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In vervolg op het bericht
over de Algemene Hulpdienst in de Wijkkrant van
april gingen wij eens wat
dieper in op de activiteiten
van deze dienst.
In haar woning aan het knusse
Kouwerplantsoen praten wij met
mevrouw Atty Boxman-Vis. Zij is als
vrijwilliger betrokken bij de Algemene
Hulpdienst en de Bezoekdienst, beide
onderdeel van STADE. Zij licht de
activiteiten toe: “De Algemene Hulpdienst is een soort veredelde burenhulp. Bijvoorbeeld voor iemand die
zijn been heeft gebroken, het huis
niet uit kan maar toch eten nodig
heeft. Maar ook: boodschappen
doen, iemand naar het ziekenhuis
brengen, medicijnen halen, heel
simpele dingen als ramen zemen bij
iemand die slecht ter been is of
ergens een roostertje vervangen.
Dat zijn handreikingen die meer dan
welkom, vaak zelfs noodzakelijk zijn,
vooral voor mensen die alleen
wonen. Iemand, die hulp nodig heeft
kan de Algemene Hulpdienst bellen.
Deze zoekt in het bestand naar een
vrijwilliger die in de buurt van de
vrager woont en brengt het contact
tot stand”.
Welk soort hulp biedt u zelf
het liefst?
“Ik ben niet supertechnisch en ook
geen tuinman. Naar tuinhulp en het
repareren van apparatuur in huis
wordt wel gevraagd door dames die
alleen wonen, maar daarin ben ik
niet handig. Daarvoor zitten anderen
in het bestand. Wel doe ik vaak bezoekjes op verzoek van de Bezoekdienst, ga samen met iemand naar
buiten, doe boodschappen, ga samen
naar de kapper, begeleid mensen
met een rollator of in een rolstoel, of
maak met mensen, die pas geopereerd zijn, een wandelingetje.
Mensen die geen familie in de buurt
hebben of die in een straat wonen
waar de samenhang verloren is
geraakt, kunnen bij dit soort hulp
veel baat en vreugde ondervinden”.
Is er binnen de Algemene
Hulpdienst een afdeling voor
Tuindorp Oost?
“De Algemene Hulpdienst is voor
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heel Utrecht. De Centrale dienst op
het Pieterskerkhof verzorgt het
contact tussen de hulpvrager en een
vrijwilliger in de betreffende buurt.
Iedere vrijwilliger kan opgeven in
welke buurt hij of zij inzetbaar wil
zijn. Mijn moeder, nu negentig jaar
oud, is bij de oprichting van de
Algemene Hulpdienst betrokken
geweest, in Oog in Al. Zij heeft die
wijk dertig jaar geleden verlaten, zo
lang bestaat deze organisatie dus al!
Oog in Al is de enige wijk die zelfstandig draait binnen de hulpdienst,
met een eigen team en organisatie.
De andere wijken moeten terugvallen
op het Hoofdkantoor aan het
Pieterskerkhof”.
Is er sprake van hulp naar
draagkracht?
Er wordt wel gekeken naar de achtergrond van de vrager, of die echt hulpbehoevend is. De Algemene Hulpdienst is geen alternatief voor de
Thuiszorg. Men mag in principe geen
professionele hulp verwachten; het
blijft vrijwilligerswerk. Dat niettemin
ook heel goed kan zijn. Als ik mijn
auto gebruik, dan wordt er wel een
bedrag gevraagd, wat ook het geval
zal zijn bij andere bijkomende onkosten”.
Heeft u de indruk, dat de
mensen in onze buurt op de
hoogte zijn van de activiteiten
van de Algemene Hulpdienst?
“Het is goed dat de wijkkrant er
aandacht aan besteedt. Ik kom vaak
bij mensen, die niet begrijpen van

welke organisatie je
komt. Er is veel verwarring.
Mensen hebben vaak
heel veel zorgen aan
hun hoofd, zoals
contacten met de fysiotherapeut, de Thuiszorg, maatschappelijk
werker en, als ze dan
ook nog een keuze moeten maken uit
andere varianten van hulp, dan raken
ze het spoor bijster”.
Wordt u vaak opgeroepen?
“Je wordt heel vaak gebeld, maar ik
heb aan de Algemene Hulpdienst
doorgegeven dat ik voor een tijdje
geen nieuwe aanvragen meer kan
honoreren. Wat is het geval? Ik doe
het liefst dingen waarvoor ik nog een
aantal keren bij iemand terugkom.
Je krijgt zo een band en houdt een
aantal contacten over waar meer tijd
en energie in gaan zitten. Ga je daarnaast steeds op nieuwe verzoeken
in, dan gaat dat ten koste van de te
geven hulp. In noodgevallen strijk ik
toch over mijn hart. Eenzaamheid
komt veel voor. De grootste eenzaamheid blijkt voor te komen onder de
autochtone alleenstaanden in Overvecht. Daar word ik het meest voor
geroepen.
STADE doet ook aan onderwijshulp,
maar slechts voor kinderen met
gedragsstoornissen. Voor andere
gevallen zijn er commerciële huiswerkinstituten. Wel heb ik eens voor
een alleenstaande Marokkaanse
moeder haar dochtertje regelmatig
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naar de logopediste en weer naar
huis gebracht. De onderwijshulpverlening wordt gegeven door
professionals evenals de hulp aan
vrouwen (Stade-Fiom) en de hulp
aan multiprobleemgezinnen (StadeProfiel). De Algemene Hulpdienst, de
Bezoekdienst, de Maaltijdbezorging,
de Buddyzorg en het Jongeren Opbouwwerk daarentegen worden gedaan door vrijwilligers, ondersteund
door enkele beroepskrachten.
Over de Bezoekdienst kan ik nog
zeggen, dat die speciaal voor dementerende ouderen en chronisch zieken
is. Bijvoorbeeld twee maal per week
een bezoekje. Bezoekjes kunnen ook
dienen om mantelzorgers even te
ontlasten. Mantelzorgers die vragen
hebben kunnen raad vragen bij het
Steunpunt Mantelzorg.
Wat zou er specifiek in de
Wijkkrant vermeld moeten
worden?
“Als ik geen stop zet op de verzoeken
van de Hulpdienst, dan zou ik iedere
dag gebeld worden. Ik zou dan ook
graag veel meer collega’s erbij krijgen. Veel mensen geven al spontaan
hulp aan kennissen en buren, dus dat
geeft hoop”.
De Algemene Hulpdienst is als
volgt te bereiken:
Pieterskerkhof 16, 3512 JR Utrecht
Tel: 030-236 17 43
www.stichtingstade.nl
Jan Walter

LINTJESREGEN
Burgemeester
Wolfsen reikt
haar de
versierselen
uit.

