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Redactie
Rookvrije buitenlocaties worden de 
laatste tijd steeds gewoner, ook in 
Noordoost. Ik vind dat prettig. Het 
lijkt zo normaal dat je in een speel-
tuin, op een schoolplein en langs de 
lijn bij voetbal of hockey niet rookt.  
Maar helaas bewijzen de peuken 
op de grond het tegendeel. Goed 
nieuws dat dat verandert! Laten 
we met elkaar het goede voorbeeld  
geven aan onze kinderen. 
Er gebeuren meer mooie dingen in 
onze buurt, zoals de ontwikkelin-
gen rondom de Eykmanlaan, waar 
het steeds mooier wordt. En de  
Dierenbuddy die het mogelijk maakt 
dat huisdieren langer bij hun baasje 
kunnen blijven. Lees erover in dit 
leuke winternummer!

Colofon
www.mensenwijk.nl / info@mensenwijk.nl
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Yvonne van Zaanen, Vicky Pronk,  
Helen Kret, Wendy van Zanten en  
Fred Penninga.

Utrecht noordoost bestaat uit 
de wijken tuindorp, tuindorp-oost, 
Voordorp, tuinwijk, Vogelenbuurt,  
Wittevrouwen, Lauwerecht, Staats- 
liedenbuurt, Zeeheldenbuurt, Henge-
veldstraat en omgeving Huizingabuurt.

Voorbereiden op 
de toekomst

rondom de zorg voor senioren 
is er een behoorlijke verande-
ring sinds in 2015 de gemeente 
de Wet Maatschappelijke ondersteu-
ning (WMo) heeft ingevoerd. een van deze 
veranderingen is het aansturen op langer thuis wonen.  
senioren kunnen ondersteuning aanvragen voor het 
zelfstandig thuis wonen, maar blijken hier veelal niet 
op voorbereid te zijn. deze (babyboom)generatie vraagt 
niet graag om ondersteuning en in deze snelle samen-
leving zijn we het liefst zo min mogelijk bezig met het 
ouder worden en de gevolgen. 

In mijn werkveld hoor ik vaak dat er pas stappen worden 
ondernomen om voorbereidingen te treffen voor het langer 
zelfstandig thuis wonen, als men er niet meer omheen kan. 
Woonsituaties worden onder de loep genomen als licha-
melijke beperkingen hiertoe dwingen. om goed voorbereid 
te zijn om langer zelfstandig in je eigen wijk te blijven  
wonen kan het belangrijk zijn om rondom een aantal thema’s 
meer informatie in te winnen. Deze thema’s zijn naar voren  
gekomen uit gesprekken met bewoners uit Noordoost:

• Sociale samenhang en netwerken
• Domotica, zorg en mobiliteit
• Gezondheid, voeding, beweging en zingeving
• Online / offline informatievoorzieningen, praktische hulp

Samen met het Buurtteam Noordoost en bewoners is  
gekozen voor een bijeenkomst in het voorjaar van 2018 
waarbij al deze thema’s terugkomen. Wil je als bewoner uit 
Noordoost meedenken of heb je een goed idee rondom deze  
thema’s dan horen wij dit graag! ook voor vragen of  
suggesties kun je ons benaderen. Dit kan via: 
reilif.bonse@wijkenco.nl 
 
Wijk&co
Reilif Bonse 
reilif.bonse@wijkenco.nl
twitter.com/SamenNoordoost 
www.facebook.com/SamenNoordoost

Wijk & co
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Praktijk Parelgolf
Maartje Bakker (36 jaar) geeft yogalessen op de vaste locatie yoga bij het park, 
op de Blauwkapelseweg 115 in Utrecht. Ze geeft cursussen yoga voor kinderen, 
voor tieners en ook ouder-kind yoga. ook geeft zij yoga met de wobbel. Wat een 
wobbel is? een soort speels wipje, een balansboard.

“De wobbel helpt je om je evenwicht te bewaren, in balans te komen. En wob-
bels hebben allemaal leuke kleurtjes, dat spreekt kinderen ook aan. De puurheid van  
kinderen en hun intense oprechtheid geven me rust. Ik was zelf een erg beweeglijk 
kind. Als ik zie wat verschilende kinderen met de wobbel allemaal bedenken, allerlei 
bewegingen die wij nog niet hadden bedacht, dat is prachtig! Daar word ik blij van!”

Na de Pabo in Rotterdam, met Montessori-specialisatie, studeerde Maartje orthopeda-
gogiek in Groningen. tijdens haar masterstage ging Maartje naar Sint Maarten, in het 
Caribisch gebied. Ze bleef drie jaar op Sint Maarten wonen en werken. Daarna startte 
ze op de taalschool Utrecht, een basisschool voor nieuwkomers in Nederland. Sinds 
januari 2017 runt ze haar eigen onderneming Praktijk Parelgolf. Naast het werk voor 
Praktijk Parelgolf werkt ze als schoolpsycholoog bij SWV Utrecht Po. Als consulent 
Passend onderwijs biedt ze advies en ondersteuning aan basisscholen bij diverse 
hulpvragen. Haar specifieke expertises zijn meertaligheid, trauma (verwerking) en  
lichaamsgerichte benadering. Maartje wil wobbel-yoga ook in het onderwijs intro-
duceren. Wobbel-yoga brengt kinderen balans, kracht, coördinatie en concentratie. 
“Yoga geef ik nu al op de taalschool, meer scholen zullen volgen. Parelgolf is een 
passie, een hobby, een aanvulling. Het helpt me om de onrust van de grote wereld 
klein te maken. In een wereld vol spanning samen met kinderen ontspannen.”

