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Redactie
Er ligt weer een goedgevuld buurtmaga-
zine voor je klaar! Met een leuk verhaal 
over het stoere orkest De Noordooster, 
dat meer muzikanten zoekt. En een mooi  
verhaal over vrijwilligers bij mensen 
met dementie. Misschien wil jij 
ook vrijwilliger worden, na het  
lezen van dit verhaal. Er zijn heel 
veel mensen die graag een vrijwilliger  
willen, er is zelfs een wachtlijst. 
En ga je ook een keer gezellig eten bij 
het Buurtdiner? Het volgende Buurt-
diner is op een schrikkeldag, op 29  
februari 2020.  
Verder hebben we op de middenpagina 
de mooie kastanjeboom van het Willem 
van Noortplein. Als het goed is komen 
er binnenkort weer kerstlichtjes in. Dan 
is de winter echt begonnen.

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.

TEKST ROSA BALRAK 

Afscheid Rosa
Na negentien jaar in het  
welzijnswerk heb ik besloten 
om een andere weg in te slaan. Als 
stagiaire kwam ik ooit in de wijk Over-
vecht waar ik activiteiten opzette voor kinderen in 
speeltuinen en buurtcentra. Daarna kwam ik als sociaal 
makelaar op speeltuin Griftsteede en Buurtcentrum de 
Leeuw. 

Als sociaal makelaar speelde ik altijd in op wat er wijkge-
richt nodig was. Waar hebben mensen behoefte aan en hoe 
haal je het beste in iemand naar boven. Hierdoor ontdekte 
ik ook mijn eigen passie en wat ik nodig heb. En dat is het 
diepere contact met mensen, de verhalen achter de perso-
nen. Het in contact zijn met elkaar, waarin alles er mag zijn 
zonder oordeel. 

Naast het werk heb ik nu ook de opleiding Inca Sjamanisme 
bijna afgerond. In deze opleiding besefte ik hoe ver mensen 
in deze tijd van hun eigen natuur verwijderd zijn en hoe je 
vanuit hele oude wijsheid weer terug kan komen bij jouw 
eigen passie en creativiteit. Het enthousiasme hierover is 
zo sterk geworden, dat ik de stoute schoenen aan ga trek-
ken en als eigen ondernemer ga beginnen. Ik heb een prak-
tijk in energetisch werk geopend. Waarin ik mensen help 
om los te laten wat hen tegenhoudt gelukkig te zijn. 
Daarnaast ga ik bijeenkomsten organiseren voor vrouwen en  
tieners, teams en ook vrijgezellenfeesten. Allemaal om  
traditioneel echte verbinding te maken met jezelf en een  
diepe groepsverbinding te ervaren. Om rust terug te vinden in  
jezelf. Om te leren omgaan met stress en prestatiedruk. Maar 
ook om eenzaamheid tegen te gaan. Er liggen ook plannen 
om samen te werken met De Vreedzame School en om deze  
levenslessen een plek te geven in het onderwijs.

Kortom, ik bruis van energie om hiermee verder te gaan. Ik 
ben ontzettend dankbaar voor alle mooie leerzame jaren. 
En alle geweldige collega’s, bewoners en kinderen waarmee 
ik heb samengegewerkt. Hierdoor ben ik zodanig gegroeid 
dat ik deze nieuwe weg durf in te slaan.

Vervangend Sociaal makelaar jeugd 
Latifa Bali, 06-810 328 49, lbali@dock.nl

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

Sociaal makelaar senioren netwerken 
Reilif Bonse, 06-233 468 08, rbonse@dock.nl

DOCK
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Tandartspraktijk Veemarkt
Isis Bons (40) en Chawan Gareb (35) zijn sinds begin dit jaar Tandartspraktijk 
Veemarkt gestart. Vanuit de overtuiging dat het anders kan, persoonlijker. Zij 
behandelen hun patiënten zoals zij zelf behandeld zouden willen worden. Met 
respect en vertrouwen. “Angst voor de tandarts wordt hier altijd snel overwon-
nen. Kinderen krijgen bij ons ook alle aandacht die ze nodig hebben en we  
nemen ruim de tijd voor ze. We leggen alles goed uit en zorgen ervoor dat ze 
vrolijk de praktijk uit lopen. En dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen. “

Echt handig: de praktijk is ook op maandag- en donderdagavond en op zaterdag  
geopend. Prettig voor als je fulltime werkt of je dagen snel gevuld zijn. De tandartsen 
bieden volledig tandheelkundige zorg. Je kunt ook voor mondhygiëne behandelingen 
terecht in de praktijk. Bovendien bieden zij orthodontische behandelingen met de 
‘onzichtbare’ beugel van Invisalign. 

Tandartspraktijk Veemarkt is gevestigd in de nieuwe wijk Veemarkt in Utrecht, in een 
prachtig nieuw gebouwtje, in de voortuin van het huis waar Isis met haar man en 
twee kinderen woont. Chawan woont met haar vriend in Leidsche Rijn. Isis en Chawan 
werken nu al acht jaar samen en willen het hier zoveel mogelijk samen doen. “Het is 
prettig als je altijd bij dezelfde vertrouwde tandarts komt, niet steeds bij een andere. 
Dat bieden wij: persoonlijke behandeling, op maat voor elke patiënt.”

Tandartspraktijk Veemarkt
Livarstraat 51, 3573 SB Utrecht
030-410 01 13 
www.tandartspraktijkveemarkt.nl

Bijzondere 
ondernemer

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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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!
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VERHUISBEDRIJFUTRECHT
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T: 030 205 4444
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Bij het kamerkoor waar ik zing, begin-
nen we de repetitie met rekken, strekken, 
een beetje hummen en rustig inzingen. 
Bij De Noordooster gaat dat heel anders. 
Als de leden hun instrumenten hebben 
uitgepakt en gestemd, begint het orkest 
meteen te spelen, uit het hoofd en vol 
vuur. Stevig en stoer klinkt het, met een 
energiek ritme en spatgelijk. Hier spelen 
mensen die goed op elkaar zijn inge-
speeld en dat zie je ook aan de manier 
waarop Bart het orkest leidt. Hij dirigeert 
niet elke maat, maar laat de leden goed 
naar elkaar luisteren en samen muziek 
maken. 

Repeteren doen ze elke week, optreden 
doen ze regelmatig. Soms in volledige 
bezetting met Bart erbij, soms in kleiner 
gezelschap en zonder orkestleider. Dat 
verklaart meteen ook waarom ze zo goed 
naar elkaar kunnen luisteren tijdens het 
spelen! 

“Bart is sinds een jaar of twee onze or-
kestleider, maar de meeste leden spelen 
al best lang bij De Noordooster. Dat helpt 
enorm om goed met elkaar samen te spe-
len en op elkaar ingespeeld te raken, net 
als het feit dat we soms ook zonder Bart 
optreden.” 

“We zouden graag meer 
strijkers willen hebben, 
maar die hebben zich 
nog niet aangemeld”

Bijzonder
Aan het woord is Hilde van Amerongen, 
bestuurslid en een van de twee violisten 
van het orkest. “Onze bezetting is vrij 
bijzonder, niet volgens de regels hoe een 
orkest eruit hoort te zien, maar op basis 
van wat zich aandient.” 

