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TUINDORP OOST
De wijkraad
Noordoost
kiest zijn
eigen doelen
Wie denkt dat de wijkraad slechts
een papieren organisatie is of een
verlengstuk van het gemeentelijk
apparaat, heeft het mis. De voorzitter
van de wijkraad, Ab Kools, licht toe:
“De Kardinaal de Jongweg is een
goed voorbeeld. Onze wens om de
maximumsnelheid terug te brengen
naar 50 km zal binnenkort worden
ingevoerd. Minder uitstoot zal hiervan het gevolg zijn, maar ook zal de
maatregel leiden tot een geringer
verkeersaanbod. Bedenk hierbij dat
een derde van de auto’s geen
bestemmingsverkeer is en de weg
uitsluitend gebruikt als doorgangsroute. Onze wijkraad wil verder gaan.
Het liefst zouden we de vier rijstroken willen terugbrengen naar
twee en de weg een slalombeweging
laten maken. De vrijkomende ruimte
kan dan met bomen worden opgevuld.”
Ab Kools erkent dat
de visie van zijn
raad niet altijd
spoort met de
plannen van de
gemeente: “Wij
kijken liever
10 jaar vooruit
dan dat we ons te
veel laten leiden
door problemen
waarvoor adhocoplossingen worden bedacht.”
Winkelcentrum De Gaard
Vanuit de raad is een zogeheten
duwgroep in het leven geroepen, bestaande uit deskundigen (uit de eigen
wijk), zoals architecten, verkeersexperts en projectontwikkelaars, die
niet alleen naar het winkelcentrum
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De gemeente Utrecht kent sinds 2002
wijkraden. Eén hiervan is de wijkraad
Noordoost. Deze telt 16 leden, afkomstig
uit de 11 buurten waaruit de wijk
Noordoost bestaat en is een redelijke
afspiegeling van de bevolkingssamenstelling (ruim
36.000 inwoners) in de wijk. Alle leden hebben op
basis van vrijwilligheid zitting in de raad.
Hun politieke signatuur speelt geen rol. Vanuit de
raad zijn taakgroepen actief bezig met het welzijn
van bewoners en ondernemers in de wijk. De raad
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college
van burgemeester en wethouders. Belangrijk hierbij
is het contact dat ieder lid onderhoudt met actieve
bewoners in de eigen buurt. In de hele wijk dragen
zo’n 200 burgers hun steentje hieraan bij.

zelf kijkt, maar ook naar de gehele
omgeving. Ab Kools: “Nu is er de
unieke, historische kans om er een
ontmoetingsplaats van te maken die
recht doet aan de bevolkingssamenstelling en het karakter van Tuindorp
Oost, Tuinwijk, Voordorp en het
Veemarktgebied. Dit betekent dat je
niet alleen moet kijken naar hoe het
winkelcentrum eruit kan gaan zien,
maar ook hoe de omgeving vorm
gegeven kan worden. Onderzoek
heeft uitgewezen dat veel bewoners
wél hun dagelijkse boodschappen
doen bij de winkels van De Gaard,
maar voor uitgebreid winkelen zijn
aangewezen op het grootwinkelcentrum Overvecht of de Utrechtse
binnenstad, terwijl ze dat liever wat
dichter bij huis zouden doen, vooral
de ouderen.” Kools voorziet dan ook
dat er meer moet veranderen dan
alleen De Gaard. In zijn ogen zal ook
het gebied rond de Jeruzalemkerk
onderdeel moeten uitmaken van het
nieuwe dorpscentrum met stedelijke
accenten. Er moet plaats zijn voor
veel groen, terrasjes, mogelijk ook
welzijnsbureaus. Volgens de plannen
zal het parkeerterrein voor het eerste
flatgebouw van de Lamérislaan ook
ruimte gaan bieden voor de auto’s
van winkelend publiek. In de visie
van de duwgroep is er dan bij De
Gaard geen ruimte meer voor doorgaand verkeer op de Kapteynlaan,
maar zal doorgaand verkeer beter
via de Winklerlaan geleid kunnen
worden.
Uiteraard houdt de wijkraad zich met
meer thema’s bezig, zoals het welzijn
van zowel jongeren als ouderen. Met
jongeren heeft de raad contacten

via JoU, jongerenwerk Utrecht, een
zelfstandige stichting die gefinancierd
wordt door de gemeente. Dankzij JoU
zijn er ook in Tuindorp Oost voorzieningen getroffen voor skaters.
“Jongeren zijn evenwel wat lastiger
te benaderen, omdat er naast JoU
geen duidelijke belangenorganisaties
bestaan”, zegt Kools, “voor ouderen
ligt dat gelukkig wat anders, maar
de problemen zijn er niet minder
om.“ Hij licht toe dat er te weinig
specifieke seniorenwoningen zijn.
Hierdoor blijven ouderen vaak in een
te groot huis wonen en belemmeren
zo de instroom van jongeren.
Het welzijnsbeleid van de wijkraad
is evenwel nog niet geheel uitgekristalliseerd. Dit hangt mede
samen met een andere organisatieopzet van de diverse welzijnsorganisaties in Utrecht die pas kort
geleden bekend is geworden.
Toekomstvisie
Binnenkort hoopt de wijkraad de
eigen toekomstvisie te kunnen
presenteren via de website
www.wijkraadnoordoost.nl.
Deze zal onder meer gebaseerd zijn
op de wensen en behoeften die
bewoners in 2011 in een achterbanraadpleging hebben geformuleerd.
Kools: “Er zijn veel voorstellen
binnengekomen, rijp en groen, waarvan vele zeer bruikbaar, ik denk aan
een markt met zelf verbouwde
producten en een voorlichtingsloket
voor energievraagstukken.”
Maar bij alles geldt dat het nu, maar
ook en vooral in de toekomst goed
toeven moet zijn in Utrecht
Noordoost. Ab Kools: “Je kunt nu
allerlei maatregelen nemen en

Ouderen weer slachtoffer van babbeltrucs
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voorzieningen treffen, maar het moet
ook over 10 jaar én daarna aangenaam wonen en werken zijn in onze
wijk. Dat is dan ook de reden dat
onze visie niet per definitie dezelfde
is als de wijkambitie die door het
wijkbureau (de gemeente) is opgesteld. Wij bepalen zelf onze plannen
en zoeken actief naar de wijze
waarop deze kunnen worden
gerealiseerd.
Tertius Groenman

Gezocht:
webredacteur,
fotograaf, tekstschrijver, redacteur
De 3 redacteuren van de wijkkrant
is dringend op zoek naar buurtbewoners die mee willen helpen om
de wijkkrant te maken. Je bent van
harte welkom om kennis met de
redactie en met onze werkzaamheden te maken.
Stuur een mailtje met je gegevens
naar redactie@tuindorpoost.nl en we
nemen contact met je op!

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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Tuindorp Oost wordt de laatste
tijd weer geplaagd door
oplichters met babbeltrucs.
Vooral (alleenstaande) ouderen
zijn vaak het doelwit.
De oplichters van alle leeftijden
opereren vaak (niet altijd) met z'n
tweeën. Terwijl één u aan de praat
houdt, slaat de ander toe.
Allerlei diensten worden aangeboden zoals goten schoonmaken,
straatje of tuintje opknappen,
riolering vernieuwen. Als u "ja" zegt,
moet u wel vooruit betalen en het
werk wordt nooit uitgevoerd. Ook
wordt wel gezegd, dat men namens
thuiszorg komt, een energiebedrijf of
een goed doel.
"Mijn moeder voelt zich niet goed,
mag ze een glaasje water?" of:
"mag ze even gebruik maken van uw
toilet?" zijn ook bekende trucs om
binnen te komen. Of: “kunt u geld
wisselen voor de parkeermeter?"

Advies:
• Laat nooit een onbekende binnen.
• Wilt u iemand helpen met een glas water of
een pen, doe de deur dicht, terwijl u dat haalt;
ook als u geld haalt voor een collecte.
• Mensen die namens een officiële instantie (bijv
de gemeente, de thuiszorg) komen, kondigen
hun bezoek altijd van te voren schriftelijk aan.
• Laat onbekenden niet uw toilet of uw telefoon
gebruiken.
• Pin nooit aan de deur en geef geen pincode af.
• Betaal niet voor pakjes, die u niet zelf heeft
besteld.
• Betaal nooit voor diensten, die nog niet zijn
verleend. Nooit vooraf betalen dus!
• Teken ook niet aan de deur voor een onderhoudscontract.
• Zet een kierhouder op uw voordeur, zodat u
de deur niet helemaal hoeft te openen als er
iemand aanbelt.
Bel direct 112 als u het niet vertrouwt en de
betrokkenen nog in de buurt zijn. De politie
neemt deze meldingen zeer serieus.

Wijk&co aan de slag in Noordoost
Sinds 1 augustus is Wijk&Co de uitvoerder
van het vernieuwde sociaal makelaarschap
in Overvecht en Noordoost. Het doel van
het sociaal makelaarschap is het vergroten
van de samenredzaamheid van de samenleving. Met andere woorden: hoe zorgen we
ervoor dat groepen en netwerken van
mensen zich sterk maken voor het welzijn
van hun wijk. En hoe kunnen ze betrokken
worden en worden ingezet om hun wijk een
beetje mooier en sterker te maken. In ruim
4 jaar tijd – de opdracht wordt tot eind
2017 gegund – dient de betrokkenheid van
de inwoners bij hun wijk of buurt minstens
gelijk te blijven of te groeien.
Betekent dat dan dat er acuut wat gaat
veranderen? Ja en nee, zegt Jaap Hagedoorn, directeur Maatschappelijke Dienstverlening van Careyn. Wel zal steeds vaker
aan mensen gevraagd worden wat ze zelf
kunnen bijdragen aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken. En dan
hoeft er echt niet altijd te gaan om jarenlange inzet als bestuurslid of commissielid.
Ook het samen met professionals openhouden van een speeltuin of maatje zijn van
iemand die zelf met moeite het hoofd
boven water kan houden horen daarbij.
En nee, omdat we bij Wijk&Co hebben
gezegd dat we vooral willen uitgaan van
wat er al bestaat in de wijken. Daar hoort
bijvoorbeeld ook het wijkcentrum De Leeuw
en de speeltuin in Griftsteede bij. Door
sociaal beheer willen we het wijkcentrum
en de speeltuin openhouden, liefst in
samenspraak met de inwoners. Tot veranderingen komen we alleen in samen-

spraak. En dat geldt ook voor het werkplan
dat we hebben opgesteld. Dat wordt een
dynamisch plan. Nog dit najaar gaan we de
wijken in om het te bespreken met de
inwoners. Kortom: ons werk gaat over de
wijken en vindt plaats in de wijken, maar
kan alleen slagen in samenspraak met de
inwoners, met u! Kijkt u ook eens op onze
site www.wijkenco.nl. U vindt daar onze
plannen en een overzicht van de sociaal
makelaars. En wie een leukere naam bedenkt voor `sociaal makelaars’ krijgt een
bos bloemen en een taart!
Reacties naar: info@wijkenco.nl.

Van het Buurtcomité

Nieuws van het
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In de vorige wijkkrant kon u
lezen dat er inmiddels een stichting is
opgericht, waardoor het voortbestaan
van het Wevehuis veilig is gesteld.
Het nieuwe cursusprogramma voor het
seizoen 2013-2014 is één dezer dagen
te vinden op de site van het Wevehuis:
www.wevehuis.nl
Mocht u vragen hebben, een cursus of
buurtactiviteit willen organiseren in het
Wevehuis, of willen meedenken over de
invulling van het zelfbeheer, dan kunt u
terecht bij het stichtingsbestuur:
Elzemiek van der Bom, e-mail:
e.m.b.vanderbom@gmail.com

Straattekenwedstrijd
6 juli jongstleden stroomde traditiegetrouw
het schoolplein van De Beiaard weer vol met
creatieve kinderen. Het was een zonovergoten
ochtend. De kinderen
in de leeftijd van
3 tot 12 deden hun
uiterste best om een

beker in de wacht te slepen. Alle kinderen mochten trouwens aan het
eind van de ochtend een prijsje mee naar huis nemen.

Open Dag bij Scouting
de Derde Utrechtse Groep
Op zaterdag 7 september 2013 heeft scoutingvereniging de Derde Utrechtse groep haar jaarlijkse Open Dag.
Van 12.00 tot 17.00 uur is iedereen van 4 jaar en ouder van harte
welkom op het scoutinghome Oase. Laat jij je deze dag ook uitdagen?
Programma:
Het programma gaan we nog niet verklappen, maar het zullen
echte scoutingactiviteiten zijn. In voorgaande jaren waren er o.a. de
volgende activiteiten:
• Broodje bakken of popcorn
poffen boven een kampvuur
• Speurtocht
• Pionieren (toren bouwen
van houten palen en hout)
• Kabelbaan
• Survivalparcours
• E.h.b.o.
• Zaklopen
• Balspellen
Iedereen van 4 tot 15 jaar kan meedoen aan het programma.
Voor ouders en/of anderen staat er koffie en thee klaar.
Waar: Scoutinggebouw De Oase, Kögllaan 26, Utrecht
Scouting de derde Utrechtse groep
De Derde Utrechtse groep is de op één na oudste scoutinggroep uit
Utrecht. We zijn een gemengde groep, wat betekent dat jongens en
meisjes alle activiteiten samen doen.
De kinderen worden opgedeeld in leeftijdsgroepen, speltakken
genaamd. We hebben vier speltakken:
1. Bevers (5 tot 7 jaar), zaterdag 11.00 -13.00 uur
2. Welpen (7 tot 11 jaar), zaterdag 14.00 - 17.00 uur
3. Verkenners (11 tot 15 jaar, zaterdag 14.00 - 17.00 uur
4. Rowans (15 tot 18 jaar), woensdag 19.00 - 21.00 uur
Voor meer informatie: www.derdeutrechtsegroep.nl

VOORTGANGSBERICHT
DIVERSE PROJECTEN
(stand van zaken 16 AUGUSTUS 2013)
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a) De Gaard. In de wijkkrant van juni
TUINDORP
maakten wij melding van een aantal
OOST
klankbordgroepleden, die te kennen hadden
gegeven in een meedenksessie voorstellen te doen en
deze gezamenlijk in te brengen als reactie. Het betreft
de reactie op het door de gemeente gepresenteerde
plan met betrekking tot de verkeersafhandeling rond
de uitbreiding van De Gaard en de invulling van de
buitenruimte.
De werkgroep, bestaande uit een achttal leden van
de klankbordgroep, heeft zijn reactie op basis van
bezwaren en suggesties met 2 lijsten, verkeer en
invulling buitenruimte, aan de gemeente voorgelegd.
In het tussentijdse overleg op 13 augustus tussen de
werkgroep en de gemeente zijn deze onderwerpen aan
de orde geweest. Naar onze eerste voorlopige indruk
kunnen we stellen dat circa 50 tot 60% van de ingebrachte onderwerpen door de gemeente in een
aangepast plan, inclusief een alternatief als variant,
zijn gehonoreerd. De variant waar de werkgroep zijn
voorkeur over uitsprak, zal als basis voor de verdere
uitwerking dienen. Een buitengewoon verontrustende
ontwikkeling is het plotselinge loslaten door de
gemeente van twee belangrijke en fundamentele uitgangspunten en voorwaarden met betrekking tot de
uitvoering, met name het niet inpandig lossen en
laden van de vrachtauto’s van Albert Heijn, maar dit
buiten aan de noordgevel tegenover het parkeerterrein
van de Lamérisflat te laten plaatsvinden. Het bezwaar
van inpandig laden en lossen, zo luidt de verklaring,
is het verkeerstechnisch aspect, waarbij het achteruit
rijden van vrachtwagens als een overwegend bezwaar
wordt gezien. Vervolgens worden de vierkante meters
groen die door de uitbreiding verloren gaan niet
gecompenseerd, zoals dit was afgesproken ter plaatse
van de huidige parkeerplaats ten noorden en oosten
van de Jeruzalemkerk. De afgelopen vijf jaar zijn deze
uitgangspunten door partijen gerespecteerd en door
geen enkele betrokken partij ter discussie gesteld. Niet
wetende dat deze 2 voorwaarden door de gemeente
plotseling losgelaten zouden worden, komen deze
beide onderwerpen dan ook op de door de werkgroep
opgestelde reactielijst niet voor. De werkgroep betreurt
deze nieuwe ontwikkeling, temeer omdat na vijf jaar
eindelijk de afrondende fase in zicht kwam. De werkgroep zal zich in bredere zin beraden over de wijze
waarop deze belangen behouden kunnen blijven.
Het belang is dermate hoog dat bij wijze van spreken
de groep haast geneigd is te spreken over:
geen inpandige laad- en losvoorziening en geen
compensatie vierkante meters groen: dan ook geen
uitbreiding winkelcentrum De Gaard.
b) Cohenlaan. Op de plaats van de afgebroken school
aan de Cohenlaan zal geen nieuwe basisschool
worden gebouwd. Voor de extra onderwijslokalen die
nodig zijn in de wijk, zijn voldoende alternatieven
beschikbaar. De gemeente gaat op zoek naar een
passende en haalbare invulling van de locatie Cohenlaan. Eerst vindt er een globale verkenning plaats, die
zal uitwijzen was haalbaar is.
Het resultaat wordt voorgelegd aan het college van
B&W, waarbij omwonenden betrokken worden.
Na de zomer start dit traject.
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AGENDA

Vanaf woensdag 18 september
Gymnastiek voor ouderen
9.00-9.45 uur, bij Riet v.d.Heuvel
Tel. 271 49 52
10.00 - 10.45 uur 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 Utrecht

Zorgcentrum
De Lichtkring
Vrijdag 13 september
9.30 - 11.30 uur
Boetseren en speksteen
bewerken
Begin van de najaarscursus. Wij
zouden het leuk vinden als er nog
een paar mensen bij komen. Het is
niet erg als u het nog nooit gedaan
heeft, omdat het niet moeilijk is!
Hebt u zin om iets met uw handen
te gaan doen, bel dan voor informatie:
Els Bücker, tel. 252 33 83 of 06 302 79 316
Overige activiteiten voor
wijkbewoners zijn:
• Koersbal op maandagmiddag
• Klaverjassen op dinsdagmiddag
• Gymnastiek/beweeguurtje op woensdagochtend
• Inloopfitness op donderdagochtend
• Stijldansen op vrijdagochtend, om de week
• Jeu de boule, op aanvraag
Voor deelname aan activiteiten wordt een bijdrage
gevraagd in de kosten.
De Lichtkring, Eykmanlaan 72, 3571 JV Utrecht
Tel. 258 86 14

JERUZALEMKERK
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Ecologisch Tuinenpark
De Driehoek
ONDERWEGKERK
BLAUWKAPEL
Oecumenische kerkdiensten
Zondag 10.30 uur
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.
Zaterdag 14 september
10.30 - 17.00 uur
Open monumentendag
De kerk is open voor bezichtiging.
Zondag 1 September
15.00 - 16.00 uur
Concert: Songs and melodies
from the British Isles
Een vrolijk en verrassend programma
rond muziek uit Groot-Brittannië,
gebracht door:
Liesbeth Verweij; zang,
Richard Marsden; gitaar,
Joel Lipton; mandoline en
Sanne Lulofs; cello.
Zondag 29 September
15.00 - 16.00 uur
Concert: King of the Fairies
Wegens enorm succes voor de derde
keer deze folkgroep o.l.v. Leo Heijdra
met Ierse traditionele muziek.
Adres: Kapeldwarsweg 21
3566 MK Utrecht (geen postadres)
Tel. 228 73 42
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
E-mail: kerkblauwkapel@hotmail.com

Zaterdag 21 september en zaterdag 2 november (Landelijke
natuurwerkdag en jubileum!)
9.30 - 12.30 uur
Onderhoud en verfraaiing van het
gemeenschappelijke deel: sloten,
houtwallen, paden, composthoop en
dergelijke.
Koffie vanaf 9 uur en soep na afloop.
Eerste zaterdag van de maand
9.00 uur
Vogelwandeling.
10.00 uur
Werken aan natuurlijk beheer.
Aanmelden via
stippen@driehoektuin.nl
Fruitbomen snoeien
De huidige fruitbomen-coördinator
houdt na dit seizoen op.
Kandidaten met enige expertise
kunnen zich melden via
secretariaat@driehoektuin.nl

Op 9 augustus is de Frambozenglasvlinder (Pennisetia hylaeiformis)
waargenomen in het Tuinenpark.
Andere waarnemingen kunt u vinden
via een link op de site van het park
naar de site waarnemingen.nl
De Driehoek
Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Bridgecursus
Kom gezellig naar de
bridgecursus in de
Jeruzalemkerk. Start in het najaar.
Woensdagavond van 19.30 - 22.00 uur:
beginnerscursus.
Donderdagavond van 19.30 – 22.00 uur:
gevorderdencursus.

30 september tot 12 mei
Op 15 maandagen om de week
14.00 - 15.00 uur en 19.00 - 20.00 uur
Ismakogie ‘Zo beweeg je’
Bewegen is goed, goed bewegen is beter.
Deze eigentijdse houdings- en bewegingsleer is een plezierige en effectieve
manier om je natuurlijke bewegingspatroon te ontdekken. Voorkom klachten
door in het dagelijkse leven je spieren correct te gebruiken en leer bewust
met je lichaam om te gaan. Bouw voor nu en later een goede conditie op.

Heb je belangstelling of vragen, laat dit dan
weten aan:
Henk Willemsens, gediplomeerd bridgedocent

Heide Hemminga, hhemming@telfort.nl Tel. 251 74 42
Sonja Doesburg, s.doesburg@hotmail.com Tel. 271 18 21
www.ismakogie.nl

E-mail: henkwillemsens@casema.nl
Tel. 273 57 37 of 06 227 28 486
Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65, 3571 NN Utrecht

Adres: Wevelaan 4,
3571 XS Utrecht

ACTIVITEITEN IN HET PARK
EXPOSITIE GRIFTSTEEDE
2 juli tot en met 15 september,
De K U N S T k l a s exposeert
in Griftsteede.
Leerlingen van 5 tot 12 jaar van
De Kunstklas exposeren hun dierenschilderijen die ze tijdens de workshops in Griftsteede hebben
gemaakt.
Het belooft een sprankelende
tentoonstelling te gaan worden,
waar ook Annet van den Heuvel een
selectie van haar eigen werk laat
zien.
De K U N S T k l a s is een initiatief
van beeldend kunstenaar Annet van
den Heuvel.
www.annetvandenheuvel.nl
www.annettavandenheuvel.
kunstinzicht.nl

Zaterdag 7 en zondag 8 september
10.00 – 17.00 uur
De tiende editie van
`De Utrechtse Fabriek’ met een
extra feestelijk tintje. Kom een kijkje
nemen “achter de schermen” van
53 webwinkels. Je kunt dit weekend
hun producten voelen, zien, ruiken,
proeven en gelijk meenemen! Neem je
picknickkleedje mee want in het park
is genoeg ruimte om je te settelen met
lekkere broodjes, poffertjes, koffie en
verse jus d'orange. Kinderen kunnen
dieren knuffelen in de kinderboerderij
en zich uitleven in de grote speeltuin.
Er zijn verschillende creatieve workshops te volgen voor zowel kinderen als
volwassenen. Toegang is gratis. Neem
genoeg cash mee, want voor een pinautomaat moet je 5 minuten lopen.
Honden zijn niet toegestaan.
www.deutrechtsefabriek.nl

NIEUWS UIT HET GRIFTPARK
Dikke poepeenden
De eenden in het Griftpark worden te dik en
moeten op dieet. De parkcoördinator gaat ouders
en kinderen vragen om maximaal een half sneetje
brood te voeren en er worden borden geplaatst.
Vooral bij het restaurant worden de eenden te veel gevoerd en dat zorgt voor
problemen. Dikke eenden poepen veel in het water en dat leidt tot een grote
algensoep bij de watervalletjes in het park.
Bij warm weer is dit juist een geliefde speelplek voor kinderen, maar voor
spelen is het er nu te smerig. Daarom is er een grote schoonmaakactie
gehouden. Ook is een zwaardere pomp geplaatst om de doorstroming te
verbeteren en algengroei tegen te gaan.
Hierdoor moeten andere dieren in de vijver ook meer kans krijgen. Het gaat
daarbij onder meer om meerkoeten, waterhoentjes en futen, maar ook de
vissen krijgen meer kans; snoeken en voorntjes bijvoorbeeld.
Griftsteede / Griftpark, Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht. Tel. 272 28 88
griftsteede@utrecht.nl of www.utrecht.nl/griftpark

Reisbureau VakantieXperts
Zaterdag 14 september, 10.00-13.00 uur
Er staat een camper uit Australie bij het reisbureau. Deze is speciaal in Nederland
om te laten zien hoe het allemaal werkt in zo’n camper. Hieromheen wordt een
leuke sfeer gecreëerd met een aantal acties.

Zaterdag 7 september 10.30 – 14.30 uur
Oorlogsmonumenten dichtbij
Bijzondere combi-excursie naar Herinneringscentrum Fort de Bilt en Kamp Amersfoort
• gastvrij onthaal
• boeiende verhalen op de plek zelf
• verbanden tussen heden en verleden
• gelegenheid voor persoonlijke beleving
• aandacht voor educatie en leren van de oorlog
Zie: www.vredeseducatie.nl
Zondag 8 september
12.00 – 17.00 uur
Open Dag
• Film Fort De Bilt en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in de Remise
• Fotospeurtocht voor kinderen vanaf 4 jaar
• Educatieve film in de bomvrije kazerne
• Interactieve tentoonstelling over pesten, vooroordelen en de zondebok vanaf 10 jaar
• Interessante rondleidingen over het fortterrein
om 12.30, 14.00 en 15.30 uur
• Bezoek aan het monument en de Dodenkazemat
• Tentoonstelling Vrede van Utrecht in de
Kogelvanger (Engels/Nederlands)
• Informatiestand
• Koffie en theeterras
Toegang gratis. Opgave niet nodig
Routebeschrijving op www.vredeseducatie.nl
In combinatie met een fietstocht langs de
Utrechtse forten. (zie voor info fietstocht:
www.stellingvanutrecht.nl)
Adres: Biltsestraatweg 160, 3573 PS Utrecht
(tussen manege Groenesteyn en de Berekuil)
Tel. 272 35 00
www.vredeseducatie.nl
Zondag 8 september 11.00 - 17.00 uur
Fietstocht Stelling van Utrecht
Op de fiets langs de forten: Fort Blauwkapel,
Fort De Bilt, Fort Hoofddijk, Fort Rijnauwen,
Fort Ruigenhoek, Fort Vechten, Fort Voordorp,
Fort aan de Klop.
Een fietstocht via een prachtige, groene route
door het gebied van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Langs in totaal 9 forten waar (bijna)
overal wat te doen is. Onze ondernemers,
eigenaren, huurders en gebruikers van de
forten van de Stelling van Utrecht heten u van
harte welkom.
Onderweg is er van alles te ontdekken dat herinnert aan de Waterlinie: Groepsschuilplaatsen,
Inundatiekanalen, ’Asperges’, Reduits, Artillerieloodsen, Kringenwethuizen, Inundatiesluizen,
Schotbalkenloodsen, Bomvrije wachthuizen en
nog veel meer.
Start: Fort aan de Klop
Finish: Fort Vechten
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Wist u……
in
nieuw jasje

T

Wist u…….dat u het zebrapad aan
de Kapteynlaan met gevaar voor
eigen leven oversteekt.
De redactie heeft zelf ondervonden dat
automobilisten niet stoppen voor een
voetganger. Mogelijke oorzaak is de
onoverzichtelijke situatie.
Wist u…….dat witgoedwinkel
Unipart aan de Jan van Galenstraat
op 29 juni het 10-jarig bestaan vierde
met een hapje, een drankje en een
verloting van 10 apparaten?
Wist u…….dat de redactie
ongeveer 10 aanmeldingen voor de
Club van 50 heeft ontvangen. Velen
hebben ook de daad bij het woord
gevoegd en een bedrag overgemaakt.
Daar zijn we erg blij mee. Maar de
wijkkrant kan nog heel wat meer
steun gebruiken!
Zie www.tuindorpoost.nl voor meer
informatie.
Wist u…….dat vanaf 8 december
Qbuzz het bus- en tramvervoer in de
regio en de stad Utrecht zal verzorgen,
in plaats van GVU en Connexxion?
Wist u…….dat tot onze teleurstelling geen enkele bewoner heeft
gereageerd op onze oproep op de
voorpagina van de vorige wijkkrant
om de redactie te komen versterken.
Meldt u aan via
redactie@tuindorpoost.nl als u mee
wilt werken aan ons prachtblad!
Wist u…….dat u de plannen voor
de uitbreiding van winkelcentrum De
Gaard kunt vinden op
www.utrecht.nl/degaard. Ook staan
hier de namen en e-mailadressen van
de leden van de klankbordgroep, tot
wie u zich met vragen kunt wenden.
Wist u…….dat in de oude bushalte
van bus 8 op de Van Everdingenlaan
niet staat aangegeven waar de nieuwe
bushalte van bus 5 zich bevindt?
Om de hoek rechtsaf, aan de Kardinaal
de Jongweg, vindt u de bushalte van
bus 5 richting het centrum.
Wist u…….dat u zich op
www.utrecht.nl/noordoost aan kunt
melden voor de digitale nieuwsbrief
van het gemeentelijke wijkbureau
Noordoost? Hiermee blijft u op de
hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen in de wijk.

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Kernkampplantsoen 94
3571 PM Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
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Vanaf 2 september is de tandartspraktijk aan
de Jordanlaan 88 in een nieuw jasje gestoken.
Naast het nieuwe logo is ook het interieur
van de wachtkamer, de bedrijfskleding van
het personeel, het briefpapier, en een klein
beetje de buitenkant van de praktijk aangepast. De nieuwe huiskleuren zijn fris blauw
en groen, waarbij een glimlach centraal staat.
Deze komt ook terug in de 'slogan':
'Tandartspraktijk Jordanlaan voor gezonde
tanden en een stralende lach.'

Naast de eigen website
(www.tandartspraktijkjordanlaan.nl) is de
praktijk sinds kort ook actief op Facebook,
Google+ en Linkedin. En hebben zij een versie
voor de mobiele telefoon ontwikkeld.
Daarnaast is de praktijk continu bezig met het
optimaliseren van de service aan de patiënten.
Ook proberen de medewerkers daarbij het
milieu zoveel mogelijk te sparen: nota's
kunnen bijvoorbeeld digitaal naar patiënten
worden gestuurd, die deze nota vervolgens
zelf digitaal naar hun verzekeraar kunnen
sturen.
Via e-mail ontvangen de patiënten een herinnering voor de halfjaarlijkse controle. Na
het maken van een afspraak, aan de balie of
telefonisch, ontvangen de patiënten direct per
mail de afspraakbevestiging en de avond voor
de afspraak ontvangen ze ook per mail een
herinnering van de afspraak. Nieuwe klanten
kunnen sinds kort hun gezondheidsvragenlijst
elektronisch invullen en versturen via de website. Met de nieuwe huisstijl en service maakt
de praktijk een mooie stap naar de toekomst.
Machteld van Wijck
Redactie:
Helga van Lieshout
Elisabeth de Ligt
Magriet van der Veen
Vormgeving:
Aard de Kruijf

Wijkambitie
Noordoost 2014-2018
De gemeente wil het wijkgerichte
werken versterken en verbeteren. Het
college en de raad willen beter gebruik
maken van de kracht van bewoners en
nadrukkelijker kennis en kunde van de
Utrechters zelf gebruiken. Daarom heeft
de gemeenteraad besloten om te gaan
werken met wijkambities. Wijkambities
worden samen met de wijk gemaakt
(bewoners, ondernemers, woningcorporaties, politie, etc.) en gelden voor
de duur van een collegeperiode (vier
jaar). Een wijkambitie is de gewenste
ontwikkeling voor (een deel van) de wijk.
Eerste resultaten wijkambitie Noordoost
In april en mei zijn bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit onze
wijk uitgenodigd om aan te geven wat
belangrijk is voor de wijk of buurt. In
totaal reageerden 446 inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, waarvan
189 personen hebben aangegeven hiervoor zelf in actie te willen komen.
Alle reacties hebben bijgedragen aan het
opstellen van de ambities voor Noordoost voor 2014-2018. Deze ambities
vormen een richtinggevend kader voor
de gezamenlijke inzet voor de komende
vier jaar. U kunt de concept-versie vinden
op www.utrecht.nl/wijkambities. De
wijkraad Noordoost heeft positief op het
concept gereageerd. Dit najaar zal het
wijkbureau met de wijk van gedachten
wisselen over de praktische uitwerking
van de ambities en de conceptversie
definitief maken. Hiervoor worden in het
najaar bijeenkomsten georganiseerd.

Gezocht: webredacteur,
fotograaf, tekstschrijver,
redacteur
De wijkkrant is dringend op zoek naar
buurtbewoners die mee willen helpen.
Stuur een mailtje met je gegevens naar
redactie@tuindorpoost.nl en we nemen
contact met je op!

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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