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TUINDORP-OOST
Schoolleider Sander Glas onder de
speelplastiek “Ballenkorf” aan de
achtergevel van het schoolgebouw.
Het plastiek is in 1979 ontworpen
door G. Stein en is gemaakt
van polyester op een ondergrond van multiplex.
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Als we de school aan de Winklerlaan binnenkomen valt ons meteen op hoe praktisch het
gebouw is ingericht. Er zijn geen trappen naar
een bovenverdieping en de indeling van de
ruimten is zeer overzichtelijk. De school is een
eigen gymnastieklokaal rijk. Er heerst een opmerkelijke rust in het gebouw. We gaan naar de kamer van
schoolleider Sander Glas. In het voorvertrek zitten een
paar leerlingen te werken. Als ze ons zien trekken ze
zich bescheiden terug.
Sander vertelt, dat in het gebouw
vroeger de St. Jorisschool was gevestigd, een school voor Speciaal
basis Onderwijs (SBO). Sinds 1998 zit
SO De Pelsschool (voorheen Dokter
Pelsschool) in dit gebouw. Dit is een
school voor Cluster IV onderwijs
(voorheen Z.M.O.K.). Dat doet ons
meteen vragen of er ook een Cluster
1, 2 en 3 is. Dat blijkt zo te zijn.
Binnen het speciaal onderwijs zijn
er clusters voor: 1; visueel beperkte
leerlingen, 2; dove en slechthorende
en leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden, 3; leerlingen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en langdurig zieke, 4; leerlingen met ernstige gedragsproblemen.
Op de locatie Winklerlaan zitten zo’n
zeventig kinderen verdeeld over zes
groepen van twaalf. De kinderen
komen uit de hele regio en zijn in de
leeftijd van vijf tot en met dertien

jaar. Ze worden gehaald en gebracht met
taxibusjes en blijven de
hele dag op school.
We vragen hoe kinderen bij dit onderwijs
terechtkomen.
Sander: “als scholen denken dat een
kind extra hulp nodig heeft, gaat zijn
dossier naar het Regionaal Expertise
Centrum (REC) in Amersfoort.
Daar buigt een comité van wijze
mannen, waaronder pedagogen en
psychologen, zich over het dossier.
Het comité bekijkt of het kind een
indicatie moet krijgen voor speciaal
onderwijs of voor gewoon onderwijs
met speciale begeleiding of met extra
materialen.”
Op het ogenblik zijn op de groep van
69 leerlingen slechts 5 meisjes.
Op de vraag hoe dat komt zegt
Sander: “De kinderen hier op school
hebben ernstige gedragsproblemen.
Bij jongens zijn die meer
naar buiten gericht, bij
meisjes vaker naar binnen gericht. Daardoor
zijn die minder lastig in
een groep.
De oorzaak van die
gedragsproblemen is
meestal een combinatie
van de thuissituatie en
het kind zelf. We hebben
dan ook bijna nooit alle
kinderen uit een gezin.
Het ene kind redt zich
wel in de gezinssituatie
en het andere niet. Ook
zijn de meeste kinderen

hier normaal intelligent, al hebben ze
soms door omstandigheden een leerachterstand opgelopen.”
We willen nog graag
weten welk lesprogramma
er geboden wordt. “We hebben het normale programma
van een gewone basisschool, maar bereiken vaak
niet de doelen die op een
gewone basisschool gesteld

worden. Maar we bieden wel iets
extra’s: we creëren een andere
pedagogische sfeer, een andere
omgang met de kinderen. Daardoor
functioneren ze hier heel goed.
Bij de oudere twee groepen onderscheiden we ‘leerkinderen’ en ‘praktijkkinderen’. Een groot deel van de
praktijkgroep stroomt door naar het
praktijkonderwijs. Waarom zouden
wij ze dan nog de laatste twee jaar
in de boeken stoppen?
We zijn vorig jaar begonnen om voor
hen praktijkvakken aan te bieden.
Het kookprogramma draait al goed.
Ook hebben we net de tuin veranderd. Het was een bloementuin met
een zitkuil. Dat was wel leuk, maar
we deden er niets mee. Nu is het
een moestuin met vier bedden. De
producten gebruiken ze in de keuken
voor een broodje gezond bijvoorbeeld. Ook verkopen ze wel groente
aan de leerkrachten. Het derde
praktijkvak is techniek. Het praktijkonderwijs werpt al zijn vruchten af:
de kinderen vinden het geweldig en
zijn er trots op. Ze leren er veel van
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en het is ook een stimulans voor de
lessen in de klas. Helaas is de reguliere subsidie niet toereikend om deze
extra’s te bekostigen.
Juist deze kinderen hebben het zo
hard nodig. We zijn dan ook regelmatig bezig sponsors te vinden.”
“Ieder groep kinderen heeft zijn
eigen vaste leerkracht, die altijd
tussen de kinderen zit. In iedere
klas is zelfs een eigen magazijn,
zodat de leerkracht nooit de klas uit
hoeft. Die constante aanwezigheid
van een vaste begeleider geeft veiligheid en rust. Ze luisteren allemaal
naar ons. Ze hoeven ook geen angst
te hebben dat ze van een buurjongen
een klap krijgen. Die luistert immers
ook naar ons. Dat betekent wel dat
we nooit een invaller kunnen hebben.
Dan gaan ze gek doen, niet om te
plagen, maar omdat ze zich niet
veilig voelen. Sommige kinderen
wachten dan niet tot ze een klap
krijgen, maar delen zelf de eerste
klap uit. Om dezelfde reden kunnen
we niet met vrijwilligers of met
ouders werken. Die laatsten hebben
trouwens vaak hun eigen problematiek”
Als we tijdens een korte rondleiding
buiten een groepje van de jongste
kinderen zien spelen in een zandbak,
valt op dat die niet allemaal even
oud zijn. De leeftijden blijken te
variëren van vijf tot acht jaar. Sander
legt uit, dat ze weliswaar niet even
oud zijn, maar sociaal-emotioneel
goed bij elkaar passen.
Als we afscheid nemen, zegt Sander
nog hoe blij ze zijn met het voetbalveldje dat de buurt heeft laten aanleggen vlak bij de school. Er wordt
dankbaar gebruik van gemaakt.