Muzikanten gezocht!
Inderdaad, een orkest met acht klarinet-
ten en maar twee violen (en nog een he-
leboel andere instrumenten) hoor je niet 
wekelijks, tenzij je bij De Noordooster 
in De Leeuw de repetitie bezoekt. “We 
zouden bijvoorbeeld graag meer strijkers 
willen hebben, maar tot nu toe hebben 
die zich nog niet aangemeld.” Als ik vi-
olist zou zijn, had ik me al aangemeld. 
Wat een geweldig repertoire, een goede 
repetitiesfeer en een muzikaliteit!

Optreden
Het orkest treedt regelmatig op in de 
buurt, bij feestelijke gelegenheden of in 
scholen of bejaardentehuizen. Soms ook 
samen met andere muziekgezelschap-
pen. “Dit jaar hebben we onder andere 
gespeeld in de Bikkershof op de Groen 
moet je doen-dag en bij het feest voor 
het twintigjarig bestaan van het Grift-
park. In 2017 hebben we ter gelegenheid 

Stoer orkest 
 De Noordooster 

TEKST MIRJAM VAN ESTERIK

Wereldmuziekorkest De Noordooster is een van de 
kleurrijke amateurgezelschappen voor muziek in 
Utrecht. Uw verslaggever bezocht het orkest in buurt-
centrum De Leeuw, waar de leden en hun orkestleider 
Bart Lelivelt elke donderdagavond repeteren. 

van ons twintigjarig bestaan een heel 
bijzonder project gedaan: Oriatorium van 
een Vlucht. Geschreven door onze vorige 
dirigent Kay Krijnen, en uitgevoerd sa-
men met het Utrechtse Stadhuiskoor. Op 
de website van het orkest kun je het hele 
stuk bekijken en beluisteren.”

Zin om mee te doen?
Speel je zelf al enige tijd een instrument, 
kun je noten lezen en hou je van wereld-
muziek? Ga dan naar de contactpagina 
van de website van het orkest en laat een  
berichtje achter.

De Noordooster
Elke donderdagavond 
van 19.45-22.15 uur
Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1a, Utrecht
www.noordooster.com

Het orkest begint 
meteen te spelen, uit het 
hoofd en vol vuur. Stevig 
en stoer klinkt het, met 
een energiek ritme en 
spatgelijk.

FOTO JARNO VERHOEF



“Wat!? Ga je vandaag lees-moe-de-ren?” vraagt 
mijn vriend aan het ontbijt. 
“Hoezo leer jij kinderen lezen? Is dat jouw vak? 
Waar betaal ik eigenlijk nog belasting voor? Waar-
om moet mijn vrouw dat doen?" 

“Ik ben je vrouw niet”, antwoord ik, en dat klopt maar 
dat is een ander pijnpuntje. “Wist je trouwens dat  
Olivia  …” 
“Oh ja, heeft zij jou geronseld.”
“Eh ja, dat is haar taak. Zij is namelijk ook klassen-
moeder. Onder andere. En Sintmoeder, kerstmoeder, en 
opruimmoeder.” 
“Lieve hemel, met zulke moeders heb je geen school 
meer nodig. Doet die juf zelf ook nog wat? Kan zij 
anders niet bij ons op kantoor komen notuleren?” “Dat 
zou je wel willen”, zeg ik flauw. Want die nieuwe juf 
Ilse is een lekker wijf, dat zien we allemaal. 

“Er hangt een sfeer omheen 
alsof iedere niet direct herkende 
letter levenslange analfabetisme 
kan veroorzaken”

Analfabetisme
Vins begrijpt dan wel niet wat me bezielt, op school 
ben ik duidelijk in aanzien toegenomen door mijn 
nieuwe functie. Allerlei wildvreemde moeders willen 
opeens heel graag contact met me. Inmiddels weet ik 
dat ze dan komen informeren naar de voortgang van 
hun spruit. Langs hun neus weg vragen ze dan ook 
nog even wie er in de klas op welk niveau leest. Het 
is blijkbaar een heel ding, dat lezen. Er hangt een 
sfeer omheen alsof iedere niet direct herkende letter 
levenslange analfabetisme kan veroorzaken. 
Eigenlijk weet ik nooit zo goed wat ik tegen die vrou-
wen moet zeggen. Al die meisjes lijken zo op elkaar, 
dat ik de namen niet  kan onthouden. Ik schrijf ook 
nooit wat in die schriftjes. Daarin staan dan bij iedere 
naam dingen als: ‘Ging prima!’ Of, bij mijn Dylano: 
‘Hij haalt de u en de e nog door elkaar.’ En dat dan zes 
keer. Tot mijn schrik zag ik bij Dylano’s vriendje Arif 
staan: ‘Hij bakt er helemaal niets van.’

Rifgebergte
Als ik die ochtend door de gang loop op school, houdt 
Olivia me tegen: “Jij gaat vandaag met ze lezen hè?” 
vraagt ze nerveus. “Luister Kelly, als je Floris mee 
krijgt, wil ik er graag even bij zijn.” “Hoezo?” vraag 
ik. “Je kan thuis toch al met hem lezen?” 
“Lieverd, ik wil gewoon de vinger aan de pols houden. 
Houd dit even voor jezelf, maar het gaat niet zo goed. 
Hij spelt nog steeds, hij plakt nog niet. Ik oefen elke 
avond. Het is zo’n slimme jongen en ik denk telkens 
aan dyslexie, het kan bijna niet anders!” Haar onderlip 
gaat trillen, haar stem wordt schril.
“Olijf, jeetje, geef hem nou de tijd! Ze zitten net in 
groep 3, zoveel kinderen lezen nog niet vloeiend. 
Sommige meisjes niet en Dylano niet en Arif niet en 
…” Ze valt me sissend in de rede. “Ja DAAR vergelijk 
ik Floris dus NIET mee he. DAT is natuurlijk een heel 
ander verhaal.” “Waarom, omdat zijn ouders uit Ma-
rokko komen?” “Nou ja, uit het Rifgebergte hè, for 
your information”, snuift ze. 

“Het is zo’n slimme jongen 
en ik denk telkens aan dyslexie, 
het kan bijna niet anders!”
“Olijf, doe niet zo stom. Laat die stress los en laat 
mij gewoon lezen met die kinderen.” “Oké dan, maar 
Kel, wil je als-je-blieft geen dingen over Floris in het 
schriftje schrijven, je weet hoe dat gaat, voordat je 
het weet lult iedereen er over. Eerst even afwachten 
tot hij het dyslexie-onderzoek kan doen.”
“Prima, ik zet sowieso nooit wat in dat schriftje.”
Van de juf krijg ik eerst Arif, een boekje en het 
schriftje mee. We gaan samen in de gang zitten. Hij 
leest me langzaam maar bezwerend voor. Ik blader in-
tussen door het schriftje. Bij de datum van gisteren 
staat een nieuwe opmerking bij zijn naam: ‘Hij bakte 
er weer niets van! :-)’ Het is Olivia’s handschrift. 

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

Leesmoeder
Onze eigen 

luizenmoeder

Kelly

"Naast duurzaam 
is het ook nog 
eens goed voor 
de portemonnee"

FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING

KrijgdeKleertjes
Tia van der Let (57) is vrijwilliger 
bij KrijgdeKleertjes in Buurtcentrum 
de Leeuw. Behalve online ruilen van 
kledingpakketten via de website kun 
je ook terecht bij lokale ruilpunten 
in heel Nederland, waarvan er drie in 
Utrecht zijn.

