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Paulusschool 75 jaar
bekeken van 3 kanten

    
Voetbaltraining als 
vakantie-opvang

De speurtocht 
naar eetcafé 
Guusjes

Het Groene Dak 20 jaar 
gesprek met bewoner
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Voetballen als vakantie-opvang

We praten met René van de Kooij, op-
richter en technisch directeur van de 
All Sports Academy. Het afgelopen jaar 
is All Sports Academy succesvol gestart 
met het geven van vakantietrainingen 
bij USV Hercules. De vakantietrainin-
gen staan in het teken van voetbal, ge-
zelligheid en lekker actief zijn. Tijdens 
deze vakantietrainingen wordt er mini-
maal drie uur techniektraining gege-
ven en tussendoor vinden vele andere 
voetbal-activiteiten plaats.

René van de Kooij heeft zijn sporen al 
volop verdiend, als voetballer speelde hij 
bij hoofdklasser Excelsior Maassluis. Een 
aangeboren heupafwijking gooide roet 
in het eten op 22-jarige leeftijd. Daarna 
is de focus volledig naar het trainen ge-
gaan. Zowel binnen de voetbal als binnen 
de tennissport. Hij gaf eerder leiding aan 
een tennisschool en een andere voetbal-
school. Naast diverse KNVB-opleidingen 
genoot hij ook opleidingscursussen bij 
René Meulensteen en Wiel Coerver. René 
is ook coach van het ‘nationale’ team van 
Tibet. Dat is ooit ontstaan en zodra ze 
in Europa zijn, vragen ze René als coach. 

“Het zijn goeie voetballers, een leuke 
groep.”
 
De voetbal-vakantie-opvang
“De noodzaak om techniektraining en 
loopscholing te gaan geven was de aan-
leiding om de All Sports Academy op te 
richten. En dat is toen verder ontwikkeld 
door mij en Mariska van Vliet. Het is ‘All 
sports’, omdat we hopen in de toekomst 
nog meer dan voetbal te gaan doen. Nu 
zou het beter De voetbal-vakantie-op-
vang kunnen heten. Mariska is sportma-
nager en hockeytrainer, en ik weet ook 

veel van tennis. Maar 
voorlopig blijft het bij 
voetbal. Naast vakantie-
trainingen verzorgen 
wij techniektrainingen 
en trainerscursussen en 
maken we uitvoerbare 
technische beleidsplan-
nen. Ook huren clubs 
ons in om de ontstane 
vacatures bij zowel se-
lectieteams als de lagere 
teams in te vullen. 
All Sports Academy is 
een voetbalacademie die 
gericht is op het indi-
vidu. De gedachtegang 
hierachter is dat spelers 
meer persoonlijke bege-
leiding moeten krijgen. 
Alle kinderen van alle 
clubs zijn welkom bij de 
vakantietraining, als ze 
maar van voetbal hou-
den!”

Iedereen is welkom
“Mooi om het product laagdrempelig te 
houden. Iedereen is welkom! Je hoeft 
niet te kunnen voetballen, als je het 
maar leuk vindt. We houden voorlopig 
de prijs laag, dat kan ook nog. Kwaliteit 
staat boven winstbejag. En het is zo leuk 
om die kinderen training te geven. Ze 
kijken enthousiast wat je aan het doen 
bent en staan te popelen om het na te 
doen. Ze willen echt leren voetballen. En 
bij een dag bij ons zet je in een paar uur 
tijd grote stappen, zowel in prestatie als 
in plezier. Je ziet die kids echt allemaal 
vooruitgaan, dat is zo mooi.”

Topdag voor een schappelijke prijs
“Moet je ze zien rennen, de hele dag met 
zo’n vette smile op hun gezicht, waar 
vind je dat nog? Dat heb je op school 
echt niet hoor. Prachtig, toch? Ik vind 
het echt belangrijk dat alle trainers in 
staat zijn de kinderen bij de vakantie-
training een topdag te geven. Dat ze dat 
kunnen, dat is het belangrijkste.”

