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Begin dit jaar dreigde het doek te vallen voor het WeveHUIS, het
buurtontmoetingscentrum voor Tuindorp Oost, Tuindorp en Voordorp
aan de Wevelaan. Mede omdat welzijnsorganisatie Cumulus per
1 augustus ophield te bestaan, was er voor de gemeente geen reden
meer het centrum, dat in 2009 feestelijk werd geopend, blijvend te
financieren.
Dat stuitte een aantal cursisten tegen
de borst. Het zou immers ook het
einde betekenen van de vele bijeenkomsten die er voor bewoners
worden georganiseerd. Deze ‘opstand
van binnenuit’ heeft er toe geleid dat
er door vier vrijwilligers een stichting
is opgericht, die het WeveHUIS vanaf
juli bestiert. Het bestuur telt vier
personen.
Elzemiek van der Bom is met haar
26 jaar de jongste van het viertal en
is secretaris van de stichting: “Begin
van dit jaar hoorden we dat het
WeveHUIS zou gaan sluiten. Dat zou
echt zonde zijn, want er worden
zoveel leuke dingen georganiseerd.
Daarom is het plan ontstaan om zelfstandig door te gaan. Het kostte best
wat moeite om andere cursisten zo
ver te krijgen verantwoordelijkheid te
nemen, maar we zijn nu met vier erg
enthousiaste mensen.” De gemeente
was bereid een startsubsidie te verstrekken om de broodnodige aanschaffingen te doen en om de huur
aan de Regenboogschool te kunnen
betalen. Ook waren er de kosten voor
de notaris vanwege de statuten.
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kennen. Elzemiek: “De nadruk ligt
op de diverse cursussen, van hatha
yoga en kinderdansen tot breakdance
en meditatie, maar we willen meer
gaan organiseren voor de buurt. Er is
al contact gelegd met de scholen in
de buurt, wat al heeft geleid tot
klassenreünies. Ook buurtlunches en
straatfeestjes zijn welkom en we
hopen dat de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de wijk bij ons zal
worden georganiseerd.”
“En een chocoladeworkshop komt
er zeker”, voegt Piet eraan toe.

Voorzitter van de nieuwe stichting is
Piet Keppel: “Een leerzaam traject:
statuten opstellen, contact leggen
met de Kamer van Koophandel en
dergelijke. Met het gemeentegeld
kunnen we in ieder geval het eerste
jaar ons hoofd boven water houden
en misschien zelf al wat aanpassingen doen.” En die aanpassingen zijn
hard nodig. Het WeveHUIS beschikt
over twee leslokalen met schoolmeubilair en tl-verlichting. Elzemiek:
”Voor de meeste cursussen is dat
best handig, maar er worden ook
feestjes en recepties gegeven, en dan
is een warmere ambiance uiteraard
veel aantrekkelijker.”
De vier bestuursleden hebben allen
een andere achtergrond in het
dagelijks leven, maar zullen zeker
hun eigen ervaringen en deskundigheid bunnen het bestuur kunnen
gebruiken.
Penningmeester Ayse Kartal is ictdeskundige, Tjitske Bezema zelfstandig ondernemer en verzorgt
presentaties, Elzemiek is orthopedagoog en Piet doet de catering bij
particulieren en bedrijven en geeft
ook een cursus bonbons maken,
uiteraard in het WeveHUIS.
Het bestuur zal het tot nu toe gevolgde programmeringsbeleid voortzetten, maar is zeker van plan ook
andere invalshoeken te gaan ver-

Helpende handen gevraagd
Het is behoorlijk aanpoten om alles
financieel goed op de rit te houden.
Elzemiek: “We moesten alles nieuw
opzetten en aanschaffen.
We zijn begonnen met een nieuwe
website (www.wevehuis.nl), maar die
is nog niet af.
De stofzuiger was eigendom van het
vorige schoonmaakbedrijf. Gelukkig
zijn er cursusgroepen die zelf af en
toe de zwabber door de ruimte
halen.”
Piet: “We gaan proberen het
WeveHUIS tot een blijvend succes te
maken, met en voor de buurt, jong en
oud. We hopen ons ook via de sociale
media op de kaart te kunnen zetten.
Het zou mooi zijn als er bewoners
zijn die ons willen helpen.
Wij zijn nu op zoek naar een vrijwilliger die af en toe een klusje wil
doen, zoals een lamp vervangen,
een deur aanpassen die klemt, een
vensterbank vastzetten etcetera.
Maar eigenlijk zijn we met alle
soorten van hulp blij.
Dan wordt het pas echt een centrum
van en voor onze buurt. Een mailtje
aan post@wevehuis.nl is genoeg.”
Vragen over het huren van de ruimte
en ideeën voor nieuwe cursussen
kunt u ook aan dit mailadres sturen.
Tertius Groenman

Onrust over betaald parkeren

T

Op 20 september viel bij de meeste buurtbewoners een brief
van de gemeente in de bus met het bericht dat per 1 december
betaald parkeren zal worden ingevoerd. Dat betekent dat in
Tuindorp Oost ten zuiden van de Kapteynlaan en in delen van
Tuindorp de parkeermeter zijn intree zal gaan doen.
Dit bericht heeft de afgelopen maand tot veel commotie geleid
bij buurtbewoners en winkeliers.
Werden er voorheen draagvlakonderzoeken gehouden, in plaats hiervan wordt nu ‘betaald parkeren’ ingevoerd bij een
parkeerdruk hoger dan 80%. Dat heeft de gemeenteraad begin dit jaar besloten.
Sommige bewoners
zijn blij met de maatregel, vooral in de
plantsoenen. “Eindelijk
kan ik mijn auto kwijt,
als ik ’s avonds van
een vergadering thuis
kom”, verzucht een
bewoonster uit het
Molengraaffplantsoen.
De algemene verwachting is hier dat de
maatregel zal leiden
tot minder auto’s op
de stoepen en de
hoeken van de straat,
en meer ruimte voor
‘groen’.
Maar anderen zien betaald parkeren niet
zitten. Sandra Deckers uit de Wevelaan,
vertolkt de mening van veel buurtgenoten: “Natuurlijk, ik zie ook wel eens
auto’s in onze straat staan die niet van
ons zijn. Nou en? Het is wel raar dat,
terwijl er jarenlang geen draagvlak was
voor betaald parkeren, het nu opeens
wordt ingevoerd voor de hele buurt. Het
heeft er alle schijn van dat wij indirect
de gevolgen ondervinden van parkeerproblemen elders, bijvoorbeeld bij het
Marnixcollege. Een blauwe zone zou dé
oplossing zijn, maar ja, dat wil de gemeente niet.” Arthur van Dam uit de
Hijmans van den Berghlaan: “Het is niet
representatief als de meetmomenten op
slechts twee verschillende dagen liggen
binnen een tijdsbestek van slechts acht
Foto door
Sander Ekstijn

Foto door Foto Romp

dagen. Bovendien is het gemiddelde
resultaat daarbij nog geen 77%, dus
onder de 80%-norm, dat is absoluut geen
goed uitgangspunt voor een besluit met
zulke vergaande gevolgen.”
Winkeliers hebben handtekeningen
aangeboden
Furieus zijn de winkeliers van De Gaard.
Theo van Ledden van Primera: “Ik verwacht ca. 40% minder bezoekers, het is
voor de winkeliers de doodsteek. Wij
moeten het niet alleen hebben van onze
buurt, maar ook van inwoners van elders,
die op weg naar huis de afrit Tuindorp
nemen en hier nog even hun boodschapjes doen. Na 1 december gaan ze
geheid naar Overkapel of grootwinkelcentrum Overvecht, waar het gratis
parkeren is. Ook groentespecialist Gerard
van Hezik is in mineur: “Als één winkelier
het loodje legt of vertrekt, krijg je een
sneeuwbaleffect. Leegstand in een
winkelcentrum is funest. Dan heeft
renovatie van het centrum ook geen zin
meer. Er is ons beloofd dat er pas met
betaald parkeren wordt begonnen ná de
verbouwing, dus als er een Hema en
andere klantentrekkers bij zijn gekomen.”
Bij alle winkeliers hebben de afgelopen
weken handtekeningenlijsten gelegen om
het besluit terug te draaien.
Op 10 oktober zijn meer dan 3000 handtekeningen overhandigd door de initiatiefnemers Richard de Jong van Zuivelland en
Van Ledden, aan wethouder Lintmeijer
(zie foto).

De wethouder heeft hun gezegd dat de
maatregel wordt uitgesteld tot 1 februari
2014. Op 28 oktober wordt een inspraakavond georganiseerd, waar bewoners en
winkeliers hun onvrede kunnen uiten.
Op www.tuindorpoost.nl vindt u het wijkbericht.
Blauwe zone?
Veel winkeliers en bewoners suggereren
de invoering van een ‘blauwe zone’, maar
dat levert de gemeente te weinig geld op.
Voor de controle van betaald parkeren
met vergunningen en een parkeerautomaat is weinig menskracht nodig,
omdat dit per auto en elektronisch
gebeurt. Bij een blauwe zone moet elke
auto handmatig gecontroleerd worden.
Reacties Lamérislaan en omgeving
Hoe zijn de reacties in het gebied dat net
buiten de betaald-parkeren-zone valt?
Reina Stofberg, bestuurslid van de huurdersvereniging Lamérislaan reageert verbaasd: “Wij weten helemaal van niets,
terwijl het voor ons juist enorme gevolgen
heeft. Ik verwacht dat onze straat, maar
ook het Kouwerplantsoen en de
Winklerlaan, binnen de kortste tijd vol
staat met auto’s uit Wittevrouwen. In
andere delen van de wijk mag het dan
wat rustiger worden, bij ons wordt het
pas écht zoeken naar een vrij plekje.”
Inspraak venstertijden
Over de inspraak over de dagdelen
waarop het betaald parkeren gaat gelden
is men allerminst tevreden. Volgens Joris
Romp van foto Romp ligt dit al vast: “Het
wordt de maximale tijd, daar wordt het
meeste aan verdiend, en op zondag is het
gratis, want dan zijn de controleurs te
duur.” De gemeente maakt het oudere
bewoners moeilijk. Mevrouw Freriks uit
de Copijnlaan: “Bij ons wordt ook betaald
parkeren ingevoerd. En als ik aan wil
geven op welke tijden, kan dat alleen met
een computer. En die heb ik niet, dus heb
ik geen inspraak. Ik voel me als een zielepoot weggezet.”
De gemeente heeft nog heel wat
uit te leggen.
Tertius Groenman
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Zorgcentrum
Tuindorp Oost
en Zorgcentrum
de Lichtkring
sluiten op
termijn!
Vlak voordat deze wijkkrant naar
de drukker ging ontvingen wij een
persbericht van Careyn met het nieuws dat de twee zorgcentra in onze buurt over enige tijd zullen worden gesloten.
Dat dit negatieve gevolgen heeft voor de bewoners en het
personeel staat buiten kijf. Maar ook voor de senioren in
onze buurt die op de wachtlijst staan voor zorgcentrum
Tuindorp Oost, of daar op termijn zouden willen wonen,
is het erg slecht nieuws. Het besluit vloeit voort uit de
hervorming van en de bezuinigingen op de ouderenzorg,
die zijn ingezet door het kabinet.
Vanwege ruimtegebrek nemen wij alleen dit stuk
uit het persbericht over:
‘Zorgcentrum Tuindorp Oost in de gelijknamige
Utrechtse wijk voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en
zal op termijn worden gesloten. Met de gemeente Utrecht,
zorgkantoor Achmea en een woningbouwcorporatie wordt
onderzocht of het mogelijk is om een nieuw kleinschalig
verpleeghuis te realiseren. Ook komen er dan levensloopbestendige woningen waar thuiszorg kan worden geboden.
Zorgcentrum De Lichtkring in Utrecht wordt op termijn gesloten.
De locatie voldoet bouwkundig en functioneel eveneens niet
meer aan de eisen van de tijd. Modernisering is technisch en
financieel niet mogelijk. Daarom zit er niets anders op dan de
locatie geleidelijk af te bouwen. Vanaf november van dit jaar
worden geen nieuwe bewoners meer opgenomen. Met de
gemeente Utrecht, zorgkantoor Achmea en een woningbouwcoöperatie wordt overlegd over de bouw van een nieuw kleinschalig verpleeghuis in de wijk. Daarnaast komen er levensloopbestendige woningen waar verzorgingshuiszorg (als thuiszorg) kan worden geboden. Als alles volgens plan verloopt,
opent het nieuwe ‘Hart’ eind 2015 zijn deuren.’
In de volgende wijkkrant komen we hier uitgebreider op terug.
Op www.careyn.nl vindt u meer informatie.

Club van 50, dank u wel!
Weet u het nog: de leden van de Club van 50 willen
bijdragen aan het voortbestaan van de wijkkrant
met een jaarlijkse bijdrage van 50 Euro (meer of
minder kan natuurlijk ook).
Iedereen die genoemd wil of mag worden staat
hieronder vermeld. Er zijn echter ook mensen
die een financiële bijdrage hebben geleverd en
anoniem willen blijven, ook deze verdienen een
welgemeend: dank u wel!
Ir. P. Brouwer, Mevr. J. Lubbers, Mevr. P. Kamper,
De heer W.B. Brinke, Puck Grafisch Design en
Tandartspraktijk Jordanlaan.

Kom je
Sint Maarten
vieren op
11 november?
Op maandag 11 november om
18.00 uur branden de lampionnen, lichtjes en vuurkorven
weer, maar deze keer niet op
het Hamakerplein. Dit jaar vieren we Sint Maarten in het
WeveHUIS. De kinderen drinken warme chocolademelk 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
Elf November is de dag
verwachten.
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
Elf November is de dag
dat mijn lichtje schijnen mag!

Je hoeft je niet
van tevoren op
te geven. Neem je mooiste lampion mee en kom naar het
WeveHUIS aan de Wevelaan 4, achter de Regenboogschool!
Voor vragen of meer informatie: tuindorpoost@tuindorpoost.nl
Bent u niet in de gelegenheid om een lichtje in de vensterbank te plaatsen? Geen nood: geef het door aan
tuindorpoost@tuindorpoost.nl en wij zorgen ervoor dat er
kinderen bij u langs komen op 11 november.
* Sint Maarten werd geboren in 316 in
wat nu Hongarije heet. Zijn vader was
in dienst van het Romeinse leger en
Martinus later ook. Als Romein vereerde hij de Romeinse goden, maar
Martinus kreeg in zijn schooltijd ook
interesse in de nieuwe godsdienst, die
christendom heet. Toen hij eens in
Amiens in Frankrijk gelegerd was,
schonk hij volgens de legende zittend
op zijn paard een bijna naakte bedelaar, die bij de stadspoort
zat, de helft van zijn rode soldatenmantel. ’s Nachts verscheen
de bedelaar hem in zijn droom, zo wil het verhaal. Martinus
hoort dan dat de bedelaar aan wie hij zijn mantel schonk,
Jezus was. Hij laat zich dopen, wordt kloosterling en later
bisschop van Tours. Op 11 november 371 overleed hij.
Het wapen van Utrecht, en de kleuren van FC Utrecht, zijn
ontleend aan deze legende.

Als u u uw naam mist en wel een bijdrage heeft geleverd,
komt dat waarschijnlijk omdat wij eens per kwartaal een
bankafschrift ontvangen. In een volgende krant zullen wij
u vermelden.
Draagt u als particulier of bedrijf de wijkkrant ook een warm
hart toe? Wilt u dat de papieren wijkkrant blijft bestaan, ook
als de gemeentelijke subsidie zal worden verlaagd, word dan
lid van de club.
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 (redactie@tuindorpoost.nl) of een briefje naar
Redactie Wijkkrant, Kernkampplantsoen 94, 3571 PM Utrecht.
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Derde Rietvelddag: Sport- en cultuur
Door: Layla Bil,
Student Journalistiek HU

T

De leerlingen en docenten van het Gerrit Rietveld College hebben op
26 september de derde editie van de 'Rietvelddag' gevierd. Dit zal de
laatste keer zijn dat deze dag wordt gevierd in het oude schoolgebouw. De rector begon de dag met de woorden: "Dit wordt onze dag!"

Leerlingen drommen bijeen voor de school. Leerlingen in rode t-shirts proberen
de leerlingen te verzamelen en richting het plein te dirigeren. Als iedereen zit
is het tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Vragen zoals; "Waar word je
gelukkig van?" worden gesteld en leerlingen en docenten praten hier met
elkaar over. "Weet jij het al?" vraagt Marijn uit de eerste klas aan zijn overbuurman. "Vrienden" is het kort, maar krachtige antwoord.
De Rietvelddag is bedoeld om docenten, leerlingen en medewerkers met
elkaar te verbinden. "Het leukste vind ik dat je op een heel andere manier
met elkaar omgaat. Leerlingen van alle afdelingen lopen door elkaar heen en
doen samen activiteiten. Maar ook collega's leer ik op een andere manier
kennen", vertelt afdelingsleider Marguerite Weller.
De Rietvelddag is een terugkerend evenement. De activiteiten waar leerlingen
zich voor in konden schrijven zijn onder andere thaiboxen, zeilen, tennissen,
voetballen, dansen en bmx'en. Jacob van theatergroep 'Dox' komt vandaag
een workshop breakdance geven.
"We hebben hier al vaker workshops gegeven en deze leerlingen doen altijd
heel leuk mee. Ze worden veel blootgesteld aan culturele activiteiten." In het
Griftpark en Noorderpark is het, net als op de school, een drukte van jewelste.
Op een crossbaan worden door beginners de eerste voorzichtige meters
gemaakt op een BMX fiets. Een stukje verderop is een worstelring opgezet.
"Nu wil ik tegen jou!" roept een enthousiaste leerling terwijl hij zich in een
sumoworstelpak hijst.
Ter ere van het nieuwe schoolgebouw is deze Rietvelddag gekoppeld aan een
sponsoractie. Leerlingen hebben sponsorgeld opgehaald en daarmee konden
ze deelnemen aan verschillende activiteiten. Dit
geld gaat uiteindelijk naar
extra spullen voor de
nieuwe school, zoals een
voetbalkooi, een loungehoek of extra educatief
materiaal.
Naast de derde Rietvelddag werd ook het hoogste
punt van het nieuwe
gebouw geopend door de
Wethouder van Onderwijs.
4

NIEUWS
VAN
GROEP 7- 8
KREEG DE
AGELOPEN 4 WEKEN MINDFULKIDS.
Je leert door de oefeningen om je
te ontspanen en te konsertreren.
Er komt een mevrouw die twee keer
in de week komt; zes weken en
twaalf keer in totaal en ze komt op
woensdag en op vrijdag. De eerste
les moesten we in ons stille lichaam
zitten, door recht op en ontspanen
te zitten.
De jufvrouw ging dingen zeggen die
we moesten voelen. Ze heeft ook
soms iets dat geluiden geeft zoals
een bel of een regenstok. En daardoor kunnen we ons goed tijdens de
les konsentreren. We krijgen nog
vier keer les.
Door: Skip

Open
lesochtend
Op woensdag
20 november 2013
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 halfjaar
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 •

In 2014 geen
wijkkrant meer?
De redactie is altijd blij met de
enthousiaste reacties, die we na het
verschijnen van elke wijkkrant ontvangen. We proberen een informatieve
krant te maken over zaken die spelen
in onze buurt.
En als dat dan gewaardeerd wordt,
geeft dat ons moed om door te gaan.
Was het werk aan de wijkkrant eigenlijk al
te veel voor drie vrijwilligers (naast werk en
gezin), nu wordt de situatie nog moeilijker.
Een van ons gaat binnenkort verhuizen. We
hebben minimaal twee extra redacteuren
nodig om de wijkkrant te kunnen laten
voortbestaan.
We doen dan ook een dringende oproep
aan u om bij uzelf te rade te gaan of het
voortbestaan van de wijkkrant u enkele
uren per maand waard is. We zoeken
bewoners van Tuindorp Oost, die samen
met ons zes keer per jaar een wijkkrant
willen maken. Doen we dat met een
groepje, dan is het best te behappen.
Wat houdt het redactiewerk in?
Voorop staat dat we moeten weten wat er
speelt in de buurt. Daarvoor houden we
contact met personen, scholen en instanties.
We bezoeken bijeenkomsten, activiteiten en
vergaderingen. Verder kondigen we
activiteiten aan en doen daarvan verslag.
We redigeren alle tekst, beoordelen kopij
op plaatsbaarheid en spreken de kopij
door met de vormgever. We leveren ook
de kopij aan voor de website. We hangen
aankondigingen en oproepen in de vitrine
op het plein van De Gaard. Het lijkt veel
werk, maar het laat zich goed verdelen. En u krijgt er ook nog
wat voor terug: veel leuke contacten in uw eigen buurt!
Als u meer informatie wilt krijgen, kunt u contact met ons
opnemen via e-mail: redactie@tuindorpoost.nl. Hopelijk kan
de wijkkrant in 2014 zijn 20-jarig bestaan vieren!
Elisabeth de Ligt, Helga van Lieshout, Magriet van der Veen

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

VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
(stand van zaken 13 OKTOBER 2013)
Foto door Sander Ekstijn

a) Bussluis. De bussluis bij winkelcentrum De Gaard is
onlangs heringericht. De twee bushaltes op de
Kapteynlaan zijn buiten gebruik en hiervoor zijn twee
bushaltes ten behoeve van lijn 5 bij de bussluis aangelegd. Nu de bussluis in gebruik is genomen, zijn er
enkele punten die nog nader bezien moeten worden.
Dat is dan ook de reden dat op 8 augustus j.l. ter
plaatse met de beide gemeentelijke projectleiders, een
vertegenwoordiging van het Wijkbureau Noord Oost,
Wijkraad, Buurtcomité en bewoners de navolgende
onderwerpen aan de orde zijn gesteld:
• De voetgangersoversteekplaats zal worden verbreed.
Een deel ervan wordt van minder niveauverschillen
en minder geprofileerde tegels voorzien, voor
klanten met winkelwagentjes.
• De aangebrachte verhoging in het wegdek in het
midden van de bussluis, bedoeld als obstakel voor
automobilisten die het inrijverbod negeren,
functioneert niet. De bussluis wordt in toenemende
mate als sluiproute gebruikt. Nietsvermoedende
overstekende voetgangers worden hierdoor verrast,
waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
Ter voorkoming van deze situatie worden hiervoor
extra aanvullende obstakels in het wegdek van de
beide toeritten aangebracht.
• Er zal worden bekeken of aan de linkerzijde van de
beide toeritten van de bussluis ook verbodsborden
kunnen worden geplaatst.
• De beide abri’s die nog op de Kapteynlaan staan,
worden verplaatst naar de beide nieuwe haltes,
evenals één van de informatieborden.
• De gemeente betreurt het dat vooraf aan de werkzaamheden de buurt hierover niet met een wijkbericht is geïnformeerd. De nachtelijke werkzaamheden zijn overigens zonder overleg op eigen
initiatief door de aannemer verricht.
Inmiddels zijn de nodige aanpassingen ten aanzien van
bovenstaande punten door de gemeente op tekening
gezet. Naar het zich laat aanzien zal de uitvoering van
de aanpassingen niet lang meer op zich laten wachten.
b) De Gaard. Helaas valt er weinig nieuws te melden
over de uitbreiding van het winkelcentrum sinds de
vorige wijkkrant. Wij zijn erg benieuwd wanneer de
buurtbrede bewonersavond zal worden georganiseerd,
die in de gemeentelijke nieuwsbrief van juli in het
vooruitzicht was gesteld.
Op 28 oktober zal wel de klankbordgroep weer
bijeenkomen. Zie www.utrecht.nl/degaard voor alle
informatie over de uitbreidingsplannen en de namen
van de contactpersonen.
5
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AGENDA

Donderdag 14 november, 20.00-22.00 uur
Huisbioscoop. Jagten (De Jacht)
Deense speelfilm uit 2012
Lucas heeft een baan als kleuterleider in
een klein Deens dorpje, waar hij geboren
en getogen is. Als de gevoelige Klara, het
dochtertje van zijn beste vriend, hem beschuldigt van misbruik, verandert het leven
van Lucas van het ene op het andere moment
in een nachtmerrie. ….
Woensdag 27 november, 17.30-21.00 uur
Kookworkshop. De Spaanse keuken
Zie ginds komt de keuken uit Spanje weer
aan! De formule is beproefd: eerst samen
koken dan samen eten.
Aanmelding vooraf verplicht:
Opgave bij Marry Achterberg
marryachterberg@hotmail.com
Gymnastiek voor ouderen
Woensdagochtend van 9.00-9.45 uur
aanmelden bij Riet v.d.Heuvel,
tel. 271 49 52
Woensdagochtend van 10.00-10.45 uur,
aanmelden bij Marieke Versteegh,
tel. 251 57 79
Ook ben je welkom om een proefles mee te
maken.
Huis in de Wijk
Professor Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht

Nieuws

ONDERWEGKERK
BLAUWKAPEL
Zondag 3 november, 10.30 uur
Laatste oecumenische onderwegdienst van dit seizoen
De onderwegdiensten zijn bedoeld
voor mensen die zich interkerkelijk
verbonden voelen en duren maximaal
40 tot 45 minuten. Op onze website
staan de voorgangers vermeld.
Zondag 1, 8, 15 en 22 december
15.00 uur. Adventsdiensten
De vereniging organiseert op deze
middagen bijzondere diensten. Naast
een korte meditatie is er veel ruimte
voor zang en muziek.
Voor nadere informatie over de kerkdiensten zie de website:
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Bezoekadres: Kapeldwarsweg 21
3566 MK Utrecht (geen postadres)
Tel. 228 73 42
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
E-mail: kerkblauwkapel@hotmail.com
Kunstroute Voordorps
Verbeelding
Zondag 10 november
13.00-17.00 uur

Voor ondernemers en zelfstandigen
uit Voordorp, Tuindorp, Tuindorp Oost
en overig Utrecht Noordoost
Donderdag 7 november, 19.30 – 22.00 uur
Open Space: innovatie

U kent De Driehoek natuurlijk als een
modern, gastvrij volkstuinenpark dat
er naar streeft een meerwaarde voor
de buurt te zijn en medegebruik te
bevorderen. Wij doen ons best om
ook de omliggende buurt en wijk via
voorlichting en educatie te inspireren.
Zoals altijd bent u van harte welkom
om in ons park te komen wandelen
en kijken.
De herfst komt eraan en eind
oktober verzetten wij de klok
weer een uur. Dat betekent dat
het vroeger donker is. Daarom
gaat het hek ook eerder dicht,
namelijk om 18.00 uur en later
in de winter om 16.00 uur.
Let dus goed op het bordje op
het hek; dan wordt u niet per
ongeluk ingesloten.

Locatie: Coffee Mania (station Overvecht)

Zaterdag 2 november,
9.00-13.00 uur
Landelijke Natuurwerkdag
U kunt een handje helpen, bijvoorbeeld door eendentrapjes te maken,
nestkastjes schoon te maken, wilde
bramen en opschot te kortwieken en
allerlei andere karweitjes die gedaan
moeten worden.
De Driehoek hoopt op uw komst.
www.natuurwerkdag.nl

Geef je op via:
www.voortuinnetwerk.nl/contact.
Zie de website voor meer informatie over
het netwerk.

De Driehoek
Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht
secretariaat@ driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Eva van der Molen – Eva is hier
Actief netwerken en kennis delen zijn
essentieel voor succesvol ondernemerschap.
Op deze bijeenkomst doe je dat in Open
Space, een interactieve ontmoetingsvorm die
creativiteit losmaakt rond belangrijke thema’s.
Je draagt zelf bij aan de agenda door je
vraag, plan of twijfel in te brengen rondom de
innovatie van je bedrijf.
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Stap binnen bij een schilder, filmmaker, verteller, muzikant of andere
creatieve Voordorper. Een overzicht
van de deelnemers vind je op
www.voordorpsverbeelding.nl

Op 24 augustus ontving De Driehoek
het internationale diploma voor
ecologisch tuinieren. Dit ecologisch
diploma wordt uitsluitend verleend
aan volkstuinverenigingen die zich
onderscheiden met verdiensten op
het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en milieuzorg op de
tuinparken.

ACTIVITEITEN IN HET PARK
NIEUWS UIT GRIFTSTEEDE
Vanaf 1 augustus werken er bij de
speeltuin twee sociaal makelaars van
Wijk&Co: Anna Maria Schotborgh en
Rosa Balrak.
Heeft u ideeën voor activiteiten en
kunt u meewerken in de uitvoering?
Neemt u dan contact met hen op!
U kunt de sociaal makelaars vinden
in het speelhonk.
www.careyn.nl/wijk-co

EXPOSITIE GRIFTSTEEDE
Tot en met zondag 27 oktober
Tentoonstelling Fotowedstrijd
"Utrechtse natuur"
Dit voorjaar bestond de Utrechtse
afdeling van de Koninklijke Vereniging voor Veldbiologie 111 jaar.
Om dit te vieren organiseerde zij
samen met de gemeente een fotowedstrijd met als thema `Utrechtse
natuur’. Alle inzendingen worden
geëxposeerd in de centrale hal van
Griftsteede.
Gedurende de tentoonstellingsperiode kunnen bezoekers van
Griftsteede samen bepalen welke
foto de publieksprijs krijgt. De uitreiking vindt plaats bij Griftsteede
tijdens het evenement Nacht van de
Nacht.

Tuinenpark
Ons Buiten
Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren
Het park heeft op 14 september de
vierde stip ontvangen van het Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Het tuinenpark hoort nu bij de
vijf hoogst gekwalificeerde in
het land. Bijzonder is dat de
leden van de vereniging samen
met de buurtbewoners aan de
slag gingen. Ze hebben er jarenlang hard aan gewerkt om van
het tuinenpark een prachtige,
groene en natuurlijke oase te
maken, waar bezoekers graag
vertoeven. Oud burgemeester Annie
Brouwer was als speciale gast aanwezig. Zij moedigde jaren geleden de
vereniging aan om samenwerking te
creëren met de buurt en zich als tuinenpark onmisbaar te maken in de stad.
Het naar haar vernoemde geitje dat
ze bij die gelegenheid cadeau kreeg,

Zaterdag 26 oktober
van 19.00 tot 21.30 uur
Nacht van de Nacht
Nederland is een van de meest verlichte
landen ter wereld. Duisternis is net als
stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten
van het landschap. Een overdaad aan licht
verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem
ontwrichten. Om de schoonheid van de
nacht te benadrukken en aandacht te
vragen voor de gevolgen van lichthinder,
organiseert NMC de Nacht van de Nacht.
Kom kijken naar de slapende dieren,
genieten van de nachtmuziek van het
Utrechts Studenten Orkest, luisteren naar
het bedtijdverhaal van de kleine beer en
griezelen in het vossenhol.
Zie: www.nachtvandenacht.nl
November t/m februari, om de week
op dinsdag van 15.30-16.45 uur
Winterbikkels voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar
Winterbikkels gaan aan de slag in de
natuur! Pompoenen uithollen, uilenballen
uitpluizen, dieren verzorgen,vetbollen voor
vogels maken en nog veel meer.
Aanmelden: nmc@utrecht.nl
Griftsteede / Griftpark
Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht
Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftsteede
www.utrecht.nl/griftpark
huppelt nog steeds vrolijk rond in de
dierenweide.
Het oudste tuinenpark van Utrecht
is jarig
Ons Buiten vierde op 14 september ook
haar 85-jarig bestaan, waarvan 50 jaar
op de huidige locatie in Voordorp.
Met buren, vrijwilligers, donateurs, oud

Dinsdag 19 november
19.00-22.00 uur
Workshop
chocoladeletters
en bonbons
Wie droomt er niet van
een hele avond met
chocolade bezig te zijn?
En u gaat zeker niet met
lege handen naar huis
want de letter en de
door u zelf gemaakte
bonbons neemt u mee naar huis (ongeveer
900 gram). Bij de workshop wordt voor
koffie, thee en frisdrank gezorgd.
Inschrijven via: info@cuisinecorneille.nl
of tel. 06 509 24 472

Lopende activiteiten 2013
Maandag, 14.00 - 15.00 uur
Ismakogie bewegingscursus
Heide Hemminga, tel. 251 74 42
Maandag, 19.30 - 21.30 uur
Meditatiegroep Utrecht
Michel Tillie, post@meditatieutrecht.nl
Dinsdag, 12.00 - 17.00 uur
Schilderclub Het Kwastje
Marion Boek, marion boek@hotmail.com
Dinsdag, 16.30 - 18.30 uur
Kinderdans
Yves Witteman, yveswitteman@me.com
Woensdag, 19.30 - 21.30 uur
Beeldhouwen
Wil van de Vinne, tel. 271 82 36
Woensdag, 09.00 - 11.00 uur
Hatha Yoga
Thea Horsten, tel. 251 35 26
Donderdag, 19.00 - 21.00 uur
Yoga
Marja Smeets, tel. 254 14 23
Vrijdag, 09.00 - 11.00 uur
Hatha Yoga
Thea Horsten, tel. 251 35 26
Vrijdag, 10.00 – 15.00 uur
Weefcursus
Erma Klarenberg, ermaweeft@ziggo.nl

leden en alle anderen die betrokken
zijn bij het park werd ‘s middags het
glas geheven op de langdurige
plezierige samenwerking.

Zondag, 09.30 - 12.00 uur
Sai Baba
Inez Seeveres, tel. 271 60 98

Openingstijden tuinenpark:
Dagrecreatie elke dag van 8.30 uur
tot zonsondergang.
Pal Maleterstraat 64, 3573 PH Utrecht

WeveHUIS, Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht
e-mail: post@wevehuis.nl
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Wist u……

T

Wist u…….dat omwonenden de laatste tijd toenemende lawaai-overlast
ervaren van het laden en lossen van vrachtauto's van Albert Heijn, sinds
begin dit jaar ook op zondag?
Wist u…….dat de gemeente graag nieuwe kastanjebomen aan wil
planten in de Prof. Jordanlaan. Nu wordt de rij doorbroken door parkeervakken. Door nieuwe kastanjebomen te planten wordt de monumentale
bomenrij hersteld.
Wist u…….dat het Wijkbureau Noordoost nu ook op Twitter te volgen
is: @WB_Noordoost
Wist u…….dat op de website van Het Lachende Paard mooie foto’s en
beschrijvingen te vinden zijn van alle dieren die er rondlopen?
Zie www.hetlachendepaard.nl
Wist u…….dat er is gewerkt aan de bruggen in het Griftpark. Houten
delen waren verrot en dat gaf struikelgevaar. De bruggen zijn klaar en
weer toegankelijk.
Wist u…….dat er een nieuwe boomhut en speeltoren in de Torteltuin
staat ? Bezoek de speeltuin op Kwartelstraat 68. Zie www.torteltuin.nl.
Wist u…….dat 30 mensen zich hebben aangemeld voor een tijdelijke
moestuin op het Veemarktterrein en dat men in het voorjaar wil beginnen
met de aanleg?
B
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In memoriam José Leijgraaff

Op 4 september jl. is José Leijgraaff-Visser op 47-jarige
leeftijd overleden. Zij was een erg actieve buurtbewoonster. Graag staan we even stil bij haar inzet voor onze
buurt. Van december 2003 tot en met juni 2006 heeft ze
de aanlevering van kopij voor de wijkkrant gecoördineerd.
TUINDORP Dat hield in, dat ze voor de door de redactie voorgestelde
OOST
onderwerpen bewoners aanzocht om een stukje te
schrijven. Ze zorgde dan ook dat die stukjes op tijd werden
W
IJ
ingeleverd. Dat gold ook voor het verzamelen van de
K
activiteitenagenda van bijvoorbeeld Nieuw Bleyenburg,
K
Blauwkapel, Huis in de Wijk en Prinsenhof. Ze deed daarR
A
van ook vaak de redactie.
N
Van oktober 2005 tot oktober 2006 was ze lid van het
T
TUINDORP buurtcomité met de portefeuille openbare ruimte: straatOOST
verlichting, bestrating, reiniging en groenvoorziening.
In die hoedanigheid heeft ze onder andere het beplanten van boomspiegels gepromoot.
Nadat de drie buurtorganisaties van Tuindorp, Tuindorp Oost en
Voordorp bereikt hadden, dat er een buurthuis kwam is het WAC
(Wevelaan Actie Comité) gestart voor de coördinatie van de
praktische zaken rond het gebruik van dat WeveHUIS. José was de
motor van het WAC. Toen het buurtcomité een partytent voor buurtactiviteiten als straatfeesten, Sint Maarten en Koninginnedag van
de gemeente had losgepeuterd nam José de uitleen daarvan op zich.
Ze deed dat vanaf februari 2005. Eveneens was zij de motor bij het
streven naar een nieuwe bestemming van het braakliggende terrein
aan de Cohenlaan. Zij heeft zich daar met tomeloze energie samen
met buurtgenoten voor ingezet.
José was een krachtige vrouw met een enorme bevlogenheid. Ook
toen haar krachten steeds meer af namen, heeft ze tot het laatst toe
haar positieve instelling behouden.
We zullen haar erg missen.

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
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PRIKBORD
een docent van basisschool
de beiaard, paul werner,
geeft keramieklessen en
workshops pottenbakken
in zijn atelier in groenekan.
ook kinderfeestjes zijn
mogelijk. voor meer informatie,
zie www.pwkeramiek.exto.nl of
tel. 2129968
het wevehuis is op zoek naar een
vrijwilliger die af en toe een klusje
wil doen, bijvoorbeeld lamp vervangen,
deur repareren die klemt, vensterbank
aanpassen etcetera.
stichting het wevehuis,
e-mail: post@wevehuis.nl
VOLLEYBALCLUB DE SENIOREN’
ZOEKT NIEUWE LEDEN.
wij sporten elke dinsdagavond in
de gymzaal van de regenboogschool
aan de wevelaan. interesse?
neem dan contact op met:
karel van heelsbergen: tel. 2762448,
ben hoffman, tel. 2711026 / 06-11115757 of
gijs zimmerman, tel. 2801659
redacteur wijkkrant is op zoek naar pc,
want de huidige pc is echt te langzaam
voor het doen van redactiewerk !
helga van lieshout tel. 271 30 76
OPSLAG VOOR DE PARTYTENT VOOR DE BUURT
wegens ruimtegebrek kan de partytent
niet langer op de huidige plek gestald
worden. we zoeken iemand in de
buurt die onderdak kan bieden aan
de partytent. deze zit in een kist
op wieltjes. de kist is 2,10 meter lang,
60 cm hoog en 60 cm breed.
frank brok, tel. 261 82 18.
DAMES OPGELET! EIGEN
KRACHT UTRECHT ZOEKT
NIEUWE DEELNEEMSTERS.
dit project is voor vrouwen die niet
werken en geen uitkering ontvangen,
maar wel graag aan de slag willen.
tel. 231 22 89 of mail:
info@eigenkrachtutrecht.nl
www.eigenkrachtutrecht.nl en
www.facebook.com/eigenkrachtutrecht

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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