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TUINDORP OOST
Het gezicht van stemlokaal 81
Net over de grens met het `oude’ Tuindorp, in
de Prof. Dieperinklaan, woont Klaas Battenberg,
inmiddels 77 jaar. Hij heeft vrijwel zijn hele leven
in Tuindorp gewoond. Maar misschien is hij nog
wel bekender in Tuindorp Oost.
En zeker voor de ruim 900 bewoners die op 12 september jl.
hun stem hebben uitgebracht in het gebouw van de Marnix
Academie. Al sinds mensenheugenis is hij voorzitter én het
gezicht van stembureau nummer 81 aan de Vogelsanglaan.
Hoe word je lid van het stembureau?
Battenberg: “In de jaren ’70 was ik
gemeenteraadslid voor de Partij van
de Arbeid; het was in die tijd gebruikelijk dat raadsleden zitting
namen in het stembureau, meestal
als voorzitter. Ik werd in 1974 voorzitter van een stemlokaal en ben dat
tot op heden gebleven, zij het op
diverse locaties.” Tegenwoordig kan
iedere stemgerechtigde lid en voorzitter van een stembureau worden.
Wel is het handig als je secuur bent.
“En je vooral niet laat afleiden”,
voegt hij er aan toe. Tijd voor een
praatje is er altijd, maar het blijft
zaak om alles scherp in de gaten te
houden.
Een stembureau bestaat uit minimaal drie personen, maar meestal
zitten er meer achter de tafel. Als er
bij een minimale bezetting iemand
uitvalt, dan dienen de twee andere
leden van het stembureau een burger
te vragen om achter de tafel plaats te
nemen, maar dat is in dit stembureau
nooit gebeurd. De voorzitter is de
hele dag aanwezig en kent een lange
werkdag. “Om 7 uur zijn we aanwezig, pakken alles uit, en om half 8
gaat het bureau open, de eerste
stemmers staan dan al te wachten.
Ik lag die avond ver na 12 uur pas in
bed”, verzucht hij, “gelukkig kan ik

af en toe even de benen strekken,
anders houd je het echt niet vol.”
Klaas Battenberg noemt het stemlokaal in de Marnixacademie een
rustige, prettige locatie, er gebeuren
geen vreemde zaken: “In een enkel
geval moeten we iemand tot de orde
roepen die samen met een ander het
hokje in wil. Dit keer was er ook
iemand die zonder stempas dacht
te kunnen gaan
stemmen. Hij maakte
veel stampij, maar
kreeg zijn zin niet; we
hadden het gevoel dat
hij ons uitprobeerde.
Later kwam de man terug mét
stempas en heeft alsnog volgens de
regels gestemd.”
Zoals in elk stembureau is er sprake
van een zekere drukte in de vroege
ochtend en de late middag. In de
Marnix Academie is dat niet anders.
“Wel merk je heel goed dat de
ouderen in deze wijk goed vertegenwoordigd zijn”, lacht Battenberg,
“’s morgens rond 10 uur en ’s middags rond 15 uur is het bijzonder
rustig, ik denk dat de verzorgingshuizen dan hun koffie- en theepauze
hebben.”
Wie denkt dat Battenberg en zijn
mensen de controle op de identiteitsbewijzen niet serieus nemen, heeft
het mis. Iedereen, dus ook buren en
familieleden, wordt
gecontroleerd. “Zelfs
mijn vrouw heeft zich
moeten identificeren”,
bekent Battenberg.
De leden van het
stembureau verdelen
de taken onderling.
De een telt het aantal
ingenomen stempassen, een ander
turft het aantal stemformulieren dat in de
stembus wordt ge-

daan. Deze aantallen moeten uiteraard overeenkomen. Ook al heb je op
het eind van de avond een verschil
van één, dan moet de hele telling
opnieuw geschieden. “Dat overkwam
ons ook”, geeft Klaas Battenberg
toe, “maar gelukkig
kwamen we er achter
dat één kiezer een
tweede biljet had
gekregen omdat zij
het eerste, naar haar
zeggen, onjuist had ingevuld, en
iedere kiezer heeft recht op een
tweede kans.”
Het echte werk begint om
9 uur ’s avonds
Nadat het stembureau is gesloten
wordt de stembus geopend en
worden de stembiljetten op een grote
tafel gedeponeerd. Battenberg: “Ik
heb ook wel eens met het hele stembureau op de grond gelegen om te
tellen, maar daar ben ik nou een
beetje te oud voor.”
Het tellen wordt gedaan door de vijf
leden van het stembureau, aangevuld
met een teller die de gemeente
beschikbaar stelt. “Eerst leggen we
alle biljetten per gekozen partij op
een stapel en als we deze telling
gedaan hebben, geef ik als voorzitter
telefonisch de uitslag door aan het
gemeentehuis”, legt hij uit, “de
voorkeurstemmen doen we daarna,
dat kost eigenlijk de meeste tijd,
soms moet je echt zoeken naar dat
ene rode hokje.”
Als alles geturfd en geteld is, wordt
er door het stembureau een proces-
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verbaal opgesteld. Vervolgens
worden de stempassen en –biljetten
in de stembus gedaan en wordt het
proces-verbaal door de voorzitter
naar een verzamelplaats gebracht,
dit keer de bibliotheek in Overvecht.
Battenberg: “Ik heb daar alles afgerond en netjes afgegeven. Ik kon nog
een hapje en een drankje krijgen en
heb dat aanbod dankbaar aanvaard.
Dat mocht ook wel na een werkdag
van meer dan
18 uur.”
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Tertius Groenman

Verkiezingen Tweede Kamer 2012
in Tuindorp Oost
Afgelopen 12 september waren er (weer)
verkiezingen voor de Tweede Kamer.
De landelijke uitslag is bekend, en bij
het uitkomen van deze wijkkrant is er
misschien al een nieuw kabinet.
Maar hoe heeft Tuindorp Oost gestemd?
Omdat iedereen nu in alle stembureaus in

de hele stad mag stemmen, is de uitslag
niet helemaal representatief voor de
bewoners in onze wijk. Toch zal een
groot deel van de kiezers in het dichtsbijgelegen stembureau zijn stem uitbrengen, gewoon, omdat dat het
handigste is.
Opkomst%

Stembureau
Marnixacademie
Zorgcentrum Tuindorp Oost
Zorgcentum De Lichtkring
Totaal Tuindorp Oost
Utrecht totaal

Opkomst
Er waren 3 stembureaus in Tuindorp
Oost. De opkomst was met 83,1%
beduidend hoger dan die van
de stad Utrecht (76,2%) en de
landelijke opkomst (74,3%).
Hieruit blijkt dat het stemrecht
in onze wijk ook als zodanig
gewaardeerd wordt.

Adres
Vogelsanglaan
Winklerlaan
Eykmanlaan

82,6%
82,2%
84,6%
83,1%
76,2%

Stemgerechtigden

Totaal
uitgebrachte
stemmen

1.130
1.261
1.151
3.542
235.496

933
1.037
974
2.944
179.403

Blanco of
ongeldige
stemmen

Op partijen
uitgebrachte
stemmen

3
3
1
7
823

930
1.034
973
2.937
175.580

Uitslag
De uitslag in Tuindorp Oost wijkt op een aantal onderdelen af van de landelijke uitslag en de gemiddelde uitslag in Utrecht.
Op partijen Aantallen
uitgebrachte
Stembureau
Adres
stemmen SGP 50PLUS PvdD CU PVV SP GrLi
Marnixacademie
Vogelsanglaan
930
7
6
21 17 37 55 73
Zorgcentrum Tuindorp Oost Winklerlaan
1.034
7
22
10 25 42 54 60
Zorgcentrum De Lichtkring Eykmanlaan
973
4
10
28 29 29 34 71
Totaal
2.937
18
38
59 71 108 143 204
Procenten
Marnixacademie
Vogelsanglaan
930
0,8
0,6
2,3 1,8 4,0 5,9 7,8
Zorgcentrum Tuindorp Oost Winklerlaan
1.034
1
2
1
2 4
5
6
Zorgcentrum De Lichtkring Eykmanlaan
973
0
1
3
3 3
4
7
Totaal
2.937
0,6
1,2
2,1 2,4 3,7 4,9 7,0
Utrecht totaal
175.580
0,3
1,1
2,3 2,1 6,3 7,2 6,7
Zetelverdeling op basis van uitslag
stembureaus in Tuindorp Oost
Officiële Zetelverdeling
De PvdA zou de winnaar van deze
verkiezingen zijn geweest, gevolgd door
de VVD.
In vergelijking met het landelijke beeld
doen D66 en GroenLinks in heel Utrecht
goede zaken, en in Tuindorp Oost nog
beter.
Verrassend is het feit dat GroenLinks als
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Aantallen
1
2
3
2

3
2

4
5

6
15

5e partij geëindigd zou zijn, na het CDA.
Voor het CDA week het beeld in Tuindorp
Oost nauwelijks af van het landelijke
resultaat, in zetels gemeten.
Zowel SP als PVV hebben weinig aanhangers, minder dan de helft van landelijk
(in zetels) en grofweg 60% van die in
Utrecht.

7
15

10
4

CDA
63
124
56
243

D66
187
153
203
543

VVD
225
272
208
705

PvdA Overig
229 10
260
5
298
4
787 19

6,8
12
6
8,2
4,2

20,1
15
21
18,6
17,5

24,2
26
21
24,0
21,5

24,6
25
31
26,8
29,7

1,1
1
0
0,7
1,0

12
13

28
12

36
41

40
38

1
0

Als Tuindorp Oost het voor het zeggen
had gehad was er een nipte meerderheid
voor de huidige coalitiepartners
(76 zetels), maar was er ook ruimte
geweest voor andere opties, zoals een
coalitie van PvdA, D66 en GroenLinks
(78 imaginaire zetels) of VVD, D66 en
CDA (76 imaginaire zetels).

Kom je Sint Maarten vieren
op 11 november?

BERICHT VAN ‘DE
KAAP HOORNDREEF’

Op zondag 11 november
om 18.00 uur branden de
lampionnen, lichtjes en
vuurkorven weer op het
Hamakerplein. De kinderen
drinken warme chocolademelk in de feesttent en
oefenen de Sint Maarten
liedjes.
Voor de volwassenen is er Glühwein. Om 18.30 uur gaan
de kinderen - de kleineren onder begeleiding - in groepjes
de straten rond, zingend en bedelend om snoep. Wie een
lichtje voor zijn raam zet kan een bezoekje verwachten
(zie ook het creatieve lichtje op deze pagina).
Je hoeft je niet van tevoren op te geven. Neem je mooiste
lampion mee en kom naar het Hamakerplein!
Voor vragen of meer informatie:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl

Golf aan babbeltrucs

Een origineel lichtje voor
in de vensterbank
Glazen groentepotjes, pindakaaspotjes
of andere glazen potjes kunnen we
omtoveren in een sfeervol lichtje. Meet
een lint, kant of ander materiaal af zodat het goed om de pot past en knip af. Gebruik hobbylijm of lijmspray om kant of lint rondom vast te plakken.
Wie geen zin heeft om te lijmen: wind een stukje draad,
touw of wol een paar keer rondom de bovenkant van
het potje, maak een knoopje en laat een stukje van
5 cm hangen. Rijg een mooi kraaltje aan beide uiteinden
en zet vast met een knoopje.

Criminele activiteiten in
Tuindorp Oost
U hebt niet voor niets onlangs een speciale editie
gekregen van het Wijkbericht Noord Oost. Op dit
moment wordt er veel ingebroken in Tuindorp Oost.
Zowel insluipers, babbeltrucs als auto-inbraken komen
veel voor. Dit kunt u ook nakijken op de website
www.stopdecriminaliteit.nl. In de laatste 3 maanden
is er sprake van tientallen inbraken, bijna-inbraken,
babbeltrucs en autokraken.

Een bewoner van onze buurt stuurde ons deze foto.
Hij trof de auto ’s ochtends aan zonder velgen.
Een erg vervelende verrassing!
Aan alle inwoners van Tuindorp Oost dan ook
de oproep: blijf alert, ziet u verdachte
activiteiten, bel dan direct de politie.

De afgelopen tijd vonden veel babbeltrucs plaats in de hele stad.
Daders zijn zowel mannen als vrouwen, maar in meerdere gevallen
werden ook twee jonge meisjes genoemd van circa 15 jaar.
In praktisch alle gevallen zijn de slachtoffers (hoog)bejaard.
In Tuindorp Oost ziet de politie helaas ook geregeld dat ouderen
slachtoffer worden van babbeltrucs. Afgelopen maand waren twee
bewoonsters het doelwit. Op de Boekelaan zeiden twee mannen
namens de woningcorporatie te komen om het huis te inspecteren.
Terwijl de vrouw in de woonkamer moest plaatsnemen, slaagden de
mannen erin bankpasjes weg te nemen. Op de Eykmanlaan belde een
jonge vrouw aan met een verhaal over stankoverlast. Later miste de
bewoonster pasjes en sieraden. De dag erna belde zogenaamd
iemand van de bank, aan wie het nietsvermoedende slachtoffer haar
pincode doorgaf.
De verhalen waarmee de daders hun slachtoffers om de tuin weten
te leiden, variëren enorm. Sommigen komen met taart of gebak
aanzetten en vertellen dat ze vragen willen stellen voor een onderzoek voor school. Anderen bellen zogenaamd aan namens de thuiszorg, energiemaatschappij of een goed doel, om zich voor te stellen
als nieuwe buren, of met een aanbod voor een massage.

Advies van de politie
Ouderen die dit overkomt, schamen zich vaak dat ze zich zo makkelijk
hebben laten inpakken door een mooi verhaal of een keurige verschijning. De ervaring leert dat om die reden lang niet elk slachtoffer
zich tot de politie wendt. De politie roept slachtoffers op om zich toch
te melden. Alleen met uw informatie kunnen wij babbeltrucs een halt
toeroepen.
Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een
babbeltruc, vindt u hieronder nog enkele preventietips:
• Laat nooit zomaar een onbekende binnen. Handel vragen zoveel
mogelijk af bij de voordeur.
• Wilt u iemand ergens mee helpen, laat deze dan buiten staan en
sluit de buitendeur terwijl u haalt wat u wilt geven (een pen of een
glas water bijvoorbeeld).
• Dieven komen in alle vormen en maten en dragen vaak keurige
pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen
zijn niet zondermeer te vertrouwen.
• Medewerkers van officiële instanties, zoals gemeente of
energiebedrijf, zullen u nooit vragen om binnen te komen zonder
schriftelijke vooraankondiging. Hebt u deze aankondiging niet
gehad, laat de bezoeker dan niet binnen, ook niet als deze officiële
kleding draagt. Vraag om een schriftelijke aankondiging.
• Vraag naar een officiële legitimatie zoals een identiteitskaart,
rijbewijs of paspoort, en controleer deze goed. Noteer de gegevens.
Vertel direct dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en doe
dit ook. Kijk in het telefoonboek voor het nummer. Sluit de deur
terwijl u belt.
• Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs ze liever
naar het openbare toilet bij Winkelcentrum De Gaard.
• Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon.
• Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet heeft besteld.
Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te
pinnen via een mobiel pinapparaat. Er wordt dan geld van de
rekening gestolen.
• Geef nooit uw bankpassen af en geef nooit uw pincode door. Geen
enkele instantie vraagt om uw pincode. Ook banken en politie niet.
Vertrouwt u het niet, kijk dan goed naar het uiterlijk van de
bezoeker(s), en noteer dit. Noteer ook het kenteken van een
voertuig. Mist u achteraf goederen, bel dan de politie via
0900-8844. Zijn de daders zijn nog in de buurt, bel dan direct
de politie via alarmnummer 112.
3

VERBETERINGEN
KARDINAAL DE JONGWEG
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Auto’s 50 km per uur?
In juni is het onderzoek gestart naar de haalbaarheid
van een maximumsnelheid van 50 km per uur op de
Kardinaal de Jongweg. Er zijn verkeersmodel- en
luchtmodelberekeningen gemaakt voor de varianten
50 km per uur met en zonder groene golf. Tevens zijn
er gegevens verzameld over ongevallen, rijsnelheden
en verkeersintensiteiten op de weg. De gemeente
heeft een adviesbureau opdracht gegeven de haalbaarheid van een groene golf 50 km per uur te onderzoeken. In oktober komt de klankbordgroep met
vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven voor
het eerst bij elkaar om de eerste resultaten van het
onderzoek te bespreken. Ons buurtcomité is daarin
ook vertegenwoordigd.
De planning is dat de concept-onderzoekrapportage
in december gereed is en dat deze op een informatieavond wordt besproken met alle geïnteresseerden.
Vervolgens wordt het onderzoekrapport met bijbehorend advies ter besluitvorming aangeboden aan
het College van B en W en aan de commissie Stad en
Ruimte. We hopen voor de bewoners die dichtbij deze
drukke en lawaaiige weg wonen dat er snel groen
licht komt voor 50 km per uur.
En de fietsers en voetgangers?
Op 27 augustus heeft de Fietsersbond aan Wethouder
Lintmeijer een rapport aangeboden waarin de
klachten van fietsers zijn verzameld over verkeerslichten in Utrecht en waarin aanbevelingen worden
gedaan voor verbeteringen. De Kardinaal de Jongweg
blijkt een van de zeven grootste knelpunten in de stad
te zijn. De verkeerslichten zijn er slecht afgesteld.
De wachttijd voor fietsers buiten de spits is erg lang.
Terwijl er geen auto in zicht is blijft het verkeerslicht
voor fietsers minutenlang rood.
Dit leidt tot massaal door rood licht rijden. Het is
vanzelfsprekend gevaarlijk als rode stoplichten als
onbetrouwbaar worden ervaren. Het advies van de
Fietsersbond luidt o.a. dat de groene golf voor auto’s
zou moeten worden aangepast, zodat fietsers niet
lang voor niets bij een rood verkeerslicht moeten
wachten. Met detectielussen is dit ook te ondervangen.
Voor het rapport zie: www.fietsersbond.nl/utrecht.
Ook voor voetgangers zou de afstelling van de verkeerslichten verbeterd moeten worden. Al is dat niet
door de Fietsersbond onderzocht, elke voetganger uit
onze buurt kan dat onderschrijven. Momenteel is de
oversteektijd veel te kort om de overkant van de
Kardinaal de Jongweg in een keer te kunnen halen.
Vooral voor ouderen en kinderen is het erg gevaarlijk
om in het midden van de weg te moeten wachten op
een volgend groen stoplicht, terwijl auto’s voor en
achter hen met 70 km per uur langsrazen.
Wat ook verbazing wekt is dat het verkeerslicht voor
voetgangers niet automatisch groen wordt als het
voor de fietsers op groen springt. Als de voetganger
niet door heeft dat hij op het knopje moet drukken
om groen te krijgen, loopt hij de kans om minutenlang voor een rood verkeerslicht te staan.
Kortom: aan de Kardinaal de Jongweg valt veel te verbeteren om deze weg voor buurtbewoners veiliger te
maken.
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Van het buurtcomité
Nieuws over
voortbestaan
Wevehuis
In de vorige wijkkrant kon u lezen dat het
voortbestaan van het Wevehuis wordt bedreigd
door gemeentelijke bezuinigingen.

Op 25 september heeft een vergadering van het College van B. en W.
plaats gevonden waarin het beleid rond buurthuizen in Utrecht is
besproken.
In het advies dat nu aan de Gemeenteraad is gestuurd, komt men niet
terug op het voorstel om het Wevehuis te sluiten.
We citeren uit het verslag: "Daarbij is gekeken naar wat er nodig is in
de wijk, hoe druk bezet het buurthuis is en of een (deels) andere
invulling van de locatie haalbaar is.
Het college verwacht met dit voorstel op een goede manier de
voorgenomen bezuinigingen te realiseren. Gebruikers van de
buurthuizen hebben tijdens de gesprekken ook meegedacht over
alternatieve locaties voor (een deel van) de welzijnsactiviteiten.
Waar welke activiteiten straks voortgang vinden, maakt onderdeel uit
van het voorstel. Zo kunnen ook deze locaties beter worden benut.
De gebruikers met wie is gesproken, zijn geïnformeerd over wat er met
hun inbreng is gedaan en over de gevolgen van het voorstel voor hun
buurthuis. Nadat de gemeenteraad erover heeft besloten, wordt per
locatie en in overleg met de gebruikers een stappenplan gemaakt voor
de uitvoering."
Nu u dit leest heeft de Raadsinformatieavond, waarop onze bezwaren
naar voren konden worden gebracht, al plaatsgevonden op 9 oktober
j.l. We hopen dat we de twee schoollokalen aan de Wevelaan hebben
kunnen behouden voor buurtactiviteiten.

ONZE SCHOOL HEEFT
SINDS KORT EEN
LEERLINGENRAAD!
Dit is een raad
van onze school
dan kunnen
kinderen ook
zeggen wat
beter kan.
Er zijn echte
verkiezingen
gehouden in de
groep 5 t/m 8.
We konden
stemmen op
12 september. Er is ook campagne gevoerd. Dus dat
betekent dat je goeie ideeën moet bedenken. En het is ook
bekend wie de winnaars zijn. Ze staan allemaal op de
foto: Robbe en Anna voor groep 5, Eva en Daan voor
groep 6, Ines en Josefien voor groep 7 en Elisa
en Paul voor groep 8. We zijn blij dat we nu een
leerlingenraad hebben want nu kunnen kinderen ook
meebeslissen.
Quinty en Ines, groep 7/8

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 een overzicht van de nu al
bekende drukke dagen bij de Marnix Academie. Omwonenden ontvangen in de week voorafgaand aan activiteiten een aankondiging
in hun brievenbus.
Woensdag 24 oktober 2012 (uitreiking propedeuse)
Zaterdag 10 november 2012 (open dag)
Vrijdag 16 november 2012 (lezing)
De Marnix Academie wijst bij iedere activiteit op de beperkte
parkeergelegenheid in de omgeving van de school en verzoekt
bezoekers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.

Open lesochtend
Basisschool De Regenboog
Op woensdag 21 november 2012 zet Basisschool De Regenboog
aan de Wevelaan 2 de klasdeuren weer wijd open voor een open
lesochtend. Dus bent u op zoek naar een goede school in de buurt,
dan is dit een uitgelezen kans.
Deze open lesochtend is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar
een school en voor ouders van wie het kind al op De Regenboog is
ingeschreven en die het komende jaar naar school gaat. U kunt
direct dan al een kijkje in de “schoolkeuken” nemen.
We starten met een toneeloptreden van één van de groepen,
daarna wordt u rondgeleid door leerlingen uit de bovenbouw.
Vervolgens is er volop gelegenheid om één van de open lessen
bij te wonen of vragen te stellen aan leerkrachten en aanwezige
ouders.
U hoeft zich niet aan te melden voor deze open lesochtend en
het spreekt voor zich dat u uw kind kunt meenemen.
Het programma begint om 8.30 uur en duurt tot ongeveer
10.15 uur en is vanaf eind oktober te
vinden op onze website
www.onzeregenboog.nl
Wij hopen u te mogen begroeten.
Dus graag tot ziens!
Team basisschool De Regenboog

• SAMEN • VIEREN • LEREN • SPELEN •
HEY JIJ DAAR!
ZIN IN GYM?

Dag:
Tijden:
Leeftijd:
woensdag 14.00-15.00 uur 3-5 jaar
woensdag 15.00-16.00 uur 6-7 jaar
Speciaal voor
woensdag 16.00-17.00 uur 8 en ouder
kinderen die willen
gaan turnen organiseert DOO/K&V Kindergym.
De lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Wevelaan 2-4.
Je kunt 2 proeflessen gratis volgen, kom gewoon langs en meld je
bij de leiding. www.dookenv.nl of mail: recreatie@dookenv.nl of
ledenadministratie@dookenv.nl

Hè mam, mag ik ook
naar Dineaux…?
Dineaux biedt naschoolse sportactiviteiten aan in
de gymzaal aan de Wevelaan 2-4.
Cursus iDance: maak kennis met verschillende dansstijlen.
SportMix: laat uw kind kennis maken met verschillende sporten.
Voor meer informatie zie de website.
www.dineaux.nl info@dineaux.nl, tel. 737 03 76

VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
(stand van zaken op 6 oktober 2012)
a) Prinsenhof. In de wijkkrant van december 2011
berichtten wij dat er nog niet veel schot zat in de
afstemming met de gemeente betreffende een principeinstemming met de nieuwbouwplannen. Inmiddels is
hierover een overeenstemming bereikt tussen het bestuur van het Prinsenhof en de gemeente. Dit maakt de
weg vrij om verdere planontwikkelingen en de te doorlopen procedures in gang te zetten. Zoals al eerder is
aangegeven zullen partijen in de betreffende fase de
procedure en de planontwikkeling met de buurt afstemmen. Men verwacht begin 2013 tot een afgeronde
planvorming te komen.
b) Groene Kop. Afgelopen juni heeft het College van B en
W een bezoek gebracht aan het ecologisch Tuinenpark
de Driehoek. Aanleiding was het vaststellen van de beleidsnota ‘Volkstuinen in Utrecht, duurzaam en gezond
2012 – 2014’. Omdat het Tuinenpark deel uitmaakt van
De Groene Kop lag het voor de hand het College te
informeren over de kansen die liggen in dit plangebied,
vooral betreffende verbetering van het groen, recreatie,
ecologie, waterbeheer en spelen. De drie belanghebbenden (Tuinenpark de Driehoek, Het Lachende Paard
en het buurtcomité Tuindorp Oost) hebben samen een
plan gemaakt voor invulling van het gebied: een pluktuin, integratie van het deel van het Het Lachende Paard
en een speelbos voor 8 tot 11-jarigen. In februari 2012 is
dit plan door de drie betrokkenen en in samenspraak
met de wijkraad Noord Oost door middel van een
beschrijving met bijbehorende tekeningen aan de betreffende gemeentelijke afdelingen voorgelegd.
Inmiddels heeft de gemeente voor dit project een
projectteam samengesteld en een projectleider benoemd.
Op basis van de gegevens zal een participatietraject
worden gehouden om andere belanghebbenden c.q.
omwonenden bij de planvorming te betrekken. Helaas
moeten wij op het moment van het ter perse gaan van
deze wijkkrant vaststellen dat de gemeente nog geen
reactie over het project Groene Kop heeft gestuurd aan
de belanghebbenden.
c) Gerrit Rietveld College. Sinds juni lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Onder andere Vereniging
Oud-Utrecht, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben hiertegen een zienswijze ingediend. Zij
hebben ook een verzoek gedaan tot plaatsing van het
gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst.
Het schoolgebouw uit 1965 is volgens deze verenigingen
van cultuurhistorisch belang omdat het een overwegend
gaaf bewaard gebleven voorbeeld is van de scholenbouw uit het derde kwart van de vorige eeuw. Het is
gebouwd door de destijds landelijk gerenommeerde
architect Cornelis Elffers.
Als de leerlingen en docenten verhuisd zijn naar het
nieuwe gebouw zou de oude school hergebruikt kunnen
worden, bijvoorbeeld voor welzijnsvoorzieningen,
kantoren, ateliers of appartementen. Volgens het
ontwerpbestemmingsplan zal de school gesloopt worden
en zullen er op deze plaats huizen en maatschappelijke/commerciële voorzieningen gebouwd worden.
De gemeenteraad heeft over het ontwerpraadsvoorstel
Bestemmingsplan Gerrit Rietveld College gedebatteerd
op 2 oktober. De raad zal een besluit nemen tijdens de
raadsvergadering van 25 oktober 2012.
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AGENDA
De Lichtkring
Activiteiten
Beperkt aantal
plaatsen voor
wijkbewoners,
opgeven
noodzakelijk
258 86 14
zaterdag 27 oktober: 15.00 uur,
Bingo voor Stichting Kanjer
Guusje*
maandag 5 november: 10.30 uur,
modeshow fa. Meijssen
met aansluitend verkoop
woensdag 7 november: 15.00 uur,
Duo Twice a Lady**
donderdag 8 november:
9.30 tot 11.30 uur,
Najaarsrommelmarkt***
woensdag 12 december: 19.30 uur,
koor Hoge Noot****
maandag 24 december: 15.00 uur,
vooraankondiging: koor Sophies
Voice met kerstrepertoire

*Bingo voor patiënten van de kinderafdelingen in ziekenhuizen.
Deze bingo wordt georganiseerd door
5 brugklasleerlingen van scholengemeenschap het Unic.
De opbrengst is voor Stichting Kanjer
Guusje die zich inzet voor de kinderafdelingen van ziekenhuizen. Komt u allen
om dit initiatief te ondersteunen met uw
deelname! Uiteraard zijn er kleine prijsjes
beschikbaar voor de winnaars.
**Optreden door Twice a lady
`Twice a Lady’
bestaat uit
Gerda Bruining
en Goutje van
Dam uit
Culemborg.
Zij zingen
tweestemmige
swingende
nummers uit de
jaren 40/50 van o.a. The Andrew Sisters,
Doris Day en Vera Lynn. Ook Nederlandse
liedjes staan op het repertoire

***Najaarsrommelmarkt
Met de opbrengst van deze markt worden
extra activiteiten gefinancierd voor de
bewoners van de Lichtkring.

****Hoge Noot
Hoge Noot bestaat sinds januari 2003.
We zijn een goedgestemd vrouwenkoor,
met 35 leden in de leeftijd van 30 tot
55 jaar. Ons repertoire bestaat uit popmuziek in de ruimste zin van het woord
(van swingend tot ballad en van gospel
tot blues), aangevuld met eigen werk van
onze dirigent Femke Bellaard.
Na de pauze zingen we kerstrepertoire.

De Lichtkring, Eykmanlaan 72, 3571 JV Utrecht, Activiteitenbegeleiding tel. 258 86 14

ONDERWEGKERK
BLAUWKAPEL
Oecumenische
onderwegdienst
10.30 uur
zondagmorgen
4 november
Adventsdiensten
2,9,16,23 december om 15.00 uur
Wij organiseren traditiegetrouw op de
vier adventszondagmiddagen bijzondere
diensten. Naast een korte meditatie is er
veel ruimte voor zang en muziek. Zie voor
de optredende musici onze website.
Kerstnachtdienst op 24 december
Kerk open om 21.15 uur,
samenzang vanaf 21.40 uur
Vanwege te verwachten drukte:
Speciaal voor de “Vrienden” van Blauwkapel zijn 100 van de 180 plaatsbewijzen
gratis af te halen. Vanaf 21.30 uur zijn
alle niet bezette plaatsen vrij beschikbaar.
Bezoekadres:
Kapeldwarsweg 21, 3566 MK Utrecht
(geen postadres)
Nadere informatie over de concerten
en onderwegdiensten: Tel. 228 73 42
E-mail: kerkblauwkapel@hotmail.com
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
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Donderdag 8 november 20.00- 22.00 uur. Huisbioscoop: Intouchables
De Franse filmhit van het jaar. Komisch drama over een bijzondere vriendschap
tussen een gehandicapte miljonair en zijn jonge verzorger uit Senegal.
Woensdag 14 november 20.00- 22.00 uur.
Mijn favoriete muziek: Beethoven
Muzikaal portret in woord- en muziekfragmenten van deze ‘ klassieker’ onder de
componisten. m.m.v. Wout van Veen.
Woensdag 28 november 20.00- 22.00 uur. Wat eten we vandaag?
Buurtpastor Erna Treurniet over de voedselbank in Overvecht. In het kader van de
week van de armoede.
Info: Moll@ziggo.nl, Huis in de Wijk, Suringarlaan 1 (naast de Tuindorpkerk)
http://www.huisindewijk.nl

zaterdag 3 november 9.00 tot 12.30 uur
Landelijke Natuurwerkdag
Iedereen die de natuur een goed hart toedraagt
kan een paar uur meewerken aan verbetering
of verfraaiing van plekken met een bijzondere natuurwaarde. We gaan bolletjes en
stinzenplanten zetten (ook geschikt voor kinderen), een aantal nieuwe fruitbomen langs
de sloten poten, vogelkastjes schoonmaken en ophangen en de houtwallen bijwerken.
Zie ook: www.natuurwerkdag.nl
Het wordt alweer vroeger donker. Dat betekent dat wij het hek binnenkort eerder
sluiten. Als u gaat wandelen aan het eind van de dag, let u dan op het bord binnen
het hek. Daar staat op hoe laat het hek op slot gaat.
De Driehoek, Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht.
secretariaat@ driehoektuin.nl, www.driehoektuin.nl

Activiteiten
Jeruzalemkerk
EXPOSITIE
Dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur
in de hal van Griftsteede
Fotografie van het Fotoatelier
Expositie met werken van de acht
deelnemers van het Fotoatelier
(cursus UCK). Dit levert een verrassend
gevarieerd beeld op met een selectie
uit hun fotografische belevenissen van
het afgelopen seizoen. De expositie is
het resultaat van maandelijkse bijeenkomsten onder begeleiding van
docent Jeroen Wandemaker.
Cursisten laten daar elkaar hun foto’s
zien naar aanleiding van individuele
opdrachten. Tijdens deze levendige
werkbesprekingen worden vanuit
onderlinge betrokkenheid ervaringen
gedeeld en opvattingen uitgewisseld.
Het resultaat is te zien in deze bijzondere expositie t/m 27 oktober.
Nieuwe Show van Magic
Circus vrijdag 26 t/m
zondag 28 oktober
*Zaterdag ook om 19.00 uur
Kassa open een uur voor aanvang
Aanvang 16.00 uur, tenzij anders
aangegeven.
Duur voorstelling 90 minuten
Voorverkoop: Bobbies,
Blauwkapelseweg 15.
Tel. 272 31 46
www.magic-circus.nl

ACTIVITEITEN
IN GRIFTSTEEDE
Zaterdag 27 oktober
18.00 – 21.00 uur
Nacht van de Nacht
Nederland is een van de meest
verlichte landen van Europa en bijna
de helft van de Nederlanders kan de
sterrenhemel niet goed meer zien.
Griftsteede dooft de lichten en u kunt
genieten in het donker. Loop op uw
tenen door de stallen en ontdek hoe
de dieren slapen. Spits uw oren en
loop op de tast het blote voeten pad.
Of volg de Lichtworkshop. Misschien
spot u een nachtvlinder op het witte
doek. Meer weten? Kijk op
www.nachtvandenacht.nl

Vooraankondiging
Kerstlichtjestocht
Op zaterdag 22 december
wordt voor de tweede keer een lichtjestocht georganiseerd. Vanaf winkelcentrum De Gaard wordt
een route uitgezet door Tuindorp Oost, verlicht
door vele honderden kaarsjes. Langs de route
komt u allerlei figuren tegen uit het Kerstverhaal, is
er een herberg, en
ook komt u langs een
kerststal met Jozef en
Maria. De route is
interessant voor jong
en oud!
Voor meer
informatie:
www.lichtjestochtutrecht.nl. Heeft u vragen, of wilt
u ook een bijdrage leveren, neem dan contact op
met de organisatie: lichtjestochtutrecht@live.nl.

Zaterdag 3 november
Natuurwerkdag
Zondag 18 november
14.00 tot 15.00 uur
Wind
Ontdek de kracht van de wind.
Maak een windwagen en doe mee
met de snelheidswedstrijd!
Griftsteede / Griftpark,
Van Swindenstraat 129,
3514 XR Utrecht.
Tel. 272 28 88
griftsteede@utrecht.nl,
www.utrecht.nl/griftpark of:
www.cumuluswelzijn.nl

Donderdag 1 november
19.00 tot 22.00 uur
Herfstworkshop bonbons maken
Wie droomt er niet van om een hele avond met chocolade bezig te zijn.
En u gaat zeker niet met lege handen naar huis. Want de chocolade en bonbons neemt u mee. Bij de workshop is inbegrepen de chocolade en alle
andere materialen die we op de avond gebruiken. Inclusief koffie/thee en frisdrank. Aan het eind van de avond ontvangt u een syllabus om het thuis nog
eens rustig na te kijken. Zelf meenemen: schort, theedoek, handmixer.
Maximaal aantal deelnemers: 10
Inschrijving via: info@cuisinecorneille.nl (Piet Keppel)
Tel. 271 45 14 of 06-509 24 472. www.cuisinecorneille.nl

Nieuws
uit het
zondag 21 oktober 15.00 uur
HERFSTWANDELING
Start: tunneltje Ariënslaan
Tijdens een rondwandeling van 1-1½ uur door het
park kunt u allerlei herfstverschijnselen ontdekken.
We kijken o.a. naar: paddenstoelen, het verkleuren
van de bladeren van verschillende bomen en naar
het leven in de bodem waar het gevallen blad
verteerd wordt.
zaterdag 27 oktober 10.00 uur
BOLLEN PLANTEN
(Verzamelen bij het tunneltje)
Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te
werken aan het planten van de bloembollen, ook
al kunt u maar een uurtje. Ook voor kinderen is
het een leuke activiteit. Graag een spade of tuinschepje en een emmer meenemen.
Bij aanhoudende regen wordt de activiteit verschoven naar zaterdag 3 november.
Informatie: Marlies Willemen, Tel. 06-480 103 57

Lifestyle event: zondag 4 november
Op zondag 4 november organiseert buurtcomité Voordorp Vooruit in het
Wevehuis een lifestyle event. Ook de bewoners van Tuindorp Oost zijn hierbij
van harte welkom. Momenteel wordt druk aan het programma gewerkt.
Dit is online beschikbaar op de website van Voordorp Vooruit:
www.voordorpvooruit.nl.
Noteert u 4 november, 14.00 – 16.00 uur alvast in uw agenda!

Zaterdag 3 november, 1 december,
5 januari en 2 februari 10.00 uur
SCHOONMAAKACTIES
Vanaf september wordt er weer door een groep
vrijwilligers zwerfvuil verzameld in het park. Per
zaterdag wordt er ongeveer 80 kg vuil verzameld
en afgevoerd! Genoeg reden dus om door te gaan
met deze acties. U bent van harte welkom om mee
te helpen Voor prikkers en handschoenen wordt
gezorgd. Corrie Buschman en/of Jan Fransen

Adres Wevehuis: Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht, wevehuis@live.nl

Tel. 271 67 68, cbuschman.jfransen@gmail.com
www.voorveldsepolder.nl
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Gezellige open dag bij
Scouting
de Derde
Utrechtse
Groep
Tientallen kinderen,
vaak vergezeld door
hun ouders, kwamen
op 1 september naar
de Kögllaan. Er waren
veel activiteiten zoals
de ministormbaan,
knutselen, natuurkundige proefjes, en buksschieten. Maar zoals ieder jaar had de kampvuurkuil, waar je broodjes kon bakken en popcorn kon poffen, de grootste aantrekkingskracht. Kalle (5): “Ik vond het schieten en het
vuur het leukst. Ik heb wel twee broodjes
knakworst op.”Er waren opvallend veel jonge
kinderen. Voorzitter Harm Klaibeda: “Dat is een
trend die wij de afgelopen twee jaar al zien.
Daarom zijn
we begin dit
jaar ook met
een bevergroep gestart.
Kinderen zijn
nu vanaf
5 jaar
welkom.”
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Op ’t randje

Officieel woon ik in Tuindorp.
Maar omdat de Professor Jordanlaan toch wel heel dicht bij
Tuindorp Oost is, ‘mag’ ik me toch
gaan inzetten voor de wijkkrant.
Op ’t randje dus ... Hartstikke
leuk want het geeft me de kans de wijk
beter te leren kennen.
Het redacteurschap is me niet geheel onbekend. Ik werk namelijk als freelance uitgever/projectleider voor vooral educatieve
uitgeverijen. Verder geniet ik van ons gezin
en ons huis. We hebben nog kleine kinderen,
dus veel uitstapjes naar De Pan, het Griftpark, de ‘gele’ speeltuin (bij het Kouwerplantsoen) en het Noorderpark.
En nu aan de slag voor de wijkkrant.
Hopelijk niet alleen de papieren krant, maar
ook wat meer de social media eromheen.
U merkt het wel!
Suzanne Zonnenberg

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
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Wist u……
Wist u…….dat Basisschool
De Regenboog blij is met uw oud
papier? Daarvan betalen ze onder
andere de dirigent van het schoolorkest. Iedere 1e dinsdag van de
maand staat er een container bij het
gebouw Wevelaan 2, waar u tussen
8.00 en 16.00 uur uw oud papier
kunt achterlaten.
Wist u…….dat de ambachtelijke
fijne en grove rookworsten van
Keurslager Harry van Schaik, gevestigd op De Gaard, zijn bekroond met
goud op de Internationale Slavatko
vakwedstrijden? Ook zijn rundergehakt is onlangs met een 10 bekroond
bij een onaangekondigde controle
door het KBBL, die het gehakt test op
temperatuur, samenstelling en microbiologische gesteldheid. Een prachtig
resultaat dus.
Wist u…….dat de boomspiegels
aan de oneven zijde van de
Lamerislaan er weer fraai bijliggen?
Schoongemaakt, gewied en
bijgeknipt en waar nodig voorzien
van nieuwe plantjes. Dit in het kader
van het reguliere onderhoud.
Wist u…….dat zowel op 8 november als op 13 december er wederom
een fietswrakkenactie is in NoordOost? Volgens de gemeente is een
fietswrak: 'Een voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud of in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert'. Dus
ook fietsen met een kapot voor- of
achterwiel, twee lege banden of zonder zadel worden tot wrak gerekend
en verwijderd. Staat er een fietswrak
voor uw deur of heeft u elders in de
wijk fietswrakken gesignaleerd?
Neem dan contact op met uw wijkbureau of bel het gemeentelijk
Klantcontactcentrum tel. 286 00 00.
Dit is ook mogelijk na deze actie.
Wist u…….dat Unipart, aan de
Jan van Galenstraat, binnenkort
10 jaar bestaat? Deze speciaalzaak in
witgoed, onderdelen en accessoires
staat bekend om haar uitstekende
service en persoonlijk contact.
Dat blijkt ook uit de spaaractie in het
kader van het 10-jarig jubileum,
waarbij 10 witgoedapparaten worden
verloot.

Redactie:
Marijke de Blécourt
Helga van Lieshout
Elisabeth de Ligt
Magriet van der Veen
Suzanne Zonnenberg
Vormgeving:
Aard de Kruijf

PRIKBORD
KAMERKOOR 4 BIJ 4
ZOEKT BASSEN EN
TENOREN.
repetities op maandagavond
in de pauluskerk in tuindorp
onder de bezielende leiding van
gerrit maas. het programma
“aan babels stromen” bevat o.a.
muziek van palestrina, dvorak en
een paar gospels. uitvoering is
komend voorjaar.
informatie en aanmelden:
www.kamerkoor-4bij4.nl
tel: 06-27168399
SCHRIJVERS IN
DE WIJK ONTMOETEN
ELKAAR
conny coppen, schrijver van
het recent verschenen boek
’de tao van gezondheid’, komt
graag in contact met andere
schrijvers in tuindorp oost.
doel: elkaar ontmoeten,
ervaringen uitwisselen, en
hopelijk een gezamenlijke
presentatie in de gaard met
signeersessie.
informatie en aanmelden:
conny coppen
tel: 06-19947183
mail: info@connycoppen.nl

MATCHPOINT
HUISWERKBEGELEIDING
na de herfstvakantie opent
matchpoint huiswerkbegeleiding
haar deuren op usv hercules.
scholieren van het vmbo-tl,
havo en vwo kunnen daar
terecht voor ondersteuning
bij het huiswerk en bijlessen.
matchpoint biedt structuur,
leert kinderen plannen en
effectief te studeren. en heel
belangrijk….de studiebegeleiders
zijn getraind in alle denkbare
smoezen! matchpoint is ook
open op zondagmiddag.
voor informatie:
www.matchpoint.nu

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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