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Energietransitie als dagelijks werk   
We zijn als land begonnen met de grootste verbouwing sinds de naoorlogse decennia van 
de wederopbouw. De verduurzaming van de energievoorziening is niet langer een keuze, 
aldus topvrouw Ingrid Thijssen.

De fiets waarop Ingrid komt aanrijden (oude 
omafiets, roze verf op het frame) had ook van een 
willekeurige student(e) kunnen zijn en geeft al aardig 
inzicht in hoe Ingrid is: een persoon met weinig 
poespas, die ondanks haar topfunctie ‘gewoon’ in 
Tuindorp is blijven wonen. “We vonden Tuindorp 
een heel leuke wijk, dus hebben we niet gekozen 
voor een huis in Driebergen of Zeist, maar voor de 
gezelligheid hier en voor de stad die dichtbij is.” 

Een rondvaart door de grachten met het kampioens-
team van zoon Caspar (Hercules JO15-2) is toch 
een van de mooie dingen van het leven in de stad 
Utrecht. 

Aan de top gewoon jezelf kunnen zijn, dat is wat 
Ingrid wilde uitdragen toen zij een kleine twee 
jaar geleden de landelijke pers haalde met haar 
verkiezing tot Topvrouw van het jaar 2016. Na een 
lange carrière bij de NS was Ingrid ten tijde van 
de verkiezing als COO (Chief Operating Officer) 
verantwoordelijk voor de operationele zaken van 
netwerkbedrijf Alliander, sinds vorig jaar is ze daar 
CEO (Chief Executive Officer).

Forse uitdaging
Ingrid is eindverantwoordelijk voor de energievoor-
ziening in een groot deel van Nederland, maar ook 
nauw betrokken bij de grootste uitdaging waar we 
als land voor staan. Ze vergelijkt de energietransitie 
met de wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog. 
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In de V.d. Voort van Zijplaan 52 werden een kleine 
dertig bezoekers, in leeftijd variërend van nul jaar 
tot pensionado’s, direct aan de hand mee-
genomen door The Girl from Ipanema. Dit 

openingsnummer van Saxofoonkwartet Quatuor 
Antran was de opmaat tot een heel plezierig, 
muzikaal programma. Niet in de laatste plaats 
omdat het publiek invloed op het te spelen 
repertoire kon uitoefenen. Zo kwam filmmuziek 
uit La la Land voorbij en werd er genoten van 
Gershwin’s Summertime. Aan de klassieke 
componisten kwam het enthousiaste kwartet (3 
dames en een heer) in de toegemeten tijd niet 
toe, maar gelukkig was er wel ruimte voor een 
toegift waar het publiek om vroeg. Fijn dat er elk 
jaar weer buren zijn die dit jaarlijkse evenement 
mogelijk maken.

Irene Fraanje

Dat  klinkt  fors,  maar  ze  legt  uit:  “De komende 
jaren moeten alle huizen worden geïsoleerd (naar 
energielabel B), alle auto’s moeten af van fossiele 
brandstoffen en daarvoor moeten laadpalen en 
-punten worden geplaatst. We gaan onze huizen 
op een andere manier verwarmen dan met aardgas.
Er zal door al die ontwikkelingen veel meer 
elektriciteit gebruikt worden. Die moet allemaal 
duurzaam opgewekt worden. 
Dat laatste betekent bijvoor-
beeld dat we op alle huizen 
zonnepanelen en nog 40 wind-
parken nodig hebben zoals het 
park dat nu bij Borssele in zee 
wordt aangelegd.” 

Al die wijzigingen betekenen ook 
dat er grote aanpassingen moeten komen aan het 
elektriciteitsnetwerk. Ingrid is zeer gemotiveerd om 
daar haar bijdrage aan te leveren. In een interview 
met het Financieele Dagblad zei ze: “In 2050 ben ik 
80; als de energietransitie dan is mislukt, mogen 
mijn kleinkinderen me daarop aanspreken.” Ze 
staat daar nog steeds achter: “Het kan ook echt 
lukken, de mogelijkheden zijn enorm en als we 
erin slagen de nodige innovaties te bereiken zal 
het sneller kunnen gaan dan we nu denken. In 
de politiek is inmiddels ook iedereen ervan over-
tuigd. De grootste uitdaging is echter het tekort 
aan technisch personeel, vooral voor de montage.” 

