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mening. We vragen de kinderen bijvoorbeeld of het waar is dat de
koning van Marokko een redder
van de joden was. Dat is waar. Of je
een Nederlander kunt herkennen
aan zijn huidskleur. Dat is niet
waar.
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Na onze serie over de Hollandse Waterlinie en Fort Blauwkapel leek
het een goed idee ook aandacht te geven aan Fort de Bilt.
Het verspreidingsgebied van de Wijkkrant Tuindorp-Oost ligt immers
ingeklemd tussen beide forten. In het fort blijkt de Stichting Vredeseducatie gevestigd te zijn sinds in 1999 de gemeente Utrecht het
fort,op wens van het voormalig verzet, heeft aangewezen voor
educatieve doeleinden. Van de beide oprichters en directeuren,
Jan Durk Tuinier en Geu Visser blijkt de laatste een buurtgenoot te
zijn. Wie kan ons beter vertellen over het fort en de stichting dan hij?
We willen alles weten over dat
thema ‘vredeseducatie’. Geu vertelt,
dat voor jongeren van 10–14 jaar
een interactieve tentoonstelling is
ingericht. ‘Wat wij met educatie vooral doen is het verband leggen tussen
wat in de oorlog gebeurd is en het
heden, de leefwereld van de kinderen: oorlog en vrede. Dit fort is door
de nazi’s gebruikt als executieplaats.
Meer dan 140 mensen, meest verzetstrijders, zijn hier doodgeschoten.
We leggen dat verband tussen verleden en heden door een aantal
mechanismen uit te leggen:
• Het zondebok mechanisme. In het
oude testament gaf men de schuld
aan een echte bok en de
hogepriester legde de
zonden van het volk ritueel op de bok, die vervolgens de woestijn in
werd gestuurd. Het liep
slecht af met de bok,
maar de mensen voelden
zich vrij en verbonden
met elkaar. Dat mechanisme is over de hele
wereld hetzelfde of het
nu over heksenverbranding of voodoo gaat.
Projecteren van het
kwaad op een ander om
jezelf, en als groep
onderling, happy te voelen. In de oorlog gebeur-

de dat met
de joden en
zigeuners.
Zij kregen
de schuld
van de oorlog, de
armoede en
alle ellende.
En anderen
wilden niets
meer met
hen te maken hebben, om niet ook
de schuld te krijgen.
• We leggen uit, wat vooroordelen
zijn. Dat een mening niet waar
hoeft te zijn maar dat een feit in
ieder geval waar is. Een vooroordeel is geen feit maar jouw

• We maken duidelijk, dat je je kunt
verzetten. Dat er verzet was in de
oorlog en dat je je nog steeds kunt
verzetten tegen onrecht.
• Vluchten, dat is ook van alle tijden.
We vertellen dat mensen in de oorlog moesten vluchten, maar ook in
1953 bij de watersnoodramp. En
dat er ook nu mensen zijn, die hier
komen omdat ze gevlucht zijn. We
doen dat d.m.v. vijf koffers en vijf
kinderen die ooit gevlucht zijn. We
vragen welk kind bij welke koffer
hoort. Vervolgens zegt een kind van
toen, nu volwassen,: “ik ben blij
dat ik ooit geholpen ben; ik vind
dat ik nu ook andere vluchtelingen
moet helpen.” Dat is het motto.
We vragen de kinderen wat zij
zouden meenemen op hun vlucht.
Zegt de een: “mijn mobieltje.” Een
ander: “Joh, die kun je niet meer
opladen.” Zo komt het dichtbij.
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• We praten over spijt. Een soldaat heeft
spijt dat hij een opdracht heeft uitgevoerd om een gewonde dood te schieten en gaat veertig jaar later terug naar
dat dorp om zijn excuses aan te bieden.
Spijt op weg naar verzoening. We vragen de kinderen om op te schrijven,
waar zij spijt van hebben. Een schreef:
“Ik heb spijt dat ik een kind zo gepest
heb, dat die van school is gegaan.” Zo
pendelen we heen en weer tussen verleden en heden.
Zo’n tachtig procent van alle scholen uit
Utrecht komen met groepjes kinderen
naar het fort, ook De Beiaard en De
Regenboog uit Tuindorp Oost. Samen met
Geu maken we dezelfde wandeling over
het prachtige terrein en door de gebouwen als de kinderen. Indrukwekkend, ook
voor volwassenen. We raden u aan er ook
eens een uurtje voor uit te trekken. Het
terrein van het fort is semi-openbaar. Dat
betekent dat er een hek omheen staat,
maar als het kantoor open is, zijn alle
wandelaars van harte welkom. Langs de

historische route staan panelen met uitleg. Ook ziet u in de verschillende ruimtes
en kazematten foto’s en filmpjes over de
geschiedenis van het fort. Het fort is open
van maandag tot donderdag. Het hek sluit
om 16.30 uur. Ingang aan de
Biltsestraatweg 160 tegenover de marechausseekazerne.
Jan Durk Tuinier en Geu Visser hebben
onlangs een prachtig boek met wel 100
schitterende foto’s uitgegeven. Een echte
aanrader! Het boek, “Fort De Bilt, een
geschiedenis in beeld” is verkrijgbaar bij
Geu Visser en Durkje Post, Huizingalaan
37, bij de Read Shop in De Gaard en bij
Fort De Bilt.

