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TUINDORP OOST
Pettefletprijs voor De Pioniers

Op 23 maart ontving de Amateurtuindersvereniging De Pioniers uit
handen van Joris Hogenboom, directeur van de Natuur en Milieufederatie (NMU), de provinciale Pluk van de Pettefletprijs.
Deze prijs is in het leven geroepen om groene initiatieven te belonen.
Het volkstuinencomplex krijgt de prijs voor de ontwikkeling van een
beleeftuin, `De Ontmoeting’ genoemd. Deze tuin wordt grotendeels
omsloten door een wand van wilgentakken, die door bewoners van het
park in elkaar zijn gevlochten. In deze zogeheten plukwand kunnen
diverse dieren en planten een onderkomen vinden.
Een van de vrijwilligers, landschapsdeskundige Paul van Kan, licht toe:
“Met deze tuin willen we laten zien hoe je op een natuurlijke wijze
kunt tuinieren en wat je allemaal op een relatief kleine oppervlakte
kunt realiseren.”
In de tuin worden ook workshops verzorgd voor de tuinbezitters.
Professionals leren je hoe je je eigen tuintje nog beter kunt onderhouden, hoe je een muurtje metselt, hoe je tuinafval kunt composteren
en nog veel meer. De beleeftuin is een meerjarenproject, waarbij de
buurtbewoners en ook een school uit Voordorp worden betrokken.
Paul: “Vrijwilligers uit de buurt zijn van harte welkom, voor regulier
onderhoud, voor nieuwe aanplant en voor diverse projecten die we
organiseren!” In de nabije toekomst is er plaats voor een bijenhotel
en een Glorie van Holland, een bijzondere appelboom.
Het tuinencomplex werd in 1935
opgericht en kreeg een plek aan de
Ezelsdijk, in de tegenwoordige
Huizingabuurt.
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Bij de bouw van Tuindorp Oost, ruim
50 jaar geleden, verhuisden de tuintjes naar de huidige locatie tussen
de Sartreweg en de Kögllaan. “We
hebben 119 particuliere tuinen, een
beleeftuin en een tuin die door groep
7 en 8 van de Openbare Voordorpschool wordt onderhouden.
De leerlingen hebben allen een
piepklein tuintje waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Op deze
wijze wordt hun al op jeugdige leeftijd bijgebracht hoe je op duurzame
en vooral ook ontspannen wijze kunt
tuinieren”, aldus Wiljo Tukker, voorzitter van ATV De Pioniers.
Zij belichaamt het enthousiasme dat

vele tuinbezitters kenmerkt: “Het
speelveldje hebben we dankzij een
bijdrage uit het leefbaarheidsbudget
van de gemeente kunnen opknappen,
maar er staat nog veel meer op
stapel. De populieren bij de entree
moeten nodig worden vervangen
en we hopen vurig dat de diverse
slootjes die het terrein doorkruisen
weer door bruggetjes met elkaar
verbonden worden. Daarmee is de
doorstroming geregeld en dat is beter
voor de natuur. Bovendien worden
hiermee de boerenslootjes van
vroeger, noem het maar gerust landschappelijk erfgoed, weer in ere
hersteld.”
Ook het verenigingsgebouw met
daarin de kantine en het winkeltje,
waarin men de basisbehoeften voor
de tuin kan kopen, wacht een opknapbeurt.

Veel mag, maar er zijn regels
Er is in de afgelopen jaren veel
veranderd. Lag het accent vroeger
duidelijk op moestuintjes, tegenwoordig tref je meer en meer siertuinen aan, soms zelfs kleine parkjes

die een juweel voor het oog zijn.
Wiljo: “Er is een grote diversiteit
aan tuinen. Er mag erg veel, zolang
men zich maar houdt aan een aantal
spelregels: bezorg je buren geen last,
heb oog en respect voor de natuur
en hou rekening met wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien
van het kappen van bomen.”
Het park kent een beheersplan.
Hierin is onder meer een rooster opgenomen voor algemene activiteiten.
Zo heeft elke tuinbezitter een taak
buiten de eigen tuin.
Sommige zorgen voor de koffie en de
patat in de kantine, anderen maken
de slootkanten schoon en weer
anderen steken de bloembakken in
een fris kleurtje.

Bomen en beesten
ATV De Pioniers heeft naast een
grote verscheidenheid aan tuinen en
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150 soorten bomen en planten ook
veel dieren. Regelmatig worden
waarnemingen gedaan en zijn de
resultaten hiervan te lezen in de
nieuwsbrief die alle verenigingsleden
ontvangen. Een korte opsomming:
kleine watersalamander, groene
kikker, bruine kikker, ijsvogel, bosuil,
zomertortel, 20 vlindersoorten,
libellen, grote bonte specht, halsbandparkiet en glanskop.
Wiljo heeft een nest van een eekhoorn gesignaleerd. Maar heel bijzonder is de aanwezigheid van een
babyringslang.
Paul van Kan: “We hebben aan de
rand van het terrein een grote broeihoop aangelegd van mest en bladeren. De broeitemperatuur in deze
hoop kan oplopen tot 27 graden.
Begin april wordt de hoop omgespit
en treffen we lege eierhulzen aan,
ten teken dat er weer nieuwe ringslangen bijgekomen zijn.”
Veel tuinbezitters zijn op dit moment
druk bezig hun tuintje in gereedheid
te brengen, zodat ze er in de
komende maanden in alle rust van
kunnen genieten. De bedrijvigheid in
het voorjaar is opvallend.
Wiljo Tukker: “Het is hier soms net
een dorp, inclusief heuse burenruzies,
niets is ons vreemd.”
De toekenning van de Pluk van de
Pettefletprijs zal vele tuineigenaren
inspireren, jong en oud, met diverse
achtergronden, maar allen met één
gezamenlijke passie: de natuur.
Tertius Groenman

NUTTIGE ADRESSEN
Stichting Buurtcomité
Tuindorp Oost:
Van Everdingenlaan 24
3571 NP Utrecht
E-mail:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Telefoon: 273 25 71

Redactie-adres Wijkkrant
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht
E-mail: redactie@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
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Even voorstellen:
Nieuw lid Buurtcomité Tuindorp Oost

De geanimeerde nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van Tuindorp Oost in
de Jeruzalemkerk in januari, alsmede enkele gesprekken met een bestuursTUINDORP delegatie van het buurtcomité nadien, zijn de aanleiding geweest voor mij
OOST
om sinds maart te participeren in het buurtcomité van Tuindorp Oost.
Mijn aandacht zal vooral uitgaan naar de openbare ruimte in het algemeen, waaronder
de groenvoorziening, straatverlichting, bestrating, reiniging enzovoort.
Mijn naam is Huib Jansen en ik woon al weer 25 jaar in het Fruinplantsoen. Sinds enige
jaren ben ik met pensioen, maar ook `druk’ met verschillende activiteiten als vrijwilliger.
Sinds mijn benoeming in het buurtcomité merk ik dat ik toch opeens met een andere bril
door de wijk fiets. Echter vooral overwegend daarbij, dat wij nog steeds in een mooie,
relatief rustige en ruime wijk wonen, waarin de groenvoorziening een belangrijke
functie heeft. Met name het onderhoud van de verschillende buurtvoorzieningen zal
altijd een belangrijk aandachtspunt voor ons allen moeten blijven.
Ik ben met veel plezier begonnen aan deze voor mij nieuwe functie.
Huib Jansen. E-mail: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
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Enerverende vergadering
over voortbestaan
Op 21 maart waren zo'n 20 belangstellenden bijeen in het Wevehuis.
Op die avond had het Buurtcomité Tuindorp Oost namelijk een vergadering georganiseerd waarin duidelijk moest worden of het voortbestaan van het Wevehuis nog kans van slagen heeft.

Er werden drie mogelijkheden gepresenteerd:
1. Het Wevehuis in zelfbeheer. Dit plan geeft aan de buurt de meeste vrijheid. Het feit
dat de schoollokalen in 2014 wellicht weer door de Regenboog in gebruik worden
genomen is een grote bedreiging.
2. Het Wevehuis behouden, maar dubbelgebruik, ook van andere lokalen in de
Regenboog, juist stimuleren. Sommige beheerstaken kunnen dan wellicht door de
school worden overgenomen, en ook financieel heeft dit voordelen. Het nadeel is
dat de ruimtes beperkt gebruikt kunnen worden.
3. Het Wevehuis sluiten, en een kern van enthousiaste mensen vormen die zorgen dat
er voldoende activiteiten in de buurt plaats vinden, op hiervoor geëigende locaties.
Het Makelpunt van de Gemeente zou in dit plan een rol kunnen spelen.
Kees de Bruijn van Buurthuis De Nieuwe Jutter was aanwezig om een toelichting te
geven op zelfbeheer. Uit zijn enthousiasmerende verhaal kwamen twee belangrijke zaken
naar voren:
- Honoreer elke positieve beweging, het kan een kiem zijn voor nieuwe ideeën.
- Wees creatief in het genereren van geld. Gebruik hiervoor onder andere de talenten die
in de buurt aanwezig zijn.
De aanwezigen verdeelden zich in groepjes van twee, met de opdracht na te gaan welk
plan men het meest haalbaar achtte, en met de belangrijke vraag of zij zelf actief aan
het realiseren van dit plan zouden willen bijdragen. Er ontstond een levendige gedachtewisseling.
Tijdens de plenaire bijeenkomst daarna nam de spanning meer en meer toe. Het bleek dat
zelfbeheer als beste optie voor het Wevehuis naar voren kwam. Echter, het aantal mensen
dat zich hiervoor actief wilde inzetten was minder dan 5. Het Buurtcomité had in de voorbereiding bedacht dat bij minder dan 5 trekkers zou moeten uitgeweken naar plan 3.
Toen de vergadering werd voorgehouden dat het Wevehuis dicht zou gaan, kwam er een
tegenbeweging, en een krachtig geluid om met de kennis van deze vergadering nog een
keer naar de achterbannen te gaan. Ook stelden de drie personen die wilden meewerken
aan het behoud van het Wevehuis voor om op korte termijn bijeen te komen om een
concreter plan te maken. Met de belangrijke tip van Kees in ons achterhoofd besloot het
BC de positieve beweging te stimuleren.

OPROEP
De situatie is echter zeer wankel.
Er is gevochten voor het Wevehuis, maar als dit artikel geen mensen oplevert
die zich bij de kerngroep aansluiten, moet het helaas dicht.
Meldt u zich dus nu aan via tuindorpoost@tuindorpoost.nl
We rekenen op u! De kiem is er al!

Koninginnedag 30 april
Zoals altijd vieren we weer Koninginnedag op het
Kouwerplantsoen op 30 april. Het programma is
vertrouwd, met drie wijzigingen:
• We beginnen later, zodat we de troonsafstand thuis op tv kunnen volgen.
• Tijdens de pauze is er een spetterende goochelshow van MAGICARE.
Leuk voor jong en oud.
• We hebben een grote tv op het grasveld, zodat we de ontwikkelingen van
het koningshuis kunnen volgen.

Het programma
> 11.15 uur Ballonnen ophalen
> 11.30 uur Wilhelmus en ballonnen oplaten
> 11.45 - 12.25 uur Eerste spelletjesronde
> 12.25 - 12.45 uur Pauze met ijsje
> 12.45 - 13.15 uur Tweede spelletjesronde
> 13.15 - 13.35 uur MAGICARE Goochel show
> 13.35 uur Prijsuitreiking

BERICHT VAN
‘DE KAAP HOORNDREEF’
Meld drugsoverlast
Bewoners van de Hijmans van den Berghlaan en
omgeving maken sinds enige tijd melding van
overlast door drugsgebruikers. Ook zien zij soms
dat er drugs worden verhandeld in de buurt van
hun woning. Om aan deze onwenselijke situatie
iets te veranderen hebben de politie, de
gemeente, zorgverleners en bewoners afspraken
gemaakt.
Een contactpersoon uit de buurt verzamelt
meldingen en koppelt deze aan de politie terug.
Ziet u ook situaties die met drugshandel of
drugsgebruik te maken hebben? Geef deze door
aan de politie. Dan kan via 0900-88 44, of via
www.politie.nl (melden). Vermeld daarbij datum
en tijdstip, locatie, (kleding)signalement en
eventueel kenteken van een auto.
Ziet u personen op heterdaad drugs verkopen?
Belt u dan alstublieft 112. Want 112, daar vangt
de politie boeven mee.

Voor de kinderen van 2-6 jaar is er een spelletjesdorp en voor kinderen van
7-12 jaar is er een spelronde in teamverband.
Voor de volwassenen staan catering en overdekt terras klaar.

NETWERKBIJEENKOMST
ONDERNEMERS 16 mei

Zou je ons hiermee willen helpen?
- helpen met het opbouwen vanaf 8.30 uur 's ochtends
- leiden van een spel tussen 11.45 en 13.15 uur
- verzorgen van de catering tussen 10.30 en 13.30 uur
- helpen met afbouwen vanaf 14.00 uur

Altijd al willen weten welke ondernemers in
Tuindorp, Tuindorp Oost, Tuinwijk en Voordorp
actief zijn? Of welke passie de zelfstandigen
bindt? Wij nodigen je graag uit om met elkaar
kennis te maken op de netwerkbijeenkomst op
16 mei, in Coffeemania, onder NS Station
Overvecht. Georganiseerd door Guido Vrencken,
Puck ’t Hart en Tony Schoen, inwoners van
Tuindorp en zelfstandig ondernemers.
Als gastspreker neemt Pieter Klein van de Passieloper, ondernemer en adviseur, ons mee in zijn
ervaringen uit de praktijk.
19.30 uur: inloop met koffie
20.00 uur: welkom en gastspreker
20.30-21.30 uur: Ruimte voor netwerken
Er zijn aan je aanwezigheid geen kosten verbonden, wel graag aanmelden via e-mail:
info@rendementopmaat.nl. Consumpties zijn voor
eigen rekening, behalve de eerste koffie.

Voor aanmelden of meer informatie, stuur een mail naar:
jaap_nancy@yahoo.com
Jaap, Marianne, Heulwen en Karianne
P.S. 1: Dit comité Viering Koninginnedag
geeft na vijf jaar het stokje door aan een
nieuw te vormen comité. Als je daarin
mee wilt doen, stuur dan ook een mailtje.
P.S. 2: Om in de stemming te komen zie
de prachtige foto’s van vorig jaar op
www.tuindorpoost.nl onder het kopje
`foto’s’ en ook op Facebook:
Koninginnedag Kouwerplantsoen.

Club van 50 voor de Wijkkrant
U mag heus wel jonger zijn dan 50, of ouder ...
U mag harder of zachter ... U mag ook met 10 of
80 man sterk zijn ... Waar staat die 50 dan voor?
Om de wijkkrant te behouden voor de toekomst is de
redactie op zoek naar andere bronnen van inkomsten
dan de gemeentelijke subsidie. Deze zal de komende jaren
namelijk sterk verlaagd worden. Wij merken dat er veel
mensen en bedrijven in de buurt zijn die de wijkkrant waarderen en financieel willen steunen. Vandaar de
oprichting van de Club van 50!
Kom bij deze club en doneer 50 euro per jaar voor behoud van
de wijkkrant. In ruil daarvoor vermelden we in elke krant de
deelnemers aan de Club van 50. Ook krijgt u de ruimte uzelf
voor te stellen op een speciale Club van 50-pagina op onze

website. Heeft u andere ideeën? Bijvoorbeeld
een ander bedrag of geen vermelding in de
krant? Laat het ons weten, niets is onbespreekbaar.
Dus alle wijkbewoners, fans van de wijkkrant,
ondernemers, zzp-ers, meld u aan voor de
Club van 50 via redactie@tuindorpoost.nl!
Wilt u wel een bedrag schenken, maar geen lid
worden van de Club van 50? Ons rekeningnummer is 4865541 ten name van Stichting
Wijkkrant Tuindorp Oost te Utrecht. Ook dan horen we graag
van u waarom u dat bedrag doneert. Via e-mail of een briefje
naar Redactie Wijkkrant, Kernkampplantsoen 94, 3571 PM
Utrecht.
De redactie: Elisabeth de Ligt, Helga van Lieshout,
Magriet van der Veen en Suzanne Zonnenberg
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De bouw
van de
nieuwe
school is
gestart
Op 15 maart is de eerste paal
geslagen van het nieuwe gebouw
voor het Gerrit Rietveld College.
Tenminste..,eigenlijk werd hij niet
geslagen maar gedraaid en eigenlijk was het niet de eerste
paal. Al op 13 maart was de aannemer gestart met het draaien
van palen. Desalniettemin hebben we met elkaar een feestelijke
bijeenkomst gehad. Uit alle klassen mochten twee leerlingen
aanwezig zijn bij het formele gedeelte. Wethouder Jeroen
Kreijkamp sprak in de aula enige woorden tot de aanwezigen,
waarin hij aangaf erg blij te zijn dat dit grote project nu echt
gestart is. Met onderwijs en de wijk Oost en Noordoost in zijn
portefeuille is hij zeer betrokken bij onze school. Vervolgens
stelden wij Anne-Ying uit 1HV3 aan de aanwezigen voor. We
hadden een prijsvraag uitgezet onder de leerlingen met als
vraag: Wat betekent de nieuwe school voor jou? Haar inzending
vonden we de beste:
Een nieuw begin
Een nieuwe kans
Een nieuwe uitdaging
Een nieuwe plek voor
de leraar, de klas en mij
Hierna zijn alle aanwezigen naar het bouwterrein gegaan. Inmiddels hadden ook alle andere leerlingen
zich buiten verzameld of keken toe vanuit het huidige schoolgebouw. Na terugtellen van tien naar nul drukte Anne-Ying op
een knop en werd de paal een stuk de grond in gedraaid.
Daarna mocht de wethouder
in de cabine plaatsnemen
om hetzelfde te doen. Terug
in de aula kreeg de school
van de architecten, Atelier
PRO uit Den Haag, een
nestkastje voor gierzwaluwen aangeboden.
Daar worden er straks
vijf van bevestigd aan het
nieuwe gebouw. Het geheel
werd afgerond met tompoezen met de afbeelding van de
nieuwe school voor alle aanwezigen, alle leerlingen en medewerkers.
Eind mei 2014 moet de bouw klaar zijn. Dan kunnen wij aan
de slag met inrichten en verhuizen, zodat we het schooljaar
2014-2015 in het nieuwe gebouw kunnen starten. Het komende
jaar zal in het teken staan van acties voor dat nieuwe gebouw,
waarbij we leerlingen en ook de buurt willen betrekken. Ons
doel is namelijk dat dit gebouw ook een functie krijgt voor
anderen. Daarbij valt te denken aan het verhuren van de
sportzalen voor bijvoorbeeld zaalhockey of het verhuren van
vergader- of presentatieruimtes voor zzp-ers.
We willen graag met bedrijven en zzp-ers uit Tuindorp, Tuindorp
Oost en Voordorp in gesprek om met elkaar kennis te maken en
met elkaar na te denken over het gebruik van dit gebouw.
Wilt u daarbij aanwezig zijn, laat mij dat dan weten via onderstaand mailadres. E-mail: T.Kragten@GerritRietveldCollege.nl
De heer T. Kragten, Conrector
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Overzicht drukke dagen
Marnix Academie
De Marnix Academie probeert de parkeeroverlast voor de buurt
zoveel mogelijk te beperken. In de situatie dat 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 Marnix Academie.
Woensdag 5 juni (open dag)
Vrijdag 14 juni (lezing)
Donderdag 4 juli (diploma-uitreiking)
De Marnix Academie wijst bij iedere activiteit op de beperkte
parkeergelegenheid in de omgeving van de Marnix Academie en
verzoekt bezoekers met het openbaar vervoer te komen.

De GroenmoetjeDoen!-dag 2013
Zondag 9 juni
Het thema is Eetbare tuinen.
De Bikkershof, Het Lachende Paard,
de Pioniers, Griftsteede, de Voortuin ATV
Abstede en ATV Stadion doen al mee.
Met name tuinen uit de wijken Zuid, Oost,
Noordoost en Overvecht worden uitgenodigd om mee te doen.
Ook al is je eetbare tuin nog zo klein, doe mee.
Als je interesse hebt met je tuin om mee te doen met dit
thema, geef je dan op: E-mail: info@gmjd.nl
Meer informatie en de programma’s per deelnemende tuin op:
www.gmjd.nl

Koningsspelen:
• SAMEN • VIEREN • LEREN • SPELEN •

Ter gelegenheid van de aanstaande
troonswisseling worden op vrijdag 26 april op veel
basisscholen in Nederland de zogeheten Koningsspelen
gehouden. Ook De Regenboog doet hieraan mee.
Deze dag begint met een Koningsontbijt voor alle kinderen van
de school. Voor de groepen 1 en 2 staat daarna een gedeelte van
de ochtend in het teken van spelletjes. De kinderen van groep 3
en 4 vieren deze ochtend samen met groep 3 en 4 van de locatie
Regentesselaan. Na het ontbijt kunnen de kinderen samen
spelletjes doen en sporten. Dit alles zal plaats vinden rond de
school aan de Wevelaan.
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 is er een feestelijke middag
met sport (onderlinge voetbal-, trefbal- en slagbalwedstrijden) en
een activiteitenprogramma met door kinderen zelf bedachte
activiteiten. Dit kan zijn bijv. sieraden maken, blikgooien, hardloopwedstrijd, cup cakes verkopen, enzovoort. Welke activiteiten
dat precies zijn, kunt u zien op 26 april van 13.00-15.00 rond
de school aan de Wevelaan.
Aan de door de kinderen bedachte activiteiten kan
iedereen meedoen.
Elke activiteit kost een klein bedrag (5 of 10 eurocent). Al het
verdiende geld gaat in de pot en wordt aan een goed doel
geschonken. Dit goede doel staat in relatie tot onze toekomstige
koning. Onze kroonprins is tot nu toe altijd bezig geweest met
watermanagement. Water is één van de eerste levensbehoeften
maar helaas niet voor iedereen op de wereld een vanzelfsprekendheid. Vandaar de keuze voor een goed doel waar
schoon water een belangrijke rol speelt. Meer informatie hierover krijgt u op
26 april. U komt toch ook even kijken?
U bent van harte welkom!
Team basisschool De Regenboog

Oproep:
reünie op vrijdag 19 april
Heeft u in het verleden in de Lichtkring
gewerkt en vindt u het leuk om oud-collega’s
en vrijwilligers van De Lichtkring weer eens te
zien en mooie herinneringen op te halen onder
het genot van een hapje en drankje?
Kom dan naar de reünie op 19 april!
Aanmelden: j.groot@aveant.nl of Tel. 258 86 14
De Lichtkring, Eykmanlaan 72, 3571 JV Utrecht.

Zorgcentrum Tuindorp Oost

Careyn Open dag van Zorg en Welzijn
Buurtbewoners konden op 16 maart een
appartement bezichtigen en kregen
informatie over wonen in Zorgcentrum Tuindorp Oost. Er was ook
speciale aandacht voor de werving van nieuwe medewerkers.
Zo konden zestien geïnteresseerden
speed daten met de Careynrecruiters.
Nog niemand heeft de oplossing
van de Open Dag rebus ingeleverd.
Daarom is de prijs, ‘een diner voor
twee’ in het restaurant van het
Zorgcentrum, nog beschikbaar!
Mocht u de oplossing weten?
Levert u die dan in bij de receptie
van Zorgcentrum Tuindorp Oost of
stuurt u een e-mail naar
joke.kraan@aveant.nl
Zorgcentrum Tuindorp Oost,
Winklerlaan 365. Tel. 258 88 00

Begeleiding voor kinderen bij
het lezen en schrijven, en/of bij
het vasthouden van de aandacht
Ik (Hester Foppen) kan op woensdagmiddag, op de Winklerlaan, nog twee
kinderen (vanaf 7 jaar) in behandeling
nemen die extra begeleiding zouden
kunnen gebruiken bij het leren.
Waar bestaat de behandeling uit?
De Mesker methode is een schrijfmethode, waarbij kinderen met de
linker en de rechterhand tegelijk, op
een rechtopstaand schoolbord
schrijven (zie foto’s) en tegelijkertijd
het woord meespreken. Op deze
manier worden de linker- en rechterhersenhelft beiden ingeschakeld, waardoor het kind de aandacht focust, en
het woordbeeld met zijn klank, schrijfwijze en betekenis, ingeprent wordt in
de hersenen. Door dit gelijktijdige
beroep op linker- en rechter hersenhelft, wordt de zogenaamde hersenbalk ingeschakeld. Deze activering

van de hersenbalk heeft een blijvend
effect, waardoor bij ieder nieuw leerproces beide hersenhelften actiever
ingeschakeld worden. Dit bevordert de
lees- en schrijfvaardigheid, maar kan
ook een positief effect hebben op het
ruimtelijk inzicht en de concentratie.
Bij de behandeling oefent een kind
iedere dag
thuis, onder
begeleiding
van één van
de ouders,
10 minuten
aan een
tweezijdig schoolbord (zie foto), plus
één contactuur per week.
Wilt u er meer over weten, neem dan
contact op met Hester Foppen.
E-mail: hjfoppen@yahoo.com.
Tel. 06 47 25 06 62, 272 50 57

VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
(stand van zaken op 28 MAART 2013)

a) De Gaard. Op 26 februari heeft,
op initiatief van de gemeentelijke
nieuwe projectleider, een kennismakingsbijeenkomst in De Gaard
plaatsgevonden. Hierbij was ook de
vertegenwoordiger van Top Vastgoed
TUINDORP
OOST
aanwezig, die het project in de
komende fase voor de projectontwikkelaar zal
waarnemen. Omdat de bijeenkomst ’s middags
was gepland, waren er slechts vijf klankbordgroepleden en drie bewoners in de gelegenheid aanwezig te zijn.
Een jaar na de presentatie van het schetsplan
is op 26 maart de klankbordgroep weer bijeen
geweest. Op de agenda stond onder andere de
presentatie van het Concept Voorlopig Bouwplan. Naar onze mening zou dit pas aan de
orde kunnen zijn nadat de vragen die door de
bewoners tijdens de presentatie in 2012 zijn
gesteld, zijn beantwoord. Dit geldt evenzeer
voor de bewoners die niet zijn uitgenodigd,
maar op andere wijze hun reactie op het
schetsplan kenbaar hebben gemaakt. Wij
verwachten dan ook dat de bewoners antwoorden krijgen op hun vragen, alvorens er
sprake is van een voorlopig bouwplan.
b) Dorpsplein. Op basis van het door de
gemeente gepresenteerde schetsplan bevindt
de DUW-groep zich in een oriënterende fase
voor de inpassing van een centrale ontmoetingsgelegenheid in het uit te breiden winkelcentrum De Gaard.
c) Groene Kop. Na de participatiebijeenkomst van 24 januari jl. is de gemeente gestart
met een projectgroep. Deze projectgroep
inventariseert en beoordeelt de plannen en
ideeën die bewoners en belanghebbenden
hebben ingebracht. Zo ook het gezamenlijk
plan van het buurtcomité Tuindorp Oost, Het
Lachende Paard en het ecologisch tuinenpark
De Driehoek. Verder wordt gekeken naar de
mogelijke inpassing van enkele individuele
bruikleners (huidige gebruikers) in deze plannen, onder strikte voorwaarden. De projectgroep werkt momenteel aan een voorlopig
ontwerp op basis van hoofdlijnen, waarop een
bestemmingsplanwijziging kan worden ingediend. Dit staat overigens los van een definitieve keuze over de indeling en toepassingen.
d) Gerrit Rietveld College. Vrijdag
15 maart is met de eerste boring ten behoeve
van de fundatie (lees: eerste paal) de bouw
van de nieuwe school van start gegaan. De
gemeente doet er alles aan om de overlast van
de nieuwbouw voor de direct omwonenden
conform de afspraken na te komen.
e) Prinsenhof. In de wijkkrant van oktober
2012 meldden wij dat men begin 2013 tot een
afgeronde planvorming zou komen. In april
wordt het Stedenbouwkundig Plan verwacht
dat aan de buurt zal worden gepresenteerd.
Een datum moet hiervoor nog worden vastgesteld.
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AGENDA

Fort Blauwkapel

Fort de Bilt

Vrijdag 19 en zaterdag 20 april,
21.00-23.30 uur

Zaterdag 20 april

Linie in lichterlaaie
Tijdens een wandeling van ruim een
uur beleven de bezoekers met zang,
muziek, theater, licht en geluid het
verhaal van één van de grootste
forten van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De wandeling door Fort
Blauwkapel leidt langs alle bezienswaardigheden van het dorpje en het
fort. ‘Linie in lichterlaaie’ is een
onderdeel van de festiviteiten rond
de viering van de Vrede van Utrecht
(1713-2013) en is de start van het
fortenseizoen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.

Open Dag

NIEUWS
Vorige zomer heeft het park
vier stippen gekregen in
het nationaal programma
Natuurlijk Tuinieren. Als u door
de deur van het Pannendak
kijkt, ziet u het schildje
hangen. Wij waren natuurlijk
allemaal vreselijk trots, en het
houdt niet op. Dit jaar krijgt
De Driehoek het internationaal
diploma Natuurlijk Tuinieren
dat in augustus in Berlijn zal
worden uitgereikt. Kom dus
maar weer eens kijken hoe het
tuinenpark erbij ligt. Als het
een beetje warmer wordt
zullen alle knoppen openspringen en zie je eindelijk
de lente.
De Driehoek
Winklerlaan 151,
3571 KL Utrecht
secretariaat@ driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl
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Woensdag 17 april, 20.00-22.00 uur
Filmavond: Black Swan
Woensdag 24 april, 20.00- 22.00 uur
Lezing met film over Tweede Wereldoorlog door Lenie Friedheim
Woensdagmiddag 8 mei, 15.00-17.00 uur
Filmmiddag: Marie Antoinette

Programma
• Interactieve tentoonstelling over
vooroordelen, verzet, plagen en
pesten voor kinderen vanaf 10 jaar.
• Tentoonstelling over de Vrede van
Utrecht 1713-2013.
• Educatieve film vanaf 10 jaar.

www.vredevanutrecht2013.nl
www.linieinlichterlaaie.nl
www.destellingvanutrecht.nl
www.hollandsewaterlinie.nl
Fort Blauw Kapel
Kapelweg, 3566 MK Utrecht
www.fortblauwkapel.nl

Donderdag 4 april, 20.00-22.00 uur
Zangworkshop o.l.v. Annemiek van der Niet

Zondagmiddag 26 mei, 16.00- 19.00 uur
Argentijnse tapas kookworkshop
Opgave: tiesjonkman@gmail.com
Huis in de Wijk
Suringarlaan 1 (naast de Tuindorpkerk)
Info: gervadijk@hotmail.com
www.huisindewijk.nl

ONDERWEGKERK
BLAUWKAPEL
Iedere zondag 10.30 uur
• Wandeling over het fort langs
informatiepanelen en film over de
Nieuwe Hollandse Waterlinie
• Herdenkingsmonument Fort de Bilt
voor de 140 verzetsstrijders die hier
zijn gefusilleerd.
• Kinderspeurtocht o.l.v. de ouders
voor kinderen van 4 tot 9 jaar.
• Koffie, thee en limonadeterras.
Toegang gratis.

Oecumenische
kerkdienst
De onderwegdiensten zijn
bedoeld voor mensen die zich
interkerkelijk verbonden voelen en duren maximaal
40 tot 45 minuten.

Vrijdag 19 en
zaterdag 20 april,
21.00 tot 23.30 uur

Zaterdag 27 april

Bachcantates

Herdenking Fort De Bilt

In de kerk tijdens de
start van het Fortenseizoen.

Zondagmiddag 26 mei, 15.00-16.00 uur

Concert
Het hek aan Biltsestraatweg 160 is
open om 19.00 uur. Verzamelen in
het nabij gelegen Hotel Mitland
vanaf 19.00 uur.
De Stille Tocht vertrekt om 19.30 uur
vanaf Hotel Mitland.

Biltsestraatweg 160 3573 PS Utrecht
(tussen manege Groenesteyn en de
Berekuil). Tel. 272 35 00
www.vredeseducatie.nl

Het gemengde koor De Utrecht Travel Singers reist dit
voorjaar naar Bulgarije om te musiceren met plaatselijke zangers en muzikanten. Bij dit concert hoort u
het eindresultaat van deze culturele uitwisseling:
folklore en passie, onregelmatige maatsoorten, onHollands stemgebruik en de mysterieuze Bulgaarse
harmonieën. Gratis toegankelijk.

Volgende concerten op 30 juni, 1 september
en 29 september
www.kerkblauwkapel.nl
Telefoon secretariaat: 228 73 42
Email: kerkblauwkapel@hotmail.com
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Kapeldwarsweg 21, 3566 MK Utrecht
(geen postadres)

benadering en de tekeningen
sprankelen je tegemoet.
Techniek: pastelkrijt en houtskool op
met inkt afgedekt papier.

ACTIVITEITEN IN HET PARK
Zondag 19 en maandag 20 mei
Utrechtse Fabrieken
Zondag 26 mei
Schaapscheerderfeest
Zondag 9 juni
Groen moet je doen
Thema: eetbare tuinen

EXPOSITIE
9 april t/m 11 mei
Tekeningen van Maaike Botman
In de tekeningen van Maaike gaan
blijheid en weemoed hand in hand in
getekende stillevens, uitbundig en ingetogen tegelijk, die een sprookjesachtige
sfeer ademen. Dieren als herten, hazen,
vissen, en vogels, in combinatie met
onderwerpen als bloemen en halssnoeren, vertellen een verhaal rond het
oerthema; groei en vergankelijkheid.
Maaike kiest voor een lichtvoetige

Zondag 14 april om 13.30 uur,
14.30 uur en 15.30 uur
Korte rondleidingen in
de expositie door Maaike
Botman.
(gratis, aanmelden niet nodig).
Openingstijden Griftsteede:
dinsdag t/m zondag
van 10.00-17.00 uur
Meer informatie:
A.koolhaas@utrecht.nl

LEZING
Donderdag 18 april, 19.30 uur
Barbara Rijpkema, Tuinieren
voor (wilde) dieren: maak van
je tuin een beestenboel
Lezing over de rol van de (stads)tuin
in het ecosysteem en wat je kunt
doen om dieren daar een plek te
geven. Barbara (milieuadviseur, biologe) levert je misschien wel een aanzet om je tuin en/of balkon te veranderen. Daarnaast vertelt ze welke
soorten dieren je kunt zien in april,
mei en juni, en met welke activiteiten
je het de dieren nog meer naar de zin
kunt maken in deze maanden.

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

VOGELEXCURSIE
Ondanks de dit jaar lang aanhoudende
koude is in het Park Voorveldse Polder
het voorjaar wel begonnen. De in vorige
jaren geplante stinzenplanten bloeien
uitbundig en ‘s ochtends beginnen de
vogels al weer te zingen.

Zaterdag 13 april, 06.30 uur
Vroege vogelexcursie: onder begeleiding
van Kees Janse hopen we veel verschillende vogels te bekijken en te
beluisteren.
Start: Tunneltje Ariënslaan
Duur: ongeveer 1½ uur
Probeer een verrekijker mee te nemen.

Oproep: reünie
vrijdag 19 april,
zie pagina 5

50-jarig bestaan
Zorgcentrum De Lichtkring!
Feestweek van 15 tot en met 19 april
Ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan
van Zorgcentrum
De Lichtkring wordt er
in de week van 15 tot en
met 19 april een feestweek georganiseerd voor
bewoners. Zo komt er
onder andere een
klassiek pianoconcert,
treedt er een Portugese
zangeres op, komt er een portrettekenaar, een
High tea en een verwendag. Op dinsdag is er een
receptie en op vrijdag een reünie voor collega’s,
oud-collega’s en vrijwilligers.

Receptie dinsdag 16 april,
vanaf 15.00 uur
Op 17 januari 1963 trokken de eerste bewoners
in hun appartement in de Lichtkring, nu alweer
50 jaar geleden.
Careyn De Lichtkring organiseert daarom een
receptie voor bewoners, familie, relaties en
belangstellenden.
Ik nodig u hierbij uit om dit jubileum met ons
te vieren tijdens de receptie in de ontmoetingsruimte.
Marijke Hartemink, Regiomanager
Careyn Wonen met Zorg Utrecht Stad
Graag ontvangen wij een bevestiging
van uw komst:
e-mail: j.groot@aveant.nl of Tel. 258 86 14

SCHOONMAAKACTIES

VOGELNESTKASTJES

Zaterdag 4 mei en 1 juni
Verzamelen om 10.00 uur
Bij het tunneltje aan de Ariënslaan.
Voor handschoenen en gereedschap
wordt gezorgd.

In februari zijn de acht nestkastjes in het
park schoongemaakt. Het bleek dat er in
elk kastje een nestje heeft gezeten:
zeven keer van een meesje en één keer
een roodborstjesnest. In het nestkastje
op de waterspeelplaats bleken twee
eitjes te zitten die niet uitgekomen
waren. Bij dat nestkastje zijn in het voorjaar zes uitvliegende jonkies gezien. Van
de acht kastjes zijn er vijf geadopteerd
door kinderen uit de buurt. Zij proberen
in het broedseizoen te ontdekken of de
kastjes bewoond zijn en of er jonkies
uitkomen. Er zijn dus nog drie kastjes
over. Wie wil er dit jaar meekijken?
Meld je aan bij Corrie Buschman.
E-mail: svp@voorveldsepolder.nl

VRIJWILLIGERSWERK
De brandnetels in het park breiden zich
steeds meer uit en dat gaat ten koste
van andere bloemplanten. Er is er een
plan gemaakt om op enkele plaatsen in
het park de brandnetels terug te dringen
door ze om de twee weken te maaien.
Het maaisel wordt daarna bij elkaar
geharkt en afgevoerd. Voor deze en
andere onderhoudswerkzaamheden
vragen wij versterking.
Wilt u op een of andere manier meewerken? Laat het weten via e-mail:
svp@voorveldsepolder.nl

Corrie Buschman en/of Jan Fransen
Tel. 271 67 68
cbuschman.jfransen@gmail.com
www.voorveldsepolder.nl
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Wist u……

T

Wist u…….dat onze gewaardeerde collega Marijke de Blécourt
is gestopt als redacteur voor deze krant? Ze blijft gelukkig actief
als penningmeester van onze stichting en denkt actief mee over
de toekomst van de krant.
Wist u…….dat het buurtcomité Tuindorp Oost
binnenkort gaat twitteren? Het Twitter-account is
@tuindorpoost. Het buurtcomité gaat er mededelingen doen die met de buurt te maken hebben
en ook informatie verspreiden over hun activiteiten.
Wist u…….dat er door de rioolwerkzaamheden op de Kardinaal
de Jongweg veel sluipverkeer in Tuindorp is? De politie controleert
gelukkig regelmatig en deelt boetes uit.
Wist u…….dat het college heeft besloten de snelheid op de
Kardinaal de Jongweg te verlagen naar 50km/u? Uit onderzoek is
gebleken dat hierdoor de verkeersintensiteiten per etmaal zullen
afnemen, wat de leefbaarheid ten goede zal komen. Hierdoor zal
ook de luchtkwaliteit licht verbeteren.
Wist u…….dat rond De Vooysplantsoen (voorlopig) geen betaald
parkeren zal worden ingevoerd. 44,35% van de respondenten op de
enquête heeft voor invoering gestemd en dat is geen meerderheid.
Echter, in de toekomst zal betaald parkeren niet langer op basis van
draagvlak, maar van parkeerdruk worden ingevoerd. Meer info over
dit nieuwe parkeerbeleid van de gemeente vindt u op
www.utrecht.nl/aantrekkelijkenbereikbaar .
Wist u…….dat de wijziging in de busroutes in onze wijk is uitgesteld van 7 april naar 13 juli 2013. Bestuur Regio Utrecht (BRU)
heeft hiertoe besloten omdat de wijziging van de busroutes is
gekoppeld aan de verhuizing van de bussen op het Centraal
Station. Deze verhuizing is met enkele maanden vertraagd waardoor ook de wijziging in de busroutes is uitgesteld naar komende
zomer. Voor de wijzigingen zie o.a. de wijkkrant van februari op
www.tuindorpoost.nl .
Wist u…….dat Speeltuin de Pan zaterdag 30 maart weer open
is gegaan. Alle kinderen uit de buurt zijn welkom om te spelen.

Wist u…….dat er allerlei tekens en strepen op de wegen en
trottoirs in onze buurt zijn verschenen? Wij hebben geen idee, maar
misschien weet u waarom deze tekens zijn aangebracht!

Halve dagopvang
Kinderopvang Mini Stek biedt in
Tuindorp, in het gebouw van OBS
Tuindorp en BSO MikMak, halve dagopvang aan. Hebt u geen hele dag opvang nodig en is een ochtend
peuterspeelzaal te weinig, dan kunt u kiezen voor opvang van
8.00 tot 13.00 uur. Op deze groep kunnen kinderen van 2,5 tot
4 jaar terecht. Hebt u belangstelling dan kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau van Mini Stek: Tel. 272 30 37 of een mail
sturen naar: info@mini-stek.nl. Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website www.mini-stek.nl.

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
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PRIKBORD
UIL, UTRECHTSE INDIVIDUELE
LEERLINGBEGELEIDING
uil werkt in een samenwerkingsverband van ervaren leerkrachten
die zich richten op didactische individuele leerlingbegeleiding op maat. voor leerlingen in de midden- en
bovenbouw van de basisschool. voor meer informatie:
www.uilutrecht.nl, prof. hugo de vrieslaan 32,
3571 gj utrecht, tel. 06-44 11 80 13.
MEEDENKERS EN MEESCHRIJVERS
WIJKKRANT
het vorige oproepje had succes, maar we kunnen
nog wel wat extra handen gebruiken. dus bij
deze nog een keer de vraag: wie wil er meedenken,
meeschrijven of meehelpen aan de wijkkrant?
mail ons! redactie@tuindorpoost.nl
TIJDELIJKE MOESTUINEN OP
VEEMARKTTERRREIN
vanaf voorjaar 2014 zijn er op het veemarktterrein enkele kavels beschikbaar om tijdelijke
moestuinen te realiseren. wilt u deelnemen aan
het kernteam dat het project gaat organiseren en
begeleiden, of wilt u graag een tijdelijke moestuin?
meldt u dan aan via e-mail:
moestuinenveemarkt@wijkraadnoordoost.nl
ACTIE VAN CARENETICS
vanwege de nationale sport week heeft carenetics
een actie! kom in de week van 20-27 april vrijblijvend kennismaken en lessen uitproberen. indien
u doorgaat in mei, hoeft u geen inschrijfgeld
te betalen! carenetics geeft o.a.: bodyshape,
body & mind, total workout, buiten trainen en
zumba! in april starten we met twee nieuwe lessen:
balance en shape & relaxercise. we geven o.a. les
op de winklerlaan. wil je meer weten, stuur dan een
mail naar carenetics@planet.nl of bel 666 41 00.
BETAALBARE BIJLES REKENEN
EN WISKUNDE
victor van bergenhenegouwen biedt bijles voor
rekenen (en andere vakken) op de basisschool,
de rekentoets voor het beroepsonderwijs en
wiskunde tot vwo 3. uitgangspunt is aan te
sluiten bij de methode die op school wordt gebruikt
en de zaken op dezelfde manier uit te leggen.
desgewenst kan de bijles thuis gegeven worden.
informatie: tel. 273 29 50, zwaardemakerlaan 57.

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:
Bezorging:

26 MEI 2013
15/16 JUNI 2013

Oplage: 3000 exemplaren. Verschijning: 6 x per jaar