Vorig jaar stond Ingrid op een eerbiedwaardige 
143ste plek op de lijst van 200 invloedrijkste 
Nederlanders. Op de prikkelende vraag of het 
veelzeggend is dat in de top 15 twee Shell-top-
mensen staan reageert ze diplomatiek: “Als Shell 
haar financiële en intellectuele kracht werkelijk 
gaat inzetten voor verduurzaming van de energie 
kan dat echt verschil maken.”

Tuindorp van het gas af?
Er wordt in Tuindorp al volop 
geïnvesteerd in isolatie en 
zonnepanelen, enthousiasme 
alom. “Een interessant dilemma”, 
zegt Ingrid, “is welke wijken het 
eerst van het aardgas af gaan. 
Er speelt soms een afweging 

tussen maatschappelijke kosten en draagvlak. 
Beginnen we bij een wijk waar het gasnet toch 
aan vervanging toe is of de woningen van een 
woningcoöperatie die gerenoveerd moeten worden? 
Of beginnen we in een wijk waar bewoners graag 
aan de slag willen?”  Tuindorp, met al haar twee-
verdieners en groen-politieke voorkeur, lijkt een 
ideale plek om wijkgericht aan de slag te gaan om 
van het gas af te stappen.

Stefan Pieters
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In 2050 ben ik 80; 
als de energietransitie 
dan is mislukt, mogen 
mijn kleinkinderen me 
daarop aanspreken.

“

ruimte voor afscheid

Pauline Res & Hiske Alting 

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 

gewaardeerd met een 9,8

alting uitvaarten

alting uitvaarten

Straffeloos gluren bij de buren…
Vier buren in Tuindorp boden dit jaar gelegenheid tot ‘cultureel gluren’. In gestrekte draf 
zouden alle adressen vast bezocht kunnen worden, maar het is zondag. Niet een gerichte 
keuze, maar de kortste afstand bepaalde dus het te begluren object. 
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Daarom besteedt de werkgroep Duurzaam Tuindorp
dit jaar extra aandacht aan het thema natuur en 
biodiversiteit in de stad. De aftrap was op 17 maart 
met een lezing door stadsecoloog Gitty Korsuize 
over stadsnatuur. Bij natuur en biodiversiteit 
denken we vaak als eerste aan natuurgebieden. 
Maar alle tuinen bij elkaar zouden het grootste 
natuurgebied van Nederland kunnen vormen! En 
naarmate de natuurwaarde van het (agrarische) 
buitengebied verarmt, speelt natuur in de stede-
lijke omgeving een steeds belangrijkere rol. Daar 
komt dan ook steeds meer aandacht voor. Denk 
bijvoorbeeld aan de recente film De Wilde Stad, 
over stadsnatuur in Amsterdam.  

Mysterieuze gevallen
Tijdens haar lezing vertelde Gitty Korsuize over een 
aantal dieren en planten die in Tuindorp en directe 
omgeving leven. Zoals de gewone dwergvleermuis, 
de egel en de gierzwaluw. Wist jij dat de gierzwaluw 
tot 10 maanden achter elkaar in de lucht kan blijven? 
En dat een egel elke nacht ongeveer 2 kilometer
 moet afleggen om aan voldoende voedsel te 
komen? Ook vroeg Gitty het publiek om haar te 

helpen meer inzicht te krijgen in een paar 
‘mysterieuze gevallen’. Zo is het een raadsel waar 
het voortplantingswater van de in Tuindorp levende 
padden zich bevindt. Elk voorjaar, als de padden 
uit hun winterslaap ontwaken en aan de zogenaamde 
‘paddentrek’ beginnen, worden er grote aantallen 
trekkende dieren op bepaalde plekken in Tuindorp 
gezien. Maar het is nog onduidelijk naar welk water 
ze dan precies onderweg zijn.

Help mee!
Gitty sloot de lezing af met een aantal tips over 
hoe je zelf de natuur in Tuindorp kunt helpen. Je 
kunt bijvoorbeeld je waarnemingen van planten 
en dieren doorgeven via de website waarneming.nl. 
Zo draag je bij aan de kennis over het leven van 
dieren in de stad. Ook kun je als vrijwilliger mee-
helpen, bijvoorbeeld bij vleermuisonderzoek of 
het tellen van gierzwaluwen. Maar het allerbelang-
rijkste wat je kunt doen is dieren een thuis bieden 
in je tuin. Want: een groene tuin geeft leven aan 
de stad!

