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In dIt nummer

Digital Nomads Een jaar lang reizen en werken op een boot

Buurtcamping Noordse Park

De Sint Josephkerk 
op weg naar een nieuwe toekomst!  
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Redactie
op het moment dat we de laatste 
hand leggen aan dit magazine  
lopen de basisschoolkinderen de 
avondvierdaagse. Wat een ge-
doe is dat toch weer! om 18.00 
uur moeten ze gegeten hebben. 
Ik zou willen dat mijn kinderen 
op BSo de Boshut zaten, waar 
ze deze week elke dag koken en 
eten op de BSo. Goed meege-
dacht met de ouders!  Je leest 
erover in dit nummer. ook het 
bijzondere verhaal van Femke en 
Pieter, de Digital nomads. en wat 
moeten we met de Sint Joseph- 
kerk? Ideeën welkom! Kom je ook 
kamperen op de Buurtcamping? en 
een sprankelende nieuwe rubriek: 
Honden en hun baasjes. 

Puck ‘t Hart, 
uitgever Mens en Wijk

Kijk eens op 
www.mensenwijk.nl. en volg ons 
ook op twitter @mensenwijk en 
op Facebook. en heb je nieuws?
meld het! info@mensenwijk.nl

Woon je in noordoost en heb je 
geen nee/nee-sticker maar ont-
vang je toch geen Mens en Wijk? 

Rechtstreex
Fleur Weisbard (38) woont sinds 1,5 jaar in Tuindorp. Drie jonge 
kinderen (3 mnd, 2 en 4 jaar), zelfstandig ondernemer (concept en 
copy), daarnaast een baan als psychiatrisch verpleegkundige en 
dan is ze sinds oktober ook de wijkchef van Rechtstreex Tuindorp!

“Het doel van Rechtstreex is om lokale boeren en voedselproducenten te 
ondersteunen door hun producten toegankelijker te maken voor bewoners 
uit de nabije omgeving. Bij Rechtstreex kun je hun producten daarom online 
bestellen en eenmaal per week (op woensdag) ophalen bij een wijkchef in jouw 
buurt. Rechtstreex houdt hiermee de lijn in de voedselketen kort, wat positief 
van invloed is op de prijs van de producten voor zowel de boer als de consument!

Het is hartstikke leuk om te doen. Ik leer veel leuke mensen kennen. Dat was ook mijn 
insteek: iets in de wijk doen om me meer betrokken te voelen. Ik droom ervan om 
alles wat ik doe te verenigen. Mijn werk als verpleegkundige en conceptontwikkelaar 
en ook mijn interesse in gezond en lekker eten. De rode draad in mijn werk is mensen 
een goed gevoel geven en met elkaar verbinden.

We verkopen nu (biologische) groente en fruit, kaas, vleeswaren, honing, jam, gei-
tenboter, melk en geitenmelk, sappen, chocola, heerlijk brood, bakmixen, ijs en dat 
is nog maar een fractie. We hebben ook Seed bombs (Pluk de Stad) aan het assorti-
ment toegevoegd en binnenkort krijgen we Thijs Tea. Sommige mensen komen op de 
biologische producten af, anderen op het regionale aspect. Wij willen in de zomer 
onze eigen ijsjes gaan maken en in de winter bijvoorbeeld soep. Daarnaast verkoop 
ik regionale non-food producten zoals Werfzeep en binnenkort hopelijk het kookboek 
van de veldkeuken. Dit aanbod wil ik langzaam uitbreiden.”

Meld je aan via de website, dan krijg je de nieuwsbrief wekelijks in je mail. elke 
woensdag (van 16.00-19.00 uur) staan de mandjes hier in de voortuin klaar. 

Rechtstreex tuindorp
Prof. Pullelaan 26, tuindorp@rechtstreex.nl, www.rechtstreex.nl/tuindorp
Facebook.nl/wijkpunttuindorp, Instagram.com/boerderijtjeshuis
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UtRecht NooRdoost is Tuindorp, 
Tuindorp-oost, voordorp, Tuinwijk,  
vogelenbuurt, Wittevrouwen, Lauwe-
recht, Staatsliedenbuurt, Zeehelden-
buurt, Hengeveldstraat en omgeving 
Huizingabuurt.

Wies Kool, mogelijkmaker 
en verbinder in buurtcen-
trum de Leeuw, stelt zich 
graag voor. “ik werk met 
veel plezier als soci-
aal makelaar in de wijk 
Noordoost. collega’s en 
wijkbewoners beschrij-
ven mij als de mogelijk-
maker en verbinder in 
buurtcentrum de Leeuw, 
die bij initiatieven graag sa-
men buitende bestaande paden 
treedt. 

In mijn huidige functie werk ik aan een voor iedereen  
toegankelijk en bruisend buurtcentrum waar het sociaal  
beheer samen met vrijwilligers, gebruikers en wijkbewo-
ners wordt uitgevoerd. Ik heb daarin vooral een ondersteu-
nende en activerende rol. Ik creëer de randvoorwaarden  
waaronder vrijwilligers hun werk zo zelfstandig moge-
lijk kunnen (blijven) doen en gebruikers hun activiteiten  
kunnen (blijven) uitvoeren.  

Ik ben er trots op dat we vrijwilligers aan ons hebben kunnen 
binden die er samen voor zorgen dat het buurtcentrum vijf  
dagen in de week van maandag tot en met vrijdag open is 
voor inloop en gastvrij aanspreekpunt zijn voor bezoekers 
en gebruikers.

Ik mag graag bewonersinitiatieven aanjagen die bijdragen 
aan een positieve dynamiek in het buurtcentrum en in de wijk. 
Waar nodig ondersteun ik bewoners hierbij en breng ze in  
contact met andere bewoners of organisaties zodat 
het initiatief versterkt wordt. Ik streef ernaar dat 
de Leeuw optimaal door en voor de wijk wordt  
gebruikt. een mooi resultaat vind ik dat op dit  
moment de helft van alle activiteiten in de Leeuw uit  
bewonersinitiatieven bestaat. van buurtmaaltijd tot taal-
les, van repaircafé tot zangkoor. allemaal betrokken men-
sen die hun kennis en kunde belangeloos inzetten voor de 
wijk, daar word ik blij van!

voor informatie over buurtcentrum De Leeuw of een buurtini- 
tiatief kunt u contact met mij opnemen. voor een buurtini-
tiatief is een ruimte in De Leeuw vaak gratis te gebruiken. 

Wies Kool, sociaal makelaar 
wies.kool@wijkenco.nl 
06 1001 79 66 (ma t/m do)
Facebook.com/buurtcentrumdeleeuw 
www.buurtcentrumdeleeuw.nl 

Wijk & Co
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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!

We hebben een 
luisterend oor 
nodig!

	 Telefonische	Hulpdienst	UTrechT
	 dag	en	nacHt	aandacHt

Meld	je	aan:	bureau@thd-utrecht.nl	•	030-294	37	38	•	www.thd-utrecht.nl

nieuwe	vrijwilligers gezocht 
voor de chat- en telefoonhulplijn

www.volksuniversiteitutrecht.nl
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Volksuniversiteit Utrecht en Nieuwegein
                Waar je samen het beste leert!

