
Dus u bemoeit zich nergens mee?
“Toen ik hier kwam wonen, had ik een jong gezin en het
speeltuintje op ons pleintje was helemaal verwaar-

loosd. Ik ben lid geworden van het actiecomité jonge
ouders voor vernieuwing van de speeltuin. Dat speel-
tuintje is er gekomen. En de bus-soap, daar heb ik me
ook wel een beetje tegenaan bemoeit.” 

Bus-soap?
“De Troosterlaan was ooit een brede straat, met een
breed fietspad en een smal grasveldje. Om het verkeer
terug te dringen, is de weg versmald. Maar dat ging niet
helemaal goed. In de bocht nam de bus steeds drie
auto’s mee: autobezitters boos. Buschauffeurs ook. De
bus heeft toen een poosje onze wijk geboycot en reed
om via de Eykmanlaan: busreizigers boos. De weg is
toen weer wat verbreed.”  Grinnikend: “Achteraf gezien
leek het wel een beetje op een soap.“
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Gerrit Terpstra (75) zat tot vorig jaar nog namens het
CDA in de Eerste Kamer. In juni 2015 sloot hij zijn 
carrière af. Een carrière die vrij eenvoudig begon.
Terpstra: “Tijdens mijn studie Economie wist ik al dat
ik bij het Christelijk Nationaal Vakverbond wilde
werken. Ik stuurde een brief, maar het CNV nam me
niet direct aan. Dus ik ben eerst een paar maanden
gaan werken als chauffeur bij banketbakker Hesp in
Amsterdam.”

Na drie maanden bood het CNV hem alsnog een baan
aan. Het is de aftrap van een carrière die bestaat uit
een reeks van maatschappelijke functies: lid van de
Tweede Kamer (hij maakte kabinet Lubbers-2,
Lubbers-3 en Kok-1 mee), voorzitter van de Sociale
Verzekeringsbank, lid van Provinciale Staten en lid van
de Eerste Kamer. 

Uw carrière bestaat uit functies met landelijk
belang, maar wij willen met u praten over de wijk.
Prompt: “Ik doe niets voor de wijk. Mijn vrouw wel. 
Ik ben als het over de wijk gaat eigenlijk alleen
deskundige voor het heen en weer lopen van mijn 
huis naar De Gaard, en weer terug.”

 
 

  
 

 
 

“Achteraf gezien leek het wel
een beetje op een soap.”

Hij heeft zijn kleindochter beloofd honderd jaar te worden. Of hem dat gegeven is, weet hij natuurlijk niet,
maar hij gaat er zijn best voor doen. Wat hij wel weet, is dat hij oud wil worden in Tuindorp Oost. 
Sinds juli 1973 woont Gerrit Terpstra in de wijk en hij heeft nooit een reden gehad om te vertrekken. 
“Het bevalt me goed hier.”

Gerrit Terpstra, ex-Eerste Kamerlid en tevreden Tuindorp Oost-bewoner

“Ik zeg iedereen gedag”
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Terpstra is geboren in het Friese Buitenpost. Op 14-jarige leef-
tijd verhuist hij met zijn ouders naar Amsterdam, waar hij ook
gaat studeren. Zijn baan bij het CNV brengt hem in 1967 naar
Utrecht. Eerst naar Overvecht, daarna was hij bijna in
Lunetten terecht gekomen - destijds een wijk in aanbouw -
maar de bouw ging te langzaam. Het werd Tuindorp Oost.  

U woont al sinds 1973 in Tuindorp Oost. Is er veel ver-
anderd in de wijk?
“In De Gaard zijn winkels verdwenen, andere winkels kwamen
erbij. En met de bevolkingsopbouw gaat dat ook zo. Toen ik in
de wijk kwam, woonden er vooral gezinnen met jonge
kinderen en enkele ouderen. Dat is nu anders. Het is een golf-
beweging: op een gegeven moment is het pleintje oud, en een
paar jaar later is het weer jong.”

Nooit behoefte gehad om te verhuizen?
“Nee. Het bevalt ons hier goed. Mooi huis, rustige buurt. De
wijk ligt gunstig. Je woont hier in de stad en voor je gevoel zit
je ook op het platteland. Een andere reden was politiek.

Destijds was het uitgangspunt dat je
bleef wonen waar je woonde. Dat is de
regionale bindingseis die ervoor zorgt
dat er in de Haagse politiek ook
mensen vanuit de regio’s zitten.”