Praktijk Parelgolf 06-504 750 72
kinderyogaparelgolf@gmail.com • Blauwkapelseweg 115 • www.parelgolf.nl 
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Bijzondere 
ondernemer

“professioneel maar tóch zo dichtbij” 
reactie van een nabestaande     

de zwaan uitvaarten
www.dezwaanuitvaarten.nl

030 238 00 38
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Puck ’t Hart, 
uitgever Mens en Wijk

heb je nieuws? Meld het ons!
Mail: info@mensenwijk.nl
www.mensenwijk.nl
Facebook.com/mensenwijk
twitter: @mensenwijk

Woon je in Noordoost en heb je geen nee/nee- 

sticker maar ontvang je toch geen Mens en 

Wijk? Meld het, we bezorgen deze na!
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T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld 
met een 9,1 en 99% beveelt ons aan!
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Nieuwe allure rond Eykmanlaan

de eykmanlaan tussen tuindorp en 
tuindorp oost is al geruime tijd een 
belangrijke in- en uitvalsroute voor 
Utrecht noordoost. Met de geplande 
herinrichting tot nieuwe stadsentree 
verandert de uitstraling van het gebied 
ingrijpend. ook de bouw van het nieu-
we rietveldcollege en de woonbuurt 
tuinhof Blaucapel, de herontwikkeling 
van de ‘kop van tuindorp-oost’ en van 
winkelcentrum de gaard dragen daar-
aan bij.   

aanleiding herinrichting
Waar ooit de Prof. Jordanlaan als voor-
naamste verbindingsweg in een rechte 
lijn naar het noorden liep – met aan 
weerszijden lintbebouwing – werd in de 
jaren 60 de nieuwe, bredere Eykmanlaan 
aangelegd om de toenemende verkeers-
drukte op te vangen. Vanaf de Kardinaal 
de Jongweg slingert de Eykmanlaan naar 

het noorden richting de N230, de noor-
delijke randweg tussen de A27 in oost 
en de A2 in west. Het is een belangrijke 
verkeersader voor fietsers, voetgangers 
en automobilisten voor de bereikbaar-
heid in het gebied. tegelijkertijd vormt 
de Eykmanlaan een barrière tussen tuin-
dorp en tuindorp oost. In 2011 werd 
daarom de Visie Eykmanlaan vastgesteld, 
bedoeld om zowel de ruimtelijke en func-
tionele samenhang en het leefklimaat in 
het gebied te versterken.  Herinrichting 
van de Eykmanlaan maakt dat deze be-
ter aansluit op de maat en schaal van de 
omliggende buurten terwijl de bestaande 
verkeerscapaciteit wordt gehandhaafd.
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/ 
verkeer/verkeersprojecten/eykmanlaan     

Verdere ontwikkelingen 
Naast de herinrichting van de Eykman-
laan vonden en vinden ook in het gebied 

eromheen een aantal prominente nieu-
we ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld 
de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld  
College en de naastgelegen luxe woon-
buurt tuinhof Blaucapel op het voorma-
lige terrein van de school. Aan de rand 
van tuindorp is langs de Professor Doctor 
Magnuslaan tevens het luxe wooncomplex 
De Kastanjetuin verrezen en er tegenover, 
aan de oostzijde langs de Eykmanlaan, 
krijgt de Groene Kop een prominente  
impuls ter verbetering. Het aangrenzende 
zorgcentrum tuindorp-oost van Careyn 
wordt gesloopt en vervangen door circa 
170 levensloopbestendige appartemen-
ten. ook komt er een apart complex van 
35 zorgappartementen. Zuidelijker wordt 
Winkelcentrum De Gaard herontwik-
keld. Een groot deel van de Eykmanlaan 
is onderdeel van deze ontwikkeling en 
krijgt daarmee een andere inrichting en  
uitstraling. 

nieuwe woonvormen
Direct achter De Gaard wordt op de voor-
malige schoollocatie aan de Cohenlaan 
woonproject Het Nieuwe Hart gereali-
seerd. Het ontwikkeltraject is erop gericht 
buurt en bewoners maximale zeggenschap 
te geven in de plannen voor de nieuw te 
realiseren bebouwing en voor de openba-
re ruimte. Bij co-making gaat het om het 
inventariseren en samenbrengen van de 
wensen van alle betrokkenen om tot een 
optimale invulling te komen voor zowel 
wonen als samenleven op deze plek. Start 
bouw wordt eind 2018 verwacht. En iets 
verderop, in de bocht van de Eykmanlaan 
in tuindorp ontwikkelt Mitros samen met 
Socius Wonen een speciaal woonproject. 
De Nieuwe Eyk is een bijzonder woonpro-
ject met een voorlopige looptijd van 10 
jaar. Er komen in totaal 112 zelfstandige 
studio’s, waar alle bewoners samen met 
de omringende buurt een community op-

bouwen. Het gebouw was voorheen in 
gebruik als woonzorgcentrum De Licht-
kring. In het najaar van 2017 werd de 
eerste fase van de transformatie uitge-
voerd. De 89 studio’s van deze eerste 
fase worden naar verwachting begin  
januari 2018 opgeleverd.
www.joustrareid.nl/portfolio/
nieuwe-hart-cohenlaan-utrecht 
www.denieuweeyk.nl  

gemeentelijke plannen
De herinrichting van de Eykmanlaan is 
erop gericht om de oversteekbaarheid 
voor langzaam verkeer te verbeteren en 
daarmee de verkeersveiligheid te verho-
gen. Het ontwerp is afgestemd met alle 
verdere ontwikkelingen. De samenhang 
van deze ontwikkelingen zijn beschreven 
in de visie Eykmanlaan. In totaal worden 
er circa 400 nieuwe woningen gereali-
seerd en wordt de kwaliteit van het groen 

en de openbare ruimte verbeterd. onder-
linge afstemming van deze projecten is 
daarbij van groot belang, vooral gelet 
op de samenhang in de planning, de 
veranderende vervoersstromen in de toe-
komst en de inrichting van de openbare 
ruimte. In mei 2017 werd het Integraal 
Programma van Eisen en Functioneel ont-
werp gepresenteerd en tevens verscheen 
er een gezamenlijke nieuwsbrief over alle 
ontwikkelingen rondom de Eykmanlaan. 
Begin 2018 starten de werkzaamheden. 

tEKSt MaUrice hengeVeld • FOtO’S yVonne Van Zaanen
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Rookvrij Sporten
tEKSt PUck ‘t hart  Foto erik leenders

sporting ‘70 is sinds de zomer een 
rookvrij sportterrein. ook hockey-
vereniging Voordaan heeft sinds de 
herfstvakantie een rookvrij terrein. 
UsV hercules is druk bezig om rook-
vrij te worden. en ook iduna praat 
erover. Waar komt dat vandaan?  
in Utrecht was kampong de eerste die 
enthousiast meeging met de campagne 
‘op weg naar een rookvrije generatie’. 
initiatiefnemers zijn de hartstichting, 
kWf kankerbestrijding en het long-
fonds. inmiddels hebben veel part-
ners zich aangesloten.  naast rookvrije 
sportterreinen richten zij zich op rook-
vrije schoolterreinen, speeltuinen en 
complete rookvrije gemeenten.

