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“Het Lachende Paard” , zo hebben vader
en dochter De Groot het terrein aan de
noordkant van Tuindorp Oost gedoopt.
Het ligt achter het zorgcentrum Tuindorp
Oost links en rechts van het toegangspad
naar het Ecologisch Tuinenpark ‘De Driehoek’. Begin 2005 namen zij het beheer
van dit stukje grond in Tuindorp Oost op
zich. Er lopen nu paarden, geiten, eenden
en kippen.
We vragen Martin, hoe hij als
bewoner van de buurt ’Elinkwijk’
in Zuilen hier verzeild is geraakt.
“Als geboren Utrechter ken ik de hele
stad goed en toen ik hoorde dat dit
vrij kwam was ik meteen geïnteresseerd. Mijn dochter Sanne wilde al
lang een paard en waar vind je in de
stad zo’n groot terrein. De grond is
van de gemeente, maar we hebben
een gebruikersovereenkomst en
moeten het in ruil daarvoor goed
beheren. Vóór ons waren er al verschillende andere beheerders. Die
groene stal bijvoorbeeld is al zo’n
dertig jaar geleden gebouwd. In die
periode is er ooit iemand geweest,
die het goed heeft gedaan, er veel
energie in heeft gestoken, maar daarna is het sterk verwaarloosd. We zijn
vol goede moed begonnen met het
opknappen. Eerst het terrein opgeruimd. Het lag vol rommel, hout en
prikkeldraad. Op de geitenweide
stond het onkruid mans hoog. We
hebben het gemaaid en sindsdien
houden de paarden en de geiten het

gras kort. Toen waren de hekken aan
de beurt. We hebben er ijzerwerk
tegenaan gezet om het steviger te
maken. Langs het pad was het hek
nog wel stevig, maar we wilden van
het prikkeldraad af. Dat was niet
prettig voor de dieren en ook niet
voor de mensen. We hebben er een
150 meter lange meidoornhaag tegen
geplant. Die begint al uit te lopen.
Zo wordt het een echt park. Ook hebben we een bankje geplaatst. Daar
zitten altijd wel mensen op, vooral
bewoners van het zorgcentrum. We
hebben de drinkbak voor de paarden
gerepareerd en een afdak gebouwd,
zodat de paarden droog staan. In
maart hebben we een klimaatbosje
geplant. Dat is onderdeel van een
grote landelijke campagne om CO2
in de lucht te binden en mensen te
stimuleren om de klimaatverandering
een halt toe te roepen. Het bosje
bestaat uit enkele walnotenbomen.
Nu zijn we begonnen met een nieuwe stal te bouwen. De oude komt
niet nóg een winter door. Ook moet
er nog een nieuwe schuur komen en
een nieuw hek rondom de paardenbak. Dan is de basis gelegd.”
Martin is regisseur bij de NOS.
Hij doet speciale projecten, zoals
Koninginnedag, verkiezingen en
Prinsjesdag. Waar vandaan dan
die affiniteit met het buitengebeuren? “Louter toeval” zegt hij.
“Gewoon een leuke hobby”. Maar
vast wel een dure en tijdrovende
hobby suggereren we. “Dat valt erg
mee. De grootste kosten zijn de
materialen om de stallen te bouwen.
De paarden eten zomers gras en
’s winters hooi, dat bijna niets kost.

Maar dan: iedere hobby kost geld en
we doen het beetje bij beetje”.
Martin heeft behalve dochter Sanne
ook een zoon. Die wil wel eens helpen met de bouw als er extra handen
nodig zijn, maar hij is niet echt
enthousiast.

Negentien-jarige Sanne wél.
Hoogste tijd om ook met haar
kennis te maken.
“Ik studeer natuur- en milieuwetenschappen. Dat past dus wel. Ik was,
als zoveel jonge meisjes, altijd al
paardengek. Toen ik hoorde van dit
terrein, zag ik meteen de mogelijkheden. In de stad staat een paard
dag en nacht in een hokje van twee
bij drie meter. Hier kan het vrij buiten
lopen. Een deel van het terrein ligt
wel erg laag en is vaak nat. Maar er
zijn ook hoger gelegen droge stukken. Vaak staan de paarden toch in
de nattigheid. Dat is dan hun eigen
keuze. Ze vinden het kennelijk niet,
zoals geiten, vervelend. Vaak zeggen
mensen, dat ze liever zien dat de
paarden droog binnen staan. Maar in
een hok, dat is pas zielig voor ze.
Eén paard is van ons. De andere
paarden hebben een andere eigenaar.
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Die zorgen er zelf voor. Het terrein
onderhouden doen we met z’n allen.
Met zo’n clubje is het te doen. Maar
toch… het vraagt wel veel tijd. De
meeste weekenden ben ik hier, als
het even kan, voor het onderhoud en
de bouw. Je moet niet vergeten, dat
het allemaal handwerk is. Ook ben ik
hier de meeste dagen wel een uurtje
voor mijn paard. Ieder van de anderen komt ook. Wieteke bijvoorbeeld,
die in de Eykmanlaan woont, komt
hier al heel lang voor haar paard
Herman. Ze is er nu ook. En dan niet