Op zondag 11 november was het weer zover: het ‘lichtfeest’ van Sint Maarten, patroonheilige van Utrecht, werd
uitbundig gevierd in Tuindorp-Oost. Bijna een traditie sinds
de eerste keer in 2000. Na het vallen van de avond verzamelden zich op het Hamakerplein tientallen kinderen en
hun begeleiders met lampionnen. Voor de liefhebbers was
er warme chocolademelk of Glühwein, maar belangrijker:
het verhaal van Sint Maarten werd nog maar weer eens
aan de kinderen verteld en de traditionele liedjes werden
geoefend. Aansluitend trok een bonte stoet zingend en
snoepend door de straten van de buurt om overal waar
een kaarsje brandde aan te bellen.

Sinds een jaar
komt een grote groep bewoners
van de Trooster- en Van Everdingenlaan één zaterdagochtend in de maand
werken in de nieuw aangelegde bloemvakken. Er wordt gewied, gesnoeid,
geschoffeld en….. koffie gedronken bij de ‘Barmhartige Samaritaan’. Op
de foto is een deel van de groep bezig bloembollen te poten.
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E-mail adres Wijkkrant
Tuindorp-Oost
Met ingang van heden is het mailadres van de wijkkrant veranderd
in: redactie@tuindorpoost.nl.

Succesvolle informatiemarkt voor senioren
Op 15 november stond de serre van Nieuw Bleyenburg vol
marktkraampjes. Op de vraag van een lid van de wandelclub
die op dat moment daar verzamelde, kon Bep Melis antwoorden:
“Dit is een informatiemarkt voor senioren over diensten, die het
hun mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen.”
Aanwezig waren Aveant met een kraam over personenalarmering, Thuiszorg en het Consultatiebureau. De Sociale
VerzekeringsBank was vertegenwoordigd met informatie over
het persoonsgebonden budget.
De werkgroep “contacten” van Senioren Actief in Noordoost
kon met gepaste trots het programma Senioren Actief Noordoost
presenteren aan wethouder Cees van Eijk.

BERICHT VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’
Nieuwjaarsgroet krantenbezorgers
De donkere dagen van Kerstmis en Oud & Nieuw staan weer
voor de deur. Traditiegetrouw gaan rond de jaarwisseling de
bezorgers van dagbladen en huis-aan-huiskranten langs de
deuren met een nieuwjaarsgroet. Veel bewoners stoppen
hun krantenbezorger dan wat geld toe om hem of haar te
bedanken voor de verleende diensten. De laatste jaren krijgt
de politie steeds meer klachten van bewoners die zeggen
twee of meer keer iemand aan de deur te hebben gehad van
een krant. De politie raadt u daarom aan altijd even naar
het legitimatiepasje van de bezorger te vragen. De ‘echte’
krantenbezorger zal begrip hebben voor uw vraag en dit
zonder problemen kunnen tonen. Zo weet u zeker dat uw
beloning bij de juiste persoon terechtkomt!

Wie haalt straks uw auto leeg?

Dit programma bevat diensten en activiteiten voor senioren in
Noordoost. Gratis exemplaren zijn af te halen bij het SAP in
Nieuw Bleyenburg.
De middag werd goed bezocht en de markt zal mede daarom
jaarlijks terugkeren in de wijk.

Even voorstellen:

Bertus van Breukelen,
creatieve buurtgenoot.
Na ongeveer 50 jaar gewerkt te hebben in
het bedrijfsleven en het onderwijs begon
Bertus (*1921) na zijn pensionering met
zijn kunstzinnige liefhebberijen.
Eerst maakte hij tientallen Oudhollandse
spellen na met behulp van gebruikt hout,
knutselde hij loopauto’s en konijnenhokken
voor zijn kleinkinderen en maakte hij een
“wip”molen op schaal na voor in zijn tuin.
Toen de kleinkinderen groter werden, ging
hij over op het schilderen in olieverf en het
schilderen met stof en het etsen op eterniet
voor de hele familie.
Toen er in zijn tuin enkele bomen gekapt
moesten worden, begon hij met het hakken,
snijden en draaien in hout en het maken van
lijsten voor zijn schilderijen. Nu dat werk
allemaal wat te zwaar is geworden, is hij weer met verschillende
schildertechnieken bezig. Diverse voorwerpen als kannen,
kruiken en doosjes heeft hij bewerkt met Hindenlooper schilderwerk, met spatten, met craquelé goud, met zilver en glitter in
natte lak. Ook schildert hij bloemetjes op geverniste doosjes.
Tevens maakt Bertus kleine attenties en kaarten voor Kerst en
Nieuwjaar met een speciale vouwtechniek van o.a. theezakjes
en figuurzaagt hij paashaasjes voor zijn achterkleinkinderen.