2

Een gezellige nieuwjaarsen afscheidsreceptie.
Zondag, 13 januari jl. hield het buurtcomité, zoals
dat de laatste jaren gebruikelijk is, zijn Nieuwjaarsbijeenkomst in de Tuindorpzaal van de Jeruzalemkerk. Onder het genot van de goed verzorgde hapjes
en drankjes van de vertrouwde catering van de heer
en mevrouw Keppel-Koot
was het een gezellige en
drukbezochte bijeenkomst.
Veel buurtgenoten maakten
van de gelegenheid gebruik
om op deze wijze het
nieuwe jaar samen te beginnen. Ook voor de
kinderen was een hoekje ingericht.
Dit keer was er echter ook grote belangstelling van mensen van buiten Tuindorp
Oost. Dit hield verband met de gelijktijdige
afscheidsreceptie van de voorzitter van het
buurtcomité Albert Hogema. Albert is na
acht jaar voorzitterschap en als lid van het
buurtcomité per 1 januari jl. officieel
afgetreden. Namens de
leden van het buurtcomité
hield Hans Lubach een
geestige speech. Hij sprak
begrip uit voor Alberts
besluit, omdat de wijze
waarop hij aan zijn voorzitterschap invulling gaf,
er een meer dan fulltime
job van had gemaakt.
Hans memoreerde enkele wapenfeiten
uit de afgelopen vijf jaar:
- de wijkkrant, die tot doel heeft om informatie te geven over wat speelt in de wijk
en om de cohesie in onze buurt te versterken.
- de herinrichting door middel van het
Recht van Initiatief van de Troosterhof tot
veilige ontmoetingsplek.
- de geslaagde actie Geen Groen Voor
Poen.
- de kunstmanifestatie in de voormalige
Gerardus Majella school voor en door
creatieve buurtbewoners.
- het er met succes voor lobbyen, dat bij
nieuwbouwprojecten seniorenwoningen
worden opgenomen, zodat bewoners in

hun buurt kunnen blijven wonen en de
doorstroming wordt gestimuleerd.
- het deelnemen aan de vele klankbordgroepen.
- het wijkvoorzieningenplan. ‘Door zijn
tomeloze vasthoudendheid zijn er nu twee
klaslokalen aan de Wevelaan omgebouwd
tot buurtruimten.’
- en als uitsmijter: het trapveldje aan de
Winklerlaan, dat de voetballertjes moeten
delen met de mollen.
Hans sloot af met: “Albert en zeker ook
Rika, want ook jij hebt in de afgelopen
jaren op de achtergrond je steentje bijgedragen. Al was het alleen maar, dat jouw
zogenaamd gepensioneerde echtgenoot
heel vaak aan de telefoon of de computer
zat, of onderweg was naar een vergadering
of bijeenkomst om te netwerken. Albert
gaat nu écht met pensioen en Rika hangt,
denk ik, de vlag uit!!”
Vervolgens nam ook Albert het woord:
“Wat is die tijd omgevlogen. Hoewel het al acht
jaar geleden is, lijkt het wel
gisteren, dat een groepje
enthousiaste buurtgenoten
bij Truus van Biljouw thuis
de oprichtingsvergadering
hielden van een buurtcomité. In de loop van die
avond werd er bij mij aangebeld met de
vraag of ik er even bij wilde komen. Het
bleek dat men bedacht had, dat ik de club
wel kon gaan coördineren. “Alleen maar
dat”, zei een van hen, “wij doen het werk
wel”. Ja, ja… Ze verzetten inderdaad veel
werk, maar al gauw bleek, dat er voor een
buurtcomité genoeg te doen valt om ook
wat werk voor de voorzitter over te laten.
Het was vooral pionieren in het begin.
Wisten wij veel wat een buurtcomité allemaal te doen staat. Wel realiseerden we
ons, dat er draagvlak gecreëerd moest worden. We waren immers een groep zelf
aangestelde bewoners, niet gekozen, niet
benoemd. Dat draagvlak kwam er, deels

door de activiteiten, deels door via
voortzetting van
de wijkkrant de
andere bewoners
goed op de
hoogte te houden
waar we mee
bezig zijn. En natuurlijk moest er een netwerk worden opgebouwd. Dat alles kostte
veel tijd.
Maar vraag je me nu of ik spijt heb van
mijn toezegging, dan zeg ik volmondig
“neen”. Er waren veel momenten van voldoening, als er weer wat bereikt was door
de leden van het comité. En dat gebeurde
weleens, al ging het niet altijd zo snel als
we wilden. Maar niet alleen die succesjes,
ook uw reacties daarop en uw voortdurende bereidheid om “hand- en spandiensten” te verlenen, waren een aanmoediging.
Nu zult u zeggen, “als het dan zoveel voldoening gaf, waarom houd je er dan mee

op?” Wel dat heeft twee redenen: eerstens
wil ik meer tijd vrij maken voor Rika, de
kinderen en kleinkinderen, voor mijn vrienden en mijn hobbies. En ook, omdat het
voor een organisatie goed is, als er regelmatig nieuw bloed inkomt.
En.. het kán nu ook. We hebben een goede
ploeg en de collega’s hebben begrip voor
mijn stap. Ik wens hen alle succes bij hun
verdere werk voor de buurt.
Overigens: zoveel als de collega’s doen,
er kan altijd meer gebeuren, maar daar
is menskracht voor nodig. Aarzel dus
niet om u te melden, als u tijd en
affiniteit heeft met wat het buurtcomité en de wijkkrant doen.
Ik dank iedereen met wie ik de afgelopen
jaren plezierig heb gewerkt: binnen Tuin-

dorp Oost, bij de gemeente, de politie, de
GG & Gd, Cumulus, de schoolleidingen, de
winkeliers en alle anderen, maar vooral de
collega’s in het buurtcomité.

Het hoogtepunt van de middag was
een grote verrassing. Wethouder
Harm Janssen kwam op bezoek en
wilde ook wat tegen Albert zeggen.
Albert,
We zijn hier vandaag ook
aanwezig om afscheid van
jou te nemen als voorzitter
van de Stichting Buurtcomité Tuindorp Oost. Je
wilt je de komende tijd
meer richten op je gezin en
het oppakken van onder
andere je oude hobby: stamboomonderzoek.
Je hebt in de afgelopen jaren altijd goed
contact onderhouden met de gemeente.
Wijkwethouders, vakwethouders, raadsleden, wijkbureau en vakdiensten; jouw
contacten met onze gemeente waren
veelvuldig en constructief.
Ook heb je een zeer breed netwerk opgebouwd van bewoners, ondernemers, organisaties en andere partijen
binnen Tuindorp Oost en
daarbuiten.
Je hecht belang aan
goede communicatie. Dit
heeft zelfs geleid tot de
Wijkkrant Tuindorp-Oost,
die zes keer per jaar huis
aan huis wordt verspreid.
Al 13 jaargangen lang!
Via de rubriek ‘Voortgangsberichten projecten’
in deze wijkkrant worden de bewoners
geïnformeerd over de voortgang van onder
andere gemeentelijke projecten. En deze
informatie is up-to-date, want door jouw
brede netwerk weet je altijd de meest
recente informatie te verzamelen. Het wijkbureau liet mij weten dat je hen hierin zelfs
nog wel eens voor bent!
Je bent vanaf 1999 voorzitter geweest van
het Buurtcomité Tuindorp-Oost en je hebt
de belangen van de wijk altijd intensief
vertegenwoordigd binnen verschillende
werk- en klankbordgroepen.
Zo was je verbonden aan:
de begeleidingsgroep Wijkverkeersplan
Noordoost
de herontwikkeling van de Majella-mavo
het Recht van Initiatief: de herinrichting van
Troosterhof (winkelcentrum De Gaard)
de beheergroep hostel De Hoek, eerst aan
de Sartreweg en later aan de Kögllaan
de deelvisie Eykmanlaan: de planontwikkeling van het zorgcentrum Tuindorp-Oost in
relatie tot volkstuinencomplex De Driehoek
en het wijkvoorzieningenplan
Samen met Tuindorps Belang en Voordorp
Vooruit heb je (namens het Buurtcomité
Tuindorp-Oost) ervoor gestreden om het
tekort aan sociaal culturele voorzieningen
in dit deel van de wijk op te lossen, vooral
voor jongeren en ouderen. En dit is van

invloed geweest op het Uitvoeringsprogramma van de wijkvoorzieningen in
Noordoost. Concreet resultaat is dat twee
schoollokalen aan de Wevelaan inmiddels
zijn verbouwd tot recreatie- en ontmoetingsruimte.
En daar stopt het niet:
zo heb je slachtoffers uit het watersnoodgebied 1953 opgevangen en verzorgd,
acquisitie gedaan voor het Wit-Gele Kruis,
was je lid van de Vincentiusvereniging,
secretaris van de studentenparochie,
hopman bij de verkenners (inmiddels
scouting), lid van de ouderraad, voorzitter
van het schoolbestuur De Beiaard en

voorzitter van het kerkbestuur de Paulusparochie Tuindorp.
En met deze opsomming heb ik wellicht
nog niet eens alles genoemd.
Albert, het is duidelijk: je hebt je langere
tijd op maatschappelijk en kerkelijk terrein
bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de
gemeenschap van Utrecht.

En dit is niet onopgemerkt gebleven. Het
gemeentebestuur van Utrecht heeft grote
waardering voor jouw betrokkenheid en
inzet. Ik mag je daarom namens het
gemeentebestuur de Speld van de stad
Utrecht opspelden.
Alles bij elkaar
was het een
mooi begin
van een nieuw
jaar in onze
buurt.
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Wichmannlaan