te vergeten Menno. Hij woont in de
flat hier tegenover. Hij heeft hier ook
een volkstuintje en loopt wel drie
keer per dag langs. Iedere morgen
geeft hij de kippen voer. Vorig jaar
hebben we trouwens een vos op
bezoek gehad. Die heeft een ware
slachting aangericht onder de kippen”.
Ik vraag nog wat het aantrekkelijke van Het Lachende Paard is
voor de buurtbewoners. Kunnen
ze komen kijken of meedoen? Is
het ook leuk voor de kinderen?
Martin vertelt dat er elke dag, vooral
bij mooi weer mensen heen en weer
lopen, zeker uit de verzorgingsflat,
maar ook regelmatig mensen met
kleine kinderen. Dat vinden we
natuurlijk leuk, maar het blijft bij kijken. We kunnen geen rondleidingen
geven. Ook kunnen we de hekken
niet openzetten. Die verantwoordelijkheid kunnen we niet nemen. Stel
dat er iets gebeurt…
Over een paar jaar, als alles opgeknapt is, kunnen we wel eens gaan
denken aan leuke dingen voor de
buurt. We hebben alvast een website
gemaakt, zodat de bewoners kunnen
meegenieten van onze hobby:
www.hetlachendepaard.nl.
Vader en dochter zijn zich bewust,
dat de gemeente over een aantal
jaren het gebied gaat herinrichten.
Hopelijk voor hen en voor de buurt
kan ‘Het Lachende Paard’ daar ingepast worden. Gelukkig wilden ze daar
niet op wachten en daar kunnen we
blij mee zijn.
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Noodkreet
De redactie van de Wijkkrant Tuindorp-Oost moet dringend worden uitgebreid met enkele leden en met een eindredacteur. Te veel
werk komt nu op te weinig schouders neer, meestal op slechts
twee: een linker en een rechter. Om de krant aantrekkelijk te
houden is inbreng van meer mensen gewenst. Wie zoeken we?
Mensen, die oog en oor hebben voor wat er speelt in de buurt en
daar aandacht aan (laten) geven in de vorm van aankondigingen,
verslagen en interviews. Zij verzamelen ook de binnengekomen
kopij van derden, beoordelen die op hun plaatsbaarheid en redigeren zonodig.
De eindredacteur dient het contact met correspondenten en met
de drukker te onderhouden. Hij / zij beheert tevens binnen het
buurtcomité de portefeuille communicatie.
Vindt u het leuk om met veel mensen in de buurt contact te hebben en heeft u affiniteit met redactiewerk, bel dan eens met de
huidige eindredacteur Albert Hogema: tel: 271 53 52 of mail naar
ahogema@worldonline.nl.

Herkent uu dit
dit gebouw?
gebouw?
Herkent

Het is het portocabin-gebouw, dat vijf jaar
aan de Sartreweg heeft gestaan. Het deed
daar dienst als tijdelijk onderkomen van
Hostel De Hoek. Het staat nu op het terrein
van Mesos Medisch Centrum langs de
Einsteindreef in Overvecht, ook weer als tijdelijk onderkomen. Het ziekenhuis gaat op
termijn verhuizen naar Leidsche Rijn en het
is de bedoeling dat op het terrein een hostel

komt voor verslaafde dak- en thuislozen.
Omdat die verhuizing nog even op zich laat
wachten is dit tijdelijk Hostel Overvecht op
vrijdag 15 februari feestelijk geopend. Er
wonen inmiddels 25 harddrugsverslaafden,
mannen en vrouwen. Het hostel wordt
gerund door de Stichting Beschermde
Woonvormen Utrecht (SBWU). Locatiehoofd
is Steven van der Meer.

Lezing over Fort De Bilt, 28 april 14.00 uur in de Serre
van Nieuw Bleyenburg.
In ons vorig nummer besteedden wij aandacht aan de Stichting Vredeseducatie in
Fort de Bilt. Op maandag 28 april komt
Bert Groeneveld vertellen over het fort zélf
als onderdeel van de Hollandse Waterlinie,
waar ook de forten de Klop, De Gagel,
Blauwkapel en de Lunetten deel van uitmaakten. In het bijzonder vertelt hij over
fort de Bilt, de functie daarvan tijdens de
mobilisatieperiode, het verzet tijdens de
tweede wereldoorlog, de periode kort erna,
de koude-oorlog en de toekomst van de
forten. We zien de geschiedenis aan de
hand van beeldmateriaal.

BERICHT
VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’
Pas op voor babbeltrucs!

Koninginnedag op
het Kouwerplantsoen
Woensdag 30 april

Lieve buurtgenoten,

Mocht u thuis zijn in de tulpvakantie:
Voor nu echt de allerlaatste keer organiseren Ellen, Marjan, Ambroos en
Trinet het Kinderfeest op Koninginnedag op het Kouwerplantsoen!
De spelletjes, de pony’s, de ijsjes, het terras, heel veel koffie en oranjebittertjes
zullen hopelijk, net als altijd, voor sfeer en gezelligheid zorgen.
Ook het springkussen, de broodjes knak, het touwtrektouw en de grabbelton
zullen er weer zijn op woensdag 30 april.
We hopen dat de zon 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 !
Trinet Beens
Kouwerplantsoen 26
273 09 83

Ellen Otten
Kouwerplantsoen 34
272 24 65

Begin maart werd een bejaarde bewoonster
van het Kouwerplantsoen bijna slachtoffer
van een babbeltruc. Gelukkig kwam de
schoonmaakster - die boven in de woning
aan het werk was - even een kijkje nemen.
Daardoor werden de verdachten kennelijk
afgeschrikt.
Twee vrouwen belden rond 16.55 uur aan en
probeerden met een smoes bij de bejaarde dame
in huis te komen. Het gesprek ging over een
mobiele telefoon die vergeten was en die men
nu kwam ophalen. Toen de schoonmaakster zich
liet zien, maakten de vrouwen plotseling een
einde aan het gesprek met de mededeling dat
ze vermoedelijk bij de verkeerde woning hadden
aangebeld.
De politie waarschuwt regelmatig voor dergelijke
babbeltrucs, waarbij dieven geld of goederen
proberen af te troggelen of proberen om een
woning binnen te komen. Wees alert bij mensen
die aanbellen en vraag altijd naar een legitimatiebewijs. En als u het niet vertrouwt, niet binnenlaten!

