerij. Eind 2005 had de
gemeenteraad in een motie de wethouder opgedragen om
de herinrichting in overleg met de aanwonenden te regelen.
Dat is gebeurd. Ieder van de vier blokken huizen had een
woordvoerder. De woordvoerders hebben met de gemeente
overlegd.
Ook veel individuele
Nooit meer
aanwonenden hebben
bij de
hun suggesties ingewethouder
stuurd.
op de
Het idee om de trottoirs
langs de graskant te
verwijderen komt niet
van de aanwonenden,
maar was een suggestie
van de Dienst Stadswerken. Die dienst had
kort daarvoor, zonder overigens overal een stadsbericht te
verspreiden, het trottoir langs het grasveld aan de Obbinklaan door gras vervangen. Daar was geen commentaar uit
andere lanen op gekomen. Toen de aanwonenden van het
idee hoorden namen ze dat in meerderheid over vanwege
de veiligheid.
De algemene mening was, dat rijden langs een grasveld
visueel de snelheid zou ontmoedigen. Het ontmoedigen van
honden uitlaten op het grasveld, wat sommigen denken, was
dus niet het doel. Dat kan trouwens nog steeds, met de
hond aan de lijn en mét een opruimzakje.
Laten we hopen dat de nieuwe inrichting met name het
fietsen door de lanen en het oversteken veiliger heeft gemaakt en dat de trottoirs weer bezit van de voetgangers zijn
geworden.

’T’
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d) Prinsenhof. De planontwikkeling is nog lang niet afgerond.
Het is daarom niet te verwachten dat er vóór het einde van
dit jaar een nieuw ontwerp kan worden gepresenteerd.
e) Parkeerplaats Kapteynflat. Na de zomer wordt begonnen met de herinrichting van het kruispunt Wevelaan/Kapteynlaan. Inmiddels hebben bewoners de suggestie aangereikt om de inrit van de parkeerplaats bij de Kapteynflat
te verleggen van de Wevelaan naar de Kapteynlaan tussen
de Wevelaan en de overweg in. Het buurtcomité heeft die
suggestie doorgegeven aan het wijkbureau. De reden van het
voorstel is, dat het inrijden van de parkeerplaats gevaarlijk is
geworden door het omdraaien van het éénrichtingverkeer in
de Wevelaan. Met name de vele ouders, die hun kinderen
naar De Regenboog en De Beiaard brengen, maken gebruik
van de parkeerplaats. Zij moeten dan eerst tegen het tegemoet komend verkeer in de Wevelaan inrijden om direct
daarna linksaf de parkeerplaats op te rijden. Zij wringen
zich daarbij tussen de fietsers op de fietsstrook en de voetgangers (kinderen) op het trottoir door. De verkeersoverleggroep van de gemeente heeft de suggestie echter van de
hand gewezen. Argument: een inrit aan de Kapteynlaan zou
de doorstroming op die ontsluitingsweg (van Voordorp)
hinderen. Wij vinden dat een merkwaardig argument.
Immers in de huidige situatie hinderen de naar de parkeerplaats afslaande auto’s die doorstroming net zo goed of
zelfs meer, omdat dat afslaan zich afspeelt op een drukke
kruising.
De hele redenering is trouwens zeer inconsistent.
In twee eerdere gevallen gebruikte de Vakgroep
Verkeer precies het tegenovergestelde argument.
1). Bij een verzoek om een van de beide parkeerplaatsen
achter de Jeruzalemkerk een ingang te geven aan de
Obbinklaan om het parkeren op de kop van de Van
Everdingenlaan onnodig te maken, werd gesteld dat
een inrit van een parkeerplaats altijd aan een ontsluitingsweg moet liggen. In dit geval: de Kapteynlaan.
2). Bij het afwijzen van een verzoek om de bushalte van
lijn 8 op de Kapteynlaan te verleggen naar de bussluis
werd het argument gebruikt dat dan te hard gereden
zou worden in de Kapteynlaan.
Wij vertrouwen erop, dat de verkeersoverleggroep de inconsistente regeltjes ondergeschikt maakt aan de veiligheid
van met name onze schoolgaande kinderen en zijn beslissing
herziet, vóórdat er met de herinrichting wordt begonnen.
f) Wevelaan project. De mededeling van de projectleider
in onze vorige wijkkrant, dat de lokalen aan de Wevelaan in
juli zouden worden geopend, bleek te optimistisch. De voorbereiding en de overlegrondes blijken meer tijd te vragen.
Nu de vakantieperiode voorbij is, wordt er verder gewerkt.

