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TUINDORP-OOST
Vergroeid met de wijk
Met een vrolijk gezicht schoffelt
Ries van Os in zijn fluorescerende
hesje tussen de struiken. Hij is
vaak in Tuindorp Oost te vinden.
Als tuinman voor de hele wijk
Noordoost werkt hij 28 jaar in het
groenonderhoud. Dit doet hij als
voorman samen met vier man van
de gemeente en extra ingehuurd
personeel voor de drukke periode
van het voorjaar tot het najaar.
Van half 8 ’s ochtends tot 4 uur ’s
middags is hij in weer en wind
aan het werk met zijn collega’s.
Wat voor werk doe je op dit
moment?
`In september hebben we voor de
tweede keer dit jaar de hagen geknipt, is het gras in de plantsoenen
nog een keer gemaaid, en hebben
we onkruid geschoffeld. In november
worden de bollen in grote banen
geplant met de bollenplantmachine.
Vroeger zetten we hier en daar met
de hand een plukje bollen, maar nu
kan het veel grootschaliger. De winter
is een rustige periode, waarin we tijd
hebben voor snoeien en het onderhoud van het gereedschap.’
Hebben jullie een jaarplan?
`Het onderhoud doen we volgens een
jaarschema. We beginnen bijvoorbeeld in de lente met de hele ploeg
in Voordorp met schoffelen, daarna
gaan we naar Tuindorp Oost, dan
Tuindorp, Van Lieflandlaan en zo
verder. In de loop van de lente en
zomer komen we dan weer terug om
het bij te houden. In Tuindorp Oost is
veel werk, want er is veel groen.
We hebben net het Molengraaffplantsoen en Fruinplantsoen heringericht. De bewoners van het
Molengraaffplantsoen vroegen om

mooie bloemperken, terwijl de gemeente gras met bomen wilde
planten. Toen het Molengraaffplantsoen zo mooi was geworden,
wilden de bewoners van het Fruinplantsoen ook liever bloemperken
dan gras. Beide plantsoenen zijn erg
kleurrijk geworden. Ze worden onderhouden door de gemeente. Maar
de bewoners mogen zelf onkruid
trekken, uitgebloeide bloemen
knippen of schoffelen. Graag zelfs.
Al wat mensen zelf doen is winst.’
Hoe bestrijden jullie het
onkruid?
`We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. We schoffelen alleen. Ook spuiten we niet als
een struik bijvoorbeeld onder de
luizen zit. De berenklauw die op veel
plekken staat bestrijden we sinds kort
met schimmel. Er zit namelijk een
stof in deze plant waar je brandblaren van kan krijgen en soms
blijvende littekens. Daarom zorgen
we ervoor dat deze planten niet
kunnen uitgroeien. Het onkruid en
gras tussen de stoeptegels wordt een
of twee keer per jaar door een
machine weggeborsteld. Maar omdat
het kweekgras sterke wortels heeft,
komt het na een tijdje weer op.’
Rondom de bomen op de
stoep staat soms veel onkruid.
Waarom schoffelen jullie daar
niet?
`Er is helaas geen geld meer voor
onderhoud en schoffelen van de
boomspiegels om de bomen. In
sommige straten hebben bewoners
plantjes onder de bomen gezet. Die
zien er goed uit. Maar in andere
straten staat het onkruid hoog rond
de boomstammen. Bewoners mogen
wel zelf onkruid verwijderen of de
boomspiegel beplanten. Maar soms is
de grond te slecht of zijn er te veel
wortels om te beplanten’.
Zijn er verschillen met twintig
of dertig jaar geleden?
`Vroeger had je kijkgroen en nu is het
gebruiksgroen. Kinderen mogen nu
door de struiken banjeren. Vroeger
stonden er prikkelstruiken en zelfs
prikkeldraad. Toen mocht je ook niet
over het gras lopen. Nu hebben we

een ander idee over groen in de wijk.
Heesters moeten tegenwoordig wat
meer vogelvriendelijk zijn. Maar ze
moeten ook onderhoudsvriendelijk
zijn. Verder is er jarenlang bezuinigd
op onderhoud. Op de Eykmanlaan
stonden vroeger rozenstruiken, die
later wegbezuinigd zijn. Rozen moet
je namelijk bemesten en snoeien. Dat
kost tijd en geld. Gelukkig is er de
laatste tijd wat meer geld voor groen.
Er zijn zelfs al weer rozenstruiken
aangeplant in het Molengraaffplantsoen. Ik vind dat mooi. Het is
beeldbepalend, kleurrijk en de rozen
bloeien lang. Bewoners mogen gerust
de uitgebloeide bloemen verwijderen,
dan bloeit de struik nog langer. Ik
geef er graag advies over als mensen
dat willen.
Ook is het leuk dat er steeds meer
actieve groepjes bewoners zijn die
groenperken aanleggen en onderhouden. Een gezamenlijke groendag
met de straat, zoals laatst op de
Naberlaan, kan erg leuk zijn. Ik ga
dan maandag altijd even kijken hoe
het eruit ziet. En natuurlijk halen we
dan de berg met groenafval op’.
Waarom worden bomen soms
omgehakt, terwijl ze er nog
goed uitzien?
`Sommige bomen staan al 40 jaar in
de wijk. In principe blijven bomen
altijd staan. Alleen als de tegels of
het asfalt omhoog komen door de
worteldruk, of als de boom te groot
wordt of ziek is en gevaarlijk voor
het verkeer dan wordt hij vervangen.
Een boom plant je niet voor 10 jaar
maar voor de eeuwigheid. Je moet
dus goed kijken welke boom je plant.
Beuken zijn bijvoorbeeld te groot. Je
wilt ook geen boom die kleverig is of
harde vruchten of noten heeft, die op
je auto kunnen vallen. Bomen hebben
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wel wat voor de klep gehad de afgelopen jaren door het aanleggen
van kabel, gasleidingen en dergelijke
door de wortels heen.
Als we een nieuwe boom hebben
geplant mogen bewoners gerust af
en toe een emmer water erbij gooien.
Vooral als het warm is. Want wij
hebben daar geen tijd voor.
Een keer in de drie jaar worden de
bomen in de wijk gesnoeid of gerooid door de bomenploeg’.
Is er ook iets dat je minder
leuk vindt?
`Hondenpoep op het gras en tussen
de struiken is de grootste ergernis bij
het schoffelen! Soms pauzeren we in
de auto met de ploeg en stinkt het
verschrikkelijk omdat iedereen een
plakkaat onder zijn schoenen heeft
zitten. Jammer dat mensen hun hond
los laten lopen en niet uitlaten op de
hondentoiletten die er speciaal voor
zijn. Verder vind ik het soms jammer
dat er weinig respons komt van bewoners op nieuw groen in de straat.
Maar dat hoort een beetje bij deze
tijd. Een of twee mensen spannen
zich in om een mooi perk te laten
aanleggen en te onderhouden en
de rest van de bewoners geniet
alleen van het uitzicht. Ik heb veel
bewondering voor de mensen die al
jaren het groen in hun straat onderhouden’ .
Wat vind je van de wijk?
`Het is een schoon, prettig en rustig
wijkje. Ik ben er echt mee vergroeid.
Bomen die ik jaren geleden heb
geplant staan er nog. Dat is mooi.
Ik wil hier graag blijven werken tot
mijn pensioen!’
Tenslotte nog een tip van Ries:
Als u vragen of wensen heeft over
het groenonderhoud kunt u bellen
met de gemeente, telefoonnummer
286 00 00, of langsgaan bij het wijkbureau.

