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TUINDORP OOST
Stralende Koninginnedag
voor jong én oud
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.
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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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

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.
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
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Reactie van Buurtcomité
op wijziging buslijnen

Enige tijd geleden is bekend geworden dat
de buslijnen in onze buurt zullen veranderen,
vanwege de bezuinigingen.
Lijn 5 tussen Voordorp en Utrecht CS zal
vervallen en lijn 8 zal als eindpunt Voordorp
krijgen in plaats van Overvecht.
TUINDORP Lijn 8 zal ook niet meer door Wittevrouwen
OOST
rijden, maar over de Blauwkapelseweg.
Vanuit Tuindorp Oost wordt Overvecht, en vooral het
station, moeilijker bereikbaar. Ook Tuindorp, Tuinwijk en
Pijlsweerd zullen alleen nog met een extra overstap in
het centrum bereikbaar zijn. Veel buurtbewoners maken
zich zorgen over de veranderingen, vooral ouderen die
afhankelijk zijn van de bus. Het Buurtcomité Tuindorp Oost
heeft in mei een brief geschreven aan de gemeenteraad,
waarin deze zorgen worden verwoord. Het Buurtcomité
pleit er ook voor dat de Eykmanlaan bij de Kapteynlaan
voor bussen bereikbaar moet blijven vanuit Tuindorp Oost;
met de plannen voor uitbreiding van winkelcentrum De
Gaard moet hiermee rekening worden gehouden.
Binnenkort zal het BRU (Bestuur Regio Utrecht) de
definitieve wijzigingen vaststellen. Hopelijk worden alle
bezwaren van burgers en gemeenteraadsleden hierin
meegenomen. In de zomer wordt de nieuwe dienstregeling
uitgewerkt voor december, wanneer de veranderingen in
zullen gaan.
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Redacteur wijkkrant gezocht

In verband met het aanstaande vertrek van een van
de vier redacteuren zoeken wij een nieuwe (nieuwsgierige) redacteur om ons team te komen versterken.
De werkzaamheden zijn divers en worden in overleg
verdeeld over de redacteuren en bestaan uit o.a.:
• Vergaren en verzamelen van nieuws, wetenswaardigheden uit en activiteiten in de wijk door
eigen waarneming, uit de krant(en), het eigen
netwerk, de gemeente, de vaste relaties.
• Onderhouden van contacten met vaste relaties, zoals buurtcomité, scholen, tuinvereniging, politie, wijkbureau, via e-mail
en door het bezoeken van activiteiten en vergaderingen.
• Het redigeren van de aangeleverde kopij, en soms het zelf
schrijven van een artikel.
• Per nummer twee keer een redactievergadering, die zowel
zakelijk als gezellig is.
• Contacten onderhouden met de vormgever en de drukproef
corrigeren.
• Ondersteunen van de logistiek manager bij de verspreiding onder
bezorgers, en het bezorgen van de wijkkrant bij de vaste relaties
• Het laten plaatsen van relevante artikelen op de website.
Wij zijn op zoek naar iemand die:
nieuwsgierig van aard is, woonachtig in Tuindorp Oost, affiniteit
met taal en redactiewerk heeft en voldoende tijd heeft om zes keer
per jaar een wijkkrant met ons te maken.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Elisabeth de Ligt,
eindredacteur, via mail: redactie@tuindorpoost.nl of tel. 271 13 58

Leeftijdsopbouw Tuindorp Oost per 1 januari 2012
Het aantal inwoners in Tuindorp Oost is nagenoeg gelijk
gebleven aan voorgaand jaar: 2.732 mensen. Daarvan zijn
1.529 vrouw en 1.202 man. Bij de 80-plussers is de verdeling
256 vrouwen en 97 mannen. Het percentage jongeren tot en
met 11 jaar heeft zich gestabiliseerd. De daling van het aantal
65-plussers zet door. Daarbinnen wordt het aandeel van de
80-plussers steeds groter, en bedraagt nu meer dan 50% van
deze volledige leeftijdsgroep.
Het aantal woningen in Tuindorp Oost bedroeg per 1 januari
1.404. De gemiddelde woningbezetting is gestaag stijgend.
Per 2002 1,84 personen, nu 1,92 personen. Voor de stad als
geheel is de gemiddelde woningbezetting 2,33 personen.
Totaal aantal inwoners

2002
2.550
0 t/m 3 jarigen
87
4 t/m 11 jarigen
149
12 t/m 17 jarigen
107
18 t/m 24 jarigen
133
25 t/m 34 jarigen
345
35 t/m 44 jarigen
319
45 t/m 54 jarigen
302
55 t/m 64 jarigen
243
65 t/m 79 jarigen
531
80-plussers
334
Leeftijden in procenten 2002
0 t/m 3 jarigen
3,4
4 t/m 11 jarigen
5,8
12 t/m 17 jarigen
4,2
18 t/m 24 jarigen
5,2
25 t/m 34 jarigen
13,5
35 t/m 44 jarigen
12,5
45 t/m 54 jarigen
11,8
55 t/m 64 jarigen
9,5
65 t/m 79 jarigen
20,8
80-plussers
13,1
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2003
2.553
94
162
118
131
347
304
319
242
526
310
2003
3,7
6,3
4,6
5,1
13,6
11,9
12,5
9,5
20,6
12,1

2004
2.547
94
165
115
139
371
303
329
240
482
309
2004
3,7
6,5
4,5
5,5
14,6
11,9
12,9
9,4
18,9
12,1

2005
2.564
78
173
118
164
354
313
342
242
468
312
2005
3,0
6,7
4,6
6,4
13,8
12,2
13,3
9,4
18,3
12,2

De 2.731 inwoners zijn verdeeld over 1.471 huishoudens,
waarvan 56,3 % alleenstaand. Voor de stad als geheel zijn de
316.277 inwoners gespreid over 163.762 huishoudens, waarvan
54,1% alleenstaand.
Ongeveer 19% van de inwoners van Tuindorp Oost heeft een
allochtone afkomst. Volgens de definitie zijn dat inwoners waarvan tenminste een ouder niet in Nederland is geboren, ongeacht
waar de inwoner zelf is geboren.
Hiervan 10% westerse allochtonen. Van deze inwoners is
minstens een van de ouders geboren in Europa, Noord-Amerika,
Oceanië, Indonesië of Japan.
Bron: GBA /WistuData
2006
2.563
74
160
136
155
353
314
338
260
456
317
2006
2,9
6,2
5,3
6,0
13,8
12,3
13,2
10,1
17,8
12,4

2007
2.586
75
172
137
185
336
302
358
260
446
315
2007
2,9
6,7
5,3
7,2
13,0
11,7
13,8
10,1
17,2
12,2

2008
2.581
68
170
141
226
345
296
349
252
410
324
2008
2,6
6,6
5,5
8,8
13,4
11,5
13,5
9,8
15,9
12,6

2009
2.612
69
161
145
247
374
294
344
255
390
333
2009
2,6
6,2
5,6
9,5
14,3
11,3
13,2
9,8
14,9
12,7

2010
2.732
80
180
141
262
393
315
370
263
388
340
2010
2,9
6,6
5,2
9,6
14,4
11,5
13,5
9,6
14,2
12,4

2011
2.732
81
191
142
258
379
317
369
292
354
349
2011
3,0
7,0
5,2
9,4
13,9
11,6
13,5
10,7
13,0
12,8

2012
2.731
87
189
132
249
398
330
356
290
347
353
2012
3,2
6,9
4,8
9,1
14,6
12,1
13,0
10,6
12,7
12,9

Utrecht
316.277
18.331
27.978
15.608
43.793
66.253
50.222
36.525
26.037
23.045
8.485
Utrecht
5,8
8,8
4,9
13,8
20,9
15,9
11,5
8,2
7,3
2,7

Koninginnedag 2012

BERICHT VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’
Geld ophalen voor goede doelen

Kijk voor een impressie van Koninginnedag
2012 op de Facebook pagina: Koninginnedag
Kouwerplantsoen en op www.tuindorpoost.nl.

Wat hadden we een geluk
met het mooie weer afgelopen
Koninginnedag. Mijn kinderen
waren er dit jaar voor het eerst
bij. Ze hebben genoten van
alles. De spellen, het springkasteel, de knakworstjes en het
ijsje. En de medaille na afloop
deed het hem helemaal, trots als een
pauw. Het Oranjecomité heeft er dit
jaar weer voor gezorgd dat ontzettend veel
kinderen een fantastische dag hebben gehad.
Maar ook alle vrijwilligers op de dag zelf;
ontzettend bedankt voor al jullie inzet.

De politie heeft de laatste tijd een aantal meldingen gehad uit de wijk over kinderen die geld
ophalen voor goede doelen. Helaas is gebleken
dat niet in alle gevallen sprake was van bestaande acties, en was het geld waarschijnlijk
bestemd voor hun eigen spaarpot. Zo kwam bij
de politie onder meer een melding over een
verdachte sponsorloop, waarvoor direct contant
geld moest worden gegeven. Navraag bij de
school waarvan de kinderen zeiden te zijn, leerde
de wijkagent dat de school van niets wist.
Natuurlijk zijn er gelukkig heel veel kinderen die
wel degelijk geld ophalen voor een goed doel.
Advies van de politie is om geen geld te geven
aan kinderen die u niet kent, of die een verhaal
houden waarbij u geen goed gevoel heeft. Geef
geen grote bedragen of vraag om een rekeningnummer waarnaar u het bedrag kunt overmaken.
Ook kunt u bij twijfel vragen om een contactpersoon van de school of organisatie namens wie
de kinderen zeggen te komen. Bel deze dan eerst
op. Vraag de kinderen eventueel om later terug te
komen.

Pas op voor babbeltrucs
Komt een volwassen persoon aan de deur met
een verhaal dat u niet vertrouwt, wees dan alert.
In Tuindorp Oost zijn bewoners geregeld slachtoffer geworden van babbeltrucs. Vraag voor de
zekerheid om een legitimatie en neem telefonisch
contact op met het bedrijf of de instantie namens
wie men zegt te komen. Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc? Meldt u zich dan
bij de politie van het district Utrecht stad via
telefoonnummer: 0900 – 88 44.

Let op uw kredietlimiet!

Foto’s Nadieh Ottink, Willeke Engelberts, Magriet van der Veen

LINTJESREGEN IN ONZE BUURT
De vormgever van de wijkkrant de heer A.W. (Aard) de Kruijf is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aard is werkzaam als zelfstandig ondernemer en is al ruim twintig jaar als vrijwilliger actief bij voetbalvereniging
Sporting '70 te Utrecht. Hij was onder meer uitvoerder van het sponsorbeleid,
bestuurslid algemene zaken, organisator van de klaverjasavonden en leider van
het team 'senioren 2'. De redactie en opmaak van het lustrumboek dat in 2010
tot stand is gekomen, was van zijn hand. Tot op heden is de heer De Kruijf
scheidsrechter van de voetbalvereniging.
Ook zijn echtgenote ontving een koninklijke onderscheiding:
Mevrouw A.H.M. de Kruijf-Osterhaus - Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Net
als haar man is mevrouw De Kruijf sinds 1991 vrijwilliger bij de Utrechtse voetbalvereniging Sporting '70. Zij leidde en trainde verschillende jeugdteams en
was de drijvende kracht achter feestavonden en de jaarlijkse 'grote clubactie'.
Tot op heden is mevrouw De Kruijf algemeen paviljoen- en barcoördinator op
de zaterdagen.
Wij feliciteren beide gedecoreerden met hun welverdiende onderscheiding!

Verlies of diefstal van uw bankpas is al vervelend
genoeg. Het levert een hoop administratieve
rompslomp op en het kan een flinke financiële
domper betekenen. De wijkagent heeft een aantal keer moeten constateren dat de schade voor
de gedupeerde extra groot was als gevolg van
een hoge kredietlimiet op de bankrekening.
Er kunnen tal van redenen zijn om, al dan niet
tijdelijk, uw kredietlimiet te verhogen; bijvoorbeeld als u op vakantie gaat en u er zeker van
wilt zijn niet dat u zonder geld komt te zitten.
Veel mensen vergeten dan om de limiet later
weer te verlagen. Een dief kan daarvan profiteren
door in één keer duizenden euro’s van uw
rekening te halen. De politie adviseert daarom
om uw kredietlimiet nog eens in ogenschouw te
nemen en af te wegen of deze nog steeds past
bij uw behoefte. Pas deze zo nodig aan.

Wijkagent op Twitter
Wijkagent Dennis Schuring is sinds enige tijd
ook te volgen op Twitter. Hij bericht over zijn
activiteiten in en voor de wijk. U kunt hem
volgen via @PolitieTuindorp
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NIEUWS VAN BASISSCHOOL

DE REGENBOOG

“CSI” op school

T

Toen we maandagochtend op school
kwamen, was er een plaats delict in
scene gezet, onze bio-leraar lag
(zogenaamd) dood op de grond. Dit
was het begin van onze project week
CSI – GRC ! De rode draad van het
project is misdaad, veiligheid, slachtoffers/daders en hulpverlening.
Nadat we het schokkende nieuws van
de moord op onze bio-leraar hadden
verwerkt gingen we met de trein naar
Ede-Wageningen. We brachten een
bezoek aan het instituut ''G4S Training
& Safety'' waar we hebben geleerd hoe
je met vuur om moet gaan en hoe je
vuur moet bestrijden. Zij leerden ons
vooral om je hoofd koel te houden in
een noodsituatie.
Dinsdagochtend kwam er een
ambulancebroeder op ons schoolplein,
hij heeft ons de binnenkant van de
ambulance laten zien, en uitgelegd hoe
het in zijn werk gaat als er iemand gewond is maar ook wat je moet doen in
geval van moord of een ander misdrijf.
Hij beschreef zijn baan als 'een gespecialiseerd taxibedrijf' wat wij wel een
leuke vergelijking vonden. In de middag
gingen we naar het Diakonessenhuis,
waar we zijn geïnformeerd over de
spoedeisende hulp en over hun
''alcohol-preventie project''.
Woensdag gingen we in groepjes
onderzoeken wie nou de dader was van
de moord op onze bio-leraar. We
hebben onderzoek gedaan naar verschillende vingerafdrukken, haren en
bloedgroepen. En uiteindelijk hebben
we de dader gevonden!
Donderdag is een forensisch onderzoeker bij ons op bezoek geweest, zij
heeft ons verteld hoe het is om zo'n
baan te hebben. Wat ons opviel was
dat als er ook maar een klein ding niet
volgens de regels gaat op het plaats
delict, dat de advocaat van de verdachte met gemak de zaak kan laten
sluiten omdat het bewijs dan niet meer
geldig zou zijn. Ook kwam er iemand
van slachtofferhulp. We dachten dat
slachtofferhulp alleen emotionele
ondersteuning geeft, maar het blijkt dat
ze ook juridische en praktische ondersteuning geven. Vervolgens zijn er ook
nog twee wijkagenten en een advocaat
langs geweest. Het was een lange dag,
maar zeker de moeite waard.
Al met al vonden wij het een geslaagd
project!
Bobby Bloemkolk &
Tristan van Tuijl, 4V2
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ACTIE
VOOR
TODOS
Op 22 mei 2012
hield Basisschool
De Regenboog
(Wevelaan) een
actie-uur voor
TODOS (TOekomst DOor
Sport). Het was een heel gezellig
en heel geslaagd uur. Er was
o.a. een koek en zopie, twee
grabbeltonnen, schoenwerpen, blikgooien en een bios en nog veel
meer. Ook verkochten kinderen
koekjes en andere zelfgebakken
dingen. Er is op de Wevelaan in
het totaal ongeveer € 500,- opgehaald. En op de Regentessenlaan
is er alleen in groep 5/6 al

SCHOOL IN DE WERELD
Onze school is aangesloten bij
het School in de Wereld-project.
Om andere kinderen uit andere
culturen te leren kennen van
andere scholen.
Woensdag 11 April hadden wij een
School in de Wereld-dag!

Een dag waarop je leerlingen
van een andere school ontmoet.
Groep 6/7 van de Wevelaan deed
dat met Basisschool De Schakel
uit Overvecht. Voordat deze dag
kwam hadden we postdozen
gemaakt waarin we brieven naar
elkaar stuurden met informatie
om elkaar alvast een beetje te
leren kennen.
De dag zelf was erg gezellig!
We hebben activiteiten gedaan
zoals: sport, drama, spellen om
elkaar te leren kennen & crea.
Ook hebben we Basisschool De

€ 1.500,- opgehaald. En ook
met de rest erbij
€ 2.500,UITLEG OVER
TODOS
TODOS is een
organisatie die
sportactiviteiten
organiseert voor
kinderen in ont-wikkelingslanden.
Maarten, de zoon van Bep de
Kruijf werkt ook bij TODOS,
maar is niet de oprichter. Hij
komt binnen een paar weken
terug uit Zuid-Amerika en geeft
ons nog extra uitleg. Helaas is
dat pas na de actie.
Geschreven door:
Meret Baumgartner (groep 7)
en Justien Heideman (groep 7)
Schakel de kanjertraining laten
meemaken. We hebben de regels
besproken en vertrouwensoefeningen gedaan. Dat ging
super goed.
Er was ook een pauze met
lekkere hapjes die de ouders van
kinderen hadden gemaakt.
Het was leuk om
elkaar zo te leren
kennen, omdat
sommige kinderen
elkaar al kenden
van schaatsen. En
dat ging niet zo
goed, dus hadden
ze vooroordelen.
Maar door deze
dag, de brieven
vooraf, de leuke
spellen en het leren
samenwerken was het echt heel
leuk!
De dag werd afgesloten met een
‘School in de wereld’ lied. En dag
waarin we elkaar een beetje beter
hebben leren kennen. Zoals dat
lied zegt; …Of van Normen en
van Waarden,
Of hoe dat het dan ook heet,
Je bent niet alleen op aarde,
‘Tis maar dat je dat dan weet!
Namens alle kinderen van Groep
6 / 7 van de Wevelaan.
Geschreven door: Riemke en
Nienke uit groep 6

MARNIX ACADEMIE

Introductieweek op andere
locatie
De introductieweek voor eerstejaars
studenten wordt in augustus 2012
niet in en om de Marnix Academie
aan de Vogelsanglaan gehouden.
In overleg met de studentenraad is
besloten de introductieweek op een
externe locatie te organiseren.
Hiermee breekt de Marnix Academie
met een jarenlange traditie. Om
elkaar, de academie en de stad

Utrecht te leren kennen sliepen de
nieuwe eerstejaars in de week voor
de start van de colleges in het gebouw aan de Vogelsanglaan en
ondernamen allerlei activiteiten.
De overnachtingen en een groot deel
van de activiteiten vinden nu elders
plaats. Om toch het gebouw te leren
kennen, zullen wel enkele activiteiten
in het gebouw van de Marnix Academie plaatsvinden.
De traditionele feestavond op de
donderdag zal vermoedelijk wel doorgang vinden in het gebouw.
Aansluitend worden de studenten
weer naar de overnachtingslocatie
vervoerd. Over de exacte invulling
van het programma en de onderdelen
die wel op het eigen terrein plaatsvinden is op dit moment nog niets
bekend. Met de studentenraad is
afgesproken dat de omwonenden
tijdig worden geïnformeerd.

Fleur helpt kinderen met dyslexie
Mijn naam is Fleur Verhaar en ik
ben werkzaam in het basisonderwijs, momenteel in groep 8 en als
Remedial Teacher. Sinds een jaar
heb ik een opstartende eigen
praktijk waarin ik kinderen begeleid met dyslexie.
Na de PABO ben ik gaan werken op
een leuke Utrechtse basisschool.
Daar kwam ik vaker in aanraking met
kinderen die ernstige problemen
ondervonden met lezen en/of spellen.
Mijn interesse om dit probleem voor
kinderen aan te pakken was geboren.
In de avonduren heb ik de opleiding
tot Remedial Teacher gedaan en vervolgens de opleiding tot dyslexiespecialiste.
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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
TUINDORP
OOST

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

Op school heb ik veel ervaring opgedaan in de praktijk en de kinderen
geholpen om met het reguliere
programma in de klas mee te doen
door middel van remediëren en
dispenseren. Daarnaast liet ik de
kinderen kennis maken met hulpmiddelen zoals een daisyspeler, een
readingpen, programma’s om dicteewoorden en Engelse woorden makkelijker te oefenen en het gebruik van
verschillende lettertypes, waaronder
het nieuwe lettertype dyslexie. Met
een aantal kinderen heb ik een test
gedaan wat dit lettertype met ze
doet en de volgende kreten hoorde
je: ‘Wauw, ik kan nu echt lezen!’, ‘het
lezen wordt zo een stuk leuker!’ Ook
wil ik de kinderen meer laten weten
wat dyslexie is en hoe ze hier beter
mee om kunnen gaan. Het uitgangspunt is dan ook: ‘Wat kan ik al wel
goed i.p.v. wat er allemaal niet goed
gaat’! Daarnaast geef ik Cito-trainingen voor de Entreetoets en Cito eindtoets. Hebt u interesse, neem dan
contact op met:
Fleur Verhaar, Rümkelaan 74
Tel. 889 03 48 / 06-18 94 35 23
fleur.verhaar@gmail.com

Mini Stek breidt uit met
BSO en dagverblijf op
sportcomplex Hercules

De werkzaamheden binnen en buiten het nieuwe
complex van Hercules en kinderopvang Mini Stek
zijn klaar. De accommodatie ziet er kleurig en
stijlvol uit. Buitenschoolse opvang MikMak is fors
uitgebreid. Voorheen was er plek voor twintig
kinderen, nu kunnen er zeventig terecht. Op MikMak Buiten bij Hercules is volop ruimte voor sport
en spel: op de sportvelden, op de tennisbaan en bij
regen in de sporthal. En anders vermaken de
kinderen zich wel met lig- en crossfietsjes. Wil je
met een Donald Duckje op de bank, dan kan dat
natuurlijk ook. In de nieuwbouw is ook een kinderdagverblijf gerealiseerd. Op Biebelebons is plaats
voor 20 kinderen, in een babygroep en een halfverticale groep. Hercules en Mini Stek zijn trots op
het resultaat van de nieuwbouw.

De straattekenwedstrijd
komt
er aan!

Zaterdag 23 juni is het weer zo ver: dan vindt de
jaarlijkse straattekenwedstrijd plaats op het schoolplein van De Beiaard op de Van Loonlaan, van
10.30 tot 12.00 uur. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
zijn welkom. De mooiste tekeningen worden beloond met een prijs door de jury. Maar het gaat bij
ons niet om het winnen, maar om de gezelligheid
en het mee doen. Voor de kinderen is er limonade
en snoep, voor volwassenen, die met nadruk ook
worden uitgenodigd, staat de koffie klaar. Kom
allemaal naar De Beiaard, je hoeft echt niet goed
te kunnen tekenen, hoor! Je kunt je opgeven
voor vrijdag 22 juni door een briefje of kaart
met daarop je naam, adres, telefoonnummer
en leeftijd bij Jody van den Brink in de
brievenbus te doen. Het adres is Wichmannlaan 1.
Of mailen naar: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Voor het enthousiast aanmoedigen van de
kinderen, het genieten van de mooie tekeningen en
een kopje koffie hoeft u zich natuurlijk niet aan te
melden. Als u tijdens de ochtend bereid bent een
klein klusje te doen, houden we ons aanbevolen.
Tot 23 juni! Buurtcomité Tuindorp Oost.
Hilde van Amerongen en Jody van den Brink
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VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN

T

(stand van zaken op 28 mei 2012)

A. Gerrit Rietveld College en woningbouw. In het oktobernummer 2011 van de wijkkrant berichtten wij over de contactgroep
die 13 oktober van start ging. Inmiddels is deze groep, bestaande
uit bewoners en vertegenwoordigers van Tuindorp, Tuindorp Oost en
de wijkraad, zeven keer bij elkaar geweest, onder aansturing van
projectleider Carolien Koek. In de periode van 13 oktober 2011 tot
8 mei 2012 zijn de navolgende onderwerpen op hoofdlijnen aan de
orde geweest:
• Binnen de contactgroep blijft deels een verdeeldheid bestaan
over de parkeerdruk. De vrees bestaat dat de openbare ruimte
één groot parkeerterrein wordt. Dit onderwerp heeft ruime aandacht gekregen, maar een nieuwe discussie hierover wordt
vooralsnog uitgesloten.
• De gekozen locatie voor de maatschappelijke/commerciële
voorzieningen binnen het Stedenbouwkundig Programma van
Eisen wijkt af van de eerder verstrekte tekeningen. Maatgevend
blijft echter het door de raad vastgestelde, zoals dit binnen het
kader van het SPvE is aangegeven.
• De nieuw te ontgraven watergang langs de Prof. Reinwardtlaan
zal gelijktijdig worden uitgevoerd met het bouwrijp maken van
het bouwterrein van de school. De vrijgekomen grond wordt
aangewend voor ophoging van het bouwterrein. De contactgroep
geeft aan de watergang uit te voeren met een beschoeiing i.p.v.
een natuurlijke oever.
• Tijdens het participatievoortraject was het handhaven van de
kastanjebomen aan de Winklerlaan een belangrijke voorwaarde
van de klankbordgroep. Nu dreigden de kastanjebomen alsnog te
worden geofferd. Maar door het aantal m2 uit te geven grond te
beperken is dit voorkomen, binnen het kader van het functioneel
ontwerp buitenruimte.
• Binnen de vastgestelde kavel wordt de school meer naar het
noorden verschoven. Hierdoor ontstaat meer buitenruimte in het
binnenhof voor de leerlingen.
• De bouwhoogte van de nieuwe school zal aan de randen 17
meter en voor het middengebied maximaal 13,5 meter bedragen.
De maximale bouwhoogte van de woningen aan de Eykmanlaan
zal 15 meter bedragen en voor het middengebied 12 meter.
• Het aantal door Mitros te bouwen woningen bedraagt 80 stuks.
De contactgroep geeft aan dat de sfeer en de stijl van de nieuw
te bouwen woningen moet aansluiten op die van de bestaande
woningen.
• In verband met de waterhuishouding van het gebied zal er een
duiker (ingegraven buizenstelsel) tussen beide bouwterreinen en
onder de Eykmanlaan door worden aangebracht. Deze zal uitmonden in het toekomstige stadspark.
• Aan de veiligheid en leefbaarheid tijdens het bouwrijp maken
en de bouw wordt uitgebreid aandacht besteed. Het gaat om
3 bouwlocaties, namelijk de schoollocatie, de toekomstige
woningbouwlocatie GRC en de woningbouwlocatie Stamhuis.
Op dit moment is het nog niet bekend of er zal worden geheid of
geboord voor de aanleg van de funderingen. De contactgroep
maakt zich ernstig zorgen indien er wordt geheid en geeft aan
voorkeur te hebben voor het boren.
Naar verwachting zal de besluitvorming over het bestemmingsplan
begin september door B & W worden behandeld. Half september
zal de contactgroep, zoals deze in de huidige samenstelling bestaat,
ter afsluiting voor de laatste keer bijeenkomen.
B. Wevehuis. De gemeenteraad zal na de zomervakantie een besluit
nemen of het Wevehuis open blijft of dat het gesloten wordt.
Inmiddels heeft DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) toegezegd dat zij de gemeenteraad zal adviseren dat de cursisten het
cursusjaar mei 2012-mei 2013 af moeten kunnen ronden in het
Wevehuis.
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AGENDA
Ecologisch
Tuinenpark
Eerste zaterdag van de maand
Vogelwandeling. Start 9.00 uur.
Werkochtenden stippencommissie. Start 9.30 uur.
Samen werken aan natuurbeheer op het park.
Meld u aan via stippen@driehoektuin.nl
Zaterdag 30 juni
9.30 uur - 12.30 uur. Onderhoud en verfraaiing van
het gemeenschappelijk deel: sloten, houtwallen,
paden, composthoop e.d.
Koffie vanaf 9 uur en soep na afloop (graag uw eigen mok
meenemen!)
10.30 - 12.15 uur. Bijvriendelijk tuinieren. Arie Koster.
Locatie: AVVN, Vogelvlinderweg 50 in Utrecht.
Aanmelden verplicht.
Eind juni/begin juli
Onze imker gaat honing slingeren. U bent welkom om
te komen kijken en de honing te kopen. Houd de site in de
gaten voor de precieze datum.
Vrijdag 24 augustus
's Avonds gaan we op vele manieren onderzoeken
welke dieren en diertjes voorkomen op ons park.
Interessant voor volwassenen én kinderen!
Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Onderwegkerk
Blauwkapel
Concert 24 juni
15.00 tot 16.00 uur
Vocaal Ensemble Chouette
Een Spaans programma met kerkmuziek en wereldlijke muziek. U
hoort onder andere het Missa O Magnum Mysterium van
Tomás de Victoria, werken van Francisco Guerrero en Juan
del Encina, maar ook werken uit de 20ste eeuw van onder
andere de Argentijnse componist Carlos Guastavino.
Concert 26 augustus 15.00 tot 16.00 uur
Ensemble Oriana
Renaissancemuziek uit Frankrijk, Italië en Spanje.
Het Ensemble bestaat uit de blokfluitisten Tamara Weesies,
Yorgos Pavlakos, Anneke Hoekman en de sopraan Sólbjörg
Björnsdóttit en brengt werken ten gehore van onder andere
Antonio de Cabazòn, Anon, Orlando di Lasso, Josquin des
Prez, Tielman Susato, P. Passereau, Vincenzo Ruffo, Jacques
Arcadelt en Cipriano da Rore.
Onderwegdiensten
Eén dienst op alle zondagen om 10.30 uur.
Info: Tel: 228 73 42
E-mail: kerkblauwkapel@hotmail.com,
Website: www.onderwegkerkblauwkapel.nl

Nieuws uit het Park
Voorveldse Polder
ACTIVITEITEN
Zondag 24 juni
Themadag: Voedsel dichtbij. 13.00 tot 17.00 uur
Waar komt uw voedsel vandaan? Van ver of van dichtbij? Kom proeven en ontdek hoe voedsel uit onze
stad smaakt. Neem deel aan een van de vele voedselactiviteiten. Muzikale omlijsting door The Happy Notes
Society, African swing en Jive.
Voorlopig programma:
14.00 uur: Jeugdtheatervoorstelling 'Verhalen koken'
door theatergroep Opslag voor Cacao. Neem een kijkje
in de keuken van Manja en Toos. Daar gaat iets mis
met de toetjes! Speciaal geschikt voor kinderen van
4 t/m 8 jaar. www.opslagvoorcacao.nl
Doorlopend: plukrondleiding door het park met
Elma Roelvink van Plukdestad , zelf jam maken en
proeverij van voedsel uit de stad. www.plukdestad.nl
Met de Hinnikwagen door het park.
Zondag 1 juli
Park Picknick Poëzie
Optreden folkband Pekel

In de Voorveldse Polder wil Tennisclub Iduna graag uitbreiden.
Vanaf 24 mei ligt gedurende 6 weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Tennisbanen Iduna. De Stichting Voorveldse Polder werkt
in overleg met Iduna aan een oplossing die de bestaande natuur zo min
mogelijk schade toebrengt.
Corrie Buschman en/of Jan Fransen cbuschman.jfransen@gmail.com
Tel. 271 67 68.
www.voorveldsepolder.nl

De Lichtkring
De volgende zomeractiviteiten vinden bij mooi
weer plaats in de tuin van de Lichtkring.
Zij zijn beperkt toegankelijk voor wijkbewoners.
U kunt zich opgeven bij de receptie.
Dinsdag 17 juli
Donderdag 26 juli
Woensdag 1 augustus

16.00 uur Pannenkoekenmaaltijd
15.00 uur Zomermiddag met ijs
16.00 uur Gezamenlijke maaltijd:
patat maaltijd
Woensdag 8 augustus 15.00 uur Haring en kibbeling eten
Woensdag 15 augustus 15.00 uur Poffertjes eten
Donderdag 23 augustus 16.00 uur Barbecue maaltijd
Woensdag 29 augustus 15.00 uur Bingo
Adres: Eykmanlaan 72, Tel. 258 86 14

Game Box bij het skate- en evenementenlandschap
Het skatelandschap is een van de grootste betonnen
skatelandschappen van Nederland. Het is samen met de
skaters ontworpen. Achter het skatelandschap ligt een
verhard basketbalveld. Beiden zijn ’s avonds een aantal
uren verlicht. Naast het skatelandschap ligt een groot
grasveld. Op het midden van het terrein staat de
Gamebox. Dit is een sport- en spel uitgiftepunt.
Vanuit de Gamebox wordt van april tot oktober ook
regelmatig toezicht uitgeoefend door medewerkers
van Jou, jongerenwerk Utrecht.
Game Box Openingstijden:
Woensdag 14.00 t/m 22.00 uur
Vrijdag 18.00 t/m 22.00 uur
Zondag 13.00 t/m 17.00 uur

ACTIVITEITEN IN GRIFTSTEEDE
21 mei tot 1 juli
Expositie Ateliergroep De Leeuw.
Drie avonden per week leidt Martin Fraterman in
buurtcentrum de Leeuw een atelier waar diverse
geïnteresseerden regelmatig samen tekenen of
schilderen. Acht van deze kunstenaars exposeren in
Griftsteede. Het resultaat is een zeer persoonlijke en
oogstrelende expositie, waarin mensen en dieren een
hoofdrol vervullen. Er wordt gewerkt met grafiet, acryl
en olieverf.
Openingstijden dinsdag tot en met zondag van
10.00 tot 17.00 uur
Griftsteede / Griftpark
Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht
Tel. 272 28 88. griftsteede@utrecht.nl
www.utrecht.nl/griftpark of: www.cumuluswelzijn.nl

JERUZALEMKERK
Jubileumdienst

Gebedsuur
Woensdag 19.30 tot 20.30 uur
Een uurtje samenkomen om voor
de gemeente en elkaar te bidden.
Graag nodigen we u/jou uit om
mee te bidden.
Tienerpreek
iedere eerste zondag van de maand
Afwisselend zal dit in de reguliere
dienst, of daarbuiten plaatsvinden.
16 + zondagavond eens
per drie weken
De 16+ club is een club van
jongeren. Hier kun je terecht voor
een goed gesprek, een goede
maaltijd en gezelligheid. Alles mag
gezegd en gevraagd worden!
Iedereen is welkom, Jeruzalemkerkleden maar ook anderen.
Voor meer info (ook voor ouders)
gebruik het contactformulier op de
website: www.ngk.nl

Op zondag 24 juni aanstaande
wordt er in de Tuindorpkerk een
feestelijke dienst gehouden ter ere
van het 75-jarig jubileum.
Voor deze viering zijn ook diverse
bijzondere gasten uitgenodigd.
Na afloop van de dienst zijn er
speciale activiteiten zoals de
historische tentoonstelling.
In deze expositie wordt de
geschiedenis van 75 jaar Tuindorpkerk verbeeld en nader toegelicht.
De opening van deze tentoonstelling wordt verricht door burgemeester Aleid Wolfsen.
Aansluitend wordt tijdens een
borrel de glossy magazine 75 jaar
Tuindorpkerk gepresenteerd.
Dit tijdschrift biedt een gevarieerde
kijk op allerlei facetten van het
kerkelijk leven van de Tuindorpkerk.
De dienst begint om 10.00 uur.
De opening van de tentoonstelling
zal omstreeks 11.30 uur plaatsvinden.
Het totale programma duurt tot
ongeveer 14.00 uur.
Adres: Professor Suringarlaan 1,
3571 Utrecht
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Wist u……

T

Wist u…….dat Tuindorp
Oost ook voor exoten als
dwergpapegaaien een fijne
woonwijk blijkt.
Op 16 mei is deze vreemde
vogel gesignaleerd op de
Winklerlaan, vlak bij de
Kapteynlaan.
Wist u…….dat ruim
20 prachtige rozen uit het
plantsoen aan de Lamérislaan tot twee keer toe door iemand
geplukt zijn, waardoor de buurtbewoners
er niet meer van kunnen meegenieten.
Wist u…….dat het buurtcomité
Tuindorp Oost zich heeft aangesloten bij
de Adviesgroep Schone Lucht en daar en
bij de Wijkraad zijn stem heeft laten horen
over de luchtverontreiniging op de
Kardinaal de Jongweg en gepleit voor
50 km/uur.
Wist u…….dat U met de (klein)kinderen
een speurtocht kunt doen op tuinenpark
De Driehoek aan de Winklerlaan? Er is een
zomer- en een winterversie met vragen
over de natuur op het tuinenpark.
De formulieren liggen in de vitrine.
Wist u…….dat in het Stadsblad van
25 april onze buurtgenoot de heer Warnars
is geïnterviewd over zijn kritiek op de uitbreidingsplannen van De Gaard.
Wist u…….dat u nog kunt reageren op
het schetsplan met de uitbreidingsplannen
van De Gaard (zie het schetsplan op
www.utrecht.nl.degaard) door een
e-mail te sturen aan de projectleider:
gabie.mulders@utrecht.nl

Straatfeesten
In de komende maanden
worden vast en zeker in
Tuindorp Oost weer straatfeesten gehouden. Laat de
andere straten in de wijk
meegenieten. Stuur een kort
verslag met foto’s naar de
wijkkrant. Foto’s geven een
goed beeld van de sfeer.
Mocht slecht weer dreigen,
dan kan de buurtpartytent
van het buurtcomité geleend
worden. Bijtijds te regelen
bij José Leijgraaff, telefoon
271 34 58. Als bijdrage in
de onderhouds- en reparatiekosten wordt € 25 gerekend.
Het verslag plaatsen we in de
komende nummers van de
wijkkrant en de foto’s op de
website www.tuindorpoost.nl.
Uw verslag en foto’s kunt u
mailen naar:
redactie@tuindorpoost.nl
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Wist u…….dat de concentratie fijnstof
aan de Kardinaal de Jongweg (meetpunt
van het RIVM) de eerste 5 maanden van
2012 al 16 dagen hoger is geweest dan is
toegestaan. Volgens Europese regels mag
op niet meer dan 35 dagen per jaar de
concentratie fijnstof hoger zijn dan
50 microgram (het gaat om de gemiddelde
concentratie over 24 uur). In het jaar 2009
waren er 11 dagen met overschrijding van
de norm, in 2010 26 dagen, in 2011
44 dagen; een duidelijke stijgende lijn!
Zie ook
www.lml.rivm.nl/data/histo/636-168.html
Wist u…….dat
een van de omwonenden van de
perkjes tussen
Troosterlaan en
Van Everdingenlaan een aantal vuilbomen heeft langsgebracht. Het is het jaar van de bij, en deze
boom bloeit bijna het hele bijenseizoen.
Goed voor de bijenstand in onze wijk.
Wist u…….dat de grote boom voor de
zijdeur van de
Jeruzalem kerk
kortgeleden geveld
is. De boom was
ziek en moest gekapt worden.
U kunt de gemeentelijke vellijst inzien
op www.utrecht.nl
Wist u…….dat er in mei in verschillende auto’s is ingebroken in de
Lamerislaan? Haal alle spullen uit uw
auto, ook uw navigatiehouder. Tips op
www.utrecht-veilig.nl onder auto-inbraak.

Keurmerk voor De Driehoek

PRIKBORD
MAKELPUNT
organisaties die een ruimte
willen huren voor hun
maatschappelijke activiteiten,
kunnen terecht bij het
makelpunt utrecht.
www.utrecht.nl/makelpunt
CANTORIJ
TUINDORPKERK
altijd al willen ervaren hoe het
is om in een koor te zingen?
of heb je al een ruime ervaring
en lijkt het je leuk om je
repertoire te vergroten?
kom dan een keer kijken en
meedoen tijdens een repetitie
van de cantorij. naast drieof vierstemmige psalmen en
gezangen, voeren we ook
allerlei andere muziekstukken
uit in het engels, duits, latijn
en nederlands. we oefenen elke
maandag van 20.00 – 21.30 uur
(inclusief pauze) in de tuindorpkerk onder leiding van
jan koning.
voor meer informatie kun je
natuurlijk altijd één van de
leden aanspreken.mailen kan ook:
cantorij@tuindorpkerk.nl
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Wethouder Rinda den Besten heeft op zaterdag 2 juni
het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitgereikt aan
De Driehoek. Het volkstuinenpark is twee jaar geleden begonnen met het traject met begeleiding,
cursussen en workshops en krijgt in één keer het
maximale aantal van vier stippen.
Dat is heel bijzonder en een grote waardering voor
het werk van de commissie die het natuurlijk beheer
en onderhoud van het park heeft georganiseerd in de
afgelopen twee jaar. Het beeldmerk van het project is
een lieveheersbeestje.
Extra informatie over het keurmerk op deze
website: http://www.avvn.nl/natuurlijktuinieren/
algemeen/ nationaal-keurmerk/
Hetty Grunefeld

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:
5 AUGUSTUS 2012
Bezorging:
25/26 AUGUSTUS 2012
Oplage: 3000 exemplaren.
Verschijning: 6 x per jaar