Het ruilpunt in Tuinwijk bestaat sinds 
2017. Het is elke tweede zaterdag van 
de maand open van 12.00-14.00 uur. 
Tia kwam een keer kleding ruilen voor 
haar kleinzoon en is daarna vrijwilliger 
geworden, omdat ze het zo'n mooi duur-
zaam concept vindt. Je levert de te kleine 
kleding van je kind in en neemt passende 
kleertjes mee naar huis. Hoe leuk is dat?
De sfeer is gemoedelijk. Het is net een 
winkel met alle kleding netjes gesorteerd 
op maat. Deze keer is de wintercollectie 
uitgestald en iedereen snuffelt rustig 
rond op zoek naar iets leuks.
Als je kleding ruilt is een kleine bijdrage 
altijd welkom. Het ruilpunt zoekt ook nog 
meer vrijwilligers. Ruil je mee?
www.krijgdekleertjes.nl/ruilpunt/utrecht-
tuinwijk of www.facebook.com/KrijgdeK-
leertjesTuinwijk

MENSENWIJK  7
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Volksuinen in Noordoost

De gemeente Utrecht wil, net als de 
meeste steden in Nederland, slim 
energie besparen en meer duurzame 
energie opwekken. Er wordt gewerkt 
aan een duurzame warmtevoorziening, 
waarbij op den duur geen aardgas meer 
wordt gebruikt. Deze overgang gaat in 
stappen en uiteindelijk krijgen veel 
huishoudens ermee te maken. Er komt 
veel neer op bewoners zelf, maar waar 
vind je als bewoner eigenlijk informa-
tie en wat is de stand van zaken?  

Nederland van het gas af
Dat Nederland van het gas af moet, kan 
inmiddels niemand meer zijn ontgaan. 
Door het verbranden van aardgas stoten 
we CO2 uit en dat versterkt de opwar-
ming van de aarde. Ook halen we ons 
aardgas nu nog vooral uit Groningen, 
waar het oppompen leidt tot aardbevin-
gen. Bijna vanzelfsprekend dus dat moet 
worden overgeschakeld op andere ener-
giebronnen. Huizen kunnen  bijvoorbeeld 
verwarmd worden met een warmtenet, 
waarbij heet water de wijk instroomt 
via buizen. Of de gasgestookte cv-ketel 
wordt ingewisseld voor een elektrische 

warmtepomp. En koken gebeurt straks 
niet meer op gas, maar elektrisch. Alles 
bij elkaar een enorme operatie, die in 
stappen wordt uitgevoerd. In Nederland 
zijn inmiddels 27 proefwijken aangewe-
zen, die als eerste de overstap maken. In 
2021 moet binnen alle gemeenten één 
wijk van het gas af, zodat in 2030 an-
derhalf miljoen huizen van het gasnet-
werk zijn losgekoppeld. In 2050 moeten 
uiteindelijk alle huizen in Nederland het 
zonder gas stellen. 

Het Utrechtse Energieplan
Al in 2015, dus ruim voor de huidige 
ontwikkelingen uit, ontwikkelde de ge-
meente Utrecht in stadsgesprekken met 
165 willekeurig gekozen inwoners een 
energieplan voor de stad. Belangrijk on-
derdeel van dat plan is de inzet op de 
transitie naar een klimaatneutrale stad 
door middel van een brede aanpak, ge-
richt op zowel energie besparen als ener-
gie opwekken. De gemeente zocht en 
vond daarbij samenwerking met inwo-
ners, netbeheerders, bedrijven en orga-
nisaties en vormt samen met bestuurders 
van Stedin, Eneco, woningbouwcorpora-

ties, Energie-U een zogenaamde ‘Regie-
tafel Energietransitie’. Zij werken bin-
nen Energieagenda’s 2016-2019 samen 
om de overgang naar schone energie te 
versnellen. Belangrijk vraagstuk daarbij 
is het aardgasvrij maken van bestaande 
wijken en buurten, want veel bewoners 
verwarmen hun huis of gebouw nog met 
aardgas. Dat gaat de komende jaren ver-
anderen. 

Wijkaanpak in 2020 verwacht
In Utrecht zijn circa 120.000 woningen 
en 6.000 andere gebouwen aangesloten 
op aardgas. De gemeente wil dat in 2030 
minimaal 40.000 woningen of andere ge-
bouwen aardgasvrij zijn en werkt aan een 
andere warmtevoorziening. Op den duur 
kan dus geen gas meer gebruikt worden 
om te koken en te verwarmen. Maar hoe 
zorgt de gemeente ervoor dat iedereen 
deze overstap goed kan maken? Daartoe 
wordt momenteel samen met partijen 
in de stad gewerkt aan een plan waarin 
staat wanneer welke wijk van het aardgas 
afgaat en wat de duurzame alternatie-
ven kunnen zijn (Transitievisie Warmte). 
De gemeenteraad stelt dit plan in 2020 

vast. Dan is ook bekend wanneer welke 
buurt aardgasvrij wordt. Daarna wordt per 
buurt of wijk samen met bewoners en be-
drijven een uitvoeringsplan gemaakt. In 
Overvecht-Noord loopt momenteel al zo’n 
proces om te kijken naar de mogelijkhe-
den om de wijk aardgasvrij te maken.  

Gasvrije nieuwbouw in Noordoost
Sinds juli 2018 mogen er geen nieuw-
bouwhuizen meer gebouwd worden met 
een gasaansluiting omdat er inmiddels 
genoeg duurzame oplossingen zijn. Het 
kan echter voorkomen dat er toch nog 
woningen in Utrecht worden opgeleverd 
met een gasaansluiting omdat soms eer-
der al afspraken gemaakt zijn, die niet 
meer teruggedraaid kunnen worden.
Mooi voorbeeld van een gasvrije woon-
wijk is het Van LieflandPARK wat dit jaar 
gasvrij werd opgeleverd. Volledig gasloos, 
nul-op-de-meter, voorzien van groene da-
ken met veel zonnepanelen, duurzame en 
natuurlijke materialen, waterberging én 
een groot groen park pal voor de deur. 
Momenteel worden op het project Hart 
van de Cohenlaan, van VORM Collectief, 
woningen gebouwd die voldoen aan alle 
eisen voor nieuwbouw binnen het nieuwe 

Energiebeleid. Net als Blom Utrecht op 
het Veemarkt-terrein, gebouwd met steun 
van de gemeente en provincie Utrecht. 
Het Veemarkt-terrein is als geheel trou-
wens een van meest duurzame wijken van 
Nederland en al voor een deel gasvrij! 
Ook Stichting Student Housing (SSH) is 
een pilot gestart met het verduurzamen 
en aardgasvrij maken van een aantal wo-
ningen in het Tuindorp West Complex. 
Deze woningen worden volledig klimaat-
neutraal.
 
Bewonersinitiatieven 
Voor wie op zoek is naar duurzame bewo-
nersinitiatieven in Utrecht kan de web-
site www.jouwhuisslimmer.nl uitkomst 
bieden. Met onder andere inzicht, advies, 
aanbiedingen en bewonersverhalen, zo-
als het verhaal over Sander Ekstijn uit 
Voordorp, die zijn woning zelf aardgasvrij 
heeft gemaakt en openstelt voor geïnte-
resseerde buurtbewoners. 
Verder is er bijvoorbeeld het bewoners- 
initiatief www.energiekeburen.nl, een 
enthousiaste groep bewoners die graag 
wil bijdragen aan het verduurzamen van 
verschillende Utrechtse wijken, waar-
onder Noordoost. En er is de werkgroep 

Warm Tuindorp, een initiatief van wijk-
genoot Jan Dirk Buining en gesteund door 
Energie-U, die buurtgenoten informeert 
over gemeentelijk beleid, alternatieven 
voor aardgas en mogelijkheden om nu al 
het energieverbruik terug te dringen. 