Waarom?
Zien roken, doet roken. Als kinderen an-
deren zien roken, lijkt dat normaal en 
misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als 
zij mensen zien roken naar wie zij op-
kijken zoals andere sporters, trainers en 
ouders. Daarnaast is meeroken zowel bin-
nen als buiten schadelijk, met name voor 
kinderen. ook in de buitenlucht kunnen 
kinderen in aanraking komen met ta-
baksrook. Door een rookvrij sportterrein 
voorkomen we dit. Het sportterrein, zoals 
langs de lijn en het terras zijn rookvrij. 

Pionier sporting ’70 
Marjard Krijger (50) is penningmeester 
van het bestuur van Sporting ‘70 en al-
daar initiatiefnemer van het rookvrije 
sportterrein. “Roken en sporten gaat 
gewoon niet samen. En ik vind het zelf 
ook vaak vies, als ik naast iemand sta die 
rookt. op het perron bij de trein, maar 
ook langs de lijn. Ik ben al enige jaren 
actief bij Sporting, ik ben erin gerold 
door voetballende kinderen (zoon van 14 
en dochter van 16) en ik vind het een 
gezellige plek. We zijn nu sinds de zo-
mer bezig met een rookvrij sportterein en 
het gaat eigenlijk heel goed. We hebben 
eerst de borden opgehangen en hier en 
daar wat stickers opgeplakt en een groot 
spandoek opgehangen. We hebben wel 
een zogenaamde ‘gedoogplek’ gemaakt, 
waar op bepaalde dagen in de namiddag 
en avond gerookt mag worden. Maar dan 
zijn er meestal geen kinderen meer op 
het terrein. We letten nu beter op peu-
ken, omdat je die, als het goed is, ner-
gens meer tegen hoort te komen!”

rookvrije generatie
De beweging ‘op weg naar een Rookvrije 
Generatie’ werkt toe naar een samenle-
ving waarin we opgroeiende kinderen be-
schermen tegen tabaksrook en de verlei-

ding om te gaan roken. We streven ernaar 
dat kinderen niet meer in de verleiding 
komen om te gaan roken. Daarvoor is het 
nodig dat we samen het goede voorbeeld 
geven en de omgevingen waar kinderen 
veel komen rookvrij maken. De sportom-
geving is een belangrijke omgeving in het 
leven van opgroeiende kinderen. Daarom 
draagt een rookvrij sportterrein bij aan 
het realiseren van de Rookvrije Generatie.

tips om rokers aan te spreken
“Hoe vriendelijk je het ook vraagt, het 
komt verwijtend over wanneer je iemand 
vraagt de sigaret uit te drukken”, zegt 
sociaal psychologe Beatrijs Ritsema. “Je 
corrigeert iemands gedrag en dat is ver-
velend: je wil tenslotte niet overkomen 
als een politieagent. Voor de roker zelf is 
het misschien zelfs pijnlijk en confronte-
rend. Je legt het probleem namelijk bij 
de roker, terwijl jij degene bent die het 
roken vervelend vindt.” Anne-Marie van 
Leggelo van het Etiquette Bureau zegt: 
“Het is belangrijk dat je een goede hou-
ding hebt. Wees vriendelijk en zeker niet 
boos of verwijtend. Geef de roker geen 
kans om vervelend te reageren. Daarnaast 
is het slim om het op jezelf te betrek-
ken. Dan is het geen verwijt. Zeg bijvoor-
beeld: ‘Ik vind het niet zo fijn als je rookt 

waar mijn kinderen bij zijn.’ ‘Ik zou het 
fijn vinden als je niet rookt, ik heb name-
lijk snel last van mijn longen.’ Mocht zelfs 
dit niet lukken, kun je je ook hulpbehoe-
vend opstellen. Zeg bijvoorbeeld: ‘Neemt 
u mij niet kwalijk maar ik heb astma. Zou 
u kunnen stoppen met roken?’”

De Utrechtse gemeenteraad heeft beslo-
ten dat alle speeltuinen in de stad per 
1 januari 2018 rookvrij worden. En naar 
alle verwachting gaan schoolpleinen en 
sportterreinenen dan snel volgen.

Kijk voor meer informatie op 
www.hartstichting.nl/rookvrij
www.rookvrijegeneratie.nl

Halsbandparkieten
tEKSt tieneke de groot

Roken en sporten 

gaat gewoon 

niet samen

fietsend over de professor jordanlaan in tuindorp ontmoette ik in novem-
ber een luidruchtige groep felgroene vogels. Vanuit de kale kastanjebomen 
vlogen de circa twintig dieren over de brede sloot naar de gaard. continu 
roepend naar elkaar – hoewel schreeuwen of krijsen een betere beschrijving 
is. halsbandparkieten waren het. Parkieten? Van die kleine kooivogels? nou, 
wel familie, maar een stuk groter, iets van veertig centimeter, met een flinke, 
rode papagaaiensnavel en een lange spitse staart. de mannetjes hebben een 
deels zwarte en deels roze smalle band rond hun hals. kleurrijk en groot bij 
elkaar opgeteld maakt opvallend.

oorspronkelijk komen halsbandparkieten uit Centraal-Afrika en Zuid-Azië. Halver-
wege de vorige eeuw zijn er vogels ontsnapt of vrijgelaten uit Europese volières. 
De Nederlandse gelukkigen hebben zich verspreid over stadsparken en tuinen in 
de Randstad, waar het net iets warmer is dan in het buitengebied. Ze zijn van 
kooivogel stadsvogel geworden, dus aanzienlijk ruimer behuisd. Inmiddels broe-
den er ongeveer drieduizend broedparen in Nederland. Vermoedelijk zijn enkele 
halsbandparkieten vanuit Amsterdam via de landgoederen langs de Vecht onze 
stad ingetrokken, vooral het noordelijk deel in. Enkele winters geleden werden er 
circa 300 geteld in Utrecht. 

