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Jaarverslag 2014 van de Vereniging Tuindorps Belang  
 
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven die door de verschillende 
onderdelen van de vereniging zijn uitgevoerd in 2014. Deze onderdelen zijn: 

- Jeugdactiviteiten 
- Cultuur/Volwassenenactiviteiten 
- Leefbaarheid/Duurzaamheid 
- Tuindorp Leest 
- Website/Huisstijl 
- Bestuur 

 
 
Jeugdcommissie   
 
Oranjedisco en 30+ disco 
Op 1 februari vond traditiegetrouw de kinder- en volwassenen disco plaats in het 
Rietveld College, dit keer met als thema ´Brasil´.  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 oudere 
kinderen capoeira dance konden leren.  Er was een gesponsorde hoek waar de 
kinderen de nieuwste trends van Studio Line voor hun haar en de nieuwste make-up 
producten van Maybelline New York konden uitproberen. Er waren veel mooi 
aangeklede kinderen in het Braziliaanse feest thema.  ‘S avonds was het de beurt 
aan de ouders. De opkomst bij de 30+ disco was ca 120 man en velen hadden zich 
in een Braziliaanse outfit gekleed. Er was de mogelijkheid een gokje te wagen aan 
een officiële door studenten gerunde Black Jack tafel. Dit gaf een extra gezellige 
sfeer. De cocktails vonden opnieuw gretig aftrek. De muzikale omlijsting werd 
verzorgd door de DJs 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 Veld bij de 
Bibliotheek. Dit was de derde keer dat er een aparte activiteit voor de oudere 
kinderen georganiseerd werd. Er was plaats voor ca 70 kinderen, dus meer kinderen 
door het succes van vorig jaar. Nog steeds was er meer animo, maar met dit aantal 
bleef het spel ook leuk. 
 
Koningsdag 
Koningsdag 2014 was de dag van 26 april waarop de eerste Koningsdag in 
Nederland werd gevierd. De Loco-burgemeester was ook dit jaar weer van de partij  
en hij bezocht traditiegetrouw de kindervrijmarkt: en deze vrijmarkt was weer een 
groot succes.  
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Het hele Willem de Zwijgerplantsoen was in beslag genomen door de kinderen met 
hun kraampjes en kleedjes Bij de kerk waren er weer springkussens en konden de 
kinderen zich laten Schminken.  
 
Ook dit jaar was het programma van Koningsdag tot 16u zoals dit ook het geval was 
bij de laatste viering van Koninginnedag. Hier hebben we wederom zeer positieve 
reacties op gekregen van onze buurtgenoten. Door het prachtige 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 een lekker American hotdog bestellen. Ook 
deze vonden gretig aftrek en de kraam was dan ook aan het einde van de middag 
volledig uitverkocht (ruim 1250 stuks). We kunnen dus terugkijken op een zeer 
geslaagde eerste Koningsdag die velen zich nog lang zullen herinneren.  
 
Straattekenen 
Het straattekenen vond dit jaar plaats op 17 juni i.p.v. 4 juni i.v.m. de regen. 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 leen ijsje voor 
de kinderen en ook voor de toekijkende ouders was er wat te drinken. Daarnaast 
was er gezellige achtergrondmuziek. 
 
Midsummer Night Skate  
In 2014 opnieuw geen Elfstedentocht en ook geen ijs op de vijver in het Willem de 
Zwijgerplantsoen. Vandaar dit jaar de eerste editie van de Midsummer Night Skate. 
Op zaterdag 21 juni mochten we de Linnaeuslaan afzetten en zoveel mogelijk 
autovrij maken. De meeste bewoners werkten enthousiast mee. Er was muziek, 
broodjes hotdog en ook de bar was geopend. De kinderen hadden pret voor tien op 
hun inline skates en ook sommige ouders waagden zich op de skatebaan. Er was 
een “binnenbaan” voor de beginners en een snelle “buitenbaan” voor de wat 
gevorderden skaters. De sfeer was gezellig en enthousiast. Een nieuw evenement 
voor herhaling vatbaar! 
 
Lampionnenoptocht 
Dit jaar viel 11 november op een dinsdag. 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 Wiki en gluhwein drinken en een koekje eten.  De  tent stond er weer, er 
hingen gezellige lichtjes en er klonk een vrolijk muziekje uit het draaiorgel.   
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Vanwege het feit dat een doordeweekse dag was, was het op tijd weer rustig op het 
Lubroveldje. 
 