Meepraten?
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat 
energiecoöperatie Energie-U al langere 
tijd het voortouw neemt om burgers te 
betrekken bij de energietransitie. De co-
operatie vormt de katalysator van diverse 
energie-initiatieven in de stad en deelt 
kennis over hoe onze energievoorzie-
ning duurzamer, leuker, goedkoper, eer-
lijker en slimmer gemaakt kan worden. 
Zo is Energie-U afgelopen november het  
bewonerspanel Utrecht Aardgasvrij 
gestart. Hierin nemen bewoners plaats 
die een actieve rol willen spelen in de 
Utrechtse warmtetransitie door met el-
kaar in gesprek te gaan, feedback/sug-
gesties te geven en te sparren. 

Hoe je het ook wendt of keert, dat bewo-
ners een centrale rol gaan spelen in deze 
enorme operatie staat als een paal boven 
water, ook in Noordoost!  

Noordoost aardgasvrij
de stand van zaken

TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO'S (VAN LIEFLANDPARK) VICKY PRONK

Mooi voorbeeld van een gasvrije 
woonwijk is het Van LieflandPARK 
wat dit jaar gasvrij werd opgeleverd
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Sander:
“Wij vinden koken 
leuk, eten lekker en  
iedereen vermaakt 
zich goed! Daarom 
doen we het graag!”

ZIMIHC theater 
Wittevrouwen 
TEKST PETE BARNES FOTO GUUS MADERN

Hét podium voor iedereen!

Bij ZIMIHC theater Wittevrouwen staat de amateur-
kunstenaar op de eerste plaats. In ons gebouw repe-
teren theatergroepen, koren, dansers, muzikanten en 
andere kunstenaars het hele jaar door. Veel van deze 
groepen geven regelmatig voorstellingen of kleine  
concerten in ons theater. In de foyer zijn er ook elke zes 
weken nieuwe exposities te bewonderen. 

Livemuziek elke 2e donderdag
Naast het faciliteren van amateurkunst heeft ZIMIHC een 
eigen programmering. Neem de ZIMIHC-sessies als voor-
beeld: elke tweede donderdag van de maand kun je in onze 
gezellige foyer terecht voor een intiem concert van twee 
opkomende singer-songwriters. Als je fan bent van akoesti-
sche muziek dan is deze avond voor jou! 

Houd je meer van comedy? 
Dan kun je bij onze maandelijks terugkerende ZIMIHC  
IMPRO Comedy avond terecht, geschikt voor liefhebbers 
van improvisatietheater. Vaak worden deze avonden vooraf-
gegaan door workshops theatersport!

Zelf zingen?
Heb je zin om zelf het podium op te gaan? Ieder kwartaal is 
het Stemlokaal in onze foyer te vinden. Deze middag geeft 
solozangers de kans om te oefenen op hét vocaal open po-
dium van Utrecht. 

Theater voor kinderen
Zoek je iets leuks om op een zondagmiddag samen met de 
hele familie te doen? In ons theater is er ook een afwis-
selend programma voor kinderen. 

Er is altijd iets te doen voor jong en oud bij ZIMIHC! Houd 
onze agenda in de gaten. We hopen je snel te zien op de 
Bouwstraat. Zie onze website voor meer informatie.

Buurtdiner
De koks van Buurtdiner: Stephan  
Peterse (36), Sander Ekstijn (54) en 
Tom Duindam (67) vinden het leuk 
om zo nu en dan voor grote groepen 
te koken. 

Sander kookt ook voor De Eettafel  
(1e dinsdag en 3e donderdag van de 
maand, ook in De Leeuw) en voor Samen 
Soepen. Sander: “Buurtdiner is lekker 
divers, er komen mensen van 30-80 jaar. 
En er komt ook een man speciaal om de  
Nederlandse taal te oefenen, erg leuk. 
We zijn als koks een goed team, en  
vinden alle drie koken erg leuk! 
De keuken hier is ook prachtig. En de 
avonden die we tot nu toe hebben  
gehouden zijn gezellig. Maar… er  
mogen nog wel wat meer mensen bij!” 

Stephan: “Het is een leuke uitdaging 
om voor een klein bedrag een mooie 
maaltijd neer te zetten. Maar hoe meer 
mensen er zijn, hoe beter dat gaat."

www.buurtdiner.com

Buurtdiner is 
3x per jaar, 

de volgende keer is op:
Donderdag 29 februari 2020!

Inloop vanaf 18.00 uur, 
eten om 18.30 uur.

Driegangendiner kost e 6,- 
water gratis, drankjes e 1,-

Locatie: Buurtcentrum de Leeuw, 
Samuel van Houtenstraat 1, 

Iedereen is welkom! 
Wel graag even aanmelden: 

info@buurtdiner.com

Stephan:
“Eigenlijk zouden 

mensen veel meer 
samen moeten 

eten. Dat is 
gewoon veel 
gezelliger.” 

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 organi-
seert ZIMIHC grote en kleine evenementen waarbij amateurkunst 
altijd de hoofdrol speelt. 

FEESTJE GEVEN? ZAALTJE HUREN? WELKOM IN ZIMIHC!

“Als de wereld 
begrijpelijk was, 
zou er geen kunst 
bestaan”
Albert Camus (1913-1960)
Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur (1956)
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De kaarsen 
van de kastanje
 
GEDICHT ED PENNINGA 
FOTO YVONNE VAN ZAANEN

Het schijnt dat eeuwen terug 

de rechtspraak plaatsvond

vanaf een flauw hellende heuvel

door wijze mannen (sorry dames)

gezeten op geboende zwerfkeien

in de schaduw van oude eiken.

 Soms, na het wegbrengen van

 weer een plastic zak vol plastic,

 loop ik rond het hekwerk van

 het Willem van Noortplantsoen

 en zie de trotse kaarsen staan

 van de vertrouwde oude kastanje.

Er is helaas geen hellende heuvel

laat staan een geboende zwerfkei

maar, rond kerst en oud en nieuw

hangen er kaarsen aan de takken;

die werpen licht op donkere dagen

met de belofte van ‘n nieuw begin!
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LEF030

In de gemeente Utrecht wonen zo'n 
drieduizend mensen met dementie. Er 
is veel eenzaamheid bij deze ouderen 
en overbelasting bij hun mantelzor-
gers. We praten met Trinique Brouwer 
en Hannebeth Bosker, twee vrijwilli-
gers die de ouderen bezoeken en be-
geleiden en daarmee ook meteen de 
mantelzorgers wat ontlasten.

Trinique Brouwer (69 jaar, vrijwilliger bij 
Voorveldse Hof) stopte als teamleider bij 
Slachtofferhulp Nederland toen bij haar 
moeder beginnend alzheimer werd gecon-
stateerd. Samen met familieleden zorgde 
ze nog een tijd voor haar moeder die op 
deze manier op haar vertrouwde plekje 
kon blijven wonen. Na een fikse valpartij 
werd het helaas toch tijd om te verhuizen 
naar een plek met meer zorg en zo kwam 
haar moeder in Voorveldse Hof te wonen. 
Trinique vertelt dat het een fijne plek 
bleek met rust en liefdevolle aandacht. 

Een jaar nadat haar moeder was overle-
den besloot ze om zich bij Voorveldse Hof 
aan te melden voor vrijwilligerswerk. Ze 
krijgt sindsdien regelmatig een overzicht 
van de vaste en de bijzondere activitei-
ten waarvoor ze zich kan inschrijven als 
begeleider. Trinique kiest vooral voor cre-
atieve en kunstzinnige activiteiten maar 

ook voor muziek en dans. Ze vindt het 
leuk om de mensen mee te nemen naar 
de dansvloer. “Laatst danste ik drie keer 
achter elkaar met een mevrouw die nog 
nooit gedanst had, geweldig!” 