Op Koninginnedag werd ook onze
kant van de stad niet vergeten.
Mevrouw R.M. van de MeerendonkMol, die in Nieuw Bleyenburg woont,
werd benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Mevrouw van de
Meerendonk werkt al meer dan veertig jaar als vrijwilligster in het UMC.
Zij verzorgt daar de verspreiding van
de bibliotheekboeken onder de
patiënten. Ook brengt zij al ruim
vijftien jaar de maaltijden rond in
Revalidatiecentrum De Hoogstraat en
helpt zij de bewoners bij het eten.
Mevrouw Van de Meerendonk, van
harte gefeliciteerd met uw welverdiende onderscheiding!
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Oproep op te starten werkgroep
Winkelcentrum De Gaard

Binnenkort zal de gemeente een klankbordgroep formeren met
betrekking tot een onderzoek voor een eventuele uitbreiding
van winkelcentrum De Gaard. In deze klankbordgroep zal onder
TUINDORP
OOST
anderen naast de wijkraad en de winkeliersvereniging ook het
Buurtcomité Tuindorp-Oost zitting nemen. Daar de gemeente de groep zeer
beperkt wil houden, zullen echter maar een heel klein aantal bewoners, die
zich hiervoor hebben gemeld, geselecteerd worden.
De Stichting Buurtcomité Tuindorp-Oost doet dan ook nu een oproep voor
deelname aan een werkgroep, waarin u uw standpunt met betrekking tot
een eventuele uitbreiding van WC De Gaard, in welke zin dan ook, kunt
weergeven.
Met deze informatie kan het buurtcomité gefundeerd commentaar leveren
tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep.
Wij nodigen u uit u te melden voor deelname aan deze werkgroep door uw
naam en adres en mailadres te mailen naar werkgroep@tuindorpoost.nl
graag vóór 5 juli a.s.
U kunt uw aanmelding ook sturen naar J. Lubach, van Everdingenlaan 24,
3571 NP Utrecht.
In de tweede week van juli hoort u hier dan meer over.

Project Winkeldochters, Koningsklanten
in Winkelcentrum De Gaard
Maandag 7 april zijn we met de hele klas
2T2 van het Gerrit Rietveld College een
dagje stage gaan lopen in het winkelcentrum De Gaard, dat vlakbij school ligt.
Het is meer een dagje kennis maken met de
winkels en de mensen in een winkelcentrum.
We hebben het winkelcentrum gekozen om
stage te lopen omdat het onze buren zijn en
die willen we beter leren kennen.
We moesten goed kijken hoe het er aan toe
gaat in een winkel. We hebben daar veel
geholpen en veel geleerd.
Onze klas was als eerste ingedeeld.
Sommige kinderen mochten al achter de
kassa werken als de eigenaar van de winkel
bezig was met een klant. Sommige kinderen
hoefden niet zo veel te doen als andere
kinderen, dat lag een beetje aan de winkel

waar je was. De werkzaamheden waren erg
verschillend. Bij de slager bijvoorbeeld
mochten de leerlingen niet achter de toonbank i.v.m hygiëne en scherpe messen. Ze
kregen de opdrachten en die moesten ze op
school afmaken.
Sommigen mochten eerder naar huis dankzij
de eigenaar van de winkel!
Dit was ons verslag van het project Winkeldochters Koningsklanten in Winkelcentrum
de Gaard. Een project waarbij de winkeliers
de leerlingen van het Gerrit Rietveld College
beter hebben leren kennen.
We kijken met trots terug op het resultaat.
Vriendelijke groeten van de media groep
van 2TL
Tarik, Hamza, Kaan en Tugba

Vergrijzing zet door in
Tuindorp Oost door gebrek
aan doorstroming
Zoals u in onderstaande tabel kunt zien,
is de verjonging, die eind negentiger jaren
intrad, na 2004 tot staan gekomen.
Het aantal 0-3 jarigen is teruggelopen van
94 in 2004 naar 68 in 2008. En dat, terwijl het aantal inwoners is gestegen.
Tegelijkertijd loopt het aantal 80-plussers
iets op. Wij vinden dat alles een zorgelijke
ontwikkeling, die de sociale samenhang
in de buurt niet ten goede komt. De oorzaak van deze trend is ongetwijfeld het
gebrek aan doorstroming in de woningbezetting. Meer dan driekwart van de
huishoudens in Tuindorp Oost bestaat uit
één persoon, terwijl slechts 54% van de
woningen gestapeld is (flats). En in die,
veelal ruime, flats wonen dan vaak nog
twee personen. Dat houdt in, dat veel
alleenstaanden in een gezinswoning met
vijf of zes kamers wonen. Vaak zijn dat
senioren, waarvan de partner overleden is
en de kinderen ver weg wonen.
Die senioren willen niet door verhuizing
buiten de buurt ook nog hun sociale netwerk, zoals hun kaartvrienden, kwijt
raken, terwijl een deel van hen graag wel
kleiner zou willen wonen of met meer
zorg. Ook worden hier noodgedwongen
veel gezinswoningen opgekocht door pas
gescheidenen, waarvan de vertrekkende
partner dicht bij de kinderen wil blijven
wonen, maar geen kleinere woning vindt.
Er is in de wijk duidelijk te weinig gebouwd voor alleenstaanden. Dat geldt
overigens, maar in mindere mate, voor

de hele stad met zo’n zestig procent éénpersoonshuishoudens.
Het gekke fenomeen doet zich nu voor
dat, terwijl er veel vraag naar woningen is
in Utrecht, er tegelijkertijd een overschot
aan woonruimte is. Veel vierkante meters
woonoppervlak staan immers leeg in
gezinswoningen. Er zou dus meer voor
alleenstaanden gebouwd moeten worden.
Gezinswoningen staan er genoeg. Die
moeten alleen leeg komen.
Het Buurtcomité Tuindorp-Oost heeft met
de hulp van de gemeenteraad kunnen
bereiken, dat er tenminste op het Gerardus Majella terrein (Eykmanhof) een tiental seniorenwoningen gerealiseerd wordt,
maar dat is een druppel op een gloeiende
plaat.
Gelukkig hebben we nu wethouder
Bosch, die anders dan zijn voorgangers,
het probleem schijnt te onderkennen, al
denkt hij daarbij meer aan appartementen
voor starters en wij aan appartementen
en 1-laags grondgebonden woningen
voor senioren en pas gescheidenen.
Als de gemeenteraad hem volgt, gaat
er misschien in de toekomst gebouwd
worden naar de behoefte van de markt
en niet naar die van de projectontwikkelaars. Hopelijk komt de doorstroming dan
eindelijk op gang. Het Veemarktterrein
geeft daarvoor een nieuwe kans, al
hebben senioren in Tuindorp Oost op hun
jaarvergadering al aangegeven, dat ze
alleen naar de Veemarkt verhuizen, als
daar een buurtsuper komt!

Leeftijdsopbouw Tuindorp Oost per 1 januari (Bron: GBA)
2000
2001
2002
2003
totaal aantal inwoners
2475
2563
2550
2553
0 t/m 3 jarigen
71
83
87
94
4 t/m 11 jarigen
137
148
149
162
12 t/m 17 jarigen
86
106
107
118
18 t/m 24 jarigen
108
126
133
131
25 t/m 34 jarigen
363
360
345
347
35 t/m 44 jarigen
308
325
319
304
45 t/m 54 jarigen
279
307
302
319
55 t/m 64 jarigen
252
243
243
242
65 t/m 79 jarigen
569
546
531
526
80-plussers
302
319
334
310
Leeftijden in procenten
0 t/m 3 jarigen
2,9
3,2
3,4
3,7
4 t/m 11 jarigen
5,5
5,8
5,8
6,3
12 t/m 17 jarigen
3,5
4,1
4,2
4,6
18 t/m 24 jarigen
4,4
4,9
5,2
5,1
25 t/m 34 jarigen
14,7
14
13,5
13,6
35 t/m 44 jarigen
12,4
12,7
12,5
11,9
45 t/m 54 jarigen
11,3
12
11,8
12,5
55 t/m 64 jarigen
10,2
9,5
9,5
9,5
65 t/m 79 jarigen
23,0
21,3
20,8
20,6
80-plussers
12,2
12,4
13,1
12,1

BERICHT
VAN ‘DE KAAP
HOORNDREEF’
Controle bij spoorwegovergang
De politie heeft dinsdag 20 mei tussen
13.00 uur en 17.00 uur een controle
gehouden bij de spoorwegovergang aan
de Eykmanlaan op naleving van de
regels. Dit naar aanleiding van het
dodelijke ongeval vorig jaar juli van een
17-jarige scholier van het Gerrit
Rietveldcollege. Begin mei vond in
Bunnik een soortgelijk ongeval plaats,
waarbij een 17-jarig meisje om het
leven kwam.
Veertien jongeren overtraden de regels
en zijn doorverwezen naar Bureau Halt
voor een alternatieve straf. Zeven
(meerderjarige) fietsers reden door rood
en kregen direct een bekeuring.
Vier automobilisten die eveneens het
rode licht negeerden, zijn op kenteken
bekeurd. Dat wil zeggen dat ze een
bekeuring thuis gestuurd krijgen.
Nog eens vijf bekeuringen werden uitgeschreven voor andere overtredingen
zoals met de bromfiets over het fietspad rijden, een vervallen APK en het
niet kunnen tonen van de verplichte
papieren.