Drie nieuwkomers
Diks Mode Elegance
Na een grondige opknapbeurt kreeg de modewinkel in De Gaard eind augustus een nieuwe
eigenaar én een nieuwe naam: Diks Mode
Elegance. De winkel met een wekelijks wisselende etalage wordt gedreven door Ellen van
der Woude. Zij richt zich voornamelijk op
vrouwen van 40 jaar en ouder, met kledingmaten 36 t/m 52. De collectie is enerzijds tijdloos, maar volgt anderzijds de laatste mode,
o.a. met topmerken als Setter. Naast kleding
zijn er sieraden, tassen, sjaals, riemen en
andere accessoires te verkrijgen.
De openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur. Tel: 273 42 25

Visspeciaalzaak de Dolfijn
Op de Jan van Galenstraat tegenover Nieuw Bleijenburg
opende vishandel De Dolfijn begin september zijn deuren.
Naast de bekende vissoorten, als haring en kibbeling,
worden hier diverse, speciale schotels (paella, tapas,
roerbak, sushi, gourmet) en hartige taarten verkocht, ook
op bestelling. Eigenaar is de heer Aatem, die negen jaar
geleden zijn eerste winkel in Culemborg begon. Hij en
zijn drie personeelsleden kunnen u ook adviseren over
wat gezonde vis is en welke cateringfaciliteiten aan huis
geboden kunnen worden. Voor bijzondere gelegenheden
is er een oude haringkar voor haringparty’s beschikbaar.
De openingstijden zijn: maandag 13.00 tot 18.30 uur,
dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 18.30 uur, zaterdag 9.00 tot 17.00 uur. Tel: 273 28 08

Praktijk van manuele therapie
“Ik kom uit een gezin waar lijf en leden en het bewegen daarvan
vaak onderwerp van gesprek waren. Mijn vader was fysiotherapeut en ik ben dat ook” vertelt Corenne Boeve, 33 jaar.
Dit voorjaar is Corenne aan de Zwaardemakerlaan 21 een
praktijk voor manuele therapie begonnen. “Mijn beroep helpt
jonge en oude mensen als er een probleem is met bewegen.
Mijn methoden zijn subtiel; aan kraken doe ik niet. Ik luister naar
je verhaal, kijk naar de plek waar het mis is en met mijn vingers
ga ik op onderzoek. Aan de hand van die bewegingsanalyse maak
ik samen met de patiënt een behandelplan.” Corenne Boeve legt
dus de vinger op de zere plek.
Uitleggen doet ze daarbij graag. Ze is dan ook docente aan de
Masteropleiding Manuele Therapie in Nieuwegein. “Ik beweeg
gewrichten, geef ze als het ware hun vrijheid terug. Dat gebeurt
pijnloos maar trefzeker” rondt zij haar verhaal af.
Corenne geeft ook advies zonder behandeling met name aan mensen die eraan twijfelen of
hun klacht wel ernstig genoeg is. Haar telefoonnummer: 242 13 95

Het Buurtcomité Tuindorp-Oost stelt zich voor...
Sinds begin dit jaar heeft het Buurtcomité Tuindorp-Oost een nieuwe
samenstelling. Eva Hilderink verliet het Buurtcomité in verband met
het aanvaarden van een andere functie en Bert Holsappel verhuisde
naar Kampen. De huidige bezetting van het Buurtcomité is als volgt:
• Peter Gielissen (Voorzitter a.i., Veiligheid)
• Willem Kok (Penningmeester)
• Ilse Thomis (Secretaris)
TUINDORP • Hans Lubach (Ruimtelijke Ordening, Verkeer)
OOST
• Hilde van Amerongen (Vrijetijdsactiviteiten)
Het Buurtcomité is altijd op zoek naar nieuwe leden: bewoners die zich
betrokken voelen bij het reilen en zeilen van hun buurt. Met name een buurtbewoner met belangstelling voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte is zeer welkom. Als u geïnteresseerd bent en een keer bij een
vergadering wilt aanschuiven ter kennismaking, neemt u dan contact met
ons op via tuindorp@tuindorpoost.nl!
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Weer controle bij spoorwegovergang Eijkmanlaan
De politie hield op 20 mei een controle
bij de spoorwegovergang aan de Eykmanlaan. Dit naar aanleiding van het
dodelijke ongeval vorig jaar juli van een
17-jarige scholier van het Gerrit Rietveld
College. Begin mei vond in Bunnik ook
al een soortgelijk ongeval plaats, waarbij een 17-jarig meisje om het leven
kwam. Dat de controle niet overbodig
was bewijst het grote aantal jongeren
dat werd bekeurd. Reden voor de politie
om binnenkort de actie te herhalen. De
leerlingen van het College zijn dus
gewaarschuwd!