 
OpeN Dag  

Zaterdag 3 sep.
10.30 - 16.00 uur

250 verschillende cursussen!

Verschillende Talen (18) - Culinair -  
Creatief - Kunst en cultuur - Ontwikkeling 
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Zzp’ers Femke hovinga (27) en haar 
vriend Pieter tiller (33 jaar) uit tuin-
dorp-oost gaan in juni een jaar lang via 
de europese binnenwateren reizen en 
werken op hun motorjacht. Ben je ook 
zzp’er en wil je onderweg opstappen? 
dat kan! 

Femke en Pieter gaan een jaar lang  
leven als digital nomads: mensen die het 
internet gebruiken om overal ter wereld 
te kunnen werken. Femke runt samen met 
haar vriend Pieter het bedrijf align. Femke 
doet marketing- en schrijfklussen, Pieter 
richt zich vooral op websites en data-ana-
lyses. Samen maakten ze dit wilde plan. We 
spreken Femke een paar weken voor ver-
trek. 

Wat gaan jullie precies doen?
“We willen samen met andere zpp’ers of 
flexwerkers via de europese binnenwate-
ren een boottocht van een jaar maken. Het 
idee is om via België en Frankrijk af te zak-
ken naar Zuid-europa om daar te overwin-
teren. als het in het voorjaar wat warmer 
wordt, gaan we richting de zwarte zee en 
oost-europa. Iedereen die wil, kan onder-
weg opstappen en een ‘kamer’ huren. na-
tuurlijk gaan we lezen, zwemmen en mooie 
dorpjes bezoeken, maar het is geen hotel. 

Genieten mag, maar het is ook de bedoe-
ling dat er gewerkt wordt. Hierbij is vrij-
heid belangrijk; niet per se op een bepaald 
moment op een specifieke locatie moeten 
zijn. We gaan lekker het water op en zien 
vanzelf wat elke dag ons brengt.” 

hoe kwamen jullie op dit idee?
“Ik heb Pieter ontmoet bij Seats2Meet 
(een plek waar je gratis kunt flexwerken 
en netwerken met andere zzp’ers, red.). We 
kregen een relatie en als het lekker weer 
was, mijmerden we wel af en toe over het 
huren van een bootje. vorig jaar zomer 
waren we samen in Bolivia en Peru. Toen 
hebben we zitten sparren. We gaan bin-
nenkort trouwen en willen graag kinderen. 
Hoe gaaf zou het zijn om voor die tijd nog 
een keer samen op reis te gaan? We hebben 
nagedacht over een camper, maar dat was 
toch niet helemaal wat we zochten. Uitein-
delijk kwamen we op het idee van reizen 
en werken op een boot. We wilden er niet 
zomaar een reis van maken. Het moest wel 
een echte uitdaging worden, waarbij we 
zouden blijven werken en onszelf ontwik-
kelen. Zo kwamen we op het idee om deze 
reis samen met andere zzp’ers te maken. 
We hoeven niet met iedereen per se samen 
te werken of te sparren, maar dat zou na-
tuurlijk wel leuk zijn!”  

Digital nomads
Een jaar lang reizen en werken op een boot

teKst KIM neLISSen  Foto’s Yvonne van Zaanen

op wat voor boot komen mensen  
terecht?
“We hebben een echt klushuis op water 
gekocht. Toen we de boot kochten was al-
les van binnen donkerbruin. Zelfs de mu-
ren, waar donkere vloerbekleding tegen-
aan zat ter isolatie. We hebben nagenoeg 
alles zelf opgeknapt. 
Het duurde even voordat we een geschik-
te boot hadden gevonden. We zijn allebei 
lang en we wilden er in kunnen staan. 
ook waren we op zoek naar een boot met 
een aparte slaapkamer. Het is dus een be-
hoorlijk grote boot geworden van 13 m 
bij 4,25 m. voorin zit de woonkamer met 
open keuken. In het hoogste gedeelte zit 
de salon, waar we een werkplek hebben 
ingericht. achterin zit een kleine badka-
mer met zitdouche en een slaapkamertje. 
Helemaal voorin, in de punt, kunnen vier 
gasten slapen.” 

Waar kijk je het meest naar uit? 
“naar lezen in een goed boek in het zon-
netje! Heerlijk met kabbelend water en 
een rustige omgeving om me heen. Het 
is uiteraard maar een klein onderdeel van 
onze reis, maar op dit moment ben ik be-
hoorlijk moe. De hele week werken en op 
elk vrij moment klussen is echt pittig. Ik 
vond het niet altijd leuk. We hebben de 
boot in januari gekocht en dan stond je 
daar in de kou op een boot. en dan gaan 
we voor vertrek ook nog ‘even’ trouwen. 
op een fantastische plek trouwens: in de 
haven van Wijk bij Duurstede, waar onze 
boot ligt. al met al ben ik in juni denk ik 
wel aan vakantie toe.” 

Vind je het spannend? 
“Jazeker. vooral op het gebied van werk. 
ook is niet iedereen in onze omgeving 
even enthousiast. Sommigen vinden het 
risicovol. Kom je wel aan genoeg op-
drachten en dus geld? en we moeten ons 
huis verhuren. Maar we denken dat we 
het heel fijn gaan vinden. en als het niet 
gaat, dan gaat het niet. We zien wel. Ik 
heb in ieder geval heel veel zin om meer 
tijd te besteden aan een stichting die ik 
aan het opzetten ben. Met die stichting 
wil ik als ervaringsdeskundige en opge-
leid talentbegeleider extreem hoogbe-
gaafde kinderen (met een IQ hoger dan 
140) in europa helpen. Deze kinderen 
lopen vaak vast in het onderwijs en ik wil 
ouders en professionals helpen met het 
begeleiden van deze kinderen. Ik heb er 
vooral heel veel zin in!” 

Lezen, zwemmen, 
dorpjes bezoeken 
én werken

enthousiast geworden? 
Je kunt de avonturen van Femke en Pieter 
volgen via de website van de Telegraaf 
(www.telegraaf.nl/vaarkrant) en op hun 
Facebookpagina (Floating Freelancers). 
Meer informatie en aanmelden via 
www.floatingfreelancers.nl. 

“Genieten mag, 
maar het is ook de 
bedoeling dat er 
gewerkt wordt”

Verhuisplannen?

Biltstraat 113B Utrecht
030 275 90 40 www.dekeizer.nl

Volg ons voor het laatste nieuws op

...Utrecht is in trek!

Wilt u meer informatie over het verkopen of aankopen van uw
woning en wat wij met ons hele team voor u kunnen betekenen?

Bel gerust voor het maken van een persoonlijke afspraak.
Wij horen graag van u!