Of bewoners haar herkennen durft ze niet 
te zeggen, maar met haar geduld, aan-
dacht en  humor voelen de mensen zich 
op hun gemak bij haar. En zij voelt zich 
thuis in het wooncomplex en gaat na 
de activiteiten blij en vol energie weer 
naar huis. Een voorbeeld van een mooi 
moment bij haar werkzaamheden? Wan-
neer iemand aan het einde van een busrit 
langs bekende plekken in Utrecht zegt: 
“Wat een feest der herkenning!”

“Laatst danste ik drie keer 
achter elkaar met een 
mevrouw die nog nooit 
gedanst had, geweldig!”

Vrijwilliger worden bij Voorveldse Hof?
Voorveldse Hof, gevestigd in de nieuwe 
wijk Veemarkt, is een wooncomplex met 
24-uurs zorg voor 56 bewoners met de-
mentie. Je kunt hier als vrijwilliger uit-
eenlopende activiteiten verzorgen zoals 
bijvoorbeeld: wandelen, voorlezen of cre-
atieve activiteiten. Eigen inbreng is ook 
van harte welkom! Ook mag je deelnemen 
aan een training over (omgaan met) de-
mentie, is er een informatief blad en zijn 
er vrijwilligersavonden.

Meer informatie over Voorveldse Hof
Blaarkopstraat 1, Utrecht 
030-282 24 40

Aanmelden als vrijwilliger:
Ragonda van der Spek 
06-207 586 17
rvanderspek@axioncontinu.nl

Hannebeth Bosker (34 jaar, vrijwilliger 
bij Hulp bij Dementie) werkte al een tijd-
je als huisarts in Utrecht toen ze besloot 
om daarnaast ook vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Ze maakte een afspraak bij U 
Centraal en vond het een prettige, profes-
sionele organisatie die kijkt naar wie je 
bent, wat je leuk vindt en wat je kunt als 
vrijwilliger. Ze kwam erachter dat ze zich 
graag bij Hulp bij Dementie wilde aan-
sluiten. Vooral omdat ze als huisarts geen 
tijd heeft voor een kopje koffie, wande-
ling of praatje.

Ze heeft nu een vast bezoekadres bij een 
man met dementie waar ze eens in de 
twee weken op bezoek gaat. Zijn vrouw, 
die hem verzorgt, wordt daarmee ontlast 
want die kan hem niet alleen laten in 
huis en is erg gebonden. Meestal neemt 
Hannebeth iets mee zoals een spelletje of 
iets creatiefs maar het gaat vooral om de 

sfeer en de aandacht. En het feit dat ze 
de moeite neemt om op bezoek te komen. 

“Hij gooide zijn handen 
in de lucht van blijd-
schap toen ik aan kwam 
lopen”
Zelf wordt ze ook heel blij van het be-
zoek: “Hij gooide zijn handen in de lucht 
van blijdschap toen ik vorige keer aan 
kwam lopen”, zegt ze. “Het is een heel 
lieve man die ook laat weten dat hij het 
leuk vindt dat ik er ben. Iets heel sim-
pels, zoals een bezoekje aan het tuin-
centrum, daar kan hij écht van genie-
ten. In de auto, op weg naar huis, legde 
hij zijn hand op de mijne en zei van-
uit het hart: ik vind het zó gezellig, zó  
gezellig!”

Hulp bij Dementie zoekt vrijwilligers
Hulp bij Dementie is een onderdeel 
van de welzijnsorganisatie U Centraal 
en heeft momenteel een wachtlijst van 
mensen die graag bezoek willen ontvan-
gen. Daarom is men op zoek naar extra 
bezoekvrijwilligers. Heb je ongeveer 
twee uur per week of per twee weken de 
tijd gedurende minimaal een halfjaar? 
Je kunt veel betekenen met een kopje  
koffie, een wandeling, een spelletje doen 
of de krant voor te lezen. Je krijgt scho-
ling in het omgaan met mensen met  
dementie en een goede begeleiding. 

Meer informatie 
of aanmelden als vrijwilliger:
Andrea Lehr/ Ilja Rodermans
030-236 17 42
hulpbijdementie@u-centraal.nl

Vrijwilligers 
bij mensen met 
dementie
TEKST WENDY VAN ZANTEN 
FOTO'S SUZANNE ALTING

Trinique (linksvoor) maakt herfstknutsels met de groep in de Voorveldse Hof.

"Iets heel simpels, zoals een bezoekje aan het tuin-
centrum, daar kan hij écht van genieten. In de auto, 
op weg naar huis, legde hij zijn hand op de mijne en zei 
vanuit het hart: ik vind het zó gezellig, zó gezellig!”
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Beter Thuis
TEKST INGRID HORSTIK

Niet iedereen vindt het leuk om te koken en soms lukt 
het gewoon niet om (iedere dag) een lekkere, verse en 
vooral gezonde maaltijd te maken. Sommige mensen koken 
juist heel graag en maken met plezier ook maaltijden voor  
anderen. Stichting Thuisafgehaald brengt deze mensen bij 
elkaar. Wie niet kan of wil koken heeft zo de mogelijkheid 
om een vers gekookte maaltijd te eten en meteen zijn of 
haar buur te leren kennen. 

Vaste afspraak
Thuisafgehaald maakt vooral veel vaste afspraken tussen  
mensen die - vanwege hun gezondheid - niet meer (iedere dag) 
voor zichzelf kunnen koken. Na het aangeven van je (dieet) 
wensen, zoeken zij een geschikte thuiskok bij jou in de buurt 
die vanaf dat moment op een vaste dag in de week, tegen een 
vergoeding van de kostprijs, een maaltijd klaarmaakt en indien 
nodig komt langsbrengen. 

Vaak leidt het delen van de maaltijden tot meer contact. Zo ont-
vangt Selma (86) al sinds 5 jaar maaltijden van een thuiskok: 
“Ik heb een bijzondere band opgebouwd met mijn thuiskok. Ze 
heeft me zelfs geholpen toen ik in het ziekenhuis lag.”

Beter Thuis & Careyn
De noodzaak van het iedere dag eten van een gezonde en vers 
gekookte maaltijd wordt al lange tijd door meerdere partijen 
erkend. Daarom starten netwerkinitiatief Beter Thuis, Careyn en 
Buurtteams Utrecht nu samen met Stichting Thuisafgehaald een 
proef  in Utrecht Noordoost. Door bewoners die niet meer iedere 
dag zelf kunnen koken te koppelen aan een vrijwillige thuiskok, 
kunnen zij toch genieten van een verse maaltijd die door een 
goede buur is bereid. Voordeel kan ook zijn dat er minder hulp 
nodig is van professionele zorg. 

Aanmelden
Heb je interesse in een vaste afspraak met een thuiskok of wil 
je meer informatie? Neem contact op met Chantal van Stichting 
Thuisafgehaald. Zij is bereikbaar via info@thuisafgehaald.nl of 
06-834 471 97. 