Voorlichting
Als u dit leest zijn we enkele weken verder
dan het moment waarop ik dit schrijf.
We hebben dan al op school een aantal belangrijke activiteiten in de voorlichting aan leerlingen
van groep 8 en hun ouders achter de rug.
Eén van de mooie onderdelen in die voorlichting was de film over onze school, die een
groep leerlingen uit de eerste en tweede klas
hebben gemaakt. Hun project-opdracht was
duidelijk: maak een film over het Gerrit Rietveld
College, waarin je laat zien wat er zo bijzonder
is aan jouw school en waarin je uitlegt waarom
je graag naar deze school gaat. De leerlingen
werden daarbij begeleid door professionals:
een scenarioschrijver, een producent en een filmmaker. Zo werkt onze school immers graag: wat
je op school leert koppelen aan de wereld buiten
school. Deskundigen van “buiten” in contact
brengen met leerlingen “binnen” de school.
Hartverwarmend waren de uitspraken, die de
leerlingen deden over hun ervaring en oordeel
met en over het Gerrit Rietveld College.
Fantastisch was het om te zien hoe haarfijn zij
de school in z’n sterkte en kracht –maar ook in
z’n verbeterpunten– analyseren. Het oordeel èn
hun resultaat mag er zijn! En …. alle leerlingen
van groep 8 en hun ouders die belangstelling
hebben voor onze school, krijgen deze DVD.
Daarnaast hebben we in de maand januari
‘clinics’ georganiseerd. Van een basisschool
komen alle leerlingen van groep 8 naar onze
school. Ze krijgen dan ‘lessen’ ter kennismaking
met het middelbaar onderwijs.
De inhoud van de clinics is uitdagend voor elke
leerling: er is een miniproject Technasium, er zijn
kennismakingslessen Havo-Vwo en er is een
voorbeeld-project Theoretische Leerweg.
De bezoekende leerlingen zijn enthousiast.
Dat geldt ook voor hun meester en juffrouw
die mee op bezoek komt.
Ook wij vinden het fijn dat we dit kunnen
organiseren. Niet alleen om zo onze potentiële
“klanten” van informatie te kunnen voorzien
over onze school, maar ook om zo het gat te
vullen, dat is ontstaan door het afschaffen van
School Informatie Markten.
Overigens: een aantal van diezelfde clinics zijn er
ook nog in februari en begin maart.
Als ik dit schrijf, staan onze Open Dagen nog
voor de deur. Hoe die zijn gegaan is dus nu nog
even afwachten. Wel kunt u zich ongetwijfeld
voorstellen, dat die veel tijd en energie vragen.
Daar zijn we dus nu heel druk mee. Natuurlijk
hopen we veel bezoekers te krijgen en natuurlijk
rekenen we er op, dat veel leerlingen en hun
ouders voor onze school kiezen.
De reacties tijdens de clinics en bij andere
contacten stemmen ons positief.
Martien Pennings
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Carl Ernst Arthur Wichmann stamt
uit een familie van walvisvaarders te
Glückstadt aan de Elbe beneden
Hamburg.
In deze stad werd hij op 9 april 1851
geboren. Hij bracht zijn jeugd door
in Hamburg, waar zijn vader onderwijzer was. Van oktober 1871 tot
1874 studeerde hij aan de hogeschool te Leipzig mineralogie en
geologie met als bijvak plantkunde.
Hij kreeg zijn interesse voor mineralogie van zijn leermeester Ferdinand
Zirkel, wiens assistent hij werd.
In juli 1874 promoveerde hij.
In 1879 werd hij benoemd tot hoogleraar Aard-en delfstofkunde aan de
Universiteit van Utrecht.
Op 22 maart 1879 hield hij in de
Pieterskerk te Utrecht een inaugurale
rede over “Die Umbildung und
Zersetzung der Gesteine”. Hij werd
de grondlegger van het Geologisch
Instituut in Utrecht. Vóór zijn benoeming werd in Utrecht geen geologisch onderzoek gedaan. Behalve
met het opzetten van onderwijs en
onderzoek hield Wichmann zich bezig
met het aanleggen van collecties,
waarvoor hij o.a. aan twee expedities

naar de Nederlandse koloniën deelnam: in 1888/1889 naar Celebes,
Flores, Timor en Roti en in 1902/1903
naar Nieuw Guinea.
In 1905 werd Wichmann benoemd
tot gewoon lid van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen.
Na zijn emeritaat in 1921 keerde hij
terug naar Hamburg, waar hij op
28 november 1927 overleed. In het
Utrechts Universiteits Museum is een
vitrine gewijd aan Wichmann en zijn
wetenschappelijk onderzoek.
Wichmann was de vader van de bekende juriste en anarcho-socialiste
Clara Wichmann en de fascist en
kunstenaar Erich Wichmann.

Meer zelfbeheer van openbaar
groen door buurtbewoners.
Tuindorp Oost kent al vele plekken waar
buurtbewoners openbaar groen onderhouden.
De vorige wijkkrant toonde al een foto van
de bloemvakken aan de Troosterlaan en Van
Everdingenlaan, waar een groep bewoners
één zaterdagochtend in de maand onderhoud
pleegt. Ook op andere plekken wordt er druk
geschoffeld, gewied, gesnoeid e.d.
In 2008 zal het zelfbeheer van groen
nog meer aandacht krijgen. Ook is er
ondersteuning mogelijk vanuit Milieupunt Noordoost, dat kan helpen bij
het maken van nieuwe plannen, het
aanvragen van financiën, het organiseren van bewonersdagen e.d.
In de nota "Meedoen met beheer', die
in oktober 2007 door de gemeenteraad is aangenomen, hebben de
Utrechtse Milieupunten een 'makelaarsrol' toebedeeld gekregen om het
zelfbeheer door buurtbewoners te
stimuleren. Inmiddels heeft er in
Tuindorp Oost al een rondgang door
de buurt plaatsgevonden waarbij het
Buurtcomité Tuindorp-Oost, het
Milieupunt Noordoost en Beheer &
Onderhoud van de gemeentelijke
dienst Stadswerken aanwezig waren.

Als mogelijke nieuwe locaties voor
zelfbeheer werden bezocht het
Molengraaffplantsoen, het Fruinplantsoen (waar al deels zelfbeheer
plaatsvindt), het Kouwerplantsoen
en het groen rondom de Marnix
Academie.
Afgesproken is dat er in de buurt
een werving plaats zal vinden om
in contact te komen met geïnteresseerde en enthousiaste bewoners.
Hierna zal bekeken worden wat op
het gebied van zelfbeheer mogelijk
is.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bert Holsappel van het
Buurtcomité (email: bertholsappel
@hotmail.com) of met Ad van der
Sluiszen van Milieupunt Noordoost
(milieupuntnoordoost@utrecht.nl).

Orgel uit 1711 zal binnenkort weer in
oude glorie klinken

BERICHT VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’

Monumentaal orgel in
15e-eeuws kerkje Blauwkapel
is gerestaureerd.

