
Jaarverslag 2013 van de Vereniging Tuindorps Belang 
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven die door de verschillende 
onderdelen van de vereniging zijn uitgevoerd in 2013. Deze onderdelen zijn:

- Jeugdactiviteiten
- Cultuur/Volwassenenactiviteiten
- Duurzaamheid
- Tuindorp Info
- Website/Huisstijl
- Bestuur

Jeugdcommissie 2013 

Oranjedisco en 30+ disco
Op 2 februari vond traditiegetrouw de kinder- en volwassenen disco plaats in het 
Rietveld College, dit keer met als Thema ´Sneeuwwit´.  De ouders konden lekker 
borrelen bij de kinderdisco, en dat was weer een succes.  Quirine van de Kiwi club 
leerde de allerkleinsten een leuk dansje en Dansschool Touchee  zorgde ervoor dat 
de grotere kinderen coole ‘moves’ konden leren.  Er was een door L’Oreal 
gesponsorde hoek waar de kinderen de nieuwste trends van haar en make-up 
producten konden uitproberen. Er waren veel mooi aangeklede kinderen.  

De opkomst bij de 30+ disco was circa 150 man en iedereen was mooi Sneeuwwit 
aangekleed. Er was de mogelijkheid een gokje te wagen aan een officiële door 
studenten gerunde Black Jack tafel. Dit gaf een extra gezellige sfeer. Ook konden we 
genieten van een optreden van The Voice of Holland ster Marjet van den Brand.  Er 
waren cocktails, die opnieuw gretig aftrek vonden. De muzikale omlijsting werd 
verzorgd door de DJs van Groove Addicted. De hapjes waren gesponsord door 
Slager Harry van Schaik, Kaaswinkel Zuivelland en Vishandel van der Mheen uit 
winkelcentrum De Gaard

Friday Night Skate 
Opnieuw geen Elfstedentocht in 2012, maar wel de 2e editie van de Friday Night 
Skate! Dit jaar hadden we meer tijd voor de organisatie, maar hadden we te kampen 
met slechte ijskwaliteit door de sneeuw. De Voordorpse brandweer vonden we 
bereid om een nieuwe laag water op de vijver op het Willem de Zwijger Plantsoen te 
spuiten en 3 dagen erna stonden er ca 20 vrijwilligers in het donker sneeuw te 
ruimen om het ijs zo optimaal te kunnen laten aangroeien. Opnieuw was het een 
groot succes! Deze keer waren er zelfs gesponsorde Tuindorp Friday Night Skate 
mutsen! De koek en zopie-tent met Gluhwein, warme chocomel en hotdogs vond 
weer gretig aftrek. Met de lichtjes rond het ijs, een kinderwinterspeeltuin met 
glijbanen en lekkere muziek hing er een topsfeer. De kinderen hadden pret voor 
tien op het ijs en hun ouders konden met hun gluhwein genieten van de kinderen en 

1



de andere buurtgenoten. Er waren zo´n 350 Tuindorpers bij dit evenement 
aanwezig. 

Paaseieren zoeken
Traditiegetrouw vond dit weer plaats voor de allerkleinsten in de Pan. De paashaas 
sprong weer vrolijk rond en verzamelde en verstopte de eieren weer volop. Er was 
koffie,  thee en limonade voor iedereen en bij de uitgang kreeg iedereen een 
surprise-ei. Voor de grotere kinderen was er levend stratego op het Veld bij de 
Bibliotheek. Dit was de tweede keer dat er een aparte activiteit voor de oudere 
kinderen georganiseerd werd. Er was plaats voor ca  45 kinderen, maar door het 
succes van vorig jaar, hadden er meer kinderen mee willen doen.