De politie moet constateren dat – na een relatief rustige
periode - het aantal inbraken in auto’s de laatste tijd weer
toeneemt. In Tuindorp Oost is vooral de omgeving van winkelcentrum De Gaard een geliefd werkgebied van autoinbrekers.
Daarom houdt de politie verscherpt toezicht.
Helaas zijn nog steeds niet alle automobilisten zich ervan
bewust dat ze geen waardevolle spullen in hun auto moeten
achterlaten. Bestuurders worden daarom gewaarschuwd door
middel van flyeracties. De gemeente heeft extra borden
geplaatst met ‘niets erin, niets eruit’.
De politie adviseert om uw waardevolle eigendommen nooit
in de auto achter te laten, ook niet als u maar een enkele
boodschap wilt doen. En ook niet als de goederen onttrokken
zijn aan het zicht, bijvoorbeeld in de kofferbak. Weest u zich
ervan bewust dat dieven u in de gaten kunnen houden terwijl
u uw tas of laptop hier veilig denkt op te bergen.

Bel 112 bij verdachte situaties
Bent u bezoeker of omwonende van het winkelcentrum en
ziet u iets verdachts? Houden personen zich verdacht op
op het parkeerterrein? Of ziet u iemand met opvallende
belangstelling voor auto’s? Bel dan het alarmnummer 112.
Dat stelt de politie in de gelegenheid om de verdachte(n)
op heterdaad aan te houden. Is de verdachte inmiddels
verdwenen? Bel dan 0900 – 88 44.
In de maand januari exposeert
Bertus schilderijen in het
restaurant
van Nieuw
Bleyenburg.
In de vitrine
kunt u andere
producten van
deze creatieve
liefhebber bewonderen zoals:
• Klein houtsnijwerk
• Houtdraaiwerk • Houtinlegwerk
• Hindenlooper schilderwerk
• Fantasie schilderwerk
• Figuurzaagwerk • Goud achter glas
• Glasapplicatie • Visitekaartjes
• Beschilderde doopkaars
• Vouwwerk van theezakjes.
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FORT BLAUWKAPEL III en slot.

T

In 1997 wordt het fort door het Ministerie van Defensie overgedragen aan de
gemeente Utrecht. Die heeft een plan gemaakt voor de toekomst van het fort
waarin de woonfunctie samen met natuurontwikkeling en recreatie voorop
staat. Het plan is inmiddels grotendeels uitgevoerd: het fortkarakter van
Blauwkapel is gehandhaafd
en zoveel mogelijk versterkt. Daarnaast zijn
wonen en werken beperkt
toegevoegd. Het bestaande
buurtschap inclusief de
kapel is natuurlijk gehandhaafd. In de directe omgeving van de huizen bij de
kapel en op de voormalige
voetbalvelden zijn in totaal
16 woningen gebouwd. Het
reduit is in de oorspronkelijke staat teruggebracht, waarbij het wachthuis weer
op een eiland ligt. Scoutinggroep Willem de Zwijger blijft er zijn onderkomen
houden. In de bomvrije kazerne ten noorden van de kapel zijn ruimten voor
ambachten en ateliers voor kunstenaars gerealiseerd. Het noordwestelijk deel
van het fort krijgt vooral een recreatiefunctie met wandelpaden, picknickplaats en steiger langs het water. Het oostelijk deel blijft natuurgebied (FOTO)
en is ook in de toekomst alleen met een gids toegankelijk.

De architectuur van de woningen door F. A. Steegman

Blauwkapel is uniek in Nederland. Om
nieuwbouw te integreren in een dorp, dat
op dat moment een sfeer ademt van jaren
terug, waar burgerhuizen en militaire
bouwwerken naast elkaar staan, zullen
nieuwkomers in het oude tijdsbeeld moeten gaan passen. Zoals destijds de komst
van het leger het dorp in korte tijd een
ander aanzien heeft gegeven, heeft het
dorp nu een duidelijke verandering ondergaan: die van de nieuwe bewoner. De
verzameling gebouwen is, net als zijn
bewoners, te zien als een gemeenschap.
Een gemeenschap van woningen, bedrijfjes en militaire gebouwen. Nieuwkomers
zullen zich altijd blijven onderscheiden,
wel zullen ze kenmerken van de bestaande groep moeten hebben.
De nieuwe woningen zijn verwant aan
de typen die al in Blauwkapel staan. De
4

vrijstaande woning naast de kapel heeft
dezelfde doorsnede als de aangrenzende
rug-aan-rug woningen, maar nu in twee
richtingen waardoor een soort pastoriewoning is ontstaan. Het is een deftig en
een beetje belegen type waardoor het
zich aan het kerkpleintje goed voegt.
De indeling van de woning is vergelijkbaar met een Friese pastoriewoning;
een middengang met verblijfsruimten in
de vier hoeken. De ruimten zijn ruim
bemeten en vooral de grote woonkamer,
gericht op de tuin, is monumentaal.
De drie geschakelde woningen tegenover
het kerkplein zijn verwant aan het vrijstaande type, maar veel volkser. Dezelfde
steen, detaillering, kozijntypen en geknikte dakvorm. Samen horen ze bij het
burgerlijke deel van de gemeenschap.
Deze woningen ontlenen hun bijzondere

karakter aan het feit dat ze breed en ondiep zijn, om op de beschikbare maat nog
zo veel mogelijk tuin over te houden. Om
de privacy van de zongerichte voortuinen
te bevorderen, zijn ze enkele decimeters
verhoogd ten opzichte van de straat.
Dan volgen de typen nabij de bomvrije
kazerne, dit zijn duidelijk militaire figuren,
bonkig en stoer. Ze horen bij het militaire
deel van de gemeenschap. Door het
straffe ritme van geprononceerde kapellen
tegen een leigrijze achtergrond lijken het
wachters in het gelid die samen een erehaag vormen naar de kazerne. De achtergevels tonen echter hun achtergrond; ook
zij komen uit een burgerlijke familie; de
achtergevels zijn verwant. Ook deze
woningen zijn breed, waardoor de woonruimten veel gevel hebben.
Enkele woningen hebben door hun ondiepere voortuinen een garage, weer
anderen een atelier dat diverse gebruiksmogelijkheden biedt. Het laatste type
staat bij de woningen met de erehaag
in het gelid, maar wijkt af door een geringere breedte, plattegrond en kapvorm.
Dit type staat in de frontlinie en begeleidt
de bezoeker door de erehaag. Ook deze
woningen zijn, evenals hun kompanen,
ruim bemeten en volledig; het zijn eretroepen.
De bewoners voelen zich op deze plek
erg thuis. De rust van deze omgeving
binnen de grenzen van de drukke stad
Utrecht. Zij hebben verschillende activiteiten ontplooid om de omgeving nog
verder te verfraaien in het natuurlijke
beeld van Blauwkapel. In de fortgracht
zijn tienduizend moerasplanten geplant.