Mirjam van Drecht

Lang leve de stadsnatuur!

“Je eigen kleur geven
 aan de uitvaart”

Sandra van der Pas
(Tuindorp Utrecht)

passage uitvaarten

24 UUR I 06 553 033 085 I PASSAGEUITVAARTEN.NL

We wonen in een mooie groene wijk. Maar we zijn ons er niet altijd van bewust hoeveel 
bijzondere planten en dieren er in onze eigen tuinen leven. En welke belangrijke rol wij zelf 
kunnen spelen bij het behoud van biodiversiteit in onze woonomgeving.

Foto: Mirjam van Drecht
Workshop Leven-de-tuin! 
Wil je praktische tips om op een makkelijke 
manier je tuin diervriendelijker te maken? 
Kom dan naar de workshop op zondag 10 juni 
door natuurlijk tuinieren-deskundige Roos 
Broersen! 
Plaats: OBS Tuindorp, Van Bemmelenlaan 34. 
Tijd: 16.00-17.00 uur, inloop met koffie/thee 
vanaf 15.30 uur. Toegang gratis! Meer weten? 
Mail naar: duurzaamtuindorp@gmail.com 

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
   

www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!



In de Tuindorpkerk bevindt zich een schitterend 
orgel. Dit zogeheten Ruprecht-orgel stamt uit 1713 
en is na verschillende restauraties en aanpassingen 
vanuit de oorspronkelijke standplaats Roermond in 
Utrecht beland, waar het sinds begin jaren 50 in de 
Tuindorpkerk staat. Het orgel wordt niet alleen 
gebruikt tijdens kerkdiensten, maar ook voor 
klassieke concerten. De serie concerten van deze 
zomer geeft u de gelegenheid (nader) kennis te 
maken met dit imposante instrument.

Concert zondag 10 juni
Het eerste concert is geheel gewijd aan de componist 
François Couperin. Hij componeerde onder meer 
muziek als begeleiding van feestelijkheden aan het 
hof van Lodewijk XIV. Van die composities wordt 
het nodige ten gehore gebracht, in de vorm van  
orgel- en klavecimbelwerken met strijkers en vocale 
solisten. Aanvang: 15.00 uur. 

Zomer-koffieconcerten
Verder worden er zes korte orgelconcerten gehouden
van iets meer dan een half uur. Zij beginnen om 

11.30 uur en elk concert wordt ingeleid met een 
toelichting op de muziek die men gaat horen. Juist 
die uitleg draagt eraan bij dat men optimaal kan 
genieten. De concerten worden gegeven door vijf 
organisten en een vocaliste bij het laatste concert. 
Data: 1, 15 en 29 juli, 
12 en 26 augustus en 9 
september.

De toegang tot alle 
concerten is vrij. Ter 
bestrijding van de kosten 
wordt aan het einde 
van elk concert een 
collecte gehouden. Het 
bestuur van de Stichting 
Ruprecht-orgel nodigt 
u uit deze concerten 
bij te wonen en aldus te genieten van dit ‘schoone’ 
instrument! Meer informatie op: www.stichting-
ruprechtorgel.nl

Jan van Ravenhorst
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Orgelconcerten in de Tuindorpkerk

Foto’s: Mechteld van Rooijen

Herinneringen van een Tuindorpse jongen                                                                                          

Wij woonden vlakbij de volkstuinen van de Volks-
bond. De ingang daarvan was waar de Blauwkapelse-
weg overging in de Hogedijk (de huidige Jordanlaan). 
Contact met de tuinders hadden wij kinderen niet. 
Soms brachten wij wel vernielingen aan aan de huis-
jes waarin de tuinders hun spullen hadden opgebor-
gen. Nu maak ik mij boos over kinderen die zinloze 
vernielingen aanbrengen, maar kennelijk waren wij 
geen haar beter dan de huidige jeugd... 