Zangkoor Animato zoekt pianist m/v
50+ Zangkoor Animato zoekt een vrijwilliger die vanaf
september het koor 1x per week aan de piano wil begeleiden. De huidige pianiste is verhuisd waardoor de reisafstand te groot is geworden. Het koor wordt geleid door
dirigent Harrie Wagemakers. Het repertoire is vooral het
Nederlandse lied en wordt 4-stemmig ten gehore gebracht.
Er zijn jaarlijks vaste optredens o.a. in woonzorgcentra en
deelname aan het Festival van het Nederlandse Lied in
Vredenburg.
Het koor is een activiteit van Cumulus Welzijn en oefent elke
donderdag van 13.45 uur tot 15.45 uur in de Jeruzalemkerk,
Troosterlaan 65.
Kom het proberen en u bent verkocht! Het is vooral ook een
gezellige en ijverige groep mensen, jong van geest!
Nadere informatie: Wies Kool, tel:: 271 95 82 of
e-mail naar: w.kool@cumuluswelzijn.nl

Molengraaffplantsoen
Willem Leonard Pieter Arnold
Molengraaff werd geboren op
10 mei 1858 als zoon van een
predikant.
Hij genoot zijn gymnasiale opleiding
aan de Latijnse School in Nijmegen.
In 1875 liet hij zich inschrijven als student
Rechten aan de Rijks Universiteit te
Leiden.
Reeds in 1880 promoveerde hij op het
onderwerp ‘Internationale Averij-grosse’.
Uit het proefschrift blijkt zijn streven
om te komen tot een systeem van internationale rechtseenheid, van een eenvormig privaatrecht, waarin geen onderscheid meer zou zijn tussen burgerlijk
recht en handelsrecht. De realisatie van
dat streven kwam toen het Wetboek van
Koophandel geheel in het nieuwe
Burgerlijk Wetboek opging.

Vereniging “Vrienden
van Blauwkapel”

Molengraaff pleitte
er tevens voor, dat
strijdigheid met
wat in het maatschappelijk verkeer
betamelijk wordt
geacht ook onrechtmatig is en niet alleen datgene wat in
strijd is met de wet.
Van 1880 tot 1885 had hij een advocatenpraktijk in Amsterdam en was ook enkele
jaren plaatsvervangend rechter bij de
Amsterdamse rechtbank.
In zijn Amsterdamse tijd richtte hij het
tijdschrift ‘Rechtsgeleerd Magazijn’ op.
De Rijksuniversiteit Utrecht benoemde
hem in 1885 tot hoogleraar ‘Handels- en
zeerecht en burgerlijke rechtsvordering’.
Zijn colleges stonden bekend als uitermate

wordt aan de hand van
de romaanse en gotische
bouwstijlelementen toegelicht.
Secretariaat:
Jan Provostlaan 57,
• Informatie over het ont3723RC Bilthoven
staan van de vroegere
woonkern Voordorp (het
tegenwoordige BlauwTel:030-2287342
kapel) in de 12e eeuw
onder bisschop Godebald.
Email:
bcvanhoeflaken@hotmail.com
• Er wordt verteld, hoe de huiskapel
bij “Huis te Veen” eerst een katholieke parochiekerk werd, in 1638
Onderwegkerk Blauwna fel protest van de eigenaar een
kapel, toen en nu.
protestantse kerk en vanaf 1960
uiteindelijk een oecumenische kerk
De secretaris van de Vereniging
werd.
Vrienden van Blauwkapel, heeft vorig
jaar tal van documenten uit het
• Ook wordt aandacht besteed aan
verenigingsarchief, aangevuld met
het begraven in en rond de kerk en
informatie uit boeken, internetsites
het pachten en later aankopen van
e.d., over het kerkje en de woonkern
de nieuwe begraafplaats aan de
Blauwkapel op een rijtje gezet. Dit
Groenekantsesteeg in de eerste
heeft geresulteerd in een powerpointhelft van de 19e eeuw.
presentatie “Blauwkapel, toen en nu”. • Voor zover bekend wordt verteld
De presentatie wordt op aanvraag
over de orgelgeschiedenis van
gegeven in het kerkje Blauwkapel en
Blauwkapel.
duurt ongeveer anderhalf uur. Er is
• Er wordt uitleg gegeven over het
ook een korte versie van ongeveer
mysterie van de twee vrijwel
45 minuten beschikbaar. Inmiddels
identieke predikantenborden uit
heeft een groot aantal belangstellen1875 en 1920.
den de presentaties bijgewoond.
• Informatie over de Nieuwe
De kosten, inclusief koffie of thee,
Hollandse Waterlinie en hoe het
bedragen € 50,- per groep. Een groep
Blauwkapel verging in het gelijknamige fort, waarbij de herbouw en
dient uit minimaal 15 personen te
exploitatie van de kerk na de 2e
bestaan.
wereldoorlog zeker niet vergeten
wordt.
Wat krijgen de bezoekers tijdens
Kortom, tal van interessante zaken
de presentatie te horen en zien?
komen aan de orde.
• Uitleg over de bouwkundige
Mocht uw belangstelling gewekt zijn,
aspecten van de kerk: zo wordt het
wiskundig stramien, dat bij de bouw dan kunt u telefonisch of per email
contact opnemen met de secretaris,
in 1451 werd gebruikt, inzichtelijk
Ben van Hoeflaken.
gemaakt en de renaissancestijl

