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Uw krant,
krant,
zijn
zijn werk:
werk:

Als ik aan het einde
van de middag een
bromfiets hoor, die
af en toe al piepend
tot stilstand komt,
weet ik dat mijn
krant in aantocht is.
Als ik met de lift
naar beneden ga,
ben ik precies op tijd
om mijn avondblad
persoonlijk in ontvangst te nemen.
Handig, dan loop ik
niet steeds voor niets
naar de brievenbus.
Vele buurtgenoten
zullen het bromfietsgeluid herkennen
en in het bijzonder de piepende
remmen, soms vergezeld van een
beschaafd toetertje. Omdat deze
krantenbezorger onze wijk en ook
Voordorp en Tuinwijk dag in dag uit,
bij weer en geen weer, van diverse
kranten voorziet, leek het mij een
goed idee wat nader met deze
vriendelijke jongen kennis te maken.
Hij heet Arissou Younous, maar wordt
door zijn vrienden met zijn achternaam aangesproken.
Younous is 23 jaar en komt uit Togo.
Toen hij in 2000 naar Nederland
kwam - zijn ouders waren overleden was zijn voornaamste doel het volgen van een goede opleiding.
Op school (een soort Lyceum) in zijn
geboorteplaats Fazao had hij Frans
en wat Engels geleerd, maar een
echte, gedegen beroepsopleiding zat
er daar niet in. Na enkele maanden te
hebben doorgebracht in Deventer en

Younous
Younous
de
de bezorger
bezorger

Almelo, kwam hij definitief in Utrecht
wonen. Hier kreeg hij Nederlandse
taallessen en volgde hij aan het ROC
de opleiding voor assistent monteur
sterkstroom installaties, een opleiding
die hij een paar jaar geleden met
succes afsloot.
Om zijn levensonderhoud én zijn
studie te kunnen bekostigen begon
hij in 2003 met het rondbrengen van
kranten, zowel ´s ochtends als
´s avonds. In de vroege ochtenduren
brengt hij circa 10 verschillende
kranten rond in Tuinwijk. ‘s Avonds
is het assortiment wat beperkter,
maar er gaan altijd nog heel veel
kranten in de diverse brievenbussen
in Tuindorp Oost en Voordorp.
Younous werkt naast de krantenwijken ook nog ’s avonds en ‘s nachts
in het sorteercentrum van TNT-post.
“Als ik om 3 uur ’s nachts klaar ben,
fiets ik vanaf het Kanaleneiland naar
het krantendistributiecentrum om de
ochtendbladen op te halen. Eerst
moet ik dan de diverse kranten in
elkaar steken (de weekendeditie
moet er bijvoorbeeld tussen). Om
4 uur begint mijn ochtendronde.
Omdat ik dan toch wel wat moe ben
maak ik wel eens fouten; soms krijgt
iemand de verkeerde krant, heel
soms sla ik iemand per ongeluk
over.”
Routine mag absoluut niet toeslaan.
Elke dag krijgt hij een lijstje mee met
nieuwe abonnees en opzeggingen.
Ook hebben sommige bewoners
alleen een weekendeditie of krijgen
eenmaal per week de banenkrant van
de Volkskrant. Er kan dus van alles
misgaan. Echt veel fouten maakt
Younous niet, maar toch komen er

meer dan de toegestane twee klachten per maand binnen. Dat komt
doordat de vermoeidheid soms even
zijn concentratie aantast. Voor een
bonus komt hij dan ook niet zo vaak
in aanmerking..
Hoe ziet je dag eruit, Younous?
“Om 16 uur begin ik met het bezorgen van de avondkranten. Om 19 uur
ben ik weer thuis, eet wat, rust wat,
kijk televisie en 3 à 4 x per week ga
ik om 23 uur naar TNT-post om
brieven en pakketten te sorteren.
Zes dagen per week om 4 uur begint
mijn ronde van de ochtendkranten.
Daarna, rond 6 uur, ga ik naar bed.
Op zondag breng ik ook de Telegraaf
rond in Tuindorp Oost en Voordorp.”
Hij heeft gemerkt dat de kranten de
afgelopen jaren steeds dikker zijn
geworden, vooral in het weekend. Er
zijn brievenbussen waar de krant niet
in kan. In dat geval moet hij de krant
uit elkaar halen en in delen in de bus
duwen. “Laatst kreeg ik op m’n kop
omdat ik een te kleine brievenbus
zou hebben beschadigd, terwijl dat
gebeurd was door de jongen die de
reclamefolders rondbrengt”. Ook
wordt hij regelmatig achtervolgd
door blaffende honden die het op zijn
broekspijpen hebben gemunt. “Ik sta
soms doodsangsten uit, zeker omdat
ik een beetje bang ben voor honden.
Ik ben ook een keer met m’n brommer onderuitgegaan, omdat ik dacht
dat een hond me wilde aanvallen”,
aldus Younous. Gelukkig maakt hij
ook veel leuke dingen mee: “Er zijn
abonnees die me staan op te wachten, zodat ik de krant niet in hun bus
hoef te persen. Anderen laten me
schuilen als het regent of bieden me
wat te drinken aan als het warm is.”
Welke verschillen zie je hier
ten opzichte van Togo?
“De mensen hier vragen altijd heel
vriendelijk wanneer ik gekomen ben,
wat ik hier doe, maar vragen ook
vaak wanneer ik weer terug ga.
Die laatste vraag zouden we in Togo
nooit stellen.” Ook vindt hij de
mensen in Afrika over het algemeen
vrolijker.
Tussen alle werkzaamheden door
vindt Younous ook nog tijd voor zijn
grote hobby: voetbal. Op zaterdag
trapt hij graag zelf een balletje met
jongens uit Togo, Guinee, Ghana én
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Nederland. Enkele maanden geleden
was hij een paar weken in Togo op
vakantie (“lekker chillen met vrienden op het strand”) en nam vandaar
allerlei prachtige voetbalshirts mee,
o.a. van FC Barcelona, Togo, maar
ook van Nederland (“ik heb alle
wedstrijden van het Nederlands elftal
gevolgd”).