Een andere herinnering 
is deze: op het eind van 
de oorlog hadden de 
Duitsers (in die tijd ‘de 
Moffen’) de waterlinie 
in werking gesteld. 
Daardoor liepen de 
tuintjes onder, evenals 
de kelders in Tuindorp. 
Een gevolg van deze 

inundatie was dat o.a. de kikkers zich vrij in de tuin-
tjes konden bewegen. Maar ze bewogen niet alleen 
maar, het was voorjaar, ze kwaakten ook. Iedere 
avond was er een verschrikkelijk luid kikkerconcert 
dat niet om aan te horen was. Als kinderen hadden
 wij  geen behoefte aan deze muzikanten, want 
wij konden in diverse sloten voldoende kikkers en 
kikkerdril vangen. We gingen met een schepnet de 
sloten af om dril te vangen. Een schepnet was 
eenvoudig te maken: je nam een stuk ijzerdraad, 
boog dat rond, bevestigde er een oude dameskous 
of een stuk goed waterdoorlatend katoen omheen 
en maakte dat vast aan een stok. In het voorjaar 
hadden wij emmers vol kikkerdril, waaruit na enige 
tijd ‘kwakbollen’ (kikkervisjes) tevoorschijn kwamen. 
Deze werden door ons dan weer in de diverse 
sloten uitgezet. Tot op de dag van vandaag vind ik 
nog regelmatig kikkers in mijn tuin!

Klaas Battenberg

In 1935 ben ik in Tuinwijk geboren. In 1938 verhuisden wij naar Tuindorp (toen nog gemeen-
te Maartensdijk), waar ons gezin tot eind januari 1946 bleef wonen. In 1971 keerde ik met 
mijn eigen gezin terug in Tuindorp. Ik heb vele herinneringen aan de jaren dat ik als kleine 
jongen in Tuindorp woonde. Enkele daarvan wil ik hier graag met u delen.
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Dodenherdenking

Koningsdag

Foto’s: Jeroen ten Kate

Foto: Jeroen ten Kate

Vanaf linksboven met de klok mee: koninklijke cupcakes in de smaken chocolade en vanille; de kindervrijmarkt besloeg 
vrijwel ieder vrij plekje in het plantsoen; veel animo voor de mobiele klimmuur; burgemeester Van Zanen bij de 
schietattractie van de gebroeders Kwak; Geeke deed goede zaken met zelfgemaakte ‘handlettering’ kaarten.

Kijk voor meer foto’s op www.tuindorpsbelang.nl 

Paaseieren zoeken 
en levend stratego

Linksboven: nieuw, paaseieren schilderen in De Pan! 
Rechtsboven: de vlag is gevonden, maar nu ...

Foto’s: Mechteld van Rooijen



Tientallen betrokkenen en belangstellenden 
woonden de opening bij. Het was een bijzonder 
moment voor de familie van Hans Lubach, die 
samen met wethouder Kees Geldof het bord ‘Hans 
Lubachpad’ onthulde. Hans Lubach was, namens 
het buurtcomité Tuindorp Oost, meer dan 10 jaar 
geleden de initiatiefnemer van de herontwikkeling 
van het gebied. Helaas heeft hij de opening zelf 
niet meer mee mogen maken; hij overleed in 2015. 
Het naar hem vernoemde wandelpad is een eer-
betoon voor zijn jarenlange inzet voor het park.

Laagst gelegen stukje Utrecht
Ab Kools, voorzitter van de Wijkraad Noordoost,
vertelde dat het terrein al vanaf de jaren 60 braak 
lag; oorspronkelijk zou op deze plek een verbindings-
weg naar de A27 komen. Sindsdien heeft het 
gebied meermaals onder water gestaan, omdat 

het het laagst gelegen stukje van Utrecht is. In 
tegenstelling tot de omgeving werd het na de 
middeleeuwen nooit opgehoogd. Vandaar dat 
water ook in het nieuwe park veel ruimte heeft 
gekregen. En dit water heeft een directe link met 
Tuindorp: onder de Eykmanlaan loopt een 
verbindingsbuis naar het Zwarte Water.

Twee duivenhouders die er al lange tijd zaten 
hebben ook in het nieuwe park een plek gekregen, 
evenals stadsboerderij ‘Het Lachende Paard’. 
Andere partijen die bij de ontwikkeling betrokken 
waren zijn onder andere Ecologisch Tuinenpark 
De Driehoek en het Gerrit Rietveld College. Het 
volkstuinencomplex is via een nieuw bruggetje te 
bereiken. Voor de scholieren is een jongeren-
ontmoetingsplek (JOP) gemaakt bij de vlonder 
naast de roodbladige esdoorn. Bijzonder aan deze 
boom is dat hij eerst aan de andere kant van de 
weg stond en twee jaar geleden verhuisde naar 
zijn nieuwe stek. 

