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Voorveldse Polder vergroend

Tevreden buren
Het volledig afsluiten van de Ariënslaan voor gemotoriseerd verkeer, wat
door sommigen was voorgesteld, is
niet mogelijk gebleken. Wél is een
deel van het asfalt vervangen door
een groene haag. Bovendien zijn er
parkeerplaatsen verloren gegaan.

Foto: Eddy Steenvoorden

Op donderdag 8 maart heeft Mirjam de Rijk, wethouder Openbare
Ruimte en Groen, het vernieuwde Park de Voorveldse Polder officieel
geopend. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, die van start ging in de
kantine van voetbalvereniging Voorwaarts, heeft zij een kaart onthuld
waarop de parken, de groene linten en de groene fietsroutes staan
die tijdens haar wethouderschap zijn gerealiseerd.
In de afgelopen jaren is jaarlijks door
het college van burgemeester en wethouders € 2,2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het vergroenen van
de stad. In alle wijken konden bewoners groene ideeën indienen.
Dankzij dit budget en met behulp van
de inzet van veel vrijwilligers konden
in de afgelopen jaren 12 nieuwe
parken worden opgeleverd.
Eén hiervan is het Park de Voorveldse
Polder. Deze polder ligt aan de
oostrand van Utrecht en grenst aan
Fort De Bilt en rotonde de Berekuil.
Een groene oase voor bewoners van
de stad: wandelen, sporten, spelen
of gewoon genieten van de natuur.
Vrijwilligers SVP
brachten ideeën aan
De Stichting Voorveldse Polder, bestaande uit vrijwilligers uit de buurt,
heeft zich de afgelopen jaren hard
gemaakt om het park nog groener en
groter te maken. Waar voorheen een
opslagplaats van de gemeente was is
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Inmiddels is de waterkwaliteit nog
verder verbeterd en is het liggedeelte
uitgebreid, zodat men optimaal van
de zon kan genieten.
En dankzij nieuwe speelattributen zal
het voor kinderen nog avontuurlijker
worden.

nu een grote lig- en speelweide met
natuurlijke speelelementen, kruiden
en bloemen. Een begroeide geluidwand zorgt voor de afscheiding met
de Biltse Rading.

Luc Mes, bestuurslid van Voorwaarts
hierover: “We zijn gelukkig met de
aangebrachte wijzigingen.
De parkeerplaatsen langs de weg
werden voornamelijk ingenomen
door langparkeerders die in het
centrum van de stad moesten zijn,
wij hebben ons eigen parkeerterrein.
Bovendien hebben wij een fraaie
haag achter onze goal gekregen.”
Ook buurman Plijnaar van hotel
Mitland is tevreden, al is de weg in
zijn ogen wat smal geworden:
“Als er twee grote vrachtwagens
elkaar tegenkomen zou het lastig
kunnen zijn, zeker met het vele
fietsverkeer.”

Ben Boerkamp, secretaris van de
Stichting, is trots op wat er allemaal
gerealiseerd is: “Er is goed samengewerkt met Sabine Hol, projectleider
vanuit de gemeente en met de landschapsarchitect. Onze ideeën zijn
gedurende het gehele project serieus
op hun haalbaarheid beoordeeld.”
Behalve de aanleg van een speelweide met de in het oog vallende
attributen, is er meer gebeurd. De
betonnen tunnelbak is bekleed met
een bloemrijk talud. De bak is bovendien alleen nog maar voor fietsers en
voetgangers toegankelijk.
De waterspeelplaats is bijna helemaal af: naast de al aanwezige
fruitstruiken worden er ook nog
fruitbomen geplant en aan de
noordoever van de waterplas komen
nog een vlonder en ecologische
oevers.

Foto: Eddy Steenvoorden

Voor de poldergebruikers, maar ook
voor de bewoners in de omgeving
kan het recreatieve seizoen beginnen.
Tertius Groenman

Heeft iemand mijn
bus gezien?

Jaarlijks stelt de gemeente per wijk
een wijkactieprogramma vast. Daarin
staat welke activiteiten de gemeente
met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het
komend jaar gaat uitvoeren. Tuindorp
Oost is onderdeel van de wijk Noordoost, waartoe ook Vogelenbuurt,
Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt
(samen Votulast), Tuindorp, Voordorp,
Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt en de
Huizingabuurt behoren. In dit artikel
bespreken we vooral de maatregelen
in of nabij onze buurt.
Het wijkactieprogramma kent drie
speerpunten: 'Verkeer en parkeren',
'wonen, welzijn en zorg' en 'openbare
ruimte en duurzaamheid'.

Sinds half december neemt QBuzz het
openbaar vervoer in en om Utrecht voor
zijn rekening. Hoe is het eerste kwartaal
bevallen? De redactie heeft een gemengd
oordeel. De bussen zijn prima, de chauffeurs ook. Ze wachten bijvoorbeeld wat
vaker dan voorheen met optrekken tot
iedereen zit. Maar hoe zit het met het
vervoersaanbod?
De bus rijdt vaker naar Tuindorp Oost en
Voordorp. Maar lijn 8 naar Tuindorp, de
Eykmanlaan en station Overvecht, is vervallen. Over de Eykmanlaan rijdt nu alleen
nog lijn 55 naar Maartensdijk. Die rijdt op
werkdagen en zaterdag overdag twee
keer per uur maar ’s avonds en op zon- en
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Het wijkactieprogramma 2014

Verkeer en parkeren
De gemeente streeft naar vermindering
van verkeersonveiligheid en sluipverkeer.
In Tuindorp Oost zijn de vernieuwing van
winkelcentrum De Gaard en de nieuwbouw
op het Veemarktterrein aanleiding voor de
herinrichting van de Kapteynlaan en een
deel van de Aartsbisschop Romerostraat.
Daarbij wordt ook gekeken naar maatregelen om sluipverkeer te voorkomen
over Lamerislaan, Winklerlaan en
Kouwerplantsoen. In 2014 gaat het dan
vooral om voorbereidende werkzaamheden.
Wonen, welzijn en zorg
De gemeente heeft tot doel de afstemming
van vraag en aanbod van woningen en
voorzieningen voor ouderen in Noordoost te
verbeteren. De in 2014 geplande activiteiten
blijven echter beperkt tot overleg met
partners en professionals over ouderenhuisvesting.
In Noordoost zijn veel bewoners op vrijwillige basis betrokken bij de leefbaarheid in
de wijk. De gemeente wil deze inzet van
'vrijwilligers' verstevigen. Dit gaat zij doen
door het onderhouden van contacten, het
tonen van waardering en het financieel
ondersteunen van initiatieven met het
leefbaarheidsbudget.
Openbare ruimte en duurzaamheid
De gemeente wil de kwaliteit van de
openbare ruimte en groenvoorzieningen
behouden en versterken. Een van de
middelen is de herWijkactieprogramma 2014
Noordoost
ontwikkeling van de
Groene Kop.
Zie daarvoor elders
in deze wijkkrant.
Ook wil de gemeente
vernieuwende
initiatieven op het
gebied van milieu
en duurzaamheid
bevorderen.
De kwaliteit van de wijk
behouden en versterken

Utrecht.nl/noordoost
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feestdagen slechts één keer per uur. Wil
je bijvoorbeeld op zaterdagavond even
vanaf De Lichtkring op en neer naar de
binnenstad dan moet je dat vooraf zorgvuldig plannen. Anders verlies je uren met
wachten bij de haltes.
Het is overigens de vraag of lijn 55 lang
zal blijven. ’s Avonds rijdt de bus vanaf
het Eykmanplein vrijwel leeg verder naar
Maartensdijk, met hooguit 4 passagiers.
Dat lijkt geen goed voorteken.

De veranderingen in het lijnennet geven
nog steeds verwarring. Dat is niet verwonderlijk. In juli 2013 gooide het GVU
het lijnennet door elkaar. Daarna deed
QBuzz het in december nog een keer.
Een paar voorbeelden van die verwarring:
- Op het Janskerkhof stapt een inwoner
uit Tuindorp Oost uit gewoonte in bus 8.
Hij heeft net op tijd door dat de bus
naar het Diakonessenhuis gaat en niet
naar Tuindorp Oost
- Op het busstation stapt een groep
ouderen, de meesten slecht ter been,
in op lijn 5. De begeleidster is nerveus.
Ze moeten naar een straat die niet bij
de chauffeur op het routekaartje staat.
De vrouw wordt tijdens de rit steeds
onrustiger, ze herkent de route niet.
Uiteindelijk blijkt de groep naar de
Van Riellaan te moeten, dat is bij de
Tuindorpkerk. Voorheen reed lijn 5 reed
daar vlak langs, nu dus niet meer.
- Bus 5, halte Van Everdingenlaan: een
vrouw stapt in en vraagt de chauffeur
waar ze het beste over kan stappen op
lijn 7 naar het Kanaleneiland. De chauffeur vertelt dat lijn 7 niet meer bestaat.
De vrouw is in verwarring, hoe komt ze
er dan? Tsja. Dan heeft de chauffeur een
geniale inval: “Wacht eens, lijn 7, dat
ben ik zelf na het busstation. U kunt
gewoon blijven zitten.”
Drie maanden is genoeg voor een eerste
indruk, maar voor een eindoordeel is het
beter nog even te wachten. Hoe pakt de
zomerdienstregeling dit jaar bijvoorbeeld
uit? Dat was vorige zomer (met de GVU)
niet al te best. Toen reed lijn 5 na 19.00
uur maar eens per half uur.
Het busvervoer blijft onder de aandacht
van de redactie.

Een dag NLdoet in Zorgcentrum De Lichtkring
Een groep van
21 werknemers van
Pharmacie van de
Universiteit van
Utrecht heeft de
bewoners op 21 maart
op allerlei manieren aandacht gegeven.
Er werd muziek gemaakt, voorgelezen,
bezoekjes afgelegd op de appartementen,
8 kilo pannenkoekenmeel verwerkt tot
4 soorten pannenkoeken en spelletjes gedaan.
In de middag, na de gezamenlijke maaltijd,
bezochten we het Willem de Zwijgerplantsoen,
waar het voorjaar al was begonnen met volop
bloesem aan de bomen.
Genieten voor iedereen.
Een zeer geslaagde dag; bedankt NLdoet en
de vrijwilligers!
Team welzijn de Lichtkring
Zorgcentrum De Lichtkring
Eykmanlaan 72, 3571 JV Utrecht

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

Redactie-adres Wijkkrant
Van Everdingenlaan 18
3571 NP 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

Burgemeester Van Zanen bezoekt
Tuindorp Oost
Op woensdagmiddag 12 februari bracht burgemeester
Van Zanen een bezoek aan Noordoost. Kennismaken met
bewoners, ondernemers en vrijwilligers stond centraal.
Naast zijn bezoeken
aan Griftsteede en
Buurtcentrum de
Leeuw, kwam hij op
de fiets langs in winkelcentrum De
Gaard. In het winkelcentrum werd de
burgemeester ontvangen door winkeliers
en bewoners. Gezamenlijk maakte men
een rondgang door De Gaard. Natuurlijk
sprak de redactie hem ook even aan. We
hebben kort gepraat over de noodzaak

van een papieren wijkkrant, en we hebben
hem een krant meegeven. De redactie
hoopt dat de burgemeester heeft genoten
van zijn krantje.
Namens uw redactie, Magriet van der Veen.

Koningsdag op het Kouwerplantsoen
Na jarenlang Koninginnedag vieren we dit jaar voor het eerst Koningsdag
op het Kouwerplantsoen, en wel op zaterdag 26 april. Deze datum én het
organiserend comité zijn nieuw, het programma vertrouwd:
10.00 uur Ballonnen ophalen
10.15 uur Wilhelmus en ballonnen oplaten
10.30 - 11.10 uur Eerste spelletjesronde
11.10 - 11.30 uur Pauze met ijsje
11.30 - 12.00 uur Tweede spelletjesronde
12.00 - 12.20 uur Poppenkast
12.20 uur Prijsuitreiking
Voor de kinderen van 2 tot 6 jaar is er een spelletjesdorp en voor kinderen van
7 tot 12 jaar is er een spelronde in teamverband. Voor de volwassenen staan
catering en overdekt terras klaar.
Zou je ons hiermee willen helpen?
- helpen met het opbouwen vanaf 8.00 uur 's ochtends
- leiden van een spel tussen 10.30 en 12.00 uur
- verzorgen van de catering tussen 9.30 en 12.00 uur
- helpen met afbouwen vanaf 13.30 uur
Voor aanmelden of meer informatie, stuur een mail naar:
koningsdag3571@gmail.com
Hilde, David, Robin en Sander
P.S. Om in de stemming te komen zie de prachtige foto’s van voorgaande jaren op
www.tuindorpoost.nl onder het kopje `foto’s’. We zijn ook te vinden op Facebook:
Koningsdag Kouwerplantsoen.
Deze kinderen zijn voor een groot deel alweer uitgevlogen maar komen misschien wel allemaal
terug op het Pleinfeest van De Vooysplantsoen/Vogelsanglaan dat op 24 mei voor de 12e keer
wordt gehouden. Van harte welkom!
Voel jij je ook betrokken bij het plein maar je
woont er niet geef je dan op bij
Anna 06 30322284
annatjalsma78@gmail.com

Parkeren in de
Lamérislaan e.o.
vrijwel onmogelijk
Sinds de invoering van betaald parkeren op
1 februari j.l. in het grootste gedeelte van
Tuindorp Oost, is de parkeerdruk in de straten
ten noorden van de Kapteijnlaan enorm
toegenomen. Bewoners uit andere wijken
hebben daar hun toevlucht gezocht, maar ook
de winkeliers uit De Gaard parkeren er hun
auto. Een van hen: “Ik kom ’s morgens met

twee auto’s om al mijn spullen te kunnen
vervoeren, met een vergunning kost me dat
bijna 1200 euro per jaar, terwijl het even
verderop gratis is.”
Bij de gemeente zijn in één maand tijd
inmiddels 30 klachten hierover vanuit de
Lamérislaan en het Kouwerplantsoen binnengekomen. Ter vergelijking: vanuit de rest van
Tuindorp Oost werden er in vijf jaar tijd
50 klachten gemeld.
Het bestuur van de huurdersvereniging van
de flatwoningen aan de Lamérislaan had het
gemeentebestuur in oktober al schriftelijk
laten weten bezorgd te zijn over de te
verwachten toename van de auto’s uit andere
wijken.
Op 19 maart is dit bestuur door verkeerswethouder Lintmeijer ontvangen om de
situatie te bespreken.
Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de
gemeente een inschattingfout heeft gemaakt
bij het vaststellen van de grenzen voor het
gebied betaald parkeren (o.a. Kapteynlaan).
De wethouder liet weten dat binnenkort de
procedure zal worden opgestart om ook in de
Lamérislaan, Winklerlaan en het Kouwerplantsoen betaald parkeren in te voeren. Hij
verwachtte dat de meters pas na de zomervakantie zullen worden geplaatst.
Hij zegde toe in de komende maanden een
coulant handhavingsbeleid in deze straten te
zullen hanteren. Alleen auto’s die fout staan
geparkeerd en een gevaar vormen voor ander
verkeer zullen op de bon worden geslingerd.
Over een jaar zal het totale parkeerbeleid
worden geëvalueerd, aldus wethouder
Lintmeijer.
Tertius Groenman
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NIEUWS VAN
SPECIAAL VOOR PASEN:
HET EGGSPERIMENT
Op vrijdagmiddag krijgen wij Natuur en Techniek
les. Dit keer was het wel heel apart! We deden een
eggsperiment. Oftewel; hoe houden wij onze ei heel
als we het uit het raam naar beneden laten vallen?
Welke bescherming werkt het best?
Dit hebben we in 12 groepjes
van 2 of 3 kinderen getest. 9
eieren hebben het gered 3 zijn
kapot.
Er waren erg mooie kunstwerken gemaakt om de eieren
te beschermen. De meeste
kunstwerken waren sterk.
Ze zijn van 3 meter hoog
gevallen. De kinderen die het ei
uit het raam gooide bleven
boven, de rest ging naar buiten om te kijken of de
eieren heel waren. Helaas konden we de kunstwerken niet heel houden. Van alle kunstwerken is
een foto gemaakt. Maar helaas moesten we op het
eind alles opruimen. Helaas was het afgelopen en
moesten we naar huis.

NIEUWS VAN

Trek aan de bel!
We hopen dat de bewoners van de wijk niet al te erg
geschrokken zijn. Op donderdag 13 maart hebben we
namelijk één minuut lang vreselijk veel herrie
gemaakt. Misschien hebt u ons wel horen roepen,
gillen, bellen, roffelen, toeteren of trommelen!
We kunnen u geruststellen: we maakten al die herrie voor
een goed doel. Namelijk voor de actie ‘Wij trekken aan de
bel’ van het Lilianefonds. Op 13 maart deden 558 basisscholen (132.000 leerlingen) mee met de actie.
Zo vroegen ze aandacht voor kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden. Want voor hen is naar school gaan
niet vanzelfsprekend. Dankzij sponsors kan voor elke school
die meedeed aan de actie één kind met een handicap in
Afrika naar school.
Op SO de Pelsschool hebben we een leerlingenraad. Iedere
groep heeft een klassenvertegenwoordiger gekozen en alle
klassenvertegenwoordigers vormen samen de leerlingenraad. Eén keer per drie weken vergadert de leerlingenraad
met de locatiedirecteur. De leerlingen van de leerlingenraad
hebben erg hun best gedaan om de actie “Trek aan de bel”
tot een succes te maken.
Met vriendelijke groet, leerlingen en team SO de Pelsschool

Groetjes Max en Sylvain uit groep 5/6

NIEUWS VAN DE BEIAARD
In maart 2014 is op basisschool
De Beiaard in Tuindorp Oost een
leerlingenraad opgericht. Deze raad
bestaat uit 6 leerlingen van groep 6,
7 en 8. Groep 6 Wietske van der Weij en Mees
Dannawi. Groep 7 Lieke Veringa en Jarik
Stoutjesdijk. Groep 8 Jelmer Witsenboer en
Daan Goedkoop. deze raad is opgericht omdat er
behoefte is aan meer communicatie tussen de leerlingen en school. Deze leden kunnen de meningen en
wensen van alle Beiaard kinderen overbrengen aan
de school. De kinderen die uitgekozen zijn voor de
raad moeten goed omgaan met het belang van
andere kinderen, en de meningen van kinderen goed
begrijpen. We doen dit niet als baas van de school.
Maar we moeten natuurlijk ook letten op geld.
Als iemand het idee krijgt om een zwembad te
bouwen (bijvoorbeeld) dan kost dat te veel geld aan
onderhoud en bouwen. Dus de leden mogen niet
overdrijven. Maar er is nog een probleem: hoe
laten we kinderen weten wat
we doen. Daar bedacht de
raad iets op. Als we posters
in alle klassen hangen. Maar
wat ook heel handig is, dat de
kinderen ideeën in een bakje
doen. Dan halen wij om de
vergadering het bakje op en
bekijken we de ideeën.
groetjes,Leerlingenraad De Beiaard.
verslag: Wietske van der weij en Mees Dannawi
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EEN VAN DE LEERLINGEN
VAN DE LEERLINGENRAAD
STELT ZICH AAN U VOOR:
Ik ben Tony en ik ben 11 jaar. Ik woon in
Houten en ik zit op voetbal. Ik zit op de Pels
in groep 8. Na de zomervakantie ga ik
waarschijnlijk naar Het Houtens. Dat is een
middelbare school in Houten. Ik vind het heel
leuk dat ik in de leerlingenraad zit. Er zijn al
goede ideeën bedacht en het gaat heel goed en ik
hoop dat het goed blijft gaan en dat er meer
goeie ideeën komen. Bijvoorbeeld de actie Trek
aan de Bel, daar hebben we mooie posters voor
gemaakt.
Groeten, Tony

NLdoet in
Zorgcentrum Tuindorp Oost
Op 21 maart hebben studenten en medewerkers van Centraal
Beheer Achmea de trappenhuizen schoon gemaakt en na de
lunch mooie spreuken en gezegden op de muren in het
trappenhuis geschilderd. Tot slot hebben ze de High Tea
verzorgd in de grote zaal voor de bewoners. Wij zijn hen
zeer dankbaar voor hun hulp en inzet.
Medewerkers welzijn en coördinator vrijwilligers Tuindorp Oost

Gyminstuif
in de Marnix

VOORTGANGSBERICHTEN
BUURTCOMITÉ

De kinderen van De Beiaard hebben eerst een
aantal gymlessen gehad op school, door de juffen
en meesters in spe. De beginnende leerkrachten
gaven gymles op De Beiaard aan de groepen
1 en 2. Als feestelijke afsluiting van deze lessen
was er een gyminstuif in de Marnix academie.
Alle speeltoestellen waren in gebruik.
De kinderen mochten slingeren als apen, in touwen
klimmen, op skateboards van een helling af en van
kasten afspringen. Alles onder begeleiding van de
nieuwe generatie juffen en meesters.

(stand van zaken 23 MAART 2014)

Asbest in de Groene Kop
Tijdens baggerwerkzaamheden heeft de gemeente in enkele sloten en oevers
van de Groene Kop golfplaten met asbest gevonden.
Onderzoek heeft bevestigd dat zich in het slib en in de bodem van de sloten
asbest bevindt. De gemeente stelt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor
omwonenden en huurders van de volkstuinen. In april/mei laat de gemeente
bodemonderzoek doen in de Groene Kop om te inventariseren of op meer
plekken asbest aanwezig is. Een deskundige aannemer zal het asbest in het
najaar verwijderen. Dit hangt samen met de voorbereiding van de herinrichting
van de Groene Kop.
Het volledige wijkbericht ‘asbest- en bodemonderzoek in de Groen Kop’ vindt u
op http://www.utrecht.nl/wijksite-noordoost.

Eten op een drafje
Op een zaterdagavond in januari was
er opvallend veel beweging in de
Naberlaan. Rond zes uur begon het.
Bewoners kwamen naar buiten,
belden ergens aan en gingen naar
binnen. Dat herhaalde zich tegen
zevenen, maar toen gingen zij
ergens anders naar binnen. En om
negen uur nog een keer. Daarna
kwam iedereen bij elkaar. Wat was er
gaande? Werd hier een buurtactie op
touw gezet?
Nee, het ging om iets heel anders:
er was er een ‘running dinner’. Dat
werkt in grote lijnen als volgt: er is

Een running dinner kan met
gesloten portemonnee. Wie zich
wil uitleven, heeft daar alle ruimte
voor. Maar het is geen kookwedstrijd.
Hoofddoel is elkaar ontmoeten.
een diner met drie gangen. Op een
paar adressen serveren bewoners een
voorgerecht. Daarna gaat iedereen
op pad naar een andere adres voor
het hoofdgerecht. En nog een keer
naar een ander adres voor het nagerecht. En ten slotte is er een nazit
met koffie en wat lekkers. Zo’n
running dinner is een fantastische
manier om op een andere manier
kennis te maken met je buurtgenoten. Je weet vooraf wel waar je
gaat eten, maar niet met wie. En je
weet dat je vier tot zes mensen zult

ontvangen voor jouw gerecht, maar
niet wie. Het is natuurlijk het leukste
als de groepssamenstelling per gang
en per adres steeds anders is. Dat is
met 24 deelnemers best een puzzel.
Daarnaast moet je ook rekening
houden met de combinatie van
eetwensen. Je wilt het de kok(kin)
niet al te moeilijk maken.
Een running dinner is eenvoudiger
te organiseren dan een straatfeest.

Als je googled op ‘running dinner’
zie je iets wat er op lijkt. Je gaat
met een aantal mensen langs bij
verschillende restaurants.
Een variant op de kroegentocht.
Dat is leuk, maar ook passiever.
Er wordt voor je gekookt.
Zelf je favoriete recept maken
is spannender.
Het kan in ieder seizoen en er is geen
tent en geen straatafzetting nodig.
Als je meer wilt weten over de
organisatie van een running dinner,
stuur dan een berichtje naar
i.meinders@hetnet.nl.
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a) Winkelcentrum De Gaard.
In de wijkkrant van februari gaven wij
aan dat de gemeente en de projectTUINDORP
OOST
ontwikkelaar na de laatste klankbordgroepvergadering van 27 januari zich zouden
voorbereiden op het afronden van het voorlopig
ontwerp en de start van de inspraak.
Tot op heden is het echter stil gebleven. De toegezegde tekening van de woningen hebben wij
nog steeds niet ontvangen. De bewoners van
boven De Gaard blijven hierdoor verstoken van
informatie en worden hierdoor niet betrokken bij
het tot stand komen van het voorlopig ontwerp.
Voor zover ons bekend is, is het totale plan medio
maart door de projectontwikkelaar nog eens
beoordeeld. Mochten hieruit mutaties voortkomen,
dan zal het plan alsnog aangepast moeten worden.
Bij het verschijnen van deze wijkkrant is er inmiddels wellicht hierover meer bekend.
b) Zorgcentrum Tuindorp Oost/Groene
Kop. Rond de nieuwbouwplannen van het zorgcentrum kunnen wij na jaren hierover nieuwe
ontwikkelingen melden. Careyn (initiatiefnemer)
heeft, in overleg en in afstemming met de
gemeente, aangegeven het voornemen te hebben
160 appartementen te willen realiseren in de
segmenten sociaal, middelduur en duur. Ook wil de
initiatiefnemer de mogelijkheid onderzoeken van
ruimten voor wijkfuncties. Hiervoor zal ten behoeve
van deze nieuwbouw het bestaande en verouderde
zorgcentrum worden gesloopt. De gemeente geeft
aan het belangrijk te vinden dat binnen het plangebied voldoende ruimte overblijft die betrokken
moet worden bij deze ontwikkeling om het nieuwe
aangrenzende park te completeren.
Hierbij wordt gedacht, binnen het kader van het
groenprogramma bij de herinrichting hier een
volkstuinenpark van te maken, met zowel volkstuinen als groen en recreatieve functies. Voor wat
dit volkstuinenaandeel betreft is deze ontwikkeling
voor het buurtcomité een nieuw gegeven. Daarbij
verwijzen wij naar het gezamenlijke plan dat in
januari 2012 door de drie belanghebbenden, Het
Lachende Paard, directie volkstuinen De Driehoek
en het buurtcomité T.O., is ingediend bij de
gemeente. Zie de wijkkranten van oktober en
december 2012.
Tijdens een inspraak en presentatie op 24 januari
2012 is dat samen met nog andere belanghebbenden gepresenteerd. In tegenstelling tot wat
de gemeente na de zomervakantie van 2012 ons
zou laten weten in hoeverre de ingebrachte ideeën
zouden kunnen worden meegenomen in de verdere
uitwerking, hebben wij tot nu toe daarover niets
meer vernomen. Voor de verdere ontwikkelingen
van de nieuwbouw en de invulling van het park
hebben Careyn en de gemeente het voornemen in
een aantal bijeenkomsten met de buurtbewoners
hieraan verder vorm te geven. Binnenkort, voor het
verschijnen van deze wijkkrant, zal de buurt in een
wijkbericht hierover worden geïnformeerd.
Buurtcomité Tuindorp Oost
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AGENDA

Lopende activiteiten
Maandag 14.00-15.00 uur,
Ismakogie bewegingscursus,
Heide Hemminga, 251 74 42
Maandag 19.00-20.00 uur,
Ismakogie bewegingscursus,
Heide Hemminga, 251 74 42
Maandag 19.30-21.30 uur,
Meditatiegroep Utrecht,
Michel Tillie, www.meditatieutrecht.nl
Maandag 15.30-17.30 uur,
Kinderdans,
Yves Witteman, yveswitteman@me.com
Dinsdag 17.30-18.30 uur,
Kinderdans,
Yves Witteman, yveswitteman@me.com
Woensdag 09.00-11.00 uur,
Hatha Yoga,
Thea Horsten, 251 35 26
Woensdag 12.00-17.00 uur,
Schildersclub Het Kwastje,
Marion Boek, marionboek@hotmail.com
Woensdag 19.30-21.30 uur,
Beeldhouwen,
Wil van de Vinne, 271 82 36
Donderdag 19.00-21.00 uur,
Yoga,
Marja Smeets, 254 14 23
Vrijdag 09.00-11.00 uur,
Hatha Yoga,
Thea Horsten, 251 35 26
Zaterdag 13.00-17.00 uur,
Weefcursus,
Erma Klarenberg, ermaweeft@ziggo.nl
Zondag 09.30-12.00 uur,
Sai Baba,
Inez Seeveres, 271 60 98

Wevehuis.
Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht.
wevehuis@live.nl • www.wevehuis.nl
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De kruisweg van
René Rosmolen
In de veertigdagentijd
hangen de
kruiswegstatiën
van René
Rosmolen in
de kerk.
De kunstenaar
staat stil bij het
lijden van
Christus en zoekt naar de verbinding
met ons eigen leed en dat van de
mensheid in onze tijd.
René Rosmolen is theoloog en
creatief therapeut
(www.renerosmolen.nl).
Zondag 13 april, 16.30 uur,
vesper rondom deze Kruisweg
De Via Crucis van Liszt,
door Kamerkoor Thaletas. Dirigent
Annemiek van der Niet en piano
Wout van Veen.
Tijdens en na deze activiteiten
zijn de schilderijen te bezichtigen,
en elke zondag na de eredienst,
van 11.00 – 12.30 uur.

Volkstuinenpark
Workshops
Deze zijn ook toegankelijk voor mensen
die geen tuintje hebben bij de Pioniers.
Beperkt aantal plaatsen.
Opgave: paulvankan@planet.nl
Zaterdag 12 april, vanaf 10.00 uur,
Excursie naar stinzenplantentuin,
door expert Wim Baas, eigenaar en
beheerder van heemtuin Westbroek.
10.00 verzamelen bij verenigingsgebouw:
fietsen door Noorderpark.
11.00 verzamelen op Kerkdijk 132,
1615 BJ Westbroek. als je per auto komt.
Dinsdag 27 mei, vanaf 19.30 uur,
Moeraseilandjes maken
door Roos Broersen, expert natuurlijke
tuinen en groenprojecten.
Vanaf 2 april,
Mindful Movement,
door Conny Coppen
Maandag, 8.45-9.45 uur
Woensdag, 11.00-12.00 uur
Mindful Movement is een gebalanceerde
combinatie van yoga, healing Tao en Chi
Kungs, afgerond met een korte massage.
Info en opgave: info@connycoppen.nl,
www.connycoppen.nl
Tuinenpark de Pioniers, Kögllaan 30,
3571 PZ Utrecht (fietspad langs spoorlijn).

Diensten rond Pasen
Zondag 13 april, 10.00 uur,
Palmzondag
Donderdag 17 april, 19.00 uur,
Sederviering
Vrijdag 18 april, 19:30 uur,
Passieviering
Zaterdag 19 april, 21.00 uur,
Paaswake
Zondag 20 april, 10:00 uur,
Pasen

Donderdag 22 mei, 20.00 – 22.00 uur
Wie veel reist…
Din van Helden maakte vele reizen die je
als extreem zou kunnen bestempelen:
de Baliem-vallei in West-Papoea, de Tour
d’Afrique, een fietstocht van meer dan
7000 km van Cairo naar Kaapstad. En
een soloretraite in het regenwoud van
Costa Rica. Het zijn reizen die niet zonder
risico’s en gevaren zijn. Wat drijft haar om
dit allemaal te ondernemen?

Professor Suringarlaan 1
3571 Utrecht
http://www.tuindorpkerk.nl

Huis in de Wijk, Professor Suringarlaan 1
www.huisindewijk.nl

Wandeltraining met
Corenne Boeve

Thema: Groen & Gezondheid in
alle Utrechtse wijken

Vrijdag, 9.00 uur, start bij De Gaard
Meldt u aan voor een gratis proefles
wandeltraining. Steekwoorden: conditie
verbeteren, souplesse, trainen in de buitenlucht en gezelligheid met wandelmaatjes
onder elkaar.
Aanmelden via info@corenneboeve.nl
Tel. 06 242 72 665.

Zondag 15 juni, 12.00-17.30 uur,
GroenmoetjeDoendag!
Middag: openstelling van zelfbeheerlocaties en op
4-5 locaties workshops. In alle wijken komt Stadswerken
laten zien wat de gemeente voor zelfbeheerders kan doen.
Wil je je locatie openstellen voor publiek? Of wil je als
vrijwilliger meehelpen met de organisatie van deze dag in jouw wijk?
Meld je dan aan via info@gmjd.nl. Zie: www.gmjd.nl

Zorgcentrum

Fort de Bilt
ACTIVITEITEN IN HET PARK
Zondag 18 mei,
Griftsteededag ‘Nieuwe lente, nieuw geluid’
Zondag 8 juni en maandag 9 juni,
10.00-17.00 uur,
De elfde editie van “De Utrechtse Fabriek”.
Je kunt kennis maken met de producten van
53 webwinkels. Neem je picknickkleedje mee en
settle je 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.
Zie www.deutrechtsefabriek.nl
Zondag 15 juni,
Groen moet je Doen

ACTIVITEITEN IN GRIFTSTEEDE
CURSUS STADSNATUUR
Wel eens een hooilandje gezien? Of een metselbij
en weet je waarom die zo heet? En waarom leven
vleermuizen zo graag in de stad?
In de cursus Stadsnatuur leer je er alles over.
Voor de cursus is geen voorkennis nodig. Alle onderwerpen zijn nieuw, dus gewoon meedoen!
De lezingen zijn op donderdag
van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur.
De excursies zijn op zaterdag
tussen 10.00 en 12.00 uur.
Organisatie: de werkgroep Utrecht van het Instituut
voor Natuureducatie en Duurzaamheid, Vecht en
Plassen-gebied.
Voor data en aanmelden:
http://ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied en via
stadsnatuur@hotmail.com
Zondag 13 april, 14.00 uur
Feestelijke opening van de expositie van
Corrie van Egmond, met een optreden van
Klezmerband Lahaka
De expositie loopt tot en met 29 juni.
‘Kunst is pure vrijheid’
Corrie schildert met acryl
op houten panelen.
Beweging loopt als een
rode draad door het werk.
Meestal zijn het vrouwfiguren, vrolijk en met lange, slanke benen. Op de
schilderijen van Corrie is het altijd rokjesdag….
Griftsteede / Griftpark
Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht
Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftsteede
www.utrecht.nl/griftpark

Dinsdagmiddag, 14.00–16.00 uur,
Een creatieve bijeenkomst
Wij zijn twee studenten van de HKU.
We willen graag ouderen samenbrengen die op zoek zijn naar nieuw
sociaal contact
en van handwerken houden.
Met dit project
combineren we
ons creatieve
inzicht en de
kennis en vaardigheden van
ouderen in een handwerktechniek.
Samen maken we nieuwe (interieur)
producten. Voorbeelden zijn lampen,
vazen, schalen, vloerkleden, poefen
enzovoorts.
Tel. Marielle, 06 549 55 574 of
Ricky, 06 185 31 441.
Zorgcentrum Tuindorp Oost
Winklerlaan 365
Tel. 258 88 00

Zondag 20 april, 21.00 - 23.30 uur
Fort De Bilt in het Licht
Een lichtspektakel en een unieke
theatervoorstelling
Tijdens een avondwandeling over het
fort laten toneelspelers, muzikanten
en een koor de bezoekers verhalen
beleven over oorlog en vrede.
Aanmelding is niet nodig.
www.linieinlichterlaaie.nl
Voorstelling 19.45 uur,
toegang vanaf 19.00 uur.
Voorafgaand aan het licht- en
muziekevenement een indrukwekkende voorstelling:
In een tent speelt acteur Victor
Frederik ”De Uitvinder” over de
uitvinding van het gifgas in Wereldoorlog I.
Opgave noodzakelijk:
d.post@vredeseducatie.nl
Stichting Vredeseducatie
-Fort De Bilt- Fort van de Democratie
Tel: 272 35 00
E-mail: vrede@xs4all.nl
www.vredeseducatie.nl
www.fortdebilt.nl
www.fortvandedemocratie.nl
Fort de Bilt, Biltsestraatweg 160
3573 PS Utrecht

ONDERWEGKERK
BLAUWKAPEL
Onderwegdiensten
Het kerkseizoen begint op
Paaszondag 20 april en de laatste
oecumenische dienst
is op zondag 2 november 2014.
Aanvang: 10.30 uur.
De diensten duren 40 tot 45 minuten.
Na afloop koffiedrinken in of voor het
dienstgebouwtje.
Zondag 25 mei, 15.00
tot ca. 16.00 uur.
Kamerkoor Decamerone.
Met hedendaagse koorwerken
geïnspireerd op kerkmuziek en
traditionele volksmuziek.
De kerk is open vanaf 14.40 uur.
Tel: 228 73 42
kerkblauwkapel@hotmail.com
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Bezoekadres:
Kapeldwarsweg 21, 3566 MK Utrecht
(geen postadres)

Dinsdag 22 april, 19.30 uur,
Lezing over het kweken
van tomaten, Sjaak Jansen.
Na deze lezing bent u nog precies op tijd om de kennis in
eigen tuin toe te passen. Alle
buurtbewoners zijn van harte
welkom.
Zondag 15 juni,
Groen moet je
Doen.
Planten- en stekjes
beurs. Kom vooral
kijken als u nog een gaatje in de
tuin op te vullen heeft.
De Driehoek
Winklerlaan 151,
3571 KL Utrecht
secretariaat@ driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl
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Wist u……
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Wist u…….dat
20 jaar geleden een aantal
JAAR
vrijwilligers gestart is met
een wijkkrant voor Tuindorp Oost?
Dit jaar viert de wijkkrant haar
20-jarig jubileum!
Wist u…….dat de groenstrook
tussen Troosterlaan en Van
Everdingenlaan geen hondentoilet is?
Het hondentoilet vindt u aan de kop
van de groenstrook aan de kant van
de Gaard. De kinderen die op dit veld
spelen danken u hartelijk.
Wist u…….dat wij het niet eens zo
gek doen in de speelruimtescan van
de gemeente Utrecht? De kinderen in
Tuindorp Oost hebben voldoende
informele en formele speelruimte.
Wist u…….dat de jongeren
(12-18 jaar) echter minder geluk
hebben, het aantal ontmoetingsplekken kan volgens deze scan beter.
Voor meer informatie zie
www.wijkraadnoordoost.nl.
Wist u…….dat de kunstenaar die
bij het plan voor de uitbreiding van
De Gaard betrokken is, Jozef Legrand,
een filmimpressie van het plan heeft
gemaakt. Hiermee hebt u een goede
indruk hoe het winkelcentrum en de
omgeving eruit gaan zien.
Zie: www.utrecht.nl/degaard
Wist u…….dat het bevrijdingsmonument van Willem van Kuilenburg aan de Ingenhouszstraat vorig
jaar gerestaureerd is. De komende
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weken herstelt steenhouwer Britt
Nelemans de tekst: 'Met vreugd
geplant - in het vrije land'. Begin mei
wordt het herstel van het bevrijdingsmonument bescheiden gevierd.
Wist u…….dat er vanaf 2015 in
elke wijk Buurtteams komen. Daar
kunt u terecht voor ondersteuning op
sociaal gebied (juridisch, financiëel of
opvoedkundig). In Utrecht oefenen
we met deze nieuwe aanpak in
6 buurten. Hebt u vragen of wilt u
reageren? jeugd@utrecht.nl.
Wist u…….dat er op het veemarktterrein grond beschikbaar is
om experimenteel moestuinen op te
zetten. Iedereen is van harte welkom
om mee te doen! Contactadres:
veemarkttuinieren@gmail.com.
Wist u…….dat het speeltuinseizoen in Speeltuin De Pan weer
begonnen is en De Pan zelfs een
facebookpagina heeft?
Wist u…….dat bij De Gaard een
nieuwe afvalcontainer voor plastic is
geplaatst? Hij zit goed verstopt.
U vindt hem aan de Kapteynlaan bij
de ondergrondse containers voor glas
en papier, achter de bak voor groen
glas.

Op 3 april is
geweest. Was een
drie bijeenkomsten De aanwezigen
d.
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wensen besp
ebreid verslag.
wijkkrant een uitg

Om de wijkkrant te behouden voor de toekomst zijn wij ook
voor 2014 op zoek naar andere bronnen van inkomsten dan de
gemeentelijke subsidie. Ook de afgelopen maanden hebben
zich weer mensen en bedrijven bij de club van 50 aangemeld.
Wij heten iedereen die de wijkkrant op deze manier een warm
hart toedraagt welkom. De heer Bos, de heer of mevrouw
Bruinvis, mevrouw Kamper, de heer Heij en de heer Jansen
bedankt voor uw bijdrage! Oproep aan 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, Van Everdingenlaan 18 3571 NP Utrecht.

Redactie-adres Wijkkrant
Van Everdingenlaan 18
3571 NP Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
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DE STICHTING ANTON HUISKES
IS OP ZOEK NAAR NIEUWE,
ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS
elke donderdagmiddag schaatst deze
stichting in utrecht met kinderen die
een beperking hebben. in de jaren '80 is
de stichting opgezet door oud-schaatser
anton huiskes en inmiddels schaatsen
er elke donderdag 3 groepen kinderen op
de binnenbaan van de vechtsebanen.
www.antonhuiskes.nl

s Groene Kop
Laatste nieuwde eerste van

Welkom bij de club

COLOFON

PRIKBORD

Redactie:
Helga van Lieshout
Elisabeth de Ligt
Bert Meinders
Jelle de Ru
Ams Slemmer
Magriet van der Veen
Aard de Kruijf

AAN DE OOSTZIJDE VAN
DE VOORVELDSE POLDER
STAAT SINDS KORT HET
STAR LODGE HOTEL.
voor het 85 hotelkamers tellende hotel
is zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van natuurlijke
materialen. zo is
er 7 kilometer
hout met een
breedte van
25 cm in verwerkt. ook is
veel aandacht
geschonken aan
het milieu
dankzij ledverlichting,
waterbesparende
douchekoppen en
energiezuinige
schakelaars.
www.starlodge.nl,
biltsestraatweg 92,
telefoon 030 800 04 01.
HET REPAIR CAFÉ
UTRECHT OOST VERHUISD.
vanaf dit jaar is de nieuwe locatie
de wilg, mecklenburglaan 3-5 in utrecht.
u kunt hier, samen met vrijwilligers
uw spullen repareren. van kapotte stoel,
tot wollen trui, van broodrooster
tot fietsverlichting. het eerstvolgende
repaircafé is op 3 mei 2014.
meer informatie:
zie www.repaircafe.nl/utrecht.

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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