Als je maar van voetbal houdt
“Voor de vakantietrainingen streven we 
wel naar een volle bezetting, dat is nu 
nog lang niet altijd zo. We hebben er ook 
nog niet veel publiciteit aan gegeven, 
alleen binnen Hercules. Iedereen is ge-
woon welkom. Tussen de middag krijgen 
de kinderen een heerlijke lunch. De kos-
ten voor deze unieke vakantie-training, 
inclusief lunch, drinken en een gezonde 
snack, bedragen slechts 34 euro per dag. 
We kunnen eigenlijk 20 tot 25 kinderen 
aan, met twee trainers. Tot nu toe is er 
steeds plek. We maken er altijd een leuke 
dag van.” 

Vakantieopvang

Opvang alle schoolvakanties 

Dagen ma, di en do

Tijden 08.15 - 17.45 uur

Programma 09.00 - 17.00 uur 

Kosten 34,00 euro per dag

Meer info  www.allsportsacademy.nl

Redactie
Voor u ligt het nieuwe magazine 
‘Mens en wijk’. Voor heel noord-
oost Utrecht! En ik ben er best 
trots op. Deze krant gaat over de 
mens. De mensen die onze wijk zo 
leuk maken, die er een gezicht aan 
geven. Het gaat dus ook over u. 
Dus als u een leuk verhaal heeft, 
een speciaal winkeltje of een  
bijzondere onderneming, mail 
ons. Ook adverteerders zijn zeer  
welkom om zich bij ons te melden.

Dit is tevens een grote droom: een 
eigen magazine. Toen ik tien jaar 
was had ik ook mijn eigen ‘ma-
gazine’. De ‘Anti-Verveelkrant’. Er 
waren 13 abonnees. Ik bracht ze 
zelf allemaal rond op de fiets. Hij 
werd gemaakt op een ouderwetse 
typemachine, met ruimte tussen 
de tekstjes voor plaatjes en teke-
ningen. En dan gefotokopieerd bij 
mijn vader op kantoor. 

Puck ‘t Hart

NooRDooST UTRecHT is Tuindorp, 
Tuindorp-oost, Voordorp, Tuinwijk, 
Vogelenbuurt, Wittevrouwen, Lau-
werecht, Staatsliedenbuurt Zee-
heldenbuurt, Hengeveldstraat en 
omgeving Huizingabuurt. 

Moniek van der Velden
ActualBikeWear
Fietswinkels zijn er genoeg, maar een winkeltje voor fietskleding?
Dat is best bijzonder! ActualBikeWear is bedacht door Moniek van der
Velden. Vanuit haar passie voor fietsen kwam ze op het idee van
ActualBikeWear. Mensen investeren al gauw veel in een goede fiets, 
terwijl fietskleding ook heel belangrijk is. Het moet lekker zitten, 
maar ook de goede kwaliteit is belangrijk. ActualBikeWear verkoopt Italiaanse 
merkkleding zoals Castelli en Nalini. ActualBikeWear is vooral een webwinkel, maar 
je kunt ook langskomen. Dan moet je wel even een afspraak maken want er zijn 
geen vaste openingstijden. Maar er is genoeg keuze, en er is zelfs een paskamer. 
En de service is top!

ActualBikeWear
Pieter Nieuwlandstraat 3 • Utrecht • T: 030 7370048 • www.actualbikewear.nl

Bijzondere 
Ondernemer

Colofon
www.mensenwijk.nl
info@mensenwijk.nl

Hoofdredactie: Puck ‘t Hart 

Eindredactie: Suzan Breedveld
Drukwerk: Drukwerkconsultancy
Ontwerp: Puck grafisch ontwerp 
Oplage: 20.000

Aan dit nummer werkten mee:
Olga Leever, Els Vegter, Heleen 
Petter, Martien Versteegh, René 
van de Kooij; Moniek van der Vel-
den, Eetcafe Guusjes, Margreet 
Vonk van de Paulusschool, Lukas 
Klaarenbeek, Pien de Jonge en 
Riccardo en Vanessa Emo.

SPORT

Het ‘nieuwe leren’ vraagt 
nogal wat van de zelfstan-
digheid van leerlingen. 
En thuis is er de verleiding 
van de computer, tv en 
mobiel…

Wij bieden kinderen 
structuur en ondersteuning. 
We zijn bovendien getraind 
in het herkennen van alle 
denkbare smoezen!
Het huiswerkinstituut is 

gevestigd op sportcomplex 
Hercules aan de Voorveld-
selaan 2 in Utrecht en biedt 
plaats aan 16 scholieren 
van het VMBO-tl, het VWO 
en de HAVO.

www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!

tel. 06 225 005 34

Jannes Bos en trainer Mitch Maas
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Willem van Noortstraat 170-172
www.vandenberghsapotheek.nl

Open: Ma t/m vr: 08.00-19.00 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur 

Unipart Utrecht
eigen servicedienst voor witgoed apparatuur

Doehetnietzelf
Afbouw & afwerking in & om het huis

Profiteer thans van het 6% BTW-tarief,
de kwalteit blijft hetzelfde! 