Zijn er in uw politieke periode wetten
aangenomen die nu effect hebben
op de wijk?
“Jawel. De belangrijkste zijn al die 
wetten waarbij taken van het rijk zijn
overgedragen naar de gemeente.  En
dat merk je vooral in de zorgsector.”

Terpstra doelt op de decentralisatie:
zorg die voorheen uit de landelijke
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ)  betaald werd, is nu door

gemeenten en zorgverzekeraars overgenomen. Terpstra
schetst kort de voorgeschiedenis.

“Toen het aardgaspotje nog onbeperkt geld opleverde,
hebben we allerlei dingen die goed voor de mensen zijn maar
die niks met zorg te maken hebben, in de AWBZ gegooid.
Thuishulp bijvoorbeeld. Of kosten voor wonen in een zorg-
instelling. Dat betaalt de AWBZ wel, zeiden we. Dat was een
fout van mijn voorgangers..,” - en in één adem door -  “en van
mijzelf uiteraard ook. De AWBZ werd veel te duur. Kabinet-
Rutte besloot de stijging van de zorgkosten te drukken. Alles
wat niet met zware zorg te maken heeft, is uit de AWBZ
gehaald: de tandarts, de pil, boodschappen en ook de kosten
voor wonen in een zorginstelling.”

Is dat de reden waarom De Lichtkring moest sluiten?
“Dat is een kip en ei-discussie. Ik onderschrijf de stelling dat
ouderen de oorzaak zijn van het feit dat verzorgingstehuizen
overbodig zijn: ouderen willen niet meer in verzorgings-

tehuizen wonen. De Lichtkring was al voor de helft leeg toen
die dichtging.”

Samen met zijn vrouw, die namens de kerk actief is in het 
ouderenwerk, heeft Terpstra vier bijeenkomsten over de 
plannen voor woonzorgcentrumTuindorp Oost bezocht.

“Careyn, de eigenaar van de Tuindorp Oost-flat, wil de flat her-
bouwen en uitbreiden tot een modern woonzorgcentrum voor
de wijk. Dat vind ik heel erg goed. Zo kunnen ouderen zolang
mogelijk zelfstandig wonen, en als dat echt niet meer gaat,

kunnen ze naar een verpleeghuis in de wijk. Op de bijeen-
komsten was aanvankelijk veel verzet. Mensen willen geen
verpleeghuis in de wijk omdat ze last hebben van het verkeer
en het parkeren van kleinkinderen die op bezoek komen. Of
omdat ze de Groene Kop nog groener willen maken.”

Liever uitbreiding van het zorgcentrum dan meer groen?
“Ik ben niet tegen een Groene Kop, maar als Careyn de
Tuindorp Oost flat wil herbouwen tot iets prachtigs voor 
ouderen en een deel van de wijk zegt ‘ik heb liever een park’,
dan vind ik dat egoïstisch. Ouderen moeten ook ergens
wonen.” 

Is Tuindorp Oost een sociale wijk? 
“Dat is ingewikkeld. Daar ben je zelf voor een groot deel ver-
antwoordelijk voor. Mijn vrouw en ik kerken in de Tuindorp-
kerk, dat zorgt voor contact met een deel van de wijk.“

In een interview heeft u ooit gezegd: "Je moet je als mens
goed gedragen in je gezin, in je buurt en de rest van de
maatschappij.” 
Terpstra schiet in de lach. Verrast: “Heb ik dat gezegd?
Prachtig toch?”

Wat stelt u zich voor bij ‘je goed gedragen in je buurt’?
“In de kerk hadden we ooit eens een discussie over ver-
harding van de maatschappij. Ik opperde toen de simpele
gedachte: op straat zeg je iedereen gedag. Geen revolutio-
naire hervorming, maar ik vind het wel een goede gedachte.
Dus als ik naar De Gaard wandel, zeg ik iedereen gedag. Eén
op de vijf, schat ik, zegt niks terug.”

Ontbreekt er nog iets in Tuindorp Oost?
“Dat zal best, maar ik zou niet weten wat. Het is een keurige
wijk, mag ik wel zeggen. Voor mezelf mis ik eigenlijk niks.”

Tip de redactie
Kent u ook een wijkgenoot die een leuk of interessant verhaal
heeft voor de wijkkrant? Laat het ons weten. 
Mail naar redactie@tuindorpoost.nl

“Heb ik dat gezegd? 
Prachtig toch?”