Een onderlinge hechte band is ontstaan.
Het fort is door de gemeente en Bemog
projektontwikkeling uit Almere met de
architect Dieke van Wieren ontwikkeld tot
een kindvriendelijk oud dorp met nieuwe
structuren. Voor menige oude bezoeker
van het dorp en de kerk wellicht een
doorn in het oog. Veranderingen kun je
niet tegenhouden, de bekendheid van de
kerk met zijn omgeving geven nieuwe
impulsen voor het fort en dorpje van
Blauwkapel.

Van Everdingenlaan
Ewoud van
Everdingen
werd geboren
in Delft op 26
februari 1873.
Hij deed eindexamen gymnasium in 1889 en begon zijn studie
wis- en natuurkunde in 1891 in
Leiden. In 1897 promoveerde hij bij
Kamerlingh Onnes op het proefschrift
“Metingen over het verschijnsel van
Hall en de toename van den weerstand in het magnetisch veld”.
Hij werd daarna tot 1902 assistent
van Kamerlingh Onnes op het Leids
natuurkundig laboratorium en van

1900 tot 1910 privaatdocent in de
natuurkunde.
In 1903 trad hij in dienst van het
Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut (KNMI) in De Bilt als directeur. Van 1907 tot 1938 was hij er
hoofddirecteur.
In 1910 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de meteorologie, klimatologie en oceanografie
aan het Geografisch Instituut van de
Rijks Universiteit Utrecht. In 1921
werd hij verkozen tot lid van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen te Amsterdam.
Van Everdingen stierf op 17 juli 1955
in Amersfoort

Vereniging “Vrienden van Blauwkapel”
Secr.: Jan Provostlaan 57, 3723RC Bilthoven
Tel: 030-2287342, Email: bcvanhoeflaken@hotmail.com
Op de zondagmiddagen in de Adventstijd en op Kerstnacht worden in
de oecumenische onderwegkerk Blauwkapel aan de Kapeldwarsweg
bijzondere bijeenkomsten gehouden, waarin meditatie en muziek
centraal staan.
1e Adventszondag 2 december; aanvang 15.00 uur
Voorganger: drs. D. Werkman, m.m.v. Politie Mannenkoor Excelsior,
o.l.v. Michel de Valk; orgel: Marjan Feij
2e Adventszondag 9 dec.; aanvang 15.00 u
Voorganger: pastor A. van Dam, m.m.v. leden van Kleinkoor “Caprice”,
o.l.v. Jan Willem Dijkens; orgel: Wim Kroon
3e Adventszondag 16 dec.; aanvang 15.00 uur
Voorganger: drs. D. Werkman, m.m.v. Willemijn van Doorne, altblokfluit en
Eddy Vliem, orgel
4e Adventszondag 23 dec., aanvang 15.00 uur
Voorganger: pastor A. van Dam, m.m.v. Liesbeth van Woerden, alt;
Machteld Loeff, viool; Janet Loen-Ras, dwarsfluit en Han Siemons, orgel
Kerstnachtdienst, maandag 24 december; aanvang 22.00 uur
(kerk open om 21.15u; vanaf 21.30 u samenzang)
Voorganger: pastor A. van Dam, kamerkoor Nescio o.l.v. Richard Kits;
Gerard Koning, trompet en Piet van Helden, orgel
VOLKSKERSTZANG
Woensdag 19 december organiseert de kerkelijke gemeente Groenekan de
jaarlijkse VOLKSKERSTZANG in Blauwkapel. Deur open: 19.30 uur
Aanvang dienst: 20.00 uur.
Ds. C. Hoogerwerf en Ds. P. Pannekoek
gaan voor. Muzikale medewerking wordt
o.a. verleend door Klaas van Boggelen
(orgel), Michiel Plomp (trompet), Peter
Klopstra (contrabas), Caroline Klopstra
(altfluit).
Iedereen is van harte welkom! In Blauwkapel mag alleen in de parkeervakken op
de Kapelweg geparkeerd worden.
Rondleiding met powerpointpresentatie
van een groepje cursisten van de volwasseneneducatie van het ROC MiddenNederland. Wilt u ook een bezoek aan
de kerk brengen? Neem contact op met
secretaris Ben van Hoeflaken.

