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Jaarverslag 2015 van de Vereniging Tuindorps Belang  
 
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven die door de verschillende 
onderdelen van de vereniging zijn uitgevoerd in 2015. Deze onderdelen zijn: 

- Jeugdactiviteiten 
- Cultuur/Volwassenenactiviteiten 
- Leefbaarheid/Duurzaamheid 
- Tuindorp Leest 
- Website & Facebook 
- Bestuur 

 
Jeugdcommissie   
 
Oranjedisco en 30+ disco 
Op 14 maart vond traditiegetrouw de kinder- en volwassenen disco plaats in het 
Rietveld College. Maar een ding was anders dan alle voorgaande edities; voor de 
eerste keer heeft de disco plaats gevonden in het nieuwe Gerrit Rietveld College en 
dat was ook nog eens omgetoverd tot de Loveboat. Namens kapitein Merrill Stubing  
waren de uitnodigen verzonden voor zijn Glitter and Glamour Ball aan alle 
Tuindorpers. Er waren veel mooi aangeklede kinderen bij het Glitter and Glamour 
feest. Voor de kinderen was er overdag een danser die de nieuwste moves aan de 
kinderen heeft voorgedaan waarna alle kinderen dit weer vol enthousiasme nadeden. 
Er was de mogelijkheid om je te laten schminken en voor alle kinderen stond er een  
zakje chips en een glaasje limonade klaar. Na afloop ontvingen alle kinderen geheel 
in het thema een discobal sleutelhanger. ‘s Avonds was het de beurt aan de ouders. 
Vanaf 20.30 uur konden de Tuindorpse 30 plussers, Met de zeebenen van de 
dansvloer, een kaartje leggen of gezellig kletsen met de Maritiem of Glitter and 
Glamour uitgedoste tuindorpers onder het genot van een tropische cocktail. En deze 
cocktails vonden net als bij voorgaande disco‘s weer gretig aftrek. Het maritieme 
thema was voor velen een bron van inspiratie en het stond in de avond dan ook vol 
met kapiteins, matrozen, piraten en een enkele drenkeling. De muzikale omlijsting 
werd verzorgd door de DJ’s van Groove Addicted. Het was zo gezellig en er werd 
nog zo gretig en enthousiast gedanst dat het feest om 01:30 uiteindelijk echt moest 
stoppen. 
 
Paaseieren zoeken & Levend Stratego  
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 Lubroveld & 
op het veld bij de Bibliotheek. Dit was de vierde keer dat er een aparte activiteit 
voor de oudere kinderen georganiseerd werd. Er was plaats voor ca 70 kinderen, 
maar er waren in het totaal dit jaar 60 kinderen gekomen. Ondanks de iets lagere 
opkomst dan vorig jaar was het een zeer geslaagde middag. 
 



 

 

Koningsdag  
Koningsdag 2015 was op 27 april 2015 waarop voor de tweede maal  Koningsdag in 
Nederland werd gevierd. Het hele Willem de Zwijgerplantsoen was in beslag 
genomen door de kinderen met hun kraampjes en kleedjes Bij de kerk waren er we 
er springkussens en konden de kinderen zich laten Schminken. De burgemeester 
was ook dit jaar weer van de partij  en hij bezocht traditiegetrouw de kindervrijmarkt: 
en deze vrijmarkt was weer een groot succes. Ook dit jaar was het programma van 
Koningsdag tot 16u zoals dit ook het geval was bij de voorgaande edities . Hier 
hebben we wederom zeer positieve reacties op gekregen van onze buurtgenoten. 
Door het prima weer bleef iedereen gezellig borrelen en liep de verkoop van 
frisdrank, bier en wijn  fantastisch, vrijwel alle drank was op aan het einde van het 
feest ,ook dit jaar hadden we weer een grotere bestelling gedaan dan het 
voorgaande jaar en dat bleek dus een goede zet te zijn.  Om de honger te stillen, kon 
men wederom een lekker American hotdog of tapa’s bestellen. De hotdogs vonden 
wederom gretig aftrek en de kraam was dan ook aan het einde van de middag 
volledig uitverkocht (ruim 1250 stuks). Helaas bleken de tapa’s niet bij iedereen in de 
smaak te vallen en zijn deze niet allemaal verkocht. Wat wel een groot succes was 
gedurende deze viering was de live muziek. Er waren gedurende de dag twee 
tuindorpse bands die voor de muzikale omlijsting zorgden;The Deaf Aids en Tuesday 
at Tony’s. Zoals verwacht gingen alle tuindorpers met de voetjes van de vloer bij 
deze top optredens. We kunnen dus terugkijken op een zeer geslaagde eerste 
Koningsdag die velen zich nog lang zullen herinneren. 
 
Lampionnenoptocht  
Op woensdag 11 november vond de jaarlijkse Tuindorpse Lampionnen 
optocht ter gelegenheid van Sint Maarten weer plaats. Om half zeven was de start 
van de optocht bij het Willem de Zwijgerplantsoen onder de muzikale begeleiding 
van een draaiorgel. Voordat de optocht begon konden ouders en kinderen 
boodschappen inleveren voor de voedselbank in de kerk. Dit is net als bij de 
voorgaande editie massaal gedaan en wij willen jullie hiervoor hartelijke danken.   
Het was gelukkig droog en mede daar door was het erg druk. Er werd veel gezongen 
in de straten van de wijk bij huizen die een kaars voor het raam hadden staan. De 
buit van snoep was daarom ook dit jaar erg groot bij de meeste kinderen.  
De tocht ging dwars door tuindorp en eindigede  bij het Lubroveldje waar Glühwein 
voor de ouders en Wiki voor de kinderen klaar stond met speculaas. Dit werd weer 
erg gewaardeerd door jong en oud. Alle 300 wiki pakjes waren op het eind op. 
Vanwege het feit dat een doordeweekse dag was, was het op tijd weer rustig op het 
Lubroveldje. Rond acht uur was het afgelopen en waren ook al de meeste ouders 
met kinderen al naar huis. Het was weer erg geslaagd activiteit. 
 
Sinterklaasintocht  
In 2015 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 Pietenband door de 
wijk en de kinderen en hun ouders liepen mee met de optocht door de wijk. De 
zwarte & zwartgevlekte Pieten deden onderweg veel leuke kleine acts en hadden 



 

 

veel plezier met alle kinderen. De route was net zoals vorig jaar ingekort. Tevens 
konden enkele kleintjes meerijden met de Sint, omdat zij de kleurwedstrijd gewonnen 
hadden. Dit was van tevoren bekendgemaakt en gaf wederom een hoop rust rondom 
de koets en paarden. Op het nieuwe Rietveld College ging het oefenen van de pieten 
dans met Quirine van de Kiwiclub als eerste van start. Echter ging een van de 
vermoeide Pieten op de stoel van de Sint zitten en zakte erdoor. Snel kwamen er 
Pieten aansnellen met verschillende stoelen, waaruit de Sint kon kiezen. Dit zorgde 
voor hilarische momenten. Het feest werd afgesloten met een “petje op, petje af” 
quiz. De kinderen waren enthousiast. Na afloop was er voor alle bezoekertjes een 
leuke Pietenpet. Sint, de Pieten, de organisatie en niet te vergeten de kinderen 
vonden het allemaal een geslaagde middag en hadden echt genoten van het 
programma. 
 
Straattekenen 
Het straattekenen vond dit jaar plaats op woensdag 3 juni. Circa 170 kinderen 
namen deel. Dit jaar was het thema: vakantie. Per groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 werden 
prijswinnaars gekozen. De beste kregen een oorkonde met “Beste Straattekenaar 
2015 in de categorie groep ...”  en een prijs die ze mochten uitkiezen van de 
prijzentafel. Alle kinderen kregen wat te drinken en wat lekkers. Als afsluiter mochten 
ze nog allen iets uit de grabbelton grabbelen. 
 
Tour de Tuindorp  
In het kader van de Grand Depart begin juli in Utrecht heeft Tuindorps Belang 
op 20 juni 2015 twee activiteiten voor de wijk georganiseerd: Tour de Culinair en 
Tour de Tuindorp. Maar liefst 7 stratenteams namen het tegen elkaar op tijdens de 
Tour de Tuindorp. Jong én oud streden op het Lubroveldje fanatiek tegen elkaar bij 
de onderdelen Waterfietsen, Grote Step, Moeilijke Fiets, Kennisquiz, Touwtrekken  
en de Holland Sport Fietstafel. De spannende finale werd in het voordeel van de 
Raiffeisenlaan beslist. Wie neemt volgende keer de fraaie wisselbokaal mee naar 
huis? 
 
Tuindorp Camping 
Op 11 en 12 juli, het eerste weekend van de zomervakantie, werd het Willem de 
Zwijgerplantsoen voor het eerst omgetoverd tot een Tuindorp camping. Tenten, 
vouwwagens, zelfs een toiletwagen mocht niet ontbreken. Er was een bar, 
activiteitenprogramma, live muziek, dj en een grote gezamenlijke barbecue. Terwijl 
we de zon in de week ervoor nauwelijks zagen, was zaterdag een zonovergoten 
kampeerdag. 
 
Vanaf 10 uur werden de in totaal 40 tenten opgezet voor ruim honderd kampeerders. 
Het campinggevoel was al snel aanwezig. Voor verkoeling werd gezorgd: 
zwembadjes werden gevuld door de brandweer, hetgeen een evenement op zich 
was. Er werden spellen georganiseerd voor grote en kleine kinderen door een 
buurtbewoner en een dansworkshop door Touchee. Een camping is niet compleet 
zonder barbecue. Tegen 17.00 schoven er nog eens 100 mensen extra aan en klonk 
er live muziek van de 2CV Gypsy band tijdens de geheel verzorgde maaltijd. Daarna 



 

 

was het tijd voor ‘Tuindorps got Talent’. De ‘s middags ingestudeerde dans werd  
's avonds bij de druk bezochte bonte avond opgevoerd. Ook veel andere kinderen 
lieten hun favoriete dansjes zien en maakten muziek.   
 
Natuurlijk werd er daarna door de kinderen nog flink gekeet in de tenten. Het werd 
gezellig laat aan de bar, rond 1 uur was het weer rustig op het Willem de 
Zwijgerplantsoen. Desondanks stonden de eerste mensen zondagochtend al weer 
vroeg naast hun tent. Na een gezellig gezamenlijk ontbijt, met dank aan de Jumbo, 
was het helaas tijd om de tenten weer af te breken. Velen gingen op weg naar de 
vakantiebestemming van deze zomer om daar opnieuw met een wc rol onder de arm 
richting de wc te lopen. 
 
De camping was mede zo'n succes omdat elke kampeerder de handen uit de 
mouwen stak. Bij de reservering van een kampeerplek heeft elke kampeerder zich 
ingeschreven voor hulp bij diverse activiteiten. Deze Camping Tuindorp lijkt het begin 
van een mooie nieuwe traditie aan het begin van de zomervakantie! 
 
Cultuur/Volwassenenactiviteiten 
 
Wine & Dine 2015 
Na een succesvolle wijnlunch in 2013, was het nu tijd voor een uitgebreid wijndiner 
op zaterdagavond 21 maart. Wederom in de Pauluskerk, die als sfeervolle locatie 
voor zo’n pop-up restaurant zeer geschikt is gebleken. Jeroen van Nijnatten 
serveerde een heerlijk 5 gangen diner aan 48 gasten. Margaret Wines zorgde voor 
de wijnen, met een sprankelend aperitief en maar liefst 2 soorten wijn per gang. De 
avond was weer bijzonder gezellig. Buurtbewoners zaten bij elkaar aan tafel, soms 
bekenden, soms onbekenden. Kortom, het was weer een leuke gelegenheid om 
buurtbewoners beter te leren kennen. 
 
Tuindorp Culinair 
Veel vraag was er geweest of de Tuindorp Culinair weer opnieuw georganiseerd zou 
worden. Aangezien een evenement van die omvang veel mankracht kost en ook veel 
geld, had het bestuur besloten dit niet elk jaar te organiseren. Maar, in 2015 werd het 
evenement in de begroting opgenomen. Een commissie samenstellen kostte nog wel 
even tijd, maar door de inzet van Wendelien van Voorst van Beest werden de 
benodigde enthousiastelingen toch nog snel gevonden. Het thema van het culinaire 
evenement werd natuurlijk Frankrijk, gezien de samenloop met de Tour de France. In 
dit geval werd het een Tour de Culinair! Meer dan 20 koks kookten franse gerechten 
uit diverse streken van Frankrijk. Belangstellenden konden vooraf een toegangskaart 
kopen, waarmee ze in ieder geval recht hadden op een voorgerecht, een 
hoofdgerecht en een nagerecht. De 200 beschikbare kaarten waren snel uitverkocht. 
Op de avond zelf verliep alles geweldig. De gerechten waren heerlijk en de 
aankleding was fantastisch. Toen het even wat dreigde te gaan regenen, kwamen 
van alle kanten partytenten tevoorschijn. Dat verhoogde nog zelfs het gemeen-
schapsgevoel. Het bijzondere van een Tuindorp Culinair is ook dat dit echt een 



 

 

activiteit is waarbij veel volwassen bewoners zich thuis voelen. Echt een lekker 
avondje uit in eigen buurt. Kortom, het was weer een bijzonder geslaagd evenement.  
 
Tuindorp Brigde 
Voor de derde keer was er Tuindorp Bridge, op 31 januari 2015. Twintig paren 
kwamen op zaterdagmiddag naar het Huis in de Wijk om met elkaar te kaarten. 
Iedere Tuindorp kan meedoen, met veel of weinig speelervaring. De bridgers komen 
vooral voor de gezelligheid en om andere bridgers uit de wijk te leren kennen. In zes 
rondes van een half uur spelen ze in totaal 24 spellen. Na afloop is de prijsuitreiking 
en een borrel. Tuindorp Bridge is mede mogelijk door de Bridge- en Boekenshop die 
weer de prijzentafel verzorgde, en door bridgedocent Henk Willemsens. 
 
Seniorenreis naar het Kröller Muller 
Voor de derde keer alweer werd op 9 juni een reis georganiseerd onze oudere 
buurtbewoners. Met de bus vertrokken we naar het museum op de Veluwe in Otterlo. 
We verzamelden bij de Pauluskerk met een kopje koffie. In het museum werd een 
rondleiding gegeven door twee gidsen en een ieder kon gebruik maken van oortjes 
waardoor je de gidsen heel goed kon horen en geen last had van storende 
omgevingsgeluiden. Ook waren er rolstoelen beschikbaar. Het was een boeiende 
rondleiding.  De museumwinkel werd daarna ook druk bezocht. Op de terugweg 
hebben we de bus midden in het bos stil gezet om onze lunch te nuttigen. Zoals 
iedere keer weer heerlijke pasta salade en het bekende snoepzakje! De reacties 
waren weer hartverwarmend en ontroerend. Het was weer een gezellige boel. 
Mensen maakten contact met elkaar en keken hun ogen uit tijdens de rondrit in Park 
De Hoge Veluwe. Veel deelnemers gaven aan zo'n activiteit als deze graag volgend 
jaar weer op het programma te zien. We doen ons best om er in 2016, samen met 
onze vaste vrijwilligers, weer een succes van te maken. 
 
4 mei 
Ook dit jaar hebben we met de bewoners van Tuindorp weer stil gestaan bij de 
herdenking van de Nederlandse oorlogsslachtoffers. De dodenherdenking heeft 
plaatsgevonden op 4 mei in Tuindorp bij het Willem de Zwijgerplantsoen, waarbij 
iedereen welkom werd geheten door de wethouder. Daarna zorgde ook dit jaar weer 
het Domstad Jeugdorkest voor de uitvoering van een aantal muziekstukken. Om ook 
de jongere jeugd te betrekken bij de herdenking is afgelopen jaar via de 
schoolbestuurders de vraag uitgezet of er belangstelling zou zijn om een gedicht 
voor te laten dragen door een van de leerlingen. Hierop is een positieve reactie 
ontvangen. Er waren daarom dit jaar drie leerlingen die een zelfgemaakt gedicht, of 
een gedicht gemaakt in samenwerking met klasgenoten, hebben voorgedragen. 
Namens de Paulusschool Carlijn Nijhuis, namens de Regenboog Ella de Vries en 
namens de OBS Puck de Jong. Wij willen hen dan ook nogmaals heel hartelijk 
danken voor de gedichten en de voordracht daarvan. Na acht uur hebben de 
voorzitter van Tuindorps Belang en wethouder Jeroen Kreijkamp nog een moment 
gesproken voor alle aanwezigen. Vanaf kwart voor negen is afgesloten met het 
concert in de Pauluskerk. Het was een waardige viering waarvoor veel wijkbewoners 
waren gekomen. 



 

 

Leefbaarheid/Duurzaamheid 
 
In het bestuur van de vereniging nam Paul van Dijk het stokje over van Reynier 
Borst. Het bestuur dankt Reynier voor de vele jaren waarin hij zich met 
enthousiasme voor de vereniging heeft ingezet. Tuindorps Belang zet zich voor 
diverse zaken in  die bijdragen aan  de leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk. 
Een selectie van onderwerpen: 
 
Via de contactgroep Rietveld is er overleg met het Rietveld College en onder meer 
de wijkagent.  In het afgelopen jaar lijkt overlast beperkt te zijn al blijft zwerfafval een 
aandachtspunt. 
 
Samen met de Wijkraad Noordoost en de wijkvereniging van Tuindorp-Oost  is 
afstemming geweest over de planontwikkeling van de Groene Kop. Recent is de 
gemeente begonnen met de herinrichting. Er komt  een parkachtig recreatiegebied, 
met ondermeer een overdekte JOP (Jongeren OntmoetingsPunt) voor de jeugd.  
Komend jaar vraagt de ontwikkeling van de bouwplannen van appartementen, welke 
in de plaats komen van het bestaande bejaardenhuis Tuindorp Oost, nog verdere 
aandacht. 
 
Voor de locatie van het voormalige  Rietveld heeft de gemeente een ontwikkelaar 
geselecteerd. In het najaar zijn de woningen in de verkoop gegaan. De start van de 
sloop van de oude school is aanzienlijk vertraagd maar  nu dan toch begonnen. 
Tuindorps Belang maakte met de gemeente onder meer afspraken over veilige 
routes voor bewoners, scholieren en bouwverkeer. 
 
Ook afgelopen jaar was er weer de mogelijkheid om via het bewonersinitiatief 
Energiek Tuindorp mee te profiteren van  collectieve inkoop van isolatiemaatregelen 
en zonnepanelen.  Dit succesvolle initiatief wordt ook in 2016 voortgezet. 
 
Een enthousiaste club bewoners zet zich sinds 2015 onder de naam Duurzaam 
Tuindorp in voor een meer duurzame wijk. Er worden onder meer initiatieven beoogd 
met betrekking tot spullen delen, hergebruik materialen en andere positieve 
mogelijkheden om de duurzaamheid in brede zin te bevorderen. Versterking is 
welkom.   
 
Website & Facebook 
 
Via de website en de Facebookpagina van Tuindorps Belang zijn het afgelopen jaar 
verschillende evenementen aangekondigd. Daarbij is de registratie voor een aantal 
evenementen gedigitaliseerd en vereenvoudigd middels het gebruik van 
webformulieren op de website. Ook de registratie van nieuwe leden gaat o.a. via de 
website. Vanaf maart 2014 t/m januari 2016 zijn er +/- 130 "word-lid" registraties 
geweest. Foto’s die zijn gemaakt tijdens de verschillende evenementen zijn na afloop 



 

 

op de website gepubliceerd, waaronder de Tuindorp Camping, de Sint Maarten 
lampionnenoptocht en het Sinterklaasfeest. Naast de aankondigingen van 
verschillende activiteiten is de website voorzien van nieuwsberichten met informatie 
over Tuindorp in het algemeen. Het plaatsen van informatie op Facebook en de 
website wordt afgestemd met Tuindorp Leest zodat deze kanalen elkaar versterken. 
Op 31 december 2015 heeft de Facebookpagina van Tuindorps Belang 375 likes. In 
2015 is op de website ruim 3.900 keer een webpagina bezocht. In de dagen en 
uren voorafgaand aan een evenement stijgt het aantal websitebezoekers aanzienlijk. 
Ook na afloop van evenementen waarvan foto's zijn gepubliceerd worden deze foto-
pagina's regelmatig bezocht. In de eerste maanden van het jaar en met name 
gedurende de zomervakantie is het aantal websitebezoekers beperkt. Hoewel de 
website zich goed leent voor smart phones, bezoekt het meerendeel de website via 
de computer.  
 
Tuindorp Leest 
 
Vijf keer per jaar valt Tuindorp Leest bij ongeveer 2200 huishoudens op de mat. Uit 
peilingen blijkt dat het blad goed wordt gelezen. Het blad heeft vorig jaar een nieuwe 
opmaak gekregen en dat bevordert de leesbaarheid. De redactie is verder uitbereid 
naar in totaal acht man. Jelle van Baggem, Stefan Pieters en Mechteld van Rooijen 
zijn toegetreden. Michiel Verkade die er namens het bestuur bij zat, is gestopt 
aangezien Mechteld zijn rol kon overnemen.  
 
Momenteel houdt de redactie een peiling in de wijk met de vraag wat de behoefte is 
wat betreft de inhoud van het blad. Komend jaar zal blijken of het soort artikelen dat 
geschreven wordt is veranderd. 
 
Bestuur  
 
Afgelopen jaar hebben er weer een paar wisselingen plaats gevonden in het bestuur. 
Claire Blom heeft afscheid genomen en Mechteld van Rooijen heeft haar functie als 
secretaris overgenomen. Ook heeft Reynier Borst afscheid genomen van het bestuur 
na jarenlange inzet voor de leefbaarheid en duurzaamheid in onze wijk. Paul van Dijk 
heeft zijn functie overgenomen. En tot slot heeft Saskia van Eeuwijk na tien jaar het 
voorzitterschap doorgegeven aan Marlijn Mul-van Koppen. We willen heel graag 
Claire, Reynier en Saskia enorm bedanken voor hun goede inzet en toewijding aan 
onze vereniging. En daarnaast gaat onze dank ook uit naar alle andere vrijwilligers, 
want zonder hen is het niet mogelijk om onze vereniging te laten zijn wat het nu is! 
 
Tot slot 
 
Tuindorps Belang blijft groeien en bloeien met op het moment 935 leden, waarvan 
784 gezinnen zijn en 151 in de categorie eenpersoonshuishoudens cq 65+. 
Tuindorps Belang is een actieve organisatie die veel organiseert. Mede door onze 



 

 

doelgroep zijn de meeste activiteiten gericht op de jeugd, maar het aantal activiteiten 
voor volwassenen neemt toe. 
 
Door de vele activiteiten die Tuindorps Belang organiseert, ontstaat er een grote 
sociale cohesie in de wijk. Mensen leren mensen kennen uit andere straten, van 
andere scholen, van andere leeftijden, ed. Daarnaast weten bewoners ook steeds 
vaker Tuindorps Belang te vinden via Tuindorp Leest, de website en Facebook. Het 
doel van Tuindorps Belang is het behartigen van de belangen van de bewoners en 
samen een gezellige, veilige en vooral leuke leefomgeving creëren. 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 


