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Verschijnt de Wijkkrant
in december?

Na de oproep in het augustusnummer hebben
zich drie nieuwe deelnemers aan de Club van
50 aangemeld. Lieve mensen, dank u. Daarbij
hopen we dat we in 2015 ook op u mogen en
kunnen rekenen. En er zijn veel eenmalige
donaties ontvangen. De omschrijving
varieerde van heel simpel maar veelzeggend
“Steun” tot heel expliciet “Ik wil graag het
decembernummer ontvangen”. Lieve mensen,
heel erg bedankt voor uw financiële bijdrage,
en de morele steun.
Helaas, bij ongewijzigd beleid onvoldoende om het
decembernummer te laten verschijnen. Daarom is
dit oktobernummer dunner dan gebruikelijk.
Daardoor is het iets goedkoper, maar er blijft een
tekort van tussen de 100 en 200 euro. Dat lijkt niet
veel, maar de Wijkkrant heeft geen financiële
reserves. De inkomsten bestaan uit een bijdrage
van de gemeente (leefbaarheidsbudget), de bijdragen van de Club van 50 en eenmalige donaties.
Een negatief saldo kan niet worden gecompenseerd en dat zou het einde van de Wijkkrant
betekenen. In de hoop en verwachting dat de
komende periode nog een aantal donaties worden
ontvangen, zullen we toch het decembernummer
uitbrengen.
Als we vooruitkijken naar 2015: het is niet geruststellend. De subsidie van de gemeente wordt zeker
niet hoger en de gemeente vraagt steeds
nadrukkelijker om overige inkomsten. Daaruit moet
ook het draagvlak blijken. Dat is voor de Wijkkrant
de Club van 50. We zijn deze deelnemers heel
dankbaar. Maar we zouden het aantal deelnemers
graag zien stijgen van 9 naar minstens 35.
Daarbij: eenmalige donaties blijven uiteraard ook
van onuitsprekelijke waarde, maar helaas kunnen
we daarop geen volledige jaargang van de Wijkkrant plannen.
Het is best een gekke situatie. Het voortbestaan
van de Wijkkrant was de afgelopen jaren steeds
afhankelijk van de aanwas met nieuwe redactieleden. De oproepen daarvoor hebt u vast gezien.
En nu er eindelijk een toereikende en stabiele
redactie is, zijn er financiële problemen die het
voortbestaan van de Wijkkrant in gevaar brengen.
Een Wijkkrant die:
• Huis aan huis in druk wordt bezorgd, zodat
iedereen kan lezen wat er speelt in de wijk.
Dus ook de bewoners die niet zo handig zijn
met internet.
• Aantrekkelijk en kleurrijk is opgemaakt
• Samengesteld is door een ongebonden redactie
geworteld in de wijk
• Bezorgd wordt door vele vrijwilligers
Uw financiële en morele steun is onmisbaar.
Marijke de Blécourt, Penningmeester
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Sint Maarten komt weer naar de wijk

Wederom wordt er op elf november
Sint Maarten gevierd in de wijk. Vuurkorven,
lichtjes, warme chocomel en natuurlijk
bergen snoepgoed voor de kinderen, en
Glühwein voor de ouders. Het Sint Maartencomité hoopt van harte dat u er ook dit jaar
weer bij kunt zijn. Net als voorgaande jaren
wordt er om zes uur ’s avonds verzameld bij het Wevehuis.
Vanaf half zeven lopen de kinderen - de kleineren onder begeleiding - door de wijk. Zingend met hun lampion in hun hand.
Wie een lichtje voor zijn raam zet kan een bezoekje verwachten.
Belangrijk voor u als bewoner is om snoepgoed of een mandarijn
in huis te hebben. Voor de kinderen: 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!
Bent u niet in de gelegenheid om een lichtje in de vensterbank
te plaatsen? Geef het door aan tuindorpoost@tuindorpoost.nl
en wij zorgen ervoor dat er kinderen bij u langs komen op
11 november.
VISHANDEL R v/d MHEEN, UIT SPAKENBURG
voorziet verzorgingshuis “DE LICHTKRING”
gratis van kibbeling
Op woensdagmiddag 17 september jl. werd er in De Lichtkring
een vismiddag georganiseerd. Op het menu stond haring, met of
zonder broodje, en kibbeling. De haring werd ter plekke op zeer
vakkundige wijze schoongemaakt door Bert Heinsbroek, een
bekende van de Lichtkring, die dit al jaren doet.
De kibbeling werd door vrijwilligster Lidy Negenborn bij de
visboer op winkelcentrum De Gaard besteld. Zij kon dit na
ongeveer 15 minuten ophalen. Teruggekomen bij de kraam was
de kibbeling klaar en was de vraag van Lidy: “voor zo veel
kibbeling kunt u toch wel een prijsje maken?”. Waarop de
visboer zei: “ik geef het gratis, 3 kilo, maar, dan moeten jullie
wel wat reclame voor mij maken”. Bij deze!
De bewoners van De Lichtkring hebben van deze middag bijzonder genoten en de kibbeling en de haring waren schoon op.

