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Sport
Special
IN DIT NUMMER

Fit Family, cricket,
Sporten met Els, tennis,
FOTO SVICKY PRONK

Volksdansgroep Tuindorp,
Derde Helft, De Leeuw in beweging
en wandelen in Noordoost

Wat een enthousiaste reacties kwamen
er van alle kanten op ons idee om een
sportspecial te gaan maken! Er zijn in
dit nummer dan ook heel veel soorten
sport vertegenwoordigd. We weten wel
dat je kan voetballen, tennissen en
hockeyen. Maar erg leuk om te horen
dat er zoveel meer mogelijk is...! Noordoost beweegt!
Geen sport, maar zeker de moeite
waard, is de voorstelling Buitengewoon
van Stut Theater in Theaterhuis de
Berenkuil. Iets voor jou?
En ook weer een prachtig verhaal in
de serie 75 jaar Bevrijding. Daarnaast
de vaste columns en bijdragen van ons
partners ZIMIHC, Utrecht Natuurlijk,
DOCK, Beter Thuis en het Bewonersplatform. Ga (na het sporten) maar gauw
lekker lezen!

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/neesticker maar ontvang je toch geen Mens en
Wijk? Meld het, we bezorgen deze na!

Colofon

Hoofdredactie: Puck ’t Hart
Eindredactie: Stephanie de Blieck
Ontwerp: Puck grafisch ontwerp
Drukwerk: Veldhuis Media
Oplage: 15.000
REDACTIE: Puck ’t Hart, Vicky Pronk,
Peter Boer, Maurice Hengeveld,
Fred Penninga, Yvonne van Zaanen,
Wendy van Zanten, Tieneke de Groot,
Anne-Marie de Ruiter, Mirjam van
Esterik en Suzanne Alting.

Bijzondere
ondernemer

"Sporten in je eigen
tempo, onder goede
begeleiding! Voor
iedereen geschikt"

Sporten met Els
(daar knap je van op)

Om dit stukje te schrijven volg ik een ‘Sporten met Els-les’ van Els Wijmenga. Dat
is een hele bijzondere ervaring. Els geeft verschillende lessen, waarbij persoonlijke
begeleiding en op tijd ontspannen bij alle lessen centraal staan. We starten liggend
op een matje en doen oefeningen die te maken hebben met ademhalen en ontspannen. We zijn met ongeveer tien mensen, er is een zacht muziekje, de sfeer is prettig
en niets moet. Deze les is met name voor mensen die last hebben van rug-, bekken-,
nek- en/of schouderklachten. Aangezien ik zelf lage rugklachten heb, is deze les voor
mij dus heel prettig en leerzaam.
Els is paramedisch fitnessinstructeur en Pilatesdocente. Naast deze Houding&Core-les
geeft Els ook Circuit, Body&Mind, Fit op Maat, Pilates en individuele begeleiding. Els
is ook sportbegeleider bij revalidatiecentrum De Hoogstraat. Je kunt bij Els terecht als
je je algehele conditie wilt verbeteren, wilt afvallen, leniger wilt worden, sterker wilt
worden, wilt aansterken na een medische ingreep, wilt herstellen van een burn-out,
lichaamshouding wilt verbeteren, als je last hebt van depressie, of als je gewoon in
ongedwongen sfeer wilt sporten. Iedereen is welkom.
Wat mooi is, is dat Els echt aandacht voor iedereen persoonlijk heeft. Iedereen doet
de oefeningen dan ook in een eigen tempo, en op eigen wijze. Het is heerlijk om even
onder de vleugels van Els te kunnen bewegen. Kortom: een aanrader! Twijfel je nog?
Ga eens een gratis proefles volgen.
www.sportenmetels.nl • info@sportenmetels.nl • 06 - 531 384 42
Postadres: Blauwkapelseweg 27-bis 3572 KB Utrecht
www.sportenmetels.nl • info@sportenmetels.nl • 06- 531 38 442

www.matchpoint.nu

Ook geopend op zondag!
UTRECHT NOORDOOST bestaat uit de
wijken Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp,
Veemarkt, Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen,
Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraatbuurt.
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Intensieve huiswerkbegeleiding De Vooysplantsoen 53-54
en bijles voor leerlingen van 3571 ZS Utrecht
VMBO-TL, HAVO, 030-636 85 10 / 06-225 005 34
VWO en Gymnasium info@matchpoint.nu

FOTO SUZANNE ALTING TEKST PUCK 'T HART
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De Leeuw in beweging!
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VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

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

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

In het kader van deze sportspecial een aantal
activiteiten in Buurtcentrum de Leeuw.
Nieuwe bewoners die in beweging willen komen
(op wat voor manier dan ook) zijn van harte welkom!
Countrylinedance 55+
Deze dansvorm is in Amerika ontstaan, waar bij cowboys
en pioniers (immigranten uit Europa) de behoefte was om
met elkaar te dansen op country- en westernmuziek.
Kom een keer vrijblijvend meedoen!
Woensdag van 13.00-14.30 uur.
Docent: Els Overbosch, 030-271 37 69
Dru Yoga
Dru Yoga is een zeer toegankelijke vorm van yoga zonder
ingewikkelde houdingen. Het geeft balans, innerlijke rust,
is heilzaam voor de rug en heerlijk om te doen! Ervaring is
niet nodig. Kom je het een keertje proberen?
Dinsdag van 09.15-10.15 en zondag 10.15-11.30 uur.
Docent: Renuka Devi, 06-249 512 03
contact@renuka-devi.com
Gym voor dames 60+
In de Leeuw zijn al enkele jaren twee damesgroepen
actief. Hier werk je aan de verbetering van de conditie,
het sterker maken van spieren en het soepel houden van
gewrichten. Ook wordt het uithoudingsvermogen en het
evenwicht beter wat leidt tot stabiliteit en meer zelfvertrouwen. Meedoen?
Maandag 13.45-14.30 uur of 14.30-15.15 uur.
Docent: Sylvia ter Wolbeek, 06-442 298 94
Keep Fit 55+
Keep Fit is een combinatieles van aerobic,
callanetics en Pilates op muziek.
Dinsdag 14.00-15.00 uur.
Docent: Evelyn Kuiper, 06-437 842 63
Koersbal voor senioren
Koersbal wordt gespeeld op een lange mat en lijkt op jeu
de boules. Gezelligheid en spel gaan goed samen!
Woensdag 13.30-16.00 uur.
Contactpersoon: Ria van de Horst, 06-555 847 54
Ook in de Leeuw: Zumba fitness, Argentijnse tango, musical
dans 10-12 jaar. Een compleet overzicht van activiteiten
kan in Buurtcentrum de Leeuw worden afgehaald of volg
ons op www.facebook.com/buurtcentrum de Leeuw.

Lever deze advertentie in
en ontvang 10% korting!
T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

DOCK, sociaal beheer in Buurtcentrum de Leeuw:
Wies Kool, 06-100 179 66, wkool@dock.nl
Bep van Rees, 06-113 975 93, bvrees@dock.nl
Samuel van Houtenstraat 1, 3515 EA, Utrecht
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Volksuinen in Noordoost

Volksdansgroep Tuindorp
danst door alle landen
TEKST MIRJAM VAN ESTERIK FOTO'S SUZANNE ALTING

Stokje overgenomen

Met een tweejarige opleiding volksdans is Liedewijde jaren werkzaam geweest als dansdocent, onder andere op
basisscholen. “En al 44 jaar bij Volksdansgroep Tuindorp. Ik heb het stokje
overgenomen van mijn moeder Cor
Mars-Laseur en mijn broer Jan Mars die
de vereniging een jaar na de oprichting
hebben voortgezet. Mijn moeder gaf de
lessen en nam mij al jong mee. Op mijn
vijftiende zette ze me voor een groep
kinderen, zei ‘veel succes’ en ging naar
huis om eten voor ons gezin te koken.
Dat was even schrikken, maar het pakte
goed uit.”
“Op mijn vijftiende startte ik als
docent van de kindergroep en ik vind
het nog altijd leuk!” Aan het woord
is Liedewijde Mars (59), dansdocente
van de Volksdansgroep Tuindorp. De
vereniging viert volgend jaar het vijftigjarig bestaan en heeft in de loop der
jaren al vele thuishonken in Tuindorp
en Tuindorp-Oost gehad. Tegenwoordig
is OBS Voordorp hun ‘clubhuis’.
4
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Volksdansbaby’s

“Honderden volwassenen en vooral ook
kinderen en tieners uit Tuindorp, Tuindorp
Oost en Voordorp hebben in de loop der
jaren bij ons gevolksdanst. Er zijn zelfs
huwelijken gesloten tussen leden van de
vereniging, en ook zijn er behoorlijk wat
Tuindorpse volksdansbaby’s,” zegt Liedewijde stralend. Voorzitter Hetty Bank vult
aan: “We komen elke woensdagavond om
serieus te volksdansen, maar we zijn ook
een gezelligheidsvereniging. Zo hebben we elk jaar ook een verenigingsdag
waarbij we ’s ochtends volksdansen, ‘s
middags een andere activiteit doen en
daarna gezellig samen eten.”

“Veel leuker dan de sportschool”

"Het zou fantastisch zijn als we in 2020 ons vijftigjarig
jubileum kunnen vieren met een grote groep dansers”

Klompendans

“Het eerste waar mensen aan denken bij
‘volksdansen’ is een simpele Hollandse
klompendans, die je vroeger elk jaar op tv
zag op Koninginnedag. Wij dansen volksdansen uit veel verschillende landen. Er
bestaan honderden of misschien wel duizenden dansen, uit alle windstreken. Met
bijbehorende muziek.” Die muziek is in
bijna alle gevallen vrolijk. Hetty: “Daarom
is volksdansen zo leuk. Je bent bezig met
bewegen op muziek waar je automatisch
vrolijk van wordt. Het is echt veel leuker
dan de sportschool!” Liedewijde vult aan:
“Je kunt volksdansen op verschillende
niveaus, we hebben een beginnersgroep
en een groep voor gevorderden. Sommige
dansen zijn heel ingewikkeld en ik durf
gerust te stellen dat volksdansen heel
goed voor je is. Je moet danspassen en
volgordes onthouden, je bent bezig met
coördinatie van voetenwerk in combinatie met andere bewegingen en je bent
actief bezig.”

Nieuwe leden welkom

De vereniging is druk bezig om nieuwe
leden te werven. En dat is nodig, want
het ledenaantal daalt al jaren en je hebt
een groep van minimaal 18 dansers nodig
om sommige dansen te kunnen uitvoeren.
Liedewijde: “Aan de ene kant begrijp ik
dat mensen zich tegenwoordig niet meer
zo willen binden en niet wekelijks een
vaste avond vrijhouden voor zo’n activiteit. Maar als ik zie hoeveel plezier we
met elkaar hebben, hoe onze leden van
het dansen en de muziek genieten, dan
snap ik het eigenlijk niet. Want volksdansen is gewoon ontzettend leuk, heel laagdrempelig en als je een beetje fanatiek
bent kan je in de gevorderdengroep ook
een behoorlijk niveau bereiken.” Hetty:
“Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het
zou fantastisch zijn als we in 2020 ons
vijftigjarig jubileum kunnen vieren met
een grote groep dansers!”
Op de website staat het jubileumprogramma en kun je ook een video bekijken.

Praktische informatie

Iedere woensdagavond Volksdansen!
Plaats: OBS Voordorp.
Ché Guévarastraat 15, Utrecht.
Meer informatie:
Liedewijde Mars
030-280 04 62,
dansleiding@volksdansleiding-tuindorp.nl

www.volksdansgroep-tuindorp.nl
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Onze eigen
luizenmoeder

Kelly

Selectiebitch
Kelly, geboren Rotterdamse, schrijft over haar belevenissen met de
moedermaffia in het over het paard getilde Utrecht Noordoost.

Op de barbecue van Olivia en haar man Reinout is
nog geen vlees te bekennen. “Hoor eens, Sophie
zit alweer in de Dee één!” gilt een van de identieke
jaarclubdames.
Dee één, ik weet niet wat dat is en ik sterf van de
honger. Waarom is het vuur nog niet aan en waar
zijn de oermannen als je ze nodig hebt? Zo onopvallend mogelijk vreet ik een mand met dobbelsteentjes
speltbrood leeg. Hebben die slanke vriendinnetjes van
Olivia geen trek? Nou, prima, dan zijn de entrecotes
en drumsticks straks allemaal voor mij.

Moordrooster

“Ja echt, de Dee één!!!!!! Geweldig hè! Ik zag al zo
jong dat ze het in zich heeft”, vervolgt de trotse
moeder stralend. “Sophietje moest huilen omdat ze nu
bij haar teamgenootjes weg moet. Maar als je iets wilt
bereiken gaat het natuurlijk niet alleen om de gezelligheid. Zo’n kans krijgt niet iedereen, de Dee één.” De
andere vrouwen knikken fanatiek.
“D1? Nou mijn vrouw heeft AA hahaha”, roept een
van de mannen terwijl hij met een grote spiesvork
richting twee borsten wijst. Ha, nu gaan ze eindelijk
beginnen bij het moordrooster. Het water loopt me al
in de mond.
Intussen valt een andere vrouw zowat over haar woorden: “Olivier gaat ook als een speer, maar net toen hij
zijn talent kon laten zien, werd hij niet opgesteld. Die
andere moeders hebben gewoon zitten lobbyen, mind
you! Een vriendje van hem was wel geselecteerd, nou
die bakt er helemaal niets van, dat ziet iedereen. Ik
heb wel even tegen zijn moeder gezegd wat ik daar
van vond.”
Ik laat een schelp openrukken door een oesterman.
Zou zo’n glibberig ding een beetje vullen?
“Het is natuurlijk pure voortrekkerij. Alsof HAAR kind
zo bijzonder is. Daar heb ik altijd zo’n hekel aan, van
die mensen die zo hoog opgeven over hun kind.”

Lekker stuk vlees

Ik kan mijn ogen intussen niet van de gastheer afhouden, en dat is niet alleen omdat hij (mijn!) eten aan
het voorbereiden is. Op zijn schort staat een weinig
verhullende foto-afdruk van een blote kont. LAM ’99
staat er onder. Misschien is het aardig als ik er wat
over zeg, maar iets houdt me tegen.
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Olivia pakt de draad weer op: “Oh hou op, ik weet er
alles van. Laatst mocht een teamgenootje van Floris
al voorspelen, dat kind komt nota bene altijd te laat
op trainingen! Hij neemt het totaal niet serieus. Ze
kijken echt naar de verkeerde dingen.”
De vrouwen pruttelen mee. Dan gaat het nog even
over de ins en outs van inschrijven bij modellenbureaus. Voor hun dochters wel te verstaan.
Ik zie dat het vlees eindelijk klaar is. “Mag ik er eentje
pakken?”, vraag ik hebberig aan Reinout-met-de-bipsop-zijn-buik. “Tuurlijk meisje, jij waardeert tenminste
een goed stuk vlees”, zegt hij stralend en ik snap dat,
want zijn Olivia leeft op soja-yoghurt met duurzame
muesli.

"Maar als je iets wilt bereiken
gaat het natuurlijk niet alleen
om de gezelligheid. Zo’n kans
krijgt niet iedereen, de Dee
één.”
Ik ga maar eens bij de mannen staan. Hier gaat het
over een mooie aanbieding van een headhunter. Over
de Audi Q2 en het nieuwste model hogedrukspuit. Ik
probeer geïnteresseerd te kijken. Dan komt Reinout
er bij staan. Hij vraagt tot mijn schrik: “Hoe gaat
het eigenlijk met jou?” Help, wat nu? Mijn kinderen
sporten alleen voor de lol, zullen niet en nooit model
worden, ik ken geen headhunters en Vins heeft al in
geen tijden een auto of killing machine aangeschaft.
Zal ik een uitheemse vakantiebestemming verzinnen
of is dat wat laat in het seizoen?
Net voor ik iets kan zeggen, ontwaart de man naast
mij een stukje vlees in mijn haar. Hij probeert het er
uit te pulken. Dan gaat er al snel iemand verder over
die nieuwste ‘spuit’. Pfiew, gered door een speklap.
A
Kelly’s avonturen zijn gecreëerd
door Anne-Marie de Ruiter,
columnist bij Saar Magazine en
auteur van onder andere
‘Ja dokter nee dokter. Hoe ik
mijn weg vond in de zorg’
(uitgeverij ZEZZ).

FOTO VICKY PRONK TEKST PUCK 'T HART

Myrna Meester (35 jaar)
Fit Family
Myrna woont samen met man Tristan
en hun twee kinderen: Evi (2014) en
Liz (2017). “Sporten is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest.
Na de geboorte van Evi vond ik daar
ineens moeilijk tijd voor, terwijl ik
juist in deze hectische periode er veel
baat bij zou hebben. Door samen met
mijn kinderen te sporten ontstond
deze ruimte wel. Ik verbaasde me erover dat niet meer mensen dit deden
en besloot Fit family op te richten
omdat ik vind dat meer mensen moeten weten hoe leuk dit is!”
Meedoen?
Leuk! Zondagochtend vanaf 09.15 uur
op het Majoor Bosshardtplantsoen
(achter Bibliotheek Tuinwijk)
Geef je wel even op:
www.fitfamily.com

"Hoe leuk is het om
te sporten met je
kinderen?!"

MENSENWIJK
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Wandelen in en
rond Noordoost
TEKST MAURICE HENGEVELD
FOTO'S YVONNE VAN ZAANEN

In het kader van dit themanummer rondom sport kwam het idee naar boven
om een artikel te wijden aan wandelen in en rond Utrecht Noordoost. In
Noordoost vind je het Griftpark en de Voorveldse Polder met Fort De Bilt
en net buiten de wijk zijn plekken als Fort Blauwkapel en Fort Voordorp
prachtig om naartoe te wandelen. Daarmee begon een inventarisatie van
plekken, routes en initiatieven en dat leverde nog best wat op…

Wandelinitiatief

De wijkraad Noordoost maakte april dit
jaar al melding van een wandelinitiatief door de wijk. Elke dinsdagochtend
om 10.15 uur gaan de initiatiefnemers
op pad en via een groepsapp kan iedereen aansluiten. Op de website lezen we:
“Heerlijk wandelen samen en schitterende tuinen van Voordorp bewonderen. Gezond en gezellig, ruim een uur wandelen
en onderweg een kop koffie drinken! Een
mooi initiatief om inwoners van Voordorp
met elkaar in contact te brengen.” Goed
idee wellicht om aan te sluiten? Kijk voor
informatie op www.wijkraadnoordoost.
nl/wandelen-in-voordorp-later-in-heelnoordoost.

Stiltewandeling

Op de website www.utrecht.nl/stilte,
rond stilteplekken in de stad, vonden we
een linkje naar www.utrechtmilieu.nl/
stil/wandelingen met daar ook een stiltewandeling door Noordoost. Die route
8
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voert door de Vogelenbuurt, Tuindorp,
het Griftpark en het voormalig Veeartsenij
-terrein. Een bijzonder groene route
langs binnenpleintjes en zelfbeheertuinen en de plantenbakken in Wittevrouwen waar bewoners zich al jaren inspannen om meer natuur de stad in te halen.
Of de websites nog actief wordt beheerd
is echter niet helemaal duidelijk, maar de
wandeling is er nog te vinden! De redactie van Mens en Wijk liep eerder zelf een
deel van de wandeling, erg leuk!

Het Griftpark

Het Griftpark in Tuinwijk is als modern
stadspark inmiddels geliefd onder buurtbewoners en studenten vanwege de enorme groene ligweides, skatebaan, voetbalkooi en kinderboerderij. De natuurkern
en de 220 meter lange vegetatiemuur
zijn een verrassend stukje stadsnatuur.
De grasvelden bij de vijver lenen zich
bij uitstek voor een zonnige picknick en
vanaf de uitzichtheuvel heb je een prach-

tig zicht over het park en de stad. Speciaal voor jongeren is er een skatebaan,
maar ook het basketbalveld wordt volop
gebruikt. Bovenal kun je in het Griftpark
heerlijke wandelingen maken.

De Voorveldse Polder

De Voorveldse Polder, aan de oostrand
van Utrecht, is een groene oase voor
bewoners uit de stad. Die komen er voor
een wandeling of om te sporten. Je kunt
er verder ook voetballen, tennissen,
paardrijden, kamperen, vissen of met de
kinderen spelen. Er wordt veel gebruik
gemaakt van het park en dat betekent
ook dat veel beheer en onderhoud nodig
is. De Stichting Voorveldse Polder is een
vrijwilligersgroep van buurtbewoners die
zich inzet voor het behoud van de natuur
en voor een goed gebruik van de recreatieve functies van het park.

Bloeyendael

Tussen de Voorveldse Polder en kantorenpark Rijnsweerd vind je aan de oostkant
van de stad ook nog Natuurpark Bloeyendael. Het park, circa 8 hectare, is in
1975/1976 door de gemeente Utrecht
aangelegd in de vroegere Johannapolder
en heeft zich ontwikkeld tot een fraai
natuurgebied met een prachtige eigen en
interessante flora en fauna. Je vindt er

geen glad gemaaide grasvelden en picknickplaatsen, maar wel prachtige wandelpaden, bloemenweiden, een heemtuin,
een wildakker, een waterlelievijver en
een imkerij. Het beheer is in handen van
de Stichting Bloeyendael. Zie voor meer
informatie www.bloeyendael.nl.

Van Boetzelaerpark

Richting De Bilt is ook het Van Boetzelaerpark nog een vermelding waard, een
prachtig park met een rijke geschiedenis.
Het vertoont kenmerken van de Engelse
landschapsstijl met slingerende paden,
gazons, verschillende boom- en heestergroepen en vele mooie doorzichten.
Er zijn bijzondere bomen en planten te
vinden en ook andere bezienswaardigheden. De vijver in het park is een centraal
punt. Over de smalle verbinding tussen de
‘grote’ en de ‘kleine’ vijver ligt een houten bruggetje. Dit bruggetje komt voor
op veel trouwfoto’s uit de jaren vijftig
en zestig van de vorige eeuw. Regelmatig vinden er georganiseerde wandelingen
plaats. Informatie via
www.vriendenboetzelaerpark.nl

Noorderpark

Achter Blauwkapel ligt het Noorderpark,
het Gagelbos en Park Ruigenhoek, ook
populair als wandelbestemming. Het

Noorderpark, lange tijd voornamelijk
landbouwgrond, is een groot herinrichtingsgebied ten behoeve van recreatie en
natuurontwikkeling in de omliggende gemeenten. In of aansluitend op het gebied
bevinden zich de forten Blauwkapel, de
Gagel en Ruigenhoek, de Maarsseveense
Plassen en de Vechtzone, het beschermd
dorpsgezicht Westbroek, de Bethunepolder en enkele authentieke windmolens.

Utrechtse Waterlinie Wandeltocht

Tot slot is de allereerste Utrechtse Waterlinie Wandeltocht op 19 oktober 2019
nog een vermelding waard. Bedacht door
2 fanatieke wandelaars met veel ervaring
in het organiseren van (loop)evenementen. Ze hebben hiervoor een stichting
opgericht en worden gesteund door de
provincie, gemeente, Staatsbosbeheer,
Nieuwe Hollandse Waterlinie en nog een
paar partijen. Met het lopen genieten de
deelnemers niet alleen van de prachtige
forten en natuur van de waterlinie (zowel overdag als ‘s avonds), maar krijgen
ze ook ‘entertainment’ onderweg en... ze
steunen met hun deelname het Diabetes
Fonds. Er zijn 5 routes waarvan de Stellingroute en de Noordelijke route langs
en/of door Noordoost komen.
Meer informatie op
www.waterliniewandeltocht.nl.

In Noordoost vind je
het Griftpark en de
Voorveldse Polder met
Fort De Bilt.
Net buiten de wijk zijn Fort
Blauwkapel, Noorderpark met
Fort Ruigenhoek en Fort de
Gagel, Fort Voordorp, Bloeyendael, en het van Boetzelaerpark prachtig om naartoe te
wandelen...

WWW.WATERLINIEWANDELTOCHT.NL

ZATERDAG
19 OKTOBER
2019
U T R ECH TS E
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ZIMIHC theater

Wittevrouwen
TEKST MARTINE SPANJERS FOTO KOEN SUYK

Sport en cultuur
ZIMIHC theater Wittevrouwen
is een van de drie theaters van
ZIMIHC. Behalve theater is het
een plek waar allerlei artiesten
repeteren: koren, theatergroepen en
muzikanten. Een bezige bende dus. ZIMIHC is er trots op dat zoveel mensen in Utrecht aan
kunst doen. Want kunst is net zo belangrijk als sport,
en sporten vinden we allemaal vanzelfsprekend om te
doen. Of in elk geval vinden we dat het moet, sporten.
Sport en kunst zijn allebei op bijna dezelfde manier goed
voor je. Dat zou je niet meteen zeggen, maar onderzoek
laat dat keer op keer zien. ZIMIHC is daarom samen met
Sport Utrecht aan de slag in het project U Make & Move.
Daarmee willen we zoveel mogelijk kinderen in aanraking
brengen met sport en cultuur door beiden met elkaar te
mixen en dicht bij kinderen aan te bieden. We doen dat
zodat kinderen zelf kunnen kennismaken met kunst en
sport en dus ook zelf kunnen kiezen wat ze het leukste
of fijnste vinden om te doen. Want wat je niet kent, dat
kun je ook niet kiezen. We doen dat bijvoorbeeld op een
Cruyffcourt of een speelplek vlak bij scholen. Met docenten
en trainers uit de wijk die kinderen kunnen helpen om, als
ze enthousiast zijn, muziekles te nemen of op tennis te
gaan. Het Jeugdfonds Cultuur en het Paul Verweel Sportfonds helpen kinderen daarbij.
Half september 2019 start de Sport en Cultuur Makelaar bij
ZIMIHC en Sport Utrecht. Je kunt de sportmakelaar bereiken via sportencultuur@zimihc.nl. De makelaar zorgt voor
nieuwe verrassende combinaties van sport en cultuur en
helpt waar nodig. Sport en kunst je mee?

ZIMIHC theater Wittevrouwen
Bouwstraat 55
3572 SP Utrecht
030-272 34 55
www.zimihc.nl/wittevrouwen

ZIMIHC
theater
Wittevrouwen is een van de drie ZIMIHC theaters in Utrecht. ZIMIHC theater Stefanus in Overvecht en ZIMIHC theater Zuilen zijn de twee andere podia
van ZIMIHC. Daarnaast organiseert ZIMIHC grote en kleine
evenementen waarbij amateurkunst altijd de hoofdrol speelt.
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Boekentip:

Utrecht Bouwt 1945 - 1975
TEKST MAURICE HENGEVELD

Voor zowel liefhebbers van architectuur, stedelijke ontwikkeling en wederopbouw als voor bewoners van Tuindorp-Oost is
er begin juni een prachtig en rijk geïllustreerd boek verschenen. Utrecht Bouwt 1945 – 1975 van Arjan den Boer, Bettina
van Santen en Ronald Willemsen vertelt over de modernisering
van Utrecht in de naoorlogse jaren. Een optimistische periode
waarin veel nieuwe huizen werden gebouwd in ruime en groene
wijken met alle mogelijke voorzieningen, waaronder winkels,
scholen, speelgelegenheid voor kinderen en volop ruimte voor
de auto.
Aan de orde komen bijvoorbeeld de wijkgedachte, het belang
van onderwijs en kunst, nieuwe bouwmethodes en de omslag
van traditioneel naar modern wonen, werken en recreëren. Dat
gebeurt in elf hoofdstukken waarin telkens een wijk, buurt of
gebied centraal staat. Je leest onder meer over Halve Maan (Oog
in Al) voor de beter gesitueerde werknemer, Lage Weide als industrieterrein in de polder, Kanaleneiland en Overvecht als echt
moderne wijken en Hoog Catharijne als toekomstvisie in een
veranderende tijd.
Aan Tuindorp-Oost als keurige middenstandswijk in het groen
is in Utrecht Bouwt ook een hoofdstuk gewijd, met leuke en
interessante wetenswaardigheden over de planning en realisatie
van deze naoorlogse uitbreiding van het vooroorlogse Tuindorp.
Op de achterpagina van deze editie van Mens en Wijk vind je
al een mooi voorbeeld van die wetenswaardigheden. Speciale
aandacht is er voor architect Piet Dingemans, die zijn stempel drukte op een deel van de wijk, het Dingemanshuis aan de
Huizingalaan en College Blaucapel aan de Winklerlaan.
Utrecht Bouwt 1945 – 1975
Uitgeverij Matrijs

“Ik wil graag wat
terugdoen voor de
vereniging die mij
zoveel geeft”

TEKST EN FOTO SUZANNE ALTING

Robbert Jan Dijkman (49) is al
twintig jaar lid van ULTC Iduna en
sinds twee jaar bestuurslid. Hij is
verantwoordelijk voor het onderhoud van de veertien tennisbanen
en het paviljoen. Op dit moment
worden er bijvoorbeeld vier gravelbanen gerenoveerd. Maar je moet
ook bij Robbert Jan zijn als de oven
van het clubhuis kapot is, of de heg
gesnoeid moet worden.
Zijn missie is om het park, gelegen
in de Voorveldse Polder, te blijven
ontwikkelen, zodat het aantrekkelijk
blijft voor de leden. Zo is er sinds kort
een padelbaan en komt er in de winter
een blaashal over drie banen.
Iduna is een van de grootste tennisverenigingen van Nederland en telt
1.600 leden. Een echte familieclub;
voor elke leeftijd biedt Iduna een
mooie mix van tennis op niveau.
Verveel je je in het weekend? Kom
eens langs om een tenniswedstrijd te
kijken en de sfeer te proeven!
www.ultciduna.nl
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Cricket
GEDICHT FRED PENNINGA FOTO YVONNE VAN ZAANEN