2004
2547
94
165
115
139
371
303
329
240
482
309

2005
2564
78
173
118
164
354
313
342
242
468
312

2006
2563
74
160
136
155
353
314
338
260
456
317

2007
2586
75
172
137
185
336
302
358
260
446
315

2008
2581
68
170
141
226
345
296
349
252
410
324

Stad 2008
294.742
16.504
24.284
14.841
41.849
62.760
47.870
32.636
23.972
21.673
8.353

3,7
6,5
4,5
5,5
14,6
11,9
12,9
9,4
18,9
12,1

3,0
6,7
4,6
6,4
13,8
12,2
13,3
9,4
18,3
12,2

2,9
6,2
5,3
6,0
13,8
12,3
13,2
10,1
17,8
12,4

2,9
6,7
5,3
6,0
13,7
12,2
13,1
10,1
17,7
12,3

2,6
6,6
5,5
8,8
13,4
11,5
13,5
9,8
15,9
12,6

5,6
8,2
5,0
14,2
21,3
16,2
11,1
8,1
7,4
2,8
3

Op school
is het zoals
steeds een
drukte van
belang!
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De aanmeldingen van de leerlingen voor de brugklas zijn binnen. De gesprekken met de basisscholen
geweest. De toelatingsbrieven zijn de deur uit. En dus
hebben we binnenkort de ‘kennismakingsavonden’
voor onze nieuwe, het komend schooljaar startende,
leerlingen.
De eindexamens zijn achter de rug. De eindexamenleerlingen hebben hun galabal gevierd en leunen vermoeid achterover. Docenten zijn druk met nakijken. En
dus hebben we binnenkort de diploma-uitreiking en
verlaten eind dit schooljaar zo’n dikke 225 leerlingen
definitief onze school.
Ondertussen was er een projectweek voor alle
andere leerlingen met tal van bijzondere onderwijsactiviteiten, was er een speciaal project van leerlingen
van het domein TL12 in winkelcentrum De Gaard (zie
elders in het blad), hebben leerlingen van ons Technasium een landelijke ontwerpwedstrijd gewonnen,
zijn de Stedenreizen naar Rome, Barcelona, Londen,
Parijs en Berlijn achter de rug, waren TL3 leerlingen
op Terschelling, waren er prachtige voorstellingen van
onze toneelclub, was er ….. teveel om op te noemen!
En waren er natuurlijk vooral ook nog gewoon: de
lessen.
Minder zichtbaar zijn de werkzaamheden rondom
de bouwplannen. Maar die waren er wel en ook op
dat front is er veel gebeurd en zijn we druk.
Om te beginnen: Het is de bedoeling om in komende
zomervakantie het tijdelijke gebouw op het veld
achter de school af te breken en daarvoor in de plaats
nieuwe en fraaiere tijdelijke huisvesting te realiseren.
Deze nieuwe tijdelijke huisvesting komt direct tegen
het gebouw aan in de middelste open ruimte achter
het gebouw. Zo wordt het een onderdeel van het gebouw in plaats van een losstaand bijgebouw.
Voor ieder zal dit een welkome verbetering zijn: het
bijgebouw weg, het sportveld weer vrij, de nieuwe
lesruimte direct in het gebouw, het gebouw meer één
geheel.
Tegelijkertijd worden er plannen uitgewerkt voor een
herverdeling van de domeinen.
De herverdeling is door ons om onderwijskundige
redenen gewenst: domeinen komen als eenheid bij
elkaar, er komt een nieuw en beter ingericht HV12
domein, de domeinen TL-12 en TL-34 komen bij elkaar
en er komt een vernieuwd domein Kunst&Cultuur en
domein Exact, inclusief een nieuwe werkplaats voor
het Technasium. Goedkeuring van de plannen betekent, dat er niet alleen buiten verbouwd wordt,
maar ook binnen. De aanvraag voor de vergunning
ligt inmiddels bij de gemeente.
Behalve deze ‘operatie’, studeren we nog op de
vraag: vernieuwbouw of nieuwbouw. Zoals de vorige
keer al hier geschreven, loopt er op dit moment een
haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot beide
varianten. Nog voor de zomervakantie hopen we een
principebesluit te kunnen nemen.
Om over een dikke maand heerlijk van de vakantie
te gaan genieten.

GROEN
GROEN MOET
MOET JE
JE
DOEN!
DOEN!

Martien Pennings
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De Wijkraad Noordoost organiseerde op 1 juni een publieksdag rond
het groen, dat in zelfbeheer is bij
vrijwilligers. Bezoekers waren op
veel ‘groene’ plaatsen in de wijk
welkom. In Tuindorp Oost werd in
de kruidentuin op het
Kouwerplantsoen verteld over de
verschillende daar groeiende kruiden en hun culinaire en medische
toepassingsmogelijkheden. Op het
complex van het Ecologische
Tuinenpark De Driehoek was een
gezellig en boeiend programma

voor jong en oud: uitleg over composteren, over wat er leeft in de
slootjes, over het bijzondere van
hoogstamfruitbomen en hoe sla en
bietjes groeien. Ook kon er vrij
gewandeld worden langs de prachtig aangelegde tuintjes.
Er was van alles te koop uit de tuinen: plantenstekjes en honing bijvoorbeeld. Het geheel werd opgevrolijkt met muziek. Een zeldzaam
gebeuren in dit stiltepark. Het werd
een gezellige en leerzame zondagmiddag.

Nieuwe winkeliers in De Gaard
Het is niet iedereen opgevallen dat
na Arie de Kiloknaller en La
Viande slager Harry van Schaik
zijn deuren heeft geopend in De
Gaard. Na 8 jaar in de Jan van
Galenstraat te hebben gewerkt
kreeg hij de kans om te verhuizen
naar Tuindorp Oost waar de meeste

van zijn klanten vandaan kwamen.
Harry is blij met zijn nieuwe zaak
in het winkelcentrum, tussen zijn
collega-winkeliers.
Hij hoopt dat de bewoners van
Voordorp en van de nieuwbouwprojecten zijn kwaliteitsslagerij ook
zullen waarderen.

Na 26 jaar heeft Jacques
Engelen zijn groentezaak overgedaan aan Gerard van
Hezik. Gerard komt uit een
echte groentefamilie, met broers
die groentezaken hebben in
onder andere Bilthoven en
Ammerzoden. Hij vindt De
Gaard een prachtige locatie met
goede speciaalzaken. Gerard
heeft de recepten voor de verse
salades, stamppotten en dergelijke van Jacques overgenomen en streeft
ernaar dezelfde kwaliteit te bieden. Jacques Engelen opent medio
september in Houten het barbecue/steengrill-restaurant Barbacoa.

Zomerconcerten in
kerkje Blauwkapel
Programma wandelen
en fietsen door de stad

T

THEMAWANDELINGEN
25 juni, 19.30 uur - Pelgrims onderweg,
verkenning langs de Oudegracht.
26 juni, 14.00 uur - Lombok, langs de
sporen van zijn bewogen geschiedenis.
2 juli, 19.30 uur - Romaans en Gotiek,
bouwkundige en historische aspecten.
9 juli, 19.30 uur - Vrouwen in Utrecht,
zoektocht naar vrouwen van betekenis.
16 juli. 19.30 uur - We zijn STEEN-rijk,
schiterende gevels kraagstenen.
23 juli, 19.30 uur - Van courant tot
krant, verdwenen kranten en journalisten.
30 juli, 19.30 uur - Sappelen in Wijk C,
verhalen uit deze bekende arbeiderswijk.
6 aug., 19.00 uur - Lombok, langs de
sporen van zijn bewogen geschiedenis.
8 aug., 14.00 uur - Pelgrims onderweg,
verkenning langs de Oudegracht.
13 aug., 19.30 uur - De Maliebaan,
huizen, beelden en mensen in proza en
poëzie.
20 aug., 19.00 uur - Kerkenkruis in
Utrecht, gebouwd in de 11e eeuw.
21 aug., 14.00 uur - Kerkenkruis in
Utrecht, gebouwd in de 11e eeuw.
27 aug., 19.00 uur - De Mauritsstraat
e.o., met De Zilveren Schaats.
3 sept., 19.00 uur - De bierbrouwerijen
van Utrecht, hun vroegere invloed.
4 sept., 14.00 uur - Sappelen in Wijk C,
verhalen uit deze bekende arbeiderswijk.
10 sept.,19.00 uur - De Reformatie in
Utrecht, kerkelijke of sociale omwenteling?
FIETSTOCHT
3 juli, 14.00 uur - Bijzondere woonlocaties, architectuur van vijf nieuwbouwlocaties.
Voor deelname is telefonische vooraanmelding noodzakelijk bij: GILDE UTRECHT,
Lange Smeestraat 7 – 3511 PS Utrecht
Tel: 234 32 52
Openingstijden: ma t/m vrij 14-16 uur
E-mail: post@gildeutrecht.nl
Website: www.gildeutrecht.nl
STADSWANDELINGEN
U kunt elke zondag- en woensdagmiddag
zonder voorafgaande aanmelding meewandelen met de stadsgidsen van Gilde
Utrecht. U kunt zich om 14.00 uur melden
bij de balie van VVV/Rondom, Domplein 9.
De wandelingen duren ong. anderhalf uur.
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Activiteiten
programma
Zaterdag 21 juni:
Landelijke speeltuindag, dus ook bij ons.

Zondag 6 juli:
Park Picknick
Poëzie,
activiteitenzondag voor iedereen.
Dichters en de folkmuziekgroep Pekel
zorgen voor poëzie in het park; voor de
picknick moet je zelf zorgen. Dus neem
wat te eten mee en strijk neer in het park
om tussen 13.00 en 17.30 uur te luisteren
naar dichters en muziek.
Verder kun je meehelpen aan een picknick voor de dieren of je maakt in de
speeltuin fruit-spiesjes of een lekkere
cocktail. Ook kun je door het park rijden
in een paard en wagen.

Zomervakantie
In de zomervakantie vinden elke woensdag,- donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag extra activiteiten plaats in de
speeltuin voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
Deze activiteiten zijn van 14.00 tot
16.00 uur.
Elke week heeft een eigen thema:
21 juli - 27 juli: kookweek
28 juli - 3 aug.: fashionweek
4 aug. - 10 aug.: waterweek
11 aug. - 17 aug.: snoepweek
18 aug. - 24 aug.: recordweek
25 aug. - 31 aug.: supriseweek

Exposities
Tot en met zaterdag 12 juli kunt u de
expositie “De Gulzige Zebra” bezichtigen in de hal van Griftsteede. Veertig
kunstenaars van de VOX-kinderclub laten
op veertig spiegelschilderijen, collages en
mozaïeken zien hoe de Afrikaanse dieren
lang geleden aan hun mooie kleuren,
stippen, vlekken, hoorns en geweien zijn
gekomen. Het geheel is geïnspireerd op
het verhaal “De Gulzige Zebra” van de
Keniase verhalenvertelster Mwenye
Hadihi.
Van 14 juli tot 31 augustus worden er
schilderijen van Marja Boer getoond.
De exposities zijn gratis te bezoeken.
Openingstijden van de hal: dinsdag t/m
zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Zie ook: www.utrecht.nl/griftpark

Op zondagmiddag 16 maart jl.
werd in Blauwkapel onder
grote belangstelling het
gerestaureerde Van de
Eynde/Van Peteghemorgel uit 1711 met een
orgelconcert in gebruik
genomen. De intimiteit van het monumentale kruiskerkje en goede akoestiek
maakten het concert tot een waar feest.
Mede door dit succes én ter gelegenheid
van het Kerken-feest 2008 (40ste verjaardag van de Utrechtse Stedelijke Raad van
kerken) heeft de Vereniging Vrienden van
Blauwkapel besloten ook twee zomerconcerten te organiseren.
Zaterdagmiddag 28 juni
van 15.00 tot 16.00 uur:
Laat u bekoren tijdens het eerste
concert van het Utrechts jongerenkoor ”DE BEKORING”.
“De Bekoring” is een gloednieuw, fris en
enthousiast koor onder de bezielende
leiding van dirigent Claartje Kocken en
pianist Roeland van de Sande. Dit gemengde koor bestaat uit een bont gezelschap van jonge mannen en vrouwen
die met elkaar zorgen voor een warm en
krachtig geluid. Het genre varieert van
Schubert tot de Beatles en van Lacrimosa
tot een luchtige popsong.
Zondagmiddag 6 juli
van 15.00 tot 16.00 uur:
Viool, orgel, cello en zang.
“Een reis door Engeland” met muziek
van onder meer Henry Purcell, G.F. Händel, Edward Elgar en Betty Roe.
Met medewerking van: Liesbeth van
Woerden (alt), Nelleke Lit (sopraan),
Machteld Loeff (viool), Sanneke Lulofs
(cello) en Han Siemons (orgel).
De kerk aan de Kapeldwarsweg
in Utrecht is op beide dagen open
vanaf 14.30 uur.
Vrij entree (deurcollecte na afloop).
Er is plaatsruimte voor maximaal
140 bezoekers (vol is vol). Indien het
weer het toelaat, is er na afloop op het
terras van het dienstgebouw gelegenheid
een glaasje fris of wijn te drinken.
Parkeren alleen in de parkeervakken en
op de parkeerterreinen
Belangstellenden zijn welkom!
Vereniging
“Vrienden van Blauwkapel”
Website:
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Secr.: Jan Provostlaan 57, 3723RC
Bilthoven Tel: 030-228 73 42
Email: bcvanhoeflaken@hotmail.com

Vaste seniorenactiviteiten
NIEUW BLEYENBURG

Nieuw publiekscentrum Het
Utrechts Archief open op 28 juni

Het internetcafé is in de zomer gesloten van
14 juli t/m 31 augustus. Er wordt weer gestart op
maandag 1 september. We zijn daarna
open op maandag-dinsdag-vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur
en op woensdag van 14.00 uur
tot 16.00 uur.
Koersbal is al gestopt. Begint weer
op woensdag 17 september
Klaverjasavond, vakantiestop
vanaf 25 juni. Nieuwe start op
woensdag 3 september.
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
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 Bleyenburg: iedere 1e en 3e maandag vanaf
10.00 uur, Siny Bruins, tel: 276 37 37
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.

Cursussen en workshops
van Het Utrechts Archief
Het Utrechts Archief start vanaf
20 september 2008 weer nieuwe
cursussen en workshops voor
mensen die graag in het verleden
Het Utrechts Archief opent op
28 juni de deuren van zijn nieuwe willen speuren.
Alle cursussen en workshops
huis, gelegen op een steenworp
van de Dom. Het voormalige Paleis vinden plaats in het Educatorium
van het nieuwe publiekscentrum
van Justitie aan de Hamburgervan Het Utrechts Archief,
straat is vanaf dan een multiHamburgerstraat 28 te Utrecht
mediaal publiekscentrum, waar
jong en oud de Utrechtse geWorkshop Archiefonderzoek
schiedenis kan binnenstappen.
Niet alleen omdat in het gebouw Zaterdag 20 september 2008
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
nog sporen van de 11e eeuwse
Kosten: € 20,Paulus-abdij te voorschijn zijn
Plaats: Het Utrechts Archief,
gekomen, maar ook omdat Het
Utrechts Archief er een verrassen- Hamburgerstraat 28, Utrecht
de, interactieve presentatie van
2000 jaar Utrecht en Utrechters
Cursus Genealogie
ingericht. Hierin is ongekend veel De cursus wordt gegeven in
over vroeger te bekijken, te besamenwerking met de Nederleven en vooral ook nog te ontlandse Genealogische Vereniging
dekken. Want bezoekers kunnen
(www.ngv.nl).
direct zelf aan de slag en op zoek Cursusdata: Zaterdag 27 sepgaan naar het eigen verleden:
tember, 4 oktober, 11 oktober,
verhalen over de buurt, straat of
18 oktober en 25 oktober
huis, of over de eigen familie….
Excursiedatum: In nader overleg
Er is heel wat meer te vinden in
Kosten: € 110,het archief dan men denkt. Met
Plaats: Het Utrechts Archief,
een persoonlijke inlogcode ken
Hamburgerstraat 28, Utrecht
men zijn vondsten en archiefschatten verzamelen in een eigen Van Bataven tot Fortuyn
historische krant.
Wilt u de vaderlandse geschiedenis induiken?
Een archief saai?
Cursus: 10 bijeenkomsten en
Kom zaterdag 28 juni naar de
2 excursies
openingsdag en laat je verrassen. Periode: 22 september Een programma van 10.00 uur tot half december 2008
17.00 uur, met geheel nieuwe
Kosten: € 189
interactieve expositie over 2000
Plaats: Het Utrechts Archief,
jaar Utrecht en Utrechters in bijHamburgerstraat 28, Utrecht
zondere ontmoetingen, Utrecht
momenten, sprekende muren,
Informatie omtrent de inschrijving,
strekkende meters. Ontdek je
betaling en voorwaarden: zie
eigen geschiedenis. Elk uur leuke www.hetutrechtsarchief.nl
rondleidingen, historische films,
Hier kunt u ook het inschrijfeen historische krant maken,
formulier vinden.
kinderworkshop en muziek.
Meer informatie:
Kijk voor informatie:
www.hetutrechtsarchief.nl
www.hetutrechtsarchief.nl
Tel. 030 286 66 11.

Eenmalige activiteiten in
NIEUW BLEYENBURG
Di. 24 juni 14.00-15.30 Film op groot doek:
As it is in Heaven deel 2
Di.
1 juli 14.00-15.00 Dansvoorstelling:
kinderen Jenaplanschool
Do. 3 juli 15.30-17.00 Optreden Animatokoor
Di.
8 juli 10.00-12.00 Schilderen:
open atelier
14.00-15.30 Quiz: thema is ‘landen’
Do. 17 juli 14.00-15.30 Zangmiddag
Do. 24 juli 14.00-15.30 Bingo
Do. 31 juli 14.00-16.30 Film op groot doek:
Riverdance
Di. 5 aug 14.00-15.30 Bakmiddag: wentelteefjes + live muziek
Di. 12 aug 14.00-15.30 Creatieve workshop
Do. 21 aug 14.00-15.30 Bloemschikken
Di. 26 aug
Filmvoorstelling
op groot doek

Plaats: Het Utrechts Archief,
Hamburgerstraat 28,
3512 NS Utrecht
Tijd: zaterdag 28 juni,
10.00 – 17.00 uur
Daarna: zondag 29 juni,
13.00 – 17.00 uur,
di t/m za 10.00 – 17.00 uur en zo
13.00 – 17.00 (1 x per maand)
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Koninginnedag op
het Kouwerplantsoen
Is er een eind gekomen aan een lange traditie?
Weet u al dat er al meer dan
40 jaar onafgebroken op
Koninginnedag een feest
wordt georganiseerd op het
Kouwerplantsoen?

Ambroos, Ellen, Marianne en Trinet
hebben dit de afgelopen 10 jaar
gedaan en dit jaar was het voor het
laatst!
Wie gaat het van ze overnemen?
Of wie vindt dat het nu eens helemaal anders moet op koninginnedag
en gaat dat voor het komende jaar
regelen?
Belangstellenden: meld je aan bij
Trinet (mail@trinetbeens.nl) zodat er
volgend jaar zoals altijd weer een
oranje feest is. (geen angst, er
ligt een gedetailleerd draaiboek klaar! Red.)

Al meer dan 40 jaar zijn er spelletjes
voor grote en kleine kinderen. Het
Wilhelmus klinkt en er worden ballonnen opgelaten. De laatste jaren
waren ook Clown Oeps en haar
Oepskind, de pony’s en het springkussen vaste onderdelen van het
programma.

Al meer dan 40 jaar feest, dankzij
een wisselend groepje vrijwilligers
dat de organisatie op zich neemt
en ook dankzij veel vrijwilligers die
op de dag zelf meehelpen met opbouwen, met het begeleiden van de
spelletjes en de catering.

Op tijd spelattributen bestellen bij de
Spelverhuurcentrale, donaties vragen
aan winkeliers en andere sponsoren,
de financiën beheren, pony’s en
kraampjes en tafels en stoelen bestellen, inkopen doen voor de catering, prijsjes kopen, muziek regelen,
ijsjes bestellen, uitnodigingen maken
en rondbrengen in de buurt, snoepkaarten en ballonkaarten maken,
spelletjes verzinnen, stukjes schrijven
voor de wijkkrant, een paar maal
per jaar vergaderen en vrijwilligers
ronselen: zie daar wat er zoal te doen
is voor een Koninginnedagfeest.

Wij willen iedereen die de afgelopen
jaren heeft meegeholpen heel hartelijk bedanken.
Het was elk jaar weer een heerlijk
feest, zon of regen, band of geen
band, veel of weinig oranjebittertjes!
Trinet Beens

Bericht van
winkelcentrum
Zowel met Moederdag als met Vaderdag
organiseerde winkelcentrum De Gaard
activiteiten voor zijn bezoekers.
Op zaterdag 10 mei konden 100 moeders een
leuke prijs winnen door het aangereikte kraslot
meteen open te krassen. In totaal werden
100 moeders blij gemaakt met een Moederdagtaart of met een heerlijk doosje bonbons.
Gezien de reactie van de winnaars een zeer
geslaagde actie van de ondernemers van
winkelcentrum De Gaard.
Zaterdag 14 juni werden de Vaders die het
winkelcentrum bezochten meer in het zonnetje
gezet. Het muzikale trio ‘Dinges Enzo’ zorgde
voor extra gezelligheid tijdens het boodschappen doen in het winkelcentrum.

De laatste actie vóór de zomervakantie in winkelcentrum De Gaard is de Kinderrommelmarkt
op zaterdag 5 juli. Tussen 11.00 en 16.00 uur
kunnen kinderen t/m 12 jaar hun oude speelgoed verkopen aan de bezoekers van het winkelcentrum. Er zijn voor de kids totaal 50 plaatsen beschikbaar in het winkelcentrum. Je kunt
bij Vivant van Ledden een inschrijfformulier
ophalen.
Na de vakantie zal er op zaterdag 13 september een Verenigingsmarkt worden georganiseerd. Verenigingen kunnen zich inschrijven via info@propart.nl of bij vragen bellen
met Ruud Hendrikson: 06 – 51 59 12 98
(kosten kraamhuur: € 17,50).
Wist u dat……. onze noodkreet in het vorige
nummer heeft geholpen? Deze juni-uitgave van de
wijkkrant dreigde na 14 jaar de laatste te zijn,
maar die teleurstelling is ons bespaard gebleven.
Elisabeth de Ligt is de redactie komen versterken.
En een versterking is het! Elisabeth is al enthousiast begonnen. De wijkkrant is dus gered. Laat u
dat er echter niet van weerhouden om zelf eens
een buurtgebonden stukje in te sturen naar
redactie@tuindorpoost.nl
Wist u dat……. in het najaar de struiken rond
de Jeruzalemkerk zullen worden vervangen door
gras? Dit om het wildplassen tegen te gaan.
Inmiddels zijn de struiken al wel laag gesnoeid.
Onbedoeld neveneffect is, dat de zuidzijde van dit
gemeentelijk monument nu veel mooier uitkomt.
Wist u dat……. de boom op de hoek van de
Valetonlaan en de Obbinklaan zó scheef stond,
dat er gevaar was van omvallen? Hij is inmiddels
gerooid, maar zal binnenkort vervangen worden
door een moeraseik
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

T

(stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer)
a) Prinsenhof. Vijf jaar na het begin van de plannenmakerij wil
het bestuur van Prinsenhof nu op korte termijn knopen doorhakken: investeren of niets doen. Dat laatste is echter nauwelijks
een optie. Er wordt een kleinschalige herontwikkeling op eigen
terrein overwogen, die passend is in deze buurt, zowel qua
bestemming als qua gebouw. Wij verwachten in de volgende
wijkkrant over de definitieve plannen te kunnen berichten. Er is
in ieder geval geen sprake van een koppeling aan andere bouwplannen in de omgeving.

d)

e)

f)

b) Het toilet bij
De Gaard. Eindelijk
is het dan gelukt: het
in 2003 toegezegde
toilet staat er. Er is
een einde gekomen aan een soap, waar we vijf jaar lang kopij
aan te danken hebben gehad. En een fraai toilet is het: volledig
computergestuurd, zelfreinigend, rolstoelvriendelijk, veilig en met
klimaatbeheersing. Ook als u niet hoeft, is een bezichtiging wel
20 eurocent waard.
Jammer, dat onze buurtgenoot Frans van Riel uit het Kouwerplantsoen de plaatsing niet meer heeft kunnen meemaken. Frans
stierf de vorige maand op gezegende leeftijd. Hij was het die
vijf jaar geleden namens de centrale cliëntenraad van Cascade
de voorzitter van het buurtcomité er op wees, dat voor veel bewoners van de drie zorgcentra een wandeling naar De Gaard
bijna ondoenlijk is zonder de mogelijkheid van een sanitaire
tussenstop.
c) Herinrichting Van Everdingenlaan / Troosterlaan.
Op 26 mei is er een evaluatiebijeenkomst gehouden van de
herinrichting van beide lanen. Vertegenwoordigers van de aanwonenden, enkele andere buurtbewoners, een adviseur van de
Dienst Verkeer en de assistent Wijkmanager waren daarbij
aanwezig. Over het geheel genomen bleken de bewoners de
huidige situatie een hele verbetering te vinden ten opzichte van
vóór de herinrichting.
Enkele van de aangegeven nog te verbeteren punten:
• na een gewenningsperiode rijdt het verkeer nu toch weer te
hard.
• er wordt weer veel over de trottoirs van de Van Everdingenlaan
gefietst. De paaltjes met kettingen voldoen dus niet.
• de fietsstrook is te smal; gevaarlijk vooral voor kinderen.
• het wegdek is zeer oneffen geworden door alle freeswerkzaamheden.
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g)

• doordat het trottoir langs de graskant weg is, wordt er meer
op de rijbaan gelopen.
• fietsen, die in de rekken bij de autodate gezet worden staan
nagenoeg loodrecht op het trottoir en versperren daarmee de
doorgang.
Mogelijke oplossingen zijn: plaatsen van schaarhekken op de
hoeken van de trottoirs, versmalling van de rijbaan, waardoor
er minder hard gereden zal worden en de fietsstrook breder en
veiliger wordt en het schuin plaatsen van de fietsrekken.
Buurtruimten aan de Wevelaan. Door achtereenvolgende
vakantieperioden van de betreffende bestuursleden hebben de
buurtcomité’s zich nog niet kunnen buigen over de samenstelling van de programmaraad. Dat gaat echter nog vóór de
zomervakantie gebeuren. U kunt zich dus nog steeds opgeven
bij het Buurtcomité, als u wat tijd wilt stoppen in het bevorderen van een evenwichtig activiteitenprogramma voor alle
groepen en alle leeftijden. Vooral mensen, die geen persoonlijk
belang hebben bij het gebruik van de ruimten maar zich willen
inzetten voor onze buurten zijn welkom.
Woningbouw op het voormalige terrein van de
Gerardus Majella Mavo aan de Winklerlaan
(Eykmanhof). De bouw verloopt voorspoedig en de kopers
van de nieuwe woningen zijn dan ook tevreden. De verwachting is nog steeds, dat niet te lang na de bouwvakvakantie de
eerste woningen kunnen worden opgeleverd en dat alle woningen vóór het eind van dit jaar betrokken kunnen worden.
Mogelijke woningbouw op het Veemarktterrein.
De kogel is door de kerk: het college heeft definitief besloten de
sinds 2005 bestaande woningbouwplannen op het Veemarktterrein door te zetten. Zat het project de afgelopen anderhalf
jaar vast op de moeilijkheid een geschikte vervangende locatie
te vinden voor de huidige activiteiten, er is nu besloten de
Veemarkt helemaal niet te verplaatsen maar te sluiten. Er is
binnen de gemeentegrenzen geen alternatieve plek gevonden.
Ook zou de investering daarvoor zeker 45 miljoen Euro gaan
bedragen, wat het college niet verantwoord vindt. Met de
sluiting komt een einde aan de eeuwenlange veehandel in
Utrecht, die overigens toch al beperkt was tot de paardenhandel op woensdagochtend. Door de stijgende welvaart in OostEuropa verwacht het college ook een dalende lijn in de omzet
van de automarkt. Het college heeft geconcludeerd, dat het
belang van woningbouw zwaarder weegt dan het belang van
de Veemarkt. Er kunnen minstens 500 duurzame nieuwe
woningen gebouwd worden, waarvan 40 % (=minstens
200 woningen) sociale huur- en koopwoningen. Ook is de
realisatie van een buurtsuper op het Veemarktterrein uitgangspunt. Het college vindt echter wel, dat die geëxploiteerd moet
worden door dezelfde supermarktketen als op De Gaard om
geen concurrentie te creëren.
Per 1 januari 2011 zou de bouw kunnen beginnen. De gemeentelijke projectleider is van plan binnenkort de leden van de
klankbordgroep weer bij elkaar te roepen.
Herinrichting Valetonlaan. Rond deze tijd zal de herinrichting van de Valetonlaan zijn voltooid. Na klachten over de
verkeersonveilige situatie daar heeft wethouder De Weger van
Verkeer eind vorig jaar een bezoek gebracht aan het gebied en
naar aanleiding daarvan is een herinrichtingsplan opgesteld:
• op de hoek van de Valetonlaan achter de drogisterij is een
oversteek met twee invaliden- opritten gemaakt, inclusief
markering.
• De bocht is daar versmald door het maken van een zogenaamd oor.
• Aan de zijde van de winkels wordt een fietsstrook-markering
gemaakt.
• Op de hoek Valetonlaan/Obbinklaan, aan de winkelzijde,
wordt de bocht wat ruimer gemaakt.
• Aan de overzijde van de straat is een invalidenoprit naar de
Valetonflat gemaakt.

Troosterlaan

terneerd door de
Japanners en maakte
tot de capitulatie
van Japan de verschrikkingen van het
kampleven mee.
Eind 1946 werd hij
naar Nederland gerepatrieerd. Daar werd hem aan de
Rijksuniversiteit Utrecht de opengevallen
plaats van zijn kort daarvoor overleden
leermeester professor Rutten aangeboden. Hoewel hij nog gebukt ging onder de
gevolgen van het kampleven, aanvaardde
hij dit aanbod in de hoop spoedig zijn
ideaal te kunnen verwezenlijken: de hervorming van het geologie-onderwijs in
meer fysischmathematische zin.
Hij werd benoemd tot hoogleraar in de
algemene geologie en hield op 8 december 1946 zijn inaugurele rede over het
onderwerp “geologie en physica”.

Professor Trooster werd een gewaardeerd
docent bij de studenten, maar is slechts
kort hoogleraar geweest. De internering
tijdens de Japanse bezetting van
Nederlands Indië had zijn gezondheid
zodanig geschaad, dat hij na een hoogleraarschap van slechts vier jaar op 54-jarige leeftijd op 14 september 1950 in
Utrecht overleed.

Het onderzoek naar de mogelijkheden
van kwaliteitsverbetering van het
Winkelcentrum De Gaard

Waar de gemeente denkt in termen van
kwaliteitsverbetering met mogelijk als
gevolg enige uitbreiding en mogelijk
geringe toevoeging van woningen of
andere functies, denkt de projectontwikkelaar kennelijk niet zozeer aan
kwaliteitsverbetering maar aan grootschalige uitbreiding.
Op zijn website wordt gesproken over
toevoeging van 3000 m 2 winkelruimte,
32 woningen en een parkeerdek.
De vraag is of een dergelijke grote uitbreiding niet leidt tot juist meer overlast
en tot leegstand.
Ook zal een grote uitbreiding leiden tot
verdere sluiting van buurtwinkels in
bijvoorbeeld Wittevrouwen met alle
gevolgen voor de sociale samenhang
daar. En dat alles, terwijl het genoemde
rapport aangeeft dat er een verschuiving
is opgetreden bij de consumenten van
wekelijkse boodschappen naar dagelijkse
boodschappen, wat juist pleit voor buurtwinkels.
Jammer, dat hoewel tientallen buurtgenoten zich hebben opgegeven, er slechts
tien bewoners in de klankbordgroep
opgenomen worden en die komen deels
ook nog van verder weg. Gaat de klankbordgroep zich trouwens buigen over óf
of over waarmee er uitgebreid moet
gaan worden?
Het Wijkbericht spreekt over een centrale
ontmoetingsplek voor de wijkbewoners.
Als daarmee bedoeld wordt de Wijk
Noordoost dan komt De Gaard niet in
aanmerking, want die ligt volledig
decentraal in die wijk. Bewoners leven
overigens niet in een bestuurlijke wijk,
maar in een buurt en dat is in dit geval
Tuindorp Oost.
We houden de vinger aan de pols en dat
doet de Wijkraad Noordoost ook hebben
we begrepen.

Stephanus Gerardus Trooster werd in
Zwolle geboren op 16 juli 1896. Na zijn
afstuderen in 1923 in Delft als electrotechnisch ingenieur trad hij in dienst bij
de Noord- en Zuidhollandse Tramwegmaatschappij.
Maar niet voor lang: in januari 1925 ging
hij geologie studeren in Utrecht. Na het
behalen van het doctoraal examen in mei
1928 ging hij werken voor de Bataafse
Petroleum Maatschappij (B.P.M.), de
voorloper van Shell. Hij werd uitgezonden
naar Java om te werken als geoloog te
Pangkalan Brandan en vanaf mei 1935
was hij zowel chef-geoloog te Tjepoe als
adviserend geoloog bij de hoofdvertegenwoordiging van de B.P.M. in Batavia.
De Japanse bezetting maakte een einde
aan zijn werk als geoloog. Hij werd geïn-

Het Wijkbericht van april 2008 over De
Gaard heeft veel buurtbewoners verbaasd. Immers de actie “ Geen Groen
Voor Poen” ligt velen nog vers in het
geheugen. Bijna 20.000 handtekeningen
werden verzameld. Met zo’n 1000 wijkbewoners liepen we op tweede pinksterdag 2004 langs allerlei groenplekken,
die ten prooi dreigden te vallen aan de
bouwhonger van projectontwikkelaars en
de geldhonger van de gemeente. De omgeving van De Gaard was een van die
plekken.
Op 1 juli 2004 verbood de gemeenteraad
met motie 81 alle plannenmakerij om De
Gaard uit te breiden om aantasting van
de openbare ruimte rond De Gaard te
voorkomen. In de bespreking in de gemeenteraad van de ingediende motie
probeerde de toenmalige wethouder nog
of De Gaard wel uitgebreid mocht worden
om een andere reden dan geld te verdienen met de verkoop van de gemeentelijke
grond rond De Gaard. Ook dat wees de
raad af. En nu dan toch weer plannen.
Kennelijk gaan die dingen zo.
Het Wijkbericht schrijft ook, dat eerdere
plannen rond De Gaard werden tegengehouden door een onderzoek naar de
haalbaarheid van een supermarkt op het
Veemarktterrein. De werkelijkheid is
natuurlijk, dat eerdere plannen werden
tegengehouden door de actie GGVP en
de daarop volgende motie.
Het college schreef weliswaar in september 2004 aan de raad, dat een onderzoek
gehouden ging worden, maar we kunnen
in de notulen niet terugvinden, dat de

raad dat voornemen geaccordeerd heeft.
Kort na het verbod dus van de gemeenteraad kwam dan inderdaad een rapport
over De Gaard uit in opdracht van de
gemeente. Daarin wordt gepleit voor
grootschalige uitbreiding van het winkelcentrum. Een van de twee opstellers van
dat rapport vertelde later op de loonlijst
van de eigenaar van De Gaard te staan.
Pas in september 2005 overigens droeg
de gemeenteraad het college op om te
onderzoeken of er op het Veemarktterrein
een supermarkt kan komen. Het verslag
van dat onderzoek over de Veemarkt,
door weer een andere adviseur dan het
rapport over De Gaard, verscheen in
2006. Daarin staat dat een supermarkt op
het Veemarktterrein niet haalbaar is. Die
adviseur werkt nu als projectleider van de
huidige projectontwikkelaar van De
Gaard. Tot zover de voorgeschiedenis.
Betekent dit alles nu, dat we
tegen een kwaliteitsverbetering
van De Gaard zijn? Geenszins!!
De in het Wijkbericht genoemde huidige
zorgen rond het winkelcentrum onderschrijven wij volledig: de diversiteit in
het aanbod kan worden verbeterd; de
parkeer- en verkeeroverlast kan en moet
worden verminderd; overlast van laden
en lossen, van winkelwagens, zwerfvuil
en hangjongeren moet worden teruggedrongen. En als daar enige uitbreiding
voor nodig is: geen bezwaar! Zolang
tenminste het groen en de waterpartij
niet worden aangetast. Waar de schoen
wringt is het verschil in uitgangspunt
tussen gemeente en projectontwikkelaar.

VOOR ALLE
ACTIVITEITEN
IN EN RONDOM
DE WIJK
ZIE DE BIJLAGE
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Op peuterspeelzaal Biebelebons is regelmatig plek vrij. Biebelebons is toegankelijk
voor alle kinderen, maar wordt vooral bezocht door kinderen uit de wijken Voordorp
en Tuindorp Oost .
We hebben de beschikking over een zorgvuldig ingericht schoollokaal met een veelzijdig assortiment spelmateriaal in de
Regenboogschool aan de Wevelaan. Ook
hebben we een veilig omheind buitenspeelterrein. De groep bestaat dagelijks uit veertien kinderen van twee tot vier jaar oud. Ze
worden begeleid door een gekwalificeerde
en enthousiaste pedagogisch werker, die

Volleybalclub
“De Senioren”
Iedere dinsdagavond volleyballen een
aantal mannelijke senioren uit Tuindorp Oost en omliggende wijken van
18.45 uur tot 20.15 uur in de gymzaal
achter De Regenboogschool aan de
Wevelaan
De leeftijd van de leden varieert van
55 tot 79 jaar. Alvorens we gaan beginnen met volleybal is er een warming-up van ongeveer een kwartier.
Daarna splitsen we de deelnemers in
twee groepen en spelen we meestal
5 partijtjes gevolgd door een coolingdown van een minuut of vijf. Dit alles
onder de bezielende leiding van onze
trainer, Ben Hoffmann. We spelen niet
in de zomermaanden en niet in de
schoolvakanties. Ons seizoen begint
in september en eindigt in april.
Ons spelniveau is niet te vergelijken
met wat we van tijd tot tijd op de TV
zien; we spelen zo ongeveer op het
niveau van in de tijd, dat we op de
middelbare school zaten. We spelen
geen competitie. Het moet vooral leuk
zijn en blijven.
Helaas heeft een aantal leden onze
club moeten verlaten, waardoor we
nogal eens met 4 tegen 4 spelen in
plaats van met 6 tegen 6.
We zoeken dus nog een paar nieuwe
leden voor het nieuwe seizoen.
Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt
u contact opnemen met
Peter van Ingen,tel: 271 08 25 of met
Ben Hoffmann,tel: 271 10 26.
Natuurlijk kunt u ook gewoon op
dinsdagavond tegen 18.45 uur even
binnenlopen en kennis maken.
Als u sportkleding meeneemt, kunt u
meteen meespelen.
Graag tot ziens op dinsdag.
Volleybalclub “De Senioren”
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wordt geassisteerd door een vrijwilliger of
stagiaire. Kinderen leren hier in een veilige
en vertrouwde omgeving samen te spelen.
We maken gebruik van Puk & Ko, een
methode met veel aandacht voor interactie. Er wordt thematisch gewerkt waarbij
activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd
en ontwikkeling van het kind. Verder doen
we op dit moment mee aan een serie
‘muziekmomenten’. Studenten van het conservatorium laten de kinderen kennismaken
met een muziekinstrument of met zang.
Wilt u meer weten over de peuterspeelzaal
of een aanmelding doen, dan kunt u onze
website bezoeken: www.mini-stek.nl
of contact opnemen met Jolande Goddijn
van het Centraal Bureau van
Mini Stek, tel: 030-272 30 37
Ook kunt u een afspraak maken
om eens te komen kijken.

VOLKSDANSGROEP heeft
nog plaats voor nieuwe leden,
ook jongeren

Al 35 jaar kan er in Tuindorp Oost
gedanst worden op wereldmuziek uit vele werelddelen. Binnen het volksdansen in Utrecht neemt
“Tuindorp” een bijzondere plek in. Het is de enige
volksdansvereniging in de wijde omtrek waar ook
volksdansende kinderen en tieners aan hun trekken
komen.
Er werd aanvankelijk gedanst in de aula van
De Beiaard o.l.v. Cor Mars-Laseur. Vele generaties
kinderen uit Tuindorp Oost hebben bij Cor MarsLaseur hun eerste passen op de volksdansvloer
gezet. Naast de wekelijkse lessen waren er tal
van extra activiteiten. Ze traden bijvoorbeeld een
aantal keren op tijdens het Amateurfestival in
Theater ’t Hoogt, ze dansten met Noord-Ierse
kinderen die in Nederland op vakantie kwamen,
vele Koninginnedagen in winkelcentrum De Gaard
werden opgeluisterd met optredens en open
lessen, er werd gedanst voor en met ouderen in de
diverse huizen in de wijk. Cor Mars-Laseur heeft
ook op De Beiaard lesgegeven, meestal was dat in
projectvorm.
Haar dochter Liedewijde Mars is de huidige volksdansdocent. Zij volgde de Kaderopleiding Volksdans en leerde daar de fijne kneepjes van het vak.
“Lesgeven is nooit af. Altijd leer je als docent weer
dingen bij door lessen te volgen bij anderen en te
kijken hoe zij het doen. En natuurlijk steek ik ook
steeds weer wat op bij de scholingen die er voor
volksdansdocenten worden georganiseerd“.
Alle groepen dansen tegenwoordig op
woensdag in de gymzaal van SO De Pelsschool,
Winklerlaan 79.
In alle groepen is momenteel nog plaats voor
nieuwe leden.
Voor meer informatie: Liedewijde Mars,
tel: 280 04 62 of kijk op
http://tuindorp.volksdans-utrecht.net

PRIKBORD
IN

SEPTEMBER 2008
STARTEN WEER DE
CURSUSSEN
“ZINGEN VOOR
BEGINNERS” EN
“SOLO EN SAMENZANG”

‘HET ZANGATELIER’
JORDANLAAN 120
INLICHTINGEN EN
AANMELDING: 272 05 06
MAIL:
G.VAN.SPANJEN@
KPNPLANET.NL
IN

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

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Trinet Beens, Gertruce van Beurden,
Eric Bosman, Daniëlle Friedeman,
Jolande Goddijn, Ruud Hendrikson,
Ben van Hoeflaken, Albert Hogema,
Anne Houk de Jong,
Peter van Ingen, Wies Kool,
Helga van Lieshout,
Elisabeth de Ligt, Kitty Mulder,
Martien Pennings, Jan Walter
Vormgeving: Aard de Kruijf.
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Bezorging: Ilse Thomis,
Tel: 271 37 36
Oplage: 3.000 stuks
Verschijning: 6 x per jaar
Sluitingsdatum kopij:
17 AUGUSTUS 2008