Bel 112, want daar vangt de
politie boeven mee!
In de laatste vijf nummers van deze wijkkrant
hebben wij gewezen op het belang van het
nummer 112. Maar nog steeds blijken niet alle
buurtbewoners te weten, dat je dit nummer niet
alleen kunt bellen bij levensbedreigende situaties,
maar ook bij een verdachte situatie of als je
getuige bent van diefstal uit een woning of een
auto.
Onlangs bleek weer dat een getuige, die op
heterdaad iemand zag inbreken in een woning,
de politie pas een half uur later van dit feit op
de hoogte stelde. Dat is jammer, want hierdoor
neemt de pakkans van eventuele verdachten
sterk af.
U kunt de politie enorm helpen bij de opsporing
door direct het alarmnummer 112 te bellen
als u een misdrijf ziet plaatsvinden.
Bellen naar 112 is geheel gratis en kan zelfs
zonder beltegoed op uw mobiele telefoon.
Misdrijf op heterdaad? Bel 112 !!!!!

Bovendien vraagt de politie
112 te bellen voor het melden
van verdachte situaties.
Maar wat is een verdachte situatie? U ziet bijvoorbeeld dat een persoon zich verdacht ophoudt
en/of gedraagt in de nabijheid van een auto/
woning. U vermoedt dat die persoon wil gaan
inbreken. U hoort gestommel in de woning van
uw buren of u ziet dat de achterdeur van de
woning openstaat, terwijl u weet dat zij op
vakantie zijn.
Verdachte situaties? Bel 112 !!!!!
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In voorgaande jaren hebben we de historie van het gebied Tuindorp Oost vanaf het jaar 723 tot 1954 in twee afleveringen belicht. Het derde en laatste
deel staat, evenals de eerste twee, wél op de website: www.tuindorpoost.nl,
maar is nooit in de wijkkrant afgedrukt. In dit nummer alsnog.
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DE HISTORIE VAN HET GEBIED deel III

In 1954 werd de Voordorpsche Polder,
evenals Tuindorp en een deel van Zuilen
door annexatie bij de gemeente Utrecht
gevoegd. Er werden al snel plannen
gemaakt voor woningbouw op het deel
van de Voorveldsche Polder ten oosten
van Tuindorp.
“Een oase van rust in een woelige stad”.
Daarmee prezen de bouwers in 1960 de
eerste woningen aan het Kouwerplantsoen aan. Dat waren tevens de eerste
huizen in de nieuwe wijk, die Tuindorp
Oost ging heten. Een onbegrijpelijke
naamgeving, gezien het totaal verschillende karakter van beide wijken: Tuindorp
een typische dertiger jaren woonwijk met
uitsluitend laagbouw en zonder doorgaand verkeer. Tuindorp Oost een zestiger
jaren wijk met veel hoogbouw en veel
doorgaand verkeer, gescheiden van Tuindorp door de drukke Eykmanlaan (geopend op 6 november 1957). Met veel
overlast gevende voorzieningen ook,
zoals een winkelcentrum en scholen voor
voortgezet onderwijs. Nog steeds worden
vanwege de namen de beide wijken met
elkaar verward. Ondanks dit voorbeeld
wil de gemeente het woningbouwcomplex op het Veemarktterrein “Voordorp
Zuid” gaan noemen.
In dezelfde periode als het Kouwerplantsoen werden ook de laagbouwwoningen
aan de Lamérislaan en de huizen aan de
Winklerlaan gebouwd. De eerste twaalf
bewoners van Tuindorp Oost betrokken in
november 1959 hun woningen
aan de Winklerlaan.
Omdat de gemeente na de oorlog vrijwel uitsluitend woningwetwoningen had gebouwd,
was er een tekort aan koopwoningen ontstaan. Tuindorp Oost
was dan ook bedoeld voor de
beter gesitueerden, die tot dan
vaak buiten Utrecht waren
gaan wonen. Als groep dreigden zij in Utrecht ondervertegenwoordigd te worden. De
prijs van de 144 woningen in
de drie lanen was Hfl. 29.300,=
v.o.n. min een premie van
Hfl. 6.000,=.
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Deze huizen hebben vier jaar lang zo’n
beetje in de wildernis gestaan. Vanaf de
Alexander Numankade was er geen verdere bebouwing en de Kard. de Jongweg
bestond nog niet (gereed op 24 juni
1965). Eind 1964 werd begonnen met de
bouw van de huizen aan de Van Everdingenlaan, de Troosterlaan, de Wichmannlaan en de Zwaardemakerlaan.
De prijs van deze huizen varieerde van
Hfl. 52.000,= tot Hfl. 75.000,= k.k.
Het maar mondjesmaat verder bouwen in
de wijk was het gevolg van de bouwstop,
die de minister van volkshuisvesting
begin zestiger jaren afkondigde. Bij elke
nieuwe bouwvergunning vonden de
huizen dan ook gretig aftrek met als
gevolg een forse prijsstijging.
Een “Combinatie van gemeente-ambtenaren” liet in diezelfde tijd in eigen
beheer de huizen bouwen aan het eerste
deel van de Troosterlaan, het westelijk
deel van de Zwaardemakerlaan en de
Naberlaan. De Boekelaan was meer iets
voor techneuten: de huizen werden door
de bewoners / eigenaren zelf gebouwd.
Het hoge flatgebouw aan de Boekelaan
kwam in 1966 gereed. Vanwege de voor
die tijd hoge prijs van Hfl. 57.000,= voor
een driekamerflat vlotte de verkoop niet,
waarop de bouwvereniging overging tot
verhuur. Later zijn ze succesievelijk alsnog
verkocht.
De huizen aan de westkant van de Wevelaan, aan de Obbinklaan en in de “plant-