Bericht van
winkelcentrum
Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent
voor de ondernemers in winkelcentrum
De Gaard een drukke periode. Na de intocht
van Sinterklaas werden de kinderen in De Gaard
een tweetal zaterdagen verwend. Op zaterdag
24 november was de Buffet-Piet aanwezig.
Deze gezellige Piet reed rond met een tafel om
zich heen waarop allerlei lekkernijen klaar lagen
voor de kids. Op zaterdag 1 december was de
Bakfiets-Piet aanwezig. Met zijn bakfiets reed
deze Piet door het winkelcentrum en zodra hij
kinderen zag, stopte de Piet om de kinderen te
trakteren op een lekkernij.
Om in de Kerstsfeer te komen werd eind november het winkelcentrum aangekleed met allerlei
kerstdecoraties. Aan de pui werden groene takken, kerstballen en andere versieringen opgehangen en de eerste negen bomen op het plein
werden versierd met vele kleine lichtjes.
In de winkels zullen vanaf 7 december kleurplaten worden uitgedeeld aan de kinderen.
De kinderen kunnen thuis van de kleurplaat een
kunstwerk maken. Op zaterdag 22 december
kunnen de kinderen hun kunstwerk afgeven aan
de Kerstman in het winkelcentrum waarna hij er
een prachtige placemat van zal maken. Elk kind
dat meedoet heeft dus tijdens het kerstdiner een
eigen placemat onder zijn bord liggen.
Kortom het is weer gezellig boodschappen doen
in winkelcentrum De Gaard tijdens de drukke
feestmaand.
Het Buurtcomité Tuindorp-Oost
nodigt alle lezers en lezertjes
van deze wijkkrant uit op een
informele
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op zondag 13 januari 2008
van 13.30 uur tot 15.30 uur
in de Tuindorpzaal aan de Obbinklaan
(zij-ingang van de Jeruzalemkerk)

