
Hij had het helemaal
Helaas moest ze verkassen naar een heel andere
school, meer in de buurt van waar ze woonde 

- maar haar belangstelling
was gewekt! Toen Fenny
wat ouder was kwam, door
omstandigheden, een
vriend van haar broer een
paar maanden bij het gezin
inwonen. Volgens haar

‘had hij het helemaal’. “Hij kon prachtig tekenen en was
in alle opzichten een kunstenaar. Hij was een voorbeeld
voor me, zo wilde ik ook worden!”

Tekenen en textiele vormgeving
Aanvankelijk koos Fenny ervoor om kleuterleidster 
te worden. Ze volgde drie jaar lang een opleiding bij de
Werkplaats Kindergemeenschap in de Bilt. Daar 
maakte ze kennis met het gedachtegoed en de idealen
van de oprichter, Kees Boeke. Er was veel aandacht
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Fenny Geyssen woont
6-hoog op de rand
van Tuinwijk Oost, in
de Van Esveldstraat.
In zekere zin kijkt ze
vanuit haar woning
naar de plek waar ze

opgroeide, een kilometer naar het noorden, in een
uithoek van Overvecht vlakbij Blauwkapel. Nu heeft
Fenny daar, op de Vulcanus-dreef, met een paar colle-
ga’s haar atelier. Ze geeft er cursussen en workshops in
verschillende schildertechnieken.

Alle klassen in één lokaal
Fenny groeide op in een gezin waar een opleiding 
in de beeldende kunst niet
voor de hand lag. Toch
maakte ze er al jong 
kennis mee. Ze volgde de
eerste vier jaar basis-
onderwijs aan de Weve-
laan. Destijds (1961) was de wijk in
opbouw en de huidige Regenboog-
school bestond uit twee aparte
scholen van elk één klaslokaal. In
dat lokaal zaten dan alle klassen,
één tot zes. Zij, haar broer en nog
veertien kinderen zaten op de
Kersensteiner school bij meneer
van de Vlist. 

Fenny had het geluk dat haar leraar
naast de gewone vakken aandacht
besteedde aan heel diverse zaken
als schilderen, toneel en muziek.
Leerlingen kregen individueel les en
er werd zelfs gebreid in de klas.
Later deed ze haar stage voor
kleuterleidster op dezelfde school
en bij dezelfde meester.

Kunstroute in Tuindorp Oost
Fenny Geyssen doet mee 
Fenny Geyssen ging in Tuindorp Oost naar de basisschool. Daar trof ze een
leraar die gelukkig ook aandacht schonk aan schilderen, toneel en muziek. 
Nu, jaren later, doet ze mee aan de Kunstroute die komende zomer in
Tuindorp Oost georganiseerd wordt. Ze kijkt ernaar uit. Fenny: “Ik hoop dat
ik mensen inspireer.”

Er werd zelfs
gebreid

Fenny zittend 4de van rechts

Zo wilde 
ik ook 

worden
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Nieuws van het Buurtcomité:
Kunst kijken en inspiratie opdoen

Komt u kijken?
In onze buurt wonen heel wat mensen die iets met kunst doen.
Beeldend kunstenaars, sieradenmakers, musici, steenbewerkers: we
hebben ze allemaal in de wijk. Zondag 22 mei zetten ze hun  deuren
voor u open. Graag laten ze die dag aan buurtgenoten zien of horen
wat ze met veel plezier en passie maken. Laat u inspireren! 

De Kunstroute start om 14.00 uur in het WeveHuis (Wevelaan 4 - achter de
Regenboogschool). U kunt daar een programma ophalen waarop staat in
welke huizen u terecht kunt voor kunst of muziek. De hele middag kunt u
binnen lopen in het Wevehuis voor een glaasje en een hapje (tegen een
kleine vergoeding) en de kunst bekijken die daar wordt geëxposeerd. 

Koor en kunst
Ook de zaal van Careyn Tuindorp Oost (Winklerlaan 365 - ingang aan de
Eykmanlaan) is op deze middag voor iedereen toegankelijk. Hier geeft
amateurkoor Animato een concert van een half uur. Het koor repeteert in
onze buurt. Ook hier is werk van buurtgenoten te zien, en kunt u voor
weinig geld een drankje nuttigen. 

Kinderen
En natuurlijk is er ook voor kinderen wel wat te ontdekken. Zij kunnen 
spelenderwijs kennismaken met diverse muziekinstrumenten (ook oudere
geïnteresseerden zijn welkom). Deze instrumenten-workshops vinden bij
professionele musici thuis plaats. Wie weet krijgt uw kind zin in muziekles
op één van deze instrumenten. 
Begin mei zal via een huis-aan-huis flyer het definitieve programma 
worden verspreid. Houd tegen die tijd uw brievenbus goed in de gaten!
Ook zullen we op de scholen de muziekworkshops voor kinderen
aankondigen.  
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• Datum en tijd: zondag 22 mei, 
van 14.00 - 17.30 uur

• Opening: 14.00 uur in het Wevehuis
mogelijkheid tot ontmoeting, met
drankje en hapje  expositie door
buurtgenoten

• Zaal Careyn Tuindorp Oost: 
14.30 – 17.30 uur expositie door
buurtgenoten (momenteel 15 expo-
santen) concert koor Animato 

• Exposities buurtgenoten aan huis

• Workshops muziek, voor met name
kinderen, op diverse plekken in de
buurt. Ook anderen zijn welkom.

• Organisatie: werkgroep Buurt-
comité: Fenny Geyssen, Monique
Moreau, Ria van Dorp en Jody van
den Brink.

Uw eigen werk laten
zien? Graag!
Het programma is nog niet volledig
ingevuld. Heel graag komen we in
contact met mensen die in hun huis
een klein concertje willen geven of
andere vormen van kunst willen laten
zien. Mail naar:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl .

voor creatieve vorming. Haar plezier daarin bracht haar er later
toe diverse creatieve opleidingen te volgen, zoals voor 
tekenen en textiele werkvormen. Dat laatste studeerde ze aan
de lerarenopleiding en ze gaf er zelf op den duur ook les in,
onder andere aan mensen en kinderen met een leerachter-
stand.   

Oude schildertechnieken
Fenny werkt veel met natuurlijke verfmaterialen en geeft daar-
bij ook aandacht aan de milieuvervuiling die het werken met
allerlei producten gewoonlijk meebrengt. Om die reden
schoolde ze zich al eerder om tot Vrije School-docent. 

Een paar jaar geleden volgde  ze een opleiding bij de
Academie voor Kunst en Ambacht in Den Bosch waar ze veel
leerde over oude schildertechnieken en materialen. Deze
technieken zijn gebaseerd op overlevering van de Italiaanse

meesters, maar kunnen heel goed op een moderne en eigen-
tijdse manier worden toegepast, zoals in abstracte kunst. 

Voortdurend experimenteert Fenny met nieuwe materialen 
en kleuren en geeft er cursussen
in. Ook schildert ze in opdracht.
Naast dit alles is ze actief
geweest als zangeres van
wereldmuziek, met name
Oosters georiënteerde. Ze is een
zeer veelzijdige vrouw met vele 
talenten, en dat komt in haar

werk heel mooi tot uitdrukking. Voorlopig zit ze nog niet stil. 

Fenny zal een aantal werken exposeren tijdens de kunstroute
in Tuindorp Oost. Meer over het werk van Fenny is te vinden
op haar website: www.fennygeyssen.nl

Waar ze 
leerde over 

oude schilder-
technieken
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Margreet Jonge Poerink:

Wat is je dagelijks werk en hoe oud ben je?
Ik ben tekstschrijver/redacteur (in dienst en freelance) en ik
ben 55 jaar.
Hoe lang woon je al in de wijk?
Ik woon sinds 1994 in de Wevelaan.
Waarom de Wijkkrant?
Ik ben in de redactie gestapt omdat ik vind dat de wijkkrant
moet blijven. Een wijk zonder wijkkrant is een lappendeken
zonder stiksel. Mooi, maar zonder verbinding...
Wat vind je leuk aan de wijk en wat niet?
Fijn aan Tuindorp Oost vind ik de ruimte en het vele groen.
Minder leuk vind ik het grijze asfalt en de donkere daken. En
ik mis een eettentje en een leuk kadowinkeltje!

Shirley den Hartog:

Wat doe je in het dagelijks leven en hoe oud ben je?
Ik ben webredacteur en ik ben 26 jaar.
Hoe lang woon je al in de wijk?
Ik woon sinds een kleine twee jaar in de wijk.
Waarom de Wijkkrant?
Ik zou het heel erg zonde vinden als de Wijkkrant opgeheven
zou moeten worden. Mijn werk is erg druk, dus ik heb me
aangemeld als half redactielid!

Wat vind je leuk aan de wijk en wat niet?
Ik vind het leuk dat Tuindorp Oost een rustige en groene wijk
is en dat ik er centraal woon. Ik kan de rest van Utrecht en
Nederland makkelijk bereiken. Ik hoop dat in De Nieuwe
Gaard (bij mij om de hoek) de supermarkt een groter 
koekjespad krijgt!

Jelske Kuijper: 

Wat doe je in het dagelijks leven en hoe oud ben je?
Ik werkte als docent wiskunde en ben nu met pensioen, 
ik ben bijna 70 jaar. 
Hoe lang woon je al in de wijk?
Ik kom oorspronkelijk uit Groningen en woon sinds 2009 
in Utrecht. Eerst in de binnenstad en sinds juli 2015 in de
Rümkelaan. 
Waarom de Wijkkrant?
Ik wil graag de mensen in de buurt wat beter leren kennen.
Bovendien is het gewoon leuk om zoiets te doen!
Wat vind je leuk aan de wijk en wat niet?
Ik vind Utrecht heel prachtig en de wijk heel groen, rustig en
vriendelijk. Leuk afwisselend hoogbouw en laagbouw. Wat me
erg aanspreekt is dat ik eigenlijk uitkijk op Hilversum, 20 km
verderop, waar ik geboren ben. De cirkel is rond!

Kaspar Hanenbergh: 

Wat doe je in het dagelijks leven en hoe oud ben je?
Ik werk als controller bij een Ministerie, op mijn vrije 
woensdagen doe ik projecten. Mijn nieuwste project is het
oprichten van een fietsmuseum, ik ben 54 jaar. 
Hoe lang woon je al in de wijk?
Ik ben in 2002 verhuisd vanuit Wittevrouwen naar de Naber-
laan.
Waarom de Wijkkrant?
De Wijkkrant helpt mee om in het dagelijks leven net iets meer
van elkaar te weten. Het maakt van een stad een beetje een
dorp waar mensen minder anoniem zijn.
Wat vind je leuk aan de wijk en wat niet?
Het is dichtbij het centrum maar je bent ook zo de stad uit.

Ideaal. En de winkels dichtbij. En 
natuurlijk die prachtige bomen in de wijk.
Afgelopen herfst heb ik echt met ver-
bazing gekeken naar al die kleuren in
dezelfde boom. Minder leuk is de 
parkeerdruk, maar dat vind ik behoorlijk
verbeterd inmiddels.

Warme overdracht doet wonderen

Wijkkrant kan verder met drie-en-een-halve nieuwe redactieleden
De noodklokken die in de vorige edities van de wijkkrant zijn geluid over het voortbestaan van de krant, hebben geholpen.
Begin januari kwamen maar liefst drie-en-een-halve kakelverse redactieleden bij elkaar in de Wevelaan. De oude redactie
had een warme overdracht beloofd; die belofte kwam ze na. De gang van zaken rond de productie van de wijkkrant werd
uitgelegd, taken werden herverdeeld en de nieuwe redactieleden tastten af of ze voldoende op dezelfde lijn zaten. ''De
foto's mogen best wat groter'', riep iemand. De anderen knikten instemmend. Wie zijn de drie-en-een-halve nieuwkomers?
En zijn ze een beetje een mooie doorsnee van onze wijk? We stellen ons kort even voor. 

“Een wijk zonder wijkkrant is 
een lappendeken zonder stiksel”

“Ik hoop dat de supermarkt 
een groter koekjespad krijgt!”

“Ik vind de wijk heel groen, rustig 
en vriendelijk”

“Een wijkkrant maakt van een 
stadswijk een beetje een dorp”
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Basisschool 
De Beiaard heeft
ruimte voor nieuwe
leerlingen

De Beiaard is een kleinschalige en
krachtige school in de wijk Tuindorp
Oost. Met bijna 250 leerlingen en een
hecht team. En met een uitgesproken
visie op onderwijs: De Beiaard is een
school waar ieder kind wordt gezien. Als
van oorsprong katholieke basisschool
besteden we veel aandacht aan de
omgang met elkaar en de wereld om
ons heen. Daarom vinden we het ook
belangrijk dat kinderen van alle leeftijden
elkaar binnen de school tegenkomen en
samen activiteiten ondernemen. De
Beiaard wil kinderen een fantastische
basisschooltijd geven. Hulp van ouders
is daarbij onmisbaar. Daarom hebben
we een actieve oudervereniging.

Bent u nieuwsgierig geworden?
In een aantal groepen is nog plaats voor
nieuwe kinderen, neem voor meer 
informatie contact op via: 
inschrijven@debeiaard-utrecht.nl

KUNSTENAAR VOOR ÉÉN DAG.
maandag 8 februari gingen we met de klas
naar het uck. we gingen met de bus, want
het was heel slecht weer. we gingen
schilderen. in onze schilderijen moesten we
allemaal iets speciaals maken, maar we
vertellen niet wat……. we  moesten heel erg veel mengen met verf. 
je mocht 2 kleuren kiezen uit rood, geel, blauw en je kreeg altijd
wit erbij. 0p het einde moesten we de allermooiste schilderijen kiezen
en we moesten ook de best gemengde kleuren kiezen uit allerlei
schilderijen van onze klasgenoten. de juf van het uck was ook heel
erg lief en aardig. wij vonden alle schilderijen super mooi. van
donkere schilderijen werd je erg rustig en van lichte schilderijen
werd je erg vrolijk. met wit kon je de kleuren lichter maken. als
je koos voor rood en blauw had je een mooi en donker schilderij.
als je koos voor geel en blauw was dat een heel licht en kreeg je
originele kleuren. 

het resultaat hebben we met een echte tentoonstelling aan onze 
ouders laten zien. die waren erg trots.
geschreven door verine de graaf en meva karatut
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Definitief ontwerp 
De Nieuwe De Gaard
Naar verwachting zal eind maart/begin april
het definitieve ontwerp voor De Nieuwe
Gaard gepresenteerd worden. Daarna gaat
de bestemmingsplanprocedure van start.
Eind juni 2015 heeft  de gemeenteraad
groen licht gegeven voor het uitbreidings-
plan. Het plan is vastgesteld met vier
amendementen (voorwaarden): het centrum
wordt (vergeleken met het oorspronkelijke
plan) 200m2 kleiner, de gevel aan de
Valetonlaan wordt teruggelegd waardoor er
een groter wateroppervlak ontstaat, er
komen zonnepanelen op de daken en er
komt een groene gevel aan de noordkant
(Kapteynlaan/Eykmanlaan).
De vier amendementen worden in het 
definitieve plan verwerkt. 
De bouw start naar verwachting begin 2017
en zal ongeveer 14-16 maanden duren. 

Op de hoogte blijven?
Kijk af en toe op www.denieuwegaard.nl.
Verder zal de redactie van de Wijkkrant ook
op haar facebookpagina relevant nieuws
over De Gaard melden:
www.facebook.com/WIjkkrantTuindorpOost

Net als voorgaande jaren 
vieren we weer Koningsdag 
op het Kouwerplantsoen, en
wel op woensdag 27 april.
Het programma is vertrouwd
met springkussen, ballenbak 
en veel gezelligheid aan-
gevuld met enkele nieuwe 
spelletjes...... 
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
Kim-Linge, Judith, Robin en Sander

P.S. Om in de stemming te komen: bekijk de prachtige foto's van voor-
gaande jaren op www.tuindorpoost.nl onder het kopje ‘foto's’.
We zijn ook te vinden op Facebook: Koningsdag Kouwerplantsoen.

• 10.00 uur Verzamelen
• 10.15 uur Wilhelmus 
• 10.30 - 11.10 uur 1e spelletjesronde
• 11.10 - 11.30 uur Pauze met ijsje
• 11.30 - 12.00 uur 2e spelletjesronde
• 12.00 - 12.20 uur Verrassingsact
• 12.20 uur Prijsuitreiking

Komen jullie weer Koningsdag vieren? 
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Na de gebruikelijke winterstop
organiseert de Vereniging
Vrienden van Blauwkapel in
2016 weer oecumenische 
kerkdiensten en gratis toe-
gankelijke concerten.

Zondagen, 10.30 - 11.15 uur
Vanaf paaszondag 27 maart t/m 6 november
Onderwegdiensten
Oecumenische kerkdiensten voor ‘mensen die onderweg zijn’ 
en zich interkerkelijk verbonden voelen. De voorgangers zijn
afkomstig uit diverse christelijke kerkgenootschappen.

Zondag 29 mei, 26 juni, 28 augustus, 25 september 
15.00 – 16.00 uur, kerk open vanaf 14.40 uur
Concerten
Na afloop bij droog weer is er gelegenheid om na te praten met
een drankje op het plein voor het dienstgebouwtje.

29 mei: Vocaal Ensemble 8 Zonder
Deze groep ervaren zangers zonder dirigent brengen voor hun
eigen én andermans plezier lichte muziek van verschillende 
genres. 

26 juni: De Elckerlyc-speellieden 
Onder leiding van Nico Haneveld zingen en spelen zij volks-
muziek uit de Brabantse en de Vlaamse Kempen. De speellieden
begeleiden zichzelf op muziekinstrumenten zoals de doedelzak,
draailier, hobo, klarinet, gitaar, accordeon, cello, viool, 
harmonica, trom en draaiorgel.

Tel. 228 73 42
kerkblauwkapel@hotmail.com
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Bezoekadres: Kapeldwarsweg 21 Utrecht (geen postadres)
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Onderwegkerk  
Blauwkapel

Pauluskerk

Zaterdag 19 maart, 14.00 uur
Palmpaasstokken versieren
Versieren van de palmpaasstokken, ieder jaar 
weer gezellig. Neem je eigen palmpaasstok en 
versiering mee en wat lekkers om er aan te 
hangen. Zorg dat één van je ouders blijft om te helpen
met versieren. Scharen, touw, plakband en drinken zijn
aanwezig. 

Op zondag 20 maart om 10.30 uur komen alle kinderen
in de Pauluskerk om de Palmpaasstokken te laten 
wijden. 
Wie wil kan na de viering de palmpaasstok naar ver-
pleeghuis Rosendael brengen, om ze daar aan zieke of
oude mensen te geven. Ieder gaat er op eigen gelegenheid
heen (verpleeghuis Rosendael, Indusdreef 5). 

Verder:
24 maart 18.30 uur Sedermaaltijd (inschrijven verplicht)

25 maart 15.00 uur Kruisweg en 19.00 uur Kruishulde

26 maart 22.00 uur Paaswake

27 maart 10.30 uur Paasviering

Pauluskerk
Tel. 273 12 06 
Willem de Zwijgerplantsoen 19, 3571VJ Utrecht
bereikbaar: di t/m do 10.00 - 12.00 uur

Nog tot en met 24 maart

Uit eten voor het goede doel

AGENDA

We kunnen tijdelijk uit eten in onze wijk. In
februari opende Happietaria Utrecht haar
deuren in De Lichtkring. Happietaria is een
pop-uprestaurant dat wordt gerund door een
groep enthousiaste studenten. Je kunt er
aanschuiven voor de heerlijkste gerechten.
Wat dacht je van een garnalencocktail,
beenham, Indiase groentecurry of een trio
van chocolade? 

Je verwent niet alleen je smaakpapillen door
bij Happietaria te eten. Belangrijker nog: je
steunt met jouw maaltijd een goed doel. 
De opbrengst van het restaurant gaat name-
lijk naar ZOA, een project dat zorgt voor drink-
water bij scholen in Burundi. Wanneer er water
is, betekent dat dat er ook gekookt kan 
worden. Het Wereldvoedselprogramma zal
dan zorgen voor een lunch van rijst en bonen. 

Twijfel niet te lang
Happietaria is geopend tot en met 24 maart,
dus twijfel niet te lang.
Happietaria, Eykmanlaan 72 in Utrecht. 
Reserveren kan tot en met 24 maart 2016 op
www.happietaria-utrecht.nl.
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VASTE ACTIVITEITEN

Lopende 
activiteiten/cursussen 

Maandag 14.00 - 15.00 uur en 
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

Dinsdag 15.30 - 16.30 uur
Kinderdans 6 t/m 8 jaar.
Dinsdag 16.30 - 17.30 uur
Kinderdans 9 t/m 11 jaar.
Yves Witteman, 
yveswitteman@me.com

Woensdag 09.30 - 11.00 uur en
Vrijdag 08.30 - 11.00 uur, 
Hatha Yoga. 
Thea Horsten, 251 35 26

Woensdag 13.00 - 15.15 uur, 
Theaterles. 
Lotte van den Berg, 
06 233 69 222

Zondag 15 mei 12.00 – 17.00 uur
Shop in the Park
Een markt met verschillende kraampjes, van een
Tiny House tot biologisch voedsel.

Zondag 29 mei 12.00 – 17.00 uur
Wijk talentendag
Gritsteede organiseert samen met Wijk&Co een
talentendag. Heb je een talent dat je aan iedereen
wilt laten zien? Stuur een mailtje naar 
griftsteede@utrechtnatuurlijk.nl. 

12 t/m 19 juni Themaweek Water

Zondag 26 juni 12.00 – 16.00 uur
Park Picknick Poëzie
Griftsteede en het Griftpark kleurt roze en overal
klinkt poëzie. Houd deze datum vast vrij in je 
agenda.

Dinsdag 10.00 uur, Burenbakkie, Bezoekershal

Woensdag en vrijdag 10.30 – 12.00 uur, 
Peuterclub (0 – 4 jaar), Speelhonk 
(niet in de vakantie)

Woensdag 14.00 - 16.00 uur, 
Kinderclub (5 -9 jaar), Speelhonk 
(niet in de vakantie)

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

Iedere eerste zaterdag van de maand 9.00 uur Vogelwandeling 

Zaterdag 21 mei Vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen

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

Leeskring 
5 dinsdagen april t/m december 
14.00 – 15.15 uur
5 vrijdagen april t/m december 
20.15 – 21.30 uur

Carolien Bokdam is neerlandica en begeleidt
leeskringen in Tuindorp Oost. Vanaf april 
worden de volgende romans gelezen:
Jan Brokken - De kozakkentuin 
Amos Oz – Judas 
Laksmi Pamuntjak - Amba of de kleur van rood 
Rabih Alameddine - Een overbodige vrouw 
Connie Palmen - Jij zegt het 

Opgave en nadere informatie bij: 
Carolien Bokdam
Tel. 06 317 978 04 
carolienbo@gmail.com

Woensdag 19.30 - 21.30 uur,  
Beeldhouwen.
Wil van de Vinne, 271 82 36 

Donderdag 09.00 - 10.00 uur en
Donderdag 19.00 - 20.00 uur en
Donderdag 20.15 - 21.15 uur,
Yoga. 
Marja Smeets, 254 14 23

Vrijdag, 10.00 - 15.00 uur, 
(niet wekelijks, data op aanvraag)
Weefcursus.
Erma Klarenberg,
ermaweeft@ziggo.nl

Zaterdag, 10.00 - 13.00 uur,  
Indiase Dans. 
Usha Kanagasabai, 
mangalam@live.nl

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

Het WeveHUIS, 
Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht. post@wevehuis.nl - www.wevehuis.nl

Zondag 12 juni 

GroenmoetjeDoen!-dag 2016 
Wateroverlast en verstening van de stad (en je tuin): is er een ver-
band? 
Op de negende Groen-moet-je-Doen-dag krijgt u antwoord op deze vraag.
Groene zelfbeheerders en volkstuineigenaars laten zien hoe zij omgaan
met het risico op verstening en wateroverlast. Verder een symposium over
wateroverlast in de stad en workshops. 

De mooiste (school)tuin?
Wie heeft de mooiste (school)tuin gerealiseerd
door vermindering van verstening? 
Wil je meedoen met je straat, tuin of school?
info@gmjd.nl
Voor actuele informatie, volg de website
www.groenmoetjedoen.nl
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Wist u dat…
Esdoorn bekijkt Rietveld van de
andere kant

Sinds 16 januari staat een roodbladige Noorse Esdoorn niet
meer bij de gymzaal van het Gerrit Rietveldcollege, maar aan
de overkant van de Eykmanlaan! Park de Groene Kop heeft
daarmee bij de start al meteen een boom met levenservaring
binnengesleept. De Esdoorn stond op de plek waar straks
woningbouw komt. Zo'n win-win-verplaatsing heeft wel heel
wat voeten (of wortels?) in de aarde, zo blijkt uit de foto!
(Bron: wijk noordoost nieuws, foto Sander)

Jongeren in 
zorgcentrum
Tuindorp Oost

Tot de verbouw van het
zorgcentrum Tuindorp
Oost is er een opname-
stop, waardoor het aan-
tal lege appartementen steeds meer toeneemt. Dat is niet 
fijn voor de ouderen die er nog wonen. Careyn heeft 
een oplossing gezocht en gevonden: in de leegstaande
appartementen komen tijdelijk jongeren te wonen. Studenten
aan het eind van hun studie, starters op de arbeidsmarkt,
jonge gezinnen of gescheiden ouders die urgent woonruimte
zoeken. Start vanaf april. Het project duurt ca. 2 jaar. Meer
weten? Kijk op www.sociuswonen.nl of bel 030-3020364.

Like de wijkkrant op Facebook

Wijkkrant Tuindorp Oost verschijnt vier keer per
jaar. Dat betekent niet dat je verder niets van ons
hoort. Like ons op Facebook en blijf tussen de
wijkkranten door op de hoogte van het nieuws in
onze wijk. Je vindt ons op
Facebook.com/WijkkrantTuindorpOost/
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