soenen” langs de Kard. de Jongweg zijn
eind jaren zestig gebouwd.
Aan de Kard. de Jongweg waren hoge
flatgebouwen gepland. Maar het werden
patiowoningen. De plannen voor de drie
hoge flatgebouwen aan de Lamérislaan
veroorzaakten grote commotie in de wijk.
Een juridisch gevecht over de procedure
werd tot en met de Raad van State uitgevochten……en verloren.
De plannen in 1985 voor de bouw van
woningen aan de Van Herwerdenlaan en
de oostkant van de Wevelaan leidden ook
tot protesten. Beide braakliggende terreinen hadden de bestemming ‘bijzondere
bebouwing’, zoals scholen en sportzalen.
De bouw van premiekoopwoningen was
daarmee in strijd. Nu is iedereen echter
zeer tevreden met deze loot aan de
huizenboom in Tuindorp Oost. Eind 1998
werd begonnen met de bouw van 37
eengezinswoningen en 11 appartementen
op het terrein van de voormalige Thijsse
MAVO aan de Eykmanlaan. Het complex
kreeg op verzoek van de toekomstige
bewoners de naam ‘Prof. Zonnebloemlaan’.
Het winkelcentrum De Gaard is geopend
op donderdag 31 maart 1966. Het idee
was vrij nieuw: een besloten hof in de
open lucht. De eerste winkels waren
ondermeer Albert Heijn (waar nu de
apotheek is), de Gruijter, een kaaswinkel,
sigarenwinkel, slager, bakker, slijter, fotograaf, textielzaak, een bank en een grote
winkel van Evora met huishoudelijke
artikelen. Deze laatste brandde in de
nieuwjaarsnacht van 1980-1981 tot de
grond toe af als gevolg van door de
brievenbus gestopt vuurwerk. Herstel
heeft meer dan een jaar geduurd.
In 1991 werd het winkelcentrum uitgebreid en kreeg het zijn huidige vorm.
Aan de Wevelaan werd de openbare lagere Kerchensteinerschool gevestigd en
aan de Van Loonlaan startte in 1970 de
R.K. lagere school ‘De Beiaard’ met als
kleuterschool ‘Hummelhonk’, gehuisvest
in de zuidvleugel van de Kerchensteinerschool. Aan de Cohenlaan kwam de Prot.
Chr. Lagere school ‘Van Brugghen’. Deze
laatste fuseerde twee keer; het
laatst met de Regentesseschool
uit Tuindorp en verhuisde als
‘De Regenboog’ naar het gebouw van de Kerchensteinerschool aan de Wevelaan, nadat
die in de tachtiger jaren werd
opgeheven. Aan de Winklerlaan kwam de ‘St. Jorisschool’
voor kinderen met Leer en
Opvoedingsmoeilijkheden.
Na de verhuizing daarvan werd
het gebouw op 27 oktober
1998 betrokken door de Dokter
Pelsschool voor Zeer Moeilijk
Opvoedbare Kinderen.
(nu: SO De Pelsschool)

Kernkampplantsoen
Gerhard Wilhelm
(Willem) Kernkamp
werd geboren op
20 november 1864 in Hoorn.
Hij volgde het gymnasium in Haarlem, waarna hij van 1882 tot 1888
geschiedenis studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde
daar in 1890 cum laude op het proefschrift “De sleutels van de Sont”. Hij
startte zijn loopbaan als leraar geschiedenis in Utrecht.
In 1894 liep hij een hoogleraarsbenoeming in Groningen mis, vanwege zijn links-politieke ideeën.
In 1901 werd hij alsnog benoemd tot
hoogleraar geschiedenis en wel in

Amsterdam. Hij verruilde al in 1903
die leerstoel voor het hoogleraarschap algemene en vaderlandse
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Hij bleef dat tot 1935.
Vanaf 1913 combineerde hij dat met
een bijzonder hoogleraarschap geschiedenis aan de Handels Hoogeschool te Rotterdam. Kernkamp was
een voortrekker op het gebied van de
economische en sociale geschiedenis
en werd ook bekend door zijn colleges in archiefonderzoek.
Van 1920 tot 1929 was Kernkamp
hoofdredacteur van de Groene
Amsterdammer. Ook was hij medeoprichter van het Comité van Waakzaamheid tegen het Nationaal Socialisme.
Willem Kernkamp overleed op 9 oktober 1943 in Utrecht 78 jaar oud.

Groen moet je doen!
In het kader van de nota ”Meedoen met beheer” worden op
zondag 1 juni tussen 12.00 uur en 17.00 uur op verschillende
buitenlocaties in Utrecht Noordoost activiteiten georganiseerd.
De activiteiten zijn bedoeld om aandacht te vragen voor het
openbaar groen en het zelfbeheer daarvan. Het thema is
"Groen moet je doen." Nadere aankondigingen volgen.
De organisatie is in handen van de Wijkraad in samenwerking
met het Milieupunt Noordoost, het Platform Utrechtse milieuorganisaties, actieve groengroepen en de volkstuinenverenigingen
in de Wijk Noordoost.