Met de ervaring van voorgaande jaren
in gedachte verwachten we een
gezellige, ongedwongen ontmoeting
met buurtgenoten.
De dan net afgetreden voorzitter van
het buurtcomité zal ook aanwezig zijn.
Wij zorgen voor een lekker kopje koffie
en een drankje.
En voor spelletjes voor de kinderen.
U krijgt na Kerstmis nog een uitnodiging
in de bus, maar noteert u de datum vast?
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Het buurtcomité heeft vanaf 2000 als een van de speerpunten van zijn activiteiten sterk geijverd voor de beschikbaarstelling van een welzijnslocatie in Tuindorp Oost.
In januari liet het u per rondschrijven weten, dat nu dat doel
(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
bereikt is, het niet aan het buurtcomité is om te bepalen
welke activiteiten er in de nieuwe ruimte gehouden gaan
a) Prinsenhof. Er komt dan toch schot in de plannenmakerij. De
worden. Het moet een zaak van álle buurtbewoners zijn om
gemeente had randvoorwaarden opgesteld voor de nieuwbouw op
van het gebruik iets moois te maken. Het buurtcomité zal
het terrein van Prinsenhof. Kennelijk kan daaraan worden voldaan,
er dan ook over waken, dat beslissingen rond het gebruik
gezien het feit dat het in de bedoeling ligt per 31 december 2008
van de ruimte niet door enkelen genomen worden, maar
het gebouw niet langer ter beschikking te stellen van de huurders.
Dat overigens behoudens uiteindelijke goedkeuring door het College breed gedragen worden door de buurt met een maximum
aan openheid.
van Kerkrentmeesters. De nieuwbouw zal zich beperken tot het
huidige terrein van Prinsenhof. Er wordt gedacht aan een kerkelijk
e) Woningbouw op het voormalige terrein van de
kantoor beneden met enkele lagen levensbestendige appartementen Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan (Eykmanerboven. Het gebouw wordt niet hoger dan de aangrenzende
hof). Conform de huidige planning zullen de werkzaamheden van
Eykmanflat. Voor de nieuwbouw is een ontheffing van het behet bouwrijp maken van het terrein rond het uitkomen van deze
stemmingsplan nodig, een zogeheten artikel 19 procedure. Dat
wijkkant zijn voltooid. Rond dezelfde tijd zal de civiele aannemer
vraagt om uitgebreide inspraak. Dat geldt ook voor de verlening
KWS het terrein overdragen aan de bouwkundige aannemer
van een bouwvergunning. Realisatie kan dus niet op korte termijn
Boele & Van Eesteren. Er kan dan aansluitend met de bouw gestart
worden verwacht.
worden. Het streven blijft om het “heiwerk” vóór de kerstvakantie
b) Het toilet bij De Gaard. In de vorige wijkkrant schreven we
klaar te hebben. Er zullen zogenaamde grondgevormde funderings“Er is al begonnen met het leggen van de leidingen en binnenkort
palen toegepast worden. Deze funderingspalen worden niet geslawordt het toilet geplaatst.” Tijdens de werkzaamheden is men
gen, maar geboord met een avegaar. Na de jaarwisseling zal worechter gestuit op bestaande leidingen, waarvan men de aanwezigden begonnen met het leggen van de geprefabriceerde funderingsheid niet kende, maar wel had kúnnen kennen. De locatie van alle
balken. Op woensdag 12 december is er op de locatie een feesteleidingen van Eneco, Casema, KPN, Vitens en anderen is namelijk
lijke handeling met de kopers. Tussen 14.30 uur en 17.00 uur.
centraal geregistreerd. Er was helaas vergeten in dat bestand te
Mogelijk zal er dan enige (parkeer) overlast zijn, waarvoor wij uw
kijken. De betreffende nutsbedrijven moeten nu akkoord gaan met
begrip vragen. Inmiddels is na overleg met de gemeente en de
verplaatsing van hun leidingen en daarvoor dan een vergunning aan- politie een tijdelijke uitrit voor het bouwverkeer aangelegd. Dat om
vragen. Een nieuwe onnodige vertraging dus in de plaatsing van het de uitritten aan de Winklerlaan en de Jordanlaan niet extra te
in maart 2004 door het college beloofde toilet.
belasten vanwege de veiligheid van met name de scholieren. Het
c) Het draagvlakonderzoek betaald parkeren aan de
bouwverkeer rijdt via de Winklerlaan het terrein op en verlaat het
zuidkant van Tuindorp Oost. Er werden in september vragenlangs het huisnummer 50 aan de Prof. Zonnebloemlaan. Laden en
lijsten verspreid onder 304 adressen in het enquête-gebied. In totaal lossen zal gebeuren binnen de bouwhekken, niet op straat.
zijn er 199 vragenlijsten op tijd teruggestuurd. Slechts 42,7 % van
f) Criteria voor de invoering van betaald parkeren. In
de respondenten gaf aan vóór invoering van betaald parkeren te
de parkeernota 2003 is vastgelegd, dat alleen op verzoek van tenzijn. Daarmee is invoering van de baan. Ook in 2002 en 2004 werd
minste 20 bewoners een parkeerdrukmeting gedaan kan worden.
betaald parkeren door de bewoners van dit gebied al afgewezen.
Indien de parkeerdruk dan hoger blijkt dan 80% van de beschikbare
d) Buurtruimten aan de Wevelaan. De verbouwing aan de
parkeerplaatsen volgt een draagvlakonderzoek. Het college wil nu
Wevelaan is klaar. De twee lokalen hebben een eigen ingang aan de echter het parkeerbedrijf de vrijheid geven ook zonder die verzoezijkant van de school gekregen. Er is een eigen toiletgroep, gardeken van bewoners een parkeerdrukmeting te houden. Dat houdt het
robe en bergruimte gecreëerd. Eén ruimte is geschikt gemaakt als
risico in, dat een dergelijke meting gedaan kan worden op andere
bewegingslokaal en het andere als vergader- / hobbyruimte en wordt gronden dan door bewoners ervaren parkeeroverlast. Bijvoorbeeld
momenteel van meubilair voorzien. Het fysieke beheer inclusief de
omdat de doelstelling uit het collegeprogramma moet worden
reservering gebeurt door de Gemeentelijke Dienst Maatschappelijke
gehaald. Die ambtelijke vrijheid is des te riskanter, omdat door de
Ontwikkeling. Momenteel wordt al vijf maal per week van de ruimcombinatie met de vage definitie van een invoeringsgebied bewoten gebruik gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld iedere maandagavond
ners volledig buiten spel gezet kunnen worden. Het parkeerbedrijf
van 19.00 uur tot 21.30 uur een soos voor de jongeren uit de buurt.
kan immers zelf bepalen in welke lanen een meting gedaan wordt.
Elke andere groep of club die voldoet aan de gemeentelijke voorVervolgens kan het, nadat de uitkomst van het draagvlakonderzoek
waarden voor gebruik van accomodaties kan zich ook melden.
bij het parkeerbedrijf bekend is, de lanen zó clusteren, dat er vaak
Een ruimte kan telefonisch geboekt worden via het verhuurloket
wel een “buurtje” te maken is, waar een meerderheid van de bewovan DMO Sport van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en
ners vóór invoering is. Deze aanpassing van de parkeernota, waar17.00 uur. Het telefoonnummer is: 286 28 13. Fax: 286 28 28.
voor overigens een nieuwe inspraakprocedure vereist is, mag ons
Op de site: www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=219998 vindt u alle
inziens alleen gebeuren in combinatie met een betere definitie van
informatie. Als u een van de zalen aan de Wevelaan boekt, dan kunt
het invoeringsgebied. De tegenwerping, dat bewoners het laatste
u uw sleutel bij het verhuurloket van de afdeling DMO Sport opwoord houden door het draagvlakonderzoek gaat gezien het bovenhalen: Kaatstraat 1, 3513 BK Utrecht. De sleutel geeft toegang tot
staande in het geheel niet op. Ergo: bewoners dienen niet alleen
de buitendeur en tot de door u gehuurde ruimte evenals tot de voor- het laatste maar ook het eerste woord te hebben.
zieningen van de buurtruimte. De naleving van de huurtijden wordt
Overigens spreekt het buurtcomité zich met dit commentaar alleen
steekproefsgewijze elektronisch gecontroleerd. Buurtbewoners
uit over de te volgen procedure. Het blijft als voorheen voorstander
mogen op dit moment kosteloos gebruik maken van de
van blauwe zones.
ruimten. Wel moet volgens het reguliere boekingsproces worden
g) Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein. Het
geboekt.
afgelopen jaar is het stil geweest rond de plannen voor de VeeBij technische problemen kan contact worden opgenomen met de
markt. De oorzaak daarvan is de problematiek van de vervangende
heer J. Muller, tel: 06-51129653; e-mail: j.muller@utrecht.nl.
locatie. Het ziet er nu naar uit, dat het college binnenkort een
In het voorjaar zal worden geëvalueerd of alles bevredigend verloopt. beslissing daarover zal nemen. Mogelijk wordt dan ook een tijdsHuurders die volgens de voorwaarden gebruik maken van een ruimte planning bekend. Helaas komt deze informatie te laat voor deze
wijkkrant.
kunnen daar dan vanzelfsprekend mee doorgaan.
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

Contactgegevens
seniorenactiviteiten
NIEUW BLEYENBURG
Restaurant: tel: 272 58 77
Dagverzorging elke dag van 10.00-16.00 uur:
Wilma Udo, tel: 273 60 07
Senioren Advies Punt op maandag en
donderdag van 10.00-13.00 uur:
tel.: 273 60 01
Consultatiebureau voor Senioren:
Ludka Lyskawa, tel: 263 28 04
Competitie koersbal:
Mevr. van Wegen, tel: 273 02 92
Recreatief koersbal: Wies Kool, tel: 271 95 82
Klaverjassen: Ad van Zon, 273 44 07
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
Internetcafé: tijdens opening op maandag- en vrijdagmorgen
en woensdagmiddag
Koffiedrinken voor wijkbewoners: verschoven naar
de dinsdagochtend om 10.30 uur!!! U wordt verwelkomd
door een gastheer of gastvrouw. Die klaarzit met een pot koffie
in de serre. Ideaal om uw kennissenkring uit te breiden of voor
als u eens even geen zin heeft om alleen thuis te zitten.