Boodschappen doen? Neem
uw laptop mee

Het is fantastisch om een monumentaal orgel te mogen
beheren en gebruiken. Maar zoals iedereen begrijpt, is het
wel een hele opgave om zo’n orgel in goede conditie te
houden. Het 18e-eeuwse positief (= klein orgel zonder
pedalen) vertoonde de laatste jaren steeds meer gebreken.
Op advies van de Stichting Steunfonds Instandhouding
Utrechtse Monumentale Orgels inspecteerde orgel-adviseur
Peter van Dijk het orgel en maakte een herstelplan.
Een grondige restauratie bleek noodzakelijk. Elbertse orgelmakers B.V. uit Soest, voerde in januari 2008 de werkzaamheden uit: groot onderhoud en het vervangen van de later
toegevoegde Cornet door de oorspronkelijke Flûte Traversière 8 vt Discant.
De uitgevoerde werkzaamheden maken het
mogelijk de
“oude glorie”
weer volledig
tevoorschijn te halen.
Het bijeenbrengen van de
nodige financiële middelen voor deze restauratie
van rond de € 16.000
heeft de Vrienden van
Blauwkapel de nodige
hoofdbrekens gekost,
maar is dankzij de vele
extra giften van de leden,
kerkbezoekers en subsidies van enkele instellingen gelukt.
Het viervoets-orgel met
één handklavier werd in
1711 in Ieper gebouwd
door Jacob van Eynde voor
de St. Trudo-Abdij te Male
(Brugge) en heeft laatstelijk gestaan in de St. Mariakerk in Aalter.
Na ingebruikneming van het gerestaureerde kerkje Blauwkapel in 1958,
werd dit Vlaamse orgel enkele jaren later aangekocht. Al na korte tijd
bleek een grondige restauratie van het orgel noodzakelijk. En nu, na bijna
40 jaar, was opnieuw een flinke opknapbeurt nodig.
Niet alleen tijdens de korte oecumenische onderwegdiensten vanaf Pasen
2008 tot en met zondag 2 november (iedere zondagmorgen om 9.30 uur
en 10.30 uur), maar ook tijdens de concerten, die de vereniging in de loop
van het jaar hoopt te organiseren, kan het orgel beluisterd worden.

Op palmzondag 16 maart zal het gerestaureerde
orgel met een concert in gebruik genomen worden.
Aanvang van het orgelconcert: 15.00 uur.
Belangstellenden zijn welkom! De toegang is gratis
Informatie over de kerk staat vermeld op onze website:
www.onderwegkerkblauwkapel.nl , op
het publicatiebord bij de kerk of is verkrijgbaar bij het secretariaat:
Jan Provostlaan 57, 3723RC Bilthoven.
Telefoon: 030-2287342
Email: bcvanhoeflaken@hotmail.com.

Helaas moet de politie constateren dat nog steeds
auto’s worden opengebroken in de omgeving van
winkelcentrum De Gaard. Onder het motto ‘Wie haalt
straks uw auto leeg?’ adviseert de politie om uw
waardevolle eigendommen nooit in de auto achter te
laten, ook niet voor heel even. En ook niet als de
goederen onttrokken zijn aan het zicht, bijvoorbeeld
in de kofferbak of onder een stoel. Dieven kunnen u
in de gaten houden terwijl u uw waardevolle spullen
hier veilig denkt op te bergen. Neem dus uw laptop
of navigatiesysteem mee, ook als u maar een enkele
boodschap heeft te doen. Ziet u iemand met opvallende belangstelling voor auto’s? Of vindt u een
situatie verdacht? Bel dan het alarmnummer 112.
Fietsendieven actief
De diefstal van fietsen blijft een punt van aandacht
voor de politie. Ook in Tuindorp Oost zijn fietsendieven actief. Als eigenaar van een tweewieler kunt u er
ook zelf voor zorgen dat fietsendieven niet gemakkelijk hun slag kunnen slaan. Zet uw fiets altijd op slot.
Als u uw fiets op de openbare weg parkeert, zet ’m
dan bij voorkeur met behulp van een slot vast aan
een vast voorwerp, zoals een fietsenklem of een paal.
Fietsen die – al is het tijdelijk - worden geparkeerd in
de voortuin, zijn een makkelijke prooi. Beter is het om
deze achter de woning te zetten, zeker in de avonduren. Recentelijk is ook een aantal boxen in de wijk
opengebroken. Daarbij zijn fietsen weggenomen. Ziet
u mensen die zich verdacht gedragen, dan mag u
altijd het alarmnummer 112 bellen. Zo helpt u de
politie om verdachten op heterdaad aan te houden.
Hoe krijg ik contact met mijn wijkagent?
U signaleert een probleem in uw wijk. U hebt bijvoorbeeld al enige tijd overlast in uw straat. Of u ziet
regelmatig een verdachte situatie terugkeren en wilt
de wijkagent hiervan op de hoogte stellen. Hoe komt
u in contact met uw wijkagent?
De wijkagenten zijn bereikbaar via telefoonnummer
0900-8844 (lokaal tarief). Wanneer u dit nummer
belt, wordt u te woord gestaan door een medewerker
van het Regionaal Service Centrum. Vraagt u dan naar
het wijksecretariaat van district Utrecht Noord of de
wijkagent.
Wie zijn mijn wijkagenten?
In Tuindorp Oost werken twee wijkagenten: Gijs Buijs
en Angela van Vegchel. Zij kennen de wijk door en
door, onderhouden contacten met de buurt en weten
waar problemen spelen. Natuurlijk staan zij er niet
alleen voor. De wijkagent vraagt bijvoorbeeld regelmatig andere politieagenten extra te surveilleren in
een bepaalde straat.
Wanneer bel ik 112?
Hebt u direct hulp van de politie nodig bij een levensbedreigende situatie of u ziet een verdachte situatie?
Bel dan het alarmnummer 112. Wij zijn dan binnen
tien minuten ter plaatse.
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