Hoedt u voor
een tekenbeet!
Het wandel- en fietsseizoen
is weer aangebroken en
daarmee bestaat de kans
op een beet van een teek.
Teken zijn parasieten, die zich
vastbijten in de huid van mensen
en huisdieren om bloed te zuigen.
Zij komen vooral voor in bossen
en velden, maar ook in tuintjes.
Sommige, niet alle, teken zijn besmet
met de Lyme-bacterie (Borelia burgdorferi) en kunnen die overbrengen
op mensen en huisdieren en de
infectieziekte van Lyme veroorzaken.
De ziekte kan ernstige vormen aannemen, maar is te behandelen met
antibiotica. Zaak is wel om er snel bij
te zijn. Jaarlijks worden naar schatting een miljoen Nederlanders door
een teek gebeten. Enkele tienduizenden daarvan raken besmet. Het vorig
jaar overkwam dat een buurtgenote
tijdens vakantie in eigen land.
Doordat een plaatselijke arts
de besmetting niet tijdig onderkende, volgde een langdurige
en vervelende ziekteperiode.
Daarom deze waarschuwing.

Hoe voorkomt u een tekenbeet?
• Blijf in de natuur op de paden
• Wanneer u niet op paden blijft,
draag dan goed bedekkende
kleding. Lange mouwen en broekspijpen in de schoenen.
Na mogelijk contact: controleer uw lichaam op een beet.
Pas op: een teek kan zéér
klein zijn! De mogelijke besmetting
door een teek gebeurt niet direct na
de beet. Hoe sneller u de teek verwijdert, hoe beter dus. Dat verwijderen
doet u met een tekentang of tekenpincet. Neem die altijd mee als u de
natuur ingaat. Pak de teek zo dicht
mogelijk achter de kop en knijp niet
in het lichaam van de teek. Gebruik
nooit alcohol, olie of vuur. Dat
verhoogt de kans op een besmetting. Als u gebeten bent, noteer dan
de datum in uw agenda. Als u binnen
enkele weken of zelfs maanden
griepachtige verschijnselen krijgt,
raadpleeg dan uw huisarts en vertel
hem, wanneer u gebeten bent.
Meestal, maar niet altijd, ontstaat
binnen enkele maanden een
rode vlek die geleidelijk groter
wordt en soms een of meerdere
ringen vormt. Ga ook dan naar
de dokter!

Bericht van
winkelcentrum
Winkelcentrum De Gaard
weer volop in actie!
Op de Bloemenactie “welke persoon wilt
u een bos bloemen geven” is door de
bezoekers van winkelcentrum De Gaard
zeer enthousiast gereageerd.
Er werden vele kanskaarten ingeleverd via de
twee actiebussen die in het winkelcentrum
waren opgesteld. In week 12 kregen 100 winnaars een brief thuis waarin stond vermeld dat
zij op zaterdag 22 maart een bos bloemen konden ophalen bij Bloemenshop de Gaard. Tevens
werd in deze brief vermeld welke bekende dit
verzoek via de kanskaart had ingediend.
Gezien de vele positieve reacties is de actie zeer
geslaagd. Op zaterdag 22 maart was er tevens
voor de jeugd een prachtige draaimolen op het
plein waar de kinderen gratis een ritje in konden meedraaien.
De eerstvolgende actie zal op zaterdag
10 mei plaats vinden, de zaterdag voor
Moederdag.
Een promotieteam zal deze dag kraskaarten
uitdelen aan alle moeders die deze dag het
winkelcentrum bezoeken. Het promotieteam
is actief tussen 12.00 en 16.00 uur en via de
kraskaart-actie zullen honderd moeders een
prijs winnen: een heerlijke taart of een doos
bonbons! Tevens zijn er drie hoofdprijzen te
winnen namelijk waardebonnen van het winkelcentrum t.w.v. € 50,00.
Ook willen we u er nu alvast op wijzen
dat er op zaterdag 5 juli een kinderrommelmarkt wordt gehouden in het
winkelcentrum.
Vier weken vooraf zal deze kinderrommelmarkt
worden aangekondigd via posters in het winkelcentrum. Op de posters staat hoe u zich kunt
aanmelden. Alle kinderen die zich aanmelden
krijgen een gratis plaatsje aangewezen
(2 x 2 meter) in en rond winkelcentrum de
Gaard. Noteer alvast deze datum!!!
Verder volgt hier tevens een oproep
richting alle verenigingen die zich
graag in winkelcentrum De Gaard
willen presenteren tijdens de
Verenigingsmarkt op zaterdag
13 september.
U kunt zich nú reeds aanmelden voor deze
dag via info@propart.nl . De kosten voor de
vereniging m.b.t. deze markt zullen alleen de
huur van de kraam betreffen (± € 17,50).
Wilt u leden werven voor uw vereniging of
heeft u dringend vrijwilligers nodig, meldt u
zich dan aan. Alle verenigingen en stichtingen
zijn van harte welkom.
Voor vragen kunt u terecht bij
de heer R. Hendrikson: 06 – 51 59 12 98.
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)