Hoe ziet je toekomst eruit,
Younous?
“Sinds kort heb ik een eigen flatje in
Overvecht. Ik hoop eind augustus
m’n rij-examen te halen, de theorie
heb ik al, nu de praktijk nog. Het
liefst zou ik langzamerhand wel een
normale baan willen hebben, net als
mijn vrienden uit Togo die ook in
Utrecht wonen. Maar het is best
lastig om een leuke baan te vinden.
Ik zou ook wel in Nederland willen
blijven, omdat ik het hier goed naar
mijn zin heb.”
Maar voorlopig gaat Younous door
met zijn TNT-werk en zijn krantenwijken, vaak op de fiets, maar bij
slecht weer en bij veel kranten, met
de brommer. Dus als u opschrikt van
een bromfietsgeluid met piepende
remmen en een klein, maar dapper
toetertje, dan weet u het: Younous
komt eraan.
Tertius Groenman
p.s. Mocht u tips hebben die Younous
zouden kunnen helpen bij het vinden van
een “echte” baan, graag een berichtje
aan de redactie of de auteur van dit
artikel tertius.groenman@yahoo.com,
tel. 271 66 02.

organiseert een lezing over
hommels in het kader van het
programma ‘Natuureducatie’.
Dr. Marie José Duchateau,
onderzoeker van de Universiteit
Utrecht, komt vertellen hoe
hommels leven en welke hommels er voorkomen op het
tuinenpark. Er zullen schitterende dia’s worden vertoond,
zelfs over gedrag in het nest.
Ook voor kinderen is dat leuk!
De lezing zal worden gehouden
op donderdagavond 18 september in de grote zaal van het
zorgcentrum Tuindorp Oost aan
de Winklerlaan.
Aanvang: 19.00 uur.
Voor informatie: Rinus
Sommeijer, tel: 273 48 21
mail: m.j.sommeijer@uu.nl
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In 1997 kwam het echtpaar
Simons aan het Fruinplantsoen wonen. Vanuit
hun huiskamer kijken zij uit
over de tuin op de kop van
het plantsoen. Dat werd
toen onderhouden door een
bejaarde buurvrouw. Toen
die ging verhuizen werd de
tuin al gauw een woestenij
en dreigde de gemeente
planten, struiken en bomen
te vervangen door gras.
Meneer en mevrouw Simons
besloten toen zelf aan de
slag te gaan. Dat is nu zo’n negen jaar geleden. En sindsdien is het plantsoentje een lust voor
het oog. Jammer dat het bankje moest verdwijnen doordat het regelmatig werd misbruikt door
‘spuitende’ jongeren. In het kader van “Groen moet je doen” reikte burgemeester Wolfsen op
1 juni de Domtoren in goud uit aan de heer Simons als blijk van waardering voor zijn inzet voor
het openbaar groen.
De heer Simons is langzamerhand niet meer een van de jongsten en kan wel wat hulp gebruiken.
Hij doet dan ook een dringend beroep op de andere bewoners van het Fruinplantsoen en van de
flat aan de Hijmans van den Berghlaan om een helpende hand toe te steken bij het onderhoud van
de tuin. Tenslotte genieten ook zij van het mooie uitzicht.
Telefoonnummer van de heer Simons is: 272 02 30.

Open Dag Scouting
Op zaterdag 4 oktober 2008
houdt scoutingvereniging de
Derde Utrechtse groep een
Open Dag. Van 14.00 tot 17.00
uur is iedereen van 6 jaar en
ouder van harte welkom op het
scoutinghome Oase, Kögllaan 26 in Utrecht.
Kom kijken, kom spelen, kom klauteren en
bak een broodje in het kampvuur. Voor de
ouders staat er koffie en thee klaar.
Door middel van foto’s en video kunnen
zij ook kennis maken met scouting en de
Derde Utrechtse groep. Maar meedoen mag
natuurlijk ook.
Scouting de Derde Utrechtse groep is al
95 jaar een begrip voor iedereen die de
Kardinaal de Jongweg komt oprijden.
Tegenwoordig naast de blikvanger Hostel

Jubileumoptreden
van Animato
Op 3 juli gaf Animato een jubileumconcert in
Nieuw Bleyenburg. Animato is een 55 + koor
dat in 1983 werd opgericht door de heer Van
Baren en nu dus 25 jaar bestaat. Het koor
heeft extra geïnspireerd gezongen en er
waren enkele oud-leden aanwezig in het
publiek. Na afloop werd iedereen nog extra
in het zonnetje gezet met een bloemetje. De

de Hoek, is het terrein letterlijk en figuurlijk
een oase aan de rand van Tuindorp Oost.
Iedere zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur
hebben zowel de welpen (6 tot 11 jaar) als
de verkenners (11 tot 14 jaar) hun opkomst.
Voor meer informatie:
Website: www.derdeutrechtsegroep.nl
Mail: info@derdeutrechtsegroep.nl
Bel: 030-276 22 89
(Petra van Zantwijk, secretaris)
heer Piet Bakker sprak een
woordje en na afloop werd
er door de koorleden gezamenlijk gegeten.
Op 5 oktober zal Animato
een benefietoptreden geven
in de Engelse kerk aan het
Limburg van Stirumplein bij
het Wilhelminapark. Dit in
het kader van een dag voor
Tibet. Er zijn dan verschillende optredens en sprekers.
Het koor kan nog nieuwe leden plaatsen! Er wordt elke donderdag gerepeteerd
van 13.45 uur tot 15.45 uur in de
Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65.
Informatie: Wies Kool, tel: 271 95 82
of de heer De Grunt, tel: 271 55 87

Feestelijke opening

BERICHT VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’
Oplichtingspraktijken
“Ik moet naar het ziekenhuis, mag ik geld van u lenen?’
Met deze tekst heeft een vrouw ongeveer twintig keer geprobeerd
bewoners in onze buurten geld afhandig te maken. Zij was onder
andere actief in de Troosterlaan, het Kernkampplantsoen en de
Aartsbisschop Romerostraat. Op 21 juli kon zij worden aangehouden dankzij een alerte buurtbewoner die de zaak niet vertrouwde
en de politie belde. De 31-jarige vrouw werd ingesloten.