Dhnz Tuindorp
ing Kees H Bot 
030 - 254 03 12

www.dhnz.nl / info@dhnz.nl

Guusjes eten en drinken!
Verstopt in het hart van de Vogelen-
buurt, tussen de Adelaarstraat en de 
Van Humboldstraat, zit eetcafé Guus-
jes. Het is een plek met voor ieder wat 
wils; een gezellig en zonnig terras, 
spelletjes voor de kinderen, werkplek-
ken met gratis wifi, een zeer uitgebrei-
de bierkaart en een gevarieerd menu 
maken van Guusjes een laagdrempe-
lige huiskamer voor de buurt. 

Wanneer eigenaar Frank Kuipers mij 
meer vertelt over zijn zaak, straalt het 
enthousiasme ervan af. Zeker wanneer 
hij praat over de zoektocht naar een 
geschikte naam.“Een vriend vertelde 
mij ooit dat de naam van je bedrijf zo 
dicht mogelijk bij je passie moet lig-
gen. Dat is bij mij zonder twijfel mijn 
dochter van negen: Guusje. Die keu-
ze was dus snel gemaakt. Daarnaast 
vond ik het belangrijk dat het een 
laagdrempelige, sfeervolle plek moest 
worden voor de buurt. Dat is denk ik 
wel gelukt, te zien aan de variatie in 
gasten. De ene dag hebben we vrien-

dinnen aan de High Tea, de andere dag  
studenten die komen borrelen en dan 
weer een zakelijke lunch, of een fami-
liefeest.”  

Op eigen kracht vooruit 
Frank is geen onbekende in de Utrecht-
se horecawereld. Zijn eerste restaurant 
Flow in de binnenstad ging helaas in 
vlammen op, waarschijnlijk door kort-
sluiting in een naburig pand. “Het was 
wel even slikken toen onze hele met 
zorg ingerichte en ontworpen zaak in 
rook opging. Met het geld van de ver-
zekering hebben we toen wel Peper 
& Flow kunnen openen aan de Vleu-
tenseweg, maar daar konden we niet 
aarden. Het was niet de goede plek 
voor ons concept. Toen vonden we 
dit pand in de Vogelenbuurt, een op-
knappertje, maar wel één met moge-
lijkheden. We hebben zeker tien we-
ken moeten slopen voor het ergens op 
begon te lijken. Een gigantische klus, 
maar toen werd het leuk. De inrichting 
hebben we zelf gedaan. Met de kleur-
samenstelling hebben we hulp gehad 

van buurtgenoot VOF Het Huis, die 
zitten op de Willem van Noortstraat. 
Het resultaat is een vintage interi-
eur met een heleboel leuke en gekke 
dingen van Marktplaats. Zo komt de 
vloer onder andere uit een oude goe-
derentrein en bestaat onze wijnkast uit  
pallets.”  

Onbeperkte mogelijkheden 
Bij Guusjes valt er uit heel wat te kie-
zen. Zo staan er maar liefst 35 bijzon-
dere biersoorten op de kaart. Naast 
lunch, diner en borrel, kun je er ook 
terecht voor een High Tea of High 
Beer (een heuse bierproeverij!) en op 
donderdagen en vrijdagen worden er 
tussen vier en vijf gratis borrelhapjes 
geserveerd. “Ik vind het belangrijk dat 
er variatie in de producten zit en dat 
er echt voor iedereen wat te vinden is. 
Daarom hebben we bijvoorbeeld naast 
de gewone kaart ook een wisselende 
Daghap en een soep, salade en brood-
je van de week. We gebruiken wan-
neer mogelijk biologische producten 
en schenken nu ook een mooie witte 

Tijd voor 
iets anders? 

www.patriceclarijs.nl 

Column  Olga Leever
ernstige Verkeershinder
In de file staan – het hoort bij het leven als eten, slapen en twitteren. Maar niet in 
je eigen stad. Als je na een dag hard werken de stadsgrenzen binnenrolt, wil je  
binnen tien minuten thuis zijn. En dat was ook mogelijk in noordoost Utrecht. 
Totdat de wegwerkzaamheden aan de Kardinaal de Jongweg begonnen op een gure 
januaridag. Sindsdien is deze belangrijke verkeersader het toneel van samengebalde 
ergernis. De hoofdriolering wordt vervangen – een operatie die ruim een half jaar in 
beslag neemt. En dit leidt tot veel stil leed. 
 