gedegen en in rustige betoogtrant uitgesproken, maar zij waren niet zeer
levendig.
In 1910 vierde Molengraaff zijn 25-jarig
ambtsjubileum. Zeven jaar later in 1917
gaf hij zijn laatste college: “Een terugblik”. Hierin gaf hij een overzicht van de
ontwikkelingen van het handelsrecht
vanaf het begin van zijn hoogleraarschap
tot aan zijn emeritaat.
Molengraaff wordt dan bankier in
Rotterdam
Op 7 juli 1931 overleed de rechtschapen,
ietwat gesloten maar gevoelige mens, die
Molengraaff was.
Ter gelegenheid van de heropening van
het gerenoveerde Molengraaff Instituut
voor Privaatrecht in de Wittevrouwenstraat werd op woensdag 23 juni 2004
een bronsreliëf van de naamgever van
het Instituut aan de buitengevel van het
pand onthuld.

Verkoop oude schoolplaten en lees-methode
Basisschool De Regenboog ruimt oude schoolplaten op. Het betreft oude land-, geschiedenisen biologieplaten. De kwaliteit verschilt van
plaat tot plaat. De oude schoolplaten zijn voor
ons niet bruikbaar meer omdat de informatie
verouderd is of intussen vervangen door
modernere methoden. Weggooien is zonde,
omdat wij weten dat veel mensen graag in het
bezit willen komen van een fraaie oude landkaart of plaat. De Regenboog wil deze kaarten
graag verkopen om op deze manier een beamer
voor schoolgebruik te kunnen kopen.
Datum inschrijven op gewenste schoolkaart: vrijdagmiddag 21 september van
14.00-15.00 uur
Plaats: gymzaal Wevelaan 2 van basisschool
De Regenboog of in het schoolgebouw
Werkwijze: alleen op deze middag zijn alle
kaarten uitgerold en genummerd. U kunt per
kaart een bod doen met opgave van uw naam
en telefoonnummer. De kaart wordt verkocht
aan de hoogste bieder. Dit wordt na 15.00 uur
bekend. U wordt gebeld! U dient de kaart vóór
17.00 uur op te halen en contant te betalen.
Het is niet mogelijk om op eerdere of latere tijdstippen de kaarten te bekijken en om per giro of
bank te betalen.
Daarnaast is er deze middag ook directe contante verkoop van leesboekjes en lesmateriaal
van onze oude leesmethode “De Leessleutel”.
Wij starten in september met een nieuwe
methode en willen u graag de gelegenheid
geven om goedkoop leesboekjes aan te schaffen. Wij hopen op veel belangstellenden.
Zegt het voort!
Team Basisschool
De Regenboog
Wevelaan 2,
3571 XS Utrecht;
tel: 271 17 70
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Contactgegevens
seniorenactiviteiten

T

Zangkoor Animato
in de Jeruzalemkerk:
Hr. De Grunt, tel: 271 55 87

Biljarten in de Lichtkring:
Hr. Spijk, tel: 271 46 54

Yoga voor senioren in
de Veeartsenijstraat:
Monique Blok, tel: 271 75 99

Gymnastiek in Prinsenhof:
Mevr. Van den Heuvel, 271 49 52
Mevr. Versteegh, tel: 273 39 35

Tuindorpsoos in Prinsenhof:
Mevr. Lubberts, tel: 271 39 60

Tentoonstellingen en
activiteiten
In de hal van Griftsteede in het Griftpark is
tot 14 september de fototentoonstelling
“Achtergelaten” te zien.
U ziet foto’s van speelgoed dat kinderen hebben
achtergelaten in openbare ruimtes. De foto’s zijn
gemaakt door Merlijn van der Wardt (1977).
Merlijn is student fotografie aan de Hogeschool
voor de Kunsten.
De expositie is gratis te bezoeken.
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.
“Solidair Griftpark” op zondag 23 september.
Het Griftpark viert die dag zijn 8e verjaardag.
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om
geld in te zamelen voor de natuurbeschermingsorganisatie ‘Vrienden van de olifant’.

