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 Met open armen en warme overdracht

De laatste wijkkrant?
Is dit de aller allerlaatste wijkkrant? 
Ja, dat zou zo maar kunnen. Want zonder 
vrijwillige redactieleden geen wijkkrant. 
De oproep in de vorige wijkkrant heeft 
jammer genoeg geen nieuwe redactieleden
opgeleverd. Als er geen aanvulling komt is 
er vanaf januari maar één redactielid. 
En dat is te weinig. Als dat zo blijft, zal 
de wijkkrant stoppen. 

We horen je (bijna) denken: dat
is al zo vaak geschreven. Dat
klopt, en gelukkig is het steeds
weer goed gekomen. Maar de
tijd dringt. Als er geen aan-
vulling komt, houdt het op. 
Onze vraag is dus: Wat is de
wijkkrant je waard? Daarbij
gaat het deze keer niet om geld
maar om tijd en inzet. 

Iets moois maken
De wijkkrant heeft
mensen nodig die wat
vrije tijd kunnen en
willen steken in de
wijkkrant. Mensen die
het leuk vinden om
samen iets moois te
maken. En op welke

manier het mooi wordt, mag je
samen bepalen. Dat is het voordeel
van een nieuwe redactie: er zijn
veel mogelijkheden voor verander-
ing. Wil je meer interviews, meer
foto’s, andere rubrieken, een andere
opmaak, wel of geen digitale
nieuwsbrief…? De nieuwe redactie
heeft het voor het zeggen. 

Goed gelezen wijkkrant
Samen met anderen kun je
vormgeven aan de wijkkrant.
Samen kun je een wijkkrant
maken waar je trots op kunt
zijn. Een wijkkrant waar heel
de wijk je dankbaar voor is.
Want dat weten we zeker:
de wijkkrant wordt goed
gelezen en als de wijkkrant

ophoudt te bestaan, zullen heel veel
bewoners dat bijzonder jammer 
vinden. 

Randvoorwaarden geregeld
De subsidie is aangevraagd, diverse
bewoners steunen de wijkkrant met
een financiële gift, adverteerders
hebben de wijkkrant gevonden. Een
trouwe groep bezorgers staat klaar
om de wijkkrant rond te brengen.
Kortom: de ‘randvoorwaarden’ zijn
geregeld. Maar zonder redactie-
leden, geen wijkkrant. 

Warme overdracht

Heb je belangstelling, stuur
dan een bericht naar 
redactie@tuindorpoost.nl. 

We zullen je met open armen 
ontvangen en zorgen voor een
warme overdracht (met koffie, 
thee en koekjes). Wacht niet te
lang, want begin januari moeten 
we besluiten over het wel of niet
voortzetten van de wijkkrant. 

Aan alle lezers van de wijkkrant
zeggen wij oprecht: hopelijk tot 
volgend jaar!

De redactie

Nieuwjaarsbijeenkomst buurtcomité Tuindorp Oost
In 2015 is het Buurtcomité Tuindorp Oost druk geweest met allerlei zaken rond de leefbaarheid van 
onze buurt. In het nieuwe jaar hopen we hier weer een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Jaarlijks organiseren we ook diverse activiteiten voor alle buurtbewoners, jong en oud. 

Om hier in 2016 meteen een goede start mee te maken nodigt het Buurtcomité u uit voor de traditionele
NIEUWJAARSBIJEENKOMST op zondag 17 januari 2016 van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Wilt u graag kennismaken met andere buurtgenoten of eens bijpraten met bekenden en gezellig een glaasje drinken,
loop dan even binnen in het WeveHUIS aan de Wevelaan 4 (achter de Regenboogschool).

Ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen: voor hen zijn er spelletjes en ze kunnen knutselen of kleuren.
Het Buurtcomité wenst u nu alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe, en wij hopen u te ontmoeten 

op 17 januari 2016!
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Eind november heeft de gemeenteraad
het plan voor de herinrichting van de
Kapteynlaan vastgesteld. De allerlaat-
ste wijzigingen in het plan op een rij:
1. De kruising van de Wevelaan wordt

alsnog voorzien van een zebrapad.
2. Voor de Kapteynlaanflat komt aan

de straat wel ‘langsparkeren’. Dit
was het nadrukkelijke advies van
een verkeers-audit. 

3. Er komt een verkeersplateau ter
hoogte van de spoorwegovergang.

4. De weg wordt ter hoogte van de
bushaltes niet verbreed. Fietsers
moeten even wachten als de bus
stilstaat bij de halte. 