Blinde razernij
Niet voor niets werd de klus aangekondigd met de zorgwekkende woorden  
‘Ernstige Verkeershinder’. Het drie minuten durende ritje van Eykmanplein tot Talma-
laan is verworden tot een helletocht van een klein halfuur. De meeste automobilisten 
ondergaan hun lot in gepaste gelatenheid. Zij eten een donut, roken een sigaret of 
geven een huisgenoot telefonische instructies voor het bereiden van het avondmaal. 
Er wordt gezucht en gesteund in die kleine cabines van staal en glas. Deze kalme 
berusting duurt voort tot het bereiken van een cruciaal punt: daar waar twee rijstro-
ken samenkomen. Op dit punt zien we niet alleen de rijweg, maar ook de mensheid 
op zijn smalst. We zien verbeten gelaatsuitdrukkingen, handen met witte knokkels die 
stuurwielen strak omklemmen. Het dringende ‘ritsadvies’ leggen de meeste automo-
bilisten naast zich neer. Stoïcijns blijven ze op de linker rijbaan rijden, de medeweg-
gebruiker geen centimeter invoegruimte gunnend. Dit leidt tot opgekropte frustraties, 
uitmondend in blinde razernij. Soms met wildwesttaferelen tot gevolg. In maart was 
er nog een fel handgemeen midden op de weg, waarbij rake klappen vielen (voor uw 
gemoedsrust: de vechtersbazen waren géén inwoners van onze stad). Een welkome  
afleiding voor de versufte automobilist, die de veldslag comfortabel vanuit de luie 
stoel en met een stampende radiobeat erbij, kon gadeslaan. 

90 euro boete
Maar nu de stofwolken weer zijn neergedaald en de plassen bloed van het asfalt zijn 
gespoeld keert de alledaagse saaiheid weer, die voortduurt tot 2 september. Het enige 
verzetje is zo nu en dan dat stil-triomfantelijke gevoel wanneer de zoveelste argeloze 
semi-slimmerik het knalgele bord ‘U riskeert een boete van 90 euro als u hier linksaf 
slaat’ negeert, de Juliusstraat insneakt en vervolgens in de armen van de politie valt. 
Een leuke bijverdienste voor de gemeente. 

een riool om trots op te zijn
Wat zal Utrecht juichen als het glanzend gelakte, fonkelnieuwe hoofdriool in al zijn 
grootsheid in gebruik is genomen. Al die uren stilstaan, de gewonden, de boetes: dit 
alles diende een hoger doel. Straks hebben we misschien wel het mooiste hoofdriool van 
West-Europa! Laten we daar de komende weken met z’n allen aan denken als we weer 
zeven minuten stilstaan voor het stoplicht. Dan weten we waar we het voor doen. 

Olga Leever werkt en woont in de Staatsliedenbuurt. 
Zij heeft een tekst- en trainingsbureau: www.deschoneschrijfster.nl 

M  06-42678289 W  www.karinverheij.nl 
E  loopbaancoaching@karinverheij.nl

Voor al je vragen over werk, 
solliciteren en netwerken.

Verkoop, reparatie en onderdelen 
van witgoed en inbouwapparatuur

Jan van Galenstraat 99
3572 LD, Utrecht
030 - 27 20 007

www.witgoedherstel.nl

Bij inlevering van deze advertentie 

2e pak stofzuigerzakken gratis!

Voor vrijblijvend advies of informatie kun je bellen met Gideon 
Boekenoogen 06 -1854 93 68 of mailen naar gideon@hr22.nl

ONDERNEMEN

Eigenaar Frank Kuipers &  bedrijfsleider Gijs van Batenburg

De speurtocht naar Guusjes

   De vakman in de wijk
Wick swart

timmer- en schilderbedrijf 
    - schilderwerk binnen en buiten
    - timmer-en klusprojecten
    - kleine verbouwingen 
06-24582413 wickswart@xs4all.nl 
www.wickswart.exto.nl

✹10 
jaar!
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Paulusschool 75 jaar

Pien de Jonge is een actieve ouder. Ze 
heeft een zoon in groep 3 (Jelmer) en 
een dochter in groep 7 (Marilou).
“De hele straat zat destijds op de Pau-
lusschool en dat vonden wij een goede 
reden om onze kinderen daar ook naartoe 
te laten gaan. We brengen en halen el-
kaars kinderen en dat vind ik ideaal. De 
school heeft echt een buurtfunctie. Dat 
is ook de charme, dat bijna alle kinde-
ren hier wonen. Prettig dat de school een 
afspiegeling is van de wijk. De meeste 
kinderen hebben eenzelfde achtergrond 
en dat maakt het spelen en leren makke-
lijker. Toen Marilou net op school zat was 
het 70 jaar feest, met een vossenjacht 
door de wijk. Dat was zo leuk! Sowieso 
vind ik de activiteiten en feesten hier 
altijd zo goed georganiseerd, zo groots 
opgezet. En er zijn altijd ouders die hel-
pen, dat zie je elk jaar bijvoorbeeld weer 
bij het slotfeest. Maar ook bij het Sinter-
klaasfeest, het Circuit, het schoolorkest 
en het korf- en voetbaltoernooi. 
Zelf heb ik me gestort op de verbete-
ring van de tussenschoolse opvang, de 
overblijf. We doen dat nu met Lunchen 
op School (LoS). Als activiteit tijdens 
het overblijven hebben wij de kinderen,  
geïnspireerd door de Koningsspelen, met 
knikkeren laten kennismaken. Een groot 
succes! Mijn kinderen vinden het leuk dat 
ik zo vaak op school ben maar balen er 
soms wel van dat ik zo vaak aan het ‘klet-
sen’ ben. Ik vind het gewoon een hele 
leuke school!”

De leerling De ouder De juf

en rode biologische wijn. Een kopje 
koffie met een stukje Dudok gebak is 
ook zeker een aanrader.” 

Guusjes is een plek om in je hart 
te sluiten. De warme sfeer, ruime  
openingstijden (7 dagen per week  
vanaf 11.00 uur tot laat), vele moge-
lijkheden en enthousiaste medewerkers 
nodigen uit om met enige regelmaat de 
Van ’s-Gravesandestraat in te wandelen 
voor een bezoekje aan dit vriendelijke 
eetcafé-plus. En wil je iets organise-
ren? Ook dan ben je er aan het goede 
adres. Zakelijke borrels, presentaties, 
afstudeerfeesten en diners: het kan al-
lemaal, laat Frank me weten. “Iedereen 
is welkom en in overleg is er van alles 
mogelijk. Wij zijn helemaal klaar voor 
een gezellig drukke zomer, het is nu  
alleen nog wachten op het zonnetje!” 

Guusjes is zeven dagen per week 
geopend vanaf 11.00 uur

SCHOOL

Het was winter 2011, een koude 
avond, en ik had met een vriendin 
afgesproken bij Café Averechts. Ik 
weet nooit precies waar dat is, dus 
fietste ik een beetje kriskras door 
de Vogelenwijk. Met bevroren oren 
en bevroren handen. Wat was het 
koud!!! Ineens stond ik voor Café 
Guusjes! Nog nooit van gehoord 
maar het zag er leuk uit, en vooral 
erg warm. Dus ik stap naar binnen. 
Meteen overviel me dat warme 
gevoel. De gezelligheid, de sfeer... 

Ik bel de vriendin dat ze als de 
donder naar Guusjes moet komen. 
Leuk hier! Ook zij heeft nog nooit 
van Guusjes gehoord! Maar met 
behulp van de barman leiden we 
haar door de donkere koude nacht 
en als ze binnenkomt is zij ook 
meteen enthousiast! We blijven 
de hele avond en proberen vele 
bieren... Fijn om dit café ontdekt te 
hebben! 

Puck ‘t HArt

De speurtocht naar Guusjes

Zelf uw boek uitgeven?
drukwerkconsultancy is expert op het gebied van boekproducties

vraag offerte/informatie aan via 
www.drukwerkconsultancy.nl

 oplagen vanaf 100 ex. (hardcover / softcover / paperback)
deskundige begeleiding / kwaliteitsgarantie / allerscherpste prijzen

 

Kapelweg 1 . 3566 MK  Utrecht . telefoon 030 - 2731124

info@drukwerkconsultancy.nl . www.drukwerkconsultancy.nl

Drukwerkconsultancy is onderdeel van Boereboom Grafische Bedrijven B.V.

kvk 30242061 . BTW nummer NL 819546586 . ABN AMRO bank 420329617

best regards, met vriendelijke groet,

Jeroen Boereboom

Margreet Vonk werkt al ruim 20 jaar 
met veel plezier op de Paulusschool en 
is daarmee de langst werkende juf. 
“Het is een jong team en dat vind ik 
leuk. Toen ik hier kwam werken waren 
er nog geen acht groepen, had ik zeven  
collega’s. Nu heb ik er wel 30! Als 
ik deze school vergelijk met andere  
scholen is op deze school zoveel moge-
lijk. Er gaan mensen op wereldreis of met 
muziek bezig, en al die kansen om jezelf 
te verrijken komen allemaal weer terug 
in de les. Dat is zo mooi! We hebben een 
mooi team met liefde voor hun vak. We 
staan open voor verandering: coöperatief 
leren, kanjertraining en de nieuwe me-
thode Engels, zijn daar voorbeelden van.
Op mijn stage van de PA heb ik drama 
gedaan op een blindenschool. Dat vond 
ik zo boeiend dat ik daarna de Academie 
voor Expressie heb gedaan. Later heb ik 
ook nog een opleiding tot Gestalt the-
rapeut gedaan. Ik wil meer zijn dan een 
juf. Daarom werk ik ook nooit fulltime, ik 
wil ook nog tijd om mezelf te ontplooi-
en. En het nieuwe onderwijs geeft ook 
veel meer administratieve taken en meer  
oudergesprekken. Het blijft altijd boei-
end, het werken met kinderen. Een 
kind over een hobbel helpen geeft me  
voldoening. Dat kan zijn dat een  
verlegen kind eindelijk een spreekbeurt 
houdt of dat een kind zich ontspant. Dat 
is zoveel mooier dan dat ze eindelijk een 
tafel kennen. Al zal dat uiteindelijk ook 
moeten.”

De Paulusschool in Tuindorp bestaat 
75 jaar. We praten met een leerling, 
een ouder en een juf. Drie visies op 
de school.

Lukas Klaarenbeek zit in groep 7 bij 
juf Marjolein en juf Tilly. Hij speelt  
piano in het schoolorkest, zit ook in 
de Plusklas, voetbalt bij Hercules en 
zit op de scouting in Fort Blauwkapel. 
“Ik weet niet hoe het op andere scho-
len is maar ik vind de Paulusschool best 
een leuke school. Als we iets goeds heb-
ben gedaan worden we vaak beloond en 
als we iets fouts doen krijgen we straf. 
Dat is natuurlijk logisch. Maar het is wel 
jammer als we straf krijgen tijdens de 
gymles. Gym vind ik namelijk het leukste 
op school, samen met buiten spelen en 
rekenen. De geschiedenislessen van juf 
Tilly zijn ook erg leuk, vooral door de 
plaatjes op het digibord.
Ik vond het het leukste in de kleuterklas, 
want daar mocht je doen wat je wilde. 
We hebben elk jaar een klassenbarbecue, 
aan het begin of einde van het school-
jaar. Dat is altijd heel gezellig, in speel-
tuin de Pan. Alle ouders en broertjes en 
zusjes zijn erbij. 
De Plusklas is ook leuk. De ene week 
doen we filosofie, de andere week doen 
we moeilijke spelletjes. We doen ook pro-
jecten over uitvinden en hoe de school 
van de toekomst er uit gaat zien. En ik 
leer Spaans, dat vind ik interessant!”

Guusjes
Van ‘s-Gravesandestraat 27

3514 VR Utrecht

Telefoon: 030 272 3450

www.etenbijguusjes.nl

facebook.com/etenbijguusjes
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Sinds 1993 bestaat de ecologische 
woonwijk Het Groene Dak in de wijk 
Voordorp in Utrecht. els Vegter is een 
bewoner van het eerste uur. Zij woont 
in een huurhoekhuis met haar man 
Wick en haar twee zonen Dille (16) en 
Joppe (14). De parkietjes fluiten er 
vrolijk op los als ik binnen kom.

Groene oase
Een vriendengroep kwam in de jaren  
negentig samen bij het Milieucentrum en 
bedacht het project Het Groene Dak. 
“Ik woonde op een flatje in Hoograven 
toen ik las over Het Groene Dak. Het leek 
me wel wat, zo idealistisch samen wonen 
met meer mensen in het groen. Toen ik 
hier de eerste keer kwam, was het een 
lelijke bouwput aan de rand van de snel-
weg. Niets groene oase, gewoon lelijk 
beton. Daar schrok ik toen wel even van. 
Maar later is het heel mooi geworden.  Dit 
was ons eerste huis samen, een huurhuis, 
en we dachten toen dat we hier een paar 
jaar zouden wonen, en dan naar een leuk 
boerderijtje zouden verhuizen. Maar we 
wonen hier nu al 20 jaar! En ik denk niet 
dat we snel weg zullen gaan.”

Babyboom
De gezelligheid en het dorpsgevoel  
worden versterkt door de gezamelijke 
binnentuin, waar alle huizen omheen 
staan. “Toen ik zwanger was waren er 
nog twee zwangeren in Het Groene Dak, 
en een vrouw was bezig met adoptie. Die 
tijd met vier baby’s hebben we heel mooi 
samen gedeeld en daarna ook de eerste 
jaren en verjaardagen van onze kinderen. 
We hebben veel aan de zandbak gezeten 
en bij het speelveldje die jaren en dat 
was erg leuk en bijzonder. We pasten ook 
vaak op elkaars kinderen en de eerste  
jaren speelden de kinderen ook veel met 

elkaar. Die binnentuin was erg fijn toen, 
met name voor de kinderen. De kinderen 
zijn daardoor goed geworteld hier en  
willen ook niet weg.”  

eco
Bij een ecologische woonwijk, denk je al 
gauw aan geitenwollensokken en sanda-
len. Aan zonnepanelen en alternatieve 
energiebronnen. 
“Toen wij hier kwamen wonen waren we 
niet hele fanatieke actievoerders, maar 
we hadden wel houten vloeren en onge-
bleekte katoenen gordijnen. De laatste 
jaren heb ik wat meer kleur toegevoegd 
aan het huis. Wij investeren eigenlijk 
best veel in dit huis, ook al is het een 
huurhuis. We pakken elk jaar wel een 
project aan. Wick is handig en kan alles 
maken, en ik bedenk het meestal. We zijn 
erg blij dat we een hoekhuis hebben, en 
niet dichtbij de snelweg zitten. De mees-
te irritaties van bewoners betreffen het 
lawaai. Dat gaat met name over de snel-
weg, maar ook van buren, of van feest-
jes die in het Tuinhuis worden gegeven. 
Sommige mensen klagen graag. Ik zoek 
altijd naar een oplossing. Heb ik last van 
lawaai, dan doe ik oordopjes in.” 

Leven en laten leven
Er is nu een delicaat probleem met  
parkeerplekken. Toen de wijk is gebouwd 
zijn er 33 parkeerplekken gemaakt. De 
gemeente en woningbouw vonden dat 
toen al erg weinig. Maar dat was toen 
ruim voldoende voor de bewoners en zo 
werd er ruimte gecreëerd voor groenstro-
ken. “De groenstroken schermen ook het 
zicht naar het kamp naast Het Groene 
Dak af. Dus ze zijn naast mooi ook erg 
functioneel. Maar dit probleem is niet 
makkelijk bespreekbaar en de ergernissen  
nemen toe. Inmiddels hebben we met elkaar  

41 auto’s en nog steeds 33 parkeerplek-
ken. Gevolg is dat er vaak auto’s op de 
stoep staan, wat natuurlijk weer tot  
irritatie leidt. Oplossing zou simpelweg 
kunnen zijn dat er alleen maar nieuwe 
bewoners worden toegelaten die zelf 
geen auto hebben. Dan is het probleem 
niet meteen weg, maar wel in de loop der 
jaren.”

Italiaanse picknick
“De jubileumfeesten zijn altijd leuk. Wij 
hebben nu natuurlijk al vier lustrum- 
vieringen meegemaakt: van vijf jaar, 
tien jaar, vijftien jaar en nu twintig jaar.  
Iedereen neemt iets te eten mee en men-
sen spreken elkaar soms na lange tijd 
weer. Het is leuk om elkaar buiten te 
ontmoeten. Het Tuinhuis ligt prachtig op 
het zuiden, dus zitten we vaak daar in 
de zon. De rest van het jaar gaat ieder 
vaak meer zijn eigen weg. We lopen de 
deur niet plat bij elkaar en hebben elk 
ons eigen leven.”

WK 2008
Els is beeldend kunstenaar (olieverf op 
doek, www.elsvegter.nl) en kunstjourna-
list. Ze schrijft o.a. voor het tijdschrift 
Beelden, KM en het blad Atelier. Schil-
deren is haar passie. “Eén van mijn leuk-
ste woon-herinneringen is het WK 2008. 
We zaten toen met een aantal bewoners 
in het Tuinhuis, allemaal in het oranje  
gekleed tv te kijken. Die ervaring samen 
delen met je buren was heel bijzonder. En 
het was ook ontzettend gezellig!”

Van Leem naar Steen
Taken worden in Het Groene Dak gedaan 
door verschillende werkgroepen. Je hebt 
een tuingroep, een beheergroep, een 
zorggroep en een krantgroep. Wick zit 
in de beheergroep en Els zit in de krant-
groep. 
“En nu hebben we ook een jubileum-
boek uitgegeven met elkaar. Ik ben daar  
actief bij betrokken geweest. Het boek 
gaat over 20 jaar ecologisch wonen in 
Het Groene Dak. Het zijn aanstekelijke 
verhalen van de bewoners zelf met prach-
tige foto’s uit de kleurrijke geschiedenis. 
Echt een ‘must-have’.”

‘Van Leem naar Steen’ kun je bestellen bij 
Han Ellenbroek (han@soespoes.nl). 
Het boek kost 16 euro. 

Het Groene Dak 20 jaar
WONEN

kinderopvang 
in tuindorp, tuindorp 

Oost en Voordorp

www.mini-stek.nl
030-272 30 37
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Bloemenzaak Willem van Noortplein
Sinds enige maanden heeft de bloemenkiosk op het Willem van Noortplein twee nieuwe gezichten: Riccardo en Vanessa Emo. 
“Oom Abertus is ermee gestopt omdat hij 65 was en voor ons was het tijd voor iets nieuws.”

Nieuw

Zomertip: Berenkuil

De Berenkuil wordt ook wel de Zeven Slootjes genoemd. 
Een kleine plas met wat zand en wat gras en een klimrek, verstopt in de Voorveldsepolder.

40 UNIEKE 
EENGEZINSWONINGEN 
RONDOM EEN 
GROENE BINNENTUIN

Wonen op het Veemarktterein?

Kijk voor meer informatie op www.desmaaktuin.nl 

EENGEZINSWONINGEN 

Verkoop
Gestart!

Nijenhuis & Houpst Makelaars
Kievitstraat 4, 3514 VB Utrecht
T. 030 - 272 39 59
utrecht@nenh.nl

Adelaarstraat 30 A
3514 CE Utrecht

www.slagerijdemolen.nl
030 27 11 363

Voordorp Fitness Summer Deal 
Sport de maanden juli, augustus en september voor maar 75 euro!

Voorveldselaan 2
3573 PV Utrecht
030-212 06 40

ma t/m do 8.00-21.30
vr 8.00-20.00

za 10.00-14.00
zo 9.00-15.00

Slagerij de Molen
biologisch

Voor een goede service 
en uitgebreid assortiment 
elektrische fietsen!  

Open:

Di t/m vr: 09.00-18.00 uur

Do van 19.00-21.00 uur

Zaterdag: 9.00-17.00 uur

Jan van Galenstraat 85-89

3572 LD Utrecht

Tel.: (030) 271 46 04

www.tweewielersvanmeerten.nl

VAN MEERTEN
TWEEWIELERS

“De Berekuil, lekker 
spelen met zand en 
water en diertjes”

Luuk (9 jaar)



Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Word lid via rabobank.nl/utrecht

De coöperatieve Rabobank bankiert niet voor aandeelhouders maar voor klant 

en samenleving. Als lid van de Rabobank heeft u een stem in het beleid van 

de bank én in de wijze waarop we onze samenleving samen sterker maken.

Samen zijn we de coöperatieve Rabobank.

die doorklinkt
in de 
samenleving.

Een stem
hebben in
ons beleid