Restaurant
Nieuw Bleyenburg:
tel: 272 58 77

Dagverzorging:
Wilma Udo,
tel: 0900-211 12 22

Senioren Advies Punt:
tel.: 273 60 01

Consultatiebureau voor Senioren:
Ludka Lyskawa, tel: 263 28 04

Competitie koersbal:
Mevr. van Wegen, tel: 273 02 92
Start weer 12 september

Recreatief koersbal:
Wies Kool, tel: 271 95 82

Klaverjassen:
Ad van Zon, tel: 273 44 07

Internetcafé: info in het café
op maandag- en vrijdagochtend en
woensdagmiddag
Nieuw: koffiedrinken voor wijkbewoners op de donderdagochtend

Wandelen ca. 3 km:
Hetty Scager, tel: 271 64 42

Wandelen 7-10 km:
Anna Kuitenbrouwer,
tel: 289 96 03

Wandelen vanaf 12 km:
Siny Bruins, tel: 276 37 37

Voordorpsoos:
Mevr. Copray, tel: 271 48 58

Hatha Yoga:
Mevr. Horsten, tel: 251 35 26
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Programma Cumulus
Welzijn 2007-2008
Het nieuwe programmaoverzicht
van Cumulus Welzijn is 29 augustus
uitgekomen.
In het programmaboekje vindt u naast alle
activiteiten, cursussen en inlopen van het nieuwe
seizoen ook informatie over de peuterspeelzalen,
het maatschappelijk werk en het opbouwwerk
bij u in de buurt.
Alle inwoners van de wijk Noordoost krijgen het
programma in de bus, als er tenminste geen Nee/
Nee-sticker op de brievenbus zit.
U kunt het in dat geval afhalen op het wijkbureau
of bij de bibliotheek.
Verdere informatie over het activiteiten- en
cursusaanbod kunt u krijgen bij de activiteitenadministratie van Cumulus Welzijn,
tel: 275 84 90, e-mail: aa@cumuluswelzijn.nl.
Het programma vindt u ook op
www.cumuluswelzijn.nl

Wist u dat.....
Wist u dat.......... de wijkpolitie grondig gereorganiseerd gaat worden? U zult daarover
door de politieleiding op 10 september worden
geïnformeerd tegelijk met de rest van de stad.
In ons volgend nummer zullen we uitvoerig aandacht besteden aan de consequenties van de
reorganisatie voor Tuindorp Oost.
Wist u dat.......... de in 2002 toegezegde
grotere afvalbakken op het plein van De Gaard
eindelijk geplaatst zijn. Nu maar hopen dat de
bezoekers hun afval daadwerkelijk in de bakken
gooien en niet ernaast.
Wist u dat.......... u iedere zondag- en woensdagmiddag een stadswandeling kunt maken met de
gidsen van Gilde Utrecht? Vertrek om 14.15 uur
vanaf de balie van de VVV, Domplein 9.

Natuurmiddagen voor alle
kinderen van 8 tot 12 jaar, die
graag met de
natuur bezig
zijn. Iedere woensdag van 14.00 uur
tot 15.30 uur.
We verzamelen in de
huiskamer van Griftsteede.
Evenementendag, oogstfeest
op zondag 14 oktober. Er worden verhalen uitgebeeld en het poppentheater Cassiopeia treedt op.

Stichting
Buurtcomité
Tuindorp-Oost:
Fruinplantsoen 90,
3571 PV Utrecht.
Telefoon: 271 37 36
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Website:
www.tuindorpoost.nl
Prikbord:
postmaster@tuindorpoost.nl
Wijkagent:
Angela van Vegchel, 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:
Rieneke Dingemans, Daniëlle Friedeman, Jolande Goddijn, Ben van Hoeflaken, Albert Hogema, Wijbrand
Keuning, Wies Kool, Kitty Mulder,
Menno Smit
F o t o g ra f i e :
Jean Offermann, Peter Kolkman.
Vo r m g e v i n g : Aard de Kruijf.
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
B e z o rg i n g : Ilse Thomis,
Tel: 271 37 36
O p l a g e : 2.900 stuks
Ve rs c h i j n i n g : 6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij:
30 september 2007