T

(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) Prinsenhof. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de besluitvorming rond het nieuwbouwproject. In ons aprilnummer zullen
we over het resultaat daarvan berichten.
b) Het toilet bij De Gaard. In ons vorig nummer meldden wij,
dat er leidingen bleken te liggen onder de plaats, waar het toilet
moet komen. Die leidingen zouden verplaatst worden. Dat nu
vond men achteraf toch technisch te moeilijk en duur. Er is nu
besloten om het toilet toch niet te plaatsen naast de bussluis aan
de kant van de parkeerplaats, maar aan de winkelzijde van de
bussluis ter hoogte van de bushalte. Door de keuze van een
andere plek is de verleende vergunning niet meer geldig.
Op 3 januari is de procedure voor een nieuwe vergunning in gang
gezet. Normaal duurt zo’n procedure 8 tot 12 weken. Maar als
het om dit toilet gaat???????
c) Herinrichting Van Everdingenlaan / Troosterlaan.
Hoewel we positief zijn over de nieuwe inrichting hebben we
toch twee opmerkingen. De foutief aangebrachte fietssymbolen
zijn inderdaad verwijderd, maar de correcte symbolen zijn nog
niet aangebracht. Verder zijn we van mening, dat de parkeerstroken te krap bemeten zijn. Richtlijn is minimaal 1.80 meter
tussen de lijnen met de aanbeveling dat aan te passen, omdat
de gemiddelde auto 10 cm. breder is geworden. De breedte van
de aangebrachte vakken is echter maar 1.60 meter. Het is dus
onmogelijk voor automobilisten om tussen de witte lijnen te
parkeren. Parkeren over of op de lijnen is verboden, maar gebeurt
dus noodgedwongen altijd. Het gevolg is dat de auto’s op of
dicht tegen de fietsstrook staan, wat voor fietsers zeer hinderlijk
is. We denken, dat het goed mogelijk is de fietsstrook 25 cm. te
verleggen richting rijbaan. Die is juist zeer ruim bemeten.

d) Woningbouw op het voormalige terrein van
de Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan
(Eykmanhof). Op woensdag 12 december is er op de locatie
een feestelijke bijeenkomst met de toekomstige bewoners geweest. Wethouder Bosch sloeg symbolisch een eerste paal.

De bouw verloopt inmiddels volledig volgens planning. Wel is er
over de route van het bouwverkeer enige onduidelijkheid.
e) Buurtruimten aan de Wevelaan. Het bewegingslokaal en
de vergader- / hobbyruimte zijn nu volledig ingericht en al veelvuldig in gebruik. Ook ú kunt een ruimte boeken via het verhuurloket van DMO Sport van maandag tot en met vrijdag tussen
10.00 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is: 286 28 13.
Fax: 286 28 28. Op de site: www.utrecht.nl/smartsite.dws vindt u
daarover informatie. Buurtbewoners mogen op dit
moment kosteloos gebruik maken van de ruimten.
6

f)

g)

h)

I)

Het plan is om een open deur dag te houden in de maand maart
gekoppeld aan een feestelijke opening. Om, naar de wens van
de drie buurtorganisaties, de bewoners maximaal bij het gebruik
te betrekken zal er een “programmaraad” geformeerd worden,
waarin individuele bewoners zitting zullen hebben. U wordt
daar binnenkort per rondzendbrief over geïnformeerd.
Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein. De
projectleiding van de herontwikkeling van het Veemarktterrein
bleek in december iets te optimistisch. Ook nu meldt men, dat
het college nog geen beslissing heeft genomen over de vervangende locatie van de veemarkt. En zolang niet duidelijk is,
waar de automarkt en de evenementen worden ondergebracht,
kan er niet verder gegaan worden met de plannenmakerij voor
de woningbouw.
Wijkservicecentrum. Het college van B & W heeft besloten
het toekomstige wijkservicecentrum niet aan de Alexander
Numankade te vestigen.
In juli 2007 was de beslissing al gevallen om de bibliotheek
aan de Ingenhouszstraat niet naar de meer centraal in de wijk
gelegen Alexander Numankade te verplaatsen. De Wijkraad
Noordoost heeft die beslissing helaas niet kunnen tegenhouden.
Er is daardoor een belangrijke partner voor het wijkservicecentrum Oost/Noordoost weggevallen. De directeur van de
Dienst Wijken heeft de opdracht gekregen varianten uit te
werken voor een toekomstige locatie en daarover te adviseren.
Parkeerplaats Kapteynflat. Na het eerder vermelde bezoek van wethouder De Weger en enkele ambtenaren is er
erkenning, dat de veiligheid ter plaatse niet optimaal is. Er
wordt nu bekeken hoe de situatie in de hele omgeving van
het kruispunt Wevelaan/Kapteynlaan verbeterd kan worden.
De Driehoek. Op het Ecologisch Tuinenpark wordt met vlagen
ingebroken. Soms gebeurt er een hele tijd niets en dan opeens
zijn veel huisjes opengebroken, worden er vernielingen aangericht en zaken gestolen. Dit is ook het geval op de tuinenparken Ons Buiten en De Pioniers. Sinds kort hebben de drie
besturen gezamenlijk overleg met het wijkbureau en de politie.
Inmiddels is uit het leefbaarheidsbudget de aanleg van een
nieuw hek en veiligheidsverlichting voor De Driehoek bekostigd.
Aan de openbare toegankelijkheid van het terrein is niets veranderd. Het hek is tot 18.00 uur open.