Eenmalige activiteiten in Nieuw Bleyenburg
Di. 11 dec 10.30-12.00 Workshop Mandala’s maken
Do. 13 dec 14.00-15.30 Samen zingen, gezellige middag met Oud Hollandse liedjes
Ma. 17 dec 14.00-16.00 Schoenenverkoop Versluys
Di. 18 dec 15.00-16.30 Samenkomst: Op weg naar
kerst, m.m.v. koor Animato
Do. 20 dec 14.00-15.30 Kerststukjes maken
Vrij. 21 dec 10.00-12.30 Uitverkoop
modefirma Beijsterveld
Zo. 23 dec 18.00
Kerstdiner
Ma. 24 dec 17.30-20.30 Kerstavond
Hapjesbuffet en samenzang
m.m.v. koor Sophie’s Voice
Wo. 26 dec 14.00
Kerstbrunch
Do. 3 jan 14.00-15.30 Film op groot scherm:
Cirque du soleil
Do. 10 jan 13.30-15.30 Workshop kaarsen maken
Di. 15 jan 14.00-15.30 Loes Claerhout leest uit eigen
werk
Di. 22 jan 14.00-16.00 Optreden Bernadottekoor
Wo. 23 jan 10.30-15.30 Kledingbeurs
Do. 31 jan 14.00-15.30 Quiz over het koningshuis

OVERIGE

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, tel: 271 49 52
Mevr. Versteegh, tel: 273 39 35
Tuindorpsoos in Prinsenhof: Mevr. Lubberts, tel: 271 39 60
Voordorpsoos: Mevr. Copray, tel: 271 48 58
Hatha Yoga in de Wevelaan 2-4: M. Smeets, tel: 254 14 23

ACTIVITEITENPROGRAMMA
Woensdag 12 december
van 14.00 tot 15.30 uur:
vuurtje maken, popcorn poffen
Zondag 16 december van 12.00 tot 17.00 uur:
kerstmarkt met kraampjes van ondernemers rondom het
Griftpark, van 13.00 tot 16.00 uur: kerststukjes maken
Woensdag 19 december van 14.00 tot 16.00 uur:
kerststukjes en kerstballen maken
Maandag 24 december van 17.00 tot 19.00 uur:
levende kerststal; vrijwilligerskoor met viool en accordeon,
Glühwein en warme chocolademelk met kerstkransjes. In het
speelhonk uitbeelding van het kerstverhaal door het poppentheater Fiedel Diedel.
Donderdag 6 december tot 6 januari:
‘wonder winterpark”.
Op het terrein bij de skatebaan zijn twee grote tenten geplaatst.
Een tent van 20 x 25 meter, het “Wonder Paviljoen”.
Daarin staan eettafels en stoelen. Men kan er dineren. Er is een
kinderspeel- en oppasgedeelte, een open haard, een kerstboom,
loungebanken en een bioscoop voor de kleintjes. De andere tent
van 25 x 35 meter is een overdekte ijsbaan. Daarop zullen de
hele maand activiteiten plaatsvinden voor alle leeftijden, bijna
dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur. Op donderdag, vrijdag en
zaterdag zal er ’s avonds geschaatst worden op de meeslepende
klanken van een Big Band.