René Nillesen
Makelaar RM RT
Taxateur

Anne Broekema
Makelaar RM RT
Manager

Sophie van de Berg
Binnendienst

Dagmar Daae
Makelaar KRMT
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een onzekere toekomst
“Wat gebeurt er met de Josephkerk? 
Het parochiebestuur heeft een makelaar  
ingeschakeld voor een taxatierapport en 
zal daarna over verkoop beslissen. Je 
moet er niet aan denken dat er een sport-
school, tandartsenpraktijk of woonruimte 
in de Josephkerk komt; daarvoor is het 
interieur echt te bijzonder.” Het was  
‘monumentenfreak’ arjan den Boer die 
op 23 december 2015 met een artikel 
op DUIC.nl terecht de aandacht vestigde 
op zowel de bijzondere geschiedenis als 
de onzekere toekomst van de imposante 
St. Josephkerk aan de Draaiweg 44, op 
de hoek met de Grave van Solmsstraat. 
De vele verborgen schatten in het kerk-
gebouw maken het tot een belangrijk 
stuk religieus erfgoed. Kerkverlating en 
vergrijzing deden in 2011 zes Utrechtse 
parochies samengaan in de Ludgerus-

parochie, die zijn vieringen vanaf deze 
zomer concentreert in de Rafaelkerk 
in overvecht. Daarmee verliezen de  
Joseph-, antonius-, Dominicus-, Jaco-
bus- en nicolaas-Monicakerk hun functie 
en zullen naar verwachting juni/juli 2016 
hun deuren sluiten. over de toekomst van 
de monumentale St. Josephkerk wordt 
momenteel overlegd tussen de locatie-
raad, gebruikers, parochiebestuur en de 
gemeente Utrecht.

sobere parochiekerk
De plaats waar de St. Josephkerk staat 
is een plek met historische lading. In 
oude tijden lag daar het huis Bleyen- 
steijn, dat in de 17e eeuw in bezit kwam 
van de graaf van Solms. Hij en zijn opvol-
gers gaven opdracht de grachten te dem-
pen, de bouwvallige torens en vleugels 
weg te breken en te vervangen door een  

bescheiden huis. Dit pand kwam later in 
het bezit van bloemist Govert verheul, die 
het medio 1896 verkocht als bouwterrein 
voor de Sint-Josephkerk. eind 19e eeuw 
bevonden de wijken vogelenbuurt, Lau-
werecht, Rode Brug en De Gagel zich aan 
de rand van de toenmalige bebouwing 
van de stad Utrecht. De bebouwing van 
het gebied, dat viel onder de toenmalige 
Biltstraatparochie van onze Lieve vrouwe 
Tenhemelopneming, bestond hoofdzake-
lijk uit kleine arbeiderswoningen. In de 
loop der jaren ontstond voor de paro-
chianen in dit gebied behoefte aan een  
eigen parochiekerk. In januari 1900 werd 
kapelaan R.J.a. Janssen door Mgr. H. v.d. 
Wetering benoemd tot bouwpastoor van 
de St. Josephkerk. Kort daarna werden 
de kerk en de pastorie aanbesteed en 
vond de eerste steenlegging plaats. Uit  
financiële overwegingen was de kerk, 

De Sint Josephkerk 
op weg naar een nieuwe toekomst!  

teKst MaURICe HenGeveLD  Foto’s DanI ZonDeRLanD

eind december 2015 werd in de monumentale st. Josephkerk aan de draai-
weg, tussen tuinwijk en de Vogelenbuurt, de laatste kerstnachtmis gehouden. 
de sint-Josephkerk is één van vijf Utrechtse kerken die dit jaar noodgedwon-
gen haar deuren zal sluiten. Wat er met het prachtige neogotische gebouw uit 
1901 gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. op een zaterdagmiddag fietsen we 
er naar toe en troffen een prachtig Utrechts monument.    

ontworpen door architect Gerardus  
adrianus ebbers, bij oplevering in 1901 
nog een sober gebouw.

Belangrijk religieus erfgoed
De opwaardering van zowel gebouw als 
interieur van de St. Josephkerk kwam pas 
in de daaropvolgende decennia tot stand, 
bijvoorbeeld met de vele fraai gebrand-
schilderde ramen uit de Utrechtse werk-
plaats van otto Mengelberg. Dat geldt 
ook voor de meeste overige inventaris-
stukken zoals het hoofdaltaar, de kruis-
wegstaties en het recent gerestaureerde 
imposante Friedrich Bernard Meyer orgel. 
De bijzondere lambrisering in het koor, 
de beelden bij de zijaltaren en de koor-
banken behoren tot de laatste werken 
van de bekende Utrechtse beeldhouwer 
Steph Uiterwaal. ook de omgeving van de  
St. Josephkerk veranderde ingrijpend. 

Bronbemaling in de directe omgeving 
leidde tot ernstige schade aan de fun-
dering van het gebouw, waardoor de ko-
lommen verzakten en her en der grote 
scheuren in muren, vloeren en gewelven 
ontstonden. nadat in 1978 de fundering 
deels werd hersteld, bleef de bouwkun-
dige toestand van de kerk zorgwekkend. 

Midden jaren 80 werd zelfs overwogen de 
kerk te slopen ten gunste van nieuwbouw 
van een kleinere multifunctionele kerk-
ruimte in combinatie met seniorenflats. 
Dat liep echter anders en enkele jaren la-
ter werd het gebouw op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst. De restaura-
tiewerkzaamheden – financieel mogelijk 
gemaakt door verkoop van de naastgele-
gen pastorie – werden in 1997 afgerond.     

‘When God has left the building’
Wat te doen met kerkgebouwen ‘when 
God has left the building’ was onderwerp 
van gesprek tijdens een drukbezocht 
symposium in september 2015, geor-
ganiseerd door de Commissie Cultureel 
erfgoed en de vereniging oud Utrecht. 
na het afschaffen van de zogenaamde  
Kerkenregeling – een subsidierege-
ling voor het onderhoud van kerkge-
bouwen – in 2014 werkt de gemeente 
Utrecht inmiddels aan een visie op reli-
gieus erfgoed. Dit op aandringen van de  
lokale politiek, onder aanvoering 
van CDa Utrecht. voor input gaat de  
gemeente Utrecht in gesprek met gebou-
weneigenaren en met partners als RCe, 
Boei, vereniging oud Utrecht, het Catha-
rijneconvent, Taskforce Toekomst Kerk-
gebouwen en Stichting Behoud en Her-
bestemming Religieus erfgoed. ook is de 
kerk aangemeld bij het project ‘adopteer 
een Kerk’, waarvan de ontwikkelingen te 
volgen zijn via 
www.toekomstreligieuserfgoed.nl.       