Op een stralende zondagmiddag in juni is de nieuwe
buurtruimte aan de Wevelaan geopend door wethouder
Cees van Eijk. Onder veel belangstelling onthulde hij
samen met José Leijgraaff en Wiljo Tukker de naam:
WeveHUIS. Zij hebben ervoor gezorgd dat de ruimte is ingericht en er een start is gemaakt met enkele activiteiten.

De opening was een feestelijk moment voor allen die zich
jarenlang hebben ingezet voor het realiseren van een
buurtruimte voor de bewoners van Tuindorp Oost, Voordorp en Tuindorp. Buurtbewoners mogen kosteloos gebruik maken van de ruimte, bijvoorbeeld om een verjaardag te vieren. Ook worden er verschillende cursussen
aangeboden voor jong en oud, zoals tekenen/schilderen,
toneel, yoga, en muziek voor peuters en kleuters.
De twee voormalige klaslokalen zijn vrolijk ingericht en
voorzien van een keukenblokje. Er werd tijdens het
openingsfeest onder andere een proefles yoga gegeven
en een film van de jongerengroep vertoond. Kraampjes
boden informatie over de cursussen die in de buurtruimte
worden gegeven. Het Trio Valenky uit de Rümkelaan
vrolijkte buiten de feestelijkheden op, onder het genot
van een hapje, drankje en een ijsje.
Deze zonnige start zal er hopelijk toe leiden dat het
WeveHUIS intensief door de buurt gebruikt gaat worden.
Indien u als buurtbewoner van de ruimte gebruik wilt
maken kunt u contact opnemen met het verhuurloket van
de gemeente, tel 286 28 13.

Het gebeurt regelmatig dat dieven op klaarlichte dag met een smoesje
aanbellen en zo een huis weten binnen te komen. Al eerder werd u
hiervoor gewaarschuwd, weet u de preventietips nog?
• Laat nooit zomaar een onbekende binnen;
• Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit
de buitendeur terwijl u haalt wat u wilt geven (een pen of een glas
water bijvoorbeeld);
• Dieven komen in alle vormen en maten en dragen vaak keurige
pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn
niet per definitie te vertrouwen;
• Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs ze liever
naar een openbaar toilet;
• Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie en controleer deze goed. Vertel direct dat u met het bedrijf of de instelling
zult bellen en doe dit ook. Kijk in het telefoonboek voor het nummer.
Sluit de deur terwijl u belt;
• Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon. U kunt
ze eventueel kleingeld geven voor een munttelefoon. Sluit de deur
terwijl u klein geld haalt;
• Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet heeft besteld. Er zijn
gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen
via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen.

Alcohol
Zaterdagochtend 2 augustus rond 03.10 uur controleerde de politie
aan de Winklerlaan een automobilist omdat die met hoge snelheid
reed. De man, 24 jaar uit Maarssen, bleek veel te diep in het glaasje
te hebben gekeken. Hij blies op het politiebureau 785 ug/l (meer dan
drie keer de toegestane hoeveelheid van 220ug/l). Het rijbewijs van de
man is ingevorderd. Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden
voor zijn gedrag.