Sint Maarten viering
2008

BERICHT VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’
Winkelcentrum De Gaard
Winkeliers en bezoekers ervaren in het winkelcentrum De Gaard regelmatig
overlast van fietsers. Eind september gingen agenten controleren in het winkelcentrum en ontvingen zeven personen een bekeuring. (een boete voor fietsers
bedraagt € 35,= en voor bromfietsers € 60,= red.) Deze acties zullen in de nabije toekomst regelmatig worden herhaald. Ook kunt u dan toezichthouders
tegenkomen die bevoegd zijn te bekeuren.
Op de Valetonlaan achter winkelcentrum De Gaard worden regelmatig kleine
controles gehouden in verband met de geslotenverklaring aan de zijde van de
Obbinklaan. Hierbij zijn de nodige bekeuringen uitgeschreven.

Ook dit jaar komen we tijdens de feestdag
van St. Maarten bij elkaar om het licht in
een donkere en koude tijd van het jaar te
vieren. Op dinsdag 11 november om
18.00 uur branden de lampionnen en vuurkorven weer op het Hamakerplein. Dan
kunnen de kinderen luisteren naar het verhaal van Sint Maarten*, chocomel drinken
en liedjes oefenen. Voor de volwassenen is
er natuurlijk weer warme bisschopswijn.
Om 18.30 uur gaan de kinderen -de kleineren
onder begeleiding- in kleine groepjes de straten
rond, zingend en bedelend om snoep. Na afloop
kun je eventueel terug gaan naar het verzamelpunt voor nog wat warme dranken of om te genieten van de warmte van de vuurkorven. Ook
op andere punten zal er dan worden na-gefeest.
Eenieder die graag toegezongen wil worden,
kan vanaf 18.30 uur een kaarsje voor het raam
zetten. We zullen weer proberen dat de groepjes
ook de mensen in de flats en in het verzorgingstehuis Tuindorp Oost aan kunnen doen.

Sint Martinus bisschop, roem van alle landen,
Dat wij hier met lichtjes lopen, is voor ons geen schande.
Hier woont een rijk man, die ons wel wat geven kan.
Veel zal ie geven, lang zal ie leven.
God zal hem lonen met honderdduizend kronen
Met honderdduizend lichtjes an,
Daar komt Sinter Maarten an.
De kinderen die mee willen doen hoeven niet van
tevoren opgegeven te worden; ze kunnen op 11
november gewoon naar het Hamakerpleintje
komen. Neem je lampion mee!
Namens het Buurtcomité Tuindorp-Oost,
Katrien van ’t Hooft, Hamakerlaan 24,
tel. 276 00 79
Hester Foppen, Kapteynlaan 127, tel. 272 50 57
* Sint Maarten werd geboren in 316 in wat nu Hongarije
heet. Zijn vader was in dienst van het Romeinse leger en
Martinus later ook. Als Romein vereerde hij de Romeinse
goden, maar Martinus kreeg in zijn schooltijd ook interesse
in de nieuwe godsdienst, die Christendom heet. Toen hij eens
in Amiens in Frankrijk gelegerd was, schonk hij volgens de
legende zittend op zijn paard een bijna naakte bedelaar, die
bij de stadspoort zat,.de helft van zijn rode soldatenmantel.
’s Nachts verscheen de bedelaar hem in zijn droom, zo wil
het verhaal. Martinus hoort dan dat de bedelaar aan wie hij
zijn mantel schonk, Jezus was. Hij laat zich dopen, wordt
kloosterling en later bisschop van Tours. Op 11 november
371 overleed hij. Het wapen van Utrecht, en de kleuren van
FC Utrecht, zijn ontleend aan deze legende.

Babbeltruc
Op 30 september heeft de rechter een oordeel geveld over de vrouw die in juni
en juli veel bewoners van Tuindorp Oost lastig viel met haar babbeltruc dat ze
voor een bloeding naar het ziekenhuis moest. De uitspraak luidde: 90 dagen
gevangenisstraf waarvan 43 dagen voorwaardelijk en betaling van € 80,=
schadevergoeding aan benadeelden. De maanden augustus en september
verbleef zij al grotendeels achter slot en grendel.
Fietsendiefstal bij De Gaard
Zowel bij station Overvecht, zijde Tuindorp, als bij De Gaard worden regelmatig fietsen gestolen. Het is goed als de mensen hun fiets op slot zetten het
liefst met iets wat met de aarde verbonden is, zoals een vast fietsenrek.
Denkt u een fietsendief op heterdaad te betrappen, dan mag u 112 bellen.
Dit geldt ook voor andere verdachte situaties waarbij als politie mogelijk een
verdachte direct kunnen aanhouden.
Donderdagmiddag 18 september zijn op de Winklerlaan twee jongens aangehouden, omdat zij op een gestolen fiets reden.
Tijdens de surveillance zagen agenten twee jongens op en fiets door de Winklerlaan rijden. De agenten zagen dat er iets niet klopte aan het slot van de fiets en
besloten het tweetal te controleren. Via de meldkamer bleek dat de fiets als
gestolen gesignaleerd stond. De jongens – beiden 15 jaar en afkomstig uit
Utrecht – werden aangehouden en meegenomen naar het bureau. In overleg
met de ouders zal naar een alternatieve straf gezocht worden.
Tips om fietsendiefstal te voorkomen
• gebruik twee type sloten: ringslot, beugelslot of kettingslot; dieven zijn vaak
gespecialiseerd in één type slot
• zet de fiets ergens aan vast en haal het slot door het frame én het voorwiel
• zet de fiets op een plek, waar wachtenden uitzicht op hebben, bijvoorbeeld
in de buurt van een bushalte
• zet de fiets in een bewaakte stalling
Tips om de politie te helpen
• Koop nooit een (vermoedelijk) gestolen fiets. Dit kunt u zelf checken door op
www. fietsdiefstalregister.nl het framenummer in te voeren
• Mocht uw fiets zijn gestolen, doe altijd aangifte
• Mocht u iets verdachts zien op plekken waar veel fietsen staan, belt u dan
direct 112.
Daarnaast is het belangrijk dat u de kenmerken van uw fiets kent, zoals merk
en type en noteer frame- en chipnummer. Doe aangifte bij diefstal. Om het
makkelijk te maken om framenummer en merk of chipnummer te noteren en
te bewaren, kan iedereen op www.fietsdiefstal.nl zijn persoonlijke fietspaspoort
invullen. Op die manier zijn die gegevens altijd bij de hand om aangifte te doen
na diefstal. Aangifte kan via internet (www.politie.nl/utrecht)
Aanrijding letsel
Op het Eykmanplein vond woensdagmiddag 20 augustus een aanrijding
plaats waarbij een vrouw gewond raakte.
Een 22-jarige vrouw uit Zeist kwam met haar auto vanuit de richting van het
Eykmanplein en reed in de richting van de Kardinaal de Jongweg. Vlak voor de
oversteekplaats met de Kardinaal de Jongweg verloor de vrouw de macht over
haar stuur en kwam met haar rechter voorwiel tegen een opstaande rand aan.
Hierdoor schoot de auto over de kop en kwam uiteindelijk weer op zijn wielen
terecht. De brandweer heeft de vrouw uit haar auto bevrijd door het dak van de
auto af te zagen. Zij werd met nekletsel naar het UMC in Utrecht overgebracht.
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WANNA BE COOL

Verbouwing op het
Gerrit Rietveld College
Het zal u beslist niet ontgaan zijn dat er op het Gerrit
Rietveld College tijdens de zomervakantie flink verbouwd
is. Zowel intern als extern zijn er een aantal ingrijpende
veranderingen doorgevoerd om het gebouw nog meer aan
te passen aan ons onderwijs. Een van onze uitgangspunten
is namelijk dat leerlingen van eenzelfde afdeling – jaarlaag of vakgebied – samen in een eigen deel van het
gebouw les krijgen. Dit hebben we nu gerealiseerd.
Wat is er veranderd?
De tijdelijke huisvesting op het sportveld is afgebroken. Daar zijn
niet alleen wij als school gelukkig mee, ook voor de bewoners
van Tuindorp Oost is het een verbetering. Daarvoor in de plaats
is er tegen de achterkant van het gebouw een deel aangebouwd.
Dat alles heeft te maken met een interne verplaatsing van de
verschillende domeinen en expertisecentra in de school.
Binnen in het gebouw zijn de locaties van de verschillende afdelingen aangepast om tot een logischere indeling te komen.
Dat betekende niet alleen een flinke verbouwing maar vooral
een behoorlijke interne verhuizing voordat we onze leerlingen
weer konden ontvangen en het schooljaar kon beginnen.
Wie zit nu waar in het gebouw, oftewel, waar zijn
de verschillende domeinen gehuisvest?
De TL-afdeling gebruikt nu de gehele bovenverdieping.
Daaronder op de tweede verdieping zijn de domeinen ‘Mens
en Samenleving’ en ‘Talen’ gevestigd. Op de eerste verdieping
bevindt zich in een deel van de nieuwe aanbouw het domein
van de klassen 1 en 2 havo en vwo. Daarnaast op dezelfde verdieping is het domein ‘Exact’. Alle laboratoria en lesruimten van
de vakgroepen natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie
liggen nu naast elkaar in het gebouw. Ook het Technasium bevindt zich daar. Op de beneden verdieping zijn alle vakruimtes
van de ‘Kunst en Cultuur’-vakken gehuisvest, opnieuw weer
direct bij elkaar. Ook de entree en de receptie hebben hier een
nieuwe plek gekregen, waardoor we leerlingen en gasten nog
beter kunnen ontvangen.
Voor docenten en leerlingen was het even wennen in september:
het muzieklokaal was verhuisd van boven naar beneden. In de
‘brug’ waar de laatste jaren klas 1 en 2 havo en vwo leerlingen
hadden rondgelopen, volgden nu bovenbouw leerlingen lessen
‘exact’.
De verbouwingen hebben de kwaliteit van ons onderwijs positief
beïnvloed. Toch zijn ze nog steeds van tijdelijk aard. Vol spanning
wachten wij op het besluit “nieuwbouw” of “vernieuwbouw”
voor het Gerrit Rietveld College.
Wilt u de veranderingen zelf eens van dichtbij zien?
Stapt u gerust eens binnen, u bent van harte welkom!
Marguerite Weller
4
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OP DINSDAG 9 SEPTEMBER WAS HET
ZOVER! WANNEBECOOL KOMT LANGS!
samen met klassetv heeft natuur en milieu het digitale
lespakket wannebecool? gemaakt. je leert op een leuke
manier wat de gevolgen van jouw keuzes zijn voor het
klimaat. en je leert hoe je het anders kunt doen, zodat
het klimaat er beter van wordt.
we begonnen de dag als altijd met stil lezen. plotseling
kwamen er 8 mensen in de klas ze waren van wannebecool. 3 mensen waren van milieu en natuur. er was ook
een bekende nederlander. haar naam is anna woltz. ze is
kinderboekenschrijver en is op haar 17e begonnen met haar
eerste boek. we hebben
van haar een boek
gekregen dat nog niemand heeft gelezen. het
heet ‘red mijn hond’.
nadat ze over zichzelf
had verteld gingen we
een instructiefilmpje
bekijken. vervolgens
gingen we het wannebecool -spel doen. het
spel was te zien op
een groot scherm. we moesten steeds kiezen hoe wij nu
leven en wat we het liefste doen. dan komt de uitslag. we
waren een beetje groen. dat betekent dat we niet heel erg
milieu vervuilend zijn. wil je het zien of het spel spelen
dan moet je op www.wannabecool.nl kijken. in groepjes
moesten we ideeën bedenken hoe we de school milieuvriendelijker kunnen maken. we hadden al groepjes gemaakt
dus konden we gelijk aan het werk. er was 1 groepje dat
ging de school rond om te kijken of we het beter voor
het milieu. er waren twee groepen die enkele plannen
maakten om de school ook milieuvriendelijk te maken. dit
waren nog niet alle groepjes er was ook nog 1 groepje
schreef een verslag hierover. toen alle plannen waren
bedacht zeiden ze dat je de drie beste ideeën moest kiezen en
de juf schreef alles op. een meneer belde de ideeën door
naar de jury. voor de afleiding hadden we pauze. na de
pauze werd er gebeld om te vertellen of we gewonnen
hadden. en daarna werd het spannend of we gewonnen
hadden. en wat denk je…? we hebben een digitaal schoolbord
gewonnen en een jaarabonnement op de junior national
geografic.
het was heel erg leuk, we zijn blij met onze mooie
prijzen en we kijken nu anders naar alles wat we
dagelijks doen.
geschreven: kevin (10) lesley (11) en anna (10).

Wist u dat.....
Wist u dat……. na het artikeltje over de kruidentuin in het
Kouwerplantsoen zich een vrijwilligster heeft gemeld om te
helpen? We zijn daar blij mee, maar om het voortbestaan van de
tuin zeker te stellen is er nog meer hulp nodig. Bel eens met Pom
Hoogstadt tel: 271 27 86 of mail: whoogstadt@zonnet.nl
Wist u dat……. er buurtgenoten zijn, die nog niet weten, dat
er een informatievitrine staat op het plein van De Gaard?
U vindt daarin actuele aankondigingen en oproepen. De vitrine
staat voor de bloemenkiosk aan de kant van de bussluis.
Wist u dat……. de politie iedere dinsdagmorgen tussen 05.30
uur en 07.00 uur de Sartreweg afsluit? Steeds meer autohandelaren gebruiken de sluiproute door de Kapteynlaan en de Sartreweg.
Die uitrukroute van de brandweer slibt daardoor regelmatig dicht.
Wist u dat……. geen van de omwonenden van het Fruinplantsoen zich gemeld heeft om de familie Simons te helpen bij het
onderhoud van de gemeenschappelijke tuin? Dat is teleurstellend!
Telefoonnummer van de familie Simons is 272 02 30

Nachtservice apotheek De Gaard
Vorige maand heeft
apotheek/drogisterij
De Gaard twee automaten in bedrijf genomen:
• automaat 1 geeft de
mogelijkheid gereedstaande medicijnen van
de apotheek 24 uur
per dag en 7 dagen per
week af te halen. Deze
service is met name
bedoeld voor mensen,
die tijdens openingstijden van de apotheek niet in staat zijn de medicijnen af
te halen en ook niet thuis zijn om de
medicijnen aan huis te laten bezorgen.
Met behulp van een unieke 8-cijferige
PIN code kunnen de medicijnen worden afgehaald
• automaat 2 is een verkoopautomaat.
Hier kan een keuze gemaakt worden

uit 65 artikelen. De nadruk ligt
op artikelen die men buiten
openingstijden met spoed nodig
zou kunnen hebben. Te denken
valt aan pijnstillers, neusdruppels, babyvoeding, babyspenen
en babyflessen, tandenborstels,
wondzalf, pleisters, condooms,
maandverband, scheermesjes
en nog veel meer. Betaling kan
met muntgeld of CHIP knip.
Via een aanraak scherm kunnen
de artikelen worden uitgekozen
op naam of op omschrijving (bv pijnstiller of hoofdpijn) Op het scherm
vindt men een afbeelding van het
artikel, de prijs en een korte omschrijving van het gebruik.
De automaten bevinden zich aan de
buitenzijde van het winkelcentrum in
de voormalige etalage van de drogisterij.

Grasfeest opnieuw succes
Op zaterdag
6 september
werd op het
Kouwerplantsoen opnieuw
het jaarlijkse
grasfeest gevierd. Het was
een groot succes. Buurtbewoners van de Winklerlaan, de Lamérislaan en
het Kouwerplantsoen verzamelden zich tegen het
einde van de middag.
Op lange tafels stonden
uiteenlopende gerechten
uitgestald, bereid of aan-

geleverd door de deelnemers
aan het feest. De opkomst
was goed - zelfs gewezen
buurtbewoners meldden zich
voor de gelegenheid nog
even - en het bleef wonderbaarlijk genoeg een lange
avond droog. De terugkerende bespiegeling-op-rijm
op buurt, stad
en samenleving
ontbrak ook dit
jaar niet.
Hulde aan
iedereen die
er zo’n mooie
avond van
maakte.

Bericht
van
winkelcentrum
KANSKAARTACTIE DE GAARD
WEDEROM ZEER SUCCESVOL!
Inmiddels is de kanskaartactie van winkelcentrum De Gaard een bekende actie geworden voor de klanten van het winkelcentrum. Voor de derde keer op rij konden
klanten meedoen aan deze laagdrempelige
actie waarbij veel waardebonnen van het
winkelcentrum gewonnen konden worden.
Blijkbaar vindt de klant het een leuke actie
gezien de enorme respons op deze kanskaartactie. Hierbij de lijst van winnaars van de twee
tussentrekkingen alsook van de eindtrekking:
1ste
tussentrekking:
1. S. P. Huizinga
2. Mevr. J. v. Basten
3. D. Groeneveld
4. A. v. Lingen
5. T. Pilzecker
6. A. van Arkel
7. Emma Winters
Eindtrekking:
1ste Prijs: €
2de Prijs: €
3de Prijs: €
4de Prijs: €
5de Prijs: €
6de Prijs: €
7de Prijs: €
8ste Prijs: €
9de Prijs: €
10de Prijs: €

2de
tussentrekking:
Mevr. Van Dijk – de Jong
Yvonne van Kuijk
H. J. Los
Fam. van den Berkhof
Juliette van Kuijk
T. Zachariasse
J. v/d Boogaard

250,00:
150,00:
50,00:
25,00:
25,00:
10,00:
10,00:
10,00:
10,00:
10,00:

< Op de foto
staat mevrouw
Janssen met
haar zoon
(1e prijs) en
Joris Berkhout
(3e prijs)

Voor de buurt, door de buurt!!
Wij zijn blij met het WeveHUIS. Als we alle reacties op een
rijtje zetten bent u, als bewoner, ook blij. Er is een ruimte die
gebruikt kan worden door de buurt en dat was ook de bedoeling van het project
Wevelaan. Aan dit project hebben veel mensen heel veel uren vrije tijd besteed
en dat is heel mooi. Deze mensen hebben dit voor u, de buurtbewoner, gedaan.
De opstartfase is voorbij en er moeten nog wat beslissingen genomen worden.
Uiteraard gaat het organiseren, het wassen van de theedoeken, de contacten met
de gemeente, de in-kopen, het informeren van potentiële gebruikers, overleg met
gebruikers en nog een heleboel andere zaken, gewoon door.In het programmaboekje wat voor het openingsfeest verspreid werd stond de kreet “Voor de buurt,
door de buurt”. Het gedeelte “Voor de buurt” is gerealiseerd maar helaas is het
gedeelte “Door de buurt” door u nog niet goed begrepen.
Wij als buurtbewoners moeten dit samen doen anders kan het WeveHUIS niet
blijven bestaan. Op dit moment komt het grotendeels (nog steeds) op 2 mensen
neer. Het zou ontzettend jammer zijn als het WeveHUIS zou moeten sluiten
omdat er in de buurt geen mensen zijn die samen met ons de kar willen trekken.
Als u zich nu toch geroepen voelt om mee te helpen, op wat voor manier dan
ook, neem dan contact met ons op.
José Leijgraaff tel. 06 49 094 466
jose_leijgraaff@wanadoo.nl
Wiljo Tukker
tel. 06 50 467 114
wtukker@wanadoo.nl

Fam. Janssens
A. Hartzmann
Ariëtte Berkhout
Mevr. Agterberg
Manon Geurts
Mevr. W. Helm
E. Freericks
G.E. Brands
J.J.B. Kruitwagen
K.L. van Hulst

De heer Hartzmann. >
De winkeliers hebben
hem thuis gefeliciteerd
met de 2e prijs en
ook met zijn
81e verjaardag.

Alle winnaars hebben inmiddels schriftelijk of
telefonisch bericht gehad. Alle ondernemers
van winkelcentrum De Gaard feliciteren de winnaars met hun prijs en hopen u snel weer te
ontmoeten in winkelcentrum De Gaard.
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VOORTGANGSBERICHT DIVERSE
PROJECTEN
(stand van zaken bij het ter perse
gaan van dit nummer)

a) Prinsenhof. Het bestuur van de
Protestante Gemeente Utrecht wil de
vaart er in houden bij het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen. Het
heeft er daarom bij de gemeente op
aangedrongen om nog vóór het
einde van deze maand een voortgangsoverleg te hebben. Het bestuur
heeft ons nogmaals verzekerd dat
het uitwerken van de plannen in
goed overleg met de buurtbewoners
zal gebeuren. Gezien de ervaringen
bij andere projecten in de stad
hebben we alle vertrouwen in die
toezegging.
b) Onderzoek naar de
kwaliteitsverbetering van De
Gaard. De in juli door projectleidster De Soet geformeerde klankbordgroep heeft inmiddels enkele malen
vergaderd. Daarbij is hoofdzakelijk
over samenstelling en procedures
gesproken.
Eind oktober en midden november
vergadert de groep nog twee keer. Er
zal dan inhoudelijk worden gepraat.
Het streven van de gemeente is om
er wat de klankbordgroep betreft op
17 december uit te zijn.
c) Woningbouw op het voormalige terrein van de Gerardus
Majella Mavo aan de
Winklerlaan (Eykmanhof). Op
13 oktober is begonnen met het
herbestraten van de bestaande
Zonnebloemlaan en de aanleg van
het kruispunt daarvan met de
Zonnebloemhof. De Zonnebloemhof
wordt de naam van de hoofdlaan
binnen het project Eykmanhof.
Inmiddels is ook gestart met de
nieuwe bestrating aan de zijde van
de Eykmanlaan. In november wordt
dan de overige bestrating aangelegd.
Dan worden ook de eerste woningen
opgeleverd. Vóór het einde van het
jaar zal het hele project klaar zijn.
d) Woningbouw op het
Veemarktterrein. Momenteel
werkt de projectleiding aan de actualisering van het vorig najaar uitgebrachte bestuursadvies aan het college van B & W. De verwachting is,
dat het college nog vóór het
uitkomen van onze decemberkrant
een besluit daarover neemt. Dan kan
er gewerkt worden aan een stedelijk
plan van eisen en zullen ook de
bewoners en de leden van de klankbordgroep worden geïnformeerd.
6

Zwaardemakerlaan
Hendrik Zwaardemaker Czn werd op
10 mei 1857 in Haarlem geboren als zoon
van een uitgever en boekhandelaar.
Hij studeerde in Amsterdam medicijnen,
in welke wetenschap hij in 1883 promoveerde.
Hij werd in 1882 officier van gezondheid
bij de militair-geneeskundige dienst van
de landmacht, wat hij bleef tot 1886.
In die periode specialiseerde hij zich in
de keel-, neus- en oorheelkunde. In 1897
werd hij benoemd tot hoogleraar in de
fysiologie in Utrecht.
Hendrik deed onderzoeking over de reuken smaakzin, hij vulde de reukstoffenindeling van Linnaeus aan en ontwikkelde

de eerste olfactometer, een meetinstrument voor
geurstoffen.
Ook schreef hij in
1928 het ‘Leerboek
der phonetiek’, dat
tientallen jaren hét
handboek voor de
fonetiek bleef. Hij hield zich tevens bezig
met de aanpassing bij doven van de toen
nog primitieve hoorapparaten. Hij kan
dan ook met recht de zintuigenspecialist
van Nederland genoemd worden.
Hendrik Zwaardemaker stierf op 19 september 1930 in Utrecht, begiftigd met
talrijke onderscheidingen voor zijn belangrijke verdiensten.

Een mooie verpakking
Inpakcursus op zondag 16 november van 10.30 tot 12.30 uur in het
WeveHuis. (bij voldoende belangstelling
ook op vrijdag 28 nov. 10.30 – 12.30 )
Meestal kiezen we
met aandacht een
cadeau(tje). In de
cursus schenken we
aandacht aan het
mooi en met plezier
verpakken van een
cadeau. Twee uur lang krijgt u inpaktips
en kunt u experimenteren met inpakken.
Daarmee en met wat creativiteit geeft u
een persoonlijk accent aan uw cadeau.

Het basis-inpakpapier, diverse kleuren
lint en ander materiaal zijn aanwezig.
Eventueel kunt u ook beperkt materiaal
kopen. Uiteraard zijn er versieringen
aanwezig voor de december maand.
Daarnaast is het handig om zelf een
schaar en plakband mee te nemen en
twee redelijk kleine doosjes als oefenmateriaal. Wanneer u een niet te groot
cadeau in huis heeft, dat u wilt inpakken,
kunt u dat ook meenemen.
Inschrijven bij Marja Smeets
mj.smeets@wanadoo.nl onder
vermelding van inpakcursus of
telefonisch: 254 14 23

Creatieve uitspattingen bij
straattekenwedstrijd
Op een zonnige
zaterdagochtend
eind september
werd er op het
schoolplein van De
Beiaard druk getekend. Kinderen van
4 tot en met 12 jaar
deden mee aan de
straattekenwedstrijd, georganiseerd door
het Buurtcomité Tuindorp-Oost.
Op de knieën, met het puntje van de tong
uit de mond en een stapel stoepkrijten bij
de hand werden er schitterende creaties
gemaakt: prinsessen, kastelen, draken,
vissen in de zee, bloemen en nog vele
andere fantastische tekeningen.
Sommigen pakten het zeer professioneel
aan: een schone doek werd over het
reeds getekende gedeelte gelegd, zodat

het krijt niet kon
vegen als de rest
van de tekening
werd afgemaakt.
Anderen hadden
enthousiaste
ouders langs de
kant zitten, die
onder het genot
van een kopje koffie en een aangenaam
zonnetje hun kroost aanmoedigden.
De jury, bestaande uit Monique Moreau
en Derk Wessels, had de grootste moeite
om twee winnaars aan te wijzen. In de
leeftijdscategorie 4 t/m 7 jaar behaalde
Jaelle de Graaf (5) de eerste prijs met
haar tekening 'Droom van de rups'. Bij de
oudste kinderen won Jesse Feenstra (12),
die een romantische zonsondergang had
getekend, de beker. Alle kinderen vielen
echter in de prijzen, want behalve een
medaille was er drinken en snoep voor
iedereen.

NIEUW BLEYENBURG
Vaste seniorenactiviteiten
Nieuw:
Schildercursus,
o.l.v. Carina Sluyter, vrijdagmiddag 14.00-15.30 uur
Klassieke muziekclub, wisselend 1 x per maand
Wijziging:
Kaarten en kaartles op maandag en vrijdag
voortaan om 13.30 uur i.p.v. 14.00 uur
Info over deze en de andere activiteiten:
Helga van Lieshout,
dinsdag en donderdag: 273 60 01 of 273 60 08

Activiteiten
Mythen en Sagen
Op zondag 26 oktober word je tussen 12.00 en 17.00 uur
meegevoerd in de wereld van
mythen en sagen.
Zo is er de Utrechtse sage over de
basilisk, een slangachtig monster, dat
iedereen doodt met zijn ogen.
Kom luisteren en maak daarna je
eigen basilisk of maak een ketting
om jezelf te kunnen beschermen als
je ooit zo’n angstaanjagend wezen
tegenkomt.
Ook kun je hier van alles leren over slangen en reptielen.
Voor jonge kinderen is er een 7-geitjes speurtocht.

Aanmelden voor de activiteiten bij het restaurant: 272 58 77

Eenmalige seniorenactiviteiten
Di. 28 okt
Do. 30 okt
Zo. 2 nov
Do. 6 nov
Zo.

9 nov

Do. 13 nov
Di. 18 nov
Zo. 23 nov
Di. 25 nov
Di. 2 dec
Vrij. 5 dec
Zo. 14 dec
Wo. 17 dec
Do. 18 dec

Wo. 24 dec
Do. 25 dec

14.00-15.30 Muziekfilm op groot doek:
‘BZN’
14.00-15.30 Bloemschikken
14.30-15.30 Theatervoorstelling voor
kinderen, ouders en ouderen:
‘De Circuschauffeurs’
14.00-15.30 Poffertjes
met Live pianomuziek
14.00-16.00
Vakantieverslag ‘Antarctica
met keizers
pinguins’
14.00-15.30 Film op groot doek
10.00-14.00 Najaarsmarkt met cadeauartikelen
aanvang 16.00 Bourgondisch Wild Buffet
14.00-15.30 3-d Kerstkaarten maken
14.00-15.30 Bingo in Sinterklaassfeer
16.00-18.00 Sinterklaasdiner
aanvang 16.00 Tiroler kerstbuffet
met muziek
10.00-12.00 Schoenenverkoop
door FA. Versluys
10.30-12.00 Kerststukjes maken
16.00-17.00 ‘Op weg naar Kerst’, viering
o.l.v. Willemien Winkel,
m.m.v. zangkoor Animato
14.00-15.30 Film: Christmas Celebration,
kerstliederen en verhalen
aanvang 16.00 Kerstdiner

Zondag 2 november komt alweer de derde voorstelling in
het kader van Kids en Respect in de Serre van Nieuw
Bleyenburg. Kids en respect wil kinderen in contact brengen met ouderen in seniorencomplexen.

Ga op in het beleefverhaal ‘De steen aan de
ketting’, dat in de speeltuin wordt voorgedragen.
Of luister naar troubadour Gery Groot Zwaaftink,
die al zingend mythen en sagen uit de Achterhoek vertelt.
Poppentheater Cassiopeia brengt het verhaal
‘De Noorderkroon is zoek’.
Wil je even ontsnappen aan alle geesten, rijd dan met paard
en wagen een rondje door het park.
Natuurwerkdag en afsluiting Tuinseizoen
Zaterdag 1 november vindt de landelijke
natuurwerkdag plaats. In het Griftpark kun
je van 10.00 tot 13.00 uur helpen met het
planten van bloembollen in de taluds rondom het park. Er zullen met name sneeuwklokjes, narcissen en gele krokussen worden
geplant.
Meedoen? Geef je op via griftsteede@utrecht.nl. Tussen de
middag wordt er gezamenlijk geluncht met tuinierders van
de Vrijetijdstuinen, die op deze dag het tuinseizoen afsluiten.
Magic Circus
28 oktober t/m 2 november
Circusvuur uit Afrika
evenemententerrein

Exposities in de hal van Griftsteede
Van 13 oktober tot 23 november Mirjam ten Brinke
Zij is begonnen met schilderen bij de schildersgroep van
Gerrit van Meurs van Bleu et Vert in Frankrijk en in Wamel
aan de Waal. Mirjam ten Brinke heeft een voorkeur voor
weidse landschappen. Ze schildert op een directe manier:
robuust en impulsief.
Van 24 november tot 7 december
kunstwerken natuurkunstbikkels
De exposities zijn gratis te bezoeken.
Openingstijden van de hal:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Griftsteede / Griftpark,
Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht, Tel. 272 28 88
Zie ook: www.utrecht.nl/griftpark
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Bericht van het Buurtcomité Tuindorp-Oost
over het project 'Onderzoek Kwaliteitsverbetering Winkelcentrum De Gaard'

In juli is er een klankbordgroep geformeerd om mee te denken over het proTUINDORP ject 'Onderzoek Kwaliteitsverbetering Winkelcentrum De Gaard'. In deze
OOST
klankbordgroep zijn onder anderen de wijkraad, de winkeliersvereniging en
het Buurtcomité Tuindorp-Oost vertegenwoordigd. Omdat de gemeente de klankbordgroep klein wil houden, is er maar een beperkt aantal bewoners geselecteerd.
Om bewoners toch een mogelijkheid te bieden om hun standpunt over het project te
kunnen weergeven, deed het Buurtcomité Tuindorp-Oost in de wijkkrant van juni 2008 al
een oproep voor deelname aan een werkgroep.
Op deze oproep hebben een aantal buurtbewoners gereageerd, die nu gezamenlijk de
werkgroep van het Buurtcomité vormen. Op 2 september jl. is de werkgroep voor het
eerst samen gekomen. Het is de bedoeling dat de werkgroep een zelfwerkzaamheid
creëert waarbij het Buurtcomité meedenkt en de standpunten in de klankbordgroep
brengt.
De leden van het Buurtcomité beheren een aantal portefeuilles, zoals: ruimtelijke
ordening, verkeer, openbaar groen, veiligheid, en openbare ruimte. Zij hebben in de loop
der jaren de benodigde contacten bij bijvoorbeeld gemeente, politie en gemeentelijke
politiek opgebouwd en hebben daardoor een grote mate van kennis en kunde over de
buurt Tuindorp Oost. Vanuit deze kennis en kunde denkt het Buurtcomité graag mee
over een vraagstuk als de kwaliteitsverbetering van Winkelcentrum De Gaard!

Zangkoor ‘Par Ti Tuur’ naar het
Graag wil ik laten weten dat ons koor vanaf heden
repeteert in het WeveHUIS. Wij zijn van oorsprong het Wijk C Koor dat repeteerde in
de binnenstad. Door onze verhuizing hebben wij ook onze naam veranderd in ‘Par Ti Tuur’.
Wij zijn een gemengd koor en staan onder de bezielende leiding van Marieke Hoks.
Ons koor zingt mooie lichte muziek in alle talen. Er is nog plaats voor nieuwe leden.
Ieder die eens wil komen kijken en meezingen is van harte welkom tijdens een van onze
repetities op dinsdagavond van 20.30 tot 22.30 uur.
Info via e.dix@casema.nl of tel: 271 11 56, Els Dix ( secretaris)

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
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Het programma begint om 8.45 uur
en duurt tot ongeveer 10.30 uur en is
vanaf eind oktober te vinden op onze
website www.onzeregenboog.nl
Graag tot ziens.
Team basisschool
De Regenboog

COLOFON
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht

E-mail:
redactie@tuindorpoost.nl

Redactie Wijkkrant

NUTTIGE ADRESSEN
Stichting Buurtcomité
Tuindorp-Oost:

Op woensdag 12 november 2008
organiseert Basisschool De Regenboog 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
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.

Redactie Wijkkrant

Reacties
en kopij!
E-mail:
redactie@tuindorpoost.nl

Open lesochtend
Basisschool
De Regenboog

Meisjes van 12 tot 17 jaar uit
Tuindorp Oost, Tuindorp of Voordorp, kunnen
onder professionele leiding gaan dansen in de
dans-studio van het Gerrit Rietveld College.
In de dansgroep zullen jullie een aantal dansen
leren in verschillende stijlen zoals streetdance,
krumping en showdance. We gaan door middel van
oefeningen ook werken aan je lenigheid, balans en
kracht. Dat zijn vaardigheden die je nodig hebt om
nog beter te gaan dansen. Uiteindelijk werken we
toe naar een knallende choreografie, waarmee we
het podium onveilig gaan maken! Van deelnemers
vraagt het een enthousiaste inzet en motivatie.
Je hoeft niet op op het Gerrit Rietveld College te
zitten om mee te kunnen doen.
Er doen wel leerlingen van de school mee.
De school wil naast goed onderwijs geven een
belangrijk centrum zijn voor de buurt. Daarom zal
de dansgroep ook ingezet worden bij activiteiten in
de wijk en op school waarbij korte voorstellingen
worden gegeven. Je kunt je aanmelden via:
dansgroep@gerritrietveldcollege.nl of bij de
receptie van de school. Laat je naam, adres en
mailadres achter en je hoort zo spoedig mogelijk
of je geplaatst wordt.

Bezorging: Ilse Thomis,
tel. 271 37 36
Aan dit nummer werkten mee:
Hilde van Amerongen, Els Dix,
Emiel van Ekert, Peter Gielissen,
Tertius Groenman, Ruud Hendrikson,
Albert Hogema, Katrien van ’t Hooft,
Wybrand Keuning, José Leijgraaff,
Helga van Lieshout, Elisabeth de
Ligt, Kersten Meijnen, Kitty Mulder,
Frits Offermann, Yocaste Ruiz
Foppen, Barbara Stolte, Marguerite
Weller en........ Anna, Kevin en Lesley

Vormgeving: Aard de Kruijf
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.

Sluitingsdatum kopij:
23 november 2008