Babbeltrucs
Tuindorp Oost en omgeving worden regelmatig geplaagd
door oplichters met babbeltrucs aan de deur.
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 of dakpannen
recht leggen. Zegt u “ja”, moet u wel vooruit betalen en het
werk wordt nooit uitgevoerd. Ook wordt wel gezegd, dat men
namens Thuiszorg komt of Eneco of een goed doel.
Andere aanpak: “Mijn moeder voelt zich niet goed, mag ze een
glaasje water? Of: “mag ze even gebruik maken van het toilet?”
“Kunt u geld wisselen voor de parkeermeter?”
Alles babbels om binnen te komen.
De gemeente nodigt u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst: Hoe babbeltrucs te herkennen.

4 november om 14.00 uur in de Jeruzalemkerk.
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AGENDA
Dinsdag 11 november
Sint Maarten, 18.00 uur
verzamelen, 18.30 uur start
optocht. Meer info op de voorpagina.

Lopende activiteiten oktober
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 15.30 - 17.30 uur,
Kinderdans,
Yves Witteman, yveswitteman@me.com
Maandag 19.30 - 21.30 uur,
Meditatiegroep Utrecht,
Michel Tillie, www.meditatieutrecht.nl
Woensdag 09.30 - 11.00 uur,
Hatha Yoga,
Thea Horsten, 251 35 26
Woensdag 12.00 - 17.00 uur,
Schildersclub Het Kwastje,
Marion Boek, marion
boek@hotmail.com
Woensdag 18.30 - 21.30 uur,
Breicursus,
Carla Meijsen, carla@meijsen.net
Woensdag 19.30 - 21.30 uur,
Beeldhouwen,
Wil van de Vinne, 271 82 36
Donderdag 09.00 - 10.30 uur,
Yoga,
Marja Smeets, 254 14 23
Donderdag 19.00 - 21.00 uur,
Yoga,
Marja Smeets, 254 14 23
Vrijdag, 08.30 - 11.00 uur,
Hatha Yoga,
Thea Horsten, 251 35 26
Vrijdag, 10.00 - 15.00 uur,
Weefcursus,
Erma Klarenberg, ermaweeft@ziggo.nl
Zaterdag, 10.00 - 13.00 uur,
Indiase Dans,
Usha Kanagasabai, mangalam@live.nl
Zaterdag, 13.00 - 18.00 uur,
Weefcursus,
Erma Klarenberg, ermaweeft@ziggo.nl
Zondag 09.30 - 12.00 uur,
Sai Baba,
Inez Seeveres, 271 60 98
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Nieuws van de Driehoek
Woensdag 29 oktober 20.00 – 22.00 uur
Mijn lievelingsmuziek
Deelnemers laten hun favoriete muziekfragment
horen en vertellen eventueel het verhaal dat er
voor hen aan vastzit. Deelnemers konden hun
muziekfragment tot 20 oktober doorgeven aan
Wilma van der Zeijden, avanderz@xs4all.nl.
Uiteraard bent u ook zonder muziekfragment
van harte welkom. Wilt u op onze mailingslijst,
mail dan naar: janvandraanen@gmail.com.
Donderdagavond 30 oktober
Beginnersgroep bridgen
Zet uw brein in beweging! Heeft u belangstelling? Neem dan contact met mij op.
Henk Willemsens, tel 273 57 37 of
06 227 28 486. henkwilemsens@casema.nl
Woensdagochtend, gymnastiekcursus
09.00-09.45uur, gastvrouw Riet v.d. Heuvel,
telefoon 271 49 52
10.00-10.45 uur, gastvrouw Marieke
Versteegh, telefoon 251 57 79
Je bent ook welkom om een proefles bij te
wonen, of om alleen te komen kijken hoe het
eraan toegaat!
Huis in de Wijk
Professor Suringarlaan 1, 3571 Utrecht
www.huisindewijk.nl

