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Jaarverslag 2016 van de Vereniging Tuindorps Belang  
 
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven die door de verschillende 
onderdelen van de vereniging zijn uitgevoerd in 2016. Deze onderdelen zijn: 

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

 
 
Jeugdcommissie   
 
Oranjedisco en 30+ disco 
Op 13 februari maart vond traditiegetrouw de kinder- en volwassenen disco plaats in 
het Gerrit Rietveld College. Deze editie werd er gekozen voor een nieuwe DJ (CJ 
Music Entertainment) die zowel bij de kinder- als ook bij de volwassenendisco de 
sfeer goed aanvoelde en hele dansbare nummers draaide waardoor de dansvloer 
continu gevuld bleef. 
 
Dit jaar werd voor de kinderdisco het thema "Glow in the Dark" gekozen. Circa 250 
kinderen kwamen in fluor en neon kleurige outfit en zagen er prachtig uit in het vele 
blacklight licht. Er werd een dansworkshop georganiseerd en twee professionele 
breakdancers lieten na deze workshop hun coole moves zien. Zoals voorgaande 
edities was er dit jaar ook de mogelijkheid om je te laten schminken en ook de ranja 
limonade was weer volop beschikbaar. Voor de eerste keer werden er suikerspinnen 
gedraaid en uitgedeeld. Kinderen stonden al snel in de rij om een suikerspin te 
bemachtigen en na het uitdelen van 250 suikerspinnen kwamen er kinderen terug 
voor een tweede suikerspin. Omdat er geen suikerspinstokken meer over waren 
werden de gebruikte stokjes her en der verzameld, afgewassen en nog een keer 
gebruikt. De voor de kinderen gratis verkrijgbare suikerspin was een groot succes! 
Aan het einde van de disco ontvingen de kinderen een goodiebag met wat klein 
speelgoed.  
  
"Sensation Tuindorp" met subthema "Glow in the Dark" was het thema voor de 
volwassenendisco. Vanaf 20.30 uur konden de Tuindorpse 30 plussers de aula van 
het Rietveld College binnen. Omdat het binnen een paar uur Valentijnsdag zou zijn 
kregen de ongeveer 120 bezoekers bij binnenkomst een rood fluorescerend 
(valentijns)hartje opgeplakt. Velen hadden zich in witte kleding met fluorescerende 
accenten gekleed waardoor de hele dansvloer prachtig gekleurd oplichtte. Door de 
organisatie werd slim ingespeeld op de gin-tonic trend en deze mixdrankjes werden 
goed verkocht. Grote verrassing voor de bezoekers waren dit jaar de twee 
beeldschone gogo danseressen die later op de avond het publiek opzweepten met 



 

 

hun prachtige danskunsten. Door het grote enthousiasme van de menigte kwamen 
ze zelfs terug voor een lange toegift. 
 
Na middernacht kreeg de disco bezoek van een nieuwsgierige AD journaliste die tot 
in de puntjes wilde weten wat hier gaande was. De maandag na de disco verscheen 
er dan ook een bijna paginagroot artikel in het AD/Utrechts Nieuwsblad met de kop 
"Als de kinderen slapen, gaan ouders los". Een mooi artikel over de jaarlijkse disco 
middag en avond in Tuindorp.  
 
Rond 1:30u gingen de lichten aan door stevig doorwerken en goede samenwerking 
was de aula rond 3:00u weer alsof er niks gebeurd was en kon de organisatie 
huiswaarts. 
 
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. Waarom iets veranderen als het elke keer geslaagd is? 
Voor de grotere kinderen was er Levend Stratego. Dit jaar vond dit plaats op het 
Lubroveldje en  voor de verandering op het Willem de Zwijger plantsoen. Er deden 
dit jaar ongeveer 80 kinderen mee. Zoals elk jaar weer geslaagd. 
 
Koningsdag  
Koningsdag 2016 werd gevierd op woensdag 27 april. Alhoewel de organisatie vol 
enthousiasme en nieuw elan was werkte het weer niet mee. Twee dagen van 
tevoren had één van de leden van het organiseren comité zelfs zijn openhaard nog 
aangemaakt, zo koud en guur was het. De dag voor Koningsdag had het in 
Overijssel, Drenthe en delen van Friesland zelfs nog gesneeuwd. De 
weersvoorspelling was als volgt en weinig hoopgevend. "Met maxima rond 9 
graden is het woensdag een koude Koningsdag. In vrijwel het hele land 
kunnen bovendien buien vallen, met grote kans op hagel en in het oosten en 
zuidoosten ook onweer. In het zuiden kan het lokaal ook glad zijn." Volgens 
vele voorspellers zou het zelfs kouder worden dan de voorgaande kerstdagen. Met 
dit schrikbeeld in gedachten werd zelfs overwogen bepaalde onderdelen te 
annuleren, zoals bijvoorbeeld de komst van de frietsfiets wat een nieuwtje voor 
Tuindorp zou zijn. Na koortsig overleg tijdens Koningsnacht werd besloten het 
gehele programma af te werken.  
 
De vroege ochtend van Koningsdag was gelukkig droog maar erg koud. Dat 
weerhield velen er niet van om hun kleedjes uit te rollen en kraampjes op te zetten. 
Later in de ochtend ging het licht regenen en plots werden her en der partytenten 
opgezet. Gedurende het verloop van de dag bleef het gelukkig droog, kwam zelfs 
nog een klein zonnetje op, maar koud was het! Naast de gebruikelijke elementen van 
Koningsdag in Tuindorp, zoals het een kopje koffie of thee aan de bar in de ochtend, 
het springkussen en de opblaasglijbaan voor de kinderen, de hotdogkraam, muziek 



 

 

(de DJ van de eerder georganiseerde disco), de bar en tafels en banken had de 
organisatie ingezet op een aantal nieuwe elementen zoals: 
 

1. Een toiletwagen met drie dames wc's, één heren wc, drie urinoirs, 
wasbakken, handzeep en handdrogers, 

2. een klim/klautergrot voor de wat oudere kinderen, 
3. de suikerspinmachine 
4. een heuse "Versier-je-fiets-wedstrijd" met prijsuitreiking door burgemeester 

Jan van Zanen, 
5. een frietfiets van de frietwinkel in de Vinkeburgstraat. Deze biologische friet 

werd het jaar ervoor nog als winnaar uitgeroepen van de AD Friettest. En dat 
de vers gebakken frieten in de smaak vielen was te merken aan de lange 
rijen. Er werden dan ook meer dan 400 porties verkocht.  

 
Lampionnenoptocht  
Op vrijdagavond 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 begeleiding van een 
draaiorgel en motoragent. 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 koud, zelfs onder het vriespunt maar droog en mede daar door was het  
druk. Er werd veel aangebeld bij huizen waar een kaars voor het raam stond te 
branden. De buit van snoep was daarom ook dit jaar erg groot bij de meeste 
kinderen.  
 
De tocht ging dwars door Tuindorp en eindigde bij het Lubroveldje waar Glühwein, 
chocomel en pakjes wiki drankjes klaar stonden met speculaas. Dit werd weer erg 
gewaardeerd door jong en oud. Rond acht uur was het afgelopen en waren de 
meeste ouders met hun kinderen al naar huis. 
 
Sinterklaasintocht  
In 2016 kwam Sint in Tuindorp aangereden in een roze Cadillac onder begeleiding 
van de Pietenband. Alles in het thema: “Sinterklaas goes Hollywood”. Dit keer 
konden er helaas geen kinderen meerijden. De kinderen, die de kleurwedstrijd 
hadden gewonnen kregen een Meet & Pete. Een “VIP-pas” gaf hen de mogelijkheid 
om samen met Sinterklaas en de hoofdpiet op de foto te gaan.  
Zwarte, zwartgevlekte en gekleurde Pieten renden door de straten en deelden heel 
veel pepernoten uit! 
 
In het Rietveld College ging het oefenen van de Pietendans met Quirine van de 
Kiwiclub als eerste van start. Echter kreeg Sinterklaas een ongeluk en kwam 
hoofdpiet met het stuur de zaal binnenrennen over de Cat Walk. Quirine had de 
kinderen geleerd hoe meisjes en jongens over de Cat Walk moesten lopen, maar 
Hoofdpiet dacht dit beter te weten... niet dus. Er werd een hoop gelachen. 



 

 

Er werden nog vragen gesteld door de kinderen aan Sinterklaas. De kinderen waren 
enthousiast.  
 
Na afloop was er voor alle bezoekertjes een leuke blitse bril. Sint, de Pieten, de 
organisatie en niet te vergeten de kinderen vonden het allemaal een geslaagde 
middag en hadden genoten van het programma. 
 
Straattekenen 
Het straattekenen vond dit jaar plaats op woensdag 1 juni met een ruime opkomst 
van ongeveer 200 kinderen. Het thema was dierentuin. 3 Juryleden, gepensioneerd 
onderwijzeres/tekenares en 2 Rietveldleerlingen met passie voor tekenen, namen 
hun taak serieus. Ze reikten aan de mooiste, creatiefste en leukste krijttekeningen 
zomerse prijsjes uit. Alle kinderen kregen wat te drinken en wat lekkers. 
 
Puberactiviteit 
Dit jaar vond voor het eerst de puberactiviteit op 10 september plaats. Samen met 
een groepje pubers heeft de jeugdcommissie gespard wat te organiseren om ook 
deze groep een activiteit te bieden namens Tuindorps Belang. 
 
Een BBQ en bubblevoetbal waren het resultaat. Omdat pubers zich niet willen 
verplichten, moeilijk te bereiken zijn, op het laatste moment willen kiezen, bang zijn 
voor het onbekende, niet voor schut willen staan (gezichtsverlies), minder binding 
hebben met de wijk en vele andere activiteiten hebben was de opkomst minimaal.  
9 stoere pubers, ondanks 15 aanmeldingen, durfden het toch aan. Het resulteerde in 
een erg geslaagde bubblewedstrijd en gezellige BBQ. 
Tuindorps Belang geeft het niet op dus in 2017 een herkansing... 
 
Tuindorp Camping 
Op 9 en 10 juli, het eerste weekend van de zomervakantie, werd het Willem de 
Zwijgerplantsoen voor de tweede keer 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. Ook  
tijdens deze tweede editie van de Tuindorp camping scheen de zon voor het eerst 
sinds lange regenachtige weekenden volop en was het aangenaam vertoeven op het 
camping terrein. 
 
Vanaf 10 uur werden de in totaal 50 tenten opgezet voor ruim honderd kampeerders. 
Het campinggevoel was al snel aanwezig. Er werd een heus dorp van pallets 
gebouwd door de kinderen en ouders. Er werd druk geoefend voor een dans onder 
leiding van Touchee, zodat iedereen ’s avonds kon genieten van een spectaculair 
optreden van de kinderen. Ook werd er fanatiek gevoetbald.  Een camping is niet 
compleet zonder barbecue. Tegen 17.00 schoof ongeveer 200 man aan de tafels en 
klonk er live muziek van de band tijdens de geheel verzorgde maaltijd. Daarna was 
het tijd voor ‘Tuindorps got Talent’.  En Talent dat was er….  Er kwamen allerlei 
kunsten voorbij, goochelen, moppen, dansjes liedje en kinderen die op hun 
instrument speelden. En dat alles onder begeleiding van DJ Wouter.  



 

 

 
Natuurlijk werd er daarna door de kinderen nog flink gekeet in de tenten. Het werd 
gezellig laat aan de bar, rond 01.00 uur was het weer rustig op het Willem de 
Zwijgerplantsoen en ging iedereen rustig aan naar zijn of haar tent. Desondanks 
stonden de eerste mensen zondagochtend al weer vroeg naast hun tent. Na een 
gezellig gezamenlijk ontbijt, met dank aan de Albert Heijn, 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. Met deze tweede Tuindorp Camping 
lijkt  een mooie traditie aan het begin van de zomervakantie geboren! De meeste 
gasten wilden direct  weer boeken om hun tent weer op te zetten op de mooiste en 
gezelligste camping van Utrecht e.o! 
 
 
Cultuur/Volwassenenactiviteiten 
 
Wine & Dine 2016 
Op zaterdag 19 maart was voor de derde keer in de Pauluskerk aan het Willem de 
Zwijgerplantsoen het wijndiner van Tuindorps Belang met cateraar Jeroen van 
Nijnatten en wijnleverancier Margaret Wines. 67 tuindorpers kwamen genieten van 
een mooi 5-gangen diner in een fantastische ambiance. De kerk was sfeervol 
omgetoverd met grote ronde tafels voor 8 personen, met mooie tafelkleden, chique 
gedekt en met bloemen en kaarsjes. Sommige tafels werden bezet door 
vriendengroepen; bij andere tafels schoven Tuindorpers aan bij wijkgenoten die ze 
van tevoren niet kenden. Het diner bestond uit keur van gerechten, zoals een 
pastinaaksoep, een groentetaartje en als hoofdgerecht eend en tot slot avocado-ijs. 
De cateraar Jeroen had uitgebreid overlegd met Hans van Margaret Wines over het 
diner, zodat hij de wijn kon aanpassen aan de gerechten. Dit leverde een heerlijke 
wijn-spijs combinatie op waar uitgebreid van genoten werd. 
 
Tuindorp Brigde 
Voor de vierde keer was er Tuindorp Bridge, op 6 februari 2016. Zestien paren 
kwamen op zaterdagmiddag naar het Huis in de Wijk om met elkaar te kaarten. 
Iedere Tuindorper 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. SBC Dombo levert de spellen.  
 
 
 



 

 

 
Seniorenreis naar Paleis het Loo 2016  
Voor de vierde keer alweer werd op 21 juni een reis georganiseerd voor onze oudere 
buurtbewoners.We verzamelden bij de Pauluskerk met een kopje koffie. Met de bus 
vertrokken we naar Paleis het Loo en reden we langs bos en heide. 
Onderweg hebben we de bus vlak bij de hei stil gezet om onze lunch te 
nuttigen. Zoals iedere keer weer heerlijke pasta salade en het bekende 
snoepzakje! Bij aankomst in Het Loo werden we voor de deur afgezet door twee 
kleinere busjes. In het Paleis kon men kiezen tussen een audio tour of zelf de 
prachtige vertrekken en tuinen verkennen. Ook waren er rolstoelen beschikbaar. Het 
was een boeiend bezoek.  De reacties waren weer hartverwarmend en ontroerend. 
Het was weer een gezellige boel. Mensen maakten contact met elkaar en keken hun 
ogen uit in de zit- en studeerkamers, prachtig meubilair, kroonluchters en de vele 
portretten. Ook de paleistuin was prachtig met haar vele fonteinen, beelden, bloemen 
en vijvers. 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 2017, samen met een 
nieuwe groep 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 in  het Willem de Zwijgerplantsoen, waarbij 
iedereen welkom werd geheten door raadslid Judith Tielen. Dit jaar zorgde niet het 
Domstad Jeugdorkest maar het Domstad Juniororkest bestaande uit kinderen in de 
leeftijd van 11-15 jaar, voor de uitvoering van een aantal muziekstukken. De 
leerlingen Puck Ros, Evelien Boot, Marijn Koudijs en Livijne Hoff, van de drie 
basisscholen in de wijk, lazen hun zelfgemaakte gedichten voor. Ook droegen zij 
samen met Judith Tielen en een bestuurslid van Tuindorps Belang de 
bloemenkransen die namens de gemeente en Tuindorps Belang bij het 
oorlogsmonument werden gelegd. Wij willen hen dan ook nogmaals heel hartelijk 
danken voor het schrijven van de gedichten en de voordracht daarvan. Het was weer 
een waardige viering waarvoor ondanks de vakantie, veel wijkbewoners samen zijn 
gekomen. 
 
 
Leefbaarheid/Duurzaamheid 
 
In 2016 heeft Tuindorps Belang zich weer ingezet zich voor diverse zaken die 
bijdragen aan  de leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk. Een selectie van 
onderwerpen: 
Voorjaar 2016 was de start van de bouw van Tuinhof Blaucapel op de voormalige 
locatie van het Gerrit Rietveld College aan de orde.  Helaas verzuimde de gemeente 
om de eerder met de wijk gemaakte afspraken over bouwverkeer op te leggen aan 
de ontwikkelaar. Tuindorps Belang trok samen met omwonenden op om te zorgen 
dat, in overeenstemming met het eerdere gemeentebesluit,  het bouwverkeer alsnog 



 

 

zou worden afgewikkeld op de Eykmanlaan. Er werd bezwaar ingediend en 
tegelijkertijd werd er overleg gevoerd met  gemeente, ontwikkelaar en aannemer om 
een passende oplossing overeen te komen.  De aannemer paste zijn bouwroutes 
aan, waarmee verdere formele procedures werden voorkomen.  
 
Ook afgelopen jaar was er weer de mogelijkheid voor bewoners om via het 
bewonersinitiatief Energiek Tuindorp te profiteren van collectieve inkoop van 
spouwmuur- en vloerisolatie en zonnepanelen.  Het succesvolle initiatief dat 
ondertussen werd uitgebreid naar aangrenzende wijken wordt in 2017 voortgezet 
onder een nieuwe naam; Energieke Buren.  
 
Een andere initiatiefgroep, Duurzaam Tuindorp, zet zich eveneens in voor een meer 
duurzame wijk. Het eerste repair café vond in september plaats in de Pauluskerk en 
was een succes.  Deskundige sleutelaars hielpen bewoners bij de reparatie van 
divers kapotte spullen. Met basisscholen in de wijk wordt besproken hoe bijgedragen 
kan worden om duurzaamheid meer onder de aandacht van onze jeugd te brengen. 
Helaas werd de ‘book swap’ van een van de initiatiefnemers leeggeroofd, maar 
dankzij een oproep via de facebookpagina van de vereniging was het kastje snel 
weer gevuld. 
 
Tuindorps Belang nam begin 2016 initiatief voor de start van Tuindorp Alert,  de 
What’s App-groep waarmee wijkbewoners elkaar attenderen op verdacht gedrag en 
het verlies of de vondst van persoonlijke eigendommen. In geen tijd groeide het 
initiatief uit tot Utrechts grootste en meest actieve buurtapp. De wijkagent is zeer blij 
met het initiatief. Eind 2017 zijn er ruim 350 deelnemers. Via de app-groep vonden 
onder meer een aantal fietsen hun weg terug naar de rechtmatige eigenaren en 
konden diverse personen door politie worden aangesproken op verdacht gedrag. Er 
was snelle  communicatie tussen politie en de wijk toen er een aanrander actief was. 
Dank aan de groepsbeheerders die de deelnemers coachen om het gebruik van de 
buurtapp zorgvuldig en zakelijk te houden.  
 
De gemeente betrok in 2015 Wijkraad Noordoost, wijkvereniging Tuindorp-Oost en 
Tuindorps Belang bij het ontwerp voor de Groene Kop, het gebied tussen spoorlijn 
en Eykmanlaan bij het OK-tankstation. Het heeft even geduurd maar in het najaar 
van 2016 werd dan begonnen met de aanleg van de Groene Kop, een 
recreatiegebiedje met een natuurlijke uitstraling. In het gebied wordt ook een 
overdekte JOP (Jongeren Ontmoetings Punt) voor de jeugd gerealiseerd.  
 
 
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. Bij het Sinterklaasfeest is een verrificatie-mail per 



 

 

inschrijving verstuurd. Hiermee kon men zich aan de deur identificeren. Middels deze 
online registratie kon de Sint-commissie rekening houden met 358 kinderen en 300 
volwassenen. Belangrijk was ook de mogelijkheid voor kinderen om hun prangende 
vraag aan De Sint via het formulier kenbaar te maken.  
 
Verder hebben 8 niet-leden zich tijdens het Sint-feest aangemeld als nieuw lid van 
Tuindorps belang. Los van het Sint-feest hebben in de periode februari 2016 t/m 
januari 2017 vijftig nieuwe leden zich aangemeld via het 'Wordt lid' -formulier. 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.  
 
Via de website komen regelmatig vragen binnen van leden en niet-leden. In de 
periode februari 2016 t/m januari 2017 zijn 78 contact-formulieren ingevuld. 31 
daarvan waren bestemd voor het bestuur, 12 voor de jeugdcommissie, 22 voor de 
ledenadministratie, 10 voor Tuindorp leest en de rest voor webbeheer en 
leefbaarheid.  
 
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.	
 
Ook in 2016 zien we dat Facebook een steeds grotere rol binnen de communicatie 
van Tuindorps Belang inneemt. Eind 2016 heeft de Facebookpagina van Tuindorps 
Belang 470 volgers. Dit zijn er ruim 100 meer dan in 2015. 
 
Via de Facebookpagina kondigen we de verschillende evenementen aan. Naast de 
aankondigingen wordt de Facebookpagina ook ingezet om gevonden/gestolen 
voorwerpen weer terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaar. Ook belangrijke zaken 
uit de wijk worden op de Facebook pagina weergegeven zoals berichten van de 
wijkagent betreft inbraakpreventie, activiteiten (niet commercieel) die door anderen in 
de wijk worden georganiseerd.  
 
Tuindorps Belang ontvangt steeds vaker verzoeken om stukken op de 
Facebookpagina te plaatsen. Het bestuur bepaalt of het verzoek geschikt is voor de 
Facebookpagina, de website, Tuindorp Leest of helemaal niet.  
Tuindorps Belang is altijd op zoek naar de optimale mix van communicatie; wat is 
interessant voor onze leden/wijkbewoners en welk middel zetten wij in om de juiste 
doelgroep te bereiken. 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. In het laatste nummer waren 4 extra 
pagina’s toegevoegd. Sponsoren werden met hun logo afgebeeld en bedankt. 
Daarnaast stonden alle vrijwilligers van Tuindorps Belang er met naam in en foto’s 
van alle commissies. 
 
Binnen de redactie is er een aantal verschuivingen geweest. Zo hebben we afscheid 
genomen van Peter van der Velden en Jelle van Baggem. Dank voor jullie inzet. 
Daarnaast hebben we versterking gekregen van Stefan Pieters en Jesse Pouw 
(fotograaf). 
 
Bestuur  
 
Afgelopen jaar hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van Iskander 
Wapenaar. Zijn functie als mede-voorzitter van de Jeugdcommissie is overgenomen 
door Radboud Kloos. Welkom Radboud. 
 
Michiel Verkade heeft aangegeven graag zich te blijven inzetten als webbeheerder 
maar zijn functie als bestuurslid neer te leggen. We willen heel graag Iskander 
bedanken voor zijn inzet en enorme toewijding aan onze vereniging. Ook veel dank 
aan MIchiel voor zijn bijdrage. Wij zijn erg blij dat hij zich blijft inzetten voor de 
website. Daarnaast gaat onze dank uit naar alle andere vrijwilligers, zonder hen is 
het niet mogelijk om onze vereniging te laten zijn wat het nu is!  
 
Tot slot 
 
Tuindorps Belang is op het moment met 935 leden, waarvan 784 gezinnen zijn en 
151 in de categorie eenpersoonshuishoudens cq 65+, stabiel. Tuindorps Belang is 
een actieve organisatie die veel organiseert. In 2016 hebben we veel aandacht 
besteed om activiteiten te organiseren voor alle doelgroepen in onze wijk.  
  
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. 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 