Hun voedsel bestaat vooral uit bloemen, bloemknoppen, fruit en zaden. En ze 
zijn dol op pinda’s. ’s Winters kun je genieten van hun acrobatische toeren aan 
bungelende pindanetjes op je balkon of in je tuin. Weg zijn de mezen dan, dat 
wel! Broeden doen ze in holtes in oude loofbomen, of soms in nestkasten. Andere 
holenbroeders, zoals boomklevers, kauwtjes en spechten zullen wellicht met een 
scheef oog naar deze concurrent op de holenmarkt hebben gekeken, maar of ze er 
veel last van hebben is niet duidelijk. 

Vorig jaar kwam ik in het voorjaar een paartje tegen in het noordoosten van de 
stad, echter zonder te ontdekken waar ze precies broedden. Zo stiekem als ze zijn 
in hun broedtijd, zo aanwezig zijn ze in de winterperiode. In grote groepen trek-
ken ze ’s avonds naar de bomen van hun gemeenschappelijke slaapplaats. Net als 
kauwtjes en spreeuwen. In een groep moet je uiteraard communiceren. Dat doen 
ze, zodat je omhoog kijkt op zoek naar de bron van het lawaai. En dan zie je toch 
nog wat groen in die kale bomen!

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp
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Kom sporten
in het park

Griftpark Utrecht

Fit de 
zomer in!
Professioneel 
gecoached 
Dit ga je wél  
volhouden!

www.sparksport.nlbuitengewoon sportief

Vraag 
een gratis 

proefles aan
app ‘proefles’ naar 

06 51096201

Kijk voor ons volledige programma op

Hulp nodig?

Gezonder 
in het Griftpark
nu de dagen donkerder worden is het verleidelijk om op 
je bank te duiken en er niet meer af te komen. en dan  
liggen ook de chocoladeletters alweer lokkend in de winkel...  
toegegeven, dit maakt soms écht gelukkig. Maar wel maar 
voor heel even. dat stemmetje in je hoofd zegt: ‘ik zou toch 
meer gaan bewegen? Wéér die sportschool overgeslagen.’

Geen tijd, geen zin, geen sportmaatje. Sportcoach Mickey  
Pigeaud kan ze zo opnoemen: de redenen waardoor het er  
gewoon niet van komt. Maar vaak is het simpel: dat rondje hard-
lopen of dat fitness-uurtje is gewoon niet zo leuk. Logisch dat 
je het dan niet lang volhoudt. Mickey werkte jarenlang in een 
sportschool. “Vaak dacht ik: dit klopt niet. Mensen slepen zich 
in hun auto naar een zweterig zaaltje om een uurtje op appa-
raten te bewegen.”

Uit onderzoek blijkt dat je gelukkiger wordt van sporten in de 
buitenlucht. Het ontspant en geeft rust. Daarbij is samen spor-
ten leuker. Dus organiseert Spark Sport nu alweer acht jaar klei-
ne groepslessen in het Griftpark. In prettige samenwerking met 
Kinderboerderij en Speeltuin Griftsteede. Bijvoorbeeld tijdens 
de afgelopen Junior Run voor basisschoolkinderen. “We zijn er 
voor iedereen, dus wil ik dat de trainingen ook voor iedereen 
haalbaar zijn,” aldus Mickey. “Je hoeft dus niet met zandzakken 
te slepen ofzo. En de sfeer is lekker losjes.” Maar de begeleiding 
is wel serieus professioneel. “Blessures is het laatste wat je wilt. 
Want dan zit je straks alsnog op die bank!”   
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U kunt bij ons terecht voor
•	 Laserontharen	
•	 Acnetherapie
•	 Peelings
•		Fractional	Lasers	
•	 Huidverjonging
•	 (Acne)littekens,	
•	 Behandeling	melasma
•	 Pinpointe	laser	schimmelnagels
•	 Laserbehandeling	pigmentvlekken
•	 Laserbehandeling	couperose	en	beenvaten

Huid	&	Laser	Utrecht	is	een	kliniek	voor	huidtherapie	
gespecialiseerd	in	laserbehandelingen.	Behandelingen	worden	

uitgevoerd	door	zeer	ervaren	huidtherapeuten	en	artsen.	
De	effectiviteit	is	wetenschappelijk	bewezen.	

T.	030	-	751	02	69
Herculesplein	271,	3584	AA	Utrecht
E.	info@huid-en-laser-utrecht.nl
www.huid-en-laser-utrecht.nl

Ontvang	
op	uw	eerste

	laserbehandeling 

20% korting
AAnbieding

“C’est Ça is 
mijn culinaire 
speeltuin”

Foto VICKY PRoNK

lekker eten doe je bij restau-
rant c’est Ça in de wijk Witte-
vrouwen. eigenaar en chef raoul 
Witteman is van mening dat c’est 
Ça toegankelijk moet blijven 
voor iedereen. “de prijs moet  
betaalbaar blijven en de kwaliteit 
hoog. Met het wekelijks wisse-
lende menu blijft het een leuke 
uitdaging om de gasten te ver-
rassen met mooie gerechten en  
wijnen uit frankrijk en omgeving.”  
raoul laat samen met zijn  
gedreven team gasten uit heel 
Utrecht genieten van zijn kook-
kunsten. in een sfeer die zich al 
meer dan tien jaar laat kenmer-
ken als huiskamer, meer dan een 
restaurant. gezellig en lekker  
dineren met franse chansons op 
de achtergrond!

restaurant c’est Ça
Bollenhofsestraat 142
030-271 01 05
www.restaurant-cestca.nl

Kerst
lichtjestocht
Zaterdag 16 december 18.00-19.00 uur vanaf de Pauluskerk.
Een speurtocht waarbij het kerstverhaal wordt verteld, tussen 
de vier kerken en winkelcentrum De Gaard met 1000 lichtjes. 
Aan het eind van de wandeling is een levende kerststal.

kerst in de Pauluskerk (Willem de Zwijgerplantsoen 19)
• Zondag 24 december Kerstavond
 19.00 uur Gezinsviering met kinderkoor en kerstspel 
 22.00 uur Nachtviering met Paulus Jongerenkoor en Cantorij