Zaterdag 1 november,
TUINDORPKERK
20.15 uur
Zondag 2 november,
15.00 uur
Uitvoering van
Ein Deutsches
Requiem van Brahms door
Kamerkoor Sjanton, pianoversie

Het jubileumboek van
De Driehoek is er!
U wandelt vast wel eens in het
tuinenpark - althans dat hopen wij en dan is het leuk om te lezen hoe
het park op deze plek ontstaan is.
Dat kunt u allemaal vinden in het
jubileumboek, dat is gemaakt ter
gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de vereniging.
Het boek is te bestellen door
een mailtje te sturen naar
secretariaat@driehoektuin.nl.
1 november,
Landelijke natuurwerkdag
Op 1 november vindt de Landelijke
Natuurwerkdag weer plaats. Op
heel veel plekken in het land helpen
vrijwilligers met het onderhoud van
grotere en kleine stukken natuur.
Ook De Driehoek doet weer mee
met verschillende activiteiten en
werkzaamheden. Met extra handen
kan er veel werk verzet worden,
waar wij in de loop van het jaar
niet aan toekomen. U kunt dus
meedoen en dat zouden wij erg fijn
en leuk vinden.
Kijk voor meer informatie op
www.natuurwerkdag.nl
en wij hopen u op 1 november te
ontmoeten.
Het bestuur van De Driehoek
De Driehoek
Winklerlaan 151, 3571 KL, Utrecht
secretariaat@ driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Dirigente Ulrikke Reed Findenegg,
uitvoerenden: Nikki Treurniet (sopraan),
Robbert Muuse (bariton), Micha van Weers en
Maurice Lammerts van Bueren (pianoduo).
Ein Deutsches Requiem is het langste werk van
Brahms (circa 75 minuten), zijn meesterwerk.
Brahms schreef twee versies.
De eerste variant voor orkestbegeleiding en enkele
jaren later voor piano vierhandig. Sjanton voert de
quatre-mains-variant uit.
De pianoversie is intiemer waardoor de tekst meer
aan bod komt dan bij de orkestversie.
De overigens niet zo kerkelijke Brahms, baseerde
de tekst op de Bijbel. Zijn Requiem lijkt niet op een
traditionele Latijnse eredienst voor de doden, maar
is Duitstalige troostmuziek voor de overlevenden.
De pianoversie werd voor het eerst in 1871 uitgevoerd.

Dinsdag 18 november, 20.00 uur,
(inloop vanaf 19.30 uur) in het
verenigingsgebouw.
Lezing door stadsecoloog
Barbara Rypkema
Beschermde diersoorten
in Utrecht.
Iedere maandag 8:45-9:45 uur
Mindful Movement, aandachtige
beweging in de buitenlucht.

Kaartverkoop de website www.sjanton.nl

Informatie via:
www.connycoppen.nl
atvdepioniers.nl

Professor Suringarlaan 1, 3571 Utrecht.
www.tuindorpkerk.nl

Volkstuinencomplex ‘de Pioniers’
Kögllaan 30, 3571 PZ Utrecht.

Zorgcentrum de Lichtkring

Donderdag 20.00 uur en Zondag 10.00 uur
Buiten sporten voor zwangeren en
moeders. Nu gratis proefles voor lezers van
wijkkrant Tuindorp Oost! Stuur een mail naar
info@mommoves.nl
23 september t/m 2 november
Jongeren exposeren in Griftsteede
Wat is duurzaam? En hoe maak je duurzame kunst?
Leerlingen van de Werkplaats hebben antwoorden
op deze vragen verwerkt in hun eigen kunstwerken.
Op zoek naar de antwoorden op hun vragen bezochten de leerlingen eerst het Griftpark. Zij gingen
daar met elkaar in gesprek over duurzaamheidsvraagstukken. Zoals bijvoorbeeld: is de manier
waarop het gif onder het Griftpark is ingepakt een
duurzame oplossing?
Geïnspireerd door hun bezoek gingen zij op
school aan de slag. Zij maakten duurzame schilderijen met daarin veel hergebruikte materialen zoals
lipjes van blikjes en wegwerpvorkjes. En kunstwerken
met de duurzame boodschap: laten wij samen zorgen
voor onze aardbol. Kom genieten van de kunstwerken van deze jongeren en laat je verrassen!
www.utrecht.nl/griftsteede