Wat die visie zowel in algemene zin als 
concreet voor de Josephkerk zal ople-
veren en of het niet te laat is om het 
behoud van dit cultureel erfgoed zeker 
te stellen, is de vraag. “De locatieraad, 
voortgekomen uit de oude parochie van 
Sint-Joseph, hoopt iets van de religieuze 
functie in de wijk te kunnen behouden”, 
licht Rogér van Dijk toe. Hij is als or-
ganist aan de kerk verbonden en tevens 
betrokken lid van de locatieraad. “Bij-
voorbeeld met het regelmatige gebruik 
van de kerk door de groeiende migran-
tengemeenschappen. De kerk heeft niet 
alleen een buurt- of wijkfunctie, maar 
trekt met concerten en zomer-openstel-
lingen op zaterdag bezoekers uit de hele 
stad en daarbuiten. Wellicht kan dat blij-
ven voortbestaan of worden uitgebouwd. 
De naast/achter het koor gelegen neven-
ruimtes bieden overigens ook nog moge-
lijkheden voor multifunctioneel gebruik. 
vanzelfsprekend moet bij alle opties wel 
duidelijk zijn wie het gebouw dan zal  
financieren. Het kerkbestuur heeft daar-
bij uiteindelijk een doorslaggevende 
stem!”

st. Josephkerk
Draaiweg 44, 515 eM Utrecht 
030 - 271 93 93
www.draaiwegkerk.nl  
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✺LoKaaL
al vijftien jaar lang is Kopieerservice van ek een vertrouwd  
gezicht in de Jan van Galenstraat. Maar sinds februari dit jaar 
is er iets veranderd. Wie langs de etalage wandelt of fietst, kan 
niet om de transformatie heen; de kopieershop biedt nu ook 
onderdak aan expositieruimte LoKaaL, met kunst voor en door 
buurtbewoners. 

Gastvrouw Hetty visser (50) van LoKaaL legt uit hoe het zo 
gekomen is: “eigenaar Peter van ek is een oud-collega van me. 
Hij zocht een nieuwe impuls voor zijn winkel. al brainstormend 
kregen we het idee de ruimte open te stellen voor beeldende 
kunst, fotografie, workshops, lezingen, dans en muziek voor en 
door de buurt. Zo willen we een gezellig inloop-contactpunt 
creëren. Dat missen we nu de buurthuizen zijn wegbezuinigd.”

na een eerste oproepje waren er al meer dan twintig mensen 
die wilden exposeren. en ook de bezoekers zijn enthousiast. 
“Steeds meer buurtbewoners komen even binnenwandelen om 
een kijkje te nemen. en klanten in de winkel raken met elkaar 
aan de praat over de kunst. Studenten die hun afstudeerproject 
komen kopiëren, knopen bijvoorbeeld een gesprekje aan met 
een hovenier die een kopie nodig heeft van zijn tuinontwerp. 
Heel leuk om te zien!”

Het is de bedoeling dat er elke zes à zeven weken een nieuwe 
expositie in LoKaaL komt. Plannen daarvoor heeft Hetty ge-
noeg. Zo wil ze studenten van bijvoorbeeld nIMeTo benaderen 
voor een expositie. “We leven in een digitale wereld en worden 
gedicteerd door onze agenda. Het is mijn ideaal een plek te 
creëren waar nog ruimte is voor écht contact. Waar mensen 
elkaar ontmoeten en inspireren door wat ze maken. als dat lukt, 
is mijn persoonlijke missie geslaagd.”

Jan van Galenstraat 83, www.lokaal.center

odensehuis andante
“vijf jaar geleden overleed mijn man. Hij had de ziekte van 
alzheimer. Waarschijnlijk zou hij heel blij zijn geweest met 
een plek als het odensehuis andante.” aan het woord is oud-
verpleegkundige Stephanie Stokvis (68). Zij was betrokken bij 
de opzet van odensehuis andante, dat in maart van dit jaar de 
deuren opende. nu werkt ze er één dag per week als gastvrouw. 
“odensehuis andante is een inloophuis voor thuiswonende 
mensen met geheugenverlies en beginnende dementie”, vertelt 
Stephanie. “Maar ook hun naasten zijn welkom. Zij kunnen er-
varingen uitwisselen met mensen die hetzelfde meemaken.

Mensen kunnen hier informatie krijgen over dementie, stoom 
afblazen of deelnemen aan een zelfgekozen activiteit. We heb-
ben materiaal in huis voor creatieve bezigheden en er is een 
muziektherapeute. Maar we kunnen ook naar buiten gaan of 
een museum bezoeken. Mensen blijven zolang ze zin hebben. 
Sommige drinken alleen een kop koffie en vertrekken weer. Dat 
is ook prima.

In het beginstadium van dementie zijn mensen meestal nog 
niet toe aan reguliere dagopvang. Wel raken ze vaak hun werk 
kwijt, waardoor ze in een enorm gat vallen. Ze voelen zich af-
geschreven. Ik heb dat bij mijn man ook gezien. Wij willen 
een plek bieden waar mensen nog enig gevoel van eigenwaarde 
kunnen hebben. een tijdje terug was ik met een paar collega-
vrijwilligers op bezoek in een odensehuis in amsterdam, dat 
al langer draait. Mensen met dementie leidden ons daar rond, 
verzorgden de lunch en vertelden over de tuin. ook wij willen 
de mensen aanspreken op wat ze nog wél kunnen. Zelfregie is 
belangrijk voor iedereen. oók voor mensen met dementie.”

oudwijkerdwarsstraat 148, www.inloophuisandante.nl
openingstijden: di, wo, vr van 10.00 tot 16.00 uur

Vrijwilligers 

iN dE zoN

teKst SaSKIa enGBeRS  Foto’s MaTTHIaS JoRISSen

soLas
Ineke van Holsteijn (72) uit Wittevrouwen denkt nog vaak aan 
het bijzondere moment terug: afgelopen april kreeg ze een 
lintje uit handen van burgemeester Jan van Zanen. Ze kreeg 
de onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk voor U-Centraal, 
geloofsgemeenschap aloysius, de Willibrordkerk, en in het bij-
zonder voor haar werkzaamheden voor SoLaS.
“SoLaS is een landelijke club voor actieve singles”, legt In-
eke uit. “In 1990 ben ik lid geworden van de afdeling Midden- 
nederland. Ik had op dat moment wel vrienden vanuit mijn werk 
en de bridgeclub, maar ik wilde meer mensen om mij heen om 
leuke dingen mee te ondernemen. 
Twintig jaar ben ik voorzitter geweest van de activiteiten- 
commissie van onze afdeling. van daaruit zat ik ook in het  
bestuur. nu organiseer ik nog steeds activiteiten. We hebben 
een gevarieerd programma met film, wandelen, fietsen, mu-
seumbezoek, stedentrips en spelletjesmiddagen. ook gaan we 
naar een concertserie in vredenburg. In onze nieuwsbrief kun-
nen mensen ook oproepjes plaatsen voor activiteiten. Wij noe-
men dat BSo’tjes: buiten SoLaS om. Zelf doe ik mee met twee 
eetclubjes en een filmclub. 

veel mensen zijn al heel lang lid. Daardoor ligt de gemiddelde 
leeftijd bij onze afdeling inmiddels op 64 jaar. We hanteren 
geen bovengrens, maar wie zich aanmeldt, moet wél single zijn. 
Wie daarna alsnog een relatie krijgt, mag blijven. Wel hebben 
we de policy dat mensen die binnen SoLaS verliefd worden – 
want dat gebeurt ook – zich niet als stelletje profileren. Ze 
moeten met iedereen blijven omgaan.