Kom dus allemaal naar De Beiaard op zaterdagochtend 
25 juni om fijn te krijten, de kinderen enthousiast aan te
moedigen en om te genieten van de mooie tekeningen!

Namens het buurtcomité: Hilde van Amerongen en Jody
van den Brink

3

Saxofoonklanken in de wijk 

Wie van saxofoonmuziek houdt zit goed op de Professor Zonnebloemlaan. Daar
repeteren twee amateur saxofoon-kwartetten:  LaFocaraccia en QuatuorAntran. Bariton-
saxofoniste Miriam van der Pol: ‘Gelukkig zijn deze nieuwbouwhuizen goed geïsoleerd.’
En over de muziek die toch doordringt, klagen de buren niet. Sterker nog, “Miriam 
cultuurt de buurt” twitterde ooit een buurman die bij het uitlaten van zijn hond
meegenoot van de muziek.

Beide saxofoonkwartetten bestaan uit een sopraan-, alt-, tenor- en baritonsaxofoon. De
kwartetten spelen uiteenlopend repertoire: van klassiek, filmmuziek en ragtime tot
Utrechtse smartlappen. Regelmatig worden ze uitgenodigd om op te treden, bijvoor-
beeld bij "Gluren bij de buren", in verzorgingshuizen, galeries, musea en feestjes. 

Zoekt u nog livemuziek voor uw buurtfeest? Contact opnemen kan via FaceBook:
LaFocaraccia en QuatuorAntran.

Kom straattekenen 
Op zaterdag 25 juni is er weer de jaarlijkse straatteken-
wedstrijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op het school-
plein van basisschool De Beiaard (van 10.30 tot 12.00 uur,
aan de Van Loonlaan). De kinderen worden ingedeeld op
leeftijd. En natuurlijk is er weer een jury die - per leeftijds-
groep - de mooiste tekening beloont met een prijs. 

Genoeg krijt
Maar het gaat niet alleen om het winnen. Meedoen is al een

prijsje waard! Iedere deelnemer krijgt
daarom een leuk cadeautje. Voor de
kinderen is er limonade en snoep, voor
volwassenen staat de koffie klaar.
Opgeven hoeft niet, er is voldoende krijt
voor iedereen. 

Uw tuintje 
in Tuin-dorp?
Rond 1920 ontstonden in
diverse Nederlandse steden
Tuindorpen, naar Engels
voorbeeld. De bedoeling van
die Tuindorpen was de
gewone burgers het gevoel te
geven zowel binnen als
buiten de stad te zijn. Dat zou
goed voor de bevolking zijn. 

Hoe brengen we het er honderd
jaar later vanaf? Hebben we de
bedoeling begrepen? Of
hebben we er onze eigen
invulling aan gegeven en het
gras vervangen door tegels, of
zelfs kunstgras?
De Wijkkrant begint een nieuwe
rubriek: Tuin-dorp. Onze wijk
ziet groen van de voortuinen,
achtertuinen, balkontuinen,
volkstuinen, schooltuintjes,
boomspiegeltuinen, zelfbeheer-
tuinen en tuinen in het open-
bare groen. We zoeken mensen
met een (groot of klein) verhaal
over hun tuin. Heeft u zo'n tuin?
Kent u zo’n tuin? 
Neem contact met ons op!



zelfs wekelijks. Daarmee behoren wij tot de grootste praatjes-
makers van heel Utrecht! (stadsgemiddelde 60%)

School en opleiding
Van de bewoners in Noordoost  is 12% laag, 23% middelbaar
en 65% hoger opgeleid. De tevredenheid over het basis-
onderwijs is hoog: 79%. We staan daarmee in de top 3 van
heel Utrecht, samen met Oog In Al en Veldhuizen. 73% van de
kinderen gaat naar HAVO of VWO. Uitval op school (minimaal
2 jaar MBO of HAVO diploma) komt weinig voor: slechts 3%
van de jongeren van 17 t/m 22 jaar. 

Niet arm
Het jaarinkomen per huishouden ligt in Tuindorp Oost op
38.000 euro. Het percentage mensen met een laag inkomen of
bijstand is opvallend laag, respectievelijk 4,5 en 2,2 procent.
Opvallende uitschieters in de rest van de stad: Wilhelminapark
en omstreken met 65.000 euro, maar ook het Maximapark met
bijna 59.000 euro (parken doen het goed!). De armste wijk is
de Uithof, waar de (studenten)bevolking tot een gemiddeld
inkomen van 14.000 euro komt. 

Woningen
Waar de buurt sterk afwijkt is niet zozeer het percentage
koopwoningen in de wijk, maar het feit dat de huurwoningen
allemaal zogeheten particuliere huurwoningen zijn. Er zijn
nauwelijks sociale huurwoningen. Dat is niet alleen een groot
verschil met de stad, maar ook met heel Noordoost.

Openbaar vervoer en fiets
We zijn redelijk tevreden over het openbaar vervoer in de
buurt: 71 procent is tevreden, 13 procent ontevreden. Over de
plaats voor de fiets in de buurt is 18 procent ontevreden. Veel
lager dan in Votulast, Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt. We
zijn ook best tevreden over de verkeersveiligheid, slechts 20%
vindt het verkeer onveilig (stadsgemiddelde 32%).

Naar de binnenstad
Tot slot nog een interessante vraag: hoe gaan we naar de 
binnenstad? Niemand neemt de trein (hoewel dat wel zou
kunnen), niemand neemt de scooter of brommer, 1 procent
neemt de auto, 2 procent gaat lopen, 14 procent neemt de
bus. Maar verreweg de meesten gaan op de fiets: 82% (stads-
gemiddelde 59%). 

Nieuwsgierig naar meer cijfers? 
Ga naar utrecht.buurtmonitor.nl 
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Meten is weten. Dat weten ze bij de gemeente Utrecht
ook. Dus verzamelt de gemeente allerlei cijfers over haar
inwoners. Die cijfers zijn te vinden in WistUdata, een
enorme bak gegevens op www.utrecht.nl. Wij doken erin
en zochten naar cijfers over Tuindorp Oost.  

Op 1 januari 2016 telt Tuindorp Oost 2.773 bewoners. Dit cijfer
is sinds 2010 ongeveer constant. Kijken we naar de leef-
tijdsverdeling, dan zien we dat een kwart voor de wijkbe-
woners 65-plus is. Dat is best hoog; het gemiddelde in Utrecht
is 10 procent. Wel neemt de vergrijzing in onze wijk af. In 2016
is 23,4 procent van de Tuindorp Oost-bewoner 65-plus, in
2010 was dat nog 26,6 procent en in 2006 zelfs 30 procent.

Eenpersoons
Tuindorp Oost telt 1.509 huishoudens. Daarvan zijn iets meer
dan de helft (55%) alleenstaand. In de hele stad is dat 
percentage ongeveer hetzelfde.

Cultuurproevers met een grote C
In Noordoost wonen echte cultuurvreters: 91 procent van de
bewoners ‘doet aan cultuur’, 86 procent van hen is tevreden
over het cultuuraanbod in de stad. En ze gaan overal naar toe.
Van opera tot houseparty, van museum tot café. Voor alle 
cultuursmaken scoren we hoger dan het stadsgemiddelde.
Het verschil is het grootst bij klassieke muziek en opera: 30%
vaker dan de andere Utrechters. Dat geldt ook voor museum-
bezoek: 22% vaker.  

Geen schone zaak?
Op milieugebied heeft maar liefst 19 procent van de wijk-
bewoners in Noordoost last van luchtvervuiling. Dat is echt
hoger dan in veel andere wijken. 26% had vaak last van 
verkeerslawaai, en 8% van stank door verkeer. De overlast
komt dus vooral van het verkeer. Stank of lawaai met een
andere oorzaak komt in de wijk weer aanzienlijk minder voor
dan in andere wijken: namelijk 2% en 8%. 

Genoeg groen?
Tuindorp Oost-bewoners zijn zeer tevreden met hun buurt. We
geven onze wijk een 8,0. Overvecht scoort met een 5,1 het
laagst. Toch scoren we op het onderdeel groen weer niet
opvallend hoog: 77 procent vindt dat er voldoende groen is,
slechts 63 procent ziet echt aantrekkelijk groen in de buurt.
Omliggende wijken als Overvecht en Oost scoren hierop flink
hoger, tot wel 91%. 

Praatjesmakers
In de wijk maakt 93 procent van de mensen wel eens een
praatje met iemand uit de buurt. Liefst 73 procent doet dat

Tuindorp Oost in cijfers

Een buurt vol praatjesmakers en cultuurvreters 
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Joop en Ineke van Ree kochten ruim dertig jaar geleden
een tuintje. Wat begon met romantiek aan de Blauw-
kapelseweg, geeft nu al jarenlang plezier bij De Pioniers. 

Toen Joop en Ineke elkaar in 1972 leerden kennen, werkte zij
in de bakkerij van haar ouders op de Blauwkapelseweg en hij
om de hoek, bij de benzinepomp van Shell. Op die plek, heel
symbolisch een eeuwenoud kruispunt van belangrijke wegen,
begon het. En daar bleef het, want het raakte aan tussen hen,
ze trouwden en kregen twee zoons. Na een kort ‘uitstapje’
naar de Acaciastraat wonen ze nu al jaren vlak achter het –
inmiddels heel wat grotere – benzinestation.
Ineke ging naar de lagere school in Tuindorp. Niet lopend,
zoals de meeste kinderen, maar met de fiets: een speciale
regeling omdat ze na schooltijd brood voor de bakkerij moest
bezorgen. De beide zoons gingen naar de Van Bruggen-
school, nu de Regenboogschool, en een  paar kleinkinderen
zitten sinds kort op Basisschool De Beiaard.

Eerste tuinders
Ineke wijst aan: “Waar nu de flats verderop aan de
Eykmanlaan staan, daar waren in mijn jeugd volkstuinen, aan-
gelegd door de Volksbond tegen drankmisbruik.” Op den duur
maakte een aantal tuinders zich los van die doelstelling en
werden er nieuwe volkstuincomplexen opgericht. 
Zo was dat ook bij de Ezelsdijk, die destijds liep vanaf het
Tolhuis op ‘hun’ kruispunt, over wat nu de Van Esveldstraat en
de Huizingalaan zijn. Langs de dijk waren al in 1935 de eerste
tuinders, echte pioniers, begonnen met het bewerken van
stukjes grond. Die tuinen zijn in 1960 verhuisd naar de
Kögllaan, een klein eindje verderop, maar het gebied was nog
steeds een idyllische omgeving voor jonge geliefden.  Op die
locatie, bij ‘De Pioniers’, kochten Joop en Ineke in 1984 hun
tuin met een eenvoudig huisje. Eén van de eerste dingen die
ze deden was de conifeer kappen die de tuin erg donker
maakte. 

Hoge bakken
Nu hebben ze een lichte, open tuin met onder meer kleine
fruitbomen. Ze hebben het geluk dat ze dichtbij een vaste
kraan op het terrein wonen, want in de huisjes zelf is geen
water (en elektriciteit).  
Dat komt vooral goed uit omdat Joop al jaren een chronische
ziekte heeft die hem minder mobiel maakt. Gelukkig kan hij
met zijn scootmobiel via de voormalige Ezelsdijk makkelijk bij

de tuin komen. Die staat dankzij de medewerking van het
bestuur van de tuin en hulp van vrienden langzamerhand hele-
maal ‘op hoogte’. Zo staan de planten in hoge bakken zodat
hij niet hoeft te bukken als hij ze verzorgt.

Bloemen en groenten
In het seizoen gaan ze vrijwel elke dag samen naar de tuin.
Ineke gaat helemaal op in het bijhouden van de borders met
plukbloemen. Joop wijdt zich vooral aan het kweken van
groenten. Al pakt hij het minder groots aan dan in hun eerste
jaren, als hij bijvoorbeeld in de vroege zomer een akkertje
spinazie inzaaide dat hij dan met de zeis kortwiekte, of in het
najaar zestig andijvieplanten pootte. 
Ook bemant hij met drie anderen de winkel waar ‘De Pioniers’
allerhande tuinartikelen verkopen. Ze zijn trots op de sociale
aspecten van het terrein: de ‘beleeftuin’ waar bezoekers kun-
nen zitten, ronddwalen en genieten, de bijenkasten, de
schooltuintjes. 

Oud en jong
De bewoners van de tuinen veranderen met de tijd mee: jaren-
lang waren er bijna alleen ouderen en werden de weinige jon-
geren met enige argwaan bekeken. Nu zijn er juist steeds
meer goed opgeleide jonge mensen, die met de tijdgeest mee
kiezen voor zelf verbouwen, kweken, experimenteren. Al
hebben ze verschillende prioriteiten, de onderlinge verstand-
houding is hartelijk en op zaterdag ontmoeten bewoners en
gasten elkaar bij de koffie. Joop en Ineke hopen nog jaren
plezier te hebben van hun mooie plek!

Voor meer informatie: www.atvdepioniers.nl

Meer dan dertig jaar samen tuinieren

“Waar nu de flats verderop aan 
de Eykmanlaan staan, daar 

waren in mijn jeugd volkstuinen,
aangelegd door de Volksbond 

tegen drankmisbruik.”



Cursus Bridge september 2015 
dinsdagmiddag, woensdag- en donderdagavond

Locatie in Tuindorp of Tuindorp Oost
Informatie en aanmelden: Henk Willemsens
Tel. 273 57 37 / 06 227 28 486
henkwillemsens@casema.nl
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AGENDA

6 woensdagen in juli t/m september
14.00 – 15.30 uur
Cursus ‘Ontdek je eigen kracht’ 
Ouder worden gaat veelal gepaard met lichamelijke en
geestelijke ongemakken. Als je steeds minder kunt, is je ver-
beeldingskracht een kostbaar geschenk: het kan je leven sterk
verruimen.
In deze cursus maak je gebruik van je verbeeldingskracht. 
Je wordt meegenomen in een verhaal waarbij je je eigen
beelden leert maken. Na afloop heb je het gevoel alsof je een
reis hebt gemaakt, een reis die voor elke deelnemer een
andere betekenis zal hebben.

Iedere cursusmiddag start met een kleine teken- of schilder-
oefening, vervolgens is er een aansprekende tekst / verhaal en
maak je een wat groter werkstuk.

Locatie:
Nieuw Bleyenburg
Jan van Galenstraat 6, Utrecht
Opgave en nadere informatie bij Hendra Versteegde 
Kunstzinnige Praktijk Utrecht-Tuindorp
Tel. 06 16 08 98 38 
hversteegde@gmail.com
kunstzinnige.nl

Zaterdag 20 augustus, 12.30 – 16.00 uur 
Fietstocht Nieuwe Hollandse Waterlinie
De middag begint met het verhaal van de linie en een rond-
leiding op Fort de Bilt. De fietstocht loopt  door inundatie-
gebieden,langs groepsschuilplaatsen, een loopgraaf, tank-
versperringen en natuurlijk forten. De Gilde-gids vertelt erover.
De tocht eindigt bij Fort aan de Klop.

Aanmelden op werkdagen van 14.00 – 16.00 uur 
Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7, Tel. 234 32 52 
post@gildeutrecht.nl
www.gildeutrecht.nl
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Zondag 19 juni, 10.00 – 17.00 uur
Voor kinderen van 7 – 12 jaar
Waterjachtspeurtocht
Weet jij waar water voor nodig is? Waar gebruik
jij zelf water voor?  Ontdek het op de boerderij en
in de tuin.  Doe de speurtocht en ga op water-
jacht! Ontdek hoe waardevol zoet en zuiver water
is!

Zondag 26 juni, 14.00 – 17.00 uur
Park Picknick Poëzie
Kom genieten van poëzie en muziek.
Dichters: Maarten Das, Jan van der Haar, Ingmar
Heytze, Teunis Hol, Eric Jansen, Jolanda Loof,
Leo Mesman en Nico Weber.
Muziek: Muziekgroep PEKEL (Nederfolk).

Maandag 12 september, 19.45 – 22.00 uur
Cursus Balans vinden in je tuin
Leer ontspannen tuinieren met de seizoenen. Je
leert over de natuurlijke processen in de natuur
en om meer te genieten van je tuin. Je maakt een
plan voor je eigen tuin. Dit is de derde avond van
een serie van vier, die ook los te volgen zijn. De
laatste avond is op 14 november
Yvonne Bruijning. Tel. 06 281 96 733
Gerdien Griffioen. Tel. 06 194 83 452

VASTE ACTIVITEITEN

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 vrijdag vanaf 2 september
Power Walking, 9.00 – 10.00 uur
Wandeltraining, 10.10 – 11.00 uur
De 2e groep is minder intensief, met meer
oefeningen. 

Vertrekpunt:
Winkelcentrum De Gaard 
Informatie en aanmelden:
Corenne Boeve
Tel. 242 13 95 of 06 242 72 665 
corenneboeve.nl

ONDERWEGDIENSTEN

Zondagen, 10.30 - 11.15 uur
Oecumenische diensten voor mensen
“onderweg”, die zich interkerkelijk 
verbonden voelen. De voorgangers zijn
afkomstig uit diverse christelijke kerk-
genootschappen.

CONCERTEN

Zondag 26 juni - 15.00 tot 16.00 uur, kerk open vanaf 14.40 uur
De Elckerlyc-speellieden o.l.v. Nico Haneveld zingen en spelen
volksmuziek 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.  

Zondag 28 augustus - 15.00 tot 16.00 uur, kerk open vanaf 14.40 uur
De Folkgroep King of the Fairies bestaat uit een enthousiaste groep
instrumentalisten en speelt een afwisselend programma Ierse traditionele
muziek. 

Na afloop van de concerten is er bij droog weer gelegenheid om na te 
praten met een drankje op het plein voor het dienstgebouwtje.

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

Onderwegkerk  
Blauwkapel

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

Maandag 15.30 - 16.30 uur
Kinderdans 6 t/m 8 jaar.
Maandag 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 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

Woensdag 18.00 - 22.00 uur en
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

Meer informatie over de 
activiteiten vindt u op de
vernieuwde website van het
Wevehuis. 

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



COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Wevelaan 75, 3571 XT Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
Stichting Wijkkrant Tuindorp Oost
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41

Redactie:
Kaspar Hanenbergh
Shirley den Hartog
Margreet Jonge Poerink
Jelske Kuijper
Ams Slemmer
Magriet van der Veen

De Wijkkrant Tuindorp Oost wordt gemaakt door
een onafhankelijke redactie, bestaande uit 
vrijwilligers. Het doel is een informatieve krant te
maken over wonen en leven in Tuindorp Oost.
Sluitingsdatum copij nr 3:  15 augustus 2016
Bezorging: 24 september 2016 
Oplage: 3000 exemplaren. Verschijning: 4 x per jaar

8
Deze wijkkrant wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Initiatievenfonds.

Blijf de hele
zomer op de
hoogte via
Facebook
De volgende wijkkrant ver-
schijnt in september. Toch hoef
je de hele zomer niets te 
missen. Via Facebook houden
we je gewoon op de hoogte.
Like Wijkkrant Tuindorp Oost
op Face-book. 
Je vindt ons op:
www.facebook.com/Wijkkrant
TuindorpOost.

Wist u dat?
Wist u dat het Wevehuis een geheel vernieuwde website heeft? De web-
site heeft een fris uiterlijk en een heldere indeling. Op www.wevehuis.nl
vindt u informatie over activiteiten in het Wevehuis, het huren van
ruimtes en de beschikbare faciliteiten. 

Wist u dat de Happietaria ruim 52.827,18 euro heeft opgehaald voor het
drinkwater-project in Burundi? Een recordopbrengst! In het tijdelijke
restaurant in De Lichtkring zijn 2.200 gasten ontvangen. 
Ruim 400 vrijwilligers hebben zich voor de happietaria ingezet. 

Eerste Kunstdag in Tuindorp Oost

Zondagmiddag 22 mei werd in Tuindorp Oost kunst gekeken, beluisterd, genoten, be-
kritiseerd, gekocht … In het begin van de middag maakten de weergoden een open-
luchtoptreden van vier Tuindorp Oost-musici mogelijk! Daarbij werd de dag officieel
geopend met de onthulling van een schilderij van Monique Moreau. Een paar uur later
begon het toch te regenen, maar toen hadden veel bezoekers de meeste locaties al
bezocht, genoten van een kooroptreden in zorgcentrum Careyn, hun kinderen
geprobeerd over te halen muzieklessen te nemen, hun aankopen gedaan … Kortom, het
was een geslaagde middag!  Volgend jaar weer?

Kan de krant
mooier of 
leuker?
Wij zijn op zoek naar een 
vormgever die het design van
de Wijkkrant een make-over wil
geven. Het gaat om een een-
malige vrijwillige klus. 

Daarnaast zoeken we naar
redacteuren die voor de wijk-
krant willen schrijven. En altijd
welkom: tips voor mooie ver-
halen, bijzondere initiatieven uit
de wijk en alles waarvan jij
denkt dat het leuk is voor in de
wijkkrant. Zoeken we jou of
jouw verhaal? 

Mail redactie@tuindorpoost.nl.