• Maandag 25 december Eerste Kerstdag
 10.30 uur Viering met Paulus Jongerenkoor en Cantorij 
 15.00 uur Kindje wiegen voor de allerkleinsten 

kerst in de tuindorpkerk (H.F. van Riellaan 5a)
• Zondag 24 december om 21.00 uur ‘Carols in de tuin’ 
• Maandag 25 december om 10.00 uur Kerstviering  

kerst in de jeruzalemkerk (Troosterlaan 65)
• Maandag 25 december om 10.30 uur Kerstviering

kerst in de nieuwe kerk (Bollenhofsestraat 138a)
• Zondag 24 december 19:00 uur Kerstavond
• Maandag 25 december 10.00 uur Kerstviering

kerst in het eykpunt (Eykmanlaan 1)
• Maandag 25 december 10.30 uur Kerstviering

Bekend gezicht
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Willem van Noortplein in de spiegel
GEDICHt fred Penninga    Foto yVonne Van Zaanen

Het plein als kloppend hart van heel ‘ons’ tUINWIJK eromheen.

ooit badhuis, zeg BADHU; nu een modern café, hotel en restaurant.

Daar, drogist DIo en WILLEM (nieuw buurtrestaurant) aan de overkant

en daartussen fleurt en kleurt de BLOEMENStAL, plus de halte voor LIJN 1.

Aroma’s geuren bij de VERSHoEK én BAKKER RoEL, aan de linkerhand.

Aan de rechterhand, in ‘t voormalig postkantoor, ‘n eigen ALBERt HEIJN.

Een levend plein, plek voor ontmoeting, omzoomd door reuring, zó fijn!

(Al pompt een hoofdslagader VERKEER tussen binnenstad en stadsrand.)

Breng een spiegel, kijk; het plein is geen plein, hooguit een plantsoen

begrensd door een loze brug, veel hekwerk en schaduwzware bomen. 

Het grootste deel van alle open ruimte is immers nog als gras zo groen;

om lekker in te liggen, om er te jeu de boulen. terwijl de huizen dromen

van een kwetterende dorpspomp bij het beeld dat nu niets staat te doen.

o, werd het maar zó’n plein; dan zou er als vanzelf een fontein op komen!

Fred Penninga

10   Mensenwijk
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“Handig dat we de 
babyfoon bij de buren 
kunnen brengen als we 
even samen weg willen”

Bewoner
tEKSt EN Foto PUck ‘t hart

lonneke Peters (42) woont met 
haar vriend en twee kinderen 
van vier en zes jaar op de talma-
laan. Zij woonden hiervoor op de  
koekoekstraat en zijn bewust in 
de buurt gebleven.

“De stad is toch nog lekker dicht-
bij, en het is prettig wonen hier. 
We hebben aan beide kanten rede-
lijk vrij zicht, en hierachter is een 
speeltuintje waar de kinderen lek-
ker kunnen spelen. De buurt is ook 
goed gemengd. Er is ook veel leuke 
horeca bijgekomen. De kinderen zit-
ten hier op De Fakkel (basisschool) 
en het is echt heerlijk dat dit wijkje 
een soort community is. We hebben 
goed contact met de buren. Elke 
zomer is er een buurtbarbecue en 
elke eerste zaterdag van de maand 
vegen we de straat schoon.”

Zet vrijdag 22 december alvast in je agenda! 
Want dan wordt de leukste kerstmarkt van  
nederland gehouden op nimeto in Utrecht. 
Van 10 tot 13 uur. drie magische uren waarin  
nimeto het mooiste feest van het jaar op eigen  
manier viert: met een kerstmarkt  die barst van de  
originele en zelfgemaakte producten.

De studenten en docenten van Nimeto willen dit 
feest met iedereen vieren! of je nu komt om de 
creativiteit van de kerstmarkt op te snuiven, een 
blik te werpen op een van de mbo-talenten of het 
goede doel te steunen, kom rondsnuffelen en laat 
je verrassen! 

Nimeto wil letterlijk de kerstgedachte delen met 
mensen over de hele wereld. Daarom gaat de ge-
hele geldopbrengst van de kerstmarkt naar 3FM 
Serious Request. Zij hebben dit jaar als doel om 
families, gescheiden door oorlog en ramp, te  
herenigen. De opbrengst was vorig jaar €4.000,-! 
Dat hopen we dit jaar te overtreffen.
www.nimeto.nl

heb je niet dagelijks een auto 

nodig? kies dan voor een deel-

auto! ernest alvares van Veronica 

Verkeersschool aan de Blauw- 

kapelseweg in Utrecht heeft een 

aantal prachtige renault Zoe’s 

klaarstaan voor de buurt. 

Door gebruik te maken van deelauto’s  
hoopt Alvares ook bij te dragen aan het 
bevorderen van de sociale cohesie van 
de buurt. Bewoners en bedrijven kunnen 
tegen een maandelijkse bijdrage gebruik 
maken van volledig elektrische Renault 
Zoe’s. Er zijn verschillende opties mogelijk. 
 
We drive solar

Veronica Verkeersschool heeft de aller-
snelste laadpaal van heel Utrecht. De 
auto’s hebben een actieradius van ruim 

250 kilometer en ze laden binnen een uur 
op. Ze zijn twaalf keer sneller dan een hy-
bride auto en meer dan tweeënhalf keer 
sneller dan tesla. 

Deze elektrische auto’s zijn volwaardige 
gezinsauto’s en ze rijden op 100% schone 
energie! Alvares heeft ook een handige  
bestelauto voor de buurt beschikbaar. 

Als je mee wilt doen, loop gewoon even 
binnen bij Veronica. Wil je het elektrisch 
rijden een keer ervaren? Een proefritje 
kan altijd!

Veronica Verkeersschool
Blauwkapelseweg 153, 3572 KE Utrecht
t 030 - 273 08 40
www.veronicaverkeersschool.nl

Elektrische deelauto’s

De leukste DIY kerstmarkt van 
Nederland: bij Nimeto Utrecht
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•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

in november is het drie jaar geleden dat de augusto sandi-
nostraat onze plek werd. de straat meandert door de buurt 
maar wij wonen aan het meest rechte stukje straat. het is 
werkelijk de uiterste rand van de stad. toen Voordorp eind 
jaren tachtig nog alleen maar op de tekentafel bestond, trok 
iemand een strakke lijn. Pas bij het schuiven van de ma-
quettes werd de afstand tussen de woningen en de snelweg 
bepaald. Misschien is het de architect theo Bosch (1940 
-1994) zelf geweest die uiteindelijk de definitieve rechte 
lijn op het tekenbord trok. als zoon van een bouwkundige 
denk ik dat het zo gegaan kan zijn. architecten rond de te-
kentafel discussiërend over licht, ruimte en verhoudingen. 
over straatnamen wordt niet gesproken. dat is voor later.

Wij zijn de tweede bewoners van het huis. Pioniers mogen we 
ons niet noemen. De straatfeesten zijn van voor onze tijd en 
rijplaten hebben we nooit voor ons huis gehad. Een paar keer 
in de week zie ik de rijdende winkelwagen Van Haren door de 
straat laveren. ook Van Haren behoort tot die pioniers. Mijn 
vorige buurman het gebruikte dat woord om te benadrukken dat 
zij toch de eersten waren; hij had zijn auto voor de deur had 
staan zoals het hoorde. De onze staat zo vaak met de wielen 
op het gras; anderen hebben een van hun beide auto’s bij ons 
voor de deur staan. Na drie jaar zijn we nog de nieuwkomers. In 
de zomer belt een buurvrouw van en paar huizen verderop met 
de vraag of ze de ladder van Lex en Liesbeth mag gebruiken. 
Natuurlijk, geen probleem. Je mag die van ons lenen. Lex en 
Liesbeth namen hun ladder mee. Nu groeten wij elkaar.   

Als mij nu gevraagd wordt wie Augusto César Sandino was, begin 
ik over de sandinisten uit de jaren zeventig van de vorige eeuw 
in Nicaraqua. “Sandino is natuurlijk van nog vroeger”, voeg ik er 
dan maar aan toe en vertel dat hij zich in de jaren dertig hevig 
verzette tegen de Amerikaanse bezetter van zijn land. Het is 
een Wikipediafeit dat je een keer leest. Augusto César Sandino 
(1895-1934) was revolutionair. Hij verzette zich tegen de Ame-
rikaanse bezetter van zijn land. Nadat hij in 1932 met zijn groep 
de Amerikanen had verdreven, moest hij het opnemen tegen ge-
neraal Anastasio Samoza Carcia, de nieuwe sterke man. Sandino 
werd op 21 februari 1934 vermoord door leden van Samoza’s 
Nationale Garde. De eerste bewoners zeggen Sandinostraat en 
wij noemen de straat nog steeds voluit.  

Het is een oase van rust om hier te werken. overdag heb ik alle 
ruimtes van het huis ter beschikking. Vanuit het keukenraam 
heb ik zicht op het talud van de A27 met de groenstrook met 
bomen en een sloot. op woensdagmorgen zie ik mijn wandelaar-
ster voorbijlopen. In gedachten loop ik met haar mee. Voorbij 
het wandelpad, slaat ze de Voordorpsedijk op, loopt richting het 
fort en neemt voor deze keer het pad langs de Hooge Kampse 
Plas, waar aan het eind het bankje van de Groenekanse vogelaar 
wijlen Kees Rozier staat. Ze wil doorlopen naar het terras van 
‘Naast de Buren,’ maar realiseert zich dat dit gesloten is en loopt 
terug. Ik wil zwaaien als ze de brug overkomt maar houd me in. 
Ze is misschien niet van hier. Dan is het vreemd om zo maar je 
hand op te steken. Misschien is de Augusto Sandinostaat toe-
vallig de straat waar haar woensdagse wandeling begint, waar 
ze achter het talud het verkeer fluisterend hoort zoemen. 

Augusto Sandinostraat
 tEKSt Peter Boer Foto regina Visscher 

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!

Dierenbuddy
FotoGRAFIE helen kret

dierenbuddy is een vrijwilligersproject 
voor ouderen en chronisch zieke  
mensen die niet meer in staat zijn om 
geheel zelfstandig voor hun huisdier(en) 
te kunnen zorgen en hier ondersteuning 
bij kunnen gebruiken. 

onze vrijwilligers laten de hond uit, maken 
een kattenbak of vogelkooi schoon en gaan 
(mee) naar de dierenarts. Wij geven dier én 
eigenaar dat stukje extra aandacht, waar-
door ze zich beter gaan voelen. 

Ken je iemand die onze hulp kan gebruiken? 
of wil je zelf helpen?
Neem dan contact op met:
Djouke Reitsma 
coördinator Dierenbuddy 
06-111 488 07 
dierenbuddy.utrecht@dierenbescherming.nl

Mevrouw Adams met haar hondje timmy. 
Vrijwilliger Manoeska Wuijts laat de hond uit in het nieuwe 

parkje De Groene Kop.
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De Wijkraad Noordoost
Foto’S yVonne Van Zaanen

collegeprogramma’s staan er bol van: 
burgerparticipatie; inwoners en onder- 
nemers krijgen een rol in de gemeen- 
telijke besluitvorming. Ze worden 
geïnformeerd, mogen meedenken, 
adviseren en soms zelfs coproduceren. 
tijdens de bijeenkomst van de wijkraad 
op dinsdag 10 oktober stond het thema  
‘Meedenken in de wijk’ centraal. aan 
de hand van voorbeelden uit de prak-
tijk van noordoost is in vier groepen  
gesproken over onze invloed op gemeen-
telijk beleid, kansen van bewoners- 
initiatiatieven en de rol van wijk- 
bureau en wijkraad hierbij. 

Het beeld van deze bespreking stemt 
niet vrolijk. Bij ‘Het Nieuwe Inzamelen’ 
in de Vogelenbuurt is door bewoners heel  
stevig geprobeerd tot een betere in-
vulling te komen van de plannen voor  

ophalen van afval. Hun deskundigheid 
hierin doet inmiddels niet onder voor die 
van de politici en ambtenaren. toch ziet 
het ernaar uit dat het voorgenomen idee 
om stadsbreed, overal hetzelfde plan in 
te voeren, gewoon doorgaat. Niks aan-
passen aan de specifieke omstandighe-
den in een buurt, gewoon centralistisch  
beleid doordrukken. Er is wel gepraat met 
de buurt, zeker, maar het effect ervan? 
Wie volgt? Wittevrouwen? Biltstraat?  
Verzet alom.