ACTIVITEITEN IN HET PARK EN GRIFTSTEEDE
Zaterdag 25 oktober, 18.30 tot 21.00 uur
Nacht van de Nacht van de nacht
Zintuigen op scherp bij Griftsteede
Vier de Nacht van de Nacht en doe mee aan
‘duistere’ activiteiten voor jong en oud. Geniet van de
stilte van de slapende dieren bij Griftsteede en volg
de vrolijke stille tocht.
Bij Griftsteede doen wij de lichten uit. In het donker
scherpen wij ons gehoor, ruik en smaak. Beleef
bewust de schoonheid van het donker. Volg de stille
vrolijke tocht langs het dansende koord. Zie welke
dieren lepeltje, lepeltje slapen in de stal. Spits je oren
en hoor de dierengeluiden in de tuin. Schuif met
gesloten ogen aan en proef de herfst in het donker.
Ontrafel jij alle herfstachtige smaken? Verwarm jezelf
tenslotte bij het vuur met een beker chocomelk en de
sprookjesachtige muziek van Jona Bosman.
Zaterdag 1 november
Natuurwerkdag
Zaterdag 8 november
Sint Maarten lampionworkshop
Het Griftpark is altijd open.
Griftsteede is open van dinsdag tot en met zondag
van 10.00 tot en met 17.00 uur. Maandag zijn deze
parkonderdelen en -faciliteiten dicht.
Restaurant Griftpark 1 heeft andere openingstijden.
Griftsteede / Griftpark.
Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht
Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftsteede - www.utrecht.nl/griftpark

Woensdag 29 oktober, 15.00 uur,
zaal open vanaf 14.30 uur.
MUZIEK IN HUIS MET
ENSEMBLE BELLA TROVATA
Jony Overdijk - mezzosopraan,
Nicky de Bie - sopraan,
Thijn Vermeulen - piano.
Een gevarieerd klassiek programma
met muziek van o.a. Humperdinck,
Brahms, Franck en Offenbach.
Het optreden is op verzoek van
De Lichtkring georganiseerd door de
stichting Muziek in Huis.
Het wordt mede mogelijk gemaakt
door de Lichtkring, het GieskesStrijbis Fonds, Fonds Sluyterman van
Loo, RCOAK, Janivo Stichting,
Grovestins Stichting en particuliere
donateurs.
Na meerdere malen samen te hebben
opgetreden, kregen de drie musici in
mei 2013 de ‘goede ingeving’
(betekenis van de naam ‘Bella

Trovata’) om
gezamenlijk een
ensemble te
starten.
De musici delen
een interesse in
een zeer uitgebreid repertoire, dat
loopt van Mozart en Poulenc tot
Annie M.G. Schmidt.
De combinatie van de pianist met de
twee zangeressen, die elkaar op een
feilloze manier aanvoelen en met hun
zeer uiteenlopende stemmen een
warm en evenwichtig klankgeluid
verzorgen, maakt het bezoeken van
een concert van Bella Trovata met
recht: een goede ingeving !
Aanmelden bij de receptie. Voor de
consumpties wordt een vergoeding
gevraagd.
De Lichtkring
Eykmanlaan 72, 3571 JV Utrecht
Tel. 258 86 14. www.careyn.nl

ONDERWEGKERK BLAUWKAPEL
Zondagmorgen 2 november, 10.30 uur:
Laatste onderwegdienst in 2014
Adventsdiensten op de adventszondagen
30 november en 7, 14 en 21 december, aanvang
15.00 uur. De diensten duren ongeveer 45 minuten.
Met een korte meditatie, zang en muziek.
Telefoon secretaris 228 73 42
email: kerkblauwkapel@hotmail.com

WEDERZIJDS – Zorgen voor elkaar in Noordoost
Bezuinigingen in de zorg leiden tot
de vraag hoe mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Professionele hulp bij dagelijkse
zaken wordt steeds minder vanzelfsprekend. En wanneer familie of
vrienden niet in de buurt wonen
kan het lastig worden om jezelf te
redden. Bijvoorbeeld als je terugkomt
uit het ziekenhuis en het even niet
lukt om boodschappen te doen. Dan
zou het mooi zijn als je kunt terugvallen op mensen in je eigen buurt.
Dat is het idee achter WEDERZIJDS,
de definitieve naam van de buurtcoöperatie in oprichting. Een netwerk
van bewoners die voor elkaar klaar
staan wanneer iemand extra hulp
nodig heeft. Het is gebaseerd op
wederkerigheid. Vandaag help ik mijn
buurvrouw en over een tijdje heb ik
zelf misschien hulp nodig van een
buurtbewoner. Daarbij gaat het om
hulp die iedereen kan bieden, zoals
koken, boodschappen, de tuin

bijhouden, vervoer naar het ziekenhuis, hulp bij de administratie, etc.
Voor ouderen kan deze hulp net
voldoende zijn om langer thuis te
kunnen blijven wonen.
Binnenkort wordt WEDERZIJDS
officieel opgericht. Het wordt een
vereniging voor bewoners van de
wijk Noordoost, waaronder Tuindorp
Oost. Iedere bewoner kan lid worden.
Als lid bepaal je zelf welke hulp je wil
bieden, wanneer en hoe vaak.
Hoe meer mensen lid zijn, hoe meer
kans dat de juiste hulp geboden kan
worden. De eerste aanmeldingen zijn
al binnen!
Wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen of u aanmelden als
aspirant-lid? Neem dan contact op
met WEDERZIJDS.
Per post: Bollenhofsestraat 119,
3572 VL Utrecht
Per e-mail: buurtcooputrechtnoord
oost@gmail.com
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De Pelsschool gaat ervoor!
Op de Pelsschool hebben we
vijf regels:
- Je houdt rekening met elkaar
- Je helpt elkaar
- Je luistert naar elkaar
- Je leert met elkaar
- Je gaat voorzichtig om met
materiaal en omgeving
Op de Pelsschool houden we ons
aan deze regels. Soms lukt het niet,
dan helpen we elkaar. Om dit te
bewijzen hebben we de regels allemaal ondertekend. Iedere klas heeft
dit op zijn eigen manier gedaan. Bij
sommige klassen was het een echt
feestje!
Van de schoolregels staat er elke
maand één centraal. Zo letten we in
de maand oktober bijvoorbeeld
extra op de regel: 'je houdt rekening
met elkaar’. Iedere klas maakt bij de
regel van de maand afspraken die
voor hun klas gelden.
Zo doen we allemaal ons best en
gaan we ervoor om een fijne school
te zijn!

Toonkunst Utrecht
in Tuindorp
Ooit wel eens willen zingen in
een groot koor? Dat vlakbij in je
buurt repeteert? Misschien is
Toonkunst Utrecht dan iets voor
je.
Toonkunst Utrecht is 185 jaar geleden opgericht en is het oudste
koor van de stad Utrecht. Het koor
heeft 120 leden en is van hoog
niveau. We hebben een breed
repertoire, van koorwerken van
Bach, Mozart, Haydn en Brahms tot
moderne werken en zelfs premières
van nieuwe werken. Tweemaal per
jaar staat Toonkunst Utrecht in
Muziekcentrum TivoliVredenburg.
Enthousiast? Kom een keer kijken
bij een repetitie. We repeteren op
maandag in de Tuindorpkerk van
20.00-22.15 uur. Aanmelden:
info@toonkunst-utrecht.nl.
We zoeken op dit moment met
name versterking van de tenoren
en de bassen.
Als je het koor eerst een keer
in actie wilt zien, kom dan kijken
en luisteren naar van werken
van Cesar Frank.
Zondagmiddag 23 november in
de Willibrordkerk (Minrebroederstraat 21, 15.30 uur).
Meer informatie op
www.toonkunst-utrecht.nl.
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Wist u…….dat u voor € 8 een verse dagmaaltijd kunt eten in nieuwe wijkcentrum De
Helden in Nieuw Bleyenburg? Lees verder in
het artikel “Nieuw restaurant-wijkcentrum”.
Wist u…….dat de wijkraad Noordoost
benieuwd is naar uw mening? In een digitale
enquête kunt u laten weten wat u vindt van
de ouderenzorg, jeugd, groen en sociale
activiteiten in de wijk. U kunt de enquête
invullen tot 31 oktober op
www.wijkraadnoordoost.nl.
Wist u…….dat ook u kunt bijdragen aan
het oplossen van misdrijven of het vinden
van vermiste personen. Wanneer u deelneemt
aan Burgernet ontvangt u een spraak- of smsbericht met het verzoek in uw buurt uit te
kijken naar een persoon of voertuig.
Aanmelden kan eenvoudig via
www.burgernet.nl/aanmelden.
Wist u…….dat het nieuwe Wijkactieprogramma Noordoost 2015 klaar is.
U vindt het op de website van de gemeente,
www.utrecht.nl
Wist u…….dat er een emagazine uitkomt
van Wijk en Co voor Overvecht en Utrecht
Noord Oost. Het geeft een inzage in de wereld
van vernieuwend welzijn, zelfsturende teams,
betrokken buurtbewoners, vrijwilligers en
programmaraden in de wijk. Het zijn al deze
mensen samen die zich inzetten voor sterke,
sociale buurten. Reilif Bonse - Sociaal
Makelaar Utrecht Noordoost
reilif.bonse@wijkenco.nl tel. 06 233 46 808.

Nieuw restaurant-wijkcentrum
Op zaterdag 27 september opende De Helden
zijn deuren voor een eerste kennismaking, op
29 september ging het restaurant open. De
Helden zit in Nieuw Bleyenburg, op de hoek
van de Jan van Galenstraat en de Kardinaal de
Jongweg (de oude plek van het restaurant van
zorginstelling Careyn). De Helden wordt
gerund door drie zelfstandige koks. Ze willen
het restaurant ook een sociale functie binnen
de wijk geven. Met verantwoorde maaltijden
op basis van verse producten, tegen een heel
betaalbare prijs (zoals een dagschotel/hoofdschotel voor € 8). Verder zijn er drankjes te
krijgen en kleine gerechten of lunchgerechten.
Iedereen is welkom.
Naast restaurant is het ook een wijkcentrum.
Er zullen themadagen en ontmoetingsavonden
worden georganiseerd. In de toekomst zullen
er in samenwerking met vrijwilligers allerlei
activiteiten worden georganiseerd. Onder
voorwaarden is de ruimte ook beschikbaar
voor bijeenkomsten en vergaderingen.
Een nieuwe ontmoetingsplaats in de wijk is
een goed initiatief. Jammer dat De Helden op
dit moment zo moeilijk te vinden is op internet. Op de website van Nieuw Bleyenburg
komt binnenkort een link. Daarom wat
extra gegevens. Het restaurant is open van
maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot
21.00 uur. Het wordt aangeraden te reserveren
voor het diner (030 - 258 83 89).

PRIKBORD
GITAARLES
IN TUINDORP-OOST
gediplomeerd en ervaren docente heeft
nog plek voor enkele leerlingen.
zowel kinderen als volwassenen,
beginners en gevorderden.
gitaarschool cohen:
sites.google.com/site/gitaarschoolcohen
agnes leopold,
tel. 737 03 51 of 06 337 08 200
agnesleo@xs4all.nl
ZELF ACTIEF IN SPEELHONK
& SPEELTUIN
GRIFTSTEEDE/GRIFTPARK
in de speeltuin en speelhonk kun
je heerlijk zelf spelen en knutselen.
er is van alles te doen, maar het
is ook heel leuk als er iets
georganiseerd wordt.
• heb je ideeën voor een activiteit?
• 0f een bijzonder talent?
• wil jij graag een activiteit
met kinderen doen?
LAAT HET ONS WETEN.
ook als je een club hebt of een
bedrijfje en je wilt kinderen en hun
ouders laten weten wat je doet.
misschien kun jij bij ons een
workshop, voorstelling, demonstratie
of voorlichting organiseren.
MEER WETEN?
loop eens binnen in het speelhonk.
OF MAIL
jeroen.ouwerkerk@wijkenco.nl
bel 06-53812649
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Jelle de Ru, Ams Slemmer,
Magriet van der Veen, Aard de Kruijf.
Oplage: 3000 exemplaren.
Verschijning: 6 x per jaar
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.
Indien het 6e nummer
gerealiseerd kan worden is de
sluitingsdatum: 23 november

Bezorging: 13 en 14 december