De nieuwe buurtcontactpersonen
in Tuindorp Oost en Voordorp
In iedere buurt zijn wel actieve mensen die ‘de ogen
en oren’ zijn van een flat, straat of buurt en iets voor
anderen (willen) betekenen.
Op initiatief van de werkgroep ‘creëren van contacten’ van
Senioren Actief in Noordoost zijn er sinds de zomervakantie verschillende buurtcontactpersonen geworven en actief.
Momenteel zijn er 7 buurtcontactpersonen actief die contact
leggen met senioren, informatie geven, doorverwijzen en
eventueel praktische dienstverlening bieden.
De buurtcontactpersonen bij ons in de wijk zijn:
Thea Nijhuis, Prof. Zonnebloemlaan 28;
Door van Dijk, Hijmans van den Berghlaan 224;
Thea Vocking, Boekelaan 111 (hoogbouw);
Hennie Lukkien, van Esveldstraat 155;
Ludy Copray, Kemal Ataturkstraat 129;
Jose Leijgraaff, Naberlaan 7; en
mevrouw Pfauder op de Zwaardemakerlaan.
Belt u voor meer informatie met:
Thea Vocking, tel: 271 24 08 of Bep Melis tel: 273 44 63.
Wies Kool van Cumulus Welzijn ondersteunt de werkgroep en de
buurtcontactpersonen.

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 op woensdag
van 14.00-16.00 uur:
Mevr. van Wegen, tel: 273 02 92
Recreatief koersbal in oprichting:
Wies Kool, tel: 271 95 82
Klaverjassen op woensdag van 19.30-21.30 uur:
Ad van Zon, 273 44 07
Kaarten en kaartles op maandag en vrijdag
van 14.00-16.00 uur:
Ad van Zon, 273 44 07
Spelletjes op dinsdag van 14.00-16.00 uur:
Vrij entree
Wandelen ca. 3 km op de 1e en 4e dinsdag
van de maand van 14.00-15.00 uur:
Hetty Scager, tel: 271 64 42
Wandelen 7-10 km op de 1e donderdag
van de maand vanaf 13.00 uur:
Anna Kuitenbrouwer, tel: 289 96 03
Wandelen vanaf 12-15 km op de 1e en 3e maandag
van de maand vanaf 10.00 uur:
Siny Bruins, tel: 276 37 37
Internetcafé op dinsdag en vrijdag van
10.00-12.00 uur en op woensdag van 14.00-16.00 uur:
info in het café
Aanschuiftafel op vrijdag vanaf 17.30 uur:
in het restaurant, tel: 272 58 77
Happy Hour op vrijdag van 15.30-17.00 uur:
in het restaurant, tel: 272 58 77
Koffiedrinken voor wijkbewoners weer op woensdagochtend om 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. 12 febr 10.00-12.00 Workshop Mandala’s maken
Do. 14 febr 14.00-15.30 Optreden van Harald Veenstra
ter gelegenheid van Valetijnsdag. Harald is een zanger met veelzijdige talenten. Zijn opleiding heeft
hij genoten bij o.a. Jos Brink, Frank
Sanders en Wim Hogekamp. Hij
brengt een programma met cabareteske liedjes uit onze rijke cabaretgeschiedenis. Het wordt een vrolijke
voorstelling met veel herkenning en
een vleugje nostalgie. Aansluitend
verzorgt het restaurant een
feestelijke maaltijd.
Do. 21 febr 14.00-15.30 Workshop Encaustic Art
Di. 26 febr 14.00-15.30 Film op groot doek: Edith Piaf
Wo. 27 febr 10.30-11.30 Gesprekskring o.l.v. geestelijk
verzorger W. Winkel

OVERIGE

Zangkoor Animato in Jeruzalemkerk
op donderdag 13.45-15.45 uur: Hr. De Grunt, tel: 271 55 87
Biljarten in de Lichtkring op 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 op woensdag
09.00-09.45 uur: Mevr. Van den Heuvel, tel: 271 49 52
10.00-10.45 uur: Mevr. Versteegh, tel: 251 57 79
Tuindorpsoos in Prinsenhof op vrijdag
13.30-16.30 uur: Mevr. Lubberts, tel: 271 39 60
Voordorpsoos in De Lichtkring op donderdag
13.30-16.30 uur: Mevr. Copray, tel: 271 48 58
Hatha Yoga in de Wevelaan op vrijdag
10.00-11.00 uur: Mevr. Horsten, tel: 251 35 26
Senioren toneelgroep in de Wevelaan
op donderdagmiddag: Wies Kool, tel: 271 95 82

ACTIVITEITENPROGRAMMA
Zondag 16 maart: Voorjaarsdag.
Woensdag 19 maart: Boomplantdag.
Het thema is ‘boom zoekt kind’, elk kind heeft recht op een
natuurlijke omgeving. Er wordt een Gummiboom (Eucommia
ulmoides) geplant.
Zondag 20 april: Kleurrijk Griftpark.
Verkoop vlinderaantrekkende planten.
Activiteit voor groenvrijwilligers uit de wijk.
Wijkorkest De Noordooster, Quinteto Maxixe, Braziliaanse Choro.
Evenementen/skatelandschap: Sportief Griftpark.
Zoem zoem show met bijen door Franse imker/kunstenaar.

Maak gebruik van het leefbaarheidsbudget !
Individuele en groepjes bewoners kunnen uit dit
budget een bijdrage krijgen voor de uitvoering
van plannen, die de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving verbeteren.
Het gaat daarbij om zaken als de inrichting en het onderhoud
van de openbare ruimte, waaronder groenvoorzieningen,
verkeersmaatregelen, welzijn, cultuur, sport en jeugd,
communicatie en veiligheid.
Voorbeelden zijn herinrichting van pleintjes, straatfeesten,
nieuwe speeltoestellen, kleine verkeersaanpassingen en
aanleg van bloembedden. Tot een bedrag van € 20.000,-kan iedere bewoner een aanvraag indienen. Voorwaarde is
wel, dat de plannen niet controversieel mogen zijn. Voor
bedragen daarboven is een handtekeningenlijst vereist van
25 andere mensen in de straat of buurt, die uw initiatief
steunen.
Heeft ú een leuk voorstel?
Dien dan een aanvraag in, bij voorkeur schriftelijk, bij het
wijkbureau Noordoost. Laat uw aanvraag vergezeld gaan van
een beschrijving en het doel van het project, zo mogelijk met
opgave van een kostenraming. Het wijkbureau zal dan binnen
maximaal vier weken beslissen. Een eenvoudig initiatief wordt
binnen twee weken afgehandeld.
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(ingezonden bericht)

T

1-1-2 bellen heeft
inderdaad geloond!
Een gewone woensdagmorgen op 16 januari zo
op het oog, maar… een buurtbewoner ziet een
jongeman verdacht rondlopen in de Zwaardemakerlaan, de Troosterlaan en de Van Everdingenlaan. De jongeman spreekt voorbijgangers aan
met de bedoeling geld te wisselen.
De buurtbewoner ziet dat hij contact houdt met
de bestuurder van een langzaam rijdende auto,
waarin kennelijk zijn maat zit. De auto heeft een
buitenlands kenteken. De verdachte situatie is
voor hem reden om 1-1-2 te bellen. De Politie
arriveert binnen 5 minuten. Na even zoeken in de
buurt wordt de auto met de twee jongemannen
gesignaleerd en bij het Eykmanplein staande gehouden! En wat blijkt? Kort ervoor kreeg de
Politie een melding dat iemand op de Kögllaan
beroofd was van zijn portemonnee. Het signalement van één van de verdachten stemde overeen
met dat van de verdachte jongeman. Het bleek te
gaan om twee Roemenen zonder vaste woon- of
verblijfplaats in de leeftijd van 37 en 17 jaar.
De jongste was in het bezit van de gestolen
portemonnee. De twee mannen zijn direct aangehouden en vastgezet. De portemonnee is teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar.
Ziet ú iets verdachts in uw omgeving,
schroom dan niet 1-1-2 te bellen. Het
loont, zoals u ziet!
(Naam en adres van de inzender
bij de redactie bekend.)

0pen lesochtend
Basisschool De Regenboog
Op 12 maart organiseert Basisschool
De Regenboog samen met peuterspeelzaal Biebelebons een open
lesochtend aan de Wevelaan 2.

De deuren van de groepen staan deze ochtend
open en dit is een goede gelegenheid om met de
school en speelzaal kennis te maken. U wordt
rondgeleid door leerlingen van de bovenbouw en
kunt zo een goede indruk krijgen van hoe het er
bij ons op school toegaat. Het spreekt voor zich
dat u uw kind kunt meenemen.
Het programma begint om 8.45 uur en duurt tot
ongeveer 10.30 uur en is vanaf eind februari te
vinden op onze website www.onzeregenboog.nl
Graag tot ziens.
Team basisschool
De Regenboog
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Het Opvoedbureau
Ronald (15) gaat steeds meer
zijn eigen gang. Komt en gaat
wanneer-ie wil, gebruikt ons huis
als een hotel en heeft vrienden
waar we ook al niet blij mee zijn.
Mijn man en ik krijgen er ook al
onenigheid over. Wat moet je
met zo’n puber die bovendien
als stoer wordt gezien door zijn
jongere broer?!

belt u dan zo spoedig mogelijk terug
om een afspraak te plannen.
In iedere wijk van Utrecht zit een
wijkpedagoog. De wijkpedagoog
voor Utrecht Noord-Oost is
Claske Honkoop.
Zij werkt vanuit het buurthuis de
Leeuw. Het Opvoedbureau is gratis
en een verwijzing is niet nodig.
Belt u gerust voor een afspraak!

Als Rachel (3) haar zin niet
krijgt, gaat ze schreeuwen en
stampvoeten. In de supermarkt
komt het voor dat ze languit op
de vloer gaat liggen en iedereen
kijkt naar me. Ik schaam me er
soms voor. Wat moet ik hiermee?
Floor (7)wil niet meer in haar
eigen bed slapen, zij ligt uiteindelijk iedere nacht in ons bed
en dat wil ik niet meer. Hoe krijg
ik haar in haar eigen bed? Ik heb
al van alles geprobeerd.
Opvoeden is een alledaagse bezigheid. Veel gaat vanzelfsprekend, maar
zo nu en dan komt elke ouder voor
vragen te staan. Dat kan gaan over
een kind dat slecht luistert en moeilijk is te corrigeren, over eet- en
slaapproblemen, driftbuien, drukke
kinderen of voortdurende ruzies
tussen de kinderen onderling. Of over
je eigen onzekerheid of je het wel
goed aanpakt als ouder. En dan heb
je nog de pubertijd die ook weer
allerlei vragen oproept waar je goed
aan doet. De meeste kwesties lossen
zich vanzelf op, maar niet altijd.
Wanneer ouders tegen vragen of
problemen in de opvoeding aanlopen, kan het prettig zijn om met
een deskundige van gedachten te
wisselen. Hiervoor kunt u terecht bij
de wijkpedagoog van het
Opvoedbureau. De wijkpedagoog is
er ter ondersteuning in de opvoeding
aan kinderen van 0-19 jaar. Soms is
één gesprek voldoende, maar als
het nodig is kunnen er meerdere gesprekken volgen (met een maximum
van 5 gesprekken). Het kan een steun
zijn als er iemand met u meedenkt.
Het Opvoedbureau is een initiatief
van de Gemeente Utrecht en is
ondergebracht bij de GG&GD.
Wilt u een afspraak maken, dan kunt
u dit doorgeven via het telefoonnummer: 286 33 78. Het Opvoedbureau is dagelijks bereikbaar van
09.00-17.00 uur. De wijkpedagoog

Claske Honkoop
Wijkpedagoog Noord-Oost
Samuel van Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht
Tel: 286 33 78

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