Kerstdiensten in Noordoost
Tuindorpkerk, Professor Suringarlaan 1 (Tuindorp)
Dinsdag 24 december, 21.00 uur, Carols in de Tuin (Bas van den Berg)
Woensdag 25 december, 10.00 uur, Kerstviering (ds Piet Jan Rebel)

Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 (Tuindorp)
Dinsdag 24 december, 19.00 uur, Kerstavond met kerstspel m.m.v. het Kinderkoor (Jos Hettinga)
Dinsdag 24 december, 22.00 uur, Nachtmis, Eucharistieviering (Pastor Henk Oostendorp en Jos Hettinga)
Woensdag 25 december, 10.30 uur, Kerstmis Eucharistieviering (Pastor Henk Oostendorp en pastor Jos Hettinga)
Woensdag 25 december, 14.00 uur, ‘Kindje wiegen’. Het kerstverhaal wordt door de kinderen die aanwezig zijn gespeeld. 

Jeruzalemkerk, Kouwerplantsoen 1a (Tuindorp-Oost)
Woensdag 25 december, 10.30 uur, Kerstdienst (ds Koos Jonker)

't Eykpunt, Eykmanlaan 1 (Tuindorp-Oost)
Woensdag 25 december, 10.30 uur, Kerstdienst voor het hele gezin

Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138-A (Wittevrouwen) 
Dinsdag 24 december, 22.00 uur, Kerstavond (Lydia Kansen)
Woensdag 25 december, 10.00 uur, Kerstmorgen (Dirk de Bree)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lichtjestocht 
op zaterdag 21 december
 
Volg de honderden lichtjes door Tuindorp (-Oost) en ontmoet de engelen, de herders met hun schapen, rust even uit in de 
herberg, neem een kijkje in Jeruzalem en natuurlijk bij de kerststal. Ook dit jaar organiseren de kerken van Tuindorp (-Oost) 
weer een Lichtjestocht: HET kerstevenement vol verrassingen voor jong en oud dat je als Utrechter niet mag missen!
Voor kinderen is er een speurtocht uitgezet. En natuurlijk is er koffie, glühwein (e 1,-p.p.), chocolademelk en muziek.

Zaterdag 21 december 2019
Je kunt starten tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Het startpunt is in de Jeruzalemkerk bij Winkelcentrum De Gaard.
Meer info: www.lichtjestochtutrecht.nl

Samen eten met Kerstmis
Wil je de komende kerstdagen graag gezellig met anderen samen eten? 
Dat kan via Eet Mee. Wij maken graag een fijne match voor je op 24, 25 of 26 
december. Je kunt je aanmelden als eetadres en koken voor mensen of als gast 
en bij iemand aanschuiven. Aanmelden kan tot 15 december via  
030-221 34 98 of www.eetmee.nl.    
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En lekkere warme 
chocomelk drinken!

 Mississippidreef 15, Utrecht, www.vechtsebanen.nl

Kom schaatsen bij de Vechtsebanen
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Utrecht 
Natuurlijk
TEKST JESSICA VAN ESSEN

Griftsteede zoekt Maria’s & kunstenaars

Aan het einde van dit jaar...
… zijn we op Griftsteede alweer bezig met de voorbereidin-
gen van ons laatste evenement van het jaar, het kerstfeest op 
kerstavond. Een sfeervolle avond met een levende kerststal, 
muziek, kampvuur, poppentheater en warme chocomelk. 

Voor de levende kerststal zoeken wij drie Maria’s met een  
echte baby die op kerstavond maximaal zes maanden oud is. Elke  
Maria staat zo’n 30 tot 45 min in de levende kerststal tussen de  
schapen en de geiten en natuurlijk met Jozef en de herders. 
Het kerstfeest is op dinsdag 24 december van 17.00-19.00 uur.  

Kerststukjes maken
Wil je al eerder in kerststemming komen? Kom kerststukjes  
maken op woensdag 18 of zondag 22 december tussen  
14.00-16.00 uur. Kosten € 2,-. Aanmelden is niet nodig. 

En dan in het nieuwe jaar… 
… hebben we in de hal van Griftsteede ook weer elke zes 
weken een nieuwe expositie. Het zijn exposities die te maken 
hebben met natuur, duurzaamheid en/of met Utrecht. Soms 
zijn ze educatief, soms kunstzinnig en soms allebei. Vaak  
openen we de exposities feestelijk. 

Voor 2020 hebben we nog een aantal plekken voor kunstenaars 
om te exposeren. Past jouw kunst bij bovenstaande onderwer-
pen en heb je interesse om te exposeren?
Mail dan naar asta.koolhaas@utrechtnatuurlijk.nl. 

Maar natuurlijk hebben nog veel meer voor jullie in petto! 
Houd hiervoor de kalender van Griftsteede op onze website 
of op Facebook in de gaten.

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
www.facebook.com/Griftsteede

TEKST TIENEKE DE GROOT

Natuur 
Uilen

Langzaam lopen we in het donker naar de bron van het ge-
luid. Aan de overkant van de sloot en het spoor, vanuit de 
hoogste boom in het rijtje, horen we ‘kiekiekiekiekie’.  Een 
vrouwtje bosuil. Even later komt dit gekekker van een paar 
straten van ons vandaan. Ze moet onhoorbaar over ons heen 
zijn gevlogen. Van het mannetje die avond geen geluids-
spoor, geen ‘hoe-woehoe-hoehoehoehoe’ helaas.

Het is september en meerdere wijkbewoners meldden een man 
en een vrouw bosuil in het noorden van de wijk Voordorp. In 
de Friese en Betuwse graslanden is het een rijk muizenjaar ge-
weest. Misschien geldt dat ook voor onze omgeving? Zou kun-
nen, maar ook zonder muizenovervloed zitten er in de noord- en 
oostkant van de stad al jaren bosuilen; kijk maar eens op waar-
neming.nl. Toch heb ik ze hier lang niet gehoord of gezien, dus 
het was de moeite waard om even te gaan luisteren.

Vanwaar eigenlijk die luidruchtigheid in het donker? Tja, je moet 
iets verzinnen als mannetje om je eigen leefgebied af te bake-
nen tegenover concurrenten. Tegelijk hopen ze zo een vrouwtje 
te lokken. Vergelijkbaar met zangvogels dus. Of het kekkerende 
geluid van het vrouwtje een ‘ja’ of ‘geen interesse’, of ‘waar ben 

je’ betekent? Geen idee. Maar als het een positief antwoord 
was geldt dat ja-woord tot de dood hen scheidt. Aan het eind 
van de winter, in februari of maart heeft het vrouwtje een leg-
sel van enkele eieren geproduceerd. Dus niet in mei zoals het 
overbekende rijmpje suggereert. 

In april kan je de piekharig pluizige uilskuikens overdag  
onverstoorbaar op een tak zien zitten - de ouders met een 
waakzaam oog in de buurt. ’s Nachts gaan die op zoek naar 
muizen, andere kleine zoogdieren, vogels, kevers, kikkers en 
padden. Kieskeurigheid wat hun vleeshapje betreft kennen ze 
niet. De jacht op voedsel gebeurt trouwens onhoorbaar. Door 
de speciale vorm van de veren maken de vleugels geen geluid – 
menige buit zal dat te laat ondervonden hebben. 

Stel dat dit paartje ergens rond Voordorp een broedboom en 
voedsel vindt, dan kunnen we hopelijk door hun plaatstrouw-
heid nog jarenlang van ze genieten! Ik houd het in de gaten. 
En zal niet de enige zijn…

www.waarneming.nl
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Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.

Meedoen met 
het Bewonersplatform 
Staatslieden & Lauwerecht? 