T

a) Prinsenhof. De besluitvormende vergadering over de plannen
met Prinsenhof heeft inmiddels plaatsgevonden. De beslissing
om de grote zaal in het nieuwe seizoen na de zomer niet meer te
verhuren is nu definitief. De groepen in de kleine benedenzalen
hebben de huur nog niet opgezegd gekregen. Voor hen is er
immers op korte termijn voldoende vervangende ruimte te vinden
zoals in de buurtvoorziening aan de Wevelaan of in De Lichtkring.
De vrijdagmiddag soos gaat in ieder geval naar de Lichtkring.
Op 1 juli veranderen de gemeentelijke regels voor bouwvergunningen. Daarom proberen bestuur en architect vóór die tijd
de definitieve plannen in te dienen om vertraging te voorkomen.
Er moet dan nog wel inspraak komen rond de ontheffing van het
bestemmingsplan.
b) Het toilet bij De Gaard. Op 21 maart is de vergunning verleend om het toilet te plaatsen. Op 27 maart is een bezwaartermijn van zes weken ingegaan. Daarna kan de vergunning
definitief worden. Zou het dan nu, na vijf jaar, eindelijk lukken?
c) Herinrichting Van Everdingenlaan / Troosterlaan.
Op maandag 31 maart zijn
de correcte symbolen aangebracht op de fietsstroken,
nadat al in het najaar de
gespiegelde symbolen door
de aannemer waren verwijderd. Het is bestuurders
van auto’s nu niet meer toegestaan op de stroken te rijden.
d) Buurtruimten aan de Wevelaan. Er is enorme vooruitgang
geboekt, mede dankzij de inzet van enkele vrijwilligsters uit
de buurt en van Cumulus. We zijn dan ook in een echte hoerastemming! In het activiteitenoverzicht elders in dit blad kunt u
zien welke activiteiten er al gebeuren. En dat aantal zal snel
toenemen.
De bewonersorganisaties
uit de drie buurten hebben een rondzendbrief
met de laatste stand van
zaken opgesteld, die
binnenkort bij u in de
bus valt. In die brief ook
wordt u als buurtbewoners uitgenodigd
mee te doen met een programmaraad. Die raad gaat zich niet
met praktische zaken bezighouden, maar gaat monitoren of het
activiteitenaanbod blijvend aansluit bij de wensen van de buurt
en ziet er op toe dat de communicatie met de buurt goed verloopt. We rekenen op enkele vertegenwoordigers ook uit onze
buurt! In de brief wordt u tevens opnieuw gevraagd om een
aansprekende naam te bedenken voor de voorziening. Mogen
we op uw creativiteit rekenen?
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van een
openingsfeest kort vóór de zomervakantie. U krijgt daar te zijner
tijd bericht over.
e) Woningbouw op het voormalige terrein van
de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan
(Eykmanhof). Voor de door de bouwer gevraagde derde uitrit
voor het bouwverkeer aan de kant van de Eykmanlaan is geen
toestemming verleend. Het gevolg is, dat het bouwverkeer om
het nieuwe bouwblok heen moet kunnen rijden, maar dan wel
zonder gevaar voor de bewoners van de Zonnebloemlaan.
Daarom is het bouwhek opgeschoven tot ca 3.50 meter van de
kopgevel van de hoekwoning Zonnebloemlaan 50. Het trafohuisje
is inmiddels gesloopt. Medio mei wordt met de aanleg van de
kabels en leidingen begonnen. In juli wordt dan gestart met het
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straatwerk aan de zijde van de Eykmanlaan. Na de bouwvakvakantie wordt de eerste woningoplevering verwacht. De stadswoningen langs de Eykmanlaan zullen geleidelijk worden opgeleverd te beginnen aan de kant van de Zonnebloemlaan met als
laatste de appartementen op de hoek van de Winklerlaan. Het
voorstel is om de toegang tot die woningen tot december nog
via de brug aan de Jordanlaan te laten lopen, omdat tot dan
nog gebouwd wordt aan de singelwoningen langs het water
van De Put.
f) Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein.
Van dit front is geen nieuws te melden. Er is nog steeds geen
beslissing genomen over de vervangende locatie voor de automarkt en de evenementen. Tot daar duidelijkheid over is kan
niet verder gegaan worden met plannen maken voor woningbouw.
g) (Ver)nieuwbouw Gerrit Rietveld College. Er wordt
momenteel een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar twee
varianten. Die zijn: renovatie en uitbreiding van het huidige
gebouw óf helemaal slopen en nieuw bouwen. Te bekijken
aspecten daarbij zijn o.a.: welke optie is onderwijskundig het
beste, wat is de financiële haalbaarheid van ieder en is er een
oplossing voor vervangende huisvesting van de leerlingen
tijdens de werkzaamheden. Men verwacht nog vóór de zomervakantie het onderzoek af te ronden.
h) Woningbouw naast De Pan op het terrein van aannemer Stamhuis. Sinds midden 2005 hebben we hier niet
meer over bericht, omdat het project stil lag. Dat ook al vanwege vervangende locatie voor de huidige activiteiten.
Er lijkt nu weer schot in te komen: half februari is een bouwvergunning aangevraagd voor de geplande 18 seniorenappartementen.

Mijn favoriete muziek…
Frederic Chopin
In zijn jeugd heeft Wout van Veen een studentenpianoconcours gewonnen met de uitvoering van het
eerste Scherzo van Chopin. Jaren later houdt musicus
Wout van Veen nog steeds van Frederic Chopin.
Op woensdag 23 april om 20.00 uur vertelt hij vol
vuur over Chopin in Huis in de Wijk.
Wout van Veen vertelt over Chopin’s leven en zijn relatie
met tijdgenoten. Vooral de werken van Chopin en het verschil van interpretatie van zijn muziek komen centraal te
staan. Dit alles illustreert Van Veen met cd’s en mogelijk
met dvd-fragmenten. Ten slotte gaat Wout van Veen ook zelf
achter de vleugel zitten om de eerste Polonaise in cis kl.terts
en misschien nog een mazurka, een wals of een nocturne
ten gehore te brengen.
Wout van Veen is van oorsprong musicoloog en heeft zijn
actieve leven als muziekdocent in het voortgezet onderwijs
gewerkt. In die tijd schreef hij twee musicals en een aantal
liederen. Daarnaast speelde hij veel kamermuziek als pianist
van het Zara Trio, dat nog steeds actief is. Nu Van Veen met
de VUT is, blijft hij meeschrijven aan een muziekmethode
voor het Voortgezet Onderwijs en speelt hij meer piano dan
ooit.
Huis in de Wijk is gevestigd in de voormalige kosterswoning
aan de Suringarlaan 1, naast de Tuindorpkerk.