De verwachting is dat de gemeente
halverwege 2016 begint met de 
herinrichting van de Kapteynlaan. 
Of de herinrichting werkelijk leidt tot 
minder sluipverkeer zal moeten blijken 
uit een verkeersmeting. Die verkeers-
meting zal plaatsvinden als de ver-
schillende bouwplannen in en rondom
Tuindorp Oost voltooid zijn. 
Begin november was er alvast een nul-
meting. Hiernaast vind u het aantal 
motorvoertuigen (mvt) per etmaal op 
de werkdagen op diverse punten in de
wijk.

Eenzaamheid is van
alle leeftijden
Eén op de drie volwassen Neder-
landers voelt zich eenzaam. Eén op
de tien Nederlanders is zelfs erg 
eenzaam. Eenzaamheid is een groot
maatschappelijk en onzichtbaar 
probleem. We denken dan vooral aan
ouderen die eenzaam zijn. Maar een-
zaamheid is van alle leeftijden. 

Vriendschapsbemiddeling
Op internet, bijvoorbeeld
www.eenzaamheid.nl, kan men veel
informatie vinden over initiatieven om
eenzaamheid te ‘bestrijden’. Nieuw is de
vriendschapsbemiddeling voor Utrechters
tussen de 18 en 50 jaar, mensen die 
verlangen naar meer of betere vriend-
schappen. Voor hen is er nu ‘Vriendschap
in Utrecht’, een project van U-Centraal.
‘Vriendschap in Utrecht’ biedt naast
bemiddeling ook personal coaching voor
wie een extra steuntje in de rug nodig
heeft. 
‘Vriendschap in Utrecht’ is een aanvulling
op ‘Rechtstreeks’ dat al twintig jaar 
50-plussers in Utrecht met elkaar in 
contact brengt. ‘Rechtstreeks’ leidt niet
alleen tot vriendschappen. Er zijn ook
groepjes deelnemers die samen uit eten
gaan eten, wandelen of boeken be-
spreken. 

Meer weten?
Vriendschap in Utrecht: 
www.u-centraal.nl/vriendsschap
Rechtstreeks: 
www.u-centraal.nl/rechtstreeks
Beide projecten zij telefonisch bereikbaar
op 23 61 741

De wijk in en uit: mvt/etmaal
Sartreweg vanaf K. Alfrinkplein 6261
Aartsbisschop Romerostraat 4020
Kapteynlaan bij Spoor 6292
Kapteynlaan bij Eyckmanlaan 6403
Winklerlaan bij Eyckmanlaan 1512
Van Everdingenln bij K. de Jongweg 3372

Binnen de wijk:
Valetonlaan bij Kapteynlaan 830
Lamerislaan bij Kapteynlaan 773
Winklerlaan bij Kapteynlaan 859
Wevelaan bij Kapteynlaan 634
Kouwerplantsoen bij Kapteynln (1) 130
Kouwerplantsoen bij Kapteynln (2) 127

Plan Kapteynlaan definitief

Het geplande zebrapad bij de Wevelaan

Langsparkeren voor 12 auto’s bij de Kapteynlaanflat

Het is alweer even geleden, 
maar op 30 oktober trok een 

stoet heksen, spoken en ander
gespuis door de wijk. 

Voor een impressie van deze
Halloween-avond kijk op
www.denieuwegaard.nl

Vuilnis afhaalkalender:
Tijdens de feestdagen is de afhaalkalender
ongewijzigd.
Zie ook: www.mijnafvalwijzer.nl

Sint Maarten in Tuindorp Oost
Vol enthousiasme liepen de kinderen 

op 11 november door het donker van deur 
tot deur. Soms een beetje twijfel, 
‘staat daar nou een lantaarntje/

kaarsje of niet?” 

Want zoals u weet zingen 
de kinderen alleen een liedje als er 
een kaarsje voor het raam staat. 

Wilt u volgend jaar ook kinderen aan de deur 
met Sint Maarten zet dan duidelijk een kaarsje 

voor het raam, of misschien zelfs buiten. 
Dan lopen ze uw huis niet voorbij. 
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Euclideslaan 201
3508 AE Utrecht
030 – 263 50 91
mediation@vanvanriet.nl
www.mediatorsvanvanriet.nl

Bericht 
van het
Buurtcomité
We vinden het belangrijk dat

de buurt meer betrokken wordt bij de
activiteiten van het Buurtcomité.
Daarom zullen we u regelmatig op de
hoogte brengen van voor de buurt
interessante onderwerpen uit onze 
vergaderingen. Ontwikkelingen in de
buurt worden door het BC op de voet
gevolgd. Daarom een oproep om het
BC te komen versterken. 

Versterking voor het BC
We zijn met name op zoek naar iemand
die interesse heeft in buurtpolitiek,
ruimtelijke ordening en (nieuw)bouw-
projecten. Wilt u meer weten dan infor-
meren de leden van het BC u graag. 

Nieuws uit de vergadering van 
2 november 2015: 
Op zondag 17 januari 2016 houden
we onze traditionele Nieuwjaars-
receptie. Elders in de Wijkkrant leest 
u hierover meer.
22 mei 2016: 
Kunstroute Tuindorp Oost
We zijn van plan om op zondag 22
mei, van 14:00 tot 17:30 uur 2016,
in navolging van een soortgelijk 
initiatief in Voordorp, een kunstroute
voor Tuindorp Oost te organiseren.
Kunstenaars uit de buurt kunnen hun
werk laten zien of horen aan buurt-
bewoners. Het WeveHUIS zal op deze
dag een centrale ontmoetingsplek 
zijn. Noteer de datum dus vast in uw
agenda. 
Het organisatieteam kan nog wel
wat versterking gebruiken, dus
vindt u het leuk om hieraan mee te
werken, meld het ons dan. 
Verdere mededelingen over deze
dag volgen.

Als opvolger van onze secretaris 
Hans Lubach, die in juli overleed, is
door het bestuur benoemd:
Willem Kok, 
Fruinplantsoen 26, 3571 PP Utrecht
Het e-mailadres van het Buurtcomité is:
tuindorpoost@tuindorpoost.nl
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In de Keuzegids 2016 Voltijd staat de
Marnix Academie in de regio Midden
en Oost op de eerste plaats in de 
ranglijst van pabo’s. De Utrechtse
pabo deelt de eerste plaats met
Iselinge uit Doetinchem. In de regio 
is de Marnix Academie de enige pabo
waarvan de totaalscore gestegen is
ten opzichte van vorig jaar. 

Over de Marnix
Academie
De Keuzegids vermeldt
over de Marnix Academie:

‘De opleiding aan de Marnix Academie in
Utrecht behaalt heel aardige resultaten
en hoeft ondanks de forse studenten-
aantallen geen klachten tegemoet te 
zien over gebrekkige communicatie of
organisatie. Ook inhoudelijk zijn er geen
klachten.’

Stijging
De eerste plaats in de regionale ranglijst

betekent een stijging met vier plaatsen.
Ook in de landelijke ranglijst is de Marnix
Academie gestegen. Van de elfde plaats
vorig jaar, is de Marnix Academie op-
geklommen naar de zesde positie. In de
landelijke lijst zijn 44 pabo’s opgenomen.

Keuzegids
De Keuzegids HBO wordt uitgegeven
door het Centrum Hoger Onderwijs
Informatie (CHOI). Zie voor meer 
informatie www.keuzegids.org. 

We hebben ateliers op De Regenboog
en op De Marnix. We leren schilderen,
animatie, figuurzagen, muziek maken
en met computers werken dat doen de
kinderen van groep 5 tot en met 8.

Groep 2 tot en met 4 leren muziek
maken, fotografie, vilten, mozaïeken
en fantasiedozen maken. Het is super-
leuk en leerzaam en de kinderen
hebben super veel plezier! Zorg dat de
kinderen niet ziek worden want dit

willen ze niet missen. Groep 5 t/m 8
heeft allemaal groepen a,b,c,d en e.
Twee groepen gaan naar De Marnix.
En dat wisselt steeds af. Kort gezegd
de groepen draaien door. Groep a
doet aan houtzagen. Het begint
gemakkelijk en wordt steeds moei-
lijker. Ze maken figuren van hout en
timmeren en zagen. Het zijn drie
lessen van 13:15 tot 15:00 uur. 
Groep b doet aan Afrikaanse muziek
met jambe’s dat zijn trommel-
instrumenten. Groep c programmeert
met Elsa (van de film Frozen) en
maakt computerspelletjes. Groep d
gaat bij De Marnix schilderen en krijgt
les van studenten. Groep e gaat ook
naar De Marnix en leert omgaan met
fotografie en animatie waar ze zelf
een filmpje in elkaar zetten. En
iedereen komt aan de beurt met alle
onderdelen. Superleuk! Veel groetjes
van alle groepen van De Regenboog!

Marnix Academie beste pabo
in regio Midden en Oost

De Regenboog werkt samen
met Marnix Academie atelier
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AGENDA

We hopen je snel een keer te zien voor 
lunch, borrel of diner in Gastmaal Café.

Al plannen voor december? Laat onze koks 
je kerstdiner bereiden zodat je het alleen 
nog maar hoeft op te warmen!

31 december kun je bij ons in het café oud 
en nieuw vieren! Check facebook voor 
recente info.

drank- & spijslokaal

griftstraat 2 • utrecht • 030 271 82 00

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

Woensdag 18.30 - 22.30 uur,
Breicursus. Carla Meijsen 

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

VASTE ACTIVITEITEN

Zondag 10 januari, 11.00 – 11.45 uur
Poppentheater: Geitje Bij
Poppentheater van Rik Rikken voor peuters en
kleuters. 

Donderdag 
17 december 

9.15 - 12.00 uur. Netwerkcafé voor
werk- en opdrachtzoekenden
In 2013 nam ZZP’er Evalien van 
’t Veen het initiatief in haar wijk
(Leidsche Rijn) maandelijks samen 
te komen met mensen die net als zij
op zoek waren naar werk. Het werd
een blijvend succes. In 2015 is dit 
initiatief ook buiten Leidsche Rijn
opgepakt. Er zijn inmiddels diverse
In Between Cafés in de regio
Utrecht, ook eentje in Utrecht 
Noord-oost.
Eén ochtend in de maand kunnen werk-
zoekenden in het ‘In Between Café’ 
inspirerende workshops volgen, hun 
sollicitatiebrief en cv onder de loep
nemen en netwerken. Het In Between
Café werkt volgens het principe van
‘waardebepaling achteraf’. Dit houdt in
dat de bijeenkomst vrij toegankelijk is,
maar naderhand bepaal je wat de work-
shop je gebracht heeft en geef je een
passende waardering. Dat mag ook een
waardering in natura zijn, bijvoorbeeld
zelf een workshop verzorgen.

Dinsdag 10.00 uur,
Burenbakkie, Bezoekershal
Woensdag en vrijdag
10.00 - 11.30 uur,
Peuterclub, Speelhonk 
(niet in de vakantie)

Woensdag en zondag
14.00 - 16.00 uur,
Kinderclub, 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

Op 17 december zijn er 4 workshops:
• Communiceren met lef voor aardige

mensen – door Mirjam Nagel
(www.reversecoaching.nl)

• Samen netwerken – door Fien van
Walbeek, beleidsaviseur

• Geluk in je leven is niet de bestem-
ming, maar de reis – door Sheila Kroes
(www.talentconnection.nl)

• Workshop van Monique de Jong
(www.innerstebuiten.nl)

Het In Between Café in Utrecht
Noordoost vindt plaats in
Buurtcentrum de Leeuw. 
De data in 2016 zijn: 28 januari, 
25 februari, 24 maart, 28 april, 
26 mei en 23 juni.
Voor meer informatie over het In
Between Café Noordoost kun je 
contact opnemen met Sharda Kalicharan
of de website bekijken. 

In Between Café Noordoost
Locatie: Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht 
Sharda Kalicharan, 06 398 848 66
inbetweencafeuno@gmail.com
www.inbetweencafe.nl

In Between Café Utrecht Noordoost

Sta jij graag op je handen? 
Turnen kan bij ons op elk niveau. Voor meer informatie of inschrijven: www.dookenv.nl
Belangstelling voor de gym/turnlessen? Laat uw zoon of dochter dan deelnemen aan 
2 introductielessen op woensdag in de gymhal aan de wevelaan 2-4.
15.00 - 16.00 4 t/m 8 jaar  -  16.00 - 17.00 8 t/m 10 jaar



5

Donderdag 24 december, 21.00 uur
Carols in de Tuin
Kerstviering Tuindorpkerk
Na de winter komt de lente
Wordt de grijze lucht weer blauw 
maar al ben je uit de oorlog
Komt de oorlog ooit uit jou?
Deze regels zingt Marco Borsato en daar-
mee treft hij de kern van wat mensen
bezig houdt die met vluchtelingen te
maken hebben: zal die oorlog uit al die
vluchtelingen wegraken? 
Vluchtelingen, kinderen, vrouwen, 
mannen, dagelijks wordt er over hen
gesproken in het nieuws. Maar wat houdt
hen eigenlijk bezig? Hoe overleven zij in
een wildvreemde omgeving, en aan wie
kunnen ze hun verhalen kwijt?

Op weg naar Advent en Kerst, trekken de
beelden van kinderen en volwassenen op
de vlucht met ons mee. Op kerstavond,
viert de Tuindorpkerk al jaren lang een
viering georganiseerd door jongeren en
voor jongeren onder de naam Carols in de
Tuin. Het is een viering voor jong en oud,
voor iedereen die samen wil vieren:
samen klassieke Engels carols en moderne
ballads zingen, elkaar verhalen vertellen,
licht ontsteken voor bekenden en elkaar
verwarmen met liefde, hoop en glühwein.

Iedereen is welkom om op kerstavond 
24 december in de Tuindorpkerk om op
verhaal te komen. 

Tuindorpkerk
Professor Suringarlaan 1, Utrecht

Tuindorpkerk

In de Pauluskerk aan het Willem de 
Zwijgerplantsoen in Tuindorp zijn er rond
Kerstmis en Oud/Nieuw de diverse 
activiteiten. U bent van harte welkom.

Donderdag 24 december, 19.00 uur 
Kinderkerstviering met kerstspel

Donderdag 24 december, 22.00 uur 
Kerstnachtmis

Vrijdag 25 december, 10.30 uur 
Kerstviering

Vrijdag 25 december, 15.00 uur 
Kindje Wiegen
Het kerstverhaal voor de allerkleinsten

Zondag 3 januari, 10.30 uur 
Startviering met Nieuwjaarsborrel

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

Zondag 20 december, 10.30-11.15 uur
Kerk open om 10.00 uur.
Muzikale adventsviering 
Met medewerking van Vocaal Ensemble 8
Zonder, Jan Koert Brinkman (orgel) en
prof. Dr. M. Brinkman, (liturg/spreker).

Donderdag 24 december, 22.00 uur
Kerstnachtdienst
Kerk open om 21.15 uur, samenzang van
traditionele kerstliederen vanaf 21.40 uur. 
Met medewerking van Ds. N. Meynen
(voorganger), Aartjan van Pelt (orgel) en
Octet koor Quasiniente.

Op last van de brandweer houden wij het
middenpad en de ruimte voor de midden-
deur vrij. 

Na afloop bent u uitgenodigd door de
bewonerscommissie Blauwkapel om op
het kerkplein een bekertje Glühwein of
chocolademelk te drinken.

Tel. 228 73 42
kerkblauwkapel@hotmail.com
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Bezoekadres: Kapeldwarsweg 2, Utrecht
(geen postadres)

Onderwegkerk  
Blauwkapel

Pauluskerk

Zaterdag 9 januari, 15.00 - 17.00 uur
Nieuwjaarsreceptie
Wij heffen graag het glas met u op het
nieuwe (tuin)jaar.

Sluiting hek: Het hek sluit in de herfst
en winter om 16.00 uur (en niet om
18.00 uur, zoals in de vorige wijkkrant
vermeld stond). Dit is niet alleen omdat
het vroeg donker is, maar ook voor de
veiligheid.

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

Scouting de Derde
Utrechtse Groep 
Zondag 20 december, 
12.00 - 16.00 uur
Kerstmarkt
Scouting de Derde Utrechtse Groep
organiseert een ware familie kerstmarkt
voor jong en oud. Op deze dag wordt u
verwelkomd op het scoutingterrein aan
de Kögllaan. Daar opent de scoutingroep
een Glühwein-café tegen de dorst, waar
ook non-alcoholisch dranken worden
geschonken. Er is een oliebollenkraam 
en er zijn kraampjes waar u de laatste
kerstversieringen en/of cadeautjes kunt
kopen. 
Scouting de Derde Utrechtse Groep 
Kögllaan 26, Utrecht

Ook adverteren in 
deze wijkkrant?

Wij informeren u graag over 
de mogelijkheden. 

Stuur een bericht naar 
redactie@tuindorpoost.nl
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De waterlopen
in en om
Tuindorp Oost
In de vorige wijkkrant heeft u
kunnen lezen over de data-
verzameling van Leo Huls. 
Een van de onderwerpen

waarover hij informatie heeft verzameld
zijn de waterlopen. Vorige keer beschreef
de wijkkrant de geschiedenis van het
Zwarte Water. Deze keer gaan we in op de
De Put en de zogenaamde Amev rivier.  

De Put
Het water langs de Jordan-
laan heet De Put. Eigenlijk
een bijnaam, die ver-

moedelijk eind 19e eeuw ontstaan is, na het uit-
graven en verbreden van dit, sinds de 12e eeuw
bestaande stuk Oostveense Vaart. Het water liep
vanaf de toenmalige Kleine Singel (bij de Kapel-
straat) noordwaarts langs de Blauwkapelseweg
en de Jordanlaan naar Blauwkapel. Daar ging
het samen met het Zwarte water over in de
Maartensdijkse Vaart. 
Het eerste stuk is gedempt maar nog herken-
baar aan de lagerliggende huisjes langs de
Blauwkapelseweg. Het stuk langs de Jordanlaan
tot Blauwkapel is ten tijde van de Hollandse
Waterlinie, in 1870, verbreed en verdiept. Het
werd een deel van de verbindingsweg tussen de
forten De Bilt en Blauwkapel en ook deel van de
verdedigingslinie tussen Oostbroek en Blauw-
kapel. Deze linie liep langs de Hooftdijkse
Wetering – waarvan nog een restant achter de
huizen van de Huizingalaan – met als zijtak, 
net voor het Eijkmanplein, het water Van de Put,
dat toen naar Blauwkapel doorliep. Nu mondt
het uit in het Zwarte Water bij de Winklerlaan.

De Amev rivier
De Amev rivier is de meer
bekende bijnaam van de
onbekende Rijnsweerdse

Wetering. Een belangrijk water dat o.a.
Maartensdijk voorziet van water uit de Kromme
Rijn. Dit water loopt langs de Weg tot de Weten-
schap door Rijnsweerd, door park Bloeyendaal
en langs de Voorveldsepolder. Tot slot gaat het
voor langs de Veemarkt en bij de Kögllaan onder
het stadsspoor door waarna het verder gaat
naar Blauwkapel.

Op de website Datavaria.nl vindt u meer 
uitgebreide informatie over de waterlopen. 

Deel 2
Wist u dat…

Wist u dat…sinds 19 november het Hooghiemstragebouw na 99 jaar weer 
2 torenspitsen heeft. Het gebouw uit 1912 kreeg in 1916 twee extra ver-
diepingen, waarna de torenspitsen niet meer terugkeerden. Het gebouw dat
werd gebouwd als pakhuis voor een veevoederfabriek is al geruime tijd een
bedrijfsverzamelgebouw. De fam. Hinfelaar stuurde ons deze foto’s. 

Wist u dat…de gemeente een initiatievenfonds heeft waar u een beroep op
kunt doen voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. De gemeente wil met
het geven van een bijdrage meer mensen stimuleren om zich vrijwillig in te
zetten voor elkaar, de buurt, de wijk of de stad Utrecht. Denk hierbij aan het
stimuleren van ontmoeting, het planten van meer groen of het opknappen van
een pleintje. U leest er meer over op de website van de gemeente Utrecht.

COLOFON
Redactie-adres Wijkkrant
Van Everdingenlaan 18, 3571 NP Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
Stichting Wijkkrant Tuindorp Oost
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41

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.
Met jouw hulp maken wij in 2016 weer een wijkkrant. 
Meld je aan!
Oplage: 3000 exemplaren. Verschijning: 6 x per jaar

De redactie van uw wijkkrant wenst u ook dit jaar 
een fijne kerst en een gelukkig 2016. 

Wij willen bij deze ook alle bezorgers van de 
Wijkkrant bedanken voor hun inzet.

Nieuwbouw op de Groene Kop
Op 1 december organiseerde de gemeente een bijeenkomst over de Kop van
Tuindorp, ook wel de Groene Kop genoemd. Het hier gelegen zorgcentrum 
voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en zal gesloopt worden. 
Op deze plaats komen ca. 170 ruime levensloopbestendige appartementen en
35 zorgappartementen. 
Naar aanleiding van diverse reacties en ideeën is het plan uitgewerkt tot een
concept stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE). Dit SPVE en het
‘functioneel ontwerp buitenruimte’ kunt u vinden op www.utrecht.nl door 
daar te zoeken op ‘herontwikkeling groene kop’. 
Behandeling door de gemeenteraad wordt halverwege 2016 verwacht.
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