Volgende bijeenkomst:
dinsdag 3 december 19.30-21.00 uur
Buurtcentrum de Leeuw 
Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht. 
Aanmelden is niet nodig. 
Kom vooral langs!
Meer info: info@thesocialfirm.nl 
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“Vanmorgen arriveerde ik met de bus 
iets te vroeg vanuit mijn woonplaats 
Breukelen bij het Utrechts Archief aan 
de Alexander Numankade. Ik ben eerst 
door mijn oude buurt gaan wandelen. 
Via het bruggetje over de Biltse Grift liep 
ik door de Bekkerstraat naar het huis 
waar ik geboren ben; in de Klaverstraat. 
Het Utrechts Archief is nu mijn thuis. Ik 
kom er graag voor mijn afspraken, zoals 
vandaag. Aan de leestafel zit ik dan het 
liefst. Vanaf die plek heb ik een mooi 
uitzicht op de buurt. Voor mij is Witte-
vrouwen een plek vol herinneringen. In 
mijn hoofd gaat dan een film van lang 
geleden steeds opnieuw draaien.”

BuurtApp
“Voor mijn oude huis op nummer 15 
stond ik even stil. Ik gluurde naar bin-
nen en de voordeur ging open. Aan de 
huidige bewoonster vertelde ik waarom 
ik zo door het raam gluurde. Ze vond 
het gelukkig niet zo vreemd. Ik vertelde 
haar dat wij vanmorgen nog een keer 

langs zouden komen en waarom. Ze was 
direct geïnteresseerd en wilde het zeker 
op de BuurtApp zetten. 

“Ik kan mijn herinne-
ringen, de gebeurtenis-
sen en de geuren uit de 
Tweede Wereldoorlog 
niet loslaten”
Ik kom dat niet vaak tegen als ik mijn 
herinneringen over de Tweede Wereld-
oorlog aan anderen vertel. Ze kunnen 
het ook moeilijk begrijpen, omdat ze er 
niet bij waren. Ook ik begrijp nog al-
tijd niet wat die oorlogsperiode met mij 
gedaan heeft. Ook al zien mensen mis-
schien wel dat het mij op een of andere 
manier raakt. Ik was nog maar een kleu-
ter in die tijd. Om het te kunnen be-
grijpen, ben ik al vroeg begonnen mijn 
herinneringen op te schrijven; vaak in 

schoolschriften en niet voor publicatie, 
maar gewoon voor mijzelf. Ik kan mijn 
herinneringen, de gebeurtenissen en 
de geuren uit de Tweede Wereldoorlog 
niet loslaten. Ook al was ik nog maar 
een kleuter. Nog zie ik de Canadese sol-
daat in de Biltstraat voor me waarvan 
ik een chocoladereep kreeg. Ik proef 
nog hoe de chocolade langzaam op mijn 
tong smolt. De geluiden uit de Tweede 
Wereldoorlog kan ik ook nog niet los-
laten, zoals die bulderende, brommende 
Engelse bommenwerper die op de huizen 
aan de Kapelstaat neerkwam. Er hangt 
nu een plaquette op nummer 47. Ik 
vind het jammer dat de naam van Aart 
Stravers daarop niet staat vermeld. Aart 
Stravers en ik zaten in dezelfde klas 
in de Bouwstraat waar nu het ZIMIHC  
theater zit.”

Zingende soldaten
Even later verlaten Johan Bakker en ik 
het archief en lopen naar het brugge-
tje over de Biltse Grift. “Hoe oud zal ik  

Schuilen voor het luchtalarm
TEKST PETER BOER

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 Johan  
Bakker (81 jaar), die opgroeide in Wittevrouwen. Hij zat op school in het 
gebouw waar nu ZIMIHC theater Wittevrouwen gehuisvest is.

precies geweest zijn? Toen ik op de 
Griftkade twee Duitse soldaten met hun 
geweer over de schouder zag. Uit het 
huis kwam iemand aangerend om fiet-
sen te verbergen, maar hij vluchtte al 
snel weg toen een van de soldaten iets 
riep en zijn geweer richtte om te gaan 
schieten. Ze namen de fietsen mee. Ik 
denk dat zij mij niet hebben gezien.” 

Zwerven
“Met mijn oudere broer Piet speelde ik 
en we zwierven door onze buurt. Tus-
sen de Grasstraat en de Griftkade lagen 
funderingen voor huizen die door de 
oorlog niet afgebouwd konden worden. 
Het was voor ons een ideale speelplaats. 
In 1944 viel een steen op de vinger van 
Piet. Moeder stuurde ons naar dokter 
Emmelot op de Burgemeester Reiger-
straat. Hij trok Piets nagel eruit. Dat 
was geen pretje. 
In de hongerwinter was er helemaal 
niets. Piet en ik slenterden altijd door 
de buurt. Hier op de hoek van de  

Goedestraat en de Griftstraat stond een 
broodmagere man om een stuk brood te 
bedelen. Hij zong zachtjes, misschien 
uit schaamte omdat hij ook niets had: 
‘Ik heb kinderen die mij vragen ‘vader 
geef mij een stukje brood.’ 

Bouwstraat
“De buitenzandbak was door een schut-
ting gescheiden van autogarage Nefkens 
aan de Biltstraat. De garage was door de 
Duitsers gevorderd. Het terrein stond 
vol met andere auto’s. Door de kieren 
van de schutting konden we de auto’s 
zien staan en de soldaten zien lopen. Op 
een dag riep Wout Groothuis, waarmee 
ik in de klas zat: “Vuile rotmof.” Ieder-
een schrok. Er gebeurde niets en toch 
moesten we direct naar binnen. Het was 
een fijne school waar ik me altijd vei-
lig voelde. Bij een luchtalarm liepen we 
naar het gymnastieklokaal waar nu de 
theaterzaal is. Op de plek waar jij en ik 
nu staan. Dat vind ik best bijzonder. Dit 
wilde ik je ook laten zien.” 

Ouders
Voor de kleuter uit 1944 lijkt het soms 
heel even dat bewuste jaar. “Het was 
overleven. Iedereen kwam op voor zich-
zelf, hoorde ik mijn vader zeggen. Ik 
heb mijn ouders nooit kunnen vragen 
hoe ze erin geslaagd zijn ons gezin in 
de hongerwinter te laten overleven. Na 
de oorlog werd niet veel over die oorlog 
gesproken. Ik heb ze ook niet kunnen 
vragen waarom dat zo was. Opnieuw 
beginnen was belangrijker dan terug-
kijken. Ik heb terugkijken altijd wel 
belangrijk gevonden. Ook realiseer ik 
me dat mijn herinneringen in de verge-
telheid zullen raken. Dat gebeurt ook 
met mijzelf. Daarom heb ik ook zo de 
behoefte om het op te schrijven. Dan 
blijft het nog eventjes bewaard. Vanuit 
het zolderraam aan de Klaverstraat heb 
ik de voedseldroppingen gezien en later 
het Zweedse wittebrood gegeten. Ook 
die smaak wil ik niet vergeten.” 

Bevrijding 
75 jaar
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“Bij een luchtalarm liepen we naar het gymnastieklokaal 
waar nu de theaterzaal van ZIMIHC is”

Foto links: Johan en zijn grote broer Piet
Boven: kleuterklas (Johan zit rechtsvoor)

Rechts: Johan met zijn moeder in de Klaverstraat
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Peter & Wederzijds
 
 
Introducé
“Ga je met me mee naar Wederzijds?” vroeg mijn lief op een ochtend. Sinds ze Weder-
zijds kent, hoor ik haar wel vaak over deze buurtcoöperatie in Utrecht Noordoost; een 
netwerk van mensen die zich van elkaar iets aantrekken, elkaar niet uit het oog willen 
verliezen. Een groep ‘jongere ouderen’ die iets vóór maar ook mét elkaar willen doen. 
Die elkaar helpen, maar elkaar ook vinden om bijvoorbeeld naar het Louis Hartlooper 
Complex te gaan om die ene film te zien. Dat vind ik best een prettig vooruitzicht.  
Wederzijds bestaat vijf jaar en viert feest. Een eerste lustrum. “Ga je met me mee? Het 
is een busreisje naar Bergen en Alkmaar. We gaan naar twee musea.” 

