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TUINDORP OOST
Ina weg bij De Beiaard
na 38 jaar

In het jaar waarin de basisschool De Beiaard 40 jaar bestaat, vertrekt
Ina van de Vliet in juni als directeur van deze school aan de Van Loonlaan. In 1972 begon Ina er als invalkracht. In 1983 werd zij ‘hoofd der
school’, een titel die later werd om gezet in ‘directeur’.
Aanvankelijk combineerde zij deze functie met die van leerkracht.
Maar toen De Beiaard groeide van 70 leerlingen in 1983 tot circa 250
vanaf 1993 en de school een samenwerkingsverband aanging met
twee andere scholen, namen haar managementstaken toe en staat ze
sinds een jaar of acht niet zelf meer voor de klas. “Erg jammer vind ik
dat nog steeds, daarom loop ik nu regelmatig een klas binnen om even
kinderen te ‘snuiven’.” Ina kent al haar leerlingen bij naam en weet
ook welke ouders erbij horen. Sommige ouders heeft zij als leerlingen
op school gehad. Voor iedereen, jong en oud, is zij gewoon Ina.
Wat voor kinderen zitten er op
De Beiaard?
“Alle kinderen zijn welkom”, aldus
Ina. Veel kinderen komen uit Tuindorp
Oost, maar er zijn ook leerlingen uit
Voordorp, Zeeheldenbuurt, de
Kardinalen en Overvecht. “Jaarlijks
nemen we 32 nieuwe kleuters op en
verlaat eenzelfde aantal leerlingen
de school, we hebben 9 groepen,
dat betekent dat we jaarlijks zo’n
260 leerlingen hier hebben rondlopen”, rekent Ina voor.
Selectiecriteria hanteert de school
niet, maar zusjes en broertjes van al
ingeschreven leerlingen gaan voor en
verder geldt ‘wie het eerst komt, het
eerst maalt’.
De Beiaard draagt het predicaat
‘katholiek’. Ook al zijn lang niet alle
kinderen gelovig, de school besteedt
aandacht aan godsdienst in zijn algemeenheid. Zo wordt onder meer stil
gestaan bij de betekenis van
Kerstmis, Hemelvaartsdag en
Islamitische feestdagen.

1

Wat maakt De Beiaard zo
bijzonder?
Ina legt uit dat er binnen haar school
extra aandacht wordt besteed aan
het leggen van verticale verbanden
tussen de leerlingen. “Je zit hier niet
in één klas, maar je zit met alle leerlingen op één school”, legt Ina uit,
“binnen de school, en met name
tijdens de ‘creadagen’, het ‘kamp’ en
andere festiviteiten, streven we naar
een zo groot mogelijke mengvorm.
Het gevolg is dat alle leerlingen, van
kleuterklas tot de hoogste groep,
elkaar kennen en zich verantwoordelijk voor elkaar voelen. Ruzie en
pesterijen kom je hier dan ook weinig
tegen.” Ook het maximale aantal
leerlingen dat de school kan herbergen, zorgt ervoor dat de leerlingen
hun eigen identiteit kunnen behouden en geen nummer zijn. Ina
gruwt bij het idee dat de school
verder zou moeten groeien en een
deel van de leerlingen elders in een
dependance onderwijs zou moeten

krijgen: “Gelukkig zijn wij een ‘bijzondere school’ en mogen wij zelf
onze capaciteitsgrenzen vaststellen.”
Toen zij destijds haar studie orthopedagogiek afrondde schreef zij een
scriptie over hoe een ideale basisschool er in haar ogen uit zou
moeten zien. Naar eigen zeggen
heeft zij zo’n 75 procent hiervan
kunnen realiseren. Zij is dan ook trots
op wat zij met haar collega’s met de
school heeft bereikt: “Momenteel
behoort de Beiaard bij de 7% basisscholen met de hoogste kwalificatie.”
Werken in het onderwijs
Het is bekend dat veel docenten in
het onderwijs voortijdig volledig opgebrand zijn, ook op de basisscholen.
Stress en werkdruk zijn er schering
en inslag. Ina erkent dat de functie
van leerkracht, respectievelijk
directeur, behoorlijk veel werk met
zich meebrengt: “We willen zoveel
mogelijk aan de behoeftes van ieder
kind tegemoet komen; ook zijn onze
klassen, als gevolg van het subsidiëringsmodel van de overheid voller
dan op veel andere scholen in
Utrecht, maar de sfeer op school is
uitstekend.” Zij voegt eraan toe dat

humor, relativeringsvermogen en een
positieve kijk op het leven voor haar
de belangrijkste ingrediënten vormen
voor het welslagen van haar lange
carrière van in totaal 44 jaar in het
onderwijs: “Ik heb al deze jaren in
goede gezondheid en met veel
plezier mogen beleven en ik ben daar
erg dankbaar voor.”
Wat te doen na de (pre-)
pensionering?
Op 1 juli is de laatste officiële
schooldag. Ina van de Vliet zal daarna haar bureau opruimen, zodat haar
opvolger, Jos Hennevelt, zijn werkzaamheden in het nieuwe schooljaar
met een schone lei kan beginnen.
Maar rustig gaat Ina het niet krijgen.
Op haar actielijstje staan: het volgen
van een cursus Arabisch (haar echt-
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genoot komt uit Marokko), volleybaltraining geven (“ik speel zelf met
allemaal jonge meiden van 20 tot
25 jaar ook nog steeds competitie,
afgelopen seizoen zijn we gepromoveerd”) en het verder aanhalen van
de familiebanden (ze heeft 11 broers
en zusters). Maar bovenaan het lijstje
staat haar voornemen om met haar
man een deel van het jaar structureel
in Marokko te vertoeven. De afgelopen jaren werden er door haar
tussenkomst afgedankte kleren en
afgeschreven onderwijsartikelen naar
een door De Beiaard geadopteerde
basisschool in Fez gestuurd. Zij is van
plan dit werk als individu voort te
zetten. “Er is nog zoveel te doen in
de sloppenwijken en ook wil ik me in
gaan zetten voor de straatkinderen.
Kinderen zijn nu eenmaal de mooiste
en leukste wezens die er op deze
aardbol rondlopen. Zij hebben nog
een toekomst voor zich en het blijft
mijn uitdaging om daar een positief
steentje aan bij te kunnen dragen.”
Tertius Groenman

Koninginnedag
Wat was het weer een feest op 30 april op
het Kouwerplantsoen. Een record aantal
aanmeldingen van 155 kinderen!
Er stonden 7 spellen klaar voor de kinderen
vanaf 7 jaar die met veel enthousiasme en
teamspirit hieraan deel namen. Ook voor
de jongere kinderen stonden de spelletjes
weer klaar. Natuurlijk was er nog veel meer
te doen, zie ook het verslag van Amber
en Lieke. De ballonnen die we hebben
opgelaten zijn in de buurt van Wassenaar
terecht gekomen, wellicht nog wel een bij
Prins Willem-Alexander en prinses Maxima
in de tuin? Dankzij het mooie weer, de vele
vrijwilligers, alle sponsoren en de goede
sfeer hebben we er met zijn allen van
genoten. Wist je dat er nog tot in de late
uurtjes op het grasveld is nageborreld door
jong en oud?
Marjan Stuurman
Naschrift redactie: meer foto’s op
www.tuindorpoost.nl

Leeftijdsopbouw Tuindorp Oost per 1 januari 2011
Het totaal aantal inwoners in Tuindorp Oost is gelijk gebleven
aan vorig jaar: 2732. Daarvan 1197 mannen en 1535 vrouwen.
Bij de 80-plussers is de verdeling: 103 mannen en 246 vrouwen.
De lichte stijging van het percentage jongeren tot en met 11 jaar
zet door. Zo ook de al jaren aan de gang zijnde daling van het
aantal 65-plussers. Binnen die groep is wel een duidelijke verschuiving naar de boven 80-jarigen. Het aantal woningen in
Tuindorp Oost op 1 januari 2011 bedroeg 1402. De gemiddelde
woningbezetting is nu 1,94 personen per woning tegen 2,32 in
de stad als geheel. Dat wijst nog steeds op een extreem hoog
aantal eenpersoonshuishoudens in vergelijking met de stad.
Deels wordt dat veroorzaakt door het hoge percentage flat2000
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woningen (54%), deels door de vele alleenstaanden in gezinswoningen, gescheidenen en senioren. Ook in de hele stad is het
aandeel eenpersoonshuishoudens trouwens hoog. Omdat nog
steeds niet voldoende voor alleenstaanden gebouwd wordt
(behalve flats, waar niet iedereen de voorkeur aan geeft), wonen
alleenstaanden vaak in gezinswoningen, waardoor veel ruimte in
die woningen niet in gebruik is voor bewoning. Een tekort aan
woningen dus bij een overschot aan woonruimte. Het aandeel
allochtonen is betrekkelijk laag in Tuindorp Oost: 18% tegen
30% in de hele stad. Daarvan 10% westerse allochtonen en
8% niet-westerse allochtonen. Allochtonen zijn inwoners, waarvan tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Bron: GBA
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BERICHT VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’
Aanhoudingen na babbeltruc
Dankzij het krasse optreden van een 88-jarige bewoonster van de
Eykmanlaan, kon de politie begin mei drie meisjes aanhouden die
haar door middel van een babbeltruc hadden bestolen. Twee meisjes
belden ’s middags aan bij de vrouw met het verhaal dat ze voor
school een interview moesten afnemen over de Tweede Wereldoorlog.
Eén meisje hield haar aan de praat in de keuken, de ander keek rond
in het huis. Vermoedelijk is toen een derde meisje binnengelaten. Na
afloop van het interview ontdekte de bewoonster meteen dat zij haar
geld kwijt was. Ze rende achter de meisjes aan. Daarbij kreeg ze hulp
van twee bouwvakkers, die het derde meisje wisten aan te houden.
Dit meisje bleek in het bezit van het geld van de vrouw, enkele
duizenden euro’s. De politie hield de twee andere meisjes aan op de
Prof. Jordanlaan. Het gaat om drie minderjarige meisjes (14, 15 en
16 jaar) afkomstig uit Nieuwegein. De meisjes zijn overgebracht naar
het bureau en in verzekering gesteld. Hun ouders zijn ingelicht. De
politie stelt nader onderzoek in, ook naar eventuele andere babbeltrucs in de omgeving.
Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc?
Meldt u zich dan bij de politie van het district Utrecht stad via
telefoonnummer: 0900 – 88 44.

Overlast rond De Regenboog en De Beiaard?
Meld dit bij de politie!

Op Koninginnedag kun je hele leuke spelletjes doen!
Er word muziek gedraaid. Er zijn lekkere dingetjes
zoals: Chips, snoep, keek, ijsje, drinken, broodje
knakworst en slagroom.
Er zijn spelletjes zoals: ringen gooien, friet naar de
overkant brengen, water spelletjes, pony rijden,
spookjes omgooien en klompen lopen. Er was een
heel leuk springkussen. En een ballen bak.
Elfje.
1 koninginnedag
2 is gezellig
3 er zijn spelletjes
4 er is lekker eten
1 feest

Elfje.
1 feest
2 op koninginnedag
3 julina is jarig
4 daarom is het feest
1 snoep

Kronen en vlagen horen bij koninginnedag
Door Lieke en Amber

Naar aanleiding van enkele vervelende incidenten op het schoolplein
van basisschool De Regenboog, en bij De Beiaard, hebben de politie
en de gemeente met de scholen enkele afspraken gemaakt. Beide
schoolpleinen zijn tussen 22.00 en 08.00 uur verboden voor
onbevoegden (artikel 461 Wetboek van Strafrecht). De politie en de
afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente controleren op
naleving van dit verbod. Onlangs werden op het schoolplein van
De Regenboog onder meer vernielingen aangericht en is er brand
gesticht. Gelukkig heeft dit geen ernstige gevolgen gehad.
Maar het had ook anders kunnen aflopen. Eerder werd De Beiaard
geconfronteerd met vandalisme en overlast.
Bij de politie, gemeente en de school is bekend dat het schoolplein
na schooltijd vaak wordt gebruikt door spelende scholieren, en vooral
’s avonds ook door oudere jeugd. Tot 22.00 uur blijft het toegestaan
om er te spelen of te verblijven, mits daarbij geen schade wordt aangericht of overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden.

Overlast? U belt de politie op:
0900 – 88 44
1-1-2

als er tussen 22.00 en 08.00 uur mensen aanwezig
zijn op een van de schoolpleinen
bij verdachte omstandigheden, ongeacht het tijdstip
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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

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

Wijkbureau:
F.C. Dondersstraat 1, Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht
Telefoon: 286 00 00. E-mail: noordoost@utrecht.nl
Website: www.utrecht.nl/noordoost

Bewoners van de Kapteijnlaan zijn zondagavond 24 april het
slachtoffer geworden van een gewapende overval in hun woning.
Daarbij bleven de 59-jarige bewoner en zijn 55-jarige vrouw
ongedeerd. Toen de politie omstreeks 21.50 uur een melding kreeg
van de overval, was de overvaller er al vandoor. De verdachte vertrok
te voet, maar de politie trof hem niet meer aan. De man maakte geld
en waardevolle goederen buit. De politie is een onderzoek gestart en
is nog op zoek naar eventuele getuigen. Daartoe is ook op 1 juni in
het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld bij RTV Utrecht aandacht
aan de zaak besteed, nog te bekijken via de website van RTV Utrecht.
Het signalement van de dader is: een man met een donkere huidskleur, mogelijk Antilliaanse afkomst, lengte 1.90 meter, leeftijd 30 tot
35 jaar. Hij droeg een zwarte heupjas en een gouden ketting.
Hebt u iets gezien, of heeft u andere informatie met betrekking tot
de overval?
Belt u dan de politie van het district Utrecht stad: 0900 – 88 44.
Anoniem bellen kan ook, naar Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.
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Actie Light for Life
brengt 11.400 euro op!

T

Dit is een werkelijk fantastische
prestatie van de leerlingen van het
Gerrit Rietveld College. De actie
Light for Life heeft 11.400 euro
(stand 4 juni) opgebracht! Op 28
april j.l. zijn de leerlingen op een
sportieve manier aan de slag
gegaan en hebben zich goed laten
sponsoren om deze dag succesvol te
maken. In een erg afwisselend programma is op allerlei sportieve
manieren gepresteerd om het
bedrag zo hoog mogelijk te laten
zijn. Het is een wervelende dag
geworden met optredens van o.a.
DOXMOVES, Dennis & Jeffrey, Tineke
Schouten en natuurlijk onze eigen
talenten. Erg populair waren het
meefietsen in het van tv bekende
spel van Holland Sport en de
spinning training. Maar het hoogtepunt was natuurlijk de non stop
24 uurs actie waarbij leerlingen door
te fietsen het licht voor deze goede
actie lieten branden.
Foto’s en meer informatie zijn te
vinden op www.light4life.nl

We zijn met de
groepen 4,5,6 en 7 op 26 en 27 mei naar kamp Elst
gegaan. Nadat we drie kwartier in de bus hebben
gezeten kwamen we aan bij jeugdherberg Elst.
We hadden een
thema: duizend en een nacht, we
gingen eerst wat eten en daarna
vlogen kinderen (ik ook) op het
voetbal veld af. Na een klein
uurtje moesten we naar de kuil
om het toneelstukje op te voeren
over het thema. Dat was best wel
leuk. Daarna werden de groepjes
gemaakt. Ik zat in een heel leuk
groepje. Met je groepje ging je
een T-shirt versieren met stiften. Daarna moesten we met onze
groeps leider een toneelstukje in studeren, dat was heel leuk.
Daarna mocht
je nog even vrij
spelen.
Om vier uur
mocht je naar
de slaap zalen
ik zat in een
slaap zaal waar
veertien mensen
in konden.
Dus een hele
gezellige boel.

Straattekenen, leuk
voor jong en oud
Op zaterdag 25 juni
van 10.30 tot ongeveer
12.00 uur organiseert het
Buurtcomité weer een
straattekenwedstrijd op
het schoolplein van basisschool de
Beiaard, op de van Loonlaan.
De voorgaande jaren is gebleken hoeveel jong straattekentalent er in onze
wijk woont. De kinderen zijn heel enthousiast, en de tekeningen worden
door een echte jury beoordeeld. De winnaars krijgen een mooie prijs mee
naar huis. Dus als je tussen de 4 en 12 jaar bent, en je woont in de buurt
waar deze krant in de bus valt, geef je dan snel op.
We nodigen daarnaast iedereen uit om naar deze gezellige wedstrijd te
komen kijken onder het genot van een kop koffie of een glaasje sap.
Komen jullie ook?
Wie mee wil doen, kan zich vóór woensdag 22 juni opgeven bij
Jody van den Brink, Wichmannlaan 1, onder vermelding van naam,
adres, telefoonnummer en leeftijd. E-mailen kan nog na die datum:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Bij regen bellen we iedereen, dan gaat de wedstrijd niet door.
Voor het enthousiast aanmoedigen van de kinderen, het genieten van de
mooie tekeningen en een kopje koffie hoeft men zich natuurlijk niet aan te
melden. Maar als u tijdens de ochtend bereid bent een klein klusje te
doen, hoor ik dat graag. Tot 25 juni!
Jody van den Brink
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Utrechts Verkeersveiligheid
Label voor De Regenboog

Basisschool De Regenboog heeft het Utrechts
Verkeersveiligheid Label( UVL) behaald. Dit geldt
voor de locatie Regentesselaan 70 in Tuindorp en
locatie Wevelaan 2 in Tuindorp Oost. Daar zijn wij
erg trots op.
Het UVL is door het Regionaal orgaan Verkeerveiligheid Utrecht toegekend. Het opgestelde
verkeer activiteitenplan is daarvoor de basis. Er is
sprake van een doorgaande verkeerslijn van groep
1 t/m 8 en de school besteedt o.a. regelmatig aandacht aan het verkeersveiliger maken van de
schoolomgeving.
De feestelijke bevestiging van het UVL Bord was op
4 april. Wethouder van verkeer, de heer Lintmeijer,
was namens de Gemeente Utrecht op de locatie
Wevelaan aanwezig.
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DE REGENBOOG
KAMP GROEP 7/8
Groep 7/8 van basisschool De
Regenboog ging dinsdag 17 mei tot vrijdag 20
mei op kamp in Sneek. We hebben het heel leuk
gehad want we gingen gelijk zwemmen in een
subtropisch zwembad in Joure. De dag erna
deden we het theezakjesspel: dan moet je spullen
voor betere spullen ruilen. Er was zelfs een
groep met een barbecue. We hebben ook gezeild
en gekanood.
We hadden ook een bonte avond. Daarvoor gingen we met sponzen en eieren overgooien, eieren
meppen en een zeepbaan. De bonte avond was
ook een spektakel, er waren groepen die gingen
dansen en quizzen, ook waren er tongbrekers.
Na de bonte avond was een disco. We aten de
eerste avond lasagne, de tweede keer nasi en de
derde keer patat. Elke avond gingen de jongens
naar de meisjes en daarna omgekeerd: er was
iemand die langs de leiding kon glippen en naar
de meisjes kon. De rest ging via het raam of
door de nooduitgangen. Er waren hele goede verstopplekken in de kamers: onder het bed, in de
kast en in een keukenkastje.
Hidde en Jim

Concert schoolorkest De Regenboog

Op woensdag 22 april vond het jaarlijks terugkerend optreden
plaats van het schoolorkest van Basisschool de Regenboog bij
zorgcentrum De Lichtkring. Dit jaar onder leiding van dirigente
Ietsje Bontekoe. Na een korte uitleg van de dirigente over de
diverse instrumenten in het orkest brachten ongeveer
20 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 met veel enthousiasme
verschillende nummers ten gehore.
Het repertoire varieerde deze keer van
moderne nummers bekend van TV en
musical zoals ‘the A-team’ en `Zorro’ tot
aan de begintune van het songfestival
‘Te deum’.
Het sinds enkele maanden gestarte groepje met trompettisten
bracht daarna ook een paar gouwe ouwe nummers ten gehore.
Her en der werd zacht meegeneuried of gezongen met deze
bekende klassiekers. Onder zomerse temperaturen werd ook `de
lente’ uit de vier jaargetijden van Vivaldi ten gehore gebracht en
liepen de temperaturen verder op. Met een luid applaus van alle
aanwezigen en een lekkere versnapering werden na ruim een
half uur de leerlingen bedankt voor hun geslaagde optreden en
werd de wens uitgesproken dat ook volgend jaar deze goede
traditie zou worden voortgezet.
Manon Geurts-Arbouw

Kinderopvang
Mini Stek
breidt uit bij
sportcomplex
Hercules.
Er wordt volop gebouwd aan de Voorveldselaan aan de rand van Voordorp.
Sportvereniging Hercules en Kinderopvang Mini Stek realiseren
daar nieuwbouw met een prachtige nieuwe accommodatie voor
sporters en naast een kleinschalig kinderdagverblijf een
fantastische voorziening voor zestig bso-kinderen vanaf vijf jaar.
Hercules en Mini Stek werken al jaren samen. Op BSO MikMak
Buiten, zoals de locatie heet, genieten kinderen van sport en
spel, maar ook van ruimte om rond te struinen. Daarnaast zijn
de voorzieningen aanwezig die andere locaties ook hebben.
Als alles volgens planning verloopt kunnen de kinderen het
komende schooljaar terecht in de nieuwbouw. Een bijkomend
voordeel is dat, doordat een deel van de kinderen van de andere
MikMak-locatie op de Wevelaan graag wil doorschuiven naar
MikMak Buiten, daar ook plek komt voor nieuwe kinderen. Op
beide vestigingen worden kinderen van de scholen in Tuindorp,
Tuindorp Oost en Voordorp opgevangen.
Wilt u meer informatie over kinderdagverblijf Biebelebons of
BSO MikMak dan kunt u mailen naar info@mini-stek.nl of
bellen: 272 30 37

Vrede is een werkwoord in nieuwe
tentoonstellingen
op Fort de Bilt
Samen met leerlingen van
Basisschool De Schilden uit
Den Dolder werd op 13 april
de vernieuwde, interactieve
tentoonstelling op Fort De Bilt
geopend. De openingshandeling
en felicitaties kwamen van
gedeputeerde Anneke Raven
namens de Provincie en de
Utrechtse wethouder van onderwijs, Jeroen Kreijkamp.
De tentoonstelling is een initiatief van Stichting Vredeseducatie
en een onderdeel van het educatie-programma Vrede van
Utrecht op School.
In de interactieve tentoonstelling gaan schoolkinderen aan
de slag met de thema’s die ook bij de totstandkoming van de
Vrede van Utrecht zo belangrijk waren: dialoog, diplomatie,
onderhandelen en win-win. Naast het thema oorlog en vrede is
er veel aandacht voor onderwerpen als vooroordelen, pesten en
het zondebokverschijnsel.
Bijna driehonderd Utrechtse basisscholen in stad en regio nemen
deel aan het educatieproject van de Vrede van Utrecht.
www.vredevanutrecht2013.nl/opschool.
Naast de interactieve tentoonstelling voor scholieren, is er voor
iedereen een fraaie buitententoonstelling ingericht in een zestal
nissen van de voormalige kogelvanger. Tot en met 2013 kunnen
bezoekers aan Fort De Bilt meer te weten komen over de
geschiedenis en totstandkoming van de Vrede van Utrecht.
U kunt Fort De Bilt bezoeken tijdens kantooruren. De interactieve
tentoonstelling is voor groepen op afspraak te bezoeken. Voor de
individuele bezoeker: maakt u vooraf even een afspraak.
Biltsestraatweg 160,3573 PS Utrecht
tel. 272 35 00 – www.vredeseducatie.nl
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

AGENDA

(stand van zaken op 5 juni 2011)

T

a) Prinsenhof. Er is de afgelopen maanden
intensief overleg geweest tussen gemeente
en bestuur van Prinsenhof. De verwachting is,
dat er nog vóór 1 juli een definitief besluit zal
worden genomen over de nieuwbouwplannen.
b) Kwaliteitsverbetering van De Gaard.
In ons vorig nummer schreven wij, dat het
door projectontwikkelaar TOP Vastgoed ingediende schetsplan goed bevonden is. De nu
afgeronde financiële doorrekening ervan laat
echter zien, dat de kosten te hoog uitvallen.
Daardoor schuift de planning inclusief de
informatieavond aan de buurt verder op.
Inmiddels is er een nieuwe speler in het spel:
Van der Vorm Vastgoed (VVG) heeft het
winkelcentrum mét de 45 appartementen
boven de winkels van ING gekocht. TOP laat
weten erg gelukkig te zijn met deze nieuwe
partner, waarmee ook elders al wordt samengewerkt. VVG zou de voorliggende plannen
steunen.
c) Veemarkt2.0. Buurtcomité Tuindorp Oost en
de Wijkraad Noordoost hebben gereageerd op
het concept Stedenbouwkundig programma
van Eisen en het ontwerp bestemmingsplan.
Hun commentaar betreft vooral het noordelijk
deel van het plateau. Mede naar aanleiding
daarvan is er op 30 juni een hernieuwd overleg. Intussen worden alle reacties ambtelijk
verwerkt in een 2-kolommenstuk. De sluiting
van de Veemarkt is voorlopig uitgesteld tot
1 oktober met een mogelijke verlenging tot
1 juli komend jaar. Begin volgende maand
neemt de gemeenteraad daar een besluit over.
Aan de randen van het terrein kan wellicht
wél volgens planning begin 2013 gebouwd
worden.
d) Cohenlaan. Wijkwethouder Jeroen Kreijkamp
heeft kennelijk onze noodkreten in vorige
wijkkranten gelezen. Hij heeft opdracht
gegeven een breed onderzoek te doen naar
wat er leeft in de buurt ten aanzien van de
bestemming van het terrein. Een beslissing
zal hij pas na de zomer nemen.
e) Gerrit Rietveld College. Enkele jaren
geleden is er een masterplan door de raad
goedgekeurd voor vernieuwbouw en renovatie
van schoolgebouwen. De Utrechtse Rekenkamer heeft nu vastgesteld, dat er een financieel tekort dreigt te ontstaan voor de uitvoering van dat plan. Dat zou ook gevolgen
kunnen hebben voor de nieuwbouwplannen
van het Gerrit Rietveld College. De afgelopen
maanden is er intensief overleg geweest
tussen gemeente, Mitros en het schoolbestuur
naar aanleiding van de kanttekeningen, die de
rekenkamer plaatst bij de smalle financiële
constructie van de samenwerkingsovereenkomst.
Misschien toch maar van de nood een deugd
maken en terugvallen op het in 2006 door
school en omwonenden omarmde plan om
het bestaande gebouw te renoveren!
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Zaterdag 25 juni
9.30-12.30 uur
Algemene werkdag
Zaterdag 2 juli
9.00 uur: vogelwandeling
9.30-11.30 uur: werken aan
natuurlijk beheer met de stippencommissie
Wilt u meewerken aan natuurlijk beheer van het park, bijv. op de eerste
zaterdag van de maand? Stuur een
mail naar stippen@driehoektuin.nl
Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht
e-mail: driehoektuin@hotmail.com
website: www.driehoektuin.nl

ACTVITEITEN
IN HET PARK
Zondag 26 juni:
Park Picknick Poëzie.
Woensdag 29 juni 13.00 - 16.00 uur:
Paard en Wagen.
Van 10.00 tot 13.00 uur: Helpen met
het hooien, ook voor kinderen.

ACTIVITEITEN
IN GRIFTSTEEDE
Activiteiten 5 t/m 12 jaar
zondag 19 juni 14.30 tot 16.00 uur
Vaderdagcadeautje maken

LINTJESREGEN in
Tuindorp Oost

woensdag 22 juni 14.30-16.00 uur
Boeket maken

Mevrouw M.T. van Elteren-van
Schaik (72) werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Van 1985 tot 2009 was mevrouw Van
Elteren diaken van de Protestantse
wijkgemeente Utrecht-Oost. Daarnaast zette zij zich in voor ontwikkelingssamenwerking en is zij nog
wekelijks als vrijwilliger actief voor
de diaconie in Tuindorp Oost. Ook
werkte mevrouw Van Elteren voor
het Diaconaal Missionair Orgaan, de
Hervormde Vrouwendienst en was zij
medeoprichter en vrijwilliger van het
Midihuis, een inloophuis voor sociaal
zwakkeren in Tuinwijk.
Mevrouw M.P. de Haas-Van
Riemsdijk uit de Wevelaan werd
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
Al meer dan vijftig jaar is mevrouw
De Haas-Van Riemsdijk actief op
kerkelijk en maatschappelijk gebied.
Zij was docent en hoofd van een
zondagsschool in Tiel. Later werd zij
vrijwilliger bij de Protestantse
Gemeente Utrecht, wijkgemeente
Nieuwe Kerk-Tuindorpkerk. Daarnaast
was en is zij werkzaam voor onder
meer de Anton Pieck Club Nederland,
het Anton Pieck Documentatiecentrum en de Nederlandse Vereniging
voor Exlibris en andere kleingrafiek.
Ook was mevrouw De Haas-Van
Riemsdijk redactielid en (mede)auteur
van enkele bladen en boeken.
De redactie feliciteert beide
gedecoreerden met hun welverdiende
onderscheiding.

woensdag 29 juni 14.30-16.00 uur
Hockey
zondag 3 juli 14.30-16.00 uur
Verhalen Bingo
Peuteractiviteiten
(0 t/m 4 jaar + ouders/verzorgers)
Woensdag 22 juni en vrijdag 24 juni
10.00-11.00 of van 11.00-12.00 uur:
Spiegels knutselen
Woensdag 29 juni en vrijdag 1 juli
10.00-11.00 of van 11.00-12.00 uur:
T-shirt stempelen
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

Film: Sonny Boy
Woensdag 22 Juni,
14.30-17.00 uur:
Het waargebeurde verhaal van
een onmogelijke liefde tussen een
Surinaamse student en een
Nederlandse vrouw in de schaduw
van de Tweede Wereldoorlog.
Adres: Suringarlaan 1
(naast de Tuindorpkerk)
www.huisindewijk.nl

N.B. Voor de meeste activiteiten wordt een vergoeding gevraagd voor de gemaakte kosten!

NIEUW BLEYENBURG,
Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht
Info activiteiten: h.vanlieshout@aveant.nl, tel: 258 83 82
di en do, niet van 21 juli tot 21aug.
Senioren Advies Punt: tel. 258 83 82
ma en do van 10.00-13.00 uur, van 21 juli t/m 18 aug.
gesloten op donderdag.
Internetcafé: gesloten van 2 juli t/m 21 aug.
Restaurant: tel. 258 83 89, gesloten: 8 juli t/m 21 aug.

EENMALIGE SENIORENACTIVITEITEN
Di. 21 juni 13.30

Do. 23 juni 10.30
Vrij. 24 juni 20.00
Di. 28 juni 10.30-12.00
Di. 30 juni 16.00
Di.
Do.

5 juli 10.00-13.00
7 juli 16.30

Do. 14 juli 14.00-15.30
Do. 21 juli 14.00

Wo. 27 juli
Di. 2 aug.
Wo. 3 aug.
Do. 11 aug.
Di. 16 aug.

14.00
14.00-15.30
10.30-11.30
14.00
13.30

Film ‘Modigliani’ van Mick Davis
Drama met Andy Garcia als de joodse
Italiaanse kunstenaar Modigliani, een rivaal
van Picasso, die een romance had met een
katholieke vrouw
*Infobijeenkomst door gemeente Utrecht
over de nieuwe WMO
**Opera: “The Prophetess, or the History of
Dioclesian” van Henry Purcell door studenten
van het UCK
Presentatie slaapcomfort door de fa.
Niessink Wolgroep
Afscheidsreceptie van Ludka Lyskawa,
van het consultatiebureau voor senioren
Zomermarkt met kleine cadeautjes
***Griekse avond met dans en Grieks
buffet
Bloemschikken
Wafels bakken, met piano en zang door
Joop Markus en Joop Vuurmans. Deze prijswinnaars van de Grammy Awards treden
samen op!
Bingo
Samen oud Hollandse liedjes zingen
Gesprekskring: thema, de soefibeweging
Muziekfilm: Frans Bauer
****Film op groot doek ‘Pane e Tulipane’

*Informatie over nieuwe WMO
Hans Schut van het Voorlichtingsteam
van de gemeente vertelt u wat er gaat
veranderen per 1 juni 2011 in de WMO voorzieningen.
Tevens geeft hij informatie over de U-pas en de sociale
voorzieningen.
**Opera ‘The Prophetess,
or the History of
Dioclesian’ van Henry
Purcell (1659-1695)
Door cursisten van het Utrecht
Centrum voor de Kunsten.
Met: luit, theorbe, spinet, dulciaan en de Groot-bas
onder de blokfluiten. Een drama in vijf bedrijven, met
veel verwikkelingen en spektakel, maar wel met een
heel bijzonder ‘happy end’. Een verhaal over de
eeuwige strijd tussen liefde en plicht, met prachtige
muziek.
***Griekse feestavond
Denkt u aan Griekenland, dan denkt
u aan gastvrijheid, lekker eten en
natuurlijk de sirtaki. Op
onze Griekse avond maakt u het allemaal
mee! Bij ontvangst krijgt u natuurlijk een
glaasje ouzo. De dansgroep Chará in
traditionele Griekse kostuums maakt er
een sfeervolle avond van en u kunt mee
dansen op de Griekse muziek. Iedereen is
van harte welkom. Het diner bestaat uit: moussaka,
tzaziki, giros en een vleesspies. Als dessert is er
Griekse yoghurt met walnoten. Er kan zo nodig
gebruik gemaakt worden van door Aveant geregeld
taxivervoer tegen een kleine vergoeding.
**** Film `Pane e Tulipane’
Bitterzoet sprookje over
een gedesillusioneerde
huisvrouw (uitstekende rol
van Maglietta) die langs de
snelweg wordt vergeten door
haar gezin en op zoek gaat naar haar eigen geluk in
Venetië. Regie: Silvio Soldini

Onderwegkerk
Blauwkapel
Concert
zondag 26 juni
kerk open
om 14.40 uur
Koor Quasi Niente o.l.v. Jacqueline
Hoekstra brengt een repertoire van
overwegend klassieke muziek;
instrumentale begeleiding: Bop ten
Hoopen, orgel; Andrea Liebrand, viool 1;
Gerard Leyerzapf,viool 2; Marte Otter,
cello; Frans Grijzenhout, hobo 1; Co
Vink, hobo 2
Het programma bestaat onder andere
uit werken van Purcell, Britten, Blow.
Bij droog weer kunt u napraten met een
drankje
Info tel: 228 73 42
E-mail: kerkblauwkapel@hotmail.com
Website:
www.onderwegkerkblauwkapel.nl

Berichten van de programmaraad
Wie is bereid bridgeavonden te organiseren (zaaltje boeken, mensen
uitnodigen, etcetera.) Ook als je denkt: dit wil ik graag samen met iemand anders
doen, mail ons. Dan knopen wij de personen aan elkaar.
En wie iets nieuws wil starten in september: kom nu al in actie en leg je
dagdeel vast. WeveHUIS is tegenwoordig steeds sneller volgeboekt.
In de maak is ook een cursus Mindfulness in het najaar:
'Mindfulness’ kan vertaald worden als ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Je bent
je bewust van het huidige moment. Met open aandacht, zonder oordeel, merk je
dingen op en ervaar je. We kennen allemaal al ervaringen van volledig aanwezig zijn
in het hier-en-nu, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, het beluisteren van muziek of
een zonsopgang. De training helpt tegen verschillende klachten en aandoeningen.
Je kunt je beter concentreren en gemakkelijker ontspannen. De geest wordt kalmer.
Hiervoor worden meditatietechnieken gebruikt, zoals de bodyscan en de zitmeditatie.
Initiatiefnemer is Michel Tillie.
De training gaat door bij voldoende belangstelling.
e-mail: wevehuis@live.nl. Website: www.wevehuis.nl. Adres WeveHUIS: Wevelaan 4
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Fotowedstrijd
straatfeesten

T

In de komende maanden worden ook in
Tuindorp Oost straatfeesten gehouden,
zoals in de Wevelaan, de Naberlaan
en de Wichmannlaan. Leuk om je
buren te leren kennen, ook die van verderop. Omdat in Nederland de weergoden
onvoorspelbaar zijn wordt hiervoor vaak
de buurtpartytent geleend van het buurtcomité (tuindorpoost@tuindorpoost.nl).
Om te laten zien hoe gezellig het ook dit
jaar weer was, hoe mooi de straat versierd was, welke nieuwe en oude spellen
de kinderen en volwassenen hebben
gedaan en hoe goed de organisatie was,
ontvangt de wijkkrant graag foto’s met
onderschrift. Nog leuker is het als er een
verslagje bijzit.
Deze plaatsen we dan in een volgend
nummer van de wijkkrant.
Foto’s waarop de buurtpartytent duidelijk
te zien is dingen mee in de fotowesstrijd.
HOOFDPRIJS: fles wijn met een pak sap
voor de organisatoren van het straatfeest.
Onder het nuttigen hiervan kunnen zij het
volgende straatfeest plannen.
HOOFDPRIJS voor de fotograaf:
plaatsing met naamsvermelding in de
wijkkrant EN op de website.
Is er in jouw straat ook een straatfeest
maar staat deze niet genoemd?
Laat het de redactie weten.
Reacties naar: redactie@tuindorpoost.nl

Wist u……
Wist u…....…dat Albert Hogema na ruim
10 jaar zijn redacteurschap van de wijkkrant
neerlegt, nu de redactie met enkele nieuwe
redacteuren is aangevuld? In de volgende
wijkkrant besteden we hier natuurlijk meer
aandacht aan.
Wist u…....…dat het Ecologisch Tuinenpark
De Driehoek nu een eigen website heeft:
www.driehoektuin.nl
Wist u…....…dat het niet is toegestaan
om te parkeren voor een inrit met verlaagde
stoeprand, ongeacht eigenaar of functie van
de garage, ook in Tuindorp Oost.
Wist u…....…dat de Groen-moet-je-doendag op 12 juni bij het Lachende Paard aan de
Winklerlaan is geopend door burgemeester
Aleid Wolfsen.
Wist u…....…dat het jongerenwerk, en
daarmee ook de wijkjongerenwerkers Durmus
Ali Can en Hasan Genc, is ondergebracht in
de nieuwe stichting JoU. Deze is gevestigd
op het Pieterskerkhof en bereikbaar onder
tel. 236 19 37.
Wist u…....…dat het Ecologisch Tuinenpark
De Driehoek de openingstijden van het toegangshek heeft aangepast aan het seizoen en
nu pas om 20.00 uur sluit.
Wist u…....…dat er heel veel foto’s van de
Koninginnedagviering op het Kouwerplantsoen
te vinden zijn op de site www.tuindorpoost.nl
Wist u…....…dat er in juli en augustus
weer extra leuke Aveant zomeractiviteiten
zijn voor senioren? Kijk voor meer info op:
www.Aveant.nl

In 2004 ben ik geïnterviewd door de redactie
over mijn vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem. Dit
doe ik nog steeds met veel plezier. Er is sinds die
tijd wel wat veranderd. Onze Zonnebloemafdeling
was toen erg klein.
Vijf jaar geleden is de afdeling Utrecht Centrum-Oost gevormd, vanuit enkele kleine afdelingen. We kunnen nu grotere activiteiten organiseren; bijvoorbeeld in de zomervakantie
een gezellige picknick. Wij kunnen dan het terras en de faciliteiten van Hercules gebruiken.
Twee keer per jaar organiseren we een bustocht en in het voorjaar en rond kerst of
Sinterklaas een gezellige middag. Het bezoeken van gasten blijft nog altijd het hart van
de Zonnebloem. Verder wordt er een vakantieweek georganiseerd voor gasten uit de stad
Utrecht. De Zonnebloem geeft een vakantiegids uit met daarin een overzicht van alle
vakanties. Zonnebloem LinQ is de afdeling voor mensen van 18 tot 45 jaar met een
lichamelijke beperking.
Wilt u Zonnebloemloten kopen of wilt u meer weten over ons Zonnebloemwerk in de wijk
dan kunt u contact met mij opnemen.
Leni J. Sommeijer-Krijgsman, Secr/Bezoekwerk Afdeling Utrecht Centrum-Oost
e-mail: lenisommeijer@hotmail.com, tel. 273 48 21

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
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PRIKBORD
OPPAS VOOR HOND
GEZOCHT
incidenteel een middag of avond
voor lief, speels teefje.
a.c. te winkel
tel: 06-250 34 114
e-mail: mkc@planet.nl
VRIJWILLIGERS
gezocht voor de verhuur
van KERSTBOMEN bij
griftsteede.
info: 06-180 76 479 e-mail:
info@huureenkerstboom.nu
ISMAKOGIE
een westerse bewegingsleer,
die zich richt op bewust beter
bewegen. vanaf september in
het wevehuis door sonja
doesburg en heide hemminga.
info: www.ismakogie.nl
tel: 261 11 821 of 251 74 42
WIJKORKEST
DE NOORDOOSTER
orkest voor wereldmuziek te
utrecht heeft nog plaats voor
ACCORDEON, TROMPET,
VIOOL, CELLO en BASGITAAR.
info: www.noordooster.com
e-mail: runan@ziggo.nl
BRIDGECURSUS
ik heb al een paar aanmeldingen
om in het najaar in tuindorp
oost weer een nieuwe bridgecursus te starten. wie heeft
belangstelling om de groep te
completeren? opgave/info bij
henk willemsens, gediplomeerd
bridgedocent.
e-mail:henkwillemsens@casema.nl
of tel. 273 57 37

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

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: 7 augustus
Bezorging: 27/28 augustus