HÉ SCHEIDS!
Cricket is geen sport
maar een uit Engeland overgewaaide religie
met bowlers, catchers, fielders, batsmen en
umpires als engelen in het wit gehuld
en elke wedstrijd is een test en hoogmis in-één.
Toeschouwers die als kerkgangers participeren
– langs de kant, maar op gepaste afstand –
liefst vanaf ligstoelen in hun laagste stand
geven zo de punten een traag kabbelend
applausje met de zogeheten slow hand
zonneschijn teistert meedogenloos
de strooien hoeden en de parasols
op het terras, de thee en sandwiches,
cake en crackers uit vele dameshanden;
een blikkerende schaal voor offeranden.
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Na twintig overs is de dienst zelf over
geen batsman die één century kon slaan
vaker ontstond een leg before wicket-situatie
diverse malen bails die van de wickets sprongen
de bowler die de bal genotvol aan zijn lies verwarmt
de poort van het hiernamaals wijd opengezet
en heel de zomer klinkt tot ver in de omtrek
de luide roep om het oordeel van de scheids
– ooit te herkennen aan diens witte jas en pet –
het roepen in de lome echo. . . HOWZZAT???
MENSENWIJK
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Sporten in noordoost
Tennispark Voorveldse Polder, Ariënslaan 18

www.ultciduna.nl

www.usvhercules.nl
www.dcu.nl
Voetbal voor iedereen!
Bij Sporting ’70
gaan goed voetbal

www.sporting70.nl

en plezier

Gun jezelf yoga
www.yogabijhetpark.nl | Blauwkapelseweg 115 - tegenover het Griftpark
Annemieke 06-5320 5353 | Dolores 06-1115 3717 | info@yogabijhetpark.nl

hand in hand!

Anna’s Yoga Tree

Kom schaatsen bij de Vechtsebanen
Openingsweekend
za 28 en zo 29 september
slechts 1 euro entree!
Mississippidreef 15, Utrecht, www.vechtsebanen.nl

Yoga voor iedereen!
Naast station Overvecht

06-8126 5252 • www.annasyogatree.nl

USV Hercules
veldvoetbal, zaalvoetbal, tennis,
badminton, cricket, goalball

MANEGE STAL VAN BRENK

ponyrijlessen | ponykampen | kinderfeestjes


  

www.stalvanbrenk.nl
Voordorpsedijk 29 | Groenekan | 0302723755

LEF030
FITNESS EN LIFESTYLE
www.facebook.nl/lef030
www.instagram.com/lef030
www.lef-030.nl
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Nieuw in
De Gaard
open: half
oktober

CursusBSO
bestaat
tien jaar
Alles voor en door bewoners van Ezelsdijk, Tuindorp, Votulast,
Wittevrouwen, Veemarkt, Voordorp en Zeeheldenbuurt

Actieve bewoners gezocht!
Wijkwijzer Noordoost is een platform om informatie te delen
met andere wijkbewoners. Draag je onze wijk een warm hart
toe en heb je een paar uurtjes per week tijd voor de
wijkwijzer? Vind je het leuk om de wijk te ontdekken,
te flyeren, te schrijven, foto’s te maken, onze inloop te
bemensen, anderen te informeren en enthousiasmeren?
Je bent van harte welkom om mee te doen!
Vragen of meedoen?
www.wijkwijzernoordoost.nl
info@wijkwijzernoordoost.nl
facebook.com/wijkwijzernoordoost.utrecht
Vrijdagochtend 10.00-12.00 uur in Griftsteede!

WONEN

HULP & ONDERSTEUNING

ZINGEVING & SPIRITUALITEIT

ONTMOETEN IN DE WIJK

SPORT EN BEWEGEN

ZORG & GEZONDHEID

GROEN & NATUUR

De CursusBSO bestaat dit jaar tien jaar
en dat is groots gevierd. Madel van de
Wardt heeft in 2009 haar eigen concept bedacht: opvang in combinatie
met een cursus. En al tien jaar is dit
een groot succes.
Van een aantal scholen uit Noordoost
worden kinderen van 4 tot 12 jaar opgehaald om bij de CursusBSO hun naschoolse tijd door te brengen. Het unieke van
zo'n middag bij de CursusBSO is dat deze
gestructureerd verloopt rond een cursus
die de kinderen zélf kunnen kiezen: het
aanbod varieert van muziek, capoeira,
circus en dans tot voetbaltechniektraining, koken, Willy Wortel, en nog veel
meer. Per periode worden er leerdoelen
opgesteld en aan het eind daarvan wordt
afgesloten met een voorstelling of expositie. De vaak HBO-opgeleide docenten
die tevens fungeren als pedagogisch medewerkers schenken ook ruim aandacht
aan de groepsdynamiek en het persoonlijk welbevinden van de kinderen. Ouders
en kinderen zijn zeer tevreden over deze
unieke wijze van opvang.
Wat in 2009 bij Parnassos begon met de
opvang van 36 kinderen per week is dan
ook uitgegroeid tot een bedrijf met 4
vestigingen dat iedere week de opvang
van 266 kinderen verzorgt. En het mooiste van alles is dat Madelon van de Wardt
nog steeds alle kinderen bij naam kent!
CursusBSO
030-737 02 52 / 06-573 200 77
informatie@cursusbso.nl
Postadres: Tulastraat 27, 3573 XE Utrecht
www.cursusbso.nl

KUNST EN CREATIEF
MENSENWIJK
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Beter Thuis
Langer thuis wonen wordt beter thuis wonen

55-plussers treffen elkaar bij

De Derde Helft

Zilveren jeu-de-boulesballen glinsteren in het zonlicht,
lachende dames verzamelen zich om het grasveld bij USV
Hercules. Op het supportersbankje zit Roos Hallebeek te
wachten op haar beurt. “Erg gezellig om zo onder elkaar te
zijn. Dit is mijn tweede, en zeker niet de laatste keer hier
bij De Derde Helft.”

Ontmoetingsplaats voor de buurt

Onder de noemer ‘De Derde Helft’ stelt USV Hercules zijn voetbalkantine open als ontmoetingsplaats voor ouderen uit de
buurt. Als eerste sportvereniging in Nederland!
Het project is een gezamenlijk initiatief van Hercules, het Nationaal Ouderenfonds en netwerkorganisatie Beter Thuis. Ook
DOCK en SportUtrecht steunen De Derde Helft.
Herculesvoorzitter Fons Visser vond het zonde dat zijn kantine
overdag leegstond, en wilde er graag een plek voor ouderen
creëren. Dat is gelukt: sinds de opening op 10 juli hebben al
meer dan zeventig enthousiastelingen zich opgegeven.

Laagdrempelig en actief

Elke vrijdagochtend drinken de aanwezigen samen koffie, spelen
een potje badminton of tennis, biljarten, tekenen met houtskool of welke activiteit ze zelf maar aandragen. Ook is er elke
maand een lezing. Anne den Haan van Beter Thuis: “We zien
dat er in Noordoost veel interesse is in vitaal ouder worden,
en ook behoefte om elkaar te ontmoeten. Met de Derde Helft
kunnen we op een laagdrempelige en actieve manier ouderen
bij elkaar brengen.”

Kom ook langs!

De Derde Helft is er elke vrijdag tussen 10.00 en 12.15 uur,
in de voetbalkantine van USV Hercules, Voorveldselaan 2. De
koffie is gratis, en voor een kleine bijdrage kun je er na afloop
ook lunchen.
De Derde Helft krijgt steun van Beter Thuis. Dit netwerkinitiatief
draagt bij aan de toekomstige ouderenzorg, zodat mensen niet
alleen langer maar ook beter thuis kunnen blijven wonen.
TEKST INGRID HORSTIK FOTO BJÖRN MARTENS

Sportbso bij
Hercules
TEKST PUCK 'T HART

Jarenlang ging mijn zoon met erg veel
plezier naar de buitenschoolse opvang,
MikMak Buiten, bij Hercules. Het was makkelijk te combineren met de voetbaltraingen en zijn vrienden gingen er ook heen.
De sfeer was er ook altijd goed. Leuke leiding, ze doen fijne dingen en ze pakken
de wensen van iedereen goed op.
Je kunt op de velden van Hercules sporten, in de zaal sporten, maar je kunt ook
gamen of je terugtrekken op de bank met
een stripboek. Ook wordt er soms geknutseld en gekookt. Het jaar wordt altijd
feestelijk afgesloten.
Ook de vakantieopvang is erg leuk. De
kinderen gaan naar de bioscoop, naar het
klimbos, het zwembad etc. Kortom: een
echte aanrader!

MikMak Buiten
Voorveldselaan 2
3573 PV Utrecht
030-276 77 76
mikmakbuiten@mini-stek.nl
www.mini-stek.nl
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Nieuwe voorstelling Stut Theater:

✰ BuitenGewoon ✰
Zoiets heeft u nog nooit gezien!
Dames en heren, jongens en meisjes, welkom! Ik wil u graag van tevoren waarschuwen. Wat u hier zo meteen gaat zien,
kan als zeer schokkend worden ervaren. Ik
vraag u niet te gillen. Maak geen oogcontact. En blijf in uw stoelen zitten. Dat is
voor uw eigen veiligheid…
BuitenGewoon is de nieuwe voorstelling van Stut Theater en speelt zich af
in het circus. Sterker nog, je bent van
harte welkom bij een freakshow waar
je ongegeneerd naar excentriekelingen en buitenbeentjes kunt loeren. je
zal dankbaar zijn als je ze ziet, dat je
gewoon normaal bent.
“Een belangrijk thema dat in de voorstelling aan bod komt, is vooroordelen.
Alle spelers hebben daarmee te maken. Bijvoorbeeld Anton omdat ‘ie Surinaams is en Corrie omdat ze een fysieke

beperking heeft. Daardoor worden ze vaak
in een hokje gestopt. Het probleem met
dit soort stereotyperingen is niet dat ze
onwaar zijn, maar dat ze onvolledig zijn.
In de voorstelling willen we een breder
beeld schetsen van wat hen - net als u en
mij - mens maakt. Samen bevragen we de
inclusieve samenleving. Wie hoort erbij
en wie niet? En wie bepaalt dat eigenlijk?
BuitenGewoon is een voorstelling vol humor en zelfspot, maar ook confronterend
en de spelers zetten je aan het denken.”
Aldus artistiek leider Donna Risa.

“Een buitenbeentje zijn,
voelt soms veiliger.
Want als je niet meedoet,
kun je ook niet
afgewezen worden.”Corrie

Komt dat zien, komt dat zien!

Zaterdag 2 november om 20.00 uur
Theaterhuis de Berenkuil.
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht
Toegang is €10
(U-pas/65+/CJP slechts €5).
Andere speeldata, meer info en
kaartverkoop via www.stut.nl.
Heb je vragen over de kaartverkoop?
Aarzel niet om contact op te nemen via
reserveren@stut.nl of
030-231 18 01.

TEKST KYRA KASEL
FOTO MAROUSSIA ANTHONISE
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Natuur

Zingend communiceren
TEKST TIENEKE DE GROOT

Sport en spel - niet altijd synoniem aan elkaar. Bij dieren
die sporten kan je je niks voorstellen, dat klinkt te georganiseerd. Dieren die spelen, dat klinkt als een mogelijkheid.
Jonge dieren spelen om hun spieren sterker te maken. Bij
volwassen dieren kan je denken aan de acrobatische toeren van spreeuwenwolken in de herfst, of aan groepen gierzwaluwen die zwierend en kerend rakelings langs de daken
scheren. Ook dat zou spel kunnen zijn. Of vertellen ze elkaar
daar iets mee bij gebrek aan woorden?!
Is het spel als jongelui hun best doen een romantisch liedje te
tokkelen op hun gitaar? Of is dat vergelijkbaar met de zang van
vogels en sprinkhanen die een partner willen imponeren?
Imponeren door zo mooi en luid mogelijk te zingen. Ieder
vogeltje zingt zoals het gebekt is, iedere sprinkhaan zoals het
gevleugeld is – min of meer dan. Sprinkhanen en krekels strijken ofwel met beide vleugels over elkaar, of met een vleugel
langs een poot. Op de (ene) vleugel zit een soort raspje, op
de andere (of op de poot) een soort plectrum. De combinatie
van de vorm van dit alles en het ritme bepaalt het geluid dat
karakteristiek is voor een bepaalde soort sprinkhaan of krekel.

De ‘krekel’geluiden die je het meest in de stad hoort komen
niet van een krekel, maar van de grote groene sabelsprinkhaan.
Heldergroene, grote sprinkhanen met een bruine streep over de
lengte van de rug. Van zomer tot ver in de herfst kan je vanaf
de middag tot in de avond hun schelle ratel horen. Tenminste,
als je oren niet al te gepensioneerd zijn en nog in staat zijn
hogere geluiden waar te nemen. Vanuit een hoekje met hoge
kruiden en grassen, of langs een rand met (braam)struweel in
tuinen, parken of bermen brengen de mannetjes hun hunkerend
geluid ten gehore.
Sabelsprinkhanen danken hun naam aan de ‘sabel’ van de
vrouwtjes. Geen apparaat om te doden, maar om nieuw
leven mee te scheppen - het is namelijk een eilegapparaat. Met
deze sabel worden gaatjes in de bodem geboord om vervolgens
eitjes in de grond te leggen.
Jaren geleden zag ik een vrouwtje op de stoep bij mij thuis
zoekend met haar lange legboor in de richels tussen de tegels
naar een plek om te boren. Even later vloog ze op. Een vreemd
gezicht, want door de lange wijd uitstaande vleugels leek het
een wegzwevende ballerina met een lichtgroene tutu…

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.
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Utrecht
Natuurlijk
TEKST JESSICA VAN ESSEN

Griftsteede: sporten in de speeltuin
Op Griftsteede hebben we een grote speeltuin. Je kan er
klimmen, klauteren en schommelen. Jaarlijks komen hiervoor
zo’n 150.000 kinderen naar Griftsteede. Heb je als volwassene
nog recentelijk in een speeltuin gespeeld? Zo ja, dan weet je
dat dit goed is voor je balans, motoriek en conditie!
Als je meer van een spelletje houdt kun je natuurlijk teams
vormen voor een potje apekooien*. Maar je kunt ook een potje
voetballen in de voetbalkooi of een balletje slaan aan de tafeltennistafel. Je hebt dan natuurlijk wel een voetbal of tafeltennisbatjes nodig. Deze kun je bij ons lenen. We vragen hiervoor
een borg en dat kan van alles zijn, van fietssleutel en ovkaart tot vest. Ook stelten, hoepels, badmintonsets en frisbees
kun je bij ons lenen. En voor wie meer van denksport houdt,
hebben we MEGA-dammen.

We hebben verschillende ballen te leen (en nog meer)

Kom sporten & spelen!

Op woensdagmiddag organiseren ROC-studenten activiteiten
op Griftsteede. Sport & Spel-middagen staan in de planning.
Houd onze activiteitenkalender in de gaten:
www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten

Apekooien

Wil je een keer voor- of na sluitingstijd apekooien voor
volwassenen, meld je bij ons (minimaal 8 personen).

Griftsteede

Kom langs: Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur.
T: 030-753 38 40 E: griftsteede@utrechtnatuurlijk.nl
www.utrechtnatuurlijk.nl/griftsteede

MENSENWIJK
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Bevrijding
75 jaar

“Vanuit Tuindorp zag je de
koeien grazen en kon je het
KNMI in De Bilt in de
verte zien liggen! Het was
nog zo landelijk.”

Duitse soldaten op het schoolplein
TEKST PETER BOER FOTO VICKY PRONK TEKENINGEN AUGUST VAN DE LINDE

In 2020 is het 75 jaar geleden dat we de bevrijding na de Tweede
Wereldoorlog vierden. In deze rubriek in Mens en Wijk de verhalen over
de bevrijding uit Utrecht Noordoost. Dit keer het verhaal van Albert Hogema (83 jaar), die opgroeide in Tuindorp, met een vader bij het verzet.
“Vannacht sliep ik onrustig. Ik stapte
vroeg uit bed en ging schrijven over
de Tweede Wereldoorlog, losse herinneringen. Het staat lang niet op chronologische volgorde. Al schrijvend
keerde het heel scherp terug. Het zou
gisteren gebeurd kunnen zijn, maar het
is al zo lang geleden. Ik ben nu een
oudere man; denkend aan toen, ben ik
weer een jongetje van een jaar of acht,
negen. Misschien een stuk volwassener
dan de kinderen van nu in die leeftijd.”

lang een feit. We woonden in het hart
van Tuindorp, aan de Burgemeester van
der Voort van Zijplaan. Deze laan is genoemd naar een NSB'er, burgemeester
van Maartensdijk, waar Tuindorp tot
1954 toe behoorde.

Albert Hogema kijkt voor even stil voor
zich uit.

Capitulatie

“In 1940 was ik een klein jongetje. Ik
zie nog mijn moeder met haar breiwerkje aan het Willem de Zwijgerplantsoen
zitten. Mijn moeder overleed vlak voor
de inval van 10 mei 1940 aan leukemie.
In die tijd was aan veel ziektes niet
veel te doen. Haar begrafenis kan ik me
niet zo goed meer herinneren. Mijn vader hertrouwde later. De oorlog was al

20

MENSENWIJK

Je kunt het je nu niet meer voorstellen, dat je vanuit Tuindorp de koeien
zag grazen en het KNMI in De Bilt in de
verte kon zien liggen. Het was nog zo
landelijk."

“Aan het begin van de oorlog was ik nog
te jong om te kunnen snappen wat er
op het spel stond. Mijn vader verduisterde met stroken papier de ramen van
ons huis. De oorlog kwam dichterbij.
Nederland capituleerde en trok zich
achter de Hollandse Waterlinie terug.
Utrecht lag in die linie en inwoners van
enkele stadswijken werden geëvacueerd.
Veel bewoners van Tuindorp stonden
klaar voor vertrek, wij bleven."

Vaders stem

“In de oorlog ben ik altijd een angstig
jongetje gebleven. Op zolder heb ik die
angst het meest gevoeld; daar sliep ik.
Op angstige momenten liep ik zachtjes
naar beneden en zat dan onder aan de
trap. Zodra ik mijn vaders stem hoorde,
verdween de angst van dat moment.
Naar mijn gevoel heb ik uren onder aan
de trap gezeten. Mijn vader sprak eigenlijk nooit over waar hij mee bezig was.
Daar op de trap hoorde ik dat hij bij een
verzetsgroep zat."

“Het zou gisteren
gebeurd kunnen zijn,
maar het is al zo lang
geleden”
Verzet

"Ik hoorde over een actie op de Veluwe,
waar een trein met opgepakte verzets-

“Mijn vader sprak eigenlijk nooit over waar hij mee bezig was.
Daar op de trap hoorde ik dat hij bij een verzetsgroep zat”
strijders richting Polen tegengehouden
moest worden. Ook machinisten maakten deel uit van het verzet. Een paar
dagen later hoorde ik dat het gelukt was
om ze te bevrijden. Opnieuw zat ik onder aan de trap om de stemmen te horen. Ik hoorde zo een heel andere vader.
Niet de vader die alleen maar zweeg. Hij
werkte bij de Nederlandse Spoorwegen
op kantoor aan de Catharijnesingel: de
Inktpot. Ik ben er nog niet zolang geleden geweest om te vragen naar de jaren
van het verzet. Een publicatie over die
tijd was er wellicht. Er werd, leek het,
nog steeds gezwegen."

Soldaten op het schoolplein

“De laatste tijd wandel ik meer door
mijn oude buurt. Vorige week nog liep
ik door de Burgemeester van der Voort
van Zijplaan en slenterde door naar de
Professor Van Bemmelenlaan. Het heeft
me jaren gekost voor ik weer langs het
schoolplein aan de Van Bemmelenlaan
durfde te lopen. Hoe overdreven dat
ook klinkt. Op die plek stond ik oog in

oog met Duitse soldaten. Ze kwamen op
me aflopen. In mijn hand hield ik de
tas vol aardappelschillen met onderin
Het Opregt Huisorgaan: een kort verslag van wat er op radio Oranje gezegd
werd, meer dan een A-viertje was het,
uitgetikt door Leo Nelissen, die bij ons
thuis was ondergedoken. Dat stencil,
zoals het toen heette, bracht ik bij een
paar adressen langs. Een van die Duitse
soldaten blies ineens op een fluitje. Dat
was mijn redding. De soldaten gingen
schaften op het schoolplein.

“Op die plek stond ik
oog in oog met Duitse
soldaten. Ze kwamen op
me aflopen”
Toen ik daar laatst weer liep, was ik
weer dat angstige jongetje dat alleen
maar kon denken dat het mis was. Dat
die soldaten wel op me af waren gekomen en mij hadden afgevoerd. Dat ze

langs ons huis waren gegaan en tussen
het plafond de typemachine, de stencilmachine en de radio zouden ontdekken
en natuurlijk ook Leo Nelissen.”

Bevrijding

“In de oorlog zag je overdag vrijwel
geen mannen op straat, en ook de vrouwen waren thuis. Allen wij, de kinderen,
waren op straat. Nu ik je dit vertel, herinner ik dat we met pannetjes naar de
waterpomp op de Professor Adolf Mayerlaan liepen. In de hongerwinter van ’44
was er verder niets meer. Het is jammer
dat de waterpomp is afgebroken; het
deksel tussen het gras herinnert nog aan
die plek. Op de dag van de bevrijding
zag ik ineens wel mannen en vrouwen
op straat. Ik wilde naar buiten maar dat
mocht niet; het ontroert me nog steeds.
De oorlog was misschien nog niet echt
voorbij, hoorde ik mijn vader zeggen. Ik
wilde maar een ding: naar buiten, naar
het feest, maar ik keek door het raam
waar mijn vader net de verduistering
had weggehaald.”
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Draaiwegplein op de schop!
Staatslieden & Lauwerecht
TEKST JOSÉ BOON

Fietsers op de stoep is een fenomeen
dat in heel Utrecht bekend is, maar op
het Draaiwegpleintje maken ze het wel
heel bont. Bewoners brachten dit probleem naar de gemeente via het Bewonersplatform Lauwerecht & Staatsliedenbuurt. Eind 2019 is het zover en
starten de werkzaamheden.
Sinds februari 2019 werkt Maarten Grienberger op het wijkbureau Noordoost
(gemeente Utrecht). Al snel maakte hij
kennis met het buurtinitiatief ‘Verklein
me plein’. Maarten: "Toen ik ging kijken
zag ik gelijk fietsers, brommers en zelfs
een motor over het pleintje rijden. Als
wijkadviseur probeer ik initiatieven zoals
deze verder te brengen. Ik heb wel gezegd dat we dit echt samen moeten oppakken."
En zo ontstond er een vruchtbare samenwerking. De gemeente maakte budget

vrij, en ook de ondernemers aan het plein
legden geld bij elkaar. Met bewoners, ondernemers, een verkeersdeskundige en
een ontwerper kwamen meerdere plannen voorbij. "We dachten dat het effectief zou zijn om fietsers vanuit het zuiden die naar rechts gaan, te ontzien van
het stoplicht," legt Maarten uit. "Maar
omdat de Draaiweg daar smaller wordt
en er geen fietspad meer is, wordt dat
gevaarlijk met de auto’s die tegelijkertijd
van de overkant komen. Wat we wel gaan
doen is het ophogen van de trottoirband
waar iedereen nu de stoep op komt. Ook
plaatsen we een extra plantenbak op
het plein, in het verlengde van de bestaande plantenbakken. Plantenbakken
zijn mooie objecten om verkeer in goede
banen te leiden."
Maarten kijkt terug op een fantastische
samenwerking met de buurt. "Wat een
volhardende, constructieve en kritische

bewoners. Er is daar veel passie voor de
omgeving." Hij benadrukt ook dat geen
enkele plek 100 % veilig kan zijn. "Maar
mocht nou blijken dat er echt meer nodig
is, dan weten we elkaar te vinden en dan
gaan we gewoon weer met zijn allen om
tafel."

Meedoen met het Bewonersplatform

Staatslieden & Lauwerecht?
Stuur dan een mailtje naar
info@thesocialfirm.nl of kijk op
www.facebook.com/groups/Bewonersplatform
Volgende bijeenkomsten:
dinsdag 22 oktober 19.30-21.00 uur
dinsdag 3 december 19.30-21.00 uur
Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht.
Aanmelden via info@thesocialfirm.nl,
is niet nodig. Kom vooral langs!

Hoe leuk
kan werken zijn
bij dé grootste kinderopvang
organisatie in Utrecht!

• Fijne werksfeer en leuke collega's
• Uitdagend en zinvol werk
• Plezier en groei door ontwikkeling

• Uiteenlopende werklocaties
• Prachtige sport- en natuurlocaties
• Flexibiliteit

vacatures@ludens.nl I 030 - 236 15 35 I www.ludens.nl
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Peter telt stappen
professioneel en
toch dichtbij

Notities van een niet-sporter

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

“Je eigen kleur geven
aan de uitvaart”
Sandra van der Pas
(Tuindorp Utrecht)

24 UUR l 06 553 033 85 l PASSAGEUITVAARTEN.NL

Het is half vier in de middag als ik tegen Jeka zeg: “Kom we moeten uit.” Ze hoort me
niet en slaapt door. Ik roep nog een keer haar naam. Haar ogen gaan open en ze rekt
zich langzaam uit, laat zich van de bank glijden, kijkt me aan alsof ze wil vragen: “Ja, en
wat nu?” Ze rekt zich nog een keer uit en loopt ineens ongeduldig om me heen. Ze heeft
gezien dat ik mijn oude renschoenen aantrok, waarmee ik ooit drie keer in de week mijn
rondje naar Fort Blauwkapel liep. Ik heb het niet lang volgehouden. Op een dag eindigde
een onhandige run om de bus te halen, abrupt op de eerste hulp. Mijn renschoenen
stonden lang ongebruikt in de kast. Tot Jeka kwam en ik ze weer aantrok om dezelfde
rondjes als toen te lopen; wel wandelend met haar aan de riem. En gaat er geen dag
voorbij of ik kijk wel even op mijn iPhone, waarop ik sinds kort een stappenteller heb.
“Kom, we gaan! Tijdens het wandelen worden je woorden aangereikt. Het stelt je in
staat het ritme van woorden te horen terwijl je ze in gedachten schrijft.” Ze kijkt me
aan. In haar blik lees ik: “gaan we nog?” “De tekst is van Paul Auster,”prevel ik. Het
zegt haar niets. Een schrijver. Tijdens de uren waarin we samen zijn, heb ik de onbedwingbare behoefte haar van alles te vertellen. Ze drukt haar neus tegen de voordeur
en we lopen naar buiten, het bruggetje over en het park in. We passeren de voetbalkooi
waarvan de deur altijd openstaat. Aan het einde van het park gaan we het volgende
bruggetje over, slaan naar rechts en lopen in de richting van de Voorveldse Polder. Bij
Hercules zwermen in de verte voetballers over het zachte gras. Het lijkt alsof er niet
geroepen, niet geschreeuwd wordt. We horen alleen het zachte bonken van de schoppen. Even staan we stil bij het hek. Jeka blijft rustig naast me staan. Ik zeg haar dat ik
niets van voetbal weet. Ook dat zegt haar natuurlijk niets. Ze luistert niet en snuffelt
aan het gras. Dat ik de buitenspelregel niet snap, het altijd te snel voor me gaat, hoef
ik haar ook niet uit te leggen.
In sport ben ik nooit handig geweest. Als ik al iets aan sport deed, dan was het heel
kortdurend. In een doos zitten nog een paar diploma’s van de Judoschool. Als ik aan
die woensdagmiddagen denk hoor ik Jan Kuilman weer tegen me schreeuwen: “break,
break!” Ik probeerde alleen maar wat. Bart Jan lag onder me naar adem te happen.
Eindelijk had ik hem ook eens gevloerd.

030 - 666 22 44
amentiuitvaartverzorging.nl

Nabestaanden beoordelen
ons met een 9,7

• verkoop
• aankoop
• taxatie
• verhuur
• beheer

www.wijmakelaardij.nl

We lopen verder en ik schrijf voor dit stukje al een paar woorden in mijn hoofd. Thuis
kijk ik weer op mijn iPhone: 11.822 stappen en 11 verdiepingen. Waarom ben ik verslaafd aan dat malle ding? Of is dit nu eindelijk wel een sport? Ik schop mijn renschoenen uit en geef Jeka een koekje.

Peter Boer is schrijver en woont en werkt in Voordorp. Hij schreef twee boeken, en columns
en verhalen voor diverse tijdschriften, zoals Ons Utrecht, Nivon en Ons Amsterdam.
Lees ook: www.voortuinnetwerk.nl/peter-schrijft

KERAMIEK BESCHILDEREN VOOR JONG & OUD

Atelier Pompidoe
Samuel van
Houtenstraat 22
Utrecht (stad)

Liefdevol maatwerk met oog voor detail

Simone Scholts en Meta Stevens verzorgen uitvaarten in en rondom Utrecht.
Onafhankelijk, persoonlijk en creatief, met waardering voor het leven.
Dag en nacht bereikbaar 030-737 02 02 www.sensuitvaarten.nl
Ons kantoor zit bij de Dominicuskerk op Palestrinastraat 1-B. Welkom!

Voorlopig alleen geopend op afspraak op donderdag t/m zaterdag
tel: 06-204 757 59, mail: info@pompidoe.net

info@pompidoe.net
www.pompidoe.net

Dag en nacht bereikbaar 030 – 737 02 02 www.sensuitvaarten.nl

MENSENWIJK

23

Naoorlogse H-school
Het schoolgebouw aan de Wevelaan in Tuindorp-Oost lijkt nadrukkelijk geen architectonisch hoogstandje, maar is toch van enige
waarde. Het is een erfenis uit de naoorlogse bouwperiode. Als uitbreiding van het
vooroorlogse Tuindorp werd Tuindorp-Oost
ontwikkeld tot een keurige middenstandswijk in het groen. Daarbij werden ongekend
veel (buurt)scholen gebouwd. Aanvankelijk
waren ze allemaal in de groene zone langs
de Oosterspoorbaan gepland maar uiteindelijk werden ze toch verspreid door de wijk
als zogenaamde H-scholen. Dit volgens het
bouwsysteem MUWI van Muys en De Winter,
een arbeidsbesparende nieuwe bouwmethode. Deze MUWI-scholen hadden allen een Hvormige opzet, een centraal trappenhuis en
lokalen aan weerszijden met grote raampartijen. Anno 2019 is het gebouw in gebruik
bij de Regenboogschool, de Paulusschool
en (in een van de lokalen) Het Wevehuis
als buurtruimte. Al jaren worden daar onder
andere Hatha yoga, meditatie, Indiase dans,
Ismakogie-beweging en andere sportlessen
gegeven. Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht.
www.wevehuis.nl

FOTO VICKY PRONK
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