Een paar weken later zetten we onze fietsen bij restaurant De Helden op de Jan van 
Galenstraat op slot. Het is nog vroeg en toch al druk op straat; fietsers op weg naar 
school of werk. De touringcar ronkt al. Niet veel later draait de bus met Wederzijdsers 
de Kardinaal de Jongweg op. Ik heb een mooie plek bij het raam. De rit heb ik zo vaak 
gedaan; nu met een schoolreisjesgevoel. 
Een paar jaar ben ik niet in Alkmaar geweest; de stad waar mijn ouders oud  
werden. Ik was bijna tien toen we er kwamen wonen. Elf jaar later ging ik 'op  
kamers' en mijn eigen weg. Daarna is het nog lang even thuiskomen geweest.  
En dan Bergen, dat kunstenaarsdorp waar ik als jochie van tien nog niets van  
begreep. Mijn moeder zei zachtjes tegen mij, dat de 'Prins der Dichters' voor ons 
liep. Ik zag geen prins maar een oude man met een stok, die het Huis met de Pilaren  
binnenstapte. “Je moet later maar zijn gedichten lezen. Adriaan Roland Holst is zijn 
naam.” 
Voor de ingang van museum Kranenburgh is de groep van Wederzijds afgezet. In groep-
jes dwalen we door de zalen van het museum om de tentoonstelling Licht en Donker 
met werken van Edgar Fernhout te zien. We wandelen achter een gastvrouw aan die ons 
over Fernhout vertelt. Vroeger heeft ze vast voor de klas gestaan. “Herkent u deze man 
nog?” “Roland Holst”, klinkt het bijna in koor. Ik glip weg uit de groep en ga mijn eigen 
weg. Ik groet nu de 'Prins der Dichters', al staat hij met bronzen kop op een sokkel. Na 
anderhalf uur stappen we op de bus naar Alkmaar. 

In het Stedelijk Museum Alkmaar vertelt een gastvouw over de Toorop dynastie waartoe 
Edgar Fernhout behoorde: vader Jan Toorop, dochter Charley Toorop en kleinzoon Edgar 
Fernhout. Afgeleid door een levensgroot portret van Joost Zwagerman, denk ik ineens 
aan hem. Hij woonde in Alkmaar bij ons in de buurt. “Kunst verspreidt de wonder-
lijke suggestie dat ze door jou bezield kan raken,” staat op de gedenksteen voor Joost  
Zwagerman op de gevel van de bibliotheek. Ik had die gedenksteen wel willen zien en 
met een simpel knikje willen groeten. Het is al donker als we na de maandelijkse borrel 
bij De Helden onze fietsen van het slot halen: mijn Wederzijdser en ik, die mee mocht. 
Bij een volgend lustrum ben ik misschien geen introducé meer. 

vacatures@ludens.nl   I   030 - 236 15 35   I   www.ludens.nl

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

• Uiteenlopende werklocaties
• Prachtige sport- en natuurlocaties
• Flexibiliteit

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

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

“Je eigen kleur geven 
aan de uitvaart”

Sandra van der Pas
(Tuindorp Utrecht)
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professioneel en 
toch dichtbij 

030 238 00 38

www.dezwaanuitvaarten.nl

030 - 666 22 44 
amentiuitvaartverzorging.nl

 Nabestaanden beoordelen 
 ons met een  9,7 

De Wintermarkt 
Zondag 26 januari
TEKST IRENE EYSINK SMEETS • ILLUSTRATIE ILSE MEURSINGE

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. 
Ons kantoor zit bij de Dominicuskerk op Palestrinastraat 1-B. Welkom!

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

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

Er is de afgelopen tijd flink gereno-
veerd in Lauwerecht en Staatslieden-
buurt en er is veel nieuwbouw bijgeko-
men. Jij woont er vast met net zoveel 
plezier als wij! 

Maar… wie wonen daar nu eigenlijk al-
lemaal? Wie zijn jouw buren en wat doen 
ze eigenlijk in het dagelijks leven? 

Wie:
• heeft groene vingers, 
• heeft twee rechterhanden, 
• wil graag een keer een wandelingetje  
 maken, 
• zit om een oppas verlegen,
• heeft dezelfde hobby als jij?

Als je dat toch eens wist, dan worden de 
twee buurten nog mooier en socialer. En 
wonen we er straks met nog meer plezier 
en trots in een van deze buurten. En om 
daar achter te komen nodigen wij jou uit.

De Wintermarkt is een plek om elkaar 
op een ongedwongen manier te leren  
kennen. Onder het genot van een drankje 
bij Hygge kennismaken. Genieten van 
de optredens op het podium. Of strui-
nen langs de kraampjes om te zien welke  
producten en/of diensten de mensen uit 
de buurt te bieden hebben.

Kraam huren?
Ben jij die creatieveling die zelf kaarten 
maakt, sjaals breit, prachtige taarten 
bakt, stekjes kweekt of heerlijke hapjes 
kookt? Dan nodigen wij jou uit om ook 
een kraampje te huren en je talent met 
ons te delen! Je kunt je opgeven via 
vanbatenburgjulius@gmail.com. 

Save the date!
De Wintermarkt is op zondag 26 januari 
2020 van 12.00-17.00 uur in het park 
voor Hygge (Goeman Borgesiuslaan). 
Noteer je de datum alvast in je agenda?

• verkoop
• aankoop
• taxatie
• verhuur
• beheer

www.wijmakelaardij.nl

Direct vertrouwd in sportieve sfeer:
FITNESS, SLENDER YOU EN GROEPSLESSEN

Bel of kom langs voor een gratis proefles.
(tegenover station Overvecht op 50 meter van Tuindorp)

Arnodreef 42-46  
www.linewishfitclub.nl

030 - 26 26 777



Hostel de Hoek
Begeleid wonen in intieme setting

Hostel Domus Plus biedt huisvesting en zorg 
aan maximaal 26 dak- en thuislozen, onder 
de vlag van het Leger des Heils. Het hostel 
staat op de Hoek van de Kögllaan, net over 
het spoor en langs de Kardinaal de Jongweg. 
Het gebouw, naar een ontwerp van MEX archi-
tects uit Bilthoven, werd in 2006 opgeleverd 
en kent een bijzondere vorm, ontstaan uit de  
ligging langs een drukke toegangsweg naar de 
stad en de spoorlijn. 
De V-vorm van het gebouw fungeert als een 
scherm tegen de hoge geluidsbelasting uit de 
omgeving en zorgt voor een intieme binnen-
tuin met licht gekleurde gevels en daaraan de 
woon-/slaapkamers en gemeenschappelijke 
ruimtes. Opvallend zijn de gekleurde lang-
werpige raampartijen in de donkergekleurde 
buitengevel, die de lengte van het gebouw 
accentueren. Om de communicatie met de  
omringende buurt te waarborgen is de 
Buurtbeheergroep hostel De Hoek in het  
leven geroepen, die twee keer per jaar bij  
elkaar komt. 

FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD


