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TUINDORP OOST
Julien Pluijmen

klimt met Alpe d’HuZes
naar ongekende hoogte
Terwijl in de eerste drie weken van de afgelopen maand juli de ogen
van veel sportliefhebbers gericht waren op de Tour de France, met
daarin op 22 juli de ‘Nederlandse’ berg de Alpe d’Huez, was onze
buurtgenoot Julien Pluijmen met zijn gedachten al weer bij de
voorbereidingen van ‘zijn’ evenement, de Alpe d’HuZes, in 2012.
Net als op 9 juni j.l. zal deze wieleren sponsortocht ook volgend jaar
plaatsvinden, met als doel het inzamelen van geld voor de bestrijding
van kanker.
Telde het totale evenement in 2006
nog 66 deelnemers, in 2011 waren
dat er 4600. In dezelfde periode
steeg de opbrengst van
€ 300.000 naar ruim
€ 20.000.000!
In 2008 fietste Julien voor het eerst
mee in een wielerploeg van zijn
vroegere werkgever Fortis, tegenwoordig heeft hij zijn eigen team
met de naam No Surrender (‘niet
opgeven’), bestaande uit 16 vrienden,
zowel mannen als vrouwen van jong
tot oud. Extra motivatie en inspiratie
kreeg hij van zijn vroegere docent, de
psycholoog Jacques van Gils met wie

En dat was de derde keer
(nog 3 keer te gaan)
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hij tijdens zijn studie een buitengewone band opbouwde.
“Een bijzondere man”, aldus Julien,
“gevoelig, energiek, humoristisch en
met een enorme wil om van niets iets
te maken, anders gezegd om het onmogelijke mogelijk te laten worden.”
Van Gils overleed eind 2010 aan de
gevolgen van de ziekte
van Kahler, een vorm van
beenmergkanker.
Voor Julien betekende dit een extra
stimulans om zich met nog meer
energie in te zetten voor de strijd
tegen kanker. “Ik heb Jacques
beloofd om de Alpe
d’Huez in juni 2011 voor
hem zes keer omhoog te
fietsen, een belofte die ik
heb waargemaakt”, zegt
Julien trots, “de bedoeling
van deze krachtinspanning is om
aan te tonen dat het onmogelijke
mogelijk kan worden.” Samen met
zijn team fietste hij dit jaar bijna
€ 70.000 bij elkaar, een bedrag dat
in zijn geheel naar het Koningin
Wilhelmina Fonds gaat ten behoeve
van onderzoek, voorlichting, diagnostisering en apparatuur in het kader
van de opsporing en bestrijding van
kanker.
Zijn er al tastbare resultaten te
melden?
De menselijke inspanningen en
financiële opbrengsten hebben ertoe

geleid dat er op grote schaal wordt
samengewerkt. Vorig jaar vond er
een groot congres plaats met onder
de aanwezigen diverse Nobelprijswinnaars, allen deskundigen op het
terrein van kanker. Mede door dit
congres wordt er vandaag de dag
zeer nauw samengewerkt tussen
diverse ziekenhuizen en andere instellingen die zich met de bestrijding
van kanker bezighouden. Er zijn netwerken ontstaan, diagnoses worden
sneller gesteld dan voorheen, behandelplannen komen doeltreffender
tot stand en gegevens worden uitgewisseld. Een tijdige opsporing van
kanker is van het allergrootste
belang. “Hoe eerder de diagnose
kanker wordt gesteld, hoe doeltreffender de bestrijding ervan kan
zijn. Het mooiste zou zijn om van
ieder mens om de twee jaar een CTof een MRI-scan te maken. Maar ja,
dat kost erg veel geld, en zo ver zijn
we nog lang niet”, verzucht Julien.
Er valt dus nog veel te doen. Aan
Julien zal het niet liggen.
Hij ontwikkelt voortdurend nieuwe
activiteiten om geld te verzamelen.
Op 09-09-09 beklom hij in het kader
van het evenement Ven2-4Cancer op
één dag 4 x de Mont Ventoux, een
andere, spectaculaire kale berg in het
zuiden van Frankrijk. Met het oog op
het verkrijgen van nieuw sponsorgeld
heeft hij samen met een fotograaf en
een journalist een boek gemaakt. Dit
boek verkoopt hij tegen de volledig
gesubsidieerde kostprijs van € 20,
een bedrag dat volledig ten goede
komt van het KWF. Het
staat vol met foto’s van
fietsers en aangrijpende
verhalen van deelnemers
over hun strijd tegen de
gevolgen van kanker. Ook
verkoopt hij witte en rode wijn, rosé
en prosecco (€ 8 per fles) met een
eigen, toepasselijk etiket. Met een
gerenommeerde wijnleverancier heeft
hij de afspraak gemaakt dat de
gehele marge boven de speciale
inkoopprijs naar het goede doel
gaat. Bij voldoende bestellingen kan
er wederom een afname gedaan
worden. Verder organiseert hij
spinning-marathons om geld op te
halen. Spinning is een activiteit die
binnenshuis op een fiets met één
wiel, een soort hometrainer, wordt
beoefend.
Maar zijn belangrijkste activiteit blijft
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de Alpe d’HuZes. “Wij kunnen nog
altijd nieuwe deelnemers gebruiken,
er wordt hard gewerkt, maar ook
veel gelachen, het moet uiteraard
een leuke bezigheid blijven”, straalt
Julien, “zelf heb ik er mijn vriendin
leren kennen!”

Meer weten over de Alpe
d’HuZes, het boek of de wijn?
Het mailadres van Julien Pluijmen is
julien_pluymen@hotmail.com
(N.B. pluymen met een ypsilon).
Maar een briefje in zijn brievenbus
(Lamérislaan 292) mag ook.
Informatie over het evenement,
inclusief reacties, foto’s en andere
wetenswaardige zaken is te vinden
op de website van Alpe d’HuZes:
www.opgevenisgeenoptie.nl.
Tertius Groenman

Straattekenwedstrijd:
regen zorgde voor verrassingen
Wat een druilerige dag was het tijdens de jaarlijkse straattekenwedstrijd, waar dit keer maar liefst 28 kinderen aan deel
namen. De starttijd van half elf was niet haalbaar, maar de
buienradar voorspelde voor de middag beter weer. Iedereen
dus maar gebeld dat het om half twee zou beginnen.
De meeste deelnemers lieten zich door het beetje regen
dat toen nog viel, niet
afschrikken. Het had zelfs
wel wat. Door het lichte
wegvloeien van het krijt
kreeg je de indruk dat er
met verf was gewerkt!
Eén deelnemer bereikte
een heel speciaal effect door een mislukte tekening met
de voet weg te wissen, Picasso was er niets bij. De jury
was lyrisch, maar ja, die tekening was mislukt en
telde dus helaas niet mee.
Met limonade en snoep, en een cadeautje voor
iedereen, was de wedstrijd helemaal compleet.
En de drie trotse winnaars hebben een mooie
beker gekregen.
Heb je de wedstrijd gemist? Geen nood, volgend
jaar heb je weer een kans, want eind juni 2012
gaan we weer straattekenen, hopelijk dan met
wat meer zon!
De organisatie: Hilde van Amerongen, Jaap Breekveldt, Jody van den Brink

Albert Hogema
stopt als redacteur
Albert Hogema woont sinds 1965 in
Tuindorp Oost en is sinds die tijd een
betrokken bewoner. Hij is o.a. lid
geweest van een schoolbestuur, de
beheergroep van het hostel, en
voorzitter van het buurtcomité. Maar
minder bekend is dat hij gedurende
een lange periode van 10 jaar de eindredactie van de wijkkrant heeft gevoerd.
Hij zorgde er voor dat de wijkkrant zes keer per jaar, in elke
even maand, stipt op tijd bij u op de mat viel. Dat is een
enorme prestatie! Van het schrijven van artikeltjes tot het
brengen van de wijkkranten naar een tiental bezorgers, van
het controleren van de drukproef tot het maken van foto’s,
Albert draaide er zijn hand niet voor om. Het netwerk van
correspondenten en bezorgers kreeg aan het begin van het
jaar een schema, zodat zij precies wisten wanneer de kopij
moest worden ingeleverd en wanneer de wijkkrant zou verschijnen. Zelfs zijn vakantie stemde Albert af op het jaarschema van de wijkkrant!
Hij verdiepte zich in de geschiedenis van de wijk en schreef
erover in de wijkkrant, zoals over de straatnamen.
Maar belangrijker vond hij dat de krant juiste informatie moest
verschaffen aan de bewoners over ontwikkelingen in de wijk.
Soms gingen er geruchten door de wijk waarvan Albert dan het
waarheidsgehalte onderzocht. Hij belde iedereen op, desnoods
tot aan de burgemeester, om de waarheid te weten te komen.
En dan schreef hij er een stukje over.
Samen met wijkbewoner en vormgever Aard de Kruijf werd
de vormgeving van de wijkkrant aangepast van zwart/wit in
het begin, via paars, en paars met blauw tot full colour sinds
2008.
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Er kwam op Alberts initiatief een nieuwe website, W
waarop hij o.a. de actualiteiten liet plaatsen die IJ
K
tussen het verschijnen van twee wijkkranten
K
plaatsvonden. Ook de vitrine in De Gaard, die er R
kwam op zijn initiatief, dient daarvoor. En ook
A
voor het ophangen van de berichten in de vitrine N
zorgde Albert zelf.
T
Het was elk jaar weer even spannend of de
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wijkkrant voldoende subsidie van de gemeente
zou krijgen om zes keer per jaar te kunnen verschijnen, maar
tot nu toe is dat gelukkig wel het geval
Ondanks dat er op zijn herhaalde en dringende oproepen
voor redactionele hulp geen reactie kwam, ging Albert in zijn
eentje door, uit plichtsgevoel. Gelukkig schreven ook anderen
wel eens een artikel, maar pas in 2008 kwam er een redacteur
bij, en ging Tertius Groenman vaak de interviews voor de voorpagina maken. Sinds begin dit jaar is de redactie pas op volle
sterkte met vier personen, waardoor Albert eindelijk en met
een gerust hart de redactie kan verlaten.
Albert kan nu, zonder de druk van de deadline van de wijkkrant, gaan genieten van zijn familie, kleinkinderen, fietstochtjes, stamboomonderzoek, tuinieren in het plantsoen, en
ander vrijwilligerswerk. We wensen hem daarbij veel plezier!
We hopen dat hij nog wel eens een stukje wil schrijven of
advies wil geven aan de redactie. Want we zullen hem erg
missen: zijn grote kennis over de wijk, zijn gedrevenheid en
vasthoudendheid, zijn redactionele precisie!
Ons doel is het om de kwaliteit die Albert nastreefde bij het
maken van de wijkkrant hoog te houden. We horen graag van
u als u iets opvalt in de wijk waar we aandacht aan zouden
kunnen besteden!
De redactie:
Marijke de Blécourt, Helga van Lieshout,
Elisabeth de Ligt, Magriet van der Veen

Groen moet je Doen!
Zoals elk jaar vond de tweede zondag in juni de Groenmoetjedoen!-dag plaats. In onze buurt was er veel te beleven onder een
stralend zonnetje. Burgemeester Wolfsen opende de dag bij het
Lachende Paard aan de Winklerlaan door een ferme mep met de
boerengolf-stick te geven. De volkstuincomplexen de Driehoek,
Ons Buiten en De Pioniers lieten zich van hun mooiste kant zien
met overal volop bloeiende en geurende planten. Er was live
muziek, een vleermuizenspeurtocht voor kinderen, uitleg over
bijen, en er waren volop hapjes en drankjes.
Ook kon men genieten van de prachtige tuin
van Nieuw Bleyenburg. Een geslaagde dag!

BERICHT VAN ‘DE
KAAP HOORNDREEF’
Overlastmeldingen schoolpleinen
De Regenboog en de Beiaard
Afgelopen maanden hebben omwonenden van de Van
Loonlaan, Wevelaan en Rümkelaan geregeld de politie
gebeld omdat ze overlast ondervonden van jongeren die
lawaai of rotzooi maakten op de schoolpleinen van de basisscholen De Regenboog en De Beiaard. De politie, de gemeente
en de scholen hadden in mei in een brief aan de buurt laten
weten wat de spelregels zijn op de pleinen en bewoners verzocht melding te maken als de jeugd zich hier niet aan hield.
De politie heeft op alle meldingen gereageerd, maar trof
geen overlast (meer) aan. Wel zijn gesprekken gehouden met
jongeren die ter plaatse werden aangetroffen. Zij bleken veelal
bekend met de regel dat de pleinen tussen 22.00 uur ’s avonds
en 8.00 uur ’s ochtends verboden zijn voor onbevoegden.
Agenten noteerden de namen van de jongeren en stuurden
hen weg. Zo krijgt de politie meer inzicht in wie zich ongeoorloofd op de pleinen bevinden.
Tijdens de zomervakantie was het duidelijk rustiger, gezien het
aantal overlastmeldingen. De politie roept omwonenden op om
ook de komende maanden overlast te blijven melden, via het
telefoonnummer 0900- 88 44. Ziet u een strafbaar feit
gebeuren of een verdachte situatie? Belt u dan 1-1-2.

Overlast Kouwerplantsoen
Dinsdagavond 2 augustus moesten de brandweer en de politie
uitrukken voor twee brandjes. Op het Kouwerplantsoen
was een winkelwagentje vol troep in brand gestoken.
Onderweg naar het incident kwamen agenten langs de
Troosterhof, waar een fiets in brand stond. De brandweer
bluste beide brandjes. De melder en enkele andere buurtbewoners wezen naar een jongen die lag te slapen in de bosjes.
Agenten spraken de 17-jarige Utrechter aan. Deze bleek
dronken en zei niets te weten van brandstichting. Zijn vader
werd gebeld om hem op te halen. Getuigen die iets van de
brandstichting hebben gezien, wordt verzocht contact op te
nemen met de politie, via 0900 – 88 44.
Een dag later betrapten agenten op heterdaad twee wildplassers in het kruidentuintje van het Kouwerplantsoen.
Aanleiding was een melding van overlast. Beide Utrechters
(16 en 17 jaar) kregen een bekeuring voor wildplassen. Ook
lieten de agenten de twee de lege bierblikjes opruimen en
wezen zij hen erop dat ze zich een kwartier later op verboden
terrein zouden bevinden. Ook hier geldt een verbod voor
onbevoegden na 22.00 uur.

Insluipers actief bij mooi weer
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Stichting Buurtcomité
Tuindorp Oost:
Van Everdingenlaan 24, 3571 NP Utrecht
Telefoon: 273 25 71
E-mail: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Website: www. tuindorpoost.nl

Natuurlijk hopen we allemaal op een mooie nazomer.
Let dan wel op openstaande deuren en ramen. Nog steeds ziet
de politie veel insluipingen in woningen.
Dieven maken gebruik van de gelegenheid. Bij mooi weer
ramen en achterdeuren wijd open zetten om de woning door
te luchten kan wel, maar alleen als u toezicht houdt. Gaat u
een boodschap doen of op de eerste verdieping stofzuigen,
sluit dan alle ramen en deuren - zeker op de begane grond goed en deugdelijk af!

Wijkagenten:

Verdachte situatie: bel alarmnummer 112

Angela van Vegchel, Jos Vermeer. Telefoon: 0900-8844

De politie houdt verscherpt toezicht en surveilleert, zowel
opvallend als onopvallend. Door alert en waakzaam te zijn,
kunt u ook een bijdrage leveren. Ziet u een verdachte situatie,
bel dan 1-1-2. Kijk op www.stopdecriminaliteit.nl voor meer
informatie over inbraakmethoden en hoe u hiertegen te
beveiligen.

Wijkbureau:
F.C. Dondersstraat 1, Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht
Telefoon: 286 00 00. E-mail: noordoost@utrecht.nl
Website: www.utrecht.nl/noordoost
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In onze wijk is beroering ontstaan door de
bekeuringen die sinds kort worden uitgedeeld aan foutparkeerders. De bonnen
worden uitgeschreven omdat er bij het
Wijkbureau talloze klachten waren binnengekomen over auto’s die voor inritten of
garages waren geparkeerd. Het Wijkbureau:
“Wij ontvingen de laatste tijd erg veel
klachten, vooral uit de omgeving van het
Marnixcollege, uit de omgeving van de
Gaard, zoals de Obbinklaan, uit het Molengraaffplantsoen en zelfs één uit het Fruinplantsoen. En aangezien wij elke klacht serieus nemen, hebben wij de Groep Toezicht en
Handhaving van de Gemeente verzocht maatregelen te treffen om de wet te handhaven
en elke foutparkeerder te bekeuren.” Dat deze actie niet bij iedereen in dank werd
afgenomen, blijkt uit een artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad van 24 juni, waarin te
lezen is hoe boos bewoner Gerrit Terpstra was toen hij een parkeerbon van € 70 had
gekregen, omdat hij zijn auto voor zijn eigen garage aan het De Vooijsplantsoen had
geparkeerd.
De parkeerdruk is hoog, voornamelijk als gevolg van (tweede) auto’s uit de wijk Wittevrouwen en van mensen die in de stad werken, hier hun auto gratis parkeren en met de
fiets of bus naar hun werk gaan. Sommigen parkeren hun auto bij een bewoner voor de
garage, voor een oprit of te dicht op de hoek van de straat, met alle overlast en onveiligheid tot gevolg. “En uiteraard kan de Groep T & H geen onderscheid maken tussen auto’s
die hinderlijk of gevaarlijk staan geparkeerd en auto’s die in het geheel géén probleem
voor de omgeving opleveren”, aldus het Wijkbureau, “met als gevolg dat er ook bewoners
bekeurd zijn die zelf een klacht hadden ingediend en van wie de auto op het moment van
bekeuren voor de eigen garage stond geparkeerd.”
De Marnix Academie wijst zijn docenten en leerlingen er met klem op geen overlast te
veroorzaken en verzoekt hun zoveel mogelijk op het eigen parkeerterrein te parkeren of
met het openbaar vervoer te komen. Het zijn veelal de leerlingen die in de avonduren
hun auto neerzetten waar het hun het beste uitkomt.

Parkeercommotie
in Tuindorp Oost

Betaald parkeren?
Twee jaar geleden wees een enquête, gehouden onder de bewoners aan de Hijmans
van den Berghlaan en de plantsoenen ten oosten van de Van Everdingenlaan uit dat er
geen meerderheid was voor invoering van betaald parkeren. Alleen in het Molengraaffplantsoen was er een nipte voorkeur voor, in de andere straten was een duidelijk negatief
oordeel.
Zouden de parkeerdruk en het huidige bekeuringsbeleid weer aanleiding zijn voor een
draagvlakonderzoek? De voordelen lijken duidelijk. Een bewoonster uit het Molengraaffplantsoen, die haar naam niet in de wijkkrant wil: “Ik kom vaak laat thuis en moet dan
een tijdje rondrijden voor ik eindelijk een plek gevonden heb. Op zaterdag is het vervelend
als je met je boodschappen een eind moet lopen. Ook vind ik het gênant dat mijn bezoek
niet in de buurt van mijn huis kan parkeren.”
Volgens het AD van 28 april j.l. hebben de vergunningen in de gebieden met betaald
parkeren de Gemeente Utrecht in 2010 een nettowinst opgeleverd van bijna 9 miljoen
euro, een bedrag dat gebruikt wordt voor de exploitatie van parkeergarages, fietsenstallingen en algemene middelen. De parkeeropbrengst is een belangrijke pijler voor de
gemeentelijke begroting geworden.
Tegenstanders denken er anders over. Mevrouw De Zaaijer van het Fruinplantsoen:
”Wij zijn hier destijds komen wonen vanwege de openbare ruimte voor onze kinderen en
omdat het blik hier niet zo overheersend aanwezig is als bijvoorbeeld in Tuindorp. Er zijn
hier veel bewoners met twee of meer auto’s. Als het niet meer toegestaan is om voor je
eigen oprit of garage te parkeren, scheelt dat meer dan 100 potentiële parkeerplekken in
onze directe omgeving, heb ik laatst geteld. Met betaald parkeren schieten we dus niks
op, het aantal parkeerplekken gaat bij handhaving van de parkeerregels omlaag, de
parkeerdruk blijft gelijk of gaat zelfs omhoog, alleen gaan we ervoor betalen. Het middel
wordt erger dan de kwaal. En dat kan nooit de bedoeling zijn.”
De heer Schram van de Hijmans van den Berghlaan voorziet ook problemen: “Mijn familie
komt regelmatig logeren, bij betaald parkeren zullen zij hun auto ergens buiten de wijk
neer moeten zetten. In Overvecht? In Groenekan? Klussenbedrijven zullen bovendien de
parkeerkosten in de uurtarieven doorberekenen”.
Maar wat te doen als er tóch een auto voor je oprit staat, zodat je zelf de garage niet
uitkunt? Ellen Brons uit het Molengraaffplantsoen: “Ik zou de politie bellen en vragen om
de foutparkeerder weg te slepen en hem of haar een stevige bekeuring te geven, maar
laat de andere auto’s die niemand in de weg staan alsjeblieft ongemoeid.”
Het zal de gemoederen de komende tijd nog wel bezighouden.
Tertius Groenman
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De Cohenlaan:
zijn naamgever
Ernest Julius
Cohen werd op
7 maart 1869 in
Amsterdam
geboren in een
Joods gezin.
Hij studeerde
scheikunde aan
de Gemeentelijke
Universiteit in
zijn woonplaats.
Op 8 november
1893 promoveerde hij er cum laude.
In 1902 werd hij, na een jaar hoogleraarschap in Amsterdam, in Utrecht
benoemd tot buitengewoon hoogleraar
in de fysische en anorganische chemie.
Cohen voelde zich het beste thuis in
het laboratorium, theorie zei hem
weinig en college geven beschouwde
hij als een noodzakelijk kwaad. Hij
specialiseerde zich in de allotropie van
metalen. Allotropie is het verschijnsel
dat een chemisch element in verschillende vaste verschijningsvormen,
allotropen, kan voorkomen met verschillende kristalstructuren. Cohen
schreef meer dan 400 artikelen en
een aantal boeken. Hij ontving eredoctoraten uit onder meer Cambridge,
Karlsruhe en Philadelphia.
In 1944 werd Ernest Cohen door de
Duitsers gearresteerd en naar BergenBelsen gebracht, waar hij op 16 mei
1945 stierf.
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Bericht van het
Buurtcomité

Na recente wijzigingen
is de samenstelling
van het buurtcomité
TUINDORP
OOST
als volgt:
• Peter Gielissen: waarnemend
voorzitter, portefeuille Veiligheid
• Willem Kok: penningmeester
• Hilde van Amerongen:
portefeuilles WeveHUIS en
Vrijetijds-activiteiten
• Jody van den Brink: portefeuille
Vrijetijds-activiteiten
• Miriam Wolters: portefeuille
Ruimtelijke Ordening
• Hans Lubach: secretariaat,
portefeuilles Ruimtelijke Ordening
en Verkeer
• Vacature: secretaris
Het buurtcomité is te bereiken
via het e-mailadres:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Voor meer informatie over het
Buurtcomité Tuindorp Oost:
zie de website
www.tuindorpoost.nl/wieiswie

Sint Maarten:
wie wil mee organiseren?
Al sinds 10 jaar is het feest van Sint Maarten op 11
november een mooie traditie in onze wijk. Dit
willen we graag in ere houden, ook nu een van de
twee enthousiaste organisatoren - Katrien van 't
Hooft - is verhuisd. De andere organisator - Hester
Foppen - heeft dringend versterking nodig. Een
eerder geplaatste oproep heeft geen reacties opgeleverd, en dat baart
zorgen. Welke kindervriend(in) wil de taak van Katrien over nemen? Het
is een gezellige klus die veel voldoening oplevert. We kunnen alle
kinderen, en de mensen die met een kaars voor hun raam zitten te
wachten op het kindergezang, toch niet teleur stellen?
Voor meer informatie kun je bellen met Katrien (06-16641874) of Hester
(06-47250662), of contact opnemen met het buurtcomité via e-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Bewegen in de wijk. Gaat u mee op stap?
Wandelcursus
Op vrijdag 2 september gaat er weer een nieuwe wandelcursus van start.
Daarnaast kunnen nieuwe enthousiaste wandelaars iedere 2 maanden
instromen in de vrijdag-ochtendgroep, van 9.30 tot 10.45 uur. Bij de
wandeltrainingen wordt er aan de wandeltechniek geschaafd om minder
belastend en efficiënter te wandelen. Niet alleen voor de beginnende
wandelaar is de cursus leuk en gezellig, ook voor een ervaren wandelaar
biedt de cursus voldoende uitdaging in de vorm van variatie in looptechniek,
rek- en strekoefeningen en bovenal: een vaste groep wandelmaatjes.
Een enthousiaste wandelaarster vertelt: zelf loop je niet zo door de weilanden en al helemaal niet met die oefeningen erbij. Nu doen we het samen en
dat is het heel prettig.
Wilt u ook verassende plekjes van Utrecht ontdekken en iets
aan uw conditie doen?
Zie de website www.corenneboeve.nl of bel naar 06-24 27 26 65.

Kies maar uit! Diverse sportlessen
Vanaf 15 augustus gaan de sportlessen weer van start.
Locaties:
• Gymzaal Dr. Pelsschool, Winklerlaan 79 (ma, do avond)
• Scouting, Kögllaan 26 (ma t/m vr ochtend en avond)
• Sporting 70, Voorveldselaan 4 (ma, wo, vr. ochtend)
De buitentrainingen zullen gegeven worden in het Griftpark en Voorveldsepolder.
Wat: Zumba, Hatha Yoga, Body & Mind, Pilates, Total Workout, Combishape,
Bodyshape, Poweryoga, Buiten Trainen.
Voor het rooster: www.carenetics.nl
Overige informatie: Tel: 666 41 00
E-mail: Carenetics@planet.nl Internet: www.carenetics.nl

Waarom Tuindorp Oost?
Wat trekt nieuwe bewoners naar Tuindorp Oost? Niet alleen (jonge)
gezinnen, maar ook studenten, alleengaanden en alleenstaanden,
koppels, jong en oud, woongroepen. Wij zijn nieuwsgierig waarom u
onlangs bent verhuisd naar Tuindorp Oost. Wat was een verrassing voor
u, wat viel tegen, hoe aardig zijn de buren, wat is de aantrekkingskracht van onze wijk, wat is precies zoals u het verwachtte?
Wilt u dit met ons, en de andere
wijkbewoners, delen?
Graag maken wij een afspraak
met u voor een interview.
E-mail:
Let op! Na plaatsing in de wijkkrant bent u een BW’er (Bekende redactie@tuindorpoost.nl
Wijkbewoner).

Reacties en kopij

Voor de 18e keer
wordt hij dit
jaar alweer
georganiseerd:
de Fortenmaand!
Heel de maand
september staat
in het teken van
het ontdekken
en beleven van
alles wat de
Nieuwe Hollandse Waterlinie te bieden heeft.
In onze buurt bevinden zich enkele forten, waar
van alles georganiseerd wordt. We raden u aan
om het actuele programma en de tijden te
controleren op de website www.fortenmaand.nl.

Fortenmaand

Fort Ruigenhoek - Groenekan
Datum: 11, 18, 25 september
Tijd: 11.00 tot 18.00 uur
Ruigenhoek opent haar Fort voor een paar 'ideale
zondagen'. Kinderen kunnen struinen op het Fort,
spelen Kubbs en reuzetwister, bouwen metershoge
torens van bamboe en speuren tijdens de spannende
zoektocht naar de 'Black Bat'. Ondertussen helpen
'specialisten' de ouders om (de kinderen) los te laten
met heerlijke tapas en drankjes in de 'nature lounge'.
Niet gratis.
Adres: Ruigenhoeksedijk t.h.v. 125, Groenekan

Fort van de Democratie
Open dag Datum: zaterdag 24 september
Tijd: 12.00 – 17.00 uur.
• Bezoek flankkazemat en atoomschuilbunker
• Infokraam Nieuwe Hollandse Waterlinie
• Rondleidingen (Gilde) langs de Lunetten I, II en III
• Kinderopvang Het Fort (kleurplaten, spelen op de
wallen enz.)
• Bezoek aan de imker
• Koffie, thee en limonadeterras (gratis)
Adres: Koningsweg 290, 3585 LD Utrecht
www.fortvandedemocratie.nl

Fort de Bilt
Open dag Datum: zaterdag 10 september
Tijd: 12.00 tot 16.00 uur
• Nieuwe buitententoonstelling over de Vrede van
Utrecht 1713-2013.
• Interactieve tentoonstelling en film over vooroordelen, verzet, de zondebok, conflicten, plagen
en pesten voor kinderen vanaf 10 jaar.
• Wandeling langs informatiepanelen en film over
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
• Herdenkingsmonument voor de verzetsstrijders
die hier zijn gefusilleerd.
• Kinderspeurtocht o.l.v. de ouders, voor kinderen
van 4 tot 9 jaar.
Adres: Biltsestraatweg 160, 3573 PS Utrecht
Datum: 2, 16 en 23 september
Locatie: In de omgeving van Utrecht
Vleermuisbeleving met batdetector
2011 is het jaar van de vleermuis, dit betekent dat
er iedere vrijdagavond in september een spannende
vleermuisbeleving zal plaats vinden.
Meer info: www.utrecht.nl/vleermuis
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

AGENDA

T

(stand van zaken op 12 augustus 2011)
a. Kwaliteitsverbetering van De Gaard.
Op 14 juni jl. is de klankbordgroep van winkelcentrum
De Gaard bijeen geweest. Er blijken nog steeds verschillende discussiepunten te bestaan tussen Top Vastgoed en de gemeente voor wat de financiële haalbaarheid
betreft van het door Top ingediende schetsplan. Er wordt
nu naar een optimalisatie van het schetsontwerp gezocht,
waarbij o.a. 400 à 500 m2 extra winkel-oppervlak aan het
schetsontwerp zal worden toegevoegd. Let wel: deze
extra uitbreiding is niet tengevolge van meer behoefte
aan winkels, maar louter om het schetsontwerp financieel
sluitend te krijgen. Dit zal ook een extra beslag leggen op
het wateroppervlak van de Put, waardoor dit elders weer
gecompenseerd zal moeten worden, wil men het totale
wateroppervlak handhaven. De projectontwikkelaar zou
hiermee nog binnen het economische uitbreidingskader
van de gemeente blijven. Op de laatste door de gemeente
gehouden informatieavond van juni 2009 is een toelichting gegeven op de maximaal 3000 m2 netto winkelvloeroppervlak als uitbreidingsmogelijkheid.
Deze 3000 m2 wordt tijdens het voortgangstraject als
randvoorwaarde gehanteerd. Ter voorkoming van misverstanden dient men zich wel te realiseren dat in het
schetsplan niet alleen uitbreiding van winkelruimte, maar
ook vierkante meters ten behoeve van horeca en ruimten
voor dienstverlening zijn opgenomen. Rekening houdende
met deze componenten en los gezien van de 500 m2 extra
winkeluitbreiding komt de totale uitbreiding van het
winkelcentrum dan op 4.430 m2. Het winkelcentrum heeft
nu 3.600 m2 verhuurbaar vloeroppervlak.
b. Veemarkt 2.0. De gemeente heeft besloten om de
sluiting van het Veemarktcomplex uit te stellen tot
1 april 2012. Daarmee krijgt de autohandel de benodigde
tijd om de activiteiten te kunnen verplaatsen naar
Beverwijk.
Op 30 juni is er een bijeenkomst geweest, zoals wij in het
vorige nummer aangaven, waarbij onder andere de
invulling van het noordelijke plateau aan de orde is
geweest. Ideeën en suggesties zullen nog nader worden
ingevuld. Medio augustus zal het 2-kolommenstuk
(waarin per inspraakreactie wordt aangegeven wat ermee
wordt gedaan) ter besluitvorming worden voorgelegd aan
het College van B & W. Daarna ontvangen alle insprekers
bericht over de uitkomst. Het streven is om het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het bestemmingsplan in oktober 2011 te behandelen in de gemeenteraad.
Daarvoor kunt u in september in een raadsinformatieavond uw mening nog aan de leden van de gemeenteraad
toelichten.
c. Gerrit Rietveld College. Ondanks de smalle financiële
constructie, waarvan wij in ons vorige nummer melding
maakten, zijn de nieuwbouwplannen verder uitgewerkt.
De school zal worden gesloopt en in 2013 worden vervangen door een nieuw gebouw. In september zal door
de gemeente een buurtinformatiebijeenkomst worden
gehouden. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen
zich dan opgeven voor deelname aan de nieuw te formeren klankbordgroep. In deze fase wordt het SPvE
(Stedelijk Programma van Eisen) vertaald naar een
functioneel ontwerp. Inmiddels heeft de gemeente een
architect gekozen, uit een selectie van vijf architectenbureaus: Atelier PRO uit Den Haag.
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Activiteiten Griftpark
3 en 4 september: De Utrechtse Fabriek
Zaterdag 3 en zondag 4 september 2011 vindt de zesde editie
plaats van “De Utrechtse Fabriek”.
Een creatieve buitenmarkt met wel 55 webwinkels! Jonge ontwerpers en webshops met bijzondere merken, presenteren dit weekeind hun producten. De markt vindt plaats in het Griftpark en begint om 10 uur. Er zijn creatieve workshops te volgen voor zowel
kinderen als volwassenen. Een leuk uitje voor de hele familie of
gezellig met vriendinnen; zet 3 en 4 september in je agenda!
Toegang is gratis, voor meer informatie www.deutrechtsefabriek.nl
Neem genoeg cash mee, want voor een pinautomaat moet je
5 minuten lopen. Honden zijn helaas niet toegestaan.
Tijdstip: 10.00-17.00 uur
10 september: Zaagdag
Stichting de Tafelboom bouwt deze dag een drooghuis in een van
de dierenweides, bezoekers mogen hierbij meehelpen. Dit drooghuis
wordt gebruikt om boomstammen te drogen, waarvan volgend jaar
tafels gemaakt worden die gebruikt worden bij de vieringen van de
Vrede van Utrecht in 2013. www.tafelboom.nl
18 september: Solidair Griftpark
Dit jaar besteedt Griftsteede aandacht aan het goede doel Brooke
Hospital. Door middel van bijbehorende activiteiten bijvoorbeeld
ponyritjes betrekken we onze bezoekers hierbij.
9 oktober: "Wie is de Mol?"
Activiteitendag met het thema "Wie is de Mol?"
Griftsteede / Griftpark
Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht. Tel. 272 28 88
E-mail: griftsteede@utrecht.nl
www.utrecht.nl/griftpark of: www.cumuluswelzijn.nl

Circus in het Griftpark
Het is een mooie traditie: bijzonder
circus begin september in het Griftpark.
Ditmaal zal het Spaanse Circ D’Hivern
onder auspiciën van Stadsschouwburg
Utrecht er van 1 tot 4 september zijn tenten opslaan. ‘Circus
Klezmer’ is een vrolijk spektakel dat zich afspeelt in een naam- en
tijdloos dorpje in Oost-Europa. De bewoners zijn in alle staten want
er is een grote bruiloft op komst. Maar er zijn wat problemen en
akkefietjes. En de misverstanden worden alleen maar groter naarmate meer mensen zich ermee bemoeien.
Adrián Schvarzstein schreef een commedia dell’arte-achtig verhaal
met groteske karikaturen, zette er een enthousiaste klezmerband
achter en speelt zelf de aanstekelijke hoofdrol. Een feestje!
Circus Klezmer was een grote hit op Oerol 2009.
regie: Adrian Schvarzstein,
met: Helena Bittencourt,
Luis Niño, Joan Catala e.a.
muziek: Nigel Haywoord,
Rebecca Macauley, Petra
Rochau, www.aireaire.com

NIEUW BLEYENBURG,
Jan van Galenstraat 6,
3572 LA Utrecht
Activiteitenbegeleiding:
h.vanlieshout@aveant.nl, tel: 258 83 81
of 258 83 21, di en do
Restaurant: tel. 258 83 89,
dagelijks behalve za
N.B. Voor de meeste activiteiten wordt
een vergoeding gevraagd voor de gemaakte kosten!

EENMALIGE SENIORENACTIVITEITEN
Do. 1 sept. 10.00
Modeshow Nathalie
Do. 8 sept. 14.00-16.00 * Beautymiddag door Skinwise
beautysalon
Vrij. 9 sept. 9.30-12.00 Cursus boetseren, 4 wekelijkse
lessen, tot en met vrij 30 sept.
Di. 13 sept. 14.00-15.30 ** Film: The House of the Spirits
Do. 22 sept. 14.00
*** Lezing en wijnproeverij
door Profondo reizen
Do. 29 sept. 14.00-15.30 Bloemschikken
Di. 4 okt. 10.00-13.00 Film
Do. 13 okt. 14.00-15.30 Bingo
Di. 18 okt. 14.00-15.30 Zingen
* Leuke beautymiddag!
Bianca Swaal van Skinwise Beautysalon nodigt u uit voor
deze beautymiddag. Zij komt ook bij mensen thuis voor
behandelingen. De middag bestaat uit een leuk programma
en Bianca zal haar best doen zoveel mogelijk mensen een
korte behandeling naar keuze te geven, zoals gezichtsmassage, wenkbrauwen verven of epileren, huidanalyse,
kleurenanalyse/make-up advies of dagmake-up.
** Film: The House of the Spirits. Door Bille August
met Meryl Streep, Jeremy Irons en Glenn Close
'Het huis met de geesten' speelt zich af in Zuid-Amerika voor
de Tweede Wereldoorlog. De arme Esteban trouwt met Clara
en ze krijgen een dochter genaamd Blanca. Esteban werkt
hard en krijgt uiteindelijk een groot huis met veel land. Hij
wordt conservatief en wordt gevreesd door zijn werkers.
Wanneer Blanca opgroeit wordt ze verliefd op een jonge
revolutionair, Pedro, die de werkers overhaalt om te vechten
voor het socialisme. Pedro en Esteban komen tegenover
elkaar te staan. Esteban probeert om de liefdesaffaire te
stoppen, maar vader en dochter groeien steeds verder uit
elkaar.
*** Michelangelo-lezing gevolgd
door een Italiaanse wijnproeverij
Eerst maakt u kort kennis met
Michelangelo Buonarotti, een van de
grootste kunstenaars die ooit geleefd
heeft. Dit doet zijn indrukwekkende oeuvre natuurlijk geen
recht, maar we hopen u wel nieuwsgierig te maken naar
meer. De lezing wordt gevolgd door een wijnproeverij met
6 tot 8 wijnen uit Italië. U vraagt zich wellicht af wat
Michelangelo en wijn met elkaar te maken hebben? Zo op
het oog weinig tot niets, en wie meer over de kunstenaar
heeft gelezen weet dat het geen levensgenieter pur sang
was. Maar toch…de eerste proefnotitie ooit is van
Michelangelo’s hand. Het gaat hierbij om de wijn Vernaccia
di San Gimignano, daarover schreef hij dat de wijn ' kust,
bijt, likt en prikkelt'. Michelangelo's jeugdwerk 'Bacchus,’
God van de wijn, vormt natuurlijk ook een prachtige
verbinding tussen wijn en kunst.
Inschrijven kan per mail: divino@profondoreizen.nl

Activiteiten in het WeveHUIS
Musical dance
Dansen en zingen aan de hand van een spannend verhaal.
Houd je van dans en vindt je het leuk je in een rol in te
leven? Dan is dit misschien iets voor jou? We werken naar
een voorstelling toe. Geschikt vanaf 9 jaar!
Tijdstip: Dinsdagmiddag 16.00-17.00 uur
Kom eens kijken of vraag gerust informatie op:
Tel: 234 02 80
E-mail: gotcha_artsandprojects@hotmail.com
Website: www.gotcha-artsandprojects.nl

Koor Par Ti Tuur
We hebben een gemengd repertoire:
musicalsongs en
liederen uit
verschillende landen
zoals Rusland, Afrika,
Spanje, Zuid-Amerika,
enz. Ons koor bestaat
uit 30 personen.
We kunnen nog bassen en tenoren gebruiken. Als U altijd al
in een koor hebt willen zingen maar er nog niet toe bent
gekomen om actie te ondernemen, kom dan eens luisteren.
Par Ti Tuur verzorgt ook regelmatig optredens, zoals in
woonzorgcentrum Nieuw Bleyenburg.
Tijdstip: Dinsdagavond 20.00-22.00 uur
(vanaf 6 september)
Kom eens luisteren of vraag gerust informatie op
bij Els Dix: Tel: 271 11 56 of 06 – 496 19 332
E-mail: e.dix@casema.nl

Ismakogie
Ismakogie is een westerse bewegingsleer, die zich richt op
bewust beter bewegen.
Het speciale van Ismakogie is de eenvoud. Je kunt het overal doen: zonder tijdverlies, zonder apparatuur, zonder speciale kleding, zonder spierpijn of blessures
Ismakogie is een aangename manier van bewegen:
• Voor jong en oud
• Voor mensen die wel willen bewegen, maar niet kunnen
sporten of niet van sport houden
• Voor mensen die graag sporten én de rest van de dag zo
goed mogelijk willen bewegen
• Leeftijd en conditie spelen geen rol.
De cursus bestaat uit 15 lessen van een uur, om de twee
weken, met een kleine groep, zowel vrouwen als mannen.
De cursus omvat een oefenprogramma beginnend bij de
tenen en de voeten, via de enkels, knieën, heupen, bekkenbodem, wervelkolom en de schouders, vingers, ellebogen,
oren tot en met de oogleden en het puntje van de neus.
Tijdstip: Maandagmiddag 14.00-15.00 en
maandagavond 19.00-20.00
(vanaf 26 september)
Vraag gerust informatie bij Sonja Doesburg
of Heide Hemminga: Tel: 271 18 21 of 251 74 42
E-mail: s.doesburg@hotmail.com / hhemming@12move.nl
Website: www.ismakogie.nl

Adres WeveHUIS: Wevelaan 4
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ONDERWEGKERK
BLAUWKAPEL
Concerten
De Vereniging
Vrienden van
Blauwkapel
organiseert
concerten van
15 tot 16 uur:

zondagmiddag 28 augustus:
Organist Kees Blijdorp, violiste
Inge Koppert en sopraan Paulien van
der Werff brengen een verrassend
repertoire klassieke muziek.
Het programma bestaat uit werken
van o.a.: Dietrich Buxtehude;
Giovanni Paolo Cima; Johann
Christoph Pepusch; Georg Friedrich
Handel; Orgelsoli o.m. uit de “Linzer
Orgeltabulatur”.
zondagmiddag 25 september:
De folkgroep King of the Fairies
o.l.v. Leo Heijdra bestaat uit
9 instrumentalisten en speelt Ierse
traditionele muziek; van dansmuziek
met opzwepende jigs, reels en
hornpipes, tot rustige luistermuziek
van o.a. Turlough O’Carolan.
Kerk open om 14.40 uur
Vrij entree; deurcollecte na afloop.
Bij droog weer, napraten met een
drankje op het terras bij het dienstgebouw.
Informatie:
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Adres: Kapeldwarsweg 21, 3566 MK
Utrecht

Wist u……
Wist u…....…dat bij Het Lachende Paard (in de
bocht van de
Winklerlaan) in juli
een kerngezond
ezeltje is geboren. De
kleine Maco, Spaans
voor ‘mooi’, maakt
het goed en moeder
Linda zorgt goed
voor hem.
Wist u…....…dat de studiezaal originelen van
Het Utrechts Archief op 20 september terugverhuist
naar het gerenoveerde gebouw aan de Alexander
Numankade.
Wist u…....…dat de Kardinaal De Jongweg
onderdeel uitmaakt van het Landelijk Meetnet
Luchtkwaliteit? Resultaten zijn te bekijken op
www.lml.rivm.nl/data/meetnet/index.html
Wist u…....…dat voetgangers en fietsers op
het Eykmanplein gewaarschuwd worden voor uit
de bocht vliegende auto’s. Een attente buurtbewoner heeft een verkeerslicht voorzien van
een opvallende sticker.
Wist u…....…dat op de website
www.tuindorpoost.nl, naast veel handige en
nuttige informatie, ook de geschiedenis van onze
woonomgeving te vinden is. Deze gaat terug tot
700 na Christus.
Wist u…....…dat het 24 september Burendag is?
U kunt voor een activiteit in uw straat een financiële bijdrage aanvragen. Zie www.burendag.nl
Wist u…....…dat een delegatie van de gemeenteraad op 1 september de wijk Noordoost
zal bezoeken, waarbij de Voorveldse Polder
centraal staat. De raadsleden komen graag in
contact met bewoners en andere betrokkenen, om
te horen wat er leeft in de wijk. Dit kan tijdens de
wandeling door het park, maar ook tijdens de
bijeenkomst in hotel Mitland. De avond begint om
19.15 uur bij manege Groenesteyn aan de Biltsestraatweg 88. U bent van harte uitgenodigd.

Na de bouwvakvakantie wordt
er verder gewerkt aan de
opknapbeurt van het toegangstunneltje aan de
Ariënslaan. In het ontwerp
komt de overgang van stad
naar park en van park naar
Park Voorveldsepolder stad tot uitdrukking. In het
tunneltje en op de voor- en
achterkant zullen foto’s van de omgeving te zien zijn. De nieuwe betegeling
en afwerking zijn graffitibestendig. Tijdens de opknapbeurt zal het tunneltje
tijdelijk afgesloten zijn voor autoverkeer. De feestelijke opening in het bijzijn
van de wijkwethouder is ongeveer half september.

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
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Marijke de Blécourt,
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Elisabeth de Ligt,
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Vormgeving:
Aard de Kruijf

PRIKBORD
BEGINNERSCURSUS EHBO
het grootste deel van de
ongelukken gebeurt thuis,
tijdens het spelen of op het
werk. meestal niet ernstig.
maar wat als het letsel
groter is? zoals een
botbreuk, een verstuiking,
bewustzijnsverlies, ernstige
bloeding of verdrinking?
de beginnerscursus:
met ingang van 25 oktober
op dinsdag-avond van 19.30 tot
22.00 in het nimeto.
info en inschrijven:
www.ehbo-utrechtsevereniging.nl
HONDENLIEFHEBBER
MET TIJD GEZOCHT
HERHAALDE OPROEP!
incidentele oppas voor
een middag of een avond
voor lief, speels, teefje.
a.c te winkel
tel: 06 – 250 34 114
e-mail: mkc@planet.nl
STRAATFEEST!
verslag en/of foto’s worden
geplaatst in een volgend
nummer van de wijkkrant.
foto’s met de buurtpartytent
dingen mee in de fotowedstrijd
van deze krant.
e-mail: redactie@tuindorpoost.nl

Afscheid Ton van ’t Schip

Bij zijn afscheid werd
Ton van ’t Schip, opzichter
van de wijkonderhoudsploeg, letterlijk in het
zonnetje gezet.

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