Het park is nog niet helemaal af. Binnenkort start 
de tweede fase van de herinrichting. Daarbij ligt 
de nadruk op het deel van het park rondom het 
nieuwe zorgcentrum Tuindorp-Oost. In deze fase 
komen er ook mozaïekbanken. De vernieuwde 
Groene Kop is echt een aanwinst voor de buurt. Ga 
er vooral eens kijken! 

Mirjam van Drecht 
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Park De Groene Kop geopend
We hebben er in Utrecht Noordoost sinds kort een park bij: De Groene Kop. Op 15 maart 
werd dit nieuw ingerichte stukje stedelijk groen officieel geopend.

De column ‘Grenzeloos groen’ van professor Roep-
toeter verleidde meerdere Tuindorpers tot een 
reactie. Een wijkgenoot betreurt het dat de column 
een negatieve klank heeft, anderen herkenden de 
problemen en voegden er nog ergernissen aan 
toe zoals fietsen op de stoep en omhoogstekende 
trottoirtegels. Welnu, trottoirs moeten aan normen 
voldoen (handboek ‘Voetpaden voor iedereen’ via 
www.utrecht.nl), zodat iedereen er probleemloos 
gebruik van kan maken. Groeit een heg 3 tegels ver 
over het trottoir en staat er ook een elektrisch 
oplaadpunt, dan ligt het voor de hand dat het 
trottoir lastig begaanbaar is. Steken er trottoirtegels 
omhoog, dan is het vragen om ongelukken. 

We kunnen het signaleren en erover mopperen, 
maar dan gebeurt er niets. Een lezer stelde voor 
een fotowedstrijd te houden om de gemeente 
in beweging te krijgen. Met waardering voor dit 
ludieke idee: er is een snellere manier om dergelijke
kwesties op te lossen. Ga naar www.utrecht.nl/
melding en geef het door. In een voorkomend 
geval werd het trottoir binnen 24 uur hersteld. 
Tenslotte: wie zich ergert aan overhangend groen 
in de brandgangen, kan in gesprek gaan met zijn 
buren. Geen resultaat? Neem dan contact op met 
Buurtbemiddeling, bereikbaar via www.u-centraal.nl/
woonomgeving.

Irene Fraanje

Roeptoeter schudt Tuindorp wakker 

Foto: Mirjam van Drecht



Tuindorp column

Mijn buurman van een paar huizen verderop 
houdt van tuinieren en heeft een prachtige tuin 
met borders, planten en een vijver. Hij is er blij 
mee. Waar de buurman niet zo blij mee is, zijn 
andermans katten die zijn vijver leegvissen en zijn 
tuin als kattenbak gebruiken.  

Nu doet de buurman van alles om de buurkatten 
uit zijn tuin te weren. Zo staat er een hele batterij 
satéstokjes in de grond om de kat in zijn achterwerk 
te prikken als hij hurkt voor de grote boodschap, 
heeft hij planten neergezet die een geur verspreiden 
waar katten niet van houden, koffieprut over de 
aarde gedaan en zit met de tuinslang in de aanslag 
voor het geval één van die onverlaten zich laat zien. 
Het helpt allemaal niks…  

Voor de buurman een grote ergernis, maar de 
meeste kattenbezitters hier op het rijtje vinden dat 
hij zeurt om niks. “Daar kan ik niks aan doen, je 
kunt een kat nou eenmaal niet binnenhouden” of 
“Mijn Poekie blijft altijd in onze tuin” zijn de 
argumenten. Dat kan allemaal best zo zijn, maar 
als jij een kat hebt waar een ander last van heeft, 
is dat jouw verantwoordelijkheid. Als je geen kat-
tenbak in huis hebt omdat je dat zo vindt stinken, 
dan moet Poekie wel naar buiten om te kakken. 
Dat doet hij van nature nou eenmaal liever niet in 
zijn eigen tuin, maar in die van een ander.  

Katten zijn leuk en eenieder gegund, maar je 
schouders ophalen als jouw kat voor overlast zorgt 
getuigt niet van goed buurschap.