Van het ‘Al doende vernieuwen’ (mot-
to van de gemeente) zien we steeds  
minder gebeuren. Adviezen van de wijk-
raad over de naam van het nieuwe parkje 
aan de Groene Kop (Eijkmanlaan), over het 
mogelijk maken van een ouderenverhuis- 
adviseur voor mensen van 70-plus met een 
koopwoning die kleiner willen wonen in 

hun eigen buurt tuindorp oost, een zelf-
standige buurt maken van de Veemarkt, 
het handhaven van de Visie Voorveldse 
Polder; het zijn evenzoveel voorbeelden 
van niet serieus genomen worden en van 
niet behoorlijk communiceren. Bij het 
stimuleren van ‘Leefstraten’ (op zichzelf 
een lofwaardig streven) is de gemeente er 
zelfs in geslaagd voor- en tegenstanders 
in Vogelenbuurt zodanig tegen elkaar op 
te zetten dat de sfeer daar voor langere 
tijd behoorlijk is verpest.

toeval? Willekeurige voorbeelden waar 
vele andere, positieve tegenover staan? 
Echt niet. Er is naar ons inzicht sprake 
van toenemend centralisme in plaats 
van wijkgericht werken en steeds minder  
samenwerken met burgers en onderne-
mers. Waaruit zou blijken dat het niet zo 
is, gemeente Utrecht? 

de Wijkraad noordoost bestaat 
uit een groep actieve bewoners en 
geeft regelmatig gevraagd en onge-
vraagd adviezen over verschillende 
thema’s aan het College van Burge-
meester en Wethouders.

Vergaderingen zijn maandelijks op 
een dinsdag, voor iedereen toegan-
kelijk. De volgende is op dinsdag 
19 december.

Volg de Wijkraad Noordoost ook op  
twitter via @Wijkraad_No
www.wijkraadnoordoost.nl
info@wijkraadnoordoost.nl. 

Verkeersroute 
Votulast
tEKSt kerstin steinhart

Buurtbewoners en ondernemers vinden dat er te veel 
auto’s rijden door de kaatstraat, adelaarstraat, Willem 
van noortstraat, het Willem van noortplein, de anto-
nius Matthaeuslaan, juliusstraat, ingenhouzstraat en 
Pieter nieuwlandstraat. hierdoor is het niet veilig om 
als voetganger over te steken en te fietsen door deze 
straten. daarnaast blijken veel automobilisten hele-
maal niet in de buurt te wonen. Ze gebruiken dit als 
korte route naar de andere kant van de stad. Veel ver-
keer hoeft niet in de buurt te zijn!

Verzamelen van ideeën en oplossingen
De gemeente heeft diverse bijeenkomsten gehouden om 
ideeën te krijgen en oplossingen te verzamelen om het 
sluipverkeer tegen te gaan. Een paar van deze ideeën zijn: 
• Een veilige parkeergarage onder het Willem van Noort-
  plein zou een oplossing kunnen zijn. De lokale economie 
  wordt daardoor versterkt en omwonenden kunnen vanaf 
 een relatief korte afstand naar hun eigen huis. 
• De hele route als 30 km-straat inrichten met meer  
 ruimte voor fietsers om veiliger over te steken. 
• De afslag vanuit de Oudenoord naar rechts (bezien  
 vanaf het centrum) de Kaatstraat op verbieden.
• Uiteraard moet er meer groen komen. Bomen maken  
 de hele buurt leefbaarder en dit remt op natuurlijke  
 wijze de snelheid in het verkeer. 

Vergeet de talmalaan niet
Deze verkeersroute heeft ook impact op de talmalaan en 
de Draaiweg. Door nieuwbouw neemt de verkeersdruk hier 
op korte termijn ook enorm toe. 

gemeenteraad is aan zet
De gemeenteraad is nu aan zet. Zij moet prioriteit geven 
aan dit project zodat er geld vrij komt om oplossingen te 
kunnen realiseren. Zij moet nu kiezen voor een integrale 
aanpak van de verkeersproblematiek in de Vogelenbuurt, 
Lauwerecht en tuinwijk en luisteren naar de oplossingen 
en ideeën die omwonenden voorstellen. Maak van dit  
onderzoek een concreet project.

Serieus bezig met burgerparticipatie?
tEKSt aB kools - VoorZitter Wijkraad noordoost

16   Mensenwijk
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Informatieavonden over collectieve inkoop van 
spouwmuurisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen

di 12-12 
Pauluskerk 
tuindorp

Peter kijkt terug

donkerte
 
Het was al laat op de avond toen ik Henk Hofstede bij Met Het Oog op Morgen op de radio 
hoorde. Hij vertelde over zijn nieuwe cd Angst, die hij samen met Rob Kloet en Robert 
Jan Stips maakte. Een doos vol foto’s van zijn moeder was de basis. “Het geheugen van 
mijn moeder ligt in het verleden en is heel helder.” onze moeders zijn bijna van dezelfde 
leeftijd. Ze groeiden op in de jaren dertig van de vorige eeuw en waren ‘bakvissen’ toen 
de tweede Wereldoorlog bijna voorbij was. ook mijn moeder leeft steeds meer in het 
verleden. 
 