Vaste seniorenactiviteiten
NIEUW BLEYENBURG
Restaurant: tel: 272 58 77
Dagverzorging: elke werkdag
van 10.00-16.00 uur: info: 272 58 77
Wilma Udo: tel: 0900-211 12 22
Senioren Advies Punt: maandag en
donderdag van 10.00-13.00 uur:
tel: 273 60 01
Consultatiebureau voor Senioren:
Ludka Lyskawa, tel: 263 28 04
Competitie koersbal: woensdag van 14.00-16.00 uur:
Mevr. van Wegen, tel: 273 02 92
Recreatief koersbal: Wies Kool, tel: 271 95 82
Klaverjassen: woensdag van 19.30-21.30 uur:
Ad van Zon, tel: 273 44 07
Kaarten en kaartles: maandag en vrijdag
van 14.00-16.00 uur: Ad van Zon, tel; 273 44 07
Spelletjes: dinsdag van 14.00-16.00 uur: vrij entree
Ca. 3 km wandelen in de buurt vanaf Nieuw
Bleyenburg: iedere 2e en 4e dinsdag van de maand
van 14.00-15.00 uur: Hetty Scager, tel: 271 64 42
7-10 km wandelen buiten de stad vanaf Nieuw
Bleyenburg: iedere 2e donderdag van de maand
vanaf 13.00 uur: Anna Kuitenbrouwer, tel: 289 96 03
12-15 km wandelen buiten de stad vanaf Nieuw
Blyenburg: iedere 1e en 3e maandag vanaf 10.00 uur,
Siny Bruins, tel: 276 37 37
Internetcafé: dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur
en op woensdag van 14.00-16.00 uur: info in het café
Aanschuiftafel: vrijdag vanaf 17.30 uur:
in het restaurant, tel: 272 58 77
Happy Hour: vrijdag van 15.30-17.00 uur:
in het restaurant, tel: 272 58 77
Koffiedrinken voor wijkbewoners: op woensdagochtend vanaf 10.30 uur:
U wordt verwelkomd door een gastheer of gastvrouw. Die zit
klaar 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. 15 april 10.00-12.00 Schilderen op doek
Di. 15 april Niet bekend Bloesemtocht
Do. 17 april 13.30-15.30 Voorlichtingsmiddag:
o.a. WMO-loket, indicatiestelling
en ouderenvervoer, Thuiszorg en
Aveant-servicepakket
Di. 22 april 10.00-12.00 Schilderen op doek
Do. 24 april 13.30-15.30 Voorlichtingsmiddag:
o.a. no-claim en eigen risico
zorgverzekering, Persoonsgebonden budget en AOW/WWB
Ma. 28 april 13.45-15.30 Lezing over de Utrechtse
forten
Di. 29 april 14.00-15.30 Film op groot doek:
De Tweeling, deel 1
Di. 6 mei 14.00-15.30 Film op groot doek:
De tweeling, deel 2
16.00-17.00 Gesprekskring:
Op weg naar Pinksteren
Wo. 7 mei 10.30-11.30 Gesprekskring:
Tussen Hemelvaart en Pinksteren
Zo. 11 mei
Pinksterbrunch

Di. 13 mei

Voorjaarsverkoop met kadoartikelen
Do. 15 mei 13.30-15.30 Voorlichtingsmiddag:
o.a. chronisch ziekenregeling,
bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belasting,
levensbestendige woningen,
procedures
Di. 27 mei
Voordracht
“Van de Hak op de tak”.
Mevrouw Leyns brengt korte
sketches en anekdotes, waarvan zij
de meeste zelf geschreven heeft.
Soms gebruikt ze hierbij speciale
attributen, waardoor het geheel
extra levendig wordt.
Do. 29 mei 14.00-15.00 Voorlichting: Fiscale rechtshulp Utrecht

OVERIGE activiteiten
Zangkoor Animato in Jeruzalemkerk:
donderdag 13.45-15.45uur: Hr. De Grunt, tel: 271 55 87
Biljarten in de Lichtkring:
dinsdag van 14.00-15.00 uur: Hr. Spijk, tel: 271 46 54
Yoga voor senioren,Veeartsenijstraat:
Monique Blok, tel: 271 75 99
Gymnastiek in Prinsenhof: woensdag 09.00-09.45 uur:
Mevr. Van den Heuvel, tel: 271 49 52
woensdag 10.00-10.45 uur: Mevr. Versteegh, tel: 251 57 79
Tuindorpsoos in Prinsenhof: vrijdag 13.30-16.30 uur:
Mevr. Lubberts, tel: 271 39 60
Voordorpsoos in De Lichtkring:
donderdag 13.30-16.30 uur: Mevr. Copray, tel: 271 48 58
Hatha Yoga in de Wevelaan: vrijdag 09.30-10.30 uur:
Mevr. Horsten, tel: 251 35 26
Senioren toneelgroep in de Wevelaan:
donderdag 13.00-15.45: Wies Kool, tel: 271 95 82
Computerles aan huis: tijdstip in overleg:
José Leijgraaff, tel: 271 34 58
Mediteren in de Wevelaan: maandag 19.15-21.30 uur:
Utrecht meditatiegroep
Jongerenactiviteit in de Wevelaan:
maandag 19.00-21.00 uur / vrijdag 20.00-22.00 uur:
Jongerenwerk Cumulus
Kindergymnastiek in de Wevelaan:
woensdag 16.00-17.30 uur: Cumulus
Yoga 20ers-30ers in de Wevelaan:
woensdag 18.00-20.00 uur / zondag 18.00-20.00 uur:
Marjolein van Wijk
Yoga 30ers-50ers in de Wevelaan:
woensdag 20.00-22.00 uur / zondag 20.00-22.00 uur:
Marjolein van Wijk
Schaken in de Wevelaan: donderdag 13.30-16.00 uur:
Wilhelminabridgeclub
Yoga voor senioren in de Wevelaan:
donderdag 19.00-21.30 uur: Cumulus
Conditietraining in de Wevelaan:
vrijdag 10.00-11.30 uur: Cumulus
Jongerenactiviteit in de Wevelaan:
vrijdag 20.00-22.00 uur: Jongerenwerk Cumulus

Noodkreet!
De redactie van de Wijkkrant Tuindorp-Oost moet
dringend worden uitgebreid met enkele leden en
met een eindredacteur.
LEES PAGINA 2
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Rondleidingen
in het Griftpark

T

Ook dit jaar zijn er voor geïnteresseerde wijkbewoners op een
aantal zondagen gratis rondleidingen in het Griftpark. De rondleidingen zijn een initiatief van het Milieupunt Noordoost en worden
door betrokken en enthousiaste omwonenden van
het park gegeven. Tijdens de rondleidingen worden
de bijzondere kanten van het Griftpark belicht, zoals de ontstaansgeschiedenis, de bodemsanering,
het ontwerp, de natuur in het park en het zeer
diverse gebruik.
De eerste rondleiding dit jaar wordt
gegeven op zondag 13 april a.s.
Later dit jaar volgen nog rondleidingen op de
zondagen 18 mei, 15 juni en 14 september.
De rondleidingen beginnen steeds om 11.30 uur
in de hal van Griftsteede, van Swindenstraat 129.

Wist u dat.....

Wist u dat.......... u alle wijkkranten vanaf
april 2003 in kleur kunt zien op onze website
www.tuindorpoost.nl
onder de tab ‘actueel’ -----> ’archief’?
Wist u dat.......... nu blijkt, dat ook gemeentelijke
diensten geld kunnen aanvragen uit het leefbaarheidsbudget? Een reden te meer om uw voorstellen
snel in te dienen vóórdat het budget op is.
Wist u dat.......... veel planten, in tegenstelling
tot wat je zou verwachten, niet eerder gaan bloeien, nu het klimaat warmer wordt? Het tijdstip
waarop ze bloeien wordt niet bepaald door de
temperatuur, maar door de lengte van de nacht. En
die verandert niet, hoe het klimaat ook verandert.

Wist u dat.......... leerlingen van het Gerrit
Rietveld College op zaterdag 15 maart de landelijke Technasium TOP Award kregen uitgereikt? Het
team ontwierp de “DanceLight”, een spel waarbij
de spelers infraroodstralen moeten ‘vangen’ met
behulp van een handschoen. De stralen worden op
muziek uitgestrooid, waardoor de spelers veel
beweging moeten maken om ze te vangen. En dat
was de opdracht: het nieuwe spel moet bijdragen
aan het bestrijden van overgewicht.
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Algemene Hulpdienst brengt
buurtbewoners
bij elkaar
Doet u wel eens boodschappen voor die oude
meneer in de straat? Of
helpt u een zieke buurvrouw met een klusje?
Door buurtgenoten te helpen,
leert u elkaar kennen en maakt u
het wonen in de wijk gezelliger.
De Algemene Hulpdienst Utrecht
brengt vrijwilligers en mensen, die
wat hulp nodig hebben, met elkaar in
contact. Rijdt u graag auto? Houdt u
van tuinieren of klussen? Maak met
uw hobby een buurtgenoot blij! Heeft
u een klusje waar u al maanden
tegenop ziet, omdat u het zelf niet
kunt en er evenmin iemand voor kunt
inhuren? Bel dan met de Algemene
Hulpdienst Utrecht. Ook in onze
buurt zijn er vrijwilligers.
De Algemene Hulpdienst is onderdeel
van Stichting Stade in Utrecht.
Stichting Stade biedt hulp en ondersteuning aan jongeren, volwassenen
en ouderen. Die hulp loopt uiteen van
mantelzorgondersteuning en maaltijdservice tot jongerenopbouwwerk
en hulpverlening rondom zwangerschap, adoptie en seksueel geweld.
Algemene Hulpdienst Utrecht
Pieterskerkhof 16, 3512 JR Utrecht
Telefoon 030 – 236 17 43
email: alghulpdienst@stichtingstade.nl
website www.stichtingstade.nl

Plaats voor nieuwe
leden bij Seniorenkoor Animato
Seniorenkoor Animato heeft plaats
voor nieuwe leden. We repeteren
elke donderdag van 13.45 uur tot
15.45 uur in de Jeruzalemkerk,
Troosterlaan 65 onder leiding van
dirigent Harrie Wagemakers.
Koorervaring en noten kunnen lezen
is niet nodig, wel het enthousiasme
om samen te zingen. Het repertoire is
gevarieerd en we treden regelmatig
op in buurt- en woonzorgcentra.
Kosten € 84,- voor een heel seizoen
van september t/m juni, senioren met
een U-pas ontvangen 25% korting.
U kunt altijd eerst vrijblijvend een
repetitie bijwonen.
Informatie: Wies Kool, Cumulus Welzijn, tel: 030-271 95 82.
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CLIËNTENADVIESRAAD VAN CUMULUS
WELZIJN
ZOEKT EEN
VOORZITTER (M/V)
EN EEN
BELANGENBEHARTIGER
..
CLIENTEN (M/V).
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KUNT U CONTACT
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Stichting
Buurtcomité
Tuindorp-Oost:
Fruinplantsoen 90,
3571 PV Utrecht.
Telefoon: 271 37 36
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Website:
www.tuindorpoost.nl
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Wijkbureau:
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Website:
www.utrecht.nl/noordoost
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