Wat SoLaS voor mij betekent? Dankzij de club heb ik een net-
werk van fijne vrienden opgebouwd, met wie ik allerlei leuke 
dingen doe. Daarmee is SoLaS héél belangrijk in mijn leven!”

www.solas.org

Bijen
teKst TIeneKe De GRooT Foto WeIa ReInBoUD

onder mijn balkon ligt wat open zand met enkele te-
gels van onduidelijke herkomst eromheen gedrapeerd. 
in de luwte van het betonnen balkon valt geen regen en 
dus groeit er niks. Geen plek om bijzondere aandacht 
aan te besteden. eén van mijn buren keek echter beter. 
een paar jaar geleden zag ze vanaf eind maart een druk  
bijenverkeer bij dat zand. en holletjes waar bijen in en 
uit kropen.

Welke bij? De gewone sachembij. Gewoon, want vrij alge-
meen in nederland. ook luisterend (?) naar de naam an-
thophora plumipes. Pluimvoetje – vanwege de relatief lange 
haren, of kwastjes, aan de middelste poten. Ze zoeken nec-
tar en stuifmeel op paarse dovenetel en andere algemene 
vroegbloeiers. 

Bijzonderder was de ontdekking van een andere daar rond-
vliegende wilde bijensoort. Grillig heen en weer zoevend, 
soms zelfs verdween er een in een holletje waar zojuist een 
gewone sachembij uit was gekropen. om te kraken? Concur-
rentie om een mooi nest? af en toe jaagden de bijen el-
kaar weg of doken ze op elkaar. De indringers bleken bruine 
rouwbijen te zijn. Profiteurs. Broedparasieten. De vrouwtjes 
leggen een eitje bij de eitjes van de gewone sachembij. De 
daaruit kruipende larve eet snel de larven van de andere 
bijensoort op, en vervolgens het stuifmeel dat de gewone 
sachembij daar voor haar eigen kroost had verzameld. 
niet alleen bij de vogels heb je koekoeken, ook bij de wilde 
bijen! en net als koekoeken floreert de bruine rouwbij niet 
echt, dus is het toch een troost dat ze beneden in de tuin 
een plek hebben gevonden. al weer een paar jaar, net als de 
gewone sachembij, die er blijkbaar niet ernstig onder lijdt. 

Iedereen kent de bijenhotels met holle stengels en houts-
tronken vol gaatjes voor wilde bijen. Fantastisch. Leuk om 
op te hangen. vergeet echter niet dat de meeste wilde bij-
ensoorten van open grond houden, al dan niet met wat be-
groeiing ertussen. Misschien heb je een afgelegen hoekje in 
je tuin waar je zelden komt. Met wat stenen en wat zand of 
leem ertussen kun je een zandwalletje voor wilde bijen bou-
wen. Maar onder mij is het bewijs dat een open stukje zand 
onder een afdakje ook voldoet! Hoe simpel kan het zijn.

Op de foto zie je beide bijen: links de bruine rouvoet en rechts 
de gewone sachem
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Honden in het Griftpark

< Tory, Luna, Kobus, Truus, Manu en 

Bo. Terwijl hun bazen een beetje  

kletsen op het bankje spelen ze met 

elkaar op de hondenweide.

Dankzij de honden zijn er in het park 

vriendschappen ontstaan. Wieke en 

Cora zijn zelfs al samen op vakantie  

geweest.

Bootz uit Tuinwijk komt soms wel drie 

keer per dag met haar baasje Joep 

in het Griftpark.

vooral in de zomer is het dikke pret 

wanneer er barbecues zijn geweest 

waardoor er veel te ruiken en  

snuffelen valt. >

Fotografe helen Kret fotografeer-
de voor deze Mens en Wijk honden 
en hun eigenaren. dit keer in het  
Griftpark. daar komen verschillen-
de hondenclubjes samen en het is  
dé uitlaatplek voor de honden uit 
de omringende wijken. honden- 
eigenaren kennen vaak wel de  
namen van de andere honden uit het 
park, maar meestal niet de naam  
van de mens. het gaat om de honden.

< Marley woont sinds 1 februari in  

Wittevrouwen bij nancy en haar vriend.

Ze komt uit een asiel in Portugal en is 

via Stichting Dierenhulp zonder Grenzen 

bij nancy terecht gekomen.

Haar favoriete plek in het park is het 

stuk met het hoge gras waar ze achter de  

vogels aan kan rennen.

Foto’s eN teKst HeLen KReT
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Van 8 t/m 10 juli verandert het Noord-
se Park in een gezellige Buurtcamping. 
Je kunt er betaalbaar kamperen met je 
buurtgenoten die uit de verschillende 
wijken rondom het park komen. Je 
kunt de camping ook zelf vorm geven 
door je aan te melden als vrijwilliger. 

de camping
via een heuse receptie kom je op een 
sfeervolle camping met plek voor 75 ten-
ten. voor eigen onderhoud hoef je niet 
naar huis te gaan. er is sanitair aanwe-
zig waar je met je handdoek of je WC-rol 
onder je arm naar toe kunt. avondeten 
en ontbijt is ook geregeld, misschien 
wel toevallig door een buurvrouw uit je 
straat! ‘s nachts is er beveiliging die op 
het omheinde terrein die een oogje in het 
zeil houdt. Het blijft natuurlijk wel een 
stad, waar je je tentje opzet. 

Het hele weekend is er een activiteiten-
programma voor jong en oud. Daar kun je 
vrij aan deelnemen. een potje badminton 
of een boek lezen in je campingstoel kan 
natuurlijk ook. 

Kamperen om de hoek?
Je ziet het noordse Park en je buurt in-
eens met andere ogen en raakt zo meer 
betrokken bij je wijk. Door te kamperen 
zijn ontmoetingen laagdrempelig en leer 
je nieuwe mensen kennen. Zo eet je straks 
misschien ander eten dan dat je gewend 
bent of ontmoet je toevallig iemand met 
dezelfde interesses. Misschien ontstaat 
er wel een leuke  samenwerking of een 
vriendschap.
als je wilt kun je je eigen hobby’s delen, 
jezelf als ondernemer laten zien of juist 
heel ontspannen vakantie vieren. Wan-
neer dat heel fijn is met vrienden of fami-
lie dan neem je die gewoon mee!

Vrijwilligers welkom
De buurtcamping wordt gemaakt door 
vrijwilligers uit de buurt. een divers ge-
zelschap uit verschillende culturen en 
lagen van de bevolking. Ze worden bij-
gestaan door de campingbeheerders. De 
bijeenkomsten met vrijwilligers en be-
heerders zijn in januari gestart. Daar is 
nagedacht over hoe de camping eruit zou 
kunnen zien. er is ook gesproken over de 
interesses en behoeftes van de buurt en 
of daar mogelijk ruimte voor is. Door de 
inzet van de vrijwilligers krijgt de Buurt-
camping nu steeds meer vorm. Maar je 
kunt op elk moment nog aankloppen om 

mee te werken en jouw ideale vakantie 
te maken! 

Heb je ideeën voor jouw droomvakantie 
in het noordse Park? Zin om iets te or-
ganiseren? Mail de organisatie! Je staat 
niet alleen, je wordt geholpen door de 
bewoners en beheerders om dat te rea-
liseren. 

eva Leen is Cam-
pingbeheerder. Bij de  
eerste Buurtcamping 
vorig jaar ging het 
vooral om het opbou-
wen van vertrouwen 
en bekendheid krijgen 
in de buurt. Dit jaar 
legt ze de focus meer 
op cultuur en werkt 

daarom samen met bewoners aan een cul-
tureel divers programma. Het wordt geen 
dichtgetimmerd programma, ook tijdens 
het kamperen is er genoeg ruimte voor 
spontane ingevingen.

“vorig jaar viel de zaterdag in het  
water door een storm. Iedereen moest het 
kampeerterrein verlaten. De zondag erna 
was fantastisch: bijna iedereen kwam te-
rug en beleefde een zonnige, ontspannen  
vakantiedag!”

“De vergaderingen met ons kernteam 
en de mensen uit de buurt vind ik het 
leukst. Iedereen is gelijkwaardig en wordt 
gehoord.”

Mensenwijk  13

De Buurtcamping
Noordse Park!

Wat kost het
De Buurtcamping is een niet commerci-
eel iniatiatief. Kinderen t/m 12 jaar &  
vrijwilligers verblijven gratis.

Regulier:  €15,- p.p. (2 nachten & eten)
  €15,- per tent
U-pas :   €7,50 p.p.
  €7,50 per tent

Kosten zijn inclusief het hele week-
end overnachten, ontbijt, avondeten en  
activiteiten.

Geen tent? 
neem contact op, dan doen we ons best 
om een gratis tent te regelen die je kunt 
lenen.

contact/reserveren: 
noordsepark@debuurtcamping.nl
Reserveren kan ook bij speeltuin noordse 
Park op donderdag en vrijdag.

Meer informatie
www.debuurtcamping.nl/noordsepark
facebook.com/debuurtcampingnoordsepark

teKst WenDY van ZanTen 
Foto’s MaRGa DUDoK en MaRGRIeT van vIanen

 

De Buurtcamping 
8 t/m 10 juli 2016

Kinderopvang 
in Tuindorp, Tuindorp 

Oost en Voordorp

www.mini-stek.nl
030 636 85 10

Belastingadviesbureau 
Votulast B.V.

Voor uw administraties en belastingzaken

www.belastingadviesbureau-votulast.nl
info@belastingadviesbureau-votulast.nl
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de Wijkraad Noordoost vergadert maan-
delijks op een dinsdag. Deze vergaderin-
gen zijn voor iedereen toegankelijk. 

Wijkraadvergaderingen:
Dinsdag 21 juni 2016
Dinsdag 13 september 2016
Dinsdag 11 oktober 2016
Dinsdag 15 november 2016
Dinsdag 13 december 2016

Tijd:  20.00 uur
Plaats:  De Helden nieuw Bleyenburg

De wijkraad noordoost geeft regelmatig 
gevraagd en ongevraagd adviezen over 
verschillende thema’s aan het College van 
Burgemeester en Wethouders.

volg de Wijkraad noordoost ook op  
twitter via @Wijkraad_no
www.wijkraadnoordoost.nl
info@wijkraadnoordoost.nl. 

Mendé scholten (69 jaar)
Was tot aan zijn pensioen werkzaam in basisonderwijs.
Weduwnaar sinds 1991 en heeft LaT-relatie met de beste 
vriendin van zijn vrouw. Woont in Tuindorp.
Bij de wijkraad sinds 2012.

doet voor de wijkraad
“als ik het zo zeggen mag, een man met een missie ben ik  
altijd geweest. na mijn pensioen nam ik zitting in adviesorgaan  
seniorenbeleid. onze taak is om het college van B & W ge-
vraagd, ongevraagd te adviseren. Uit die functie bezocht ik eens 
de wijkraad. Leerde ab Kools kennen, ging met hem praten en 
nam zitting in de wijkraad. Seniorenbeleid, zorg en welzijn, dat 
zijn pijlers die ik belangrijk vind. Wat kun je doen om het oude-
renbeleid in je stad in kaart te brengen. Zo zie ik mijn bijdrage.” 

Voorbeelden van werk voor de wijkraad van afgelopen jaar
“Ik ben nog steeds erg onder indruk hoe we als wijkraad de visie 
van ons stadsdeel uiteen hebben gezet. In 2025 heeft de stad 
375.000 bewoners. Maar bestaat ouderenbeleid waar ik me nu 
nog zo druk over maak? er nog veel te doen.” 

Wat hoop je te vinden in de wijkraad?
“Laat ik het zo formuleren. Je schrijft een stuk met visie. Je 
hebt het dan natuurlijk over de participatiesamenleving. Ik zie 
het onvoldoende terug hoe de gemeente daar over denkt. Ik 
verwacht een reactie. In mijn perceptie hoop ik dat we ouderen 
in beeld krijgen. Dat we wellicht nabuurschap kunnen ontwik-
kelen. Daar is de participatiesamenleving toch om begonnen?”
  
Wat zou je nog graag willen doen?
“Je kunt rustig stellen dat dit deel van de stad welvarend is. 
veel senioren willen hun buurt niet verlaten. ook ik wil nog 
helemaal niet weg. en toch moet je een jaar of tien vooruit kun-
nen denken. nu is er nog weinig aan voorzieningen die je mis-
schien wel nodig hebt. Ik zeg misschien iets te veel dat ik het in 
kaart wil brengen. Toch is het naar mijn idee niet voldoende. Je 
heb een beleid en een visie nodig. als wijkraad kun je dat niet 
alleen. Daar heb je de stad voor nodig.”

De Wijkraad NO

christian Naethuys (49 jaar)
Teammanager & hovenier bij (eigen bedrijf) Simpel Tuinieren.
Getrouwd en samenwonend in voordorp.
Bij de Wijkraad sinds 2014.

duurzaamheid & Natuur                                     
“Ik houd me bezig met Duurzaamheid & natuur en dat zijn dus 
dingen als zonnepanelen en klimaatverbeteringen. Ik ben de 
voorzitter van Groei & Bloei afdeling Utrecht. Daarnaast ben ik 
activiteitencoördinator bij volkstuinencomplex ons Buiten, ik 
organiseer daar lezingen, barbeques en workshops.”

Voorbeelden van werk voor de Wijkraad afgelopen jaar:
“Druk bezig geweest met vve artemis zonnepanelen traject. De 
leden hebben massaal ingestemd met een proefinstallatie op 
hun dak (primeur op een appartementengebouw!). Wij zijn trots 
op onszelf dat het gelukt is, maar vooral ook trots op de bewo-
ners van vve artemis en hun bestuur, welke dit allemaal moge-
lijk heeft gemaakt. en het heeft een boel energie opgeleverd.”

Wat hoop je te vinden in de Wijkraad?
“een aantal jaar terug was ik voorzitter van de wijkraad, en nu 
ben ik dus weer terug. Ik zoek een klankbordgroep van mensen 
die de wijk ook duurzaam willen maken, die ook verbeteringen 
zoeken, de belangen kunnen zien en de waarde in plannen zien. 
Wij kunnen het plan net iets meer beschaafdheid geven om hoe 
de wijk iets gaat ervaren. Het behouden van groen, belangen 
van bewoners behartigen en samen werken.’

Wat zou je nog graag willen doen?
“We gaan de portefeuille duurzaamheid verder uitbreiden, ook 
andere wijken proberen mee te krijgen, ook bijvoorbeeld met de 
zonnepanelen op vve’s appartementengebouwen. en we hebben 
een mooi ‘Boom-idee’; voor elke boom die gekapt wordt ook een 
boom terugplaatsen. en daar bewoners bij betrekken om goeie 
plekken uit te zoeken. er wordt gesproken over een participatie-
maatschappij, mooi gezegd, maar niet alleen op de momenten 
het de politiek goed uitkomt maar ook op de momenten dat het 
de burger goed uitkomt.”

de Wijkraad Noordoost: wie zijn dat eigenlijk en wat doen ze precies? 
We stellen ze het komende jaar allemaal aan jullie voor.

teKst PUCK ‘T HaRT     Foto’s DanI ZonDeRLanD  teKst PeTeR BoeR

Nog een missie
dat Mendé scholten zich een man met een missie noemt 
merk ik anderhalve maand later wanneer ik samen met 
hem en ab Kools in zijn tuindorpse huis aan tafel zit. het 
thema: ouderenhuisvesting. een kort gesprek dat eigenlijk 
over ouder worden gaat. alledrie zijn we de vijftig gepas-
seerd. Lang geleden hebben we in dit deel van de stad een 
huis gekocht en gedacht dat we er altijd zouden blijven 
wonen. Maar dan komt de dag dat je, vanwege je hoge leef-
tijd, toch aan verhuizen denkt. Maar wel liefst binnen de 
buurt die je kent en waar je wilt blijven. 
 
Vraag en aanbod helpen afstemmen
een eenvoudige rekensom leert dat het aantal ouderen in 
Utrecht in 2040 verdubbeld zal zijn. Het klinkt nog heel ver 
maar je ziet het straatbeeld veranderen. In Tuindorp oost  
wonen meer ouderen dan gemiddeld. vijfentwintig procent is 
boven 65 plus en twaalf procent alleenstaand. Het zijn cijfers 
waar je iets mee moet doen. Dat is wat de wijkraad dan ook 
doet. een initiatief nemen, of nog beter zoals Mendé Schol-
ten zegt: ‘inspireren’. Het nieuwbouwproject achter De Gaard 
aan de Cohenlaan met tientallen woningen wordt genoemd. op 
de plaats van het verzorgingshuis van Careyn aan de Winkler-
laan komen 172 levensloopbestendige nieuwe wooneenheden.  
verder zijn er nog de voormalige bouwwerkplaats van Stamhuis 
achter de Magnuslaan en bouwplannen op de voormalige plek 
van het Gerrit Rietveld College. 

er is dus veel vraag naar specifieke ouderenhuisvesting en 
er komt veel aanbod van levensloopbestendige woningen 
(voor een deel met zorg). “Hoe krijgen we vraag en aanbod 
in de komende maanden bij elkaar,” vragen Mendé en ab 
zich af. Hiermee gaat de wijkraad aan de slag, samen met de  
sociaal makelaar van Wijk & Co, met de projectontwikkelaars, de  
gemeente en ieder die eraan kan bijdragen. Toch denken Kools 
en Scholten nog lang niet aan hun vertrek uit de wijk. Twee 
mannen met een missie. en verknocht aan de wijk waar ze 
wonen. 

      

teKst PeTeR BoeR



Bekend gezicht
Foto DanI ZonDeRLanD  teKst PUCK ‘T HaRT

Paulus Mooij (67) heeft al 20 jaar de  
antiekwinkel aan de Willem van noort-
straat. In de winkel is een gezellige  
koffiecorner waar je voor e1,50 een  
gewoon kopje koffie of thee kunt kopen. 
In zijn winkel hangen kroonluchters, 
spiegels, klokken, kasten, kristal, porse-
lein etc. Het goedkoopste object is een 
handbeschilderd gouden engeltje (e7,50) 
en het duurste object is een staande  
antieke klok voor 4500 euro. Paulus  
restaureert nog af en toe iets maar de ver-
koop loopt niet heel hard... “Het maakt 
mij niet uit, ik werk hier door tot het  
einde.” Zijn voorouders kwamen uit Peru, 
het wapen op zijn deur komt daar van-
daan. Paulus heeft een geheimzinnig 
leren zakje om zijn nek maar hij wil me 
helaas niet zeggen wat daarin zit...

“Ik werk 
hier door 
tot het 
einde” 

Voor meer informatie:  www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70 

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont, Anansi, Sesam en Jodokus
BSO Tindola, BSO De Warmoes, BSO Kaktus, BSO Villa Kakelbont, BSO Spoenk, BSO Bolderburen 

Kom ook bij ons spelen, dan maken 
we er samen een leuke dag van!

Jubileum
makers

info@jubileummakers.nl 030 232 85 38

www.jubileummakers.nl

een bedrijfsjubileum in aantocht? reden voor een boek, krant of brochure. 
De Jubileummakers denken graag met je mee!
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Peter ruikt

emotie

Langs het kleine raam van mijn werkkamer trekt de geur van Gauloises langs. Ik proef de 
sigaret weer tussen mijn lippen. Buiten hoor ik nu ook stemmen; ik trek het rolgordijn 
omhoog en zie de man met de sigaret: de makelaar van de buren. Hij parkeerde al een 
paar keer zijn volvo; de wielen net te strak tegen de stoeprand. op dat moment sta ik 
voor het keukenraam en steek mijn hand op. Hij zwaait met zijn sigaret in zijn rechter 
mondhoek terug, stapt uit, loopt een paar keer ongeduldig heen en weer en drukt zijn 
sigaret op de grond uit. Hij loopt naar de voordeur en verdwijnt uit mijn beeld. Ik hoor 
hem lopen; makelaars hebben eenzelfde inspectie-loopje. Ik fantaseer dat hij op het 
zwartgranieten aanrechtblad nog een vergeten vaatdoekje ziet liggen; hij pakt het op 
en laat het in de pedaalemmer vallen. De bel gaat. Hij versnelt zijn pas en doet de deur 
open. 

Ik laat het rolgordijn weer zakken en denk aan nico, onze makelaar die ons oude huis in 
Tuindorp drie zomers terug verkocht. Hij hield van het pand, zoals hij ons huis noemde. 
De ongemakken nam hij voor lief. Dat op de derde tree op de trap in de woonkamer 
een inbussleutel ligt om de tree zo nu en dan aan te draaien, zodat het minder kraakt 
en wiebelt, voor nico deed dat er niet zo toe. een huis als het onze zou toch gestript 
worden. Die krakende traptree was een detail. De inbussleutel kon ik altijd laten liggen. 
“emotie, daar gaat het om, een gevoel,” legde nico me een paar keer uit, “en de ligging 
van je huis natuurlijk. vergeet niet dat mensen je huis op Funda al een paar keer hebben 
gezien. Bij een eerste bezichtiging komt het er op aan; emotie, een eerste indruk, een 
gevoel. als dat goed zit, komen mensen terug. De krakende traptree wordt dan echt niet 
meer opgemerkt. er wordt gemeten en geredeneerd. Ik luister alleen maar.”

een dag van tevoren belde nico altijd op. er zijn mensen die graag willen komen kijken. 
Het maakt me nerveus. al vroeg in de morgen zet ik de tuindeuren open en loop met 
zwabber, plumeau en vaatdoekje door het huis. als nico komt, volg ik zijn inspectie-
ronde door mijn eigen huis alsof het niet meer van mij is. “Het komt goed,’’ zeg nico, 
“we hebben nog tijd.” Ik ga het huis uit en loop de straat uit met een licht gevoel van 
weemoed. op het terras van Badhu, in het voormalige badhuis van Tuinwijk, verlang ik 
naar Gauloises, maar ik rook al heel lang niet meer.       

Peter Boer is schrijver en woont en werkt in Voordorp. Hij heeft twee boeken geschreven: 
‘Vol Hoofd, Autistische notities’ en ‘Het Rain Man-cliché, Autistische reportages’, en hij 
schreef columns en verhalen voor o.m. ANWB, Nivon, Groter Groeien en Ons Utrecht. 
www.peterboer.net 
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Pedicure Salon
Sandra Vontenie-Jacobs

sinds 1994

Voeten... 
uw verzorging 
zeker waard

Willem Barentszstraat 71
Utrecht, 030 - 271 65 09 
behandeling op afspraak
Lid van ProVoet

“U kunt al met me in 
gesprek wanneer u weet 
dat u komt te overlijden”

Sandra van der Pas

24 uur l 06 553 033 85 l utrecht l passageuitvaarten.nl

Belastingadviesbureau Votulast B.V.
Voor uw administraties en belastingzaken

www.belastingadviesbureau-votulast.nl
info@belastingadviesbureau-votulast.nl

Kinderkookcafé
teKst PUCK ‘T HaRT Foto vICKY PRonK

sterrenBso de Boshut zit in de dr Bosschool, op de  
Nolenslaan. elke donderdag is daar het Kinderkookcafé. het 
gebouw is in 2014 helemaal vernieuwd en toen is ook het 
Kinderkookcafé begonnen. als je de school binnenkomt is 
de grote, indrukwekkende keuken (met kookeiland) het 
eerste wat je ziet. Wat verder opvalt, is dat de kinderen 
verspreid zijn door de school, het is rustig. terwijl op deze 
dag 150 kinderen worden opgevangen! dat komt omdat de 
architect (samen met de school en Bso) een goed concept 
heeft bedacht, met dubbele kasten, waarbij elke ruimte na 
school kan woren omgebouwd tot Bso-ruimte: wit en paars 
zijn van de school en groen is van de Bso de Boshut!

De Dr Bosschool telt 430 kinderen, waarvan 250 naar de Bos-
hut gaan. een zeer goede score. “Maar dit is ook een BSo 
die kinderen aantrekt, we hebben lange wachtlijsten!” zegt  
directeur Ciske van oosterhout trots. “Je kunt hier van alles 
doen. elke donderdag kookt een aantal kinderen en kunnen zij 
met hun ouders samen eten op de BSo. naast de vaste donder-
dag (Sterrenrestaurant) wordt er ook – heel handig – tijdens de 
avondvierdaagse gekookt.”

“Samen koken en samen eten is duidelijk van toegevoegde 
waarde. Het is veel makkelijker om te praten met ouders, maar 
ook voor juffen van school of buurtbewoners zou het een ver-
rijking kunnen zijn” zegt Ciske. Leidster Jetske Kalwijn (24): 
“Ik houd van koken en ik vind het ook leuk om de kinderen iets 
te leren. Wat is een aubergine en wat is een courgette? Is dit 
koriander of peterselie? Snijden en koken is leuk, maar serveren 
en betalen doen de kinderen ook zelf. Het is altijd een leuke, 
drukke middag!”

< Isa (10 jaar) zit in groep 6 en gaat drie dagen naar de  
Boshut. Ze gaat ook af en toe naar Cantina, de nieuwe 8+  
locatie bij de atletiekbaan. “Daar kun je altijd lekker buiten 
spelen en we hebben daar een hut, een boshut. Maar het koken 
vind ik ook speciaal, en dan komen mijn broertje en ouders 
hier eten, wat erg leuk is. Ik ben vegetariër geworden, toen 
ik een jaar geleden een film zag op school over hoe dieren  
worden geslacht. Dat vind ik echt zielig. Dus nu eet ik geen 
vlees meer. Ik haal het er gewoon uit. vandaag eten we rata-
touille (dat is Frans) en voor wie wil kippenpoten.”

Mee-eten in het sterrenrestaurant? 
Prijs: 8 euro voor volwassenen, 4 euro voor kinderen. opgeven: 
donderdag tot 14.00 uur via kinderkookcafe@sterrenbso.nl. 
aanschuiven tussen 17.30 en 18.00 uur.

Raymond Tieland 
Praktijk voor sport en ontspanningsmassage 

masseert spanning 
tot ontspanning  PRakTijkadRes

Christiaan krammlaan 8, Utrecht
06 53 83 99 65

www.tieland-masseur.nl
www.facebook.com/tielandmasseur
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De Biltse Grift
Gegraven voor de handel

In 1626 werd door de Staten van Utrecht een commis-
sie benoemd, die als taak kreeg ‘het land op te nemen, 
noodig voor het maken van een vaart van Utrecht langs 
de Steenweg naar de Bilt en van daar door de Oost-
broekse landen naar Zeist’. De vaart moest zorgen voor 
‘de verbetering der landerijen door het gemakkelijk weg-
voeren van het zand en het vergemakkelijken van het 
vervoer van waren naar de Utrechtse markt.’ Dat valt te-
rug te lezen in de publicatie ‘Barensweeën van De Biltse 
Grift’ (1997) van H. de Groot. De publicatie doet verslag 
van het moeizame traject rond de aanleg alsmede het 
latere beheer en onderhoud van de Biltse Grift. Deze 
oude waterweg loopt over een afstand van ruwweg tien 
kilometer vanaf Utrecht naar Zeist. Het oostelijke deel 
vanaf Oostbroek wordt ook wel aangeduid als de Zeister 
Grift. Samen met de eveneens in die tijd aangelegde 
nieuwe weg naar Amersfoort gaf de Biltse Grift een  
mpuls aan het gebied en kwamen er nieuwe boeren- 
bedrijven en buitenplaatsen. Ter hoogte van de Utrecht-
se Grasstraat, gelegen achter de Griftkade in Wittevrou-
wen, werd vanaf 1873 tot eind jaren 20 van de 20e eeuw 
een uitstulping in de Biltse Grift gebruikt als openbare 
badplaats in de openlucht.   


