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Bas brengt kinderen uit 
verschillende wijken samen

Bas van Ree (10 jaar, leerling van basisschool De Beiaard) is de 
bedenker van de Utrechtse Talentenweek. Met zijn week bracht hij 
niet alleen kinderen uit verschillende Utrechtse wijken bij elkaar, 
maar hij trok er ook de aandacht mee van het AD, RTV-Utrecht en 
de Burgemeester. Bas: “De burgemeester heeft met kinderen gekletst 
en hij vroeg hoe het was.”

De eerste Talentenweek – de Talentenweek Summer Special – vond plaats van 
20 t/m 24 augustus in De Dreef in Overvecht. Bijna 50 kinderen uit Voordorp, 
Tuindorp, Tuindorp Oost, Wittevrouwen en Overvecht hebben eraan mee-ge-
daan. De week zat vol met allerlei workshops: muziek, creatief, koken, theater, 
sport, media en techniek. En het idee voor deze Talentenweek komt dus uit het 
jonge brein van de 10-jarige Bas. 

Niet later
Hoe komt een jongen van tien op 
zo’n idee? Bas legt het ons haarfi jn 
uit. We praten met hem en zijn 
moeder bij hem thuis aan de 
keukentafel. 
Bas: “Ik zat naar een televisie-
programma te kijken over jongeren 
die in een muziekband speelden 
en toen zei ik: ik wil later een plek 
maken waar kinderen hun talenten 
kunnen ontwikkelen. En toen zie mijn 

vader: waarom dan pas, waarom niet 
nu?” Dat was een goeie opmerking 
van zijn vader. Samen met zijn ouders 
is Bas zijn wens gaan uitwerken. 
“Ik heb het dus bedacht en mee-
georganiseerd wat ik kan”, vertelt 
Bas daarover. 

Verborgen talent
Ook op de vraag naar het waarom 
van de Talentenweek kan Bas helder 
antwoord geven. Tijdens het praten 

kijkt hij wel af toe naar zijn moeder 
voor bevestiging of steun, maar die 
zijn op geen enkel moment nodig. 
Bas legt het met gemak uit: “In de 
Talentenweek kun je nieuwe dingen 

leren, dingen doen die je anders 
niet doet. Misschien heb je wel een 
verborgen talent? Dat weet je niet. In 
de Talentenweek heb je kans dat te 
ontdekken.”

Masterclasses
Ontdekken wat je leuk vindt of waar 
je talent voor hebt, kon dus in allerlei 
workshops. Zelf houdt Bas erg van 
muziek. “Ik zing graag en begeleid 
mezelf op de piano. En ik zit op 
musical-les. Maar media vind ik ook 
leuk. En techniek. Ik vind alles leuk.” 

“Samen met zijn ouders   
      is Bas zijn wens 
            gaan uitwerken ”
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Ook meedoen?
Wil je meer weten of meedenken over de Talentenweek? 
Of wil je  eraan meedoen? 
Stuur een mailtje naar talentenweek@gmail.com of kijk op 
www.talentenweekutrecht.nl 

Financiering
De Talentenweek is tot stand gekomen met steun van het 
Initiatievenfonds van de gemeente en het Ik ben geweldig-
Fonds. 
Daarnaast hebben een aantal commerciële ondernemingen 
de week fi nancieel of in natura gesponsord. 

Naast de dagelijkse workshop waren 
er op vrijdag ook een aantal master-
classes. Bas: “Een masterclass duurt 
niet 1 uur maar 2 uur en dan ga je 
dieper op iets in.” 

Andere kinderen
Naast het ontdekken van je talent, 
of misschien wel talenten, heeft de 
week ook een sterk sociaal aspect. 
Bas: “We spelen altijd met kinderen 
uit onze eigen wijk en van onze eigen 
school, maar in de Talentenweek kom 
je ook in contact met kinderen van 
andere scholen en uit andere wijken. 
Je leert elkaar kennen en kunt van 
elkaar leren. En ook elkaar helpen.”  

En die kennismaking heeft zeker 
plaatsgevonden. Moeder Daniëlle: 
“Er zijn zelfs al telefoonnummers 
uitgewisseld! Hoe mooi is dat! Dat 
is iets wat je van te voren misschien 
wel hoopt, maar altijd maar moet 
afwachten of een beginnende 
vriendschap ontstaat tijdens de week. 
Kinderen leerden elkaar kennen 
omdat ze een gezamenlijke interesse 
hebben, of in een workshop gingen 
samenwerken.” 

Flyeren op scholen
Om de Talentenweek te laten slagen, 
moesten er natuurlijk wel kinderen 

mee gaan doen. Dus vooraf is er fl ink 
wat promotie gemaakt. Bas: “We 
hebben een heleboel fl yers gemaakt 
en uitgedeeld op scholen.” Daniëlle 
gaat verder: “En ook via diverse 
wijk- en buurtorganisaties en social 
media hebben we de week bekend 
gemaakt.” Met succes. Het nieuws 
over de Talentenweek bereikte niet 
alleen de kinderen. Ook de pers, 
wijkwethouder Kees Diepeveen en 
burgemeester Jan van Zanen raakten 
geïnteresseerd en enthousiast.

Meer Talentenweken
Vanuit verschillende hoeken, zoals 
de kinderen, ouders, burgemeester 
en wijkwethouder horen we dat dit 
initiatief zo leuk was, en dat ze het 
graag nog een keer willen. En dat 
willen Bas en Daniëlle ook! Daniëlle: 
“Volgend jaar gaan we zeker weer 
een Talentenweek organiseren.” 
Moeder en zoon kijken elkaar aan: 
“En zeer waarschijnlijk ook al eerder. 
We willen de kinderen die nu ge-
weest zijn, daar graag bij betrekken. 
We gaan ze vragen: wat zouden jullie 
willen? Dan organiseren we het met 
de groep.” Bas: “Dan wordt het een 
groepsding.”  

“Volgend jaar gaan
     we zeker weer 
       een Talentenweek 
                  organiseren”
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Op vrijdag 21 september staat basisschool 
De Beiaard in het teken van duurzaamheid. 
Hiermee hoopt de school niet alleen de kinderen en 
de ouders bewust te maken van hun bijdrage aan 
een leefbare, duurzame wereld van morgen, maar 
ook bij te dragen aan een duurzamere wijk. 

Vanaf 15.00 uur zijn ouders èn buurtbewoners van 
harte welkom op het schoolplein van de Beiaard. 
De 85 glimmende nieuwe zonnepanelen op het dak 
worden dan offi cieel en feestelijk in gebruik genomen. 
Hiermee kan de school bijna geheel in de eigen energie-
behoefte voorzien. Er zijn ook medewerkers aanwezig 
van Energie U en stichting Technotrend om buurt-
bewoners te informeren over de verschillende fi nancieel 
aantrekkelijke mogelijkheden om zelf of gezamenlijk 
zonnepanelen aan te schaffen.

Kinderen aan de slag
In de ochtend gaan de kinderen zelf aan de slag met 
het thema duurzaamheid. De oudste kinderen gaan zelf 
zonnepanelen bouwen. De jongere kinderen maken 
kennis met Solly, de zon-etende robot, of krijgen een 
gastles over de plastic soep in de oceaan. In de middag 

is de jaarlijkse sponsorloop waarbij dit jaar de opbrengst 
geheel naar de Plastic Soup Foundation gaat. 

Energie-ambassade De Beiaard
In samenwerking met Stichting Technotrend is De Beiaard 
op weg om een echte Energie-Ambassade geworden. 
De ambitie van het project is zonnepanelen op de school 
én op daken van omwonenden. Hiervoor wordt samen-
gewerkt met Energie-U, actief op het gebied van zonne-
panelen en verduurzaming in de wijk. Daarnaast kijkt 
De Beiaard naar verdere verduurzaming van het gebouw. 
Zo is al overal zuinige LED-verlichting geïnstalleerd. 

Solly eet zonnestralen
En de kinderen van De Beiaard leren over zonne-energie 
via het lespakket Solly en bijbehorende zon-etende robot. 
Deze robot kan zonnestralen eten met de zonnepanelen 
in zijn mond.

De Beiaard
Van Loonlaan 46

Basisschool De Beiaard helpt mee aan een duurzame wijk

Kinderen bouwen zonnepanelen 
en Solly eet zonnestralen

Advertentie

Verantwoord afslanken zonder dieet  
naar het gewicht dat bij u past  

Le e Doornbos  |  06 1565 6804  
C. Mendesstraat 18 - 3573 AT Utrecht  
www.goedinvorm-voordorp.nl 
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Het vorige nummer van de wijkkrant was grotendeels gewijd aan dieren in de wijk. We hebben toen 
ook een interview over bijen gemaakt, maar door computerproblemen ging dat vraaggesprek volledig 
verloren. We vonden het onderwerp belangrijk genoeg om opnieuw naar de Pioniers te gaan en over 
bijen te schrijven. Hierbij dus onze herkansing.

Zorg voor 
tienduizenden 
dieren

In iedere kast woont één bijenvolk. 
Dat bestaat uit een koningin, de 
mannetjesbijen, die darren worden 
genoemd, en natuurlijk ook uit 
vrouwtjesbijen, de werksters, waar-
over veel te vertellen valt. Bij de 
kasten is het een drukte van belang. 
De ingang is een brede spleet aan 
de onderkant van de kast met een 
horizontale plank ervoor. Je ziet bijen 
komen aanvliegen, die dan op die 
plank landen en door de spleet naar 
binnen gaan. 

Er zijn ook bijen die maar wat rond-
scharrelen op die plank. “Die hangen 
niet zo maar wat rond hoor, het zijn 
de wachters”, legt Tine uit: “Dat zijn 
werksters, die oppassen dat er geen 
bijen binnenkomen van een vreemd 
volk; vreemde bijen ruiken anders en 
die moeten ze niet hebben in deze 
kast. Wegwezen!” Maar werksters 
bekleden nog veel meer functies 
in het bijenvolk. Tine vertelt dat er 
bijvoorbeeld ook poetssters zijn, bijen 
die de boel een beetje netjes houden 

daarbinnen: er gaat wel eens een bij 
dood en die moet dan opgeruimd 
worden. Weg daarmee! Weer andere 
bijen zorgen voor het doorgeven van 
stuifmeel en nectar. 

De bijen, die we zojuist zagen 
binnenkomen waren haalbijen, 
dat zijn de volwassen vrouwtjes. 

Zij vliegen rond door de wijk en in 
onze tuinen op zoek naar nectar en 
stuifmeel. Dat vinden zij op en in 
bloemen. Daarom zien we ook altijd 
bijen op een mooie struik van bloem 
naar bloem vliegen: ze slurpen wat 
zoete nectar op en ondertussen blijft 
er stuifmeel aan hun pootjes plakken. 
Daarmee vliegen ze terug naar de 
kast. De meegebrachte spullen 
worden overgenomen door de 
transportbijen, die zorgen dat alles 
op de juiste plek in de kast terecht 
komt. Het is voer voor de jonge bijen.

De koningin
De allerbelangrijkste vrouwtjesbij is 
de koningin van het volk. De 
koningin komt bijna nooit buiten 
want ze is altijd bezig eitjes te 

“ Ieder volk telt in de
     zomer wel 40- of
        50-duizend bijen ”

Tine Trap heeft de zorg voor maar liefst tienduizenden dieren. Samen 
met haar partner Karin en met imker Ludy houdt ze op het amateur-
tuinencomplex de Pioniers bijen. Er leven daar momenteel zes bijen-
volken. Ludy heeft drie kasten – zo heten de moderne bijenwoningen – 
en Tine en Karin hebben er samen ook drie. Ieder volk telt in de zomer 
wel 40- of 50-duizend bijen! 

Het is een drukte van belang op de vliegplank. Foto inzet: Bij met oranje stuifmeel.
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leggen, op topdagen in de zomer 
wel 2000 per dag.  Ze legt die eitjes 
in cellen in een honingraat. Er zijn 
steeds jonge voedsters in de buurt, 
die de koningin voortdurend ver-
wennen met lekkere hapjes.

Word je als bij geboren als koningin 
of is het een werkbij, die promotie 
heeft gemaakt binnen het bijenvolk? 
Dat zit zo: als de koningin te oud 
geworden is en dood gaat gaan de 

verzorgsters heel extra goed zorgen 
voor een aantal nog overgebleven 
eitjes. Die eitjes krijgen een wat 
grotere cel in het honingraat. Als die 
eitjes zijn uitgekomen zijn het larfjes, 

die ook weer extra goed verzorgd 
worden. Zijn ze groot genoeg, dan 
gaan ze zich verpoppen en komen 
daarna als extra groot jong bijtje 
terug. Dan ontstaat er een soort 
strijd tussen de eerste twee, die zijn 
uitgekomen: de oudste gaat tuten 
(dat kun je buiten de kast zelfs horen) 
en de andere kwaakt. 

De sterkste wint en is daarom de 
nieuwe koningin. Zij maakt dan een 
“bruidsvlucht”, een wonderlijk ver-
schijnsel. Zij gaat de kast uit en 
vliegt de wijde wereld in. Een hele-
boel bijen vliegen achter de jonge 
koningin aan, vooral darren. 
Die mannetjes gaan de koningin 
bevruchten: dar na dar na dar na dar. 
Uiteindelijk is het hele dikke lijf van 
de nieuwe koningin gevuld met ge-
noeg sperma om die duizenden eitjes 
te kennen leggen. Ze gaat terug naar 
de kast en doet haar werk.

Nieuw volk
Als de kast te vol wordt besluit de ko-
ningin een nieuw volk te stichten. Ze 

verlaat de kast voor de tweede 
keer in haar leven en heel veel bijen 
van haar volk volgen haar. Je ziet 
dan een enorme zoemende wolk 
door de lucht zweven: een zwerm. 
Als de koningin ergens gaat zitten, 
bijvoorbeeld op de tak van een 
boom, dan gaan al die andere bijen 
daar ook zitten, naast en op elkaar 
en zo vormt zich dan een geweldige 
bol van bijen; soms is die wel 40 cm 
groot. Als de imker geluk heeft heeft 
ze het zwermen al zien aankomen 
en heeft ze gezorgd voor een mooie 
schone kast voor het nieuwe volk. De 
grote zwerm wordt voorzichtig uit de 
boom gehaald en in de kast geplaatst 
en iedereen gaat daar meteen aan 
het werk: schoonmaken, de poort 
bewaken, koningin verzorgen, 
transport van stuifmeel en nectar, 
eitjes leggen en noem maar op. 

De oude kast heeft 
dan geen koningin 
meer, want die is weg-
gezwermd. De over-
gebleven werksters 
gaan dan weer een 
nieuwe koningin 
kweken en dan begint 
het hele verhaal op-
nieuw. Darren doen 
eigenlijk niks, die 
hebben de jonge 
koningin bevrucht en 

verder dienen ze nergens toe; ze eten 
alleen maar van al het lekkers, dat de 
haalbijen hebben meegebracht. Dat 
kan niet en op een gegeven moment 
worden ze met vereende krachten 
naar buiten gewerkt: darrenslacht 
heet dat. Meestal is dat zo tegen 
het eind van de zomer en dan zie 
je bij de kast allemaal dode darren 
liggen… 

Honing
Bijen houden van honing en imkers 
ook. Als het in het voorjaar lekker 
weer begint te worden komen de 
haalbijen naar buiten en zoeken 
ze de bloemen op. Ze brengen de 
nectar, die ze uit de bloemen slurpen, 
naar binnen. Als een bij 200 bloemen 
heeft bezocht heeft ze één druppel 
honing verzameld! Toch zijn op een 
gegeven moment alle honingraten uit 
de kast vol. Wat ’n werk! De imker 
haalt de ramen met honingraten uit 
de kast en plaatst die in een honing-
slinger, waardoor de honing vrij 
komt. Als de honing eruit is, gaan de 
ramen terug in de kast en dan krijgen 

de bijen als tegenprestatie lekkere 
suiker van de imker. Dat honing-
slingeren kan je op gezette tijden 
zien gebeuren in het verenigings-
gebouw bij de Pioniers; kinderen 
mogen helpen. Dit voorjaar was er 
meer dag 50 kilo honing: heel wat 
potjes, die te koop zijn bij de tuin-
winkel. Eind juli/begin augustus is er 
nog een keer “geoogst”.

“Maar het gaat niet alleen om de 
honing”, zegt Tine, “bijen zijn nuttige 
om niet te zeggen noodzakelijke 
dieren. Echt noodzakelijk! Want als ze 
de nectar uit de bloemen halen blijft 
het stuifmeel aan hun pootjes kleven 
en als ze bij de volgende bloem 
nectar zoeken strijken hun pootjes 
het stuifmeel tegen de stamper van 
de bloem en daardoor kan de bloem 
vruchten maken. Dat is bij alle 
planten zo, dus als er geen bijen 
zouden zijn om de planten te be-
vruchten, zouden er ook geen appels, 
tomaten, peren of koolzaad meer 
komen. Een ramp voor de mensheid!

Bijenziektes
Alleen al daarom doen imkers hun 
uiterste best om bijenziektes te 
bestrijden. Eén van de ernstigste 
bedreigingen voor bijen is het 
onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp. 

Als bijen met dat goedje in aanraking 
komen gaan ze dood. (Mensen 
schijnen er ook kanker van te 
kunnen krijgen, werd laatst bekend). 
Roundup is nog 5 jaar te koop, maar 
het zou een zegen zijn als het in onze 
wijk nu al niet meer gebruikt zou 
worden. Er zijn goede alternatieven. 
Goed voor de bijen en goed voor 
Tuindorp Oost.

“De mannen gaan 
     de koningin 
       bevruchten: dar 
   na dar na dar na dar ”

“Bijen houden van 
       honing: imkers ook ”
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Weer naar school!
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Samen buiten...

...bij De Tuinkabouter en Villa Kakelbont.

Voor meer informatie:  www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

Kom een keer kijken! 
We geven je graag een rondleiding.
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De jeugd heeft de toekomst in 

Advertentie

“Waar laat je dan
     die kinderwagens 
                 en fi etsen? ”
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Intensieve huiswerkbegeleiding 
en bijles voor leerlingen van 

VMBO-TL, HAVO, 
VWO en Gymnasium

De Vooysplantsoen 53-54
3571 ZS Utrecht
030-636 85 10 / 06-225 005 34                             
info@matchpoint.nu
 

www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!
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 Tuindorp Oost

Steeds jonger
Rondkijkend in de wijk viel het de redactie op dat de wijk “verjongt”. 
Je ziet steeds meer jonge kinderen. Om onze indruk journalistiek te 
staven, zijn we even in de cijfers gedoken. En wat blijkt? We hebben het 
goed gezien. In 2009 was 2,6% van onze bewoners 0-3 jaar, in 2013 was 
dat gegroeid naar 3,6% en nu in 2018 is het zelfs 4,6%! Ook het aantal 
4-12-jarigen is toegenomen: in 2009: 6,%, in 2013: 6,4% en in 2018: 
6,6%. Een fi jne ontwikkeling We schrijven er graag over.

Bij een themanummer over de jeugd 
in Tuindorp Oost hoort natuurlijk een 
gesprekje van uw redacteur met die 
jonge ouders. En, niet te vergeten, 
met die jonge kinderen!

We spreken met Dennis (37) en 
met Koen (4).

Koen is deze week voor het eerst 
naar school gegaan en we vragen 
hem of hij het liefste binnen speelt 
of buiten. ‘’Binnen’’, antwoordt Koen 
meteen, een beetje tot verrassing van 
zijn ouders. ‘’Met de kazerne’’, vertelt 
hij verder, als ik hem vraag waarmee 
hij het liefste binnenspeelt. ‘’Van 
Brandweerman Sam!’’ En buiten? 
Buiten zijn zoveel mogelijkheden 
om te spelen dat Koen het even niet 
weet. Zijn moeder helpt hem even 
met alle mogelijkheden van fi etsen 

en skelteren, maar uiteindelijk kiest 
hij voor ‘’Pakkertje’’. Hij wordt altijd 
enthousiast als de iets grotere 
jongens van het pleintje bij hem 
op het raam komen kloppen om 
pakkertje te doen. Uw redacteur 

heeft met eigen ogen gezien dat 
hij ook graag (mee)rijdt op de grote 
skelter…

Dennis is vader van twee kinderen en 
woont met Sanne sinds eind 2016 in 
Tuindorp Oost. Hij heeft net dochter 
Annabel en Berend, zijn zoon van 
bijna 3 maanden oud, op bed gelegd. 
Ik vraag aan Dennis waarom ze voor 
Tuindorp Oost hebben gekozen om 
te gaan wonen. 

Waar woonden jullie eerst? 
We woonden eerst in een appar-
tement aan de Biltstraat, maar het 
werd toch wat teveel traplopen. We 
hebben nog in Zeist gekeken en in 
Oudwijk, maar daar had je met een 

bovenwoning nog steeds gedoe met 
trappen natuurlijk. Waar laat je dan 
die kinderwagens en fi etsen?
Toen zijn we hier gaan kijken, najaar 
2016 was de woningmarkt niet zo 
hectisch en konden we hier op ons 
gemak drie keer kijken voordat we 
de knoop doorhakten. De wijk leek 
ook niet zo populair, dus dat was wel 
prettig.

Wat vinden jullie de voordelen 
van Tuindorp Oost? 
Dennis somt op: ‘’De ruimte hier 
natuurlijk, het is geen postzegeltje. 

Zelf vond ik ook een schuurtje 
belangrijk. Lekker kindvriendelijk, 
rustig met alleen bestemmings-
verkeer en een hoop speeltuintjes. 
En niet onbelangrijk: lekker dicht bij 
de stad!’’

Waar moesten jullie het meest 
aan wennen? Wat missen jullie 
het meest?
Hij weifelt. ‘’Toch wel die stad. Zelf 
mis ik niet zoveel, maar we hadden 
echt een koffi etentje om de hoek. 
Dat is nu wat verder lopen. We 
ontmoeten onze vrienden, die ook 
in een volgende levensfase zitten, nu 
dus gewoon bij de Kinderboerderij, 
in het Griftpark!’’

Ik begrijp dat jullie ook het 
initiatief hebben genomen om 
gezamenlijk op vrijdagavond 
in de wijk buiten te sporten. 
Wat is dat precies? 
‘’Ze zijn op dit moment buiten bezig, 
zelf sla ik een keertje over. We doen 
dit met een groepje jonge ouders 
onder leiding van een Personal 
Trainer. Fitness lekker in de buurt, 
met de babyfoons of Tablets op een 
rijtje langs de kant’’.

(Mensen die mee willen doen kunnen 
even een mailtje aan de redactie 
sturen, dan brengen we jullie in 
contact met de initiatiefnemers)

“Binnenspelen,
          met de kazerne ”

“Het is geen
               postzegeltje ”

Tijdens het straatfeest afgelopen 
maand kreeg ik de bevestiging van 
wat ik het afgelopen jaar al merkte: 
onze straat en onze wijk zijn fl ink 
aan het verjongen! Nieuwe jonge 
ouders die kiezen om in Tuindorp 
Oost te komen wonen, met hun 
jonge kinderen. We kregen zelfs het 
afgelopen jaar al geboortekaartjes 
van pasgeboren overbuurkinderen 
in de bus. Ik weet niet hoe dat bij u 
in de straat is, maar bij ons was dat 
best al even geleden.
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Sint Maarten
Zondag 11 november, 17.45 uur
In het Wevehuis krijgen de kinderen 
een drankje en is er een gezellig 
voorprogramma. Daarna gaan de 
kinderen in groepjes op pad, onder 
leiding van ouders. 

Zet een kaars voor uw raam als u 
het leuk vindt dat de kinderen bij 
u komen zingen. Dan bellen de 
kinderen bij u aan. Woont u in een 
fl at, en zijn zingende kinderen ook bij 
u welkom? Geef dan uw adres door 
via tuindorpoost@tuindorpoost.nl. 

Wevehuis, Wevelaan 4

Expositie ‘Elke dag een kever’
t/m 7 oktober, 10.00 – 16.30 uur 
(niet op maandag)
Van zwerfafval tot kunst. Sandra 
Westgeest maakte een jaar lang van 
een op straat gevonden blikje een 
kever. Dat leidde tot honderden 
verschillende kevers.

Solidair Griftsteede
Zondag 23 september 
12.00 - 17.00 uur
Het verjaardagsfeest op Griftsteede, 
met activiteiten voor jong en oud.

Creatieve Natuur Bikkels 
Griftsteede
20 september, 
4 en 18 oktober, 
8 en 22 november, 
6 en 20 december 
15.30 - 16.45 uur 
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar 
die houden van knutselen met 
materialen uit de natuur, zoals 
lavendelzakjes, vilt of lampjes 
maken. 

Winterbikkels Griftsteede
1, 15 en 29 november, 
13 en 20 december, 
10 en 24 januari 
15.30 - 16.45 uur 
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar 
die houden van activiteiten bij de 
kinderboerderij zoals vuurtje stoken, 
dieren verzorgen, vogelvoer maken. 

Gritsteede/Griftpark
Van Swindenstraat 129, Utrecht
Tel. 753 38 40
www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten

Onderwegdiensten 
Zondagen 10.30 – 11.15 uur
Oecumenische diensten voor mensen 
‘onderweg’, die zich interkerkelijk 
verbonden voelen. 

Zomerconcerten
Zondag 30 september,  15.00 – 
16.00 uur
Feestelijk slotconcert met een 
cross-over van classic, folk en 
ragtime, gespeeld door Joel Lipton 
en Richard Marsden. Bij droog weer 
is er na afl oop op het terras voor 
het dienstgebouw gelegenheid na 
te praten onder het genot van een 
drankje. 

Kerk Blauwkapel 
www.onderwegkerkblauwkapel.nl 
Kapeldwarsweg 21, Utrecht

Overig Nieuws
Vrijwilligers gezocht voor Buurt Mobiel in Tuindorp Oost
Precies een jaar geleden schreven we over de Buurt Mobiel in 
Overvecht. Binnenkort rijdt de Buurt Mobiel ook in Tuindorp Oost. 
Ouderen en mensen met een beperking kunnen hierdoor op een 
makkelijke en betrouwbare manier korte ritjes maken in een 
elektrisch voertuig. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig, met name 
chauffeurs. Interesse? Kijk op buurtmobiel.com of stuur een bericht 
naar info@buurtmobiel.com. 

Help mee
De redactie van de wijkkrant bestaat momenteel uit drie vrijwilligers. Omdat één van die vrijwilligers 
steeds meer tijd kwijt is aan mantelzorg en er onlangs een redactielid is gestopt, zoekt de redactie 
nieuwe redactieleden. Elke extra hulp is zeer welkom!
De bezorging van de krant wordt ook door vrijwilligers gedaan. Voor een deel van de Huizinga-buurt 
zoeken we een nieuwe bezorger. De krant moet 4x per jaar bezorgd worden. Het gaat om de volgende 
straten: Huizingalaan, Fisherlaan, De Munnikplein, Prof. Bijvoetlaan, dr. Dentslaan, De Sitterlaan, Oort-
laan en Zeemanlaan.
Wil je ons helpen, in de redactie of als bezorger? Stuur een mail naar redactie@tuindorpoost.nl 

Agenda
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Het begon 25 jaar geleden 
met een briefje op het prik-
bord bij Albert Hein: Wie wil 
samen met mij voor onze 
kinderen een buitenschoolse 
opvang opzetten? 
Marjo Verduijn prikte het 

brief op en nu is zij de directeur van een kinder-
opvangorganisatie met vestigingen in Tuindorp, 
Tuindorp Oost, Voordorp en de Veemarkt en vele 
honderden kinderen begeleidt.
Het begon klein, als ouderparticipatieproject. De ouders 
vormden het bestuur en hadden een groepsleidster in 
dienst. Even daarna startte Marjo een kinderdagverblijf in 
een accommodatie aan de van Liefl andlaan. De initiatief-
neemster stond zelf op de groep, dat kon toen nog. 
Geleidelijk aan kwam de groei en dat leidde tot de 
opening van meerdere locaties en “werksoorten”: de 
dagopvang voor de hele kleintjes, de buitenschoolse 
opvang voor schoolkinderen en als laatste loot aan de 
stam sinds een jaar of vijf: de huiswerkbegeleiding. 
Tot vorige week hingen op het raam van de vestiging 
aan het De Vooijsplantsoen de namen van de geslaagde 
eindexamenkandidaten 2018.
De laatste nieuwe locatie voor de kleintjes is sinds vorig 
jaar gevestigd in boerderij Fortzicht bij fort Voordorp: 
heerlijk rustig gelegen voor stadskinderen, veel ruimte om 
te spelen maar ook koeien en in het voorjaar lammetjes.
En zo is Mini Stek uitgegroeid van een klein initiatief van 
de jonge moeder Marjo Verduijn, die zelf is uitgegroeid 
tot directeur van de opvangclub voor kinderen van 
0 tot 18 jaar en met wel 100 personeelsleden. Grappig is 
dat sommige van die medewerkers ooit zelf als baby bij 
Mini Stek opgevangen zijn.   
Ouders zijn zeer tevreden. Ze zien in de praktijk dat Mini 
Stek het pedagogische motto, dat alle geplaatste kinderen 
zich er veilig en gezien weten, ook echt waarmaakt. 

Kinderopvang Mini Stek 
bestaat 25 jaar

Utrecht start groot-
schalig onderzoek 
over gezondheid en 
het leven in de stad

Gemeente Utrecht is gestart met 
twee grote onderzoeken onder de 
Utrechtse bevolking. De Gezond-
heidspeiling over de gezondheid 
van Utrechters. En de Inwonersenquête over wat mensen 
vinden van hun buurt en stad. Met de informatie uit de 
vragenlijsten kan de gemeente werken aan een gezonde 
toekomst en een leefbaar Utrecht.

Ongeveer 29.000 Utrechters zijn geselecteerd om mee te 
doen. Woont u in Utrecht en bent u 16 jaar of ouder? 
Dan heeft u mogelijk een uitnodiging voor één van de 
vragenlijsten gekregen. Vul de vragenlijst in en maak kans 
op één van de vijfentwintig prijzen van 100 euro. 
Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/vragenlijst. 

Oplettendheid van 
een buurtgenoot 
Wist u dat door de oplettendheid van een 
buurtgenoot is voorkomen dat een volkomen 
gezonde beuk, waar de Gemeente een rood/
wit lint omheen had gedaan, begin september 
niet is gekapt? 
Het gaat om een van de beuken aan de 
zuidkant van het grasveld tussen de van 
Everdingenlaan en de Troosterlaan. 
Er bleek bij de Gemeente sprake van een 
misverstand (had men de plattegrond 
verkeerd om gehouden?) want de boom 
die preventief gekapt moest worden was 
dit voorjaar al geveld. 
De Gemeente was blij dat de fout op tijd is 
opgemerkt.
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Nieuws van 
het Buurtcomité

‘’Het Buurtcomite heeft 
zichzelf opgeheven vanwege gebrek 
aan opvolging van de vrijwilligers’’
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Advertentie

voorlichting mondverzorging
gebitsreiniging
behandelen tandvleesproblemen

Poortstraat 77, 3572 HE Utrecht, tel. 030 2310034
www.dewittevrouwen.nl, Behandeling volgens afspraak

Wilt u uw woning verkopen?  

Bel ons voor een gratis waardebepaling!  

030 273 60 20  
utrecht@aspektmakelaars.nl  
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gemaakt door een onafhankelijke 
redactie van vrijwilligers en wordt mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
het initiatievenfonds.
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krantTuindorpOost 
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41
Oplage: 3.200 exemplaren
Verschijning: 4x per jaar
Sluitingsdatum kopij: 14 november
Bezorging: 15 - 16 december

Colofon

Deze keer een foto die een terugblik en vooruitblik in een is. 
De lampionnen wijzen alvast naar 11 november. Op de foto kinderen uit 
de wijk op een bijzondere locatie in Utrecht. Weet u waar en wanneer en 
welke gelegenheid? Herkent u uzelf of anderen? Laat het weten aan de 
redactie, het meest onthullende antwoord verdient een prijs.
De uitslag van de vorige foto over de Veemarkt maken we bekend via 
onze FB-pagina. Wel staan we nog even stil bij de luchtfoto uit het eerste 
nummer van dit jaar. We kregen van bewoners uit de Clara Wichmann-
laan de bevestiging dat fundering van de oude boerderij die bij de 
nieuwbouw van de wijk is gesloopt daar in de achtertuin gevonden is. 
Zo ontdekken we weer wat meer over onze wijk! 

De foto is zoals gebruikelijk van HUA. 
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