De verhalen van donkerte zoals Henk Hofstede dat noemde, herken ik. In zijn familie 
had iedereen de oorlog overleefd en toch was het die donkerte. Voor mijn familie is dat 
gelukkig niet anders geweest. De moeders groeiden op in twee verschillende steden: 
Amsterdam en Utrecht. Van de nieuwe NItS CD zong Hofstede Two Sisters waarin hij 
vertelt dat zijn moeder en haar zus peddelden op de Amstel. Ik wist wat ik de volgende 
dag moest doen: de laptop meenemen en samen met mijn moeder naar Two Sisters  
luisteren. Dat hebben we gedaan en opnieuw de straten opgenoemd waar haar geheu-
gen nu zo nauw mee verbonden is: de Valkstraat, Cornelis Drebbelstraat, Van der Pek-
straat, het Van der Werffplein en de Wethouder Plompstraat waar ze van 1938 tot 1955 
het langst woonde. In dat huis woonde haar moeder nog tot medio 1991. In het huis in 
de Wethouder Plompstraat was ze voor haar gevoel ‘gisteren’ nog. Ze belt me vaak nadat 
ze terug is van De Club, de dagopvang. Dan wil ze graag dat ik haar ‘naar huis’ breng en 
als het echt niet kan, wil ze ook wel de bus pakken; ze noemt de buslijnen die goeddeels 
nog kloppen. Mij lukt het nog steeds om haar naar het hier en nu terug te brengen. 
Zoals Henk Hofstede een doos met foto’s ontdekte, zo kreeg ik een paar jaar geleden van 
haar een stapel fotoboeken van zestig jaar geleden. Moeder en ik keken naar de foto’s: 
de jaren vijftig. Het huis zoals ik het later zal leren kennen als dat van mijn grootouders. 
 
Een paar weken geleden brachten we een bezoek aan het oude huis in de Wethouder 
Plompstraat. We proefden de sfeer zoals het ooit was. Ze was weer even thuis geweest, 
zou ze later zeggen. De huidige bewoners, Anne-Marie en Remco, luisterden met aan-
dacht naar de geschiedenis van haar huis. De jaren vijftig toen haar moeder in de 
gemeenteraad van Zuilen zat. In de familie gaat het verhaal, dat ‘haar’ PvdA het met 
burgemeester Norbruis, de overgrootvader van Arjen Lubach, op een akkoordje gooide. 
De nieuwe straten zouden naar socialisten vernoemd worden en dan werd de nieuwe 
straat erlangs de burgemeester Norbruislaan. 

Aan het einde van de dag rijden we nog een keer door ‘haar’ buurt. Ze knijpt in mijn 
hand. “Nee, is het echt voorbij. Hier woon ik al heel lang niet meer.”

...steeds dichtbij...

030 - 666 22 44 

Caroline
de Bruijn

Narda
Delhaas&amentiuitvaartverzorging.nl

Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 
altinguitvaarten.nl 

Hiske Alting & 
Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

 

Samen in het gras
bij onze kinderdagverblijven

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

U bent van harte welkom!

Villa Kakelbont                   Anansi                    Jodokus

Peter Boer is schrijver en woont en werkt in Voordorp. Hij schreef twee boeken, en schreef 
columns en verhalen diverse tijdschriften voor o.m. Ons Utrecht, Nivon en Ons Amsterdam. 

Al ruim 600 mensen gingen u voor!
www.EnergiekeBuren.nl

“Je eigen kleur geven 
aan de uitvaart”

Sandra van der Pas
(Tuindorp Utrecht)

24 uur l 06 553 033 85 l PaSSageuitvaarten.nl

Zwanen in 
de buurt
“Als de vlag buiten uithangt, zijn we 
aanwezig en ben je welkom voor een kop 
koffie. We hebben een grote leestafel en 
veel mooie, inspirerende boeken. En heb 
je vragen? Kom rustig binnen en stel ze, 
rare vragen bestaan niet”, zegt Annemie-
ke van De Zwaan Uitvaarten. Het kantoor 
is te vinden op de Nieuwe Koekoekstraat 
101 (hoek Snelliuskade).

De drie vrouwen van De Zwaan Uitvaar-
ten: Annemieke Zwanenburg, Petra Bran-
derhorst en Nel van Ratingen, zien het als 
hun missie om de dood weer een zicht-
bare plaats in het leven te geven. Door 
het verzorgen van mooie uitvaarten, maar 
ook door middel van andere activiteiten. 

Petra was één van de initiatiefnemers van 
Café tröst, waar elke laatste zondagmid-
dag van de maand in café Averechts een 
aantrekkelijk programma is voor iedereen 
die met rouw te maken heeft. Nel: “Je er-
varing delen vermindert het verdriet en 
haalt de scherpe kantjes eraf.”

tijdens de Caravane voorafgaand aan de 
start van de tour de France in Utrecht 
(in 2015) droegen ze in een grote witte 
rouwstoet het taboe op de Dood symbo-
lisch ten grave. Iedereen, waaronder veel 
wijkbewoners, liep in het wit gekleed met 
witte hoge hoeden, achter een rijkversier-
de bakfiets met twee witte kisten daarop. 
De stoet was een echte blikvanger.

De Zwaan werkt graag samen met  
lokale ondernemers en organisaties. Dit 
jaar loopt De Zwaan weer, samen met de 
Nieuwe Regentessseschool, mee in de 
Sint Maartens Parade. ook organiseren ze 
regelmatig workshops – ook voor buurt-
bewoners – om op een luchtige wijze na 
te denken over je eigen uitvaart.

www.dezwaanuitvaarten.nl

• verkoop
• aankoop
• taxatie
• verhuur
• beheer

www.wijmakelaardij.nl

do 14-12 
Kinderboerderij 

Griftsteede 



Foto Vicky Pronk 
tEKSt MaUrice hengeVeld

Copernicus
Verscholen statement aan 
de Gruttersdijk

Wie in de Vogelenbuurt over de Grut-
tersdijk fietst, passeert bijna onge-
merkt het poortgebouwtje op num-
mer 25. Even afstappen loont, want 
op het achtergelegen binnenterrein 
vind je het prachtige appartemen-
tencomplex annex kantoor Coper-
nicus. Het dankt zijn naam aan de 
koperen gevelbekleding. Samen met 
de vaste verticale maatverdeling en 
de ‘verborgen’ kozijnen geeft dat het 
gebouw een strakke uitstraling. Het 
rond 2012 opgeleverde gebouw was 
een complex binnenstedelijk project 
voor het Utrechtse Asnova Architec-
ture samen met de restauratie van 
het monumentale kantoor van Graf-
horst Notarissen aan de Bemuurde 
Weerd OZ 19, dat doorloopt in deze 
nieuwbouw. Een aan het oog ont-
trokken architectonisch statement 
achter het nog monumentale stukje 
Gruttersdijk.        


