-oost

Jaargang 25
Nummer 1
Maart 2019

WIJKKR ANT TUINDORP OOST

Al 17 jaar hebben we in onze buurt
een Internetcafé voor Senioren en
nog steeds komen er mensen naartoe met vragen over hun computer,
laptop, smartphone en noem maar
op. Eerst zat het op de hoek van de
Jan van Galenstraat en de Esveldstraat, daarna een tijdje bij Careyn
aan de Winklerlaan en nu zijn ze
alweer een tijdje terug op het vertrouwde adres in Eethuis De Helden.
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Internetcafé voor Senioren
Wat heb je aan zo’n internetcafé?
Vooreerst: je hoeft er niet bang voor
te zijn dat je er geconfronteerd wordt
met laveloze dronkenlappen of om
zelf aan de drank te raken; je kunt
er ook niet zomaar binnenlopen:
je maakt eerst een afspraak en als
je dan komt staat Peter van Ingen
klaar om je van dienst te zijn bij al je
vragen op computergebied. Waarom
noemen ze het dan toch een café?
Wij denken dat dat zo is omdat het
er in de eerste plaats altijd gezellig
is. Maar voor de rest draait het om
internet en toebehoren.
Veel ouderen moeten daar niets van
hebben; ze worden er maar zenuwachtig van en denken: het zal mijn

“ Geen cursus,

geen huiswerk,
maar hulp ”

tijd wel duren, al dat ingewikkelde
gedoe.
Maar ja, je wordt er toch regelmatig
mee geconfronteerd: dan hoor je op
het nieuws: “Als u meer wilt weten,
kijk dan even op www.huppeldepup.
nl of logt u even in op onze site.” Of
je krijgt van de belastingdienst een
blauwe enveloppe met de mededeling dat je het aangifteformulier
kunt “downloaden”.
En bijna alle jonge mensen roepen
dat het allemaal echt niet moeilijk is,
maar wel heel erg fijn. Ja ja, denk je
dan: echt niet moeilijk, maar ik snap
er geen fluit van.

Juist voor die mensen is er het
Internetcafé voor Senioren.
Het is geen cursus, er wordt geen les
gegeven en je krijgt geen huiswerk
opgelegd. Neen, ze helpen je. Helpen
met vragen waar veel ouderen mee
worstelen zoals:
• Als ik zo’n apparaat zou willen

aanschaffen, waar moet ik dan op
letten?
• Wat is dat eigenlijk: e-mailen?
En wat is Whats-appen?
• Kan ik met de computer telefoneren naar mijn kinderen in Australië
en kunnen ze me dan ook zien?

Hoe gaat dat dan?
Ook mensen, die al gewend zijn om
met computers te werken, zitten vaak
nog met vragen:
• Ik wil een hotel of vakantie
boeken. Hoe doe ik dat?
• Ik kan mijn foto’s niet meer terugvinden.
• Kan ik uitzending gemist op mijn
laptop bekijken?
• Hoe zet ik mijn handtekening
onder een elektronisch formulier?
• Mijn dochter heeft een agenda op
haar telefoon? Zou dat ook op mijn
telefoon kunnen?
We zijn eens gaan kijken, daar in
De Helden. We zagen er een aantal
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computers staan (je hoeft er dus niet
eens een te hebben om er terecht
te kunnen); er staat ook een scanapparaat en een printer. Onze wijkgenoot Peter van Ingen, die er de
leiding heeft, laat ons zien hoe het
gaat. Aan een tafel zit instructeur
Niek, die een mevrouw helpt, die
met de computer een formulier
moet invullen om bij Huisvesting een
andere woning te krijgen. Geduldig
laat hij zien hoe je het formulier
tevoorschijn kunt toveren en hoe je er
alles op kunt invullen. Mevrouw wil
er ook nog een brief bij schrijven om
er zeker van te zijn dat ze haar wens
goed begrijpen. Maar zelf is ze niet
zo goed in het schrijven van brieven.
Ook daarin helpt de medewerker van
het internetcafé haar. Als alles klaar
is, leest hij de tekst nog eens voor
en als mevrouw het er helemaal mee
eens is wordt alles met één druk op

de knop verstuurd: pffoe: het lijkt
erop of je de brief naar de woningbouw hóórt wegvliegen!
Aan een andere tafel zit meneer
Singh. Hij kan best al computeren,
maar hij heeft een raar probleem:

“ Formulieren

downloaden; help,
hoe moet dat? ”

hij had een mooie foto van zijn thuisland, Mexico. Maar als hij die foto op
zijn laptop opent is de onderste helft
mooi zoals het hoort, maar de
bovenkant is helemaal grijs… Hoe
kan dat nou en hoe kan ik het
herstellen? Daar moet instructeur
Henny even voor gaan zitten! Wat is
er hier aan de hand? Even dit

proberen. Neen, dat helpt niet. Dan
maar dat. Oei, dat al helemaal niet,
want nu is de hele foto grijs geworden. “Weet je wat”, zegt Henny:
“zet de computer ‘ns even helemaal
uit en begin dan eens opnieuw.”
Meneer Singh doet het en warempel:
daar is de foto in volle glorie:
helemaal scherp en in de mooie
Mexicaanse kleuren. Blije gezichten!
En zo kan iedereen zijn problemen op
computergebied voorleggen. Je hoeft
alleen maar een afspraak te maken
(telefoon 030-2710825). Op dinsdag,
donderdag en vrijdag zijn er mensen
aanwezig tussen 10.00 en 12.15 uur,
op woensdagmiddag van 14.00 tot
16.15 uur.
Wie na het bovenstaande gelezen te
hebben toch eerst nog overleg wil
kan nog nadere informatie vragen
aan Peter van Ingen: 030-2710825.

Medicijnen ophalen wanneer het je uitkomt
U hebt het zeker al gezien: sinds januari van dit
jaar zit in de muur links naast de deur naar het
Gezondheidscentrum aan de Eykmanlaan een
soort vitrinekast met een aantal luikjes.
Het is de ‘ServiLocker’: de geneesmiddeluitgifteautomaat van Apotheek de Gaard, waaruit je
je herhaalrecept kunt ophalen wanneer het jóu
uitkomt. We zijn gaan kijken hoe dit werkt.
De medicijnen worden gecontroleerd en verpakt.
Mattijs Eggink, apotheker, laat zien hoe het apparaat
aan de achterkant gevuld wordt. Hij scant het etiket en er
gaat een luikje open. Daar legt hij het pakketje in. Ondertussen is
er een sms-berichtje verstuurd naar zijn mobiele telefoon, dat er
Het binnenwerk van
medicijnen klaarliggen. Hij is nu voor deze demonstratie zelf ook
de uitgifte-automaat
de klant. Bij andere klanten gaat het berichtje natuurlijk naar dié
persoon. We lopen naar de voorkant en met de code in het sms’je kan hij het luikje openen.
Wanneer iemand zou vergeten de medicijnen op te halen, krijg die nog een herinnering.
Mattijs vertelt dat dit apparaat veel betrouwbaarder is dan het oude apparaat: “zo’n
systeem moet gewoon altijd werken en simpel zijn”.
Bij zo’n 15% van de apotheken in het hele land is zo’n apparaat in middels gebruik; aan
deze kant van Utrecht zijn we in Tuindorp de eerste met zo’n apparaat!
Advertentie
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Mattijs Eggink opent met de
code de uitgifteautomaat.

Het geopende luikje.

Koningsdag Tuindorp-Oost
Op zaterdag 27 april vieren we weer,
midden in ons mooie Tuindorp-Oost,
Koningsdag op het Kouwerplantsoen.
Het allerleukste buurtfeest van het
jaar! Voor kinderen van 2 tot en met
6 jaar is er een leuk spelletjesdorp en
voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar
zijn er coole spellen die ze in teamverband spelen. Voor de volwassenen
staan catering en overdekt terras
klaar. We starten om 10:00 uur met
het programma. Kosten zijn € 5 per
kind (maximaal € 14 per gezin).
Aanmelden voor Koningsdag kan via
de briefjes die u uiterlijk een week
voor Koningsdag in de brievenbus
vindt.

Wilt u bijdragen aan dit
leuke feest, op Koningsdag
zelf hebben wij uw hulp
nodig bij de volgende
activiteiten:
• Helpen met opbouwen tussen
08:00 en 10:00 uur
• Spelbegeleiding tussen 10:00
en 12:00 uur
• Helpen met afbouwen tussen
13:30 en 15:00 uur
Stuur een mail naar:
koningsdag3571@gmail.com
om u aan te melden voor
een van deze activiteiten.

Nieuwe buren leren
ZIE
kennen, lekker eten en
drinken, leuk vermaak
PAG.
en swingende muziek?
Kom dan op 27 april om 10:00 uur
Koningsdag vieren op het
Kouwerplantsoen!

✂

Zorgkrant – geheugensteuntje
Onlangs viel huis aan huis een krant in de bus met de naam: “INFORMATIEKRANT
ZORG & ONDERSTEUNING”. Een blad vol informatie over hulpmiddelen, personen
en organisaties, die je kunnen helpen als je met vragen zit. Wat je vraag ook is:
je kunt het zo gek niet verzinnen of ze hebben eraan gedacht. Bij ieder probleem
staat wel een naam en telefoonnummer en een website. Dus zou je zeggen: heb
je een probleem? Geen probleem: je pakt die krant erbij en je weet zo bij
wie je moet aankloppen. Klaar!
Er ontstaan pas problemen als je géén probleem hebt, want dan gooi je die krant
natuurlijk bij het oud papier. En als je dan later onverhoopt tóch met een vraag
komt te zitten dan is Leiden in last: waar moet ik dán heen met mijn probleem?
We hebben een oplossing bedacht. Bij het BUURTTEAM weten ze álles!
Dus: knip de illustratie met het telefoonnummer van het buurtteam, die
wij hierbij afdrukken, uit en prik die aan de binnenkant van je meterkast
en je kunt met een gerust hart op je problemen gaan zitten wachten…
En voor de digitaal handigen onder ons: er is ook een digitale versie van de krant!
Neem het volgende over in de adresbalk van uw browser:
http://www.themanieuws.nl/app/publication/SDUT181
PLUSGIDS Utrecht 2019 voor ouderen en voor mensen met een
beperking is er ook. Maar liefst 168 pagina’s met adviezen en hulpverleningsmogelijkheden op bijna alle denkbare gebieden.
Ook handig! Voor iedereen gratis af te halen bij het Buurtteam
(zie hiernaast), bibliotheken, huisartsen en bij Eethuis De Helden.
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Buurtteam Noordoost
Samuel van Houtenstraat 1
(030) 740 05 08
Buurtteam Oost
Homeruslaan 59a
(030) 740 05 09

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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Gezellig

Buurt Mobiel in de wijk
“Laatst bracht ik een mevrouw uit TuindorpOost naar Winkelcentrum Overvecht.
Het was voor het eerst in zeven jaar dat ze daar ging winkelen. Met de
bus is het drie keer overstappen; met ons is ze er binnen tien minuten.
En van deur tot deur!”
dat eenrichtingsverkeer in de wijk. Ik
weet hoe je het makkelijkst van bijvoorbeeld de Tripkade naar De Gaard
rijdt. Ik kom ook veel in Overvecht,
waar Buurt Mobiel begonnen is en
waar we inmiddels meer dan 12.000
ritjes hebben gemaakt. Daar weet
ik intussen mijn weg ook goed te
vinden.”

Hoe het werkt
William Zorge (61) vertelt
enthousiast over Buurt Mobiel,
een dienstverlening die sinds
een paar maanden beschikbaar
is voor bewoners uit Tuindorp,
Tuindorp-Oost en Voordorp (en
de complexen Nieuw Bleyenburg
en Het Hoefijzer).

“ Voor één strip naar

de kapper, de dokter
of de fysio ”

William legt uit hoe Buurt Mobiel
werkt. “Je belt 06 39 72 14 86. Dan
krijg je de centralist aan de lijn. Je
spreekt af hoe laat je van welk adres
of welke locatie opgehaald wilt
worden. En waar je naartoe wilt.
Vervolgens komen we op de afgesproken tijd voorrijden en brengen
we je naar je bestemming. Als het
nodig is, helpen we met in- en uitstappen. En als je een rollator of
opvouwbare rolstoel hebt, dan gaat
die mee in de achterbak. Je moet dat
wel even bij het reserveren melden.”

William is vrijwilliger bij Buurt Mobiel.
Als chauffeur maakt hij korte ritjes
met ouderen en mindervaliden. Naar
het winkelcentrum, de kapper, de
dokter, de fysiotherapeut. Of naar
vrienden, familie, het buurthuis.
Vaak kleine afstanden, die toch een
probleem kunnen zijn als je zelf niet
meer kunt rijden. Of als het niet lukt
iemand te vinden die je kan rijden.

|
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De openingstijden van Buurt Mobiel
zijn maandag tot en met vrijdag van
9:00 tot 16:00 uur.
Ritten betaal je met een strippenkaart. Er geldt 1 strip per persoon
per rit in de eigen wijk. De chauffeur
tekent de strip af bij vertrek.

“ Gezellig van deur

tot deur ”

Deze strippenkaarten zijn te koop
bij Primera, Troosterhof 7, Winkelcentrum De Gaard.
Ritje bestellen?
06 39 72 14 86 bellen.
Buurt Mobiel telt op dit moment zo’n
30 vrijwilligers. Er is altijd plek voor
enthousiaste mensen zoals William.
Meer weten: bel 06 24 14 57 89

Door gastredacteur Peter Boss

William achter het stuur van de witte Toyota Prius. Het wagenpark van Buurt Mobiel
bestaat uit vier van deze hybride auto’s. (Foto’s: Joris Louwes/VCUtrecht Mediamakers.)
Advertentie
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ZIE
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Persoonlijk
Zelf woont William in Tuindorp-Oost.
Hij kent deze kant van Utrecht op zijn
duimpje. “Dat komt van pas met al

“Het is hartstikke leuk om te doen”,
zegt William. “Ik heb inmiddels een
aantal vaste klanten. Je leert die
mensen en hun situatie beter
kennen. Dan wordt het contact ook
persoonlijker, want je weet wat ze
bezighoudt. Dat leidt tot gezellige
gesprekjes tijdens de rit.”

Ondertussen in De Gaard
Langzaam beginnen de werkzaamheden te vorderen.
Onze fotograaf heeft wat leuke plaatjes gemaakt.
De eerste winkeliers die afgelopen maanden konden
verhuizen naar hun definitieve stek zijn‘Foto Ben Romp’
en de ‘bloemenshop’.
We zijn even bij hen langs gegaan.

Karel Wiemelink is zeer tevreden
met zijn nieuwe bloemenshop.
“Het zonnetje schijnt nu lekker
naar binnen. In de oude kiosk
kon het erg fris zijn. Straks komt
op het pleintje het terras van
restaurant “Buurten”. Dan wordt het gezellig”. Het verhuizen
van alle spullen ging gemakkelijk en heeft hij zelf gedaan.

Joris Romp van ‘Foto
Ben Romp’ zit al zeven
jaar in de Gaard. Nu
is de winkel verhuisd
naar de passage: “straks kun je aan twee kanten het winkelcentrum in; we zitten dan aan de doorgaande route.” Joris is
vol lof over de bouwlieden: “ze helpen waar kan, om het mij
en de klanten zo makkelijk mogelijk te maken.”
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Herinrichting Eykmanlaan: Wat is een WADI?
De werkzaamheden rond de Eykmanlaan zijn gelukkig over de helft heen: het duurt niet lang meer of we
kunnen over een mooie route de wijk inrijden. Op het eerste stuk, van het Eykmanplein tot het gezondheidscentrum, is een interessante moderne ontwikkeling te zien: WADI’s.
WADI’s? Wat is dat voor geheimzinnigs? De redactie
is het gaan uitzoeken. WADI staat voor Water Afvoer
Door Infiltratie, en is een milieumaatregel.
WADI in aanleg op de Eykmanlaan

Er zijn verschillende manier om het riool te ontlasten.
Zo worden wij gevraagd om in onze tuinen wat tegels
te lichten, zodat het regenwater mooi in de grond kan
zakken. Er zijn ook systemen, die zorgen dat het water
uit de regenpijpen niet in het riool, maar rechtstreeks is
sloten en vaarten terecht komt.

“ Water Afvoer Door Infiltratie ”
En dan hebben wij nu op de Eykmanlaan van die
WADI’s! Je kunt ze zien op de nieuwe middenberm.
Daar is een soort droge sloot gemaakt met een zandbodem zonder klei, zodat water gemakkelijk in de grond
weg kan wegsijpelen. Simpel eigenlijk!
Langs de weg zijn nu dus minder putten en aansluitingen
op het riool nodig; dat scheelt ook weer in de kosten.
Maar de gemeente heeft wel het zekere voor het
onzekere genomen: stel dat het zo lang en hard gaat
regenen dat die WADI’s dreigen over te lopen? Wat dan?
De heer de Boer vertelt dat daar inderdaad over nagedacht is. Voor alle veiligheid zijn er op het hoogste punt
van de WADI’s nog ’n paar rioolputten zichtbaar. Maar
de heer de Boer denkt dat die
Close up van de rioolput
niet vaak nodig zullen zijn; het
in hoogste punt WADI.
meeste water zakt gewoon
weg.
“Mooi,” zeiden wij van de
redactie. “Nou mooi, mooi,”
reageerde de heer de Boer:
“We gaan het nog best
fraai maken met groen en
bloemen!”
Wij zijn aan de heer Rob de Boer, de projectleider van de
Eykmanlaanwerkzaamheden, gaan vragen hoe dat zit.
Regenbuien zijn we wel gewend in ons kikkerlandje. Maar
de laatste tijd horen en zien we toch steeds vaker dat
er tunnels, straten en pleinen onder water lopen. Soms
gebeurt het zelfs dat er zoveel regen in korte tijd naar
beneden komt dat het riool het even niet kan verwerken.
Dan kan de rioolinhoud zo maar over straat gaan lopen.
Dat is iets wat niemand wil. En de geleerden voorspellen
ook nog eens dat het allemaal nog veel erger kan worden.

Uw fotograaf is in de droge
WADI gesprongen, om in beeld
te brengen dat de rioolput echt
op het hoogste punt zit.

“ Regenwater rechtstreeks

naar grondwater ”

Eén van de maatregelen om die overlast te voorkomen
is: regenwater niet meer in het riool willen opvangen.
Dat heeft als voordeel dat het riool niet langer overbelast
wordt, maar dat geldt natuurlijk ook voor de rioolzuiveringsinstallaties. Regenwater hoeft immers helemaal
niet gezuiverd te worden alvorens het weer geloosd wordt
op rivieren. En dat betekent weer dat onze rioolbelasting
niet of minder omhoog gaat. Mooi meegenomen.
6

|

TTuindorp
Tui
Tu
uindo
u
n rp
pO
Oo
Oos
Oost
ost • N
Nummer
umm
mmer 1 • M
Maart
a rtt 2
aar
2019
01
019
19

Rioolput bij de voetgangersoversteekplaats, ter hoogte van
het gezondheidscentrum ‘de Prinsenhof’.

Agenda

• Open
lesochtend
Op woensdag 20
maart 2019 organiseert
Basisschool De Regenboog aan de Wevelaan 2 een open
lesochtend. Deze open lesochtend is
bedoeld voor ouders die op zoek zijn
naar een school én voor ouders van
wie het kind al op De Regenboog is
ingeschreven en die het komende
halfjaar naar school gaat. U hoeft zich
niet aan te melden voor deze open
lesochtend en het spreekt voor zich
dat u uw kind kunt meenemen. Het
programma begint om 8.30 uur en
duurt tot ongeveer 10.15 uur en is
vanaf eind februari te vinden op onze
website www.onzeregenboog.nl

•N
Noordoost
d
t Toost
T
t
Op zaterdag 30 maart is het feest in
de Griftsteede. De ‘Noordoost Toost’,
hét wijkfeest voor heel Noordoost,
vindt dan plaats van 15.00 tot
18.00 uur.

•K
Koffi
ffie mett taart!
t
t!
Op maandag 15 april, om 10.30 uur

Gevonden!

kunnen wijkbewoners
in ons gezellige
Pannendak koffie/
thee drinken met taart
voor 1 euro.
Een mogelijkheid
om wijkbewoners te
ontmoeten. In ons
prachtige tuinenpark kan daarna
gewandeld worden.
Aanmelden niet
nodig.
Ecologisch Tuinenpark, De Driehoek
Winklerlaan 151.

• Di
Diensten
t en
concerten in het
kerkje Blaukapel
Na de gebruikelijke
winterstop beginnen
de oecumenische
kerkdiensten in het
kerkje Blauwkapel op
Paas-zondag 21 april 2019; aanvang
10.30 uur. Een dienst duurt 40 tot
45 minuten.
Op de laatste zondag van mei en
juni is er van 15.00 tot 16.00 uur een
gratis toegankelijk concert.
Op zondagmiddag 26 mei zingen
twee Utrechtse Gregoriaanse
vrouwenkoren: de “Utrechtse
Vrouwenschola” en de “Vrouwenschola van de St. -Josephkerk”.
Liefhebbers van Gregoriaanse muziek
kunnen genieten van Mis gezangen,

De redactie was haar mededelingenbord
kwijt. Voor de verbouwing van de Gaard
stond het tegen de zijkant van de bloemenstal. Onze oplettende fotograaf
heeft het bord,
platliggend,
achter het hek
gespot; nu maar
hopen op een
mooi plekje in de
nieuwe Gaard!

een lauden-gezang, een gezongen
getijdengebed, een vespergezang enz.
Voor zondagmiddag 30 juni
staat er een dubbelconcert op het
programma, nl. Luit en zang door
“Les menus Plaisirs” met Franse Airs
de cours uit de 17e eeuw en gitaarduo
“DE SI DE LA” met een mix van oude
en hedendaagse muziek.

• IInspiratie
i ti workshops
k h
voor
55-plussers die zich willen
(her)oriënteren op hun leven.
Op vrijdag 12 april van 14 uur tot 17
uur een oriëntatiebijeenkomst.
De workshops zijn op vrijdagmiddag
26 april en donderdagmiddag 9 en
23 mei, 6 en 20 juni.
Tijd: 14 uur tot 17 uur. Locatie:
Bemuurde Weerd Oostzijde 3, Utrecht.
De deelnemers gaan met elkaar in
gesprek over hoe zij in het leven staan
en waar op dit moment hun interesses
en behoeften liggen.
De bijeenkomsten bestrijken vijf
levensdomeinen: lichaam & geest,
sociale contacten, materiele situatie,
arbeid & activiteiten, waarden &
inspiratie. Aanmelden voor de
oriëntatiebijeenkomst en/of workshops kan door een e-mail te sturen
naar info@powerutrecht.nl.
Meer informatie kunt u vinden
op de site van POWER Utrecht:
www.powerutrecht.nl

Wie komt ons versterken?

-oost

WIJKKR ANT TUINDORP OOST

De redactie van Wijkkrant Tuindorp Oost is op zoek naar nieuwe redacteuren.
Heb je een paar uur per maand vrij en vind je het leuk om bezig te zijn met
wat er speelt in de wijk? Dan is de redactie van de wijkkrant iets voor jou.
Goede beheersing van de Nederlandse taal is handig, maar zeker niet noodzakelijk. De eindredactie kan de d’s en t’s wel op hun plaats zetten. Wil je je
aanmelden of heb je vragen? Stuur een mail naar redactie@tuindorpost.nl.
Advertentie

www.matchpoint.nu

Ook geopend op zondag!
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
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Was u er bij?

Wie kan zich deze brand op de Gaard nog herinneren en er de redactie meer
over vertellen? Kent u die brandweerman? Wat stond er in de hens? Mail uw
verhaal aan: redactie@tuindorpoost.nl en fris het geheugen van de wijk op!

Colofon
T-Oost, wijkkrant Tuindorp Oost, wordt gemaakt door een
onafhankelijke redactie van vrijwilligers en wordt mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het initiatievenfonds.
Redactie: Frans Jacobs, Marjan Tesser.
Gastredacteur: Peter Boss.
Fotografie: Kaspar Hanenbergh.
Advertenties: Ams Slemmer
Lay-out / Opmaak: Aard de Kruijf

Goed kijken: schuin achter het
monument staat de jonge bloemenman Karel Wiemelink!
Dat doen we anno 2019 nog een
keertje over...
om de trouwe
dienst aan
onze wijk te
onderstepen!
Wie overigens
het jongetje
in het zwarte
jasje op de
voorgrond is,
is niet duidelijk.

Redactie-adres: Sartreweg 62, 3573 PN Utrecht
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
Facebook: www.facebook.com/WijkkrantTuindorpOost
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41
Oplage: 3.200 exemplaren
Verschijning: 4x per jaar
Sluitingsdatum kopij: 1 mei 2019
Bezorging: 15 – 16 juni 2019
Bezorgcoördinator: Victor van Bergenhenegouwen

Advertentie

Kinderopvang
in de buurt
ludens.nl

8

|

Tuindorp Oost • Nummer 1 • Maart 2019