Schop tussen de benen
Op vrijdag 18 juli wist een 85-jarige vrouw op een doeltreffende
manier een man van zich af te houden. Rond 16.00 uur liep zij over
de Kapteynlaan in de richting van het winkelcentrum. Zij werd
tegengehouden door een man die geld wilde hebben, dat zij weigerde
te geven. Hij pakte haar hardhandig vast en eiste weer geld.
Op het moment dat hij de vrouw losliet, gaf deze hem vol een trap
tussen zijn benen. De man kromp in elkaar, waarna de vrouw snel naar
het winkelcentrum kon lopen. Later probeerde hij het nog eens bij een
andere oudere vrouw en getuigen zeggen, dat hij wel vaker om geld
vraagt.
De verdachte is een man met een zeer donkere huidskleur,
40 – 45 jaar, 1.85 – 1.90 meter, fors postuur, bol gezicht, kort
zwart haar, grote handen en hij heeft een voorovergebogen
houding. Hij droeg donkere kleding.
Het 85-jarige slachtoffer deed aangifte bij de politie. Aan getuigen die
de het bovenstaande hebben gezien en/of die weten wie of waar de
verdachte is, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van
district Utrecht noord op telefoonnummer 0900-8844.
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Het onderzoek naar de mogelijkheden van kwaliteitsverbetering van winkelcentrum De Gaard 2
Op 9 juli werd door de gemeente een informatieavond over De Gaard belegd in
de Tuindorpzaal van de Jeruzalemkerk. De opkomst was zó groot, dat moest
worden uitgeweken naar de grote kerkzaal. Het is duidelijk, dat het onderwerp
veel mensen bezighoudt. Maar liefst twee wethouders: Harrie Bosch en Harm
Janssen zaten achter de tafel, daarmee het belang aangevend, dat het college
hecht aan goed overleg met de buurt.
Wethouder Bosch zei, dat de gemeente
pas aan het begin staat van een onderzoek naar de huidige situatie. Een onderzoek en niets meer. Hij memoreerde, dat
De Gaard gebouwd is in 1966 en mensen
destijds hun boodschappen dagelijks
deden en meestal lopend. Dat we anno
2008 veelal wekelijks onze boodschappen
doen en meestal met de auto. Bovendien
zijn de verkeers- en milieutechnische
criteria strenger geworden. (het doet dan
wel vreemd aan, dat in de startnotitie
staat, dat de luchtkwaliteit bij uitbreiding
van De Gaard tot 3 % achteruit mag
gaan). Ook stelde de wethouder, dat het
de ambitie van de gemeente is om het
huidige buurtwinkelcentrum op te schalen
naar wijkwinkelcentrum, omdat een
buurtwinkelcentrum op de lange duur niet
levensvatbaar zou zijn. “Niets doen is
geen optie”.
Een kanttekening onzerzijds: er is weliswaar op 31 maart 1970 een winkelcentrum De Gaard geopend, maar dat was
de voorganger van het huidige winkelcentrum, dat in 1991 is gebouwd. Juist
mede vanwege de door de wethouder
geschetste veranderde omstandigheden
is het winkelcentrum toen al gerenoveerd
en uitgebreid. Het onderzoeksrapport,
waar het Wijkbericht van april over
spreekt, geeft in tegenstelling tot het
uitgangspunt van de wethouder aan dat
nu het koopgedrag van de consumenten
weer in de richting gaat van dagelijkse
inkopen in plaats van wekelijkse inkopen.
Dat pleit dus voor buurtwinkelcentra en
niet voor wijkwinkelcentra.
Wijkwethouder Janssen benadrukte dat
de buurtbewoners intensief betrokken
worden bij het onderzoek door middel
van communicatie en participatie. Er zal
een klankbordgroep worden samengesteld, waarin twee buurtbewoners zitting
krijgen. Ook zullen in de komende jaren
meer informatieavonden worden georganiseerd en zullen verslagen van de
avonden worden gepubliceerd op de website van de gemeente. (op 25 augustus
konden we het verslag van de informatieavond op 9 juli overigens nog niet op de
website vinden!) Ook zal er een enquête
worden gehouden onder de gebruikers
van het winkelcentrum. Van de uitkomst
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zal in december op een informatieavond
verslag worden gedaan.
In schril contrast tot wat de wethouders
zeiden: “niets besloten, alleen een onderzoek” stelde de projectleider De Soete,
nadat de wethouders vertrokken waren,
zich anders op. Uit de zaal klonken veel
kritische reacties over de noodzaak van
het onderzoek en veel aanwezigen zeiden
met het huidige winkelcentrum tevreden
te zijn en geen behoefte aan verandering
te hebben. De projectleider zei toen: “dat
kunnen jullie nu wel vinden, maar ik heb
eerder twintig mensen gebeld en daar
heb ik andere geluiden gehoord.”
Vreemd: je nodigt alle wijkbewoners uit,
vraagt de circa 150 aanwezigen naar
hun mening en als die je dan niet bevalt,
weerspreek je die mening met zelf gevoerde gesprekken met anderen. De aanwezigen vonden dat niet erg beleefd. De
bij dit soort plannen altijd levende onderbuikgevoelens, dat alles toch al lang besloten is, werden hier duidelijk door versterkt. Ook merkte zij later op tegen verschillende potentiële klankbordleden,
dat, wie niet vóór 3000 m2 uitbreiding is,
beter niet in de klankbordgroep zitting
kan nemen. Ook dat versterkt het gevoel,
dat de uitkomst van het onderzoek al vast
ligt. We zijn dan ook benieuwd, welke
buurtbewoners zitting krijgen in de klankbordgroep, of zij de mening van de meerderheid van de bewoners verwoorden en
hoe zij hun inbreng gaan terugkoppelen
naar de buurt.
Betekent bovenstaande procedurele
kritiek nu, dat wij sinds de vorige wijkkrant onze positieve mening over een
kwaliteitsverbetering hebben gewijzigd?
Absoluut niet! Wij vinden nog steeds, dat
het een goede zaak is, dat een winkelcentrum, ook De Gaard, zo eens in de
15 à 20 jaar een facelift krijgt. We vrezen
alleen dat het verschil in uitgangspunten
bij voorbaat het draagvlak ondermijnt
voor eventuele plannen, die gemaakt
gaan worden als gevolg van de uitkomst
van het onderzoek. Wethouder Bosch zei:
“wanneer het winkelcentrum niet wordt
aangepast is de verwachting leegstand en
verpaupering”. Wij denken juist, dat bij té
grootschalige uitbreiding leegstand en
verpaupering zal optreden.

Ten tijde van de actie “Geen Groen Voor
Poen” bleek al, dat Nederland veel meer
m2 winkelruimte per inwoner heeft dan
de ons omringende landen. Sindsdien is er
een ware wildgroei geweest. Er zijn te
veel winkels bijgekomen ook aan deze
kant van de stad. Had Nederland 10 jaar
geleden nog 16 miljoen m2 winkelruimte,
nu zijn dat er 27 miljoen. Dat betekent
meer concurrentie, dus minder omzet per
m2 bij stijgende kosten. Vooral veel zelfstandige winkeliers zullen daardoor in
hun voortbestaan worden bedreigd met
als gevolg leegstand. Het is niet voor
niets, dat midden augustus de voorzitter
van de Raad Nederlandse Detailhandel in
een televisie-interview een dringende oproep aan gemeentebesturen deed om alle
plannen voor winkelbouw die in de pijplijn zitten nog eens kritisch tegen het licht
te houden. Hij vreest, zeker bij de verwachte terugloop in consumentenbestedingen, tussen de 5000 en 10.000 winkelsluitingen.
We blijven dus zeggen: wél kwaliteitsverbetering met zonodig enige uitbreiding,
maar niet te grootschalig. We hebben
inmiddels begrepen dat ook het Buurtcomité Tuindorp-Oost niet tegen enige
uitbreiding is.

‘Begin vandaag met
het verbeteren van
je gezondheid’
De Taoïstische Tai Chi
Vereniging Nederland
start nieuwe beginnersklassen met een vrijblijvende introductieles en demonstratie op Maandag 15 september
van 19.00-21.00 uur in de gymzaal
aan de Wevelaan 2 (achter basisschool
de Regenboog). Vooraf aanmelden is
niet nodig. Info: 06 33 83 49 84
Voor informatie: www.taoist.nl.
Taoïstische Tai Chi interne kunsten en
methoden omvat o.a. een traditionele,
eeuwenoude Chinese bewegingskunst, die
de gezondheid bevordert. De 108 vloeiende bewegingen worden zorgvuldig en
aaneengesloten in een vaste volgorde
uitgevoerd. De zachte bewegingen maken
deze oefening voor vrijwel iedereen van
elke leeftijd toegankelijk. Spieren en
gewrichten versoepelen, conditie en
concentratie nemen toe en men wordt
stressbestendiger.

Wevelaan

Op 19 april 1888 werd in Nijmegen
Hendricus Jacobus Marie Weve geboren, de latere naamgever van de
Wevelaan. Zijn vader was architect,
bekend door restauratiewerkzaamheden aan historische gebouwen.
Van hem erfde Hendricus een uitgesproken historische en artistieke belangstelling. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit zijn fraaie collectie oude brillen,
die hij later schenkt aan het oogleidersgasthuis. Na zijn eindexamen in
1906 aan het Aloysius College in
Nijmegen ging hij in Amsterdam
medicijnen studeren.
In 1912 verwierf hij zijn artsbul.
Hij gaat zich dan specialiseren in
oogheelkunde, waarmee hij doorging,

toen hij bij het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog officier van gezondheid werd in Brabant. In 1916
biedt het Rotterdams oogziekenhuis
hem de positie van eerste geneesheer
aan. In dat zelfde jaar trouwt hij met
Regina Terwindt met wie hij kinderen
krijgt. Uit zijn Rotterdamse periode
stammen een groot aantal publicaties
over o.a. kleurenzien, lichtzin bij
lagere dieren en pupilbewegingen. In
1924 promoveert Weve in Amsterdam
op een proefschrift over verschillende
vormen van jichtig ooglijden. In 1929
wordt hij benoemd tot hoogleraar
oogheelkunde aan de universiteit van
Utrecht. Daardoor wordt hij ook geneesheer-directeur van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en
mindervermogende oogleiders. Hij
ontwikkelde zich tot een beroemd
oogheelkundig chirurg. Het Oogleidersgasthuis in Utrecht werd daardoor een waar pelgrimsoord voor
oogleiders uit alle windstreken van
de wereld.
Op 3 januari 1962 overleed Weve,
drager van ontelbare internationale
ridderorden en onderscheidingen.

Kruidentuin in de problemen
Plantjes die heerlijk
geuren bij lichte
aanraking
bloemen met lieve
meisjesnamen
bloemen die je op kunt eten
mussen en boomkruipers
pad en egel
vindt u in de Kruidentuin.
Bent u daar nog nooit geweest?
Wist u niet dat er ’n kruidentuin is IN het
Kouwerplantsoen ?
En u woont hier inmiddels al weer zo’n
jaar of twee?
Ja hoor, direct tegenover het ‘badje’.
En, nee, Opa Oma, het is er wel is waar
heel erg beschut, maar we zijn er niet
zo blij mee, als u uw kleinkind vertelt
dat hij daar wel even z’n poeppie kan
gaan doen. Op de metalen deksel van
de put. Ziet niemand.
En, jongelui, eerlijk is eerlijk, jullie
ruimen je rommel op. Alleen de doppen
van de breezerflessen mogen ook in de
prullenbak.
En zo blijft die kruidentuin een hele
mooie, leuke, aantrekkelijke plek, waar
we ons inziens zuinig op moeten zijn.
En daar zit ‘em nou net het probleem,
als we niet heel erg oppassen heeft die
kruidentuin z’n langste tijd daar gelegen. Vanaf 1960. Ja, da’s al best wel
lang.

We schrijven dan wel dapper over ‘we’
en ‘ons’, maar het onderhoud wordt op
het ogenblik gerealiseerd door één persoon. Gelukkig was er de laatste maand
twee ochtenden hulp van kennissen.
Maar al bij al is het wat karig, stel dat
die ene persoon wat krijgt, last van z’n
rug of van z’n knie.
Het werk in de Kruidentuin is nederig
werk, voornamelijk wieden, ongewenste
plantjes tussen de straat klinkertjes uitpeuteren. Komt op je rug en je knie aan.
Ja en ook op die andere.
Je krijgt er ook een hoop voor terug,
maar dat weet je van te voren niet.
Eén jaar slechts hoef ik er niets aan te
doen, en de gemeente stuurt een grote
bulldozer en vijf potige niet-hoveniers,
en het is grasveld.
Kouwerplantsoen dus, net als de rest.
Heel mooi, en leuk.
Maar dit is extra.
Belt u eens op voor een afspraak.
Tuinervaring is niet verplicht.
Wilt u zich niet binden? Kom dan
‘gewoon’ ‘ns een ochtend in de tuin
werken, even van te voren bellen. Of u
geeft uw telefoonnummer/E-mail adres
en ik maak met u een afspraak voor ‘ns
een middag.
Pom,
W. Hoogstadt
Lamerislaan 21, 3571 LA Utrecht
271 27 86, whoogstadt@zonnet.nl

Bericht van
winkelcentrum
MAAK KANS OP VELE
WAARDEBONNEN
Vanaf dinsdag 2 september t/m zaterdag
4 oktober kunt u weer meedoen met de
bekende kanskaart actie in winkelcentrum
De Gaard. Deze laagdrempelige consumentenactie wordt reeds voor derde keer georganiseerd door de winkeliers van winkelcentrum De Gaard.
Bij elke aankoop van € 5,00 of meer ontvangt u
één kanskaart. Vul uw gegevens in en deponeer
de kanskaart in de actiebussen die staan opgesteld in het winkelcentrum en maak kans op
prachtige prijzen:
Hoofdprijs: € 250,00 aan waardebonnen
2de prijs: € 150,00 aan waardebonnen
3de prijs: € 50,00 aan waardebonnen
4de en 5de prijs: € 25,00 aan waardebonnen
6de t/m 10de prijs: € 10,00 aan waardebonnen
De waardebonnen zijn van het winkelcentrum.
In week 37 alsook in week 39 zullen er tussentrekkingen plaats vinden. Hierbij zijn wederom
waardebonnen van het winkelcentrum te winnen (van € 25,00 en van € 10,00). U mag
gedurende de actietijd zo vaak meedoen als u
wilt. Hoe meer kanskaarten u invult hoe meer
kans op een prijs!
Alle winnaars krijgen schriftelijk bericht.
Kortom: doe uw boodschappen in winkelcentrum De Gaard en maak meteen kans op
vele waardebonnen van het winkelcentrum.

De kinderrommelmarkt op 5 juli

Wist u dat.....
Wist u dat……. bewoners, die een stukje openbaar groen in zelfbeheer onderhouden, op het wijkbureau, Burgemeester Reigerstraat 76, een bordje
kunnen afhalen met de tekst: “Hier werkt een zelfbeheerder”?
Wist u dat……. dat de voorzitter van de Wijkraad Noordoost, Christian Naethuys, zijn functie
heeft neergelegd? Berichten voor de voorzitter
kunt u sturen naar: info@wijkraadnoordoost.nl
Wist u dat……. de website www.tuindorpoost.nl
door verandering van werkkring van onze webmaster al enige tijd niet meer is bijgehouden? Er is nu
hulp op komst en we hopen de komende maanden
de site te actualiseren. Dat is belangrijk, want
Wist u dat……. de site gemiddeld maar liefst
600 keer per maand wordt geraadpleegd?
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VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN
(stand van zaken bij het ter perse
gaan van dit nummer)

a) Prinsenhof. Het bestuur van
Prinsenhof en de gemeente zijn
momenteel met elkaar in gesprek
met het doel tot snelle besluitvorming te komen over de herontwikkeling. Het bestuur heeft ons
verzekerd, dat uitgangspunt is en
blijft, dat de plannen in goed overleg met de omwonenden en de
overige bewoners zullen worden
uitgewerkt. Dat heeft het bestuur
de wethouder en de betreffende
gemeentelijke dienst ook laten
weten. Er wordt naar gestreefd in
oktober met informatie te komen
hoe het overleg vorm gaat krijgen.
Inmiddels hebben verschillende
gebruikersgroepen vervangende
ruimte gevonden in De Lichtkring,
in het WeveHUIS en in de Jeruzalemkerk.
b) Mogelijke woningbouw op
het Veemarktterrein. Op
donderdagavond 4 september
behandelt de gemeenteraad het
voorstel van het College van B&W
om “de exploitatie van het Veemarktcomplex per 1 januari 2011
te beëindigen om herontwikkeling
van Voordorp Zuid voor woningbouw mogelijk te maken”. Als de
gemeenteraad het groene licht
geeft, wordt het raadsbesluit in het
College besproken, waarna informatie volgt. Ook zal de klankbordgroep dan weer bijeenkomen.
c) Buurtruimten in het WeveHUIS. Alle partijen, die bij het opstarten van de buurtruimten betrokken zijn geweest, zullen in de
tweede helft van september een
evaluatiebijeenkomst houden. Het
is de bedoeling, dat de leden van
de dan samengestelde programmaraad daarbij aanwezig zijn.
d) Woningbouw op het voormalige terrein van de
Gerardus Majella Mavo aan
de Winklerlaan (Eykmanhof).
Geheel volgens de in ons vorig
nummer uitgesproken verwachting zal de bouw van de eerste
woningen tegen het einde van
september gereed kunnen zijn.
Wel hebben de nutsbedrijven
daarna nog ongeveer een maand
nodig. Het ziet er naar uit, dat de
aannemer vóór het einde van dit
jaar gereed is. Precies een jaar na
het slaan van de eerste paal.
Een knappe prestatie!
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Zomerkamp
Zomerkamp
De Beiaard
Beiaard
De
Op donderdag 26 juni stonden de 2 bussen al
klaar om ons naar Elst te brengen.
Toen we er aankwamen, gingen we naar de
kuil en daar werden de groepjes bekend
gemaakt, waarmee je ’s middags de (sport)
spelletjes ging doen.
Het thema was n.l. de Olympische Spelen.
Na het kamplied gezongen te hebben, gingen
we lunchen.
Daarna begonnen de spelen.
We gingen verspringen,kogelstoten, estafette
lopen, badmintonnen, gewichtheffen, volleyballen, tafeltennissen, hockeyen en voetballen.
Toen we alle spelletjes gedaan hadden,
mochten we vrij spelen.
Er waren allemaal ballen en rackets. Er was
ook een speelveld waar je kon voetballen en
basketballen.
Om 5 uur mochten we onze kamer in om de
bedden op te maken.
Na het eten van soep, friet en hamburgers
had groep 4/5 disco en mocht 6/7 zich klaar
maken voor de disco.
Er was ook een opmaaktafel en daar waren
leerkrachten die bijvoorbeeld je haar invlechtten.

Toen wij naar de
disco mochten,
gingen de kinderen
van de groepen 4/5
naar de slaapzalen. Er werd een verhaal verteld en daarna mochten ze nog even keten.
Na onze disco gingen we een nachtspel doen.
Dat ging zo: groep 6 had een post met oranje
kaartjes en groep 7 had een post met blauwe
kaartjes. Groep 7 moest de blauwe kaartjes
naar de post van groep 6 brengen en groep 6
andersom. Onderweg stonden er ouders en
leerkrachten met een zaklamp en als er op je
werd geschenen moest je je kaartje afgeven.
Toen gingen we naar bed, maar we mochten
nog wel even kletsen.
De volgende dag gingen we na het ontbijt vrij
spelen en daarna deden we vossenjacht in
een bos verderop. Ouders en leerkrachten
waren als allerlei sporters verkleed en we
moesten ook allerlei vragen beantwoorden die
met de Olympische spelen te maken hadden.
Na de lunch kregen we allemaal een
olympische medaille en zongen we nog een
keer het kamplied.
Daarna gingen we met de bus weer naar
huis.
Het was een leuk kamp!!!!
Journalisten: Lotte, Nele en Guusje

Activiteitenkalender september/oktober
Huisbioscoop

Kookworkshop

Film: De vliegeraar
Verfilming van de bestseller van Khaled
Hosseini
Over een bijzondere vriendschap tussen
twee jongens in Afghanistan, die door een
pijnlijke gebeurtenis belast wordt.
Donderdag 11 sept 20.00- 22.00
Woensdag 17 sept 15.00- 17.00

De Marokkaanse keuken
Een uitgebreide en smakelijke eettraditie, van koriander tot couscous.
Woensdag 22 oktober 18.00- 20.30
Info & aanmelding:Ties Verkerk
Tel.: 06-11264946
tiesverkerk@orange.nl
Opgave vooraf noodzakelijk:
(Bijdrage onkosten: € 5)

Mijn favoriete muziek:
Brahms
Een muzikale biografie in woord, beeld en
geluid van Johannes Brahms.
Toelichting: Wout van Veen (musicus)
Donderdag 9 oktober 20.00- 22.00
Info & aanmelding: Ruud Moll
Tel: 06-13014062 moll@wanadoo.nl

Huis in de wijk, Prof. Suringarlaan 1,
3571 WH, Utrecht
(naast de Tuindorpkerk)
E-mail: info@huisindewijk.nl
Voor meer informatie:
www.huisindewijk.nl

NIEUW BLEYENBURG

NIEUW: Handwerkclub: iedere donderdag
om 10.00 uur o.l.v. mevrouw Van Doorn-Kwakman

Vaste seniorenactiviteiten

Eenmalige seniorenactiviteiten

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
woensdag van 19.30-21.30 uur (zonder les)
Spelletjes: dinsdag van 14.00-16.00 uur, vrij entree
Jeu de boules: donderdag om 14.00 uur
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
Bleyenburg: iedere 1e en 3e maandag vanaf 10.00 uur,
Siny Bruins, tel: 276 37 37
Internetcafé: info in het café op maandag
van 10.00-12.00 uur
op dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur
en op woensdag van 14.00-16.00 uur
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

Zo.

7 sept

14.30-15.30

Di.

9 sept

14.00-15.00

Do. 11 sept

14.00-15.30

Di. 16 sept

10.00-15.30

Wo. 17 sept

10.30-11.30

Di. 23 sept

14.00-15.30

Do. 2 okt
Zo. 5 okt

14.00-15.30
14.30-15.30

Do. 9 okt

14.00-15.30

Wo. 15 okt
Do. 16 okt
Do. 23 okt

10.30-11.30
10.00-15.30
14.00-15.00

Di. 28 okt

14.00-15.30

Do. 30 okt

14.00-15.30

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

Wijkagenten:
Angela van Vegchel, Gijs Buijs
Telefoon: 0900-8844

Wijkbureau:
Alexander Numankade 199-201
Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht
Telefoon: 286 39 40
E-mail: noordoost@utrecht.nl
Website: www.utrecht.nl/noordoost

Theatervoorstelling voor
kinderen, ouders en ouderen
Informatie van een tandtechnicus. Over service die in
samenwerking met een tandarts
gegeven kan worden. Afdrukken,
passen, plaatsen en repareren van
uw prothese kan aan huis gebeuren
Bakmiddag met wentelteefjes
en live muziek
Modeshow met corsetterieverkoop
Gesprekskring:
“Na de vakantie”
3-D kaarten maken. Dat zijn
kaarten met relief, dat verkregen
wordt door de voorstelling in verschillende lagen met tussenruimtes
op elkaar te plakken
Bingo
Theater met poppen: “Reintje
de Vos” voor kinderen van 4-8 jaar,
hun begeleiders en andere liefhebbers.
Film op groot doek:
“Serengetti Symphony”
Gesprekskring: “Herfst”
Modeshow
Spetterend saxofoonconcert
van het Trompetterkorps van
de Koninklijke Marechaussee.
Dit korps treedt in de hele wereld op.
Muziekfilm op groot doek:
“BZN”
Bloemschikken

! Op woensdagochtend 10 september om 10.15 uur is in de serre van
Nieuw Bleyenburg de eerste bijeenkomst van een serie luisterochtenden.
Kennismaking en inventariseren van de wensen van de deelnemers:
gaat iedere bijeenkomst verlopen rond een bepaald thema? neemt
‘n deelnemer muziek mee en vertelt hij/zij erover? nodigen we gastsprekers uit of iemand die een instrument kan bespelen?
U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te praten.

Culturele/thema
middag
in
De werkgroep Contacten van Senioren
Actief roept wijkbewoners op die
mogelijk belangstelling hebben voor
(het opzetten van) een maandelijkse
culturele / informatieve middag in de
buurtruimte aan de Wevelaan. Gedacht
wordt aan het uitnodigen van gastsprekers (buurtbewoners) die hun kennis en ervaring (bijv. een reisverslag,
hobby) willen delen.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Wies Kool, Cumulus
Welzijn, Tel: 271 95 82 of e-mail:
w.kool@cumuluswelzijn.nl
Bij voldoende animo zullen we vervolgens met elkaar bespreken hoe deze
activiteit kan worden gerealiseerd.

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 en Voordorpsoos in De
Lichtkring: vrijdag 13.30-16.30 uur; Mevr.
Lubberts, tel: 271 39 60
Sociëteit Tuindorp (bridge) in de
Jeruzalemkerk: woensdag van 13.30-16.30 uur
Computerles aan huis: tijdstip in overleg;
José Leijgraaff, tel: 271 34 58
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Programma
aan de Wevelaan 2-4
Het onderstaande programma is niet compleet.
Op het moment dat deze wijkkrant gedrukt werd
was men nog druk bezig om meer activiteiten in
te plannen. Meer “up to date” informatie kunt u
vinden in de vitrine op Winkelcentrum “De
Gaard” of bij de ingang van het WeveHUIS.

Maandag
19.30 – 21.15 uur, Meditatiegroep Utrecht
tel: 262 59 72, post@meditatieutrecht.nl

Dinsdag
9.00 – 10.15 uur, Hatha Yoga, tel: 254 14 23
mj.smeets@wanadoo.nl (er is nog plaats)
*16.00 – 17.00 uur, Creatieve cursus (kinderen)
*19.00 – 21.00 uur, Creatieve cursus (volwassenen), tel: 234 02 80
gotcha_artsandprojects@hotmail.com

Woensdag
16.00 – 16.45 uur, Peuters dansen op muziek
(3 en 4 jaar) tel: 233 99 33, www.uck.nl
16.45 – 17.30 uur, Dansen, zingen....doen!!
(4 en 5 jaar) tel: 233 99 33, www.uck.nl
18.30 – 20.00 uur, Hatha Yoga
tel: 06-266 36 824, lievelein@gmail.com
20.30 – 22.00 uur, Hatha Yoga
tel: 06-266 36 824, lievelein@gmail.com

Donderdag
9.00 – 10.15 uur, Hatha Yoga, tel: 254 14 23
mj.smeets@wanadoo.nl (er is nog plaats)
13.00 – 15.30 uur, Toneelgroep, tel: 271 95 82
of tel: 2710501, w.kool@cumuluswelzijn.nl
19.00 – 20.15 uur, Hatha Yoga, tel: 254 14 23
mj.smeets@wanadoo.nl (geen plaats meer)
20.15 – 21.30 uur, Hatha Yoga, tel: 254 14 23
mj.smeets@wanadoo.nl (bijna vol)

Vrijdag
10.00 – 11.00 uur, Hatha Yoga, tel: 251 35 26
15.15 – 16.30 uur Hatha Yoga (11 t/m 13 jaar)
tel: 06-266 36 824, lievelein@gmail.com
16.45 – 18.00 uur, Hatha Yoga (14 t/m 16 jaar)
tel: 06-266 36 824, lievelein@gmail.com
20.00 – 22.00 uur, Jongerenactiviteiten (14+)
tel: 275 97 41

Workshops
Zondag 28 september 10.00 – 17.00 uur
Chakra Yogadag
tel: 254 14 23, mj.smeets@wanadoo.nl
Dinsdag 30 september 20.00 – 22.00 uur
Jamsessie (muzikanten ontmoeten elkaar)
tel: 271 19 22
* EVEN VOORSTELLEN
Carina Sluyter is na haar studie aan de kunstacademie en
cultuurwetenschappen les gaan geven in tekenen/
schilderen, steenhouwen en soms mozaïek. Ze geeft les
aan verschillende groepen: aan kinderen om hun fantasie
te stimuleren en hun te leren ontwerpen; aan volwassenen, die voor het eerst iets gaan doen op artistiek gebied
en aan ervaren 55 plussers. Af en toe geeft ze een workshop mozaïek of een kortlopend project met een thema.
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Activiteiten
Zondag 21 september:
Evenementen- en activiteitendag: Solidair Griftpark
We bestaan vandaag negen jaar en zetten
ons in voor het goede doel. Dit goede
doel is: Hulpmiddelen en onderwijsondersteuning voor gehandicapte kinderen
in Ecuador (www.lilianefonds.nl)
Wat is er deze middag te doen:
Maïs roosteren, het caviadorp, speelgoed
rommelmarkt, kaarsen maken met de
imkers en honingverkoop, met paard en
wagen door het park.
14.00 - 14.30: Trikking, speeltuin
acrobatiek
15.15 - 16.00 en 16.30 - 17.15: Mimoun
en band zingen kinderliedjes uit de
hele wereld.
16.00 - 16.30: Breakdance
13.00 – 17.00: Skate event op en rond
de skatebaan: Wedstrijden, DJ, modeshow, kapper, styliste enz.

Op woensdag 3 september begint
bij Volksdansgroep Tuindorp weer
een nieuw volksdansseizoen. We
dansen met elkaar de hele wereld
rond. Je bent van harte welkom om
mee te dansen of eens te komen
kijken.
De volgende groepen dansen op
de volgende tijden:
15.00 – 16.00 uur – Kinderen I
(basisschoolgroepen 2 en 3)
15.45 - 16.45 uur – Kinderen II
(basisschoolgroepen 4 en 5)
16.30 – 17.30 uur – Tieners I
(basisschoolgroepen 6,7 en 8)
17.15 – 18.30 uur – Tieners II
(12 jaar en ouder)
19.30 – 22.00 uur –
Volwassenen vanaf 16 jaar
Er wordt gedanst onder leiding van
Liedewijde Mars in de gymzaal van
SO De Pelsschool, Winklerlaan 79.

Zaterdag 4 oktober: Dierendag
Zondag 26 oktober: Activiteitendag Mythen en Sagen
Er zijn veel activiteiten, bijvoorbeeld een
beleefverhaal in de speeltuin en met
paard en wagen door het park.
Om 14.30 en 16.30: Poppentheater
Cassiopeia: De Noorderkroon is zoek!
Gery Groot Zwaaftink vertelt mythen en
sagen uit de Achterhoek.
Herfstvakantie – Hutten bouwen
Van 11 t/m 19 oktober is het herfstvakantie, dus is het weer tijd om hutten
te komen bouwen! Dit kan op alle dagen,
behalve de maandag, van 10.00 tot
17.00 uur (zaterdag en zondag vanaf
11.00 uur). Kinderen van 4 tot 12 jaar
mogen meedoen; kinderen tot 7 jaar
onder begeleiding van een volwassene.
Hamers en spijkers zijn bij het speelhonk
te lenen, maar je mag ook je eigen spullen meenemen.

Exposities in de hal van
Griftsteede
Van 1 september tot 12 oktober:
‘Van alles’
Jos Hendriks, geboren en getogen in
Tuinwijk, om de hoek bij Griftsteede.
Een overzicht van wat er in zijn atelier
gebeurt is te zien op deze expositie van
Josh, onder het thema: ‘van alles’.
Van 13 oktober tot 23 november:
schilderijen van Mirjam ten Brinke
Openingstijden van de hal: dinsdag t/m
zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Zie ook: www.utrecht.nl/griftpark

Meer informatie kunt u zien op
onze website: Tuindorp.werelddansutrecht.nl (nieuw adres!!!!!)
Bellen mag ook naar nummer
280 04 62 of kom zo maar eens
kijken!

COLOFON
Redactie Wijkkrant
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht

E-mail:
redactie@tuindorpoost.nl
Bezorging: Ilse Thomis,
tel. 271 37 36
Aan dit nummer werkten mee:
Antoinette van Bemmel,
Tertius Groenman, Ruud Hendrikson,
Albert Hogema, Pom Hoogstadt,
Wies Kool, José Leijgraaff,
Helga van Lieshout,
Elisabeth de Ligt, Ruud Moll,
Kitty Mulder, Carina Sluijter,
Marja Smeets, Rinus Sommeijer,
Barbara Stolte, Petra van Zantwijk,
Lotte, Nele en Guusje
Oplage: 3000 exemplaren
Verschijning: 6 x per jaar

De Wijkkrant Tuindorp-Oost wordt
gemaakt door een onafhankelijke
redactie, bestaande uit vrijwilligers.
Het doel is een informatieve krant te
maken over zaken die het wonen en
leven in Tuindorp Oost en directe
omgeving betreffen.
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