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"Zo jammer dat het kerstdiner dit
jaar niet doorgaat, nou heb ik
helemaal niets met kerstmis..."
Dat hoorde Bep van Rees een trouwe bezoeker van
Buurtcentrum de Leeuw zeggen en het raakte haar echt.
Ze besloot samen met Wies Kool vanuit DOCK wat te
organiseren. En het werd een succes!
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Bep: "Al jarenlang wordt het kerstdiner georganiseerd door
'Samen Eten', die ook 2x per maand vast in het buurthuis
koken. Maar dit jaar durfden ze het niet aan, door alle
coronaregels. En ik snap het, maar het is toch heel naar
voor alle mensen die alleen zijn. Dus Wies en ik gingen wat
rondvragen en we hoorden dat er echt behoefte was aan
iets leuks rond de kerst. Dus vanuit DOCK hebben we een
kerstlunch georganiseerd. In het Buurthuis hebben we een
paar ruimtes gereserveerd, want er moest genoeg ruimte zijn
om de 1,5 meter te kunnen aanhouden. De Jumbo wilde wel
sponseren, Oma's Soep heeft heerlijke soep gemaakt en we
hadden al gauw een paar vrijwilligers die wilden helpen. En
toen zijn we mensen gaan bellen en opzoeken om ze uit te
nodigen. Het was uiteindelijk voor ongeveer 25 mensen een
waar feestje! De tafels waren mooi versierd en we hadden allemaal leuke lