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Vanwege misbruik van dit artikel op de website is dit artikel verwijderd.
De overige artikelen zijn behouden!

Onder leiding van een ervaren docente wordt een cursus `Meer bewegen voor ouderen’
gegeven, waar iedereen op eigen niveau aan kan deelnemen. Vanaf 19 september iedere
woensdagochtend naar keuze van 09.00 tot 09.45 uur of van 10.00 tot 10.45 uur.
Locatie: De zaal achter de Tuindorpkerk, ingang Prof. Suringarlaan.
Voor meer informatie: Marieke Versteegh tel. 251 57 79 of Riet v.d. Heuvel tel. 271 49 52.
Kom gerust eens kijken op woensdagmorgen om de sfeer te proeven!
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Maarten de Kruijf jarenlang actief
in ontwikkelingslanden

Van Ecuador naar Uganda
In het decembernummer van de
wijkkrant in 2008 werd aandacht
geschonken aan het ontwikkelingswerk dat Maarten de Kruijf verrichtte
in Ecuador. Hij werkte daar voor een

project met straatkinderen in de
hoofdstad Quito. Inmiddels zijn we
ruim drie jaar verder en nieuwsgierig
naar nieuwe belevenissen van onze
buurtgenoot.
Maarten: “Na mijn opleiding bij Sport
& Bewegen Hilversum tot sportleraar
wilde ik wat meer van de wereld
zien, nieuwe culturen leren kennen,
meer talen kunnen spreken.” Na een
verblijf van 10 maanden in Ecuador
als vrijwilliger kwam hij, terug in

Nederland, in contact met de
Stichting Code-X International, een
organisatie die vrijwilligerswerk met
jongeren in ontwikkelingslanden
subsidieert. Dankzij deze stichting en
met subsidie van de European
Voluntary Service verbleef hij in 2009
11 maanden in Uganda. Hij werkte
hier als gymleraar op een basisschool en een middelbare school. Hij
woonde in een tehuis met 20 kinderen die besmet zijn met het HIV-virus.
In zijn vrije tijd zorgde hij er samen
met zijn collega’s Hanna Boer en
Evelien Verhoef voor dat deze kinderen op tijd hun medicijnen kregen en
begeleidde hij hen naar hun arts of
ziekenhuis. “Het verblijf in Uganda
voelde aan als back tot basic: geen
elektra, geen stromend water, een
gat in de grond om je behoefte te
doen”, vertelt Maarten,
genietend van een gekoeld sapje in de warme
woonkamer van zijn
ouders aan het De Vooysplantsoen.
Als gekwalificeerd voetbaltrainer heeft hij drie
maanden als assistenttrainer gewerkt voor de
voetbalclub in Masaka.
Ook hier waren de omstandigheden uiterst
primitief: “Slecht veld, geen douches,
alleen een schamele keet om je in om
te kleden.”
Voorlichting op Nederlandse
scholen
Toen Maarten eind 2009 weer in
Nederland was heeft hij een half jaar
basisscholen en middelbare scholen
bezocht om de leerlingen te vertellen
over zijn ervaringen in Ecuador en
Uganda. Dit deed hij in dienst van
TODOS, een stichting die zich inzet
voor jongeren wereldwijd, specifiek
voor jongeren in achtergestelde gebieden. Hij verzorgde presentaties
over diverse problemen in de derde
wereldlanden, zoals HIV. Ook legde
hij aan de Nederlandse scholieren uit
hoe je in een land als Uganda uit
afval speelmateriaal kunt maken:
“Neem een prop papier, wind er stuk
van een ouwe binnenband omheen,
en je hebt een bal. Als je ook nog van

een fles of een ander rond voorwerp
een stuk afsnijdt heb je een prima
korf om de bal in te gooien.” Ook
besteedde hij in die presentaties veel
aandacht aan het element sport en
spel dat op scholen in de derde
wereld zo belangrijk is voor de
vorming van de kinderen. Maarten:
“Ik heb de kinderen in Uganda en
Ecuador bijgebracht dat het winnen
niet belangrijk is, maar het accent
gelegd op het samenwerken en het
hebben van respect voor elkaar en
voor de scheidsrechters.”
Favela’s in Brazilië
Medio 2010 vertrok Maarten opnieuw naar Zuid-Amerika. Na drie
maanden Ecuador kwam hij in
november 2010 in Brazilië aan. In de
favela’s (sloppenwijken) van Fortaleza, een plaats aan de kust, ging hij
voor TODOS sportlessen geven.

Maarten: “Samen met Saskia Knoop
en Alewijn Huisman heb ik getracht
kansarme jongeren het plezier in
sport en spel te laten ontdekken; op
deze wijze kunnen zij zich immers
optimaal ontwikkelen en hun
talenten ontplooien, ook gaven wij
gratis lessen Engels en leerden wij
hen surfen.”
Maya’s in Guatemala
Na een maandje op adem te zijn gekomen in Nederland toog Maarten in
mei 2011 naar Guatemala om zich
daar opnieuw te wijden aan de sport
in combinatie met de ontwikkeling
van jongeren. Zeer bijzonder waren
de twee maanden die hij doorbracht
bij de Maya’s. Deze indianenstam
moest aanvankelijk niets hebben van
sport en spel. Desondanks is Maarten
erin geslaagd de Maya’s de vrolijk-
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Buurtcomité Tuindorp Oost,
wie doet wat?
Aan het eind van het jaar 2000 werd het buurtcomité Tuindorp Oost
formeel opgericht, nadat een jaar daarvoor een aantal bewoners het
initiatief hiertoe had genomen. Het comité stelt zich ten doel een
bijdrage te leveren aan het in stand houden en verbeteren van de
leefbaarheid en veiligheid in Tuindorp Oost. Hiertoe voert het
regelmatig overleg met diverse gemeentelijke instanties en andere
organisaties, zoals het Gerrit Rietveld College. Omdat het bestuur in
de afgelopen periode diverse wijzigingen heeft ondergaan is het tijd
om op een rijtje te zetten wie er in het bestuur zit en wat zij of hij
doet. Het comité kent op dit moment zes bestuursleden. Op de foto
van links naar rechts zijn dat:

zijn op dit moment de belangrijkste
aandachtspunten. Hij is interimvoorzitter van het buurtcomité. Peter
woont sinds 2001 in onze buurt en
werkt als journalist en ondernemer
vanuit zijn eigen vernieuwende internetbedrijf dat zich specialiseert in de
koppeling van internet en televisie

Jody van den Brink
Samen met Hilde van Amerongen zet
zij zich met het organiseren van
diverse vrijetijdsactiviteiten in voor
een grotere betrokkenheid van de
bewoners bij de buurt. Het liefst zou
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plannen van het Rietveld
College en de herinrichting van het
Veemarktterrein eisen haar aandacht
op. In de afgelopen maanden is zij
druk geweest met de wijkraadpleging
via www.wrno.nl. In de resterende
tijd is Miriam bestuurslid van tuinencomplex Ons Buiten, waar zij zelf een
buitenverblijfje heeft, is zij grafisch
kunstenaar en schrijft zij artikelen
over de psychologie van het beleggen. Ook is zij lid en vice-voorzitter van de Wijkraad Utrecht
Noordoost met de portefeuille
‘herinrichting’.
Hilde van Amerongen
Zij houdt zich voornamelijk bezig
met het organiseren van vrijetijdsactiviteiten, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst in de Jeruzalemkerk en
de straattekenwedstrijd. Hilde woont
ruim 7 jaar in Tuindorp Oost, en is
sinds een paar jaar actief voor het
buurtcomité. Wat Hilde betreft is
Tuindorp Oost een prima buurt en
werkt ze er graag aan mee om dat
zo te houden.
Hans Lubach
Samen met Miriam Wolters heeft
hij de portefeuille ruimtelijke
ordening, verkeer en nieuwbouwprojecten onder zijn hoede. In deze
hoedanigheid houdt hij zich al sinds
2003 bezig met diverse bouwprojecten, variërend van de aanleg

van een toilet voor mindervaliden in
De Gaard tot de uitbreiding van dit
winkelcentrum. Hij heeft zitting in
verschillende klankbordgroepen en
ziet erop toe dat door de diverse
bouwplannen onze leefomgeving niet
wordt aangetast. Zijn motivatie voor
het buurtcomité is dat er een onderbouwd standpunt wordt ingenomen
en een reactie wordt geformuleerd
in de richting van gemeentelijke
instanties en gemeentepolitiek over
de grote projecten in onze buurt. Het
zijn de projecten waar de wijkkrant
ook aandacht aan besteedt. Op dit
moment valt het secretariaat van het
buurtcomité ook onder Hans.

Peter Gielissen
Hij beheert de portefeuille veiligheid. Regelmatig zit hij om de tafel
met de directie van het Gerrit Rietveld College en met medewerkers
van het wijkbureau en de politie.
In deze gesprekken staan steevast
onderwerpen op de agenda als
overlast door hangjeugd, zwerfvuil en
af en toe ook de verkeersveiligheid.
De groei van het Gerrit Rietveld
College en de toenemende verkeersbewegingen van en naar De Gaard

zij elk jaar een evenement opzetten
voor alle bewoners van Tuindorp
Oost. Zij houdt zich altijd aanbevolen
voor ideeën (Jody: “spreek me gerust
aan op straat, mijn witte stok en
blindengeleidehond maken mij goed
herkenbaar”).
Jody heeft een psychotherapiepraktijk
en woonde tot haar verhuizing in
augustus 2009 naar Tuindorp Oost in
Wittevrouwen. Zij is nog maar kort
bestuurslid van het buurtcomité.

Willem Kok
Hij is de penningmeester van het
comité. Hij woonde tot circa 10 jaar
geleden in Zoetermeer, waar hij een
financieel-economische functie bekleedde. Hij beheert de gemeentelijke
subsidiepot, waaruit activiteiten
worden betaald, zoals de nieuwjaarsreceptie. De financiële marges
zijn zeer beperkt. Een post ‘onvoorzien’ op de begroting wordt door de
gemeente geschrapt. Zo was er enige
tijd geleden eigenlijk geen geld om
de beschadigde vitrine op De Gaard
te vervangen. Ook is Willem nauw
betrokken bij de Utrechtse adviesgroep Schone Lucht die onder meer
de luchtverontreiniging (‘fijn stof’) op
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Stralende Koninginnedag
voor jong én oud

de bedoeling dat de ballonnen zo ver
mogelijk door de wind worden
meegevoerd en dat het kaartje dat
eraan hangt door de vinder wordt
teruggezonden aan het comité. De
winnaar is degene, van wie de ballon
het langste traject heeft afgelegd.
Dit jaar werden er 180 ballonnen de
lucht in gejaagd, op 10 mei waren er
al 20 kaartjes teruggestuurd, o.a. uit
Amsterdam, Den Helder en Anna
Paulowna. Op het geretourneerde
kaartje van Freek van Dort stond de
tekst: ‘zittend op mijn dakterras, zag
ik een kapotte ballon met een kaartje
eraan in de Amstel vallen, die heb ik
eruit gevist en aan u opgestuurd.’
Wie de winnaar wordt van de ballonrace 2012 wordt volgend jaar op
Koninginnedag onthuld.

Wie denkt ook tijd te kunnen vrijmaken om met een team
van enthousiaste vrijwilligers deze krant zes keer per jaar
te maken? We hebben u echt nodig, anders zou dit het
einde kunnen betekenen van onze wijkkrant.
Voor meer informatie over de inhoud van de werkzaamheden kunt u mailen naar: redactie@tuindorpoost.nl, maar
wij vinden het veel leuker als u een van ons belt. U krijgt
dan een enthousiaste redacteur aan de telefoon, aan wie u
al uw vragen kunt stellen. Elisabeth de Ligt: 271 13 58,
Magriet van der Veen: 273 02 78,
Marijke de Blecourt: 06-155 159 80.
We kijken uit naar uw reacties!
Op 30 april werd Koninginnedag in Tuindorp Oost, net als in de tientallen voorgaande jaren, uitbundig gevierd op het Kouwerplantsoen.
Zeker voor kinderen was er weer van alles te beleven op het grasveld
van het plantsoen.

JAARGANG 18, NUMMER 3, JUNI 2012

Twitter is een internetdienst waarmee je
korte berichtjes
van maximaal
140 tekens kan
publiceren. Je kunt
op Twitter een profiel aanmaken en
zelf berichten versturen en reageren
op berichten van anderen. Maar ook
zonder profiel kan iedereen de berichten van twitteraars lezen via
internet. Hieronder volgt een aantal
Utrechters die soms, of vaak, twitteren
over gebeurtenissen in Tuindorp Oost.
Met hulp van Google zijn ze snel te
vinden. In willekeurige volgorde:
• Wijkagent Tuindorp/Voordorp:
@Politie Tuindorp
• De wijkraad Noordoost:
@WIJKRAAD_NO
• Wijkwethouder Jeroen Kreijkamp:
@jeroenkreijkamp
• Marjan Wertwijn, de wijkmanager
van het wijkbureau: @mwertwijn
• ‘t Lachende Paard: @tlachendepaard
• Groen moet je doen: @GMJD030
• Griftsteede: @Griftsteede

Een vanzelfsprekendheid lijkt het wel, één keer
per twee maanden valt uw wijkkrant op de mat.
Dè krant voor en door bewoners van onze fijne
buurt. Echter, vanwege aanstaand vertrek van
een van onze redacteurs staan wij te springen
om een of meer nieuwe collega’s. Werken voor
de wijkkrant betekent:
• Met een nieuwsgierige blik lopen door de buurt
• Contacten met o.a. buurtcomité, scholen, tuinvereniging,
politie, wijkbureau
• Redigeren van de aangeleverde kopij, en soms het zelf
schrijven van een artikel
• Per nummer 2 keer een redactievergadering, die zowel
zakelijk als gezellig is
• Contacten onderhouden met vormgever en drukproef
beoordelen
• Ondersteunen van de logistiek manager bij de
verspreiding onder bezorgers, en het bezorgen van
de krant bij de vaste relaties
• Het laten plaatsen van relevante artikelen op de website
Dit alles kost een paar uurtjes per maand.
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Twitteren over
Tuindorp Oost

Wijkkrant zoekt redacteur!
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Bewegen voor ouderen

Aan deze dag gaat een flinke voorbereiding vooraf. Het ’Comité Viering
Koninginnedag Kouwerplantsoen’,
bestaande uit Jaap Breekveldt,
Marianne Goossens, Marjan
Stuurman en Heulwen Trienekens,
begint al in mei met evalueren van
de Koninginnedag van het jaar ervoor. Wat moet er verbeterd worden,
welke spellen sloegen niet aan, welke
wel? De spellen moeten namelijk
direct besteld worden voor het
komende jaar. Vanaf januari komt het
viertal opnieuw diverse keren bijeen,
om bijvoorbeeld de pamfletten en
flyers op te stellen, apparatuur en
marktkramen te huren en om de
benodigde financiën bij elkaar te
krijgen. Elk jaar zijn het doorgaans
dezelfde donateurs die geld en
middelen beschikbaar stellen om het
feest mogelijk te maken. Karianne:
“Het is fantastisch dat zoveel mensen
dit feest een warm hart toedragen.
Dit jaar was met name Albert Heijn
in De Gaard een zeer gulle gever!”
Kort van tevoren worden de aanmeldingen verzameld, de groepen

ingedeeld én de vrijwilligers aangezocht. Deze laatsten zijn onontbeerlijk voor het welslagen van de
dag. Zo’n 40 buurtgenoten helpen
’s morgens vroeg bij het klaarzetten
van de spellen, het inrichten van
de kramen, het opblazen van de
ballonnen en tijdens het feest bij
de begeleiding van de spellen en
bemensing van de kramen.
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Pleinfeest Kernkampplantsoen

Nattesponzenspel, bibberspiraal,
poppenkast en borrelen
Om 9.45 uur is het verzamelen
geblazen en halen de kinderen hun
heliumballonnen op. Om 10 uur
wordt door jong en oud het Wilhelmus gezongen, dit jaar begeleid door
Astrid Spithoven op de hoorn, gevolgd door het loslaten van de ballonnen. Altijd weer een prachtig en
feestelijk moment. Daarna beginnen
de eerste spelrondes. De kleintjes tot
6 jaar hebben hun eigen spelletjes,
zoals het kruipnet, het spookkasteel,
de evenwichtsbalk, het springkussen
en de bibberspiraal.
Als ze vijf spelletjes hebben afgerond
ontvangen ze een medaille. Daarnaast kunnen zij ook nog paard
rijden, grabbelen en cake versieren.
Voor de oudere kinderen tot en met
12 jaar is er een heuse competitie.
Zeven teams van 10 kinderen bestrijden elkaar op diverse onderdelen,
zoals de patatrace, het kikkermeppen,
het nattesponzenspel en het vliegend
tapijt. Halverwege is er een korte
pauze, waarin alle aanwezigen zich
kunnen vergapen aan
de avonturen die zich
afspelen in de poppenkast.
De ochtend wordt zoals
gewoonlijk feestelijk
begeleid door muziek van
een echte deejay.
Aan het eind van de
ochtend worden de
winnaars van de spellen
bekend gemaakt en
mogen zij een prijs uitzoeken. Deze worden
elk jaar voor een deel
geschonken door de Readshop in
De Gaard. Na het officiële gedeelte,
rond 12 uur, is er gelegenheid tot
napraten, al dan niet met een borrel.
Dit jaar werd hiervan dankzij het
mooie weer gretig gebruik gemaakt.
Ballonnenwedstrijd
Een vast onderdeel is het oplaten van
de met gas gevulde ballonnen. Het is

Oranjecomité nog één jaar actief
Het huidige Oranjecomité heeft er
inmiddels vier jaar opzitten. Ook de
organisatie voor 2013 neemt het nog
op zich. Daarna wordt het stokje
overgedragen aan een nieuw te
vormen comité. “Het is hartstikke
leuk, maar ook behoorlijk hectisch
om zo’n dag in elkaar te zetten.
Het lijkt me leuk om na volgend jaar
eens als gewone deelnemer mee
doen aan het feest”, aldus Jaap.
Kortom, volgend jaar zijn er vier
vacatures in het comité dat de
organisatie van het kinderfeest op
Koninginnedag van 2014 mag verzorgen. Het huidige comité hoopt dat
de viering van Koninginnedag nog
lange tijd op deze wijze mag plaatsvinden. Marjan: “Het is echt geweldig
om te zien dat de kinderen zo’n
plezier hebben en dat ook de volwassenen er zo van genieten.
We hopen dan ook van harte dat
enthousiaste mensen zich bij ons
zullen melden om de organisatie
van dit evenement van ons over te
nemen”.

Kijk voor een impressie van
Koninginnedag 2012 op de
Facebook pagina: Koninginnedag
Kouwerplantsoen en op
www.tuindorpoost.nl.
Wie belangstelling heeft om vanaf
2014 zitting te nemen in het comité,
mag contact opnemen met een van
de comitéleden of een mail sturen
naar: koninginnedag.kouwer
plantsoen@gmail.com.
Tertius Groenman

De straattekenwedstrijd onder
een stralend zonnetje
Wat hadden we een geluk
met het weer op 23 juni!

Volkswagens in trek bij
onderdelendieven

Onder een stralend zonnetje
kwamen ongeveer 30 kinderen
mee doen aan de jaarlijkse straattekenwedstrijd van Tuindorp Oost.
Net als vorige jaren werden
de kinderen eerst in leeftijdscategorieën ingedeeld. Even later
zat iedereen te zwoegen om de
mooiste tekening te maken.

Deze werden daarna beoordeeld door een echte
jury, dit jaar bestaande uit Rhonda Spates en
Derk
Wessels.
De jury
had er
weer moeite mee om tussen al dat moois de
winnende tekening aan te wijzen, daarom
waren er dit jaar ook een paar eervolle
vermeldingen. Uiteindelijk gingen de prijswinnaars met een mooie prijsbeker naar huis
en was er voor alle deelnemers een leuke
troostprijs. Doe je volgend jaar ook mee?

Sint Maarten op het plein
aan de Hamakerlaan
Net als ieder jaar, zal in Tuindorp Oost op
11 november de traditionele Sint Maarten optocht
beginnen met het verzamelen op het plein aan de
Hamakerlaan. Daar staat een partytent, waar de
liedjes doorgenomen worden die de kinderen gaan
zingen tijdens hun trektocht langs de deuren.
Bij ieder huis waar een kaarsje voor het raam staat mogen ze aanbellen en hun
liedjes zingen, in de hoop op iets lekkers.
Een aantal vrijwilligers doet in ieder
geval al mee met de voorbereidingen,
maar meer mensen zijn érg welkom!
Hoe meer mensen een uurtje meehelpen, vóór
of tijdens 11 november, hoe gemakkelijker en
leuker het is om het lichtjesfeest te organiseren.
Bel of schrijf naar hjfoppen@yahoo.com
06-472 506 62.
Namens het Sint Maarten Comité, Hester Foppen

BERICHT
VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’
Volkswagens zijn deze zomer erg in trek bij
onderdelendieven. De politie constateert
opmerkelijk veel aangiften en meldingen
van diefstal van xenonverlichting, maar
ook wielen en bumpers. Vooral in de wijk
Noordoost slaan de dieven hun slag.
Diefstal van onderdelen van op straat
geparkeerde auto’s is geen nieuw
fenomeen. Vorig jaar rond dezelfde tijd
was er ook een hausse aan diefstallen van
auto-onderdelen. Toen hadden dieven het
vooral gemunt op dakrails van Volvo’s.
Dankzij alerte buurtbewoners kon de
politie in enkele gevallen daders aanhouden.
Overigens zijn speciale anti-diefstalmoeren
verkrijgbaar in de handel ter voorkoming
van diefstal van (dure) velgen en dakrails.
Verder raadt de politie autobezitters aan
om hun wagen zo veel mogelijk te
parkeren op een goed verlichte plek, bij
voorkeur met zicht op de auto. Mensen die
over een garage beschikken, kunnen hun
auto het best binnen zetten.
Vooral belangrijk is dat buurtbewoners
alert te zijn. De meeste onderdelen haal je
namelijk niet in een ogenblik weg.
Ziet u een onbekende sleutelen aan een
auto en vertrouwt u de situatie niet? Bel
dan het alarmnummer 1-1-2. Want 1-1-2,
daar vangt de politie boeven mee.

Insluipers actief bij mooi weer
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!

Verdachte situatie:
bel alarmnummer 112
De politie houdt verscherpt toezicht en
surveilleert in de wijken, 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.
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Van het buurtcomité
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Voortbestaan Wevehuis bedreigd
door bezuinigingen
Uw mening is welkom!

T

Sinds 2007 zijn, mede door inspanningen van de drie buurtorganisaties (Buurtcomité
Tuindorp Oost, Tuindorpsbelang, Voordorp Vooruit), twee schoollokalen van de
Regen-boogschool aan de Wevelaan in gebruik als buurtlocatie, waar sindsdien vele
activiteiten voor en door de buurt plaats vinden.
Dit Wevehuis wordt voor diverse cursussen en samenkomsten ingezet: denk aan yoga,
kinderdans, jongerendisco, steen bewerken, weven, een koor, e.d. Maar als het aan de
gemeente ligt gaat hier op korte termijn verandering in komen.
In maart en juli jl. vonden twee bijeenkomsten voor gebruikers van het Wevehuis plaats.
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) presenteerde daar de plannen rond
Vernieuwend Welzijn, waarin wordt aangekondigd dat het Wevehuis per januari 2013
zal sluiten. De wijk Tuindorp Oost wordt gezien als een sterke wijk, die zelf in staat kan
worden geacht haar eigen buurtvoorzieningen te organiseren en te financieren. Als het
Wevehuis sluit zouden er volgens DMO andere ruimtes in de buurt kunnen worden
gezocht om de diverse activiteiten doorgang te doen vinden. Genoemd werden o.a. de
Jeruzalemkerk, het verenigingsgebouw van tuinencomplex "de Driehoek" en zelfs
buurtcentrum de Leeuw, een locatie die buiten onze wijk ligt.
Van de gebruikers kwam de opmerking dat elke activiteit specifieke eisen stelt aan de
ruimte, en dat ook de bereikbaarheid van groot belang is. Anders zullen de activiteiten
minder goed bezocht worden.
Inmiddels is er een brief naar de wethouder Welzijn gestuurd namens de drie buurtcomités. In dit schrijven wordt ervoor gepleit de lokalen van het Wevehuis beschikbaar
te houden voor buurtactiviteiten. Het antwoord dat op deze brief is gekomen, is nog
niet bevredigend.
Daarnaast heeft het buurtcomité in juni een vergadering belegd met de diverse bij het
Wevehuis betrokken partijen. Afgesproken werd dat in de komende maanden zal worden nagegaan welke mogelijkheden voor ons openstaan om het Wevehuis te kunnen
behouden.
Enkele ideeën die naar voren kwamen:
1. Een overzicht van de bezettingsgraad van het Wevehuis in de afgelopen jaren kan het
pleidooi om het Wevehuis te behouden, wellicht ondersteunen.
2. De gemeente bespaart rond € 5000,00 als het Wevehuis gesloten wordt, slechts een
klein bedrag op de hele bezuinigingspost. Wie weet is dit bedrag uit andere bronnen
alsnog te genereren.
3. De buurt zou de twee lokalen in zelfbeheer kunnen nemen. De kosten voor het
gebruik van het Wevehuis moeten dan wel omhoog, en er dient een beheerder te
worden gevonden die de bezetting coördineert en de sleutel bewaart.
Deze constructie zou verder uitgewerkt kunnen worden.
Een probleem bij de onderhandelingen is dat er nu al een leegloop te zien is in het
Wevehuis. Het ziet ernaar uit dat het Wevehuis het komende cursusjaar nog gewoon
open blijft, maar volledige zekerheid is er niet. DMO wil zich hiervoor hard maken, B en
W moet echter uiteindelijk beslissen en dit is nog niet gebeurd. Daarom hebben diverse
docenten voor het komend seizoen al naar een andere locatie gezocht om het risico te
vermijden dat er nog tijdens het seizoen geen ruimte meer beschikbaar is.
Als het Wevehuis als financieel aantrekkelijke buurtlocatie open zou kunnen blijven, is
de kans zeker groot dat er weer cursus- en activiteitengroepen terug komen.
In september zal er een vervolg zijn op de bijeenkomst van juni. We zullen ons dan
voorbereiden op de Raads Inspraak Avond, die de gemeente in het najaar zal houden
over de plannen rond het Wevehuis. We willen dan spreektijd aanvragen.
We roepen u van harte op uw gedachten te laten gaan over mogelijkheden om
het Wevehuis te behouden. Heeft u argumenten of suggesties? Mail deze dan
naar tuindorpoost@tuindorpoost.nl.
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Buurtcontactpersonen
In het gebied
Noordoost is
een aantal mensen als buurtcontactpersoon actief.
Cumulus Welzijn wil graag in contact
komen met nieuwe, actieve, wijkbewoners die als buurtcontactpersoon
een bijdrage willen leveren aan het
welzijn van senioren in de buurt.
De werkgroep richt zich met name op
senioren met een klein sociaal netwerk en senioren die weinig (kunnen)
ondernemen bijvoorbeeld vanwege
fysieke beperkingen.
Een buurtcontactpersoon legt
contact met senioren in de wijk,
biedt informatie, verwijst door en
levert eventueel praktische dienstverlening. Hij/zij onderhoudt contact
met medewerkers van Cumulus
Welzijn die ingeschakeld kunnen
worden voor activiteiten, begeleiding
en bemiddeling.
Buurtcontactpersonen vormen een
schakel tussen een vraag en een
mogelijke oplossing.
Heeft u belangstelling?
Neem dan voor meer informatie
contact op met:
Wies Kool tel. 271 95 82 of
e-mail: w.kool@cumuluswelzijn.nl
Ook dit jaar organiseert
de werkgroep weer een
Verwendag.
Wilt u meehelpen bij de organisatie
hiervan? Neem dan contact op met
de werkgroep via Mieke Schreuder
tel. 271 57 28 of Corry Huijsen
tel. 271 11 54
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Stichting
Buurtcomité
Tuindorp Oost:

Van Everdingenlaan 24,
3571 NP Utrecht
TUINDORP
OOST
Telefoon: 273 25 71
E-mail: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Website: www. tuindorpoost.nl

Wijkagenten:
Angela van Vegchel, Dennis Schuring
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

Sportief wandelen

Een combinatie van conditietraining
en ontspanning, dat is kort gezegd
wat de wandeltraining van Corenne
Boeve in houdt. “Heerlijk om samen
buiten actief te zijn en voldaan naar
huis te keren”, zo vertelt een deelneemster. Er wordt elke vrijdagochtend getraind op de prachtige
wandelroutes aan de rand van
Tuindorp Oost. “Elke keer heeft
Corenne weer andere oefeningen en
ze houdt daarbij rekening met het
weer, de samenstelling van de groep
en de route. Je merkt dat ze echt
ervaring heeft en het al jaren met
veel plezier doet”, zegt een andere
enthousiaste dame. “Voor het opbouwen van je conditie hoef je niet
naar een sportschool, als je dat niet
wilt”, vertelt Corenne. “Ik vind het
belangrijk dat mensen goed in hun

vel zitten en het
wandelen draagt
daar aan bij. Na
mijn zwangerschap
heb ik zelf ervaren
dat je met sportief
wandelen echt je
conditie kunt verbeteren. Soms lopen
we op hartslag en
soms meer op tempowisselingen. De
oefeningen zijn afwisselend en afkomstig uit de Tai Chi, Yoga, aerobic,
ontwikkelings-motoriek en fysiotherapie. Want ik ben naast sportief
wandeltrainer ook manueel therapeut. Iedereen die 30 minuten achter
elkaar kan lopen, kan mee doen.
Door de speciale technieken blijven
we een groep, waarbij wel iedereen
in zijn eigen tempo kan wandelen.
Vanaf 7 september start een nieuwe
najaarscursus. Het vertrek is om
9.00 uur vanaf het pleintje bij winkelcentrum De Gaard. Hier komen we
ook weer terug om 10.00 uur. Wie
een training wil proberen is welkom.
Informatie bij Corenne Boeve:
www.corenneboeve.nl
info@corenneboeve.nl
Tel. 06-242 726 65

Open Dag bij Scouting de
Derde Utrechtse Groep
Op zaterdag 1 september
heeft scoutingvereniging
de Derde Utrechtse groep
haar jaarlijkse Open Dag.
Van 12.00 tot 17.00 uur is
iedereen van 4 jaar en ouder
van harte welkom op het
scoutinghome Oase.
Lijkt scouting je leuk?
Wil je gewoon eens weten wat er bij
scouting nou gebeurt? Of, verveel je
je en heb je niets beters te doen?
Kan je maar een uurtje of toch de
hele middag. Het maakt ons niet uit
waarom en hoe lang, we zijn blij als
je komt. Iedereen van 4 tot 15 jaar
kan meedoen aan het programma.
Voor ouders en/of anderen staat er
koffie en thee klaar.
Programma.
Het programma gaan we nog niet
verklappen, maar het zullen echte
scoutingactiviteiten zijn.
In voorgaande jaren waren er o.a. de
volgende activiteiten: broodje bakken
of popcorn poffen boven een kampvuur, speurtocht, pionieren (toren
bouwen van houten palen en hout),
kabelbaan, survivalparcours, Ehbo,
zaklopen, balspellen.

Scouting de derde Utrechtse groep
De Derde Utrechtse groep is de op
één na oudste scoutinggroep uit
Utrecht. We zijn een gemengde
groep, wat betekent dat jongens en
meisjes alle activiteiten samen doen.
De kinderen worden opgedeeld in
leeftijdsgroepen, speltakken genaamd.
We hebben vier speltakken:
• Bevers (5 tot 7 jaar),
zaterdag 11.00 -13.00 uur
• Welpen (7 tot 11 jaar),
zaterdag 14.00 - 17.00 uur
• Verkenners (11 tot 15 jaar,
zaterdag 14.00 - 17.00 uur
• Rowans (15 tot 18 jaar),
woensdag 19.00 - 21.00 uur
Waar: Scoutinggebouw De Oase,
Kögllaan 26.
Voor meer informatie:
www.derdeutrechtsegroep.nl

VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
(stand van zaken op 10 augustus 2012)
A. Gerrit Rietveld College. Na de zomer
begint het voorbereidende werk voor de bouw
van de nieuwe school. Er worden bomen
geveld, maar ook worden er bomen verplaatst. Aan het einde van het jaar begint de
aannemer met het bouwrijp maken van het
terrein. De eerste helft van 2013 zal de bouw
van de school beginnen, op de plaats waar nu
het sportveld ligt.
B. Schoollokalen tekort. Zonder dat er een
datum is vastgesteld is er door DMO voor het
najaar een tweede consultatiebijeenkomst
aangekondigd, waarbij het inmiddels
afgeronde creatieve ontwerpproces voor de
uitbreiding van de Regenboogschool zal gaan
meedingen met de overige locaties in de wijk.
Welk ontwerp het is, of nog zal worden
gekozen, is ons op dit moment niet bekend.

Overzicht
drukke
dagen
De Marnix Academie probeert de parkeeroverlast
voor de buurt zoveel mogelijk te beperken.
In situaties waarin het niet mogelijk is de overlast
te beperken, brengt de academie de buurtbewoners vroegtijdig op de hoogte. Onderstaand alvast
een overzicht van de nu al bekende drukke dagen
bij de school. Omwonenden ontvangen in de week
voorafgaand aan activiteiten een aankondiging in
hun brievenbus.
Woensdag 29 augustus 2012
diploma-uitreiking
Vrijdag 28 september 2012
lezing
Woensdag 24 oktober 2012
uitreiking propedeuse
De Marnix Academie wijst bij iedere activiteit op
de beperkte parkeergelegenheid in de omgeving
van de Marnix Academie en verzoekt bezoekers
zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te
komen.

Informatiemarkt Wonen
in Veemarkt 8 september
Het Veemarktterrein wordt een woonwijk, de
ontwikkelingen hiervan zijn in volle gang.
Zelfbouw van woningen, individueel of in
bouwgroepen, staat centraal.
Om geïnteresseerden zo uitgebreid mogelijk
over de vele mogelijkheden over wonen in
Veemarkt te informeren, wordt op zaterdag
8 september 2012 van 11.00 tot 15.00 uur
een informatiemarkt georganiseerd op het
Veemarktterrein.
Kijk voor meer informatie over het programma
op www.woneninveemarkt.nl.
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SEPTEMBER IS FORTENMAAND
Bij ons in de buurt:

Open Dag
Fort De Bilt
8 september 2012
Een boeiend programma van
12-17 uur met rondleidingen, bezoek
monument, speurtocht voor jonge
kinderen, tentoonstelling voor
scholieren vanaf 10 jaar, tentoonstelling over de 300 jaar Vrede van
Utrecht (Nederlands en Engels),
info over de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en koffie/thee terras.
Adres: Biltsestraatweg 160,
3573 PS Utrecht
tel. 272 35 00
www.vredeseducatie.nl

Fort van de Democratie
Dag van de Democratie
zaterdag 15 september
Van 12-17 uur Open Dag met:
- Interactieve tentoonstelling over
democratie, respect, vrijheid van
godsdienst en meningsuiting, vanaf
14 jaar in voormalige atoomschuilbunker
- Speciale aandacht voor het verblijf
van Bescherming Bevolking (BB) op
Fort Lunet 1.
- Educatieve film over democratie
Toegang gratis
Adres: Fort Lunet I, Koningsweg 290
3585 LD Utrecht
www.fortvandedemocratie.nl

Fort Blauwkapel
8 en 9 september
Mogelijkheid tot pannenkoeken eten
op Fort Blauwkapel tussen 11-17 uur.
Tijdens de jaarlijkse Fortenmaand zijn
er weer rondleidingen op het Fort
Blauwkapel. U krijgt tijdens de rondleiding veel over de historie van het
Fort en de waterlinie te horen.
Bij Gilde Utrecht kunt u zich aanmelden voor de rondleidingen
(www.gildeutrecht.nl).
Uiteraard moet na al deze indrukken
6

de innerlijke mens verzorgd worden.
En wel met een Hollands Pannenkoekenfestijn. Ben u niet met de
rondleiding mee geweest? Geen
nood, u bent evengoed van harte
welkom voor een smakelijke pannenkoek en een heerlijk drankje.
Adres: Kapelweg 2, 3566 MK Utrecht
Tel. 271 59 49

Fort Ruigenhoek
22 en 23 september
Als eerbetoon aan gedragsbioloog
Niko Tinbergen - bekend van zijn
experimenten met meeuwen - maakt
Cowboy bij Nacht een zintuiglijke en
muzikale voorstelling over prikkels
en hoe deze ons mensengedrag
beïnvloeden. Eén ding is zeker:
Don’t trust your instincts!
Meer info:
www.demeeuwenvantinbergen.nl
Adres: Ruigenhoeksedijk t.h.v. 125
3737 MR Groenekan

Fort Voordorp
15 en 16 september
Happinez Festival
Van 10 -18 uur: Happinez komt tot
leven op het sfeervolle eiland Fort
Voordorp. Boeiende lezingen en
workshops, meditatiesessies, yogalessen, muziek en tal van kraampjes
met de mooiste producten en
heerlijk, eerlijk eten en drinken.
Ruim 30 sprekers maken hun
opwachting, o.a. Tara Stiles (yogadocent van Deepak Chopra), schrijver
Geert Kimpen, mindfulness-trainer
Andy Puddicombe, de meditatieleraar
van dit moment, en Happinez
columnist Susan Smit.

Meer info:
happinez.nl/happinezfestival.htm
Adres: Voordorpsedijk 28b
3737 BK Groenekan

AGENDA
Bikkershof
Feest 25 jaar
Bikkershof
22 september
Op 24 september 2012
bestaat de Bikkershof
officieel 25 jaar.
We vieren dit op zaterdag 22 september.
Een kleine groep mensen is bezig met de voorbereidingen voor activiteiten en een jubileumboek.
Heb je ideeën of wil je meedoen meld je dan
aan: info@bikkershof.nl
Oproep foto/gedichtenwedstrijd
voor 25 jarig bestaan
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de
Bikkershof organiseren wij een wedstrijd waar alle
creatieve geesten uit de buurt en ook oudgedienden
aan kunnen deelnemen. In dichtvorm of 2D beeld
kan iedereen los gaan over het thema: ‘Gedachte(n)
over de Bikkershof’ in het verleden of in de (verre)
toekomst.
Het gedicht mag niet langer zijn dan 150 woorden
en het 2D product niet hoger dan 1 A4.
Mail het voor 3 september naar:
wedstrijd@bikkershof.nl of per post/ inleveren bij:
Jeroen ten Houten de Lange, Bekkerstraat 21,
3572 SB Utrecht, tel. 06-19560602 of
Marinka 06-26340685
Uiteindelijk worden de genomineerde gedichten
en beelden op ludieke wijze geëxposeerd op
22 september en het winnende product zal de
Bikkershof blijvend gaan sieren.
Vanwege ons 25 jarig jubileum worden er het hele
jaar door activiteiten georganiseerd. Op vrijdagavonden treden er koren op in de Bikkershof. Eind juni
beet Horus de spits af onder belangstelling van een
grote groep aanwezigen.
Adres: binnentuin tussen Bekkerstraat, Goedestraat
en Bouwstraat. www.bikkershof.nl.

De Lichtkring
Boetseren
Hebt u vanaf september zin
om iets met uw
handen te doen en hebt u
behoefte aan een gezellig clubje? Kom dan naar de
boetseerochtend. We boetseren dierfiguren of andere
dingen. We hebben op
het moment 4 dames die
meedoen. U hoeft niets
te kunnen! Misschien
gaan we ook wel met
speksteen werken.
Vanaf 14 september
vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Om de week tot Kerstmis. De Herfstvakantie is vrij.
U kunt u opgeven bij: Els Bücker tel: 252 33 83.
Graag inspreken in het antwoordapparaat met uw
telefoonnummer.
Adres: Eykmanlaan 72, 3571 JV Utrecht
Helga van Lieshout, activiteitenbegeleiding
tel. 258 86 14

ACTIVITEITEN

De Utrechtse Fabriek
8 en 9 september 2012
Kom een kijkje nemen `achter de
schermen’ van 55 webwinkels. Je kunt
dit weekend hun producten voelen,
zien, ruiken, proeven en gelijk meenemen! De markt vindt plaats in het
Griftpark en begint om 10.00 uur en
eindigt om 17.00 uur.
Neem je picknickkleedje mee want in
het park is er genoeg ruimte om je te
settelen met lekkere broodjes, koffie en
verse jus d'orange.
Kinderen kunnen dieren knuffelen in de
kinderboerderij en zich uitleven in de
grote speeltuin.
Er zijn verschillende creatieve workshops te volgen voor zowel kinderen
als volwassenen.
Neem genoeg cash mee, want voor een
pinautomaat moet je 5 minuten lopen.
Honden zijn helaas niet toegestaan.
Parkeren kan in De Grifthoek,
Wittevrouwensingel 96.
Meer info:
deutrechtsefabriek.blogspot.nl
Solidair Griftpark
Zondag 16 september
• Optreden Div-a-Jazz
• Met de Hinnikwagen door het park
• Optreden van Verrekte Knoeris
Magic Circus
Vrijdag 26 t/m
zondag 28 oktober
Aanvang voorstelling
om 16.00 uur
Zaterdag ook een voorstelling om 19.00 uur

Voorverkoop:
Bobbies,
Blauwkapelseweg 15
Tel. 272 31 46
Kassa open een uur voor aanvang
Duur voorstelling 90 minuten
www.magic-circus.nl

ACTIVITEITEN
IN GRIFTSTEEDE
Expositie handgemaakte
collages
Van 21 augustus tot en met
23 september aanstaande
exposeert
Femke van
der Rijst haar
collages
in de
expositie
‘Memoires’.
Femke van der
Rijst (1982) is
in 2007 begonnen met het maken van collages,
zonder gebruik te maken van de
hedendaagse digitale technieken.
Haar werk heeft zowel figuratieve als
abstracte aspecten, en ontstaat door
een samenspel van spontaniteit,
intuïtie en fantasie. Ze weet herkenbare maar onrealistische beelden te
creëren die verrassend zijn. Elke
collage is handgemaakt en uniek.
Een maand lang exposeert zij 13 van
haar werken die zijn gemaakt in de
periode 2007 tot heden.
De tentoonstelling is geopend
van dinsdag tot en met zondag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Gezocht:
Vrijwilligers voor
uitgiftepunt
Als het lekker weer is en het
zonnetje schijnt dan komen
mensen graag op bezoek bij
Griftsteede. Voor koffie en thee
staat er een goede machine, maar
voor een pakje drinken of een ijsje
moet het uitgiftepunt open zijn.
Dit is niet altijd het geval.
Het uitgiftepunt wordt
gedraaid door vrijwilligers.
Wij zijn op zoek naar aanvulling in deze vrijwilligersgroep op zaterdag en zondag.
Interesse? Neem contact op
met Griftsteede. Dit kan via mail,
Griftsteede@utrecht.nl of via de
telefoon, 272 28 88

Griftsteede / Griftpark. Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht. Tel. 272 28 88,
griftsteede@utrecht.nl - www.utrecht.nl/griftpark of: www.cumuluswelzijn.nl

Reünie 23 september
Bent u betrokken bij de Tuindorpkerk of bent u in
het verleden bij deze kerk betrokken geweest?
Dan bent u van harte uitgenodigd op de feestelijke
reünistenkerkdienst op zondag 23 september.
Als speciale gast zal optreden theatermaker en
theoloog Kees van der Zwaard. De dienst begint
om 10.00 uur. Na afloop wordt er koffie en thee
en een lunch geserveerd. U wordt vriendelijk
verzocht zich voor 10 september op te geven via
jubileumtuindorpkerk@gmail.com Kent u nog
andere oud-leden van de Tuindorpkerk? Maak ze
dan attent op onze reünistendienst!
Adres: Prof. Suringarlaan 1

Activiteiten
in de
Jeruzalemkerk
Kom gezellig een
bridgecursus volgen!
Ik heb al een aantal enthousiaste aanmeldingen
om in het najaar een nieuwe bridgecursus te
starten. Wie heeft er zin? Als er genoeg belangstelling is ga ik zowel een beginnerscursus doen
(donderdagavond) als een cursus voor tweedejaars
bridgers (woensdagavond). We spelen in de
Jeruzalemkerk (tegenover Winkelcentrum
De Gaard). Ik hoor graag van je. Opgave/info bij
Henk Willemsens, gediplomeerd bridgedocent
henkwillemsens@casema.nl of tel. 273 57 37

Onderwegkerk
Blauwkapel
Concert 26 augustus
15.00 tot 16.00 uur
Renaissancemuziek uit
Frankrijk, Italië en Spanje
gespeeld en gezongen
door Ensemble Oriana.
Concert 30 september
15.00 tot 16.00 uur
Gemengd Koor Nootabene o.l.v. dirigent Gerard
Legeland besluit de concertserie in Blauwkapel met
een feestelijk en gevarieerd programma wereld- en
klassieke muziek, negrospirituals en swing.
Dit concert vormt tegelijk de officiële afsluiting van
de fortenmaand 2012 in Utrecht.
Onderwegdiensten
Tot en met de eerste zondag in november
organiseert de Vereniging van Vrienden van
Blauwkapel iedere zondagmorgen een
oecumenische onderwegdienst; aanvang om
10.30 uur. Deze diensten duren ongeveer 40 tot
45 minuten en de voorgangers hebben een
wisselende kerkelijke achtergrond.
Nadere informatie over de concerten en onderwegdiensten: www.onderwegkerkblauwkapel.nl
tel. 228 73 42
kerkblauwkapel@hotmail.com
7

Gezocht:
Vrijwilligers bij het
hutten bouwen in
het Griftpark
In de herfstvakantie (13 t/m
21 oktober) staat het hutten
bouwen in het Griftpark gepland.
Het vernieuwend welzijn heeft zijn
intrede gedaan en dat houdt in
dat wij verwachten dat bezoekers
mee helpen met openstelling en
activiteiten. Wij zijn op zoek naar
mensen die samen met een speeltuinmedewerker de huttenweek
willen begeleiden.
Het huttenbouwen is in de herfstvakantie op iedere dag behalve op
maandag. Het begeleiden van
deze activiteit houdt in de uitleen
en uitdelen van hamers en spijkers
en zo nu en dan een bouwkundige controle zodat het
huttendorp niet gevaarlijk wordt.
De tijd waarop hulp nodig is,
is tussen 10.00 en 17.00 uur.
Aanmeldingen en of reacties
graag mailen naar
griftsteede@utrecht.nl
of via de telefoon, 272 28 88
Als zich geen mensen aanmelden
kan het hutten bouwen helaas
niet doorgaan.
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Wijziging
buslijnen

De gemeente heeft
gereageerd op de
brief van het buurtTUINDORP comite over het
OOST
wijzigen van de buslijnen (zie vorige wijkkrant).
In de brief staat dat de
bezuinigingen en dus de
wijzigingen acceptabel zijn.
Vanuit Tuindorp Oost verdwijnt de
directe verbinding met NS station
Overvecht. Via een overstap bij de
Blauwkapelseweg of vanaf de
Eykmanlaan blijft deze verbinding
wel mogelijk via een nieuwe lijn.
Vanuit Voordorp blijft er wel een
buslijn via De Gaard naar het
centrum rijden. Tussen De Gaard
en Utrecht centrum wordt alleen
een andere route gereden.
Voor meer informatie zie:
www.regioutrecht.nl
onder het kopje
`Voorgenomen
wijzigingen
OV 2013’
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Wist u……
Wist u…….dat ook de Boekelaan bezocht is
door vreemde vogels. Hier betrof het 5 halsbandparkieten. Van een afstand makkelijk te
verwarren met een dwergpapegaai.
Wist u…….dat met ingang van juli in een
groot deel van de stad de straatverlichting
vervangen wordt. Ook in ons postcodegebied
(3571). Afhankelijk van de staat gaat het om de
vervanging van de armatuur dan wel de hele
lichtmast. Dit kan enige overlast geven, maar
duurt nooit langer dan een dag. Voor november
moet het afgerond zijn.
Zie ook www.utrecht.nl/wijken.
Wist u…….dat de Senioren Activiteitenkalender Noordoost gratis is af te halen bij o.a.
seniorencomplex Nieuw Bleyenburg of te downloaden via www.cumuluswelzijn.nl. De kalender
bevat naast eenmalige activiteiten, zoals een
mode-show, BBQ of voorleesmiddag ook alle
reguliere, terugkerende activiteiten. Iedere twee
maanden verschijnt een nieuwe, geactualiseerde
versie.
Wist u…….dat het aan de rand van Tuindorp
Oost goed toeven is. Sjors van Tessel van de
Amsterdamsestraatweg is op zijn landje achter
het Q8 benzinestation van ’s ochtends vijf tot
’s avonds elf. Dol op zijn zelfgebouwde huisje,
de kippen en konijnen die hij opvangt, de vrijheid en het buitenleven. Iedereen die langskomt
kan een bakje koffie krijgen. En als ze dan ook
nog voer doneren voor de dieren, is Sjors een
tevreden mens. (Bron: UN 02-08-2012)
Wist u…….dat professor Kernkamp, naamgever van het Kernkampplanstoen, bovenmenselijk was?

PRIKBORD
KUNSTGESCHIEDENIS
IN DE TUINDORPKERK
een prachtige locatie toch
voor cursussen kunstgeschiedenis?
voor informatie hierover kunt
u terecht bij dhr leon daemen via
info@bureauleonart.nl
of bellen naar 699 14 11.

STREEKPRODUCTEN
GELEVERD AAN HUIS
probeer nu een krat van de
streekmolen, gevuld met vers
fruit, verse groenten, vlees
en/of vis of een vegetarisch
ingrediënt, brood van de
veldkeuken in amelisweerd en
minimaal 2 extra ingrediënten
zoals kaas, jam, etc.
eerlijke streekproducten,
gratis thuisbezorgd, met
toepasselijke recepten op
de website.
informatie en aanmelden:
www.streekmolen.nl
of tel: 035-544 50 11

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant

Wist u…….dat Tuindorp Oost zijn eigen zandvlakte heeft? Een klein en rustig natuurgebied,
te vinden aan de Cohenlaan, op de plaats van
de in 2009 gesloopte school, en voor de buurt
een beoogde plek voor een multifunctioneel
gezondheidscentrum.
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Wist u…….dat de parkeerplaats van
De Gaard niet altijd een vrijplaats is om je auto,
of wat daar voor door gaat, onbeperkt en
eindeloos te parkeren? Lang parkeren is niet
verboden, maar als het vehikel overduidelijk
niet meer gebruikt wordt, kan dit uiteindelijk
verwijderd worden door de dienst Toezicht en
Handhaving. Toezicht en Handhaving voert
geen actief beleid, maar zal wel reageren op
informatie uit de omgeving.

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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