Prof. T.L. Roeptoeter

Tuindorp organiseert
Straattekenen – woensdag 30 mei  
Hoe laat? 14.00 – 14.45 uur 
Waar?  Willem de Zwijgerplantsoen 
Voor wie? Kinderen uit groep 1 t/m 8 
Slecht weer? Reservedatum woe. 13 juni 

Repair Café zomereditie - zondag 8 juli 
Hoe laat? 14.00 – 17.00 uur 
Waar?  Pauluskerk
Alweer de 4e keer. Voor al uw kapotte bruingoed, 
witgoed, computers, kleding en andere spullen. 
Met deskundige begeleiding en in gezellige sfeer. 
Komt allen!

Tuindorp Camping – zaterdag 14 en zondag 15 juli 
Hoe laat? Zaterdag 10.00 – zondag 14.00 uur 
Waar?  Willem de Zwijgerplantsoen 
Voor wie? Leden van Tuindorps Belang 

 

Buurmans kattenbak 
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Voor meer informatie zie www.tuindorpsbelang.nl 

Reageren? tuindorpleest@tuindorpsbelang.nl

Foto: Jeroen ten Kate



Kamerkoor 4bij4 zoekt versterking
Kamerkoor 4bij4 hoort bij Tuindorp. Veel 
leden wonen er en we oefenen in het hart 
van Tuindorp op maandagavond in de 
Pauluskerk. We zingen meerstemmige 
muziek van renaissance tot hedendaags, 
veelal met begeleiding en soms a capella. 
Eén tot twee keer per jaar geven we een 
groot concert. We zijn op zoek naar enkele 
tenoren en een lage bas. Heb je interesse? 
Mail dan naar Paul Slaa, paulslaa69@gmail.
com, en kom vooral een keer luisteren en 
meedoen. Zie ook www.kamerkoor-4bij4.nl

Kom bij de redactie!
De redactie van Tuindorp Leest heeft 
ruimte voor een nieuwe schrijver en 
voor een fotograaf. Lijkt het jou leuk 
om artikelen te schrijven over wat er 
allemaal in Tuindorp speelt of om foto’s 
te maken, bijvoorbeeld bij de activiteiten 
van Tuindorps Belang? Sluit je dan aan 
bij de redactie! 
tuindorpleest@tuindorpsbelang.nl

Seniorenuitje 2018
Op dinsdag 2 oktober organiseert 
Tuindorps Belang weer een reisje voor 
onze wat oudere bewoners. Dit jaar 
gaan we naar het Nationaal Onderwijs 
Museum in Dordrecht. Informatie over 
aanmelden en tijden leest u in het 
volgende nummer van Tuindorp Leest!

Koor zoekt zangers
Familie van Zingen, een klein Utrechts 
koor dat onder leiding staat van Lara 
Diamand, zoekt nieuw zangtalent (m/v). 
We streven naar 2 à 3 zangers per stem-
groep en hebben momenteel een vaca-
ture voor de stemgroepen alt, tenor en 
bas. We zingen klassiek repertoire, van 
renaissance tot hedendaags. 
Repetities zijn om de week op dinsdag-
avond van 20.00 tot 22.30 uur in het 
Muziekhuis aan de Loevenhoutsedijk. 
Interesse? Neem dan contact op met 
Ed Olijkan, edolijkan@gmail.com, 
06 8147 8884.

Colofon
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Boef in de wijk!
Op woensdag 6 juni 2018 wordt er ingebroken in Tuindorp! Bent u alert op verdachte
situaties? Help mee de boef te vangen! Tijdens deze avond speelt de politie met 
bewoners het spel ‘Boef in de Wijk’. Deze interactieve game is opgezet met het oog op 
de succesvolle WhatsApp groep ‘Tuindorp Alert’ en 
de belangstelling van bewoners in Tuindorp zich in te 
zetten tegen criminaliteits- en overlastsituaties. 

Wanneer: woensdag 6 juni 2018, 
inloop 18.30 uur, start 19.00 – 21.00 uur. 
Waar: Tuindorpkerk, H.F. van Riellaan 5a. 
Info: www.utrecht.nl/noordoost en klik op: 
‘Nieuws’. Wilt u meedoen? Stuur een e-mail 
naar noordoost@utrecht.nl met als onderwerp 
‘Boef in de Wijk’.