EXPOSITIES
“Boomcomposities”
Vanaf 16 november tot 21 december
presenteert beeldend kunstenaar Jeroen
Knevel een serie grafiekgelijkende boomcomposities in de hal van Griftsteede.
De boomcomposities zijn het resultaat van
componeren met fotografische originelen. Een spel dat de
grenzen verkent tussen fotografie, schilderen en grafiek.
In de composities schuilen verhalen van gehavende bomen.
De bomen die voor zijn camera 'poseerden' leven nimmer in
volle pracht. Ze zijn op enigerlei wijze blijvend getekend: een
ongenaakbare blikseminslag, aangetast door
vuur en vlam, aangevreten door insecten,
omver geworpen door krachtige winden en
waar de tand des tijds allerhande tekeningen heeft laten ontstaan. Dit werkt in op
de boom en schept andere verrassende
kleuren, contrasten, vormen, ritme, textuur,
perspectief. Aantasting die tot schoonheid leidt. Dat zijn de
elementen waarmee nieuwe grafiekachtige geabstraheerde
composities worden gesmeed die de moeite van het bezichtigen
waard zijn. De expositie is gratis te bezoeken.
Openingstijden van de hal: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Van 7 januari tot 16 februari hangen aan de wanden van
Griftsteede wandkleden en worden de vitrines gevuld met
sieraden. Dat alles van Victorine van Koolwijk
“De reizende glasbak” van 7 januari tot 1 april
is er een mobiele tentoonstelling in de vorm van een glasbak.
Door letterlijk een kijkje te nemen in deze glasbak krijgt de
bezoeker uitgebreide informatie over wat wél en wat níet in de
glasbak mag en waarom. Ook leert u over het recyclingproces en
over de verwerking van de scherven tot grondstof voor nieuwe
glasverpakkingen.
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IN GESPREK MET FILIPPO BUTTITTA,
TUIN 26 OP DE DRIEHOEK
Geboren 5 oktober 1943
in Bugheria bij Palermo
op Sicilie.
Toen wij vorig jaar onze tuin
“betrokken” maakten we al
snel kennis met deze altijd
vriendelijk lachende man. Hij
bood mij artisjokkenplanten aan en later bleek hij
steeds weer bijzonder gul met de vruchten van zijn
tuin. Wie is deze man? En hoe vindt hij het hier op
de Driehoek? Een aantal vragen zijn beantwoord
bij een kopje thee en een al bijna herfstig zonnetje
in september.
Sinds een jaar of vijf heeft Filippo de tuin. Hij
geniet er zeer van. Van huis uit voelt hij een verbinding met de natuur. Zijn familie op Sicilië heeft
mandarijnen- en citroenenplantages. Zo komen
we te spreken over zijn geboorteland. In 1979
ontmoette hij zijn Nederlandse vrouw, die daar
op vakantie was en vervolgens is hij in Nederland
terecht gekomen. Hij dacht voor drie maanden,
maar dat is dus heel wat langer geworden.
Filippo vindt het heerlijk in zijn tuin te werken.
Hij houdt van allerlei groenten (minder van fruit)
zoals courgettes, boerenkool en verschillende
soorten “ensalatas”. Hij werkt graag in de grond
en zegt “de grond is mijn Hollands paspoort”.
Dan gaat het over zijn droom…..in Italië een
soort openluchtmuseum maken van beelden die
hij zelf maakt in combinatie met de natuur.
Met glinsterende ogen en een zangerig Italiaans
accent vertelt hij erover. Ik, als al te nuchtere
Nederlandse, vraag hoe hij dat denkt te gaan
realiseren…..”nee!, is een droom, fantasie !...”.
Maar een stukje van die
fantasie is naar mijn idee
hier op ons tuinenpark
al zichtbaar geworden
In zijn tuin prijkt een
houten totempaal. Vorig
jaar hakte hij stukje bij
beetje geheimzinnige
gezichten in een boomstam. De laatste tijd
voegden zich steeds
meer beelden bij deze
markante stam. Filippo is beeldend kunstenaar en
helaas moest hij onlangs uit zijn atelier.
Nu fungeert het tuinhuisje (overigens een huisje
met een exotisch uiterlijk) als tijdelijke opslag voor
vele beelden, bijna een museum op de tuin.
Maar prettig is anders, dus als er iemand een
ruimte voor hem weet…..
Filippo werkt soms voor een steenhouwerij, dat
ligt hem wel en ook heeft hij meegeholpen aan
de restauratie van de Dom.
Na ons gesprekje (een gedwongen rust voor ons
beiden, we neigen maar hard door te werken) gaan
we weer aan de slag. Filippo ontwerpt en bouwt
een ingenieus afwateringssysteem. Langs de heg is
een aquaduct ontstaan….een mediterraan stukje
oudheid op de Driehoek! Wat willen we nog
meer?!
Jaqueline Lodders

8

zoekt
vrijwilligers!!!!!
In de woonvoorziening Nieuw
Bleyenburg aan de van Esveldstraat
wonen 20 oudere zorgvragers van
Abrona, allen met een verstandelijke
handicap. Per tweetal bewonen zij
een appartement op de 3e verdieping
van dit seniorencomplex. Naast hun
eigen appartement is er ook een
gemeenschappelijke ruimte waar
samen koffie, thee en limonademomenten zijn en door een aantal
mensen de maaltijden gebruikt
worden. Hier is ook 24 uur per dag
leiding aanwezig. In de directe omgeving zijn vele mogelijkheden om
te winkelen of uit te gaan en de bushalte is op loopafstand gelegen. Op
de begane grond van het gebouw is
bovendien een restaurant.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die diverse dingen,
zoals fietsen, wandelen, computeren,
koffiedrinken etc., met onze bewoners willen ondernemen.
Is dit iets wat u aanspreekt, twijfel
dan niet en bel met Marcel de Wit
030-263 01 11
Tot ziens in Nieuw Bleyenburg!!!!!
Astrid Gorissen

Wist u dat.....
Wist u dat.......... een oplettende
buurtgenoot meldde, dat de fietssymbolen in de Van Everdingenlaan en
Troosterlaan gespiegeld waren aangebracht? Daardoor waren de fietsstroken niet rechtsgeldig. Inmiddels
heeft de aannemer zijn fout hersteld.
Wist u dat.......... u nog t/m maandag 10 december bij het Milieupunt
Noordoost in het Griftpark een
retourkerstboom kunt huren?
Bestellen kan via het bestelformulier
op www.milieupuntenutrecht.nl. of
bij het milieupunt Van Swindenstraat 129, tel: 275 90 13.
Wist u dat.......... Marlies Smeets
benoemd is tot algemeen projectleider van Binnenplaats? Zij is verantwoordelijk voor de al bestaande hostels, zoals De Hoek, en ook voor de
nog te realiseren hostels, zoals in
Overvecht bij het ziekenhuis.
Wist u dat.......... na onze oproep
in de vorige wijkkrant zich 3 senioren
hebben gemeld voor een op te richten Senioren Toneelgroep? We kunnen echter pas starten als we met 8
mensen zijn. Iets voor u?
Tel: 271 05 01 of 271 95 82

Kerst in de
Jeruzalemkerk,
Troosterlaan 65
Maandag 24 december:
Kerstavonddienst aanvang
21.30 uur. Inloop vanaf 21.00 uur.
Dienst met veel muziek en een overdenking. Thema: ‘Laten wij omzien
naar elkaar, geef het licht door, een
nieuw begin.’
Dinsdag 25 december:
Eerste Kerstdag; een dienst in samenwerking met jong en oud, aanvang
10.30 uur.

Stichting
Buurtcomité
Tuindorp-Oost:
Fruinplantsoen 90,
3571 PV Utrecht.
Telefoon: 271 37 36
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Website:
www.tuindorpoost.nl
Communicatie:
webmaster@tuindorpoost.nl
suggesties@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
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