Sinterklaasintocht 
In 2014 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 
Pieten deden onderweg veel leuke kleine acts en hadden veel plezier met alle 
kinderen. De route was t.o.v. de andere jaren ingekort, wat iedereen zeer beviel. 
Tevens konden enkele kleintjes meerijden met de Sint, omdat zij de kleurwedstrijd 
gewonnen hadden. Dit was van tevoren bekendgemaakt en gaf een hoop rust 
rondom de koets en paarden.  
 
Op het Rietveld College werd door de kinderen voor Sint en zijn Pieten liedjes 
gezongen. Dit jaar presenteerde onze nieuwe gastheer een fantastische Oud-
Hollandse spelletjes wedstrijd met de Pieten in de hoofdrol. De Pieten deden hun 
uiterste best om de wedstrijd te winnen. Ook leerde Quirine van de Kiwi-club de 
kinderen een mooie Pietendans.  
 
Na afloop was er voor alle bezoekertjes een leuke krijtjespen. 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 
 
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. Het bezoekersaantal blijft onverminderd hoog: zeker 
500 wijkbewoners waren aanwezig, zowel jong als oud. 
 
Seniorenreis naar Delfts Blauw Museum De Proceleyne Fles  
Voor de tweede keer werd op 19 mei een seniorenreis georganiseerd. Met 27 
ouderen tussen de 70 en 90 jaar vertrokken we naar het museum in Delft. We 
verzamelden bij de Pauluskerk met een kopje koffie. In het museum werd een 
rondleiding gegeven door een gids en er was zelf ook heel veel te ontdekken. De 
museumwinkel werd ook druk bezocht. De reacties waren weer hartverwarmend en 
ontroerend. Het had echt weer 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. 
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Route 
Dit jaar had het bestuur een Verzamelingenroute voorzien. Via Tuindorp Leest en via 
de website zijn oproepen geplaatst voor deelnemers. Omdat slechts 1 deelnemer 
zich heeft gemeld, heeft het bestuur moeten afzien van het organiseren van de route. 
 
Wijnproeverij 
Na in 2013 voor de eerste keer een wijnlunch georganiseerd te hebben in de 
Pauluskerk, vond het bestuur dat dit zo succesvol was, dat dit voor herhaling vatbaar 
was. Echter, nu wilden we een diner organiseren. Echter, een diner in november of 
december bleek niet planbaar. Daarom is besloten dit diner te laten plaatsvinden in 
het voorjaar.  
 
 
Belangenbehartiging 
De aandachtsgebieden van deze commissie zijn Verkeer,  Milieu,  Bouwplannen, 
Veiligheid, Leefbaarheid en gemeentelijke plannen. Door de verminderde 
beschikbaarheid in 2014 van Reynier Borst, het bestuurslid dat zich bezig houdt met 
dit aandachtsgebied, zijn de inspanningen op dit gebied relatief beperkt gebleven. 
Het bestuur heeft een aantal ontwikkelingen actief gevolgd, zoals de invoering van 
betaald parkeren in noord-Tuindorp en de mogelijke introductie van het Welstandsvrij 
bouwen in de wijk. De Gemeente heeft besloten om van de invoering van dit laatste 
af te zien. 
 
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 
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 de bouw van het nieuwe 
Rietveld College. Het gebouw zou oorspronkelijk klaar zijn in de zomerperiode, zodat 
het met ingang van het schooljaar 2014/2015 in gebruik genomen kon worden. Dat is 
helaas vertraagd, en het nieuwe gebouw is pas na de kerstvakantie, begin 2015 in 
gebruik genomen. De contactgroep is steeds actief betrokken gebleven bij 
bijvoorbeeld de groenvoorziening en de aanleg van de omgeving van de school. 
 
Andere ontwikkelingen betroffen de plannen rond de Groene Kop en de Gaard. Op 
dat gebied is het afgelopen jaar niet veel vooruitgang geboekt. Tevens monitort het 
bestuur actief de vellijst voor bomen.  
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Website/Huisstijl 
De huisstijl van Tuindorps Belang is geheel vernieuwd. Deze nieuwe huisstijl is met 
veel succes geïntroduceerd aan het begin van 2014. Het bestuur ontving van vele 
kanten complimenten over de nieuwe, frisse stijl. Alle uitingen van Tuindorps Belang 
hebben nu eenzelfde gezicht. Niet alleen Tuindorp Leest is vernieuwd, maar ook de 
website, de posters, de flyers en het briefpapier. Een belangrijke element van de stijl 
is niet alleen het nieuwe logo en de nieuwe kleur groen, maar ook de tekst. Er is 
gekozen voor een vorm waarin de activiteiten van Tuindorps Belang voorop staan. 
“Tuindorp Leest” voor het blad, “Tuindorp viert feest “ voor feestelijke activiteiten, 
“Tuindorp bridget” voor de bridgedrive etc. Claudia Druppers (wonend in Tuindorp) 
heeft de nieuwe huisstijl ontworpen in samenspraak met het bestuur. 
 
Ook de website is geheel vernieuwd. Niet alleen het uiterlijk is vernieuwd, maar ook 
de structuur en de techniek is geheel vernieuwd door Michiel Verkade, ons 
bestuurslid voor communicatie. Daardoor hebben we meer mogelijkheden gekregen, 
die we in de komende tijd gaan gebruiken. Een van de nieuwe mogelijkheden die we 
allemaal direct konden zien, was een veel betere mogelijkheid om foto’s te plaatsen. 
De website is nu veel mooier en overzichtelijker geworden.  
 
 
Tuindorp Leest 
Aad van den Thoorn heeft dit jaar met een behoorlijke vernieuwde redactie de 
nieuwe Tuindorp Leest vorm gegeven. Het blad verschijnt nu in kleur, met prachtige 
foto’s en meer pagina’s. Een flinke uitdaging dus om het blad 5 x per jaar uit te 
geven. Ook voor het nieuwe blad waren veel complimenten. Het blad is beter 
leesbaar en oogt veel moderner.  
 
In de redactie zijn flink was wisselingen geweest. Ellis Wensveen, Klaas Battenberg 
en Marc Lubbers (fotograaf) zijn na jaren lid te zijn geweest van de redactie gestopt 
met hun werkzaamheden. Mede door hun inzet hebben we Tuindorp Leest ook 
inhoudelijk kunnen verbeteren. Gelukkig hebben we deels weer versterking gekregen 
in de persoon van Susan Koppies (redactie) en Peter van der Velden (fotograaf), 
maar een extra redactielid is nog steeds welkom. 
 
Bestuur  
Bestuursleden waren in 2014 actief bij verschillende onderdelen. Marlijn Mul en Bela 
Verpalen hebben het voorzitterschap van de Jeugdcommissie overgedragen aan 
Iskander Wapenaar en Merel Nollen. Marlijn heeft besloten lid te blijven van het 
bestuur, maar Bela heeft afscheid genomen. Reynier Borst is de afgelopen jaren het 
hart geweest van de activiteiten op het gebied van leefbaarheid/duurzaamheid. 
Helaas heeft Reynier moeten besluiten het bestuurslidmaatschap te beëindigen. 
Paul van Dijk is inmiddels bereid gevonden om Reynier op te volgen. Ook Claire 
Blom, secretaris, heeft helaas aangegeven het bestuurslidmaatschap te willen 
beëindigen. Voor haar functie is nog geen vervanger gevonden. Wij willen Bela, 
Reynier en Claire hartelijk danken voor hun inspanningen in het bestuur. We wensen 
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Iskander, Merel en Paul veel succes en zijn blij dat zij het bestuur zijn komen 
versterken. 
 
Tot slot 
Tuindorps Belang blijft groeien en bloeien. Het was weer een geweldig jaar. Niet alle 
geplande activiteiten zijn doorgegaan, maar vrijwel maandelijks worden activiteiten 
georganiseerd. We zijn blij dat we als vereniging op deze wijze een bijdrage kunnen 
leveren aan de sociale samenhang in de wijk. Want dat is waar we het voor doen: 
mensen in de wijk bij elkaar brengen en samen een gezellige, veilige en vooral leuke 
leefomgeving creëren. Het blijft toch nog steeds fijn om in Tuindorp te wonen en te 
leven. 
 
 


