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GIERZWALUWKASTEN

Bijzondere
ondernemer

Dit is een hele rare tijd, deze coronacrisis. Een tijd waarin we worden
gedwongen stil te staan, bij onze naasten, onze gezondheid. Maar ook een
tijd waarin we elkaar erg hard nodig
hebben. We zijn ineens op een klein
sociaal netwerk aangewezen.
In deze Mens en Wijk mooie verhalen
over Vier het Leven, Touchee, Oma's
Soep, Walking dinner, Repair Café en De
Derde Helft... allemaal activiteiten die
momenteel even stilliggen.
Maar voor hulp van Schone Lei is
juist nu veel ruimte, DOCK biedt
coronahulp, Beter Thuis biedt een
robot en Wijkwijzer is gewoon
actief! Veel mooie verhaaltjes om te
lezen in dit nummer, en dat geeft
misschien weer wat hoop. Want hoop
hebben we nodig!

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, Suzanne Alting en Pieter Klein.

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit de wijken
Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Veemarkt,
Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt,
Hengeveldstraatbuurt.
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Schone Lei 365
Mirjam van Esterik, die sinds kort op de Veemarkt woont, vond het altijd al erg
leuk om vrienden en familie te helpen met opruimen. Het diploma professional
organizer heeft ze inmiddels vijftien jaar op zak. Drie jaar geleden begon ze met
haar bedrijf: Schone Lei 365.
Mirjam: “Mensen komen naar mij als het niet lukt om zelf op te ruimen. Dat kan verschillende redenen hebben. Een verhuizing, een sterfgeval, te druk met andere dingen
of een fysieke beperking. Tijdens het samen opruimen breng ik de nodige structuur
aan en geef ik de ruimte om stil te staan bij de spullen die mijn klanten weg willen
doen. Het is een belangrijke stap om vervolgens afstand te kunnen doen. Aan voorwerpen kleven nu eenmaal herinneringen. De fysieke ballast van spullen verdwijnt,
de herinneringen blijven en er ontstaat, letterlijk en figuurlijk, ruimte voor andere
dingen.”
Mirjam straalt als ze vertelt over haar werk: “Iedere keer is het bijzonder en mooi
werk. De situaties zijn heel verschillend en ieder vraagt een unieke aanpak.” Nadat
Mirjam gehoord heeft wat iemand wil bereiken met het opruimen en wegdoen, geeft
ze tips en adviezen hoe het opruimen kan worden aangepakt.
Mirjam geeft ook lezingen en workshops over opruimen en wegdoen van dierbare
spullen. “Vaak voor ouderen, die opgegroeid zijn in een tijdperk dat weggooien bij
wijze van spreken nog niet in het woordenboek stond. Ik merk dat mijn lezingen hen
aan het denken zetten. Ik adviseer altijd om op tijd te beginnen met opruimen, het
liefst met anderen. Zodat ze daarmee nieuwe mooie herinneringen kunnen creëren.
Voor henzelf, en voor de mensen met wie ze opruimen.”
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Onze klanten beoordelen ons gemiddeld
met een 9,1 en 99% beveelt ons aan!

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

Mirjam van Esterik, professional organizer
www.schonelei365.nl, 06-414 221 82, info@schonelei365.nl

De corona-uitbraak legt mooi bloot
hoe bereidwillig we zijn om een ander te
helpen. Toen de regering bekendmaakte welke
maatregelen moeten bijdragen aan het indammen van
de uitbraak, hebben we vanuit DOCK direct een oproep
gedaan om aan te geven of je hulp nodig hebt of hulp wilt
bieden. In korte tijd hebben zich 40 mensen gemeld die
graag iets voor hun buurtgenoot willen doen die in de zorg
werkt of wat kwetsbaarder is.
Als welzijnswerker zie ik echter al jaren dat het voor veel
mensen lastig is om hulp te vragen. We willen anderen vaak
niet belasten en trekken pas als het écht niet meer anders
kan aan de bel en vragen om hulp. Juist nú is het belangrijk om niet meer zelf naar de winkel te gaan, maar dit aan
mensen over te laten die minder kwetsbaar zijn en dit graag
voor je doen. Laten we openstaan voor de hulp die geboden
wordt. Voor beide partijen levert het iets op.
Ook zou ik willen oproepen om eens extra goed in jouw
straat te kijken en te bedenken wie in deze tijd misschien
wat hulp kan gebruiken. Het helpt misschien om een kaartje
door de bus te doen en aan te geven dat er aan ze wordt
gedacht, en dat je klaarstaat als er hulp nodig is. Samen
maken we het verschil!
Boodschappenhulp
Een buurtbewoner doet de boodschappen,
er is geen (fysiek) contact.
Reilif Bonse: rbonse@dock.nl, 06-233 468 08.
Maaltijden
Een maaltijd wordt op hygiënische wijze bereid en bezorgd.
info@thuisgekookt.nl of 06-834 471 97.
www.thuisgekookt.nl
Luisterend oor
De Luisterlijn voor een praatje en luisterend oor: 0900-0767
Speciaal voor ouderen de ANBO-lijn: 034-846 66 66
Informatie over hulp in de wijk:
www.nizu.nl/corona of 030-236 17 45.
---------------------------------------------------------------------

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

DOCK, 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
Jeugd: Latifa Bali, 06-810 328 49. lbali@dock.nl
Senioren: Reilif Bonse, 06-233 468 08, rbonse@dock.nl
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Gastvrouw met
innerlijke glimlach
bij De Derde Helft
TEKST PETER BOER FOTO REGINA VISSCHER

Het verleden valt meteen op als
Joke van Schie (82) mij binnenlaat. Op de oude werkbank van
haar vader staat nu keramiek. Aan
de muur hangen schilderijen. Tussen die schilderijen zie ik foto’s
van haar man Jan. “Ik noem hem
nog altijd mijn soulmate,” zegt Joke,
“en is het gek dat ik tegen zijn foto
praat? Ik vind van niet. Als ik van huis
wegga en later weer thuiskom, groet ik
hem met: ‘ik ben weer thuis.’ Zo is hij
nog een beetje bij me, wat natuurlijk
onzin is. Het gemis en de leegte blijft.
Er zijn dagen dat het heel goed met me
gaat, maar ik heb ook zo mijn offdays.
Negen jaar is niet niks. Ik dek nog
steeds niet de tafel; doe ik dat wel,
dan kijk ik naar een lege stoel.”
“Dertig jaar hadden we onze ambachtelijke slagerij in de Jan van Scorelstraat. We
werkten altijd hard en genoten van onze
zaak en van elkaar. Het verveelde geen

moment. Ons leven in de slagerij was een
fantastische tijd. Nu wil ik je iets laten
zien.” Ze staat op, loopt naar de gang
en komt terug met het uithangbord van
de slagerij. “Het is geschilderd door de
dochter van Dick Bruna. Leuk hé? Bruna
zelf kwam geregeld bij ons in de zaak en
vroeg dan om een onsje extra dungesneden rosbief. Het omgaan met klanten heb
ik heel fijn gevonden. Al was het maar
een praatje vanachter de toonbank.”

“Ik vind dat ik een echt mensen-mens
ben. Misschien ben ik daarom wel een
van de eersten bij De Derde Helft;
een van het eerste uur. Hercules was
mij niet onbekend, omdat ik daar op
dinsdag altijd tennis. Als gastvrouw
probeer ik op vrijdagmorgen mensen
over de streep te trekken. Aan de gezichten zie ik soms hoe moeilijk het is om de
eerste stap te zetten; uit je huis te stappen, de deur achter je dicht te slaan en
te gaan. Altijd hoop ik op ‘de innerlijke
glimlach’ zoals ik dat ooit bij yoga leerde. Dat mensen er lol in hebben om bij
De Derde Helft anderen te ontmoeten en
samen wat te doen. Het komt hopelijk
niet soft over als ik zeg: pak die hand en
stel je open. Ik wil daar als gastvouw van
De Derde Helft bij blijven helpen. Voor
mij is De Derde Helft een nieuw geluk geworden. Het maakt me iedere keer weer
blij.”

De Derde Helft biedt elke vrijdag vanaf 10.00 uur diverse sporten en activiteiten voor 55+. Denk aan tennis, badminton, fitness,
bridgen, scrabbelen, tekenen. Er zijn ook lezingen. Locatie: USV Hercules, Voorveldselaan 2, Utrecht. infoderdehelft@usvhercules.nl

VAKGARAGE AUTOWEERD UTRECHT
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“Ik zeg altijd tegen iedereen ‘hoi!’
op straat, en ik merk dat
mensen soms denken:
'huh die ken ik niet',
maar ik krijg bijna altijd
een glimlach terug!”

Fleur van IJperen (32 jaar) woont
met vriend Rik in de Staatsliedenbuurt. Zij is samen met Eva Leen
de drijvende kracht achter het
Bewonersplatform en zij zijn de aanjagers van de Wijkwijzer Noordoost.
Fleur is ook actief voor stichting
Big Brothers Big Sisters, waarvan
het kantoor in de Staatsliedenbuurt
staat. Dit is een maatjesproject dat
kwetsbare kinderen koppelt aan een
maatje voor langere tijd.
"Ik woon al vanaf mijn eerste levensjaar in Noordoost. Lekker zonnen
en studeren in het Griftpark op een
picnickkleed. Ik denk dat we, niet
alleen in Noordoost, maar in de
gehele samenleving elkaar veel meer
kunnen versterken wanneer bewoners
op thema’s bij elkaar komen. Daarom
word ik ook zo blij van de Wijkwijzer.
Dit is een plek waar een wijkagenda,
maar ook initiatieven en bedrijven in
de wijk samenkomen.
Noordoost is de wijk waar ik een
geweldige jeugd heb beleefd, veilig
op straat heb kunnen spelen en heb
kunnen opgroeien tot een sociaal
mens. Ik hoop dat we de saamhorigheid in de wijk kunnen blijven behouden en elkaar een helpende hand toe
kunnen steken wanneer dit nodig is.
Ik vind het bijzonder dat 41% van
de bewoners in Noordoost vrijwilligerswerk doet (Bron: Inwonerenquête
Utrecht 2018, 19 jaar en ouder)! Ik
sluit ook geregeld aan bij vrijwilligersactiviteiten om een handje te helpen. Het geeft mij een goed gevoel te
kunnen bijdragen in onze wijk."
FOTO SUZANNE ALTING TEKST PUCK 'T HART
MENSENWIJK
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Vier het Leven! uitjes voor 65-plus
TEKST MIRJAM VAN ESTERIK

Vier het Leven organiseert theater-, film-, museum- en concertbezoeken voor Utrechtse ouderen die dit niet meer zelfstandig kunnen of willen doen. De deelnemers maken samen met
vrijwilligers van deze organisatie culturele uitstapjes die ze elk
kwartaal uit een gevarieerd programma kunnen kiezen. Twee
enthousiaste dames uit Noordoost vertellen erover.

Solveig Mohazzab gaat zeer regelmatig
uit met Vier het Leven. Ze vindt het dan
ook erg jammer dat er nu voorstellingen
zijn geannuleerd vanwege corona.
“We moeten niet egoïstisch
zijn, er zijn nu belangrijkere
dingen. Maar de uitstapjes
met Vier het Leven zijn altijd heel aangenaam. De
vrijwilligers zijn ontzettend aardig en zorgzaam
en je wordt ongelofelijk
vertroeteld. Alles wordt
voor je verzorgd, de vrijwilliger haalt jou en twee anderen
thuis op, gaat mee naar de voorstelling, zorgt dat we een pauzedrankje
krijgen en dat iedereen weer veilig thuis
komt. Onderweg kun je nog even napraten met de andere deelnemers, dat is ook
erg leuk. Bij het thuisbrengen rijden ze
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pas weer weg als ze zien dat je veilig en
goed binnen bent gekomen.” Mevrouw
Mohazzab gaat veel op stap met Vier het
Leven. Ze gaat daarbij het experiment
niet uit de weg. “Ze vertelden
me laatst dat ik al bijna negentig keer op stap ben geweest met Vier het Leven.
Ik vind het ook erg leuk
om dingen uit te kiezen
waar ik normaal nooit
naartoe zou gaan.
Zo ben ik naar
Danny de Munck
geweest en dat was
zo verrassend! Deze man
is veelzijdiger dan ik ooit
had verwacht.”
Ook Corrie de Greef is goed
te spreken over Vier het Leven.

“In de avond wil ik niet
meer de straat op,
daarom is het zo fijn
dat je opgehaald en
thuisgebracht wordt”

“Ik ben fit en kan ook met het openbaar
vervoer reizen, maar in de avond wil ik
niet meer de straat op. Daarom is het zo
fijn dat je opgehaald en thuisgebracht
wordt. Als ik het alleen zou moeten
doen, zou ik niet meer naar voorstellingen gaan. Toen ik lid werd in 2014 moest
ik wel even wennen, want ze behandelen je als een echte vip. De vrijwilliger
doet alles voor je, tot en met het ophangen van je jas en het regelen
van je pauzedrankje. Maar
dat hoort er gewoon bij
en het is ook wel makkelijk. De avond zelf is
altijd heel gezellig,
en ik zou het wel fijn
vinden om na de voorstelling nog even wat te
drinken en te praten met
elkaar.”

Samen uit, samen genieten!
Snel inschrijven!

De deelnemers aan een activiteit worden
door Vier het Leven zo veel mogelijk per
buurt gekoppeld aan een vrijwilliger van
Vier het Leven. Dat maakt het gemakkelijker om ook buiten het culturele programma contact met elkaar te hebben. “Dat
zou leuk zijn, want je gaat inderdaad op
pad met anderen die bij jou in de buurt
wonen. In de praktijk zie ik dat toch niet
gebeuren. Dat sommige mensen minder
mobiel zijn heeft daar natuurlijk ook mee
te maken.” Dat kan de pret echter niet
drukken. Corrie ging al meer dan honderd
keer mee en is er altijd snel bij als het
programmaboekje in haar brievenbus ligt.
“Mijn buurvrouw en ik bekijken samen
het programma en sturen onze wensen
meteen in. Want je moet er vlug bij zijn,
anders is het uitverkocht!”

Ook meedoen met Vier het Leven?

Bent u 65+ en wilt u graag weer eens naar
de schouwburg, een museum of een bioscoop? Vier het Leven is er voor iedereen
die onder het motto ‘samen uit, samen genieten’ op stap wil. Bel 035-524 51 56 of
stuur een e-mail naar info@4hetleven.nl
en vraag het programma aan. Dat is geheel vrijblijvend en kost u niets. U kunt
zich voor alle voorstellingen uit het
programma opgeven en betaalt een ‘alles inclusief-prijs’ zodat u op de dag zelf
zonder zorgen of gedoe kunt genieten
van uw uitstapje. Vier het Leven zorgt
namelijk voor alles: entreekaarten, consumpties, begeleiding, vervoer en prettig
gezelschap.
Vier het Leven
035-524 51 56 , info@4hetleven.nl
www.4hetleven.nl

“Ze behandelen je als
een echte vip.
De vrijwilliger doet
alles voor je, tot en met
het ophangen van je jas
en het regelen van je
pauzedrankje. Maar dat
hoort er gewoon bij en
het is ook wel
makkelijk”
MENSENWIJK
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Onze eigen
luizenmoeder

Kelly

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

“Waarom heb je niet een clown ingehuurd ofzo?
Hadden we niet beter kunnen gaan bowlen?”
vraagt Vins radeloos na een half uur partytime.
Acht hyperactieve piraten hebben op gewelddadige wijze een taart achterover geslagen en aan de
muren gesmeerd.
En de kat aan haar staart getrokken. En de deur uit
zijn voegen gerukt. Ik ben blij dat we onze dochter
Shakira veilig bij oma hebben ondergebracht.
“Ik heb toch die piratenkist geleend? Dat scheelt een
hoop werk hoor. Of wilde jij al die rotzooi zelf bij
elkaar zoeken?” zeg ik geïrriteerd tegen mijn vriend.
“Jongens, we gaan, de speurtocht …” Ze stuiven
uiteen. Twintig minuten later hebben we ze met
gevaar voor eigen leven weer uit bomen, tuinen en van
muren geplukt. Onder hoogspanning lopen we naar de
speeltuin in het Griftpark.

Bloed

Als we er zijn begint Vins weer te zaniken. Daar heeft
hij voor doorgeleerd: “Zo’n kist kost 40 euro en nog
moeten we alles zelf doen. En dan kan ik ‘m vanavond
ook nog terugbrengen naar zo’n klote-verdwaalwijk in
Nieuwegein.”
“Oh ja, heel erg voor je. Maar ik heb toch het hele
programma uitgewerkt en de spelletjes voorbereid?”
“Jaja, jij doet altijd meer. Je bent reuze zielig.” Het is
een hardnekkige gewoonte van Vins om mij als klager
neer te zetten als hij zelf zeurt.
“Hebben jullie ruzie? Mijn ouders HEUL vaak. En toen
ginnen ze scheiden en ik heb nu twee huizen!” roept
vriendje Daan er motiverend tussendoor.
Dan klinkt er een doffe dreun. Mochus ligt op de
grond, voor een schommel. Het bloed stroomt onder
zijn ooglapje vandaan. “Eigen schuld dikke bult, hìj
ging er voor lopen”, roept Reinoud beslist. Deze knul
eindigt ongetwijfeld met een witte bef en een grote
bek ergens in een rechtszaal.
We nemen de schade op. “Ik neem hem mee naar de
eerste hulp” zegt Vins snel. Die ziet zijn kans schoon.

Dode babyhamster

Slopende uren later ontvang ik de ophaal-ouders.
Met een geforceerde smile bied ik ze een wijntje aan
en neem ik er zelf ook een paar. Ik vertel met mijn
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laatste krachten en een schor-geschreeuwde stem
over de spelletjes die ik met ze gedaan heb.
“Kind, wat goed, dat soort dingen deden we vroeger
ook altijd!” Ik weet niet of dit een welgemeend compliment is of een steek onder water.
Een goedgemutste vader met lang paardenhaar vertelt
over hun laatste kinderfeestje, op een boerderij. “Een
van de meisjes had opeens een dode babyhamster in
haar mouw. Moest ik nog voor dokken ook. En er was
een kameel die beet en…”

“Ik weet niet of dit een
welgemeend compliment is of
een steek onder water”
KidZcity

Olivia breekt in. “Meid, ge-wel-dig gedaan, goeie tip
van die kist hè? Het kan ook heel anders, Floris had
laatst een feestje bij KidZcity, vree-su-luk! Dan lever
je ze af, gaan ze in die smerige ballenbak, vol virussen natuurlijk… en om de tien minuten wordt er een
andere groep omgeroepen om te komen eten. Je gunt
je kind toch iets persoonlijkers? Nee, dan dit, super
hoor Kel! Maar kind, ik ga, ontzettend bedankt, blijf
jij maar lekker staan met je wijntjes. Waar liggen de
meeneem-cadeautjes, pak ik zelf wel hoor!”
Meeneem-cadeautjes. Eh… juist ja. Faal. Maar verdorie,
alles zou toch in die kist zitten, waarom dan geen
F* meeneempiraatjes ofzo?
Vins is inmiddels terug, nadat hij vast iedereen voor
heeft laten gaan bij de eerste hulp. Ik kijk hem dwingend aan, mijn ogen zeggen: RED MIJ. Dat ziet hij,
alleen vat hij mijn signaal verkeerd op. Geruststellend
zegt hij: “Ja hoor lieverd, als Shakira jarig is gaan we
lekker naar KidZcity en gooien we ze allemaal in de
ballenbak.”

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).

Oma's Soep
Sophie Wijnaendts (22) is samen met Joosje oprichter van Oma's Soep in Utrecht. Dit
concept bestaat sinds 2017 in andere
steden, met als missie eenzaamheid
tegen te gaan door middel van jong en oud
samen te brengen. Toen Sophie ervan hoorde,
besloot ze het ook in Utrecht te starten.
Dat is gelukt. Met andere studenten maakt
ze elke twee weken samen met ouderen soep
om die vervolgens ook op te eten. Ondertussen worden er verhalen uitgewisseld en spelletjes gespeeld. Het is behalve goed om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan ook
duurzaam, omdat ze koken van overgebleven
groenten die ze gratis van de Jumbo op de
Merelstraat krijgen. Het recept voor de soep
bedenken de studenten zelf, maar iedereen
mag ook verzoekjes indienen (laatst was er
bijvoorbeeld Beps kippensoep).
Deelname is gratis, erg gezellig en nog
gezond ook. Vandaag stond er aardappelpreisoep en courgettesoep op het menu. Het
ruikt heerlijk en ik hoefde alleen maar mijn
neus te volgen om de keuken en de grote
eettafel van Buurthuis de Leeuw te vinden.
Ook een keer soep maken en eten met
Sophie, Lara, Joosje en Emma? Aanmelden
via: utrecht@omassoep.nl, bij Buurthuis de
Leeuw of 06-250 989 72.
FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING

“Het is leuk om met jong
en oud samen iets te doen,
de mensen zijn zó aardig en
dankbaar!”

Touchée Dance Company
Al 25 jaar volop in beweging!

“Dansen is meer dan pasjes en uiterlijk,
het gaat over je drijfveren
om te bewegen of
waarom je niet beweegt”

TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO LINKS FRANS BEEKWIILDER

Passie, energie en fun staan altijd voorop bij Touchée Dance
Company aan de Adelaarstraat.
Opgericht in 1995 is Touchée
inmiddels uitgegroeid tot dé
dansschool van Utrecht met lessen voor jong en oud. Je kunt
er terecht voor Street, Hiphop,
Afro, Modern en meer voor zowel beginners als semiprofessionals die hun grooves willen
aanscherpen. Het verhaal van
oprichter Marlon Alvares en zijn
zus (manager) Maureen Alvares.

ze de dansschool passeren. Wie er danslessen volgt weet echter precies waar hij
of zij moet zijn. De gezellige, ruime en
kleurrijke entree biedt toegang tot een
keukenunit, twee spreek-/behandelkamers, vier kleedkamers met douches en
toiletten. En vanzelfsprekend vind je in
het gebouw ook twee grote (130 m2) en
een kleinere (37 m2) danszaal, alle drie
met spiegelwand. Touchée zit al zeker 15
jaar onafgebroken op dezelfde locatie en
menig Utrechter heeft daar zijn of haar
eerste danspassen gezet. In de afgelopen 25 jaar is er door betrokkenen heel
wat in de formule geïnvesteerd en heeft
Touchée zich een belangrijke positie verworven in stad en land, maar ook internationaal. Zeker in een stad die gezonde
verstedelijking als vertrekpunt voor beleid heeft benoemd, is de rol van spelers
als Touchée van een enorm belang!

Vanaf de Adelaarstraat in de Vogelenbuurt, net iets voor(bij) Molen Zon en
Rijn, zie je Touchée Dance Company niet
direct liggen. Het langwerpige gebouw
ligt ietwat verscholen achter de woonhuizen, een banner tegen een van de gevels attendeert voorbijgangers erop dat

Meer dan alleen dans
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Het is Marlon Alvares (1964) die Touchée
Dance Company in 1995 heeft opgericht
als dans-, kung fu- en sportstudio voor
met name Streetdance, op een bovenverdieping op de Biltstraat, met een handvol lessen en 50 leerlingen. Inmiddels is

Touchée uitgegroeid tot een volwaardige
dansschool waar wekelijks 1.100 dansers
de zaal tot hun podium maken. Met keuze
uit meer dan twaalf stijlen en negentig
lessen kunnen beginners er hun eerste
danspassen wagen en professionals hun
moves aanscherpen. Er zijn momenteel
zo'n vijftig docenten aan Touchée verbonden en ook Marlon zelf is nog actief
betrokken als docent en coach in hart en
nieren. Hij vindt het belangrijk mensen
te raken met zijn passie en zijn leerlingen tijdens de les het gevoel te geven
dat ze de sterren van de hemel dansen.
“Touchée betekent: geraakt”, licht hij
toe, “het is voor mij de plek om mensen het podium te bieden om te genieten, te schitteren, te leren en te groeien
als mens!” Er werken mooie mensen bij
dit bedrijf die zich één voor één met onuitputtelijke energie inzetten.” Dit jaar
vieren Marlon en zijn team het 25-jarig
bestaan van Touchée Dance Company.
“Daar zijn we natuurlijk enorm trots op!”

Utrecht Danst!

Sinds de oprichting in 1995 is Maureen
Alvares betrokken bij Touchée. Zij is vanuit haar eigen agency Moves Allround

(MA) onder andere verantwoordelijk voor
de programmering rond de viering van
het 25-jarig bestaan in oktober. Ik spreek
haar op een doordeweekse dag net voor
aanvang van de lessen op de Adelaarstraat en merk direct bij binnenkomst
haar energie en bevlogenheid. Ze praat
met passie over de groei van de afgelopen jaren en de betekenis die Touchée
heeft opgebouwd. “In Utrecht zijn wij
betrokken geweest bij enorm veel events
en festivals, zoals de Culturele Zondagen.
Ik hoef alleen maar ‘Utrecht Danst’ te
zeggen, dan gaat er bij heel wat mensen
een bel rinkelen. Daar hebben we niet alleen zelf op mee kunnen liften, we waren
ook intensief betrokken bij de programmering. Onze betrokkenheid bij al die
events en festivals heeft in belangrijke
mate bijgedragen aan het op de kaart
zetten van dans als meer, véél meer dan
alleen podiumkunst.”

dance en Hip Hop tot Modern, voor zowel
beginnende als meer gevorderde dansers
en van Young (2 tot 15 jaar) tot Gold (40
tot 70 jaar) en iedereen ertussenin. Je
kunt bij ons bijna het hele jaar instromen
in een van de groepen en we sluiten ieder
jaar af met een fantastische show in een
professioneel theater. Onze visie is wel al
die tijd hetzelfde geweest en die beschrijven we als volgt: Dance 4 Fun (Join The
Party, Feel The Vibe), Dance 2 Improve
(Get To The Next Level), Work That Body
(Push Yourself To The Limit) en Body &
Mind (Find Your Inner Strength). Passie,
energie en plezier hebben altijd voorop
gestaan bij wat we doen en bieden. Dansen is meer dan pasjes en uiterlijk, het
gaat over je drijfveren om te bewegen of
waarom je niet beweegt. Dans maakt dat
je je zelfverzekerder voelt, zowel fysiek
als mentaal en sociaal, en onderdeel van
een hechte community!"

Blijven dromen en doen

Spectaculair jubileum

“Van voornamelijk Streetdance voor jongeren in de begindagen is zowel ons aanbod als onze doelgroep enorm gegroeid en
verbreed. Je kunt nu bij ons terecht voor
alle gangbare dansstijlen: van Street-

Over de historie en betekenis van Touchée kan Maureen oneindig veel vertellen. ”Maar voor nu moeten we het er
maar op houden dat we vol enthousiasme
toewerken naar de spectaculaire viering

van ons jubileum op 18 oktober. Daar en
op weg daarnaartoe komt er nog veel aan
bod!” Graag staat Maureen nog wél even
stil bij de laatste ontwikkelingen die Touchée doormaakt. “Zoals onder andere met
de introductie van BASE for STABILITY,
een samenwerking tussen Marlon en Marleen Broekhuizen. Zij richten zich op het
vinden van de juiste balans in body, mind
en health door middel van personal training, fysiotherapie, coaching en massage, yoga, mindfulness, meditatie, Pilates,
BarreWorkout, H.I.I.T., BodyWork, Tai-chi
én voedingsadvies. Zeker in het drukke en
hectische bestaan van nu én als aanvulling op wat wij al bieden, verwachten wij
veel van deze nieuwe ontwikkeling. Maar
eerst gaan we uitgebreid en met trots
stilstaan bij ons 25-jarig jubileum en dat
groots vieren met iedereen die daarin een
rol speelde of er op welke manier dan ook
bij betrokken is geweest!” Terechte trots
lijkt mij en ik zeg bij deze dan ook vast
‘cheers Touchée’!
Touchée Dance Company
Adelaarstraat 13, 3514 CA Utrecht
balie@touchee.nl, 030-23 22 075
www.toucheedancecompany.nl
MENSENWIJK
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Repair Café
in het hol van De Leeuw
Je draait je hoofd naar het raam,
denkt dat je nu op televisie bent
je steekt je armen in de lucht...
dit is thuis-theater en je weet het.
Alweer...? Waarom...? Ik dee niks!
De stofzuiger spuugt alles weer terug.
Je kunt je hand in de broodrooster houden.
Het Senseo-apparaat pruttelt wel, maar
zet geen koffie; onheilspellend gebrom.
Waarom...? Ik dee niks! Wat nu...?
Er is hier in Noordoost een ‘repair café’
(let op: een combinatie van Engels en Frans).
Doe er je voordeel mee. Wapperende handen
staan voor je klaar én ze jeuken. Grijp je kans.
Ah, alweer? Wat nu? Eerst maar eens kijken?
Dan glijdt jouw waardeloze apparaat
spartelend en gretig in de bedreven handen
en die krijgen dat ding – nee hè? – aan de praat
’t is een mirakel, a miracle, un miracle... inderdaad!
GEDICHT FRED PENNINGA
FOTO YVONNE VAN ZAANEN

Repair Café

Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
elke tweede zaterdag van de maand
van 13.00 tot 15.00 uur
repaircafeutrecht@gmail.com
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ZIMIHC theater

Wittevrouwen

“Je maakt op
straat of in de
supermarkt
veel eerder een
praatje met
elkaar”

TEKST APPIE ALFERINK

ZIMIHC theater Wittevrouwen in coronatijd
Samen muziek maken, zingen,
toneelspelen of schilderen,
dat kan je de komende
maanden niet doen in
ZIMIHC theater Wittevrouwen. Vanwege de uitbraak
van het coronavirus zijn we de komende tijd gesloten. Dat
betekent dat alle voorstellingen en repetities zijn afgezegd
en dat het stil is bij ons. Wat missen we jullie in ons lege
gebouw!
We doen ons best om de meeste voorstellingen te verschuiven naar een latere datum. Voorstellingen die in de periode
12 maart t/m 1 juni 2020 gepland stonden, maar waarvoor
geen alternatieve datum gevonden kan worden, worden
geannuleerd. Iedereen die via Eventbrite een kaartje heeft
gekocht voor een voorstelling die in deze periode valt,
wordt zo snel mogelijk geïnformeerd.
Kunst stopt niet met corona,
sterker nog, er is nog meer
behoefte aan zowel maken
van kunst als het beleven
ervan. Wij zullen je daar
de komende maanden over
informeren. Volg ons via de Facebook, Instagram en via
onze nieuwsbrief. Als je die nog niet ontvangt, meld je dan
aan via de site www.zimihc.nl.

Buitenhof is het nieuwe verpleeghuis in de
Utrechtse wijk Tuindorp. Een moderne en
vertrouwde omgeving, speciaal voor wie het
dagelijks leven lastiger wordt. Door de comfortabele appartementen en meerdere gezellige
woonkamers, voelt Buitenhof als thuis.
Ontdek Careyn Buitenhof op
careyn.nl/buitenhof

Winklerlaan 361
T 030-2588800

3571 KE Utrecht

careyn.nl/buitenhof

Het is ook een tijd om nieuwe dingen te verzinnen, projecten voor te bereiden en nieuwe initiatieven op te zetten.
Onze Kennisbank amateurkunst kan je daarbij helpen. Hoe
maak je een projectplan, waar vraag je subsidie aan, hoe
start je crowdfunding? Dit soort vragen zijn te vinden op
www.zimihc.nl/kennisbank.
Voor vragen of opmerkingen over alles wat er bij ZIMIHC
gebeurt, staan we altijd voor je klaar.

Walking Dinner

FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING

‘

Stijlvol en toch robuust. De Staal-En-Suite oplossing van JipUtreg deelt

Elsbeth van Rees (43) organiseert jaarlijks op de eerste zaterdag van februari het
Walking Dinner in de Van Swindenstraat in
Tuinwijk.
Het plan is vijf jaar geleden ontstaan toen
ze bedacht dat ze in de winter haar buren zo
weinig zag en sprak. De Van Swindenstraat
grenst aan het Griftpark, dus in de zomer komen ze elkaar toch wel in het park tegen. Ze
wilde een soort straatfeest organiseren, maar
dan voor de volwassenen. De afgelopen jaren
deed alleen het eerste stuk van de straat mee,
zo'n veertig huisnummers, georganiseerd door
vrijwilligers Elsbeth, Helga, Sylvia en Martijn.
Dit jaar doet ook de rest van de straat mee,
dat zijn nog eens zestig huizen. Bijna iedereen doet mee: van jong werkende net afgestudeerde meiden, tot een oudere dame van 80.
Iedereen is welkom. Volgend jaar wordt het
Walking Dinner verder uitgebreid met de Van
Musschenbroeckstraat.
Ruim van tevoren krijgt iedereen een uitnodiging door de brievenbus. Als je mee wilt doen,
geef je je op, en krijg je van de organisatie
te horen wat je moet gaan koken. Het doel is
met elkaar te kletsen, niet elkaar af te troeven met chique gerechten. Om 19 uur komen
alle deelnemers (dat waren er dit jaar maar
liefst 88!) samen op straat voor een welkomstdrankje. Iedereen krijgt dan een envelop met
het huisnummer waar je moet zijn voor het
voorgerecht. Zo is er elk uur een gang en is
het elke keer een verrassing welk huisnummer
in je envelop zit en met wie je aan tafel zit.
Elk uur lopen dus ook al je buren op straat
op weg naar het volgende huis. Na afloop van
de drie gangen wordt er nagepraat en geborreld in de Griftsteede. Er wordt ook nog geld
ingezameld dat de Griftsteede aan een goed
doel schenkt. Dit jaar is dat de Stichting Laat
Ze Maar Lachen.

ruimtes op in stijl. De staal met glas schuifdeuren geven ieder huis een
unieke uitstraling.Op maat gemaakt; geschikt voor elk huis. Er zijn geen
bouwkundige aanpassingen nodig. JipUtreg bestaat uit de Utrechtse Jip
van Eijden. 'Natuurlijk kom ik persoonlijk kijken, meten en maken. Ik werk

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

samen met andere Utrechtse ondernemers voor de levering van het staal en
het glas. De unieke schuif- en taatsdeuren zijn gemaakt van blauw/zwart
staal dat ik afwerk met blanke wax. Hierdoor blijft de mooie structuur van
het staal goed zichtbaar. Stoer en toch met allure. Benieuwd wat ik kan
doen met jouw ruimte? Bel me...' 06-81261431

"Het is ook leuk om in andermans huis te kijken, we hebben allemaal eenzelfde soort huis,
maar iedereen heeft er wel wat anders van gemaakt."
Het concept van Walking Dinner verbindt de
buurt en haalt je uit je comfortzone. Het doel
van Elsbeth en Sylvia is dat over tien jaar de
hele wijk meedoet aan het Walking Dinner.

jiputreg@xs4all.nl - JipUtreg.Nl

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.

FEESTJE GEVEN? ZAALTJE HUREN? WELKOM IN ZIMIHC!
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Ook een walking dinner organiseren?
Wanneer heb jij voor het laatst een hapje
gegeten bij je buren en eens tijd gemaakt voor
een gesprek? Wil je ook een walking dinner
organiseren? Neem contact op met Elsbeth, zij
kan je op weg helpen! (etvrees@hotmail.com)

MENSENWIJK
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Gierzwaluwnestkasten
met buurtbewoners, de Van der Hoevenkliniek en Amerpoort

FOTO YVONNE VAN ZAANEN

“Doordat er in de Lauwerecht veel oude huizen zijn gesloopt,
zijn er ook veel nesten van gierzwaluwen verdwenen”

TEKST PIETER KLEIN
Kerstin Steinhart is de drijvende kracht
achter dit mooie project: het realiseren van nestkasten voor de gierzwaluw
in een prachtig patroon op twee muren
in Lauwerecht. De buurtbewoners van
Staatslieden & Lauwerecht, de timmerwerkplaats van de Van der Hoeven
kliniek en zorginstelling Amerpoort
werken hierbij samen.
Kerstin legt uit dat het begon tijdens het
bewonersplatform Staatsliedenbuurt &
Lauwerecht, zo’n twee jaar geleden. De
Van der Hoevenkliniek wilde graag iets
doen om verbinding te maken met de
buurt. Al brainstormend met een vogelaar
kwamen ze bij de gierzwaluw terecht.
Kerstin: “De gierzwaluwen komen eind
april van Afrika naar Nederland vliegen.
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Ze zijn honkvast. Je ziet de gierzwaluwen
elk jaar over de Vecht scheren om water
te drinken en insecten te vangen. Ze vangen in hun vlucht de insecten, die boven
het water hangen maar ook hoog in de
lucht. Doordat er in de Lauwerecht veel
oude huizen zijn gesloopt, zijn er ook
veel nesten van gierzwaluwen verdwenen.
Om de gierzwaluw op hun vaste plek toch
onderdak te bieden kwam het idee op om
gierzwaluwnestkasten te bouwen.”

De start

Het bewonersplatform omarmde het
project. Vorig jaar zijn de eerste gierzwaluwen
koolmeesnestkasten
gemaakt. De Van der Hoevenkliniek stelt de
timmerwerkplaats ter beschikking en
zaagt met cliënten het hout op maat.
Buurtbewoners hebben de nestkasten in

elkaar gezet. De gemeente verstrekte deze
subsidie en Jose, zelfstandig schilder in
Lauwerecht van Grondig Schilderwerk,
heeft als vrijwilliger op acrobatische
wijze de gierzwaluwnestkasten opgehangen aan diverse muren.

“De gierzwaluw eet
insecten. Voor het
evenwicht in het
ecosysteem zijn al
deze kleine stapjes
belangrijk. En elk
klein stapje helpt”

Muur met grote gierzwaluw

Kerstin: “Het wordt dit jaar nog mooier.
Zorginstelling Amerpoort wilde graag
meewerken. Amerpoort begeleidt licht
verstandelijk beperkte mensen in zelfstandig wonen. De gierzwaluwnestkasten
worden op hun muur op de hoek van de
Oudlaan 269/Idenburgstraat opgehangen. Het leek mij gaaf om de nestkasten
op te hangen in de vorm van een gierzwaluw. Colle Utrecht stelt gratis een dag
een hoogwerker, met iemand die deze
bedient, ter beschikking. Twee medewerkers van Amerpoort gaan de gaten boren
en gierzwaluwnestkasten ophangen. Het
schaalmodel voor het ophangen van de
gierzwaluwnestkasten hebben we klaar.”

Muren beschikbaar

Mitros, eigenaar van het gebouw en meer
woningen in Lauwerecht, vindt het een
prachtig idee en heeft ook een muur op
de hoek Goeman Borgesius- en Verenigingdwarsstraat beschikbaar gesteld. Op
die muur komen 10 gierzwaluwnestkasten en op de muur van Amerpoort komen
ongeveer 74 nestkasten, beiden in de
vorm van een gierzwaluw.

“Het lijkt mij gaaf om
de nestkasten op te
hangen in de vorm van
een gierzwaluw”

Waarom doe je dit?

Kerstin: “De biodiversiteit is heel belangrijk. Ik maak me daar mijn hele leven al
druk om. Boven de Vecht leven veel muggen en andere insecten. De gierzwaluw
eet deze insecten. Voor het evenwicht in
het ecosysteem zijn al deze kleine stapjes
belangrijk. En elk klein stapje helpt.”
Mooi om met de biodiversiteit de verbinding tussen allerlei mensen in de Staatlieden & Lauwerecht te leggen.

Wil je op de hoogte blijven?

Volg dan Bewonersplatform Staatslieden
& Lauwerecht op: www.facebook.com/
groups/bewonersplatform.
Of mail: vogelkastenutrecht@gmail.com

MENSENWIJK
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Natuur
Kuikenmysterie

Beter Thuis
TEKST INGRID HORSTIK

Zorgrobot Tessa biedt dagstructuur
"Ik voel veel rust en regelmaat"
Isaac de Muijnck (92) verloor drie jaar geleden zijn vrouw.
Kort daarna kreeg hij een nieuwe huisgenote: een pratende
robot van amper een halve meter. Tessa, heet ze. Zij houdt
hem nu gezelschap, gekleed in een keurig jasje en met een
bos nepbloemen op haar hoofd. Maar belangrijker: ze helpt
hem te onthouden wat hij overdag moet doen. Van opstaan
tot medicijnen nemen en van eten tot slapen. "Haar stem is
als die van mijn vrouw: dwingend, maar vriendelijk."

Succesvol experiment
TEKST TIENEKE DE GROOT

Het is ongeveer de eerste vogel die je leert als kleuter. Bij
de sloot, de vijver of de poel in het park. Je staat daar, met
of zonder oude boterham in je kleine knuist. Meteen zwemmen de eendjes op je af. Die weten: zo’n figuur op twee poten betekent voedsel. Bijna niets zo tam als de wilde eend.
Wie heeft die vogel toch zo gedoopt?
Ooit waren er wilde eenden en gedomesticeerde, tam gemaakte,
wilde eenden. Die laatste werden doorgefokt op kleur (wit) en/
of voor hun vlees. Mengvormen tussen de tamme en de oorspronkelijke wilde eend zie je vaak rondzwemmen in de stad.
Makkelijk te herkennen door het vele of weinige wit in het
verenkleed. Gekrulde staartveren verraden dat het om een
mannetje gaat.
Terug naar de wilde eend. In het voorjaar of later in de zomer kun je in sommige van de stedelijke waterpartijen de
bruin gecamoufleerde vrouwtjes langs zien zwemmen, een ketting jonkies erachter geplakt. Ze bewegen zich door hun eigen
dagmenu, kroos, (water)planten en zaden. Naarmate de dagen
lengen wordt de sliert achter de moeder korter. De donzig bruin
met geel gemengde pulletjes hebben het moeilijk. Van bovenaf
worden ze belaagd door blauwe reigers, van onder het water-

oppervlak door snoeken of ratten en rustend op het land sluipt
er af en toe een kat op ze af. Als er twee van het nageslacht
overblijven is dat al heel wat. En genoeg voor moeder wilde
eend, de rest mist ze niet, want de mare gaat dat ze niet verder
dan twee kan tellen.
De gewoonheid van de wilde eend kan zich meten met die van
de huismus en de spreeuw. De achteruitgang idem dito. Net
als met andere cultuurvolgers zijn wilde eenden in de lift naar
beneden beland. Hoe dat zo? Vogelonderzoekers vermoeden dat
er iets mis is met de overleving van jonge eenden in hun eerste
maanden. Maar wat? Worden ze vaker gepakt door roofdieren,
is er iets met het voedsel aan de hand?
Om achter de oorzaak van de dalende trend te komen is 2020
tot Jaar van de Wilde Eend uitgeroepen. Er wordt extra onderzoek opgezet en iedereen kan daaraan meedoen - bijvoorbeeld
aan het kuikentelproject, met of zonder boterham. Voor wie
het leuk vindt om een eenvoudige bijdrage te leveren aan deze
vorm van burgerwetenschap, zie:
www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-wilde-eend

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.

Het Buurtteam stelde Isaac voor om Tessa uit te proberen. "Ze
vonden dat wel iets voor mij", vertelt Isaac. "Ik was vroeger namelijk elektronische-instrumentenmaker. Nog voordat er
computers waren, heb ik voor de universiteit allerlei machines ontwikkeld en processen geautomatiseerd. Ik heb daarmee
zelfs aan de wieg gestaan van het in kaart brengen van DNA!"
Hij vond het een heel leuk idee: zo’n robot in huis. "Ik hou wel
van experimenteren met technologie. En het pakte erg goed
uit. Tessa brengt de nodige structuur in mijn leven."
Zo vertelt de robot hem ’s ochtends dat hij moet opstaan en ’s
avonds dat het bedtijd is. Ook herinnert ze hem eraan te eten,
koffie te drinken, medicijnen te nemen en zich klaar te maken
voor de thuishulp of andere bezoekers. "Mijn zoon, dochter en
ik kunnen via een speciale app invoeren wat Tessa wanneer
moet zeggen. En dat doet ze dan – op het aangegeven moment.
De bedoeling is dat ik telkens “ja” antwoord als Tessa iets gezegd heeft. In de app staat dan of ik dat inderdaad geantwoord
heb. Maar niemand krijgt een waarschuwing op zijn mobieltje
als ik een keer niets heb gezegd."
"Eenmaal geïnstalleerd is Tessa een uitstekend hulpmiddel",
benadrukt Isaac, die de robot soms wel eens goedemorgen
wenst als hij ’s ochtends zijn huiskamer binnenkomt. "Ze
is vooral handig voor mensen die moeite hebben met het
bijhouden van de tijd en het structureren van hun dag." Of
zij affiniteit met technologie moeten hebben? "Dat maakt
het natuurlijk wel leuker. Maar nee, het hoeft zeker niet. Ook
zonder die affiniteit is Tessa een zeer prettig instrument. Goed
verstaanbaar, makkelijk te gebruiken en met merkbare impact.
Ik voel zelf heel veel rust en regelmaat dankzij haar."
Ook een Tessa?
Steeds meer klanten gebruiken zorgrobot Tessa; van ouderen als
Isaac tot mensen met autisme. Dat sluit aan op de toenemende
aandacht voor e-health in Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht.
Benieuwd wat Tessa – die onlangs een update kreeg, waardoor
de installatie soepeler verloopt – voor jou kan doen?
Neem dan contact op met Ingrid Horstik. Zij heeft vanuit het
project Beter Thuis veel ervaring met de robot:
Beterthuis@btosociaalutrecht.nl.
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Wijkwijzerteam: Hans, Wilma en Peter

Wijkwijzer
Noordoost

Wijst je de weg

Tijdens de coronacrisis...
gaat het Wijkwijzerteam gewoon door!
Juist in deze tijd is de Wijkwijzer een platform waarop buurtbewoners elkaar kunnen vinden, oproepjes kunnen plaatsen en vragen van wijk- en buurtgenoten kunnen
vinden. We zien in onze wijk allerlei mooie initiatieven
ontstaan van betrokken bewoners, zoals nieuwe Facebookgroepen, boodschappenhulp, telefoonlijnen, online ontmoetingen en websites. De Wijkwijzer helpt wijkgenoten te vinden
wat er is en mogelijk is.
Op www.wijkwijzernoordoost.nl maken we het aanbod en
vraag in Noordoost tijdens de coronacrisis vindbaar. Dus wil je
weten welk aanbod en welke vraag er is in onze wijk? Ben je
benieuwd wat er te doen is of wil je zelf een oproep of aanbod
plaatsen? Ga naar de Wijkwijzer.
Inloop vrijdagochtend online
Op vrijdagochtend blijven we bereikbaar op ons inloopspreekuur, dat we nu via beeldbellen houden. Heb je
vragen of hulp nodig? Stuur een berichtje via WhatsApp
(06-461 660 42) of mail naar info@wijkwijzernoordoost.nl
en we nodigen je uit voor een videogesprek. Ook via deze weg
kun je ook alle andere vragen en opmerkingen bij ons kwijt.
Nieuw: inloop Wijkwijzer in Buurtcentrum de Leeuw
Wij gaan starten met een tweede inloopspreekuur, en wel in
Buurtcentrum de Leeuw. Als de coronacrisis achter de rug is en
het buurtcentrum weer opengaat, zitten Irene, Veer en Peter
hier op dinsdagochtend tussen 13.30 en 15.00 uur klaar om
buurt- en wijkbewoners verder te helpen bij het vinden van
activiteiten en andere zaken in de buurt. En om te helpen bij
het delen van activiteiten via de wijkwijzernoordoost.nl. Heb
je vragen? App of mail alvast voor een afspraak!
06-461 660 42 (WhatsApp)
info@wijkwijzernoordoost.nl
www.wijkwijzernoordoost.nl
MENSENWIJK
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Bevrijding
75 jaar

Voedselbonnen uit de Tweede Wereldoorlog

Bilderdijkschool (nu de Regenboog)

Een mooie daad van verzet
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. Het zijn kleine verhalen die er toe
doen. Zo ook de herinneringen van Klaas Battenberg (89 jaar).
“Neem me niet kwalijk dat ik onze afspraak bijna vergeten was”, zegt Klaas
Battenberg (1935) nog een keer. “Het
komt wel weer. Laat ik het anders zo
formuleren, je kunt niets over de bevrijding vertellen zonder ook te vertellen
over de jaren die daaraan vooraf gingen.
Zo heb ik dat ook altijd gedaan toen ik
als leraar aardrijkskunde en maatschappijleer op College Blaucapel lesgaf, ook
al kwam het vertellen over de Tweede
Wereldoorlog maar zijdelings aan de
orde. Ach ja, College Blaucapel heette
toen nog zo. Van lesgeven ben ik altijd
blijven houden. Dat gaat nooit over. Ik
heb de lessen over de Tweede Wereldoorlog altijd heel belangrijk gevonden. In
de klas heb ik altijd geprobeerd er een
persoonlijk verhaal over te houden.” Na
een korte pauze begint Klaas te vertellen: “Mijn herinneringen zijn wat ik
denk dat gebeurd is.” Hij verontschuldigt zich nog eens en benadrukt dat het
zijn herinneringen zijn. Voor hem op
tafel ontbreekt iedere notitie. Oorlogsherinneringen uit het blote hoofd.
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Brommende vliegtuigen

“In de eerste dagen van mei 1940 hoorde ik vrouwen in de deuropening opgewonden praten over wat er gaande was.
Of ik zelf ook dat gevoel van opwinding
had, weet ik niet echt meer. Het is een
herinnering waar ik later pas over ben
gaan nadenken. Ik begrijp heel goed dat
het spannend was. In de straat waren de
mannen echt niet te zien. Ik denk dat
ze op die ochtend van 10 mei gewoon
naar hun werk zijn gegaan. Ik herinner
me dat zwaar brommende geluid van
vliegtuigen. Zo laag vlogen ze over de
stad. Later heb ik gehoord dat er Duitse
vliegtuigen geraakt waren door het afweergeschut en neerstortten.”

Keizerstraat

“Toen hoorden we van het bombardement op Rotterdam en dat Utrecht de
volgende stad zou zijn die platgebombardeerd zou worden. Mijn ouders twijfelden geen moment. Ons gezin bestond
uit drie kinderen, een grootmoeder en
mijn ouders. We gingen naar de bin-

“Mijn moeder wilde
niets met de moffen
te maken hebben”
nenstad waar een tante van ons in de
Keizerstraat woonde in een groot huis
met veel kelders. Ik herinner me nog dat
mensen uit de buurt ons stonden na te
kijken. We liepen door want wij dachten
echt dat dit veiliger was. In het huis van
mijn tante waren nog zeker tien familieleden aanwezig. Ik moest daar in een
van de kelders op de grond slapen. De
volgende dag keerden we terug naar ons
eigen huis. De capitulatie was getekend.
Achteraf was tantes huis met veel kelders helemaal niet veilig. Want stel je
voor dat de Duitsers Utrecht wel hadden
gebombardeerd. De binnenstad was dan
het eerste doel geweest. Dat de mensen
uit de buurt ons nastaarden was achteraf dan ook niet vreemd.”

Kunnen zeggen wat je wilt

In mijn lessen maatschappijleer besprak
ik graag wat vrijheid betekent. Het lijkt
voor ons land zo vanzelfsprekend om te
mogen zeggen wat je wilt. In de oorlog mocht je niet zeggen wat je wilde.
Eigenlijk was alles verboden. Mijn vader

ging bij zijn zus iedere avond naar de
Engelse radio luisteren. Hij deed dat altijd op dezelfde tijd. Dat ging al gauw
niet meer goed. Het viel de Duitsers
te veel op. Mijn vader nam geen risico meer. Mijn oudere broer scheurde
een stukje papier af van een officieel
mededelingenbord van de Duitsers, bij
de gasfabriek op de Blauwkapelseweg.
Hij had een voorbijkomende NSB’er even
niet horen aankomen. Die vroeg hem op
bijtende toon: “Mag jij dat wel van je
vader?” Slim als hij was zei mijn broer:
“Nee, natuurlijk niet!” Het liep gelukkig
goed af.”

Nijptang

“Ik vertel je ook iets over mijn moeder. Zij had als kind in België de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Ze had
misschien nog meer de pest aan de
Duitsers dan wij met z’n allen. Toen we
gedwongen werden om fietsen te ‘verkopen’, stelde ze mijn vader voor om de
fietsketting met een nijptang door te
knippen zodat de Duitsers er niets meer

aan zouden hebben. Mijn vader verbood
het haar. Je zou jezelf in gevaar kunnen
brengen. Ook ik was doodsbang dat ze
dat wel zou doen. Op de verzamelplaats
aangekomen kreeg mijn moeder een tegoedbon van vijf gulden. Zij verscheurde de bon ter plaatse. Ik weet niet hoe
de soldaten naar mijn moeder keken.
Mijn moeder wilde niets met de moffen
te maken hebben en ook niets van ze
ontvangen. Een mooie kleine daad van
verzet. Maar wat waren we blij dat ze de
nijptang thuis had gelaten.”

Wasdag

“Tuindorpers van mijn generatie herinneren zich nog altijd het bombardement
bij de spoorlijn van Utrecht naar Amersfoort. De bommen kwamen in een nogal
moerassig gebied terecht. Dit gaf een
zuil van zeker vijftig meter aan modder.
Die modder werd door de wind over onze
wijk geblazen. Het was die dag wasdag
en over de was hing daarna een laag van
modderspatten. Zeep was in die dagen
een luxeproduct.”

Bevrijding

“In april 1945 was ik net tien jaar. Mijn
twee oudere broers waren naar Enter in
Overijssel gestuurd om aan te sterken.
Moeder schreef hen brieven die ik nog
altijd bewaard heb. De opwinding rond
de bevrijding was wellicht vergelijkbaar
met de meidagen van vijf jaar ervoor.
Ik zie nu nog een jonge Duitse soldaat
door onze straat fietsen. Wat moet hij
bang zijn geweest toen omstanders zijn
pet afpakten en in de lucht gooiden. Er
gebeurde gelukkig niets. Een paar dagen na de bevrijding zag ik onze vroegere Joodse buren terug. Als kind voelde
ik tranen in mij opkomen. Mijn vader
hing de rood-wit-blauwe vlag op, die
ik samen met mijn moeder op de Adolf
Mayerlaan had gekocht. Nog elk jaar
wappert dezelfde vlag op 5 mei bij ons
aan het huis.”
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Bewonersplatform

Peter & corona

Staatslieden & Lauwerecht wil een vereniging oprichten:

Doe je mee?
professioneel en
toch dichtbij

TEKST EVA LEEN & FLEUR VAN IJPEREN

De afgelopen drie jaar zijn bewoners
van Staatsliedenbuurt en Lauwerecht
bezig met het Bewonersplatform. Dit
is een groep van bewoners van beide
buurten die zich inzetten voor een
fijne en leefbare buurt. Elk jaar
bepalen we samen prioriteiten, waar
we dan samen leuke en belangrijke initiatieven voor opzetten en uitvoeren.
Dit jaar staat in het teken van het gezamenlijk oprichten van een vereniging.
In maart stond hier een oprichtingsbijeenkomst voor gepland, helaas afgelast
wegens de huidige situatie. We kunnen
nu niet fysiek bij elkaar komen, maar hopen juist in deze tijd om zoveel mogelijk mensen te kunnen enthousiasmeren
om - wanneer we weer bij elkaar kunnen
komen - met elkaar alsnog een vereniging op te richten! Een vereniging geeft
ons de kans om nog serieuzer genomen
te worden en bijvoorbeeld fondsen aan

Stilte van vroeger

te vragen. En we hebben een geluk dit
jaar: er is financiering om de vereniging te helpen opstarten! Ook zijn wij
(Fleur en Eva) er om het gehele proces te
begeleiden.

Samen is leuker

Met Jeka loop ik bij Fort Blauwkapel; zie ik daar een wezel razendsnel oversteken. Het
is stiller dan normaal; er is nauwelijks sluipverkeer. Veel mensen zijn thuis aan het werk
en leerlingen en studenten zijn ook aan huis gekluisterd. Een wezel, ja misschien is het
echt een wezel, al weet ik het niet zeker. Waarom raakt het zien van dat beestje me
ineens zo? Als ik over een uurtje of wat thuis ben, ga ik het opzoeken.

Het wordt ons in deze tijd extra duidelijk
dat we elkaar nodig hebben, we vinden
het belangrijk dat bewoners van zich
kunnen laten horen en dat we samen
dingen kunnen ondernemen. Denk aan
het verspreiden van informatie, het opzetten van borrels, een wintermarkt, het
veilig(er) maken van verkeerssituaties en
andere leuke (of belangrijke) acties.

Zodra we weer veilig bij elkaar kunnen
komen, plannen wij een bijeenkomst. Tot
die tijd houden we elkaar op de hoogte
via:
- De nieuwsbrief
(aanmelden kan via
http://eepurl.com/gTz2Wn)
- De Facebookpagina
www.facebook.com/groups/
Bewonersplatform.

Meer leden en een bestuur

Meedoen?

Dit zijn geen 'heftige' functies. Je bepaalt
zelf je eigen uren als lid en bestuurslid,
denk hierbij aan 4 tot 20 uur per jaar.
Zie voor meer info dit document:
https://tinyurl.com/ukkjcz7.

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

“Je eigen kleur geven
aan de uitvaart”

Ben je enthousiast en wil je je aansluiten?
Dan horen wij dit graag via
info@thesocialfirm.nl of app ons:
Fleur: 06-301 448 84 of
Eva: 06-810 202 58.

Sandra van der Pas
(Tuindorp Utrecht)

24 UUR l 06 553 033 85 l PASSAGEUITVAARTEN.NL

Hoe leuk

030 - 666 22 44

kan werken zijn

amentiuitvaartverzorging.nl

Nabestaanden beoordelen
ons met een 9,7

bij dé grootste kinderopvang
organisatie in Utrecht!

Liefdevol maatwerk
030-737 02 02 WWW.SENSUITVAARTEN.NL

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

Jeka en ik lopen het Noorderpark in waar het minder stil is. Ik zie joggers en opvallend
veel jonge vaders met kinderen. De vaders met de oortjes in toch aan het werk. Al veel
kinderen hebben Jeka mogen aaien. “Hoe heet jouw hond?” vroeg een meisje van een
jaar of zeven. “Dat zie je toch zeker wel,” zei de vader. “Dat lees je toch op de halsband!” Het meisje zweeg en keek maar wat om zich heen. Papa deed de laatste weken
wel vaker wat bozig. Ze zijn alweer zolang bij elkaar in huis. Het is geen vakantie. Dan
is het natuurlijk veel gezelliger.
“De stad is verdrietig. En ik ben dat ook,” schreef Remco Campert eens. Regelmatig
denk ik aan dit zinnetje nu het coronavirus Covid-19 ons al maanden in de tang heeft
en de laatste weken en dagen steeds. De berichten rond het virus maken mij verdrietig.
We moeten sociale afstand houden, of beter fysieke afstand, zoals ik vanochtend op de
radio hoorde. Voorlopig doe ik dan mijn wandelingen in het Noorderpark. Vaak met mijn
dochter die op de racefiets uit de stad komt, met haar hond in een rugzak. Het zijn
vreemde dagen. Een eigenaardige leegte waarop ik maar geen grip krijg. Op de een of
andere manier kan ik het nog steeds niet duiden.
In quarantaine ben ik eerder geweest. Ik was een jaar of acht. Een lieve tante bracht
mij uit Oog en Al om de dag boekjes. Het krijgen van al die boeken zag ik vooral als een
feest. Al begreep ik niets van al die zorgelijke gezichten. Ik was alleen maar vreselijk
moe door de ziekte van Pfeiffer. Die lieve tante kwam steeds weer boekjes brengen.
Ook nu ligt een stapel boeken thuis waarmee ik me voorlopig wel kan afsluiten. Tussen
alle boeken door ben ik De Pest van Albert Camus weer gaan lezen en luister ik naar
Decamerone op de site van het Internationaal Theater Amsterdam. Maar die stilte, dat
klopt niet. De stilte van een verlaten schoolplein. Dat het in de stad en de straat waar
ik woon steeds meer op een heel vroege zondagochtend lijkt.
Jeka en ik hebben het Noorderpark voor vandaag wel even gezien. We lopen dezelfde
route naar huis. Op de Bastionweg passeert ons een bijna lege trein. Jeka schrikt en
schiet bijna de weg op. Dan opnieuw stilte al laten de ganzen wel iets van zich laten
horen; zij weten van niets. Ook die wezel niet. Straks thuis even opzoeken of het hem
echt wel was.

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

• Uiteenlopende werklocaties
• Prachtige sport- en natuurlocaties
• Flexibiliteit

vacatures@ludens.nl I 030 - 236 15 35 I www.ludens.nl
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FOTO VICKY PRONK
TEKST MAURICE HENGEVELD

Veemarkt

Een ontwerp vol verrassingen!
De Livarstraat in Veemarkt

Op zoek naar bijzondere architectuur was
het dit keer Instagram waar dit bijzondere woonhuis in Veemarkt de aandacht
trok. Het ligt aan de Livarstraat, waar
meer woonhuizen onder architectuur zijn
gebouwd. Het prachtige ontwerp is van
Jasper Smits uit Utrecht, die zowel voor
de architectuur als het interieur tekende.
Hij ontwierp twee woningen aan de Livarstraat en woont zelf in een van zijn eigen
ontwerpen, waar hij tevens kantoor houdt.
Dit woonhuis kenmerkt zich aan de voorzijde door een iroko hardhouten gevel, met
ramen voor ventilatie verborgen achter het
hout. De eigenaren vroegen om een ontwerp vol verrassingen. Door een splitlevel
doorsnede te maken en daarin elke verdieping (totaal zeven inclusief dakterras)
een eigen functie te geven met een vide
die naar boven toe steeds kleiner wordt,
ontstaan deze verrassingen. “Het huis zit
vol met doorkijkjes en maakt nieuwsgierig”, vertelt Jasper. “De doorsnede is dan
ook zeker zo belangrijk als de plattegrond
en vertelt architectonisch vaak meer over
licht en ruimtelijkheid.” Voor meer ontwerpen van Jasper, zie www.jaspersmits.nl