Koninginnedag
Een heel bijzondere Koninginnedag dit jaar: de laatste en de dag waarop de Kroning 
van Koning Willem-Alexander plaatsvond. Dit vroeg natuurlijk om een meer 
bijzonder programma.
Natuurlijk was er traditiegetrouw weer een kindervrijmarkt: een groot succes, het 
hele Willem de Zwijgerplantsoen was volledig vol.  Ook waren er weer springkussens 
en schminkers. 
Daarnaast waren er televisies, zodat alle Tuindorpers gezamenlijk naar de kroning 
van de nieuwe Koning konden kijken, was er een fotobord om als Willem-Alexander 
en Maxima op de foto te gaan en was er een taartenwedstrijd: wie bakte de 
lekkerste, maar vooral mooiste koninginnedagtaart. Er waren heel veel (groepjes) 
kinderen die een prachtige taart gebakken en versierd hadden. De Loco-
burgemeester jureerde en reikte de prijzen uit.

Voor het eerst dit jaar was het programma van Koninginnedag tot 16u. Voorgaande 
jaren altijd tot 14:00u. Hier hebben we zeer positieve reacties op gekregen van onze 
buurtgenoten. Door het mooie weer bleef iedereen gezellig borrelen en liep de 
verkoop van frisdrank, bier en wijn  fantastisch, alle drank was volledig op  aan het 
einde van het feest (ondanks extra bestelling).  Om de honger te stillen, kon men 
een lekkere American hotdog bestellen. Ook deze vonden gretig aftrek en de kraam 
was dan ook in 2 uur uitverkocht (ruim 1250 stuks).
Om 15u werden de aanwezigen nog getrakteerd op een optreden van de Utrechtse 
Studenten, Allard en Huib met het lied: 'Je bent een Koning".  Alle kinderen op het 
podium en alle volwassenen er omheen zongen met een aan hen uitgereikte gouden 
kroon op het hoofd, uit volle borst mee. We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde (voorlopig) laatste Koninginnedag die velen zich nog lang zullen 
herinneren. 

Straattekenen
Het straattekenen vond dit jaar plaats op 5 juni. Circa 200 kinderen namen deel.  Dit 
jaar was het thema: teken je zelfportret. Er werden weer prachtige tekeningen 
gemaakt. Grafisch kunstenaar en illustrator Annette Fienig van de Kinderboekwinkel 
aan de A. Mayerlaan, beoordeelde de tekeningen en overhandigden de eerste 3 
prijzen per categorie.  De winnaar van elke categorie kreeg een boek aangeboden 
door de Boekwinkel van Annette Fienig en Koos Meinderts. Voor alle andere 
kinderen waren er kleine prijsjes.  Er was een ijsje voor de kinderen en voor de 
toekijkende ouders was er wat te drinken. Daarnaast was er gezellige 
achtergrondmuziek.
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Voetbaltoernooi
Dit jaar organiseerde wij voor het eerst een voetbalcompetitie voor kinderen van 8 
tot en met 15 jaar. Het idee was om op 2 vrijdagavonden in september (13 en 20) 
met zelf samengestelde teams een voetbalcompetitie op het Lubroveldje te spelen. 
Het enthousiasme was groot, de uiteindelijke inschrijving viel echter een beetje 
tegen. We hebben er daarom voor gekozen om alle wedstrijden op 1 avond te 
spelen. Er werd fanatiek maar zeker ook sportief gespeeld. Het slechte weer mocht 
de pret van de coaches, scheidsrechters en de supporters niet drukken. Voor 
volgend jaar moeten we goed kijken naar de datum (niet te dicht op de vakantie) 
want het is zeker voor herhaling vatbaar.

Lampionnenoptocht
Dit jaar viel 11 november op een maandag. De kinderen liepen in een lange stoet 
achter een draaiorgel aan en eindigde traditiegetrouw op het Lubroveldje. Doordat 
er zo ontzettend veel kinderen meeliepen en het draaiorgel niet overal even goed te 
horen was, waaierde de kinderen wat meer dan andere jaren uit elkaar en zochten 
hun eigen weg om hun tasjes vol te zingen met snoepjes. Op het Lubroveldje kon 
iedereen chocolademelk en gluhwein drinken en een koekje eten.  Alle 
versnaperingen werden grotendeels gesponsord door de AH uit de Gaard. De  tent 
stond er weer, er hingen gezellige lichtjes en er klonk een vrolijk muziekje uit het 
draaiorgel.  Vanwege het feit dat het maandag was, was het op tijd weer rustig op 
het Lubroveldje.

Sinterklaasintocht
In 2013 was de Sint natuurlijk weer te gast in Tuindorp. Honderden kinderen, van 
wie veel verkleed als pietje, verwelkomden de Sint in koets met zwarte paarden en 
de Pietenband bij het Willem de Zwijgerplantsoen. Sint reed met de Pietenband door 
de wijk en de kinderen en hun ouders liepen mee met de optocht door de wijk. De 
Pieten deden onderweg veel leuke kleine acts en hadden veel plezier met alle 
kinderen. Op het Rietveld College werd door de kinderen voor Sint en zijn Pieten 
liedjes gezongen. Onze eigen Tuindorpse Dieuwertje Blok presenteerde een 
fantastische Pietje's got talent show. De Pieten deden hun uiterste best om de 
wedstrijd te winnen. De kinderen beslisten met het hardste applaus welke Piet won. 
Ook leerde Quirine van de kiwi-club de kinderen een mooie Pietendans. Na afloop 
was er voor alle bezoekertjes een mooie Sinterklaasportemonnee. Sint, de Pieten, de 
organisatie en niet te vergeten de kinderen vonden het allemaal een geslaagde 
middag en hadden echt genoten van het leuke programma.

Cultuur/Volwassenenactiviteiten

Tuindorp Culinair
In de voorgaande jaren is steeds een route georganiseerd. Voor 2013 stond een 
culinaire route op het programma. Al snel was een enthousiaste groep gevonden die 
“iets culinairs” wilden organiseren. Als bestuur hebben wij de groep gevraagd om 
zelf te bedenken hoe ze het culinaire evenement wilden organiseren. Dat heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een fantastisch georganiseerd culinair evenement in het 
Willem de Zwijger plantsoen. Alles klopte die avond. Het door buurtbewoners 
verzorgde eten was geweldig. De aankleding van de marktkramen, de tafels en de 
stoelen had de sfeer van Italie. Het weer was prachtig: lekker warm zomerweer, 
zodat iedereen lang buiten kon zitten. Het aantal gasten was ongeveer conform 
verwachting: zo’n 200 buurtbewoners kwamen eten en drinken. Aan lange tafels 
zaten de Tuindorpers te genieten van hetgeen werd geboden.
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4 Mei
Ook dit jaar weer een stemmige 4 mei bijeenkomst in het opgeknapte Willem de 
Zwijgerplantsoen. Het Domstad Jeugdorkest was weer aanwezig voor de muzikale 
begeleiding. Een spreker van de Gemeente Utrecht en het 4/5 mei gedicht dat werd 
gelezen door een basisschoolleerlinge uit de wijk waren weer de ingrediënten zoals 
we die jaarlijks zien terugkeren. Ook nu weer een hoog bezoekersaantal: zeker 500 
wijkbewoners waren aanwezig.

Seniorenreis naar de Hermitage
Voor de eerste keer werd op 19 november een seniorenreis georganiseerd. Met 32 
ouderen tussen de 70 en 90 jaar vertrokken we naar de tentoonstelling van 
Gauguin, Bonnard en Denis in de Hermitage. We verzamelden bij de Pauluskerk met 
een kopje koffie. Na het maken van een groepsfoto vertrokken we naar Amsterdam. 
In de Hermitage werd een rondleiding gegeven door drie verschillende gidsen. De 
reacties waren vaak hartverwarmend en ontroerend. Het had echt een verbindende 
functie. Mensen maakten contact met elkaar en ook afspraakjes om eens bij elkaar 
koffie te drinken. Veel deelnemers gaven aan deze activiteit graag volgend jaar weer 
op het programma te zien.

Wijnproeverij
Na jarenlang een wijnproeverij op dezelfde wijze georganiseerd te hebben, was het 
tijd voor vernieuwing.  Op zondag 8 december werd de Pauluskerk omgetoverd tot 
restaurant. Ronde tafels werden gedekt met mooi tafellinnen, kaarsjes en bloemen. 
De cateraar Jeroen van Nijnatten leefde zich uit om een 6 gangen menu op tafel te 
brengen. 23 gasten hadden zich ingeschreven voor de lunch. De gasten werden 
ontvangen met een glas prosecco. Na een rijk menu van onder meer garnalen, 
witlofsoep, wilde gans en een perentaartje was het tijd voor de koffie met lekkers. 
Elke gang werd vergezeld van minstens een bijpassend glas wijn. Het menu was 
door de cateraar en de wijnleverancier van te voren doorgesproken en doorgeproefd 
om de juiste wijn/spijs combinatie te bepalen. Door de cateraar werd elke gang 
toegelicht en door de wijnleverancier werd uitgebreid verteld waarom nu juist deze 
wijn was gekozen bij dit gerecht. Het enthousiasme van de gasten was groot. Vele 
gasten waren van mening dat dit evenement in deze vorm zeker voor herhaling 
vatbaar is!

Belangenbehartiging
De aandachtsgebieden van deze commissie zijn Verkeer,  Milieu,  Bouwplannen, 
Veiligheid, Leefbaarheid, Parkeren, Hangjongeren en gemeentelijke plannen.

Overleg Rietveld College bestrijding overlast
Tuindorps Belang participeert nog steeds in een overleg van het Gerrit Rietveld 
College aangaande het bestrijden van overlast die de jeugd veroorzaakt met de 
buurt. Partijen die mee doen in het overleg zijn buiten het Gerrit Rietveld:  de Politie, 
Bureau Halt, Gemeente Utrecht, JOU, en Comité Tuindorp-Oost. Inmiddels heeft het 
overleg al een duidelijke vermindering van de overlast door jongeren opgeleverd. 

Contactgroep Nieuwbouw Gerrit Rietveld
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De Contactgroep Bouw Gerrit Rietveld College is een initiatief van Gemeente 
Utrecht . De Gemeente heeft de omwonenden, buurtbewoners en 
vertegenwoordigers van  Tuindorps Belang en Tuindorp-Oost uitgenodigd voor 
overleg om mee te denken en te adviseren over de uitwerking van het 
stedenbouwkundig programma van eisen aan het nieuwe Gerrit Rietveld College. Het 
overleg richt zich op dit moment vooral op het beperken van de overlast die de 
nieuwbouw met zich meebrengt. Die overlast is vooral voor de direct omwonenden 
een probleem.

Klank bordgroep Kardinaal de Jongweg van 70 km naar 50 km
Op de Kardinaal de Jongweg is, nadat eindelijk de bouwwerkzaamheden aan het 
riool waren afgerond, de snelheid inderdaad verlaagd naar 50 km per uur. De 
groene golf is daartoe opnieuw ingesteld. Ook heeft de gemeente duidelijk met 
borden aangegeven dat de snelheid verlaagd is. Het resultaat is echter nog niet 
altijd even goed; op de Kardinaal de Jongweg wordt nog regelmatig te hard gereden. 
In de klankbordgroep is verzocht om snelheidscontroles. Daar is de gemeente 
echter nog niet op ingegaan.

Aanleg van het hoofdriool op de Kardinaal de Jongweg
Tijdens de werkzaamheden van de gemeente aan het nieuwe riool,
was er veel last van sluipverkeer in de wijk. Het bestuur heeft daarom intensief 
contact gehad met de gemeente, de uitvoerder en de wijkagent. Dit heeft 
geresulteerd in het afsluiten van wegen, het plaatsen van diverse 
waarschuwingsborden en extra controles door de politie (met vooral veel 
bekeuringen). Daarnaast heeft het bestuur in de aanloop naar de werkzaamheden de 
kap van enkele zeer oude bomen weten af te wenden door het indienen van een 
officieel bezwaarschrift. Het was voor het eerst dat het bestuur dit middel heeft 
ingezet. Het was nog spannend of dat mogelijk was, maar inderdaad is het bezwaar 
ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat dit middel in de toekomst mogelijk vaker 
ingezet kan worden.

Tuindorp Info
De redactie was een tijd lang stabiel, met als eindredacteur Mirjam van Drecht. Eind 
2013 heeft zij deze rol overgedragen aan Aad van den Thoorn.  Verder zijn in de 
redactie het afgelopen jaar een aantal wisselingen opgetreden, doordat redacteurs 
om persoonlijke redenen stopten met redactiewerk. Mark Mul is medio 2013 
toegetreden tot de redactie. Aan het eind van 2013 is geconstateerd dat de redactie 
toch nog uitbreiding behoeft. Een werving heeft tot dusver geen resultaat 
opgeleverd. Arnout Cankrien had namens het bestuur zitting in de redactie, echter 
Arnout heeft na circa 6 maanden deze rol overgedragen aan Saskia van Eeuwijk, in 
verband met zijn vertrek uit het bestuur.

De wijkkrant verschijnt normaal gesproken 5 maal per jaar. Door ziekte is de 
wijkkrant in 2013 slechts 4 maal verschenen. Wel is voor de laatste Tuindorp Info 
gekozen voor meer pagina’s (8 stuks) en een kleurendruk. Doordat 1 exemplaar 
minder werd uitgegeven, was hiervoor de financiele ruimte ontstaan.

Website/Huisstijl
De website wordt in toenemende mate belangrijk. We proberen steeds actuele 
informatie over de activiteiten op de website te publiceren.  Eind 2012 is het besluit 
genomen om de website te gaan vervangen. Dit heeft echter nog niet helemaal 
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plaatsgevonden in 2013. Wel is in 2013 uiteindelijk besloten om de gehele huisstijl 
te vervangen. De website wordt in de nieuwe huisstijl opnieuw opgezet.

Bestuur 
Bestuursleden waren in 2012 actief bij verschillende onderdelen. Arnout Cankrien 
heeft zijn bestuurslidmaatschap beeindigd. Een oproep voor een nieuw bestuurslid 
met de portefeuille Communicatie heeft geleid tot het aantreden van Michiel 
Verkade.  Luuk Emmink heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap met ingang 
van 1 februari 2014 neer te leggen. Luuk hield zich bezig met het beheer van de 
website. Het bestuur dankt zowel Arnout als Luuk zeer voor hun inzet de afgelopen 
jaren. Het huidige bestuur is een bijzonder leuke groep mensen, die telkens weer 
zich met veel plezier inzet om de bewoners van de wijk met elkaar te verbinden.

Tot slot
Ook dit jaar heeft weer de nodige vernieuwing plaatsgevonden binnen de 
vereniging. Nieuwe activiteiten worden bedacht, zoals Tuindorp Culinair, maar ook 
binnen de bestaande activiteiten wordt gezocht naar kleine vernieuwingen. 
Vernieuwing is leuk, maar ook nodig. Dit houdt de vereniging levend. Elk jaar alleen 
maar hetzelfde programma “afdraaien” geeft onvoldoende energie. Die vernieuwing 
wilden wij als bestuur ook naar buiten brengen in een nieuw logo en een nieuwe 
huisstijl. Het meeste werk daarvoor is verzet in 2013, maar de resultaten daarvan 
zullen pas echt merkbaar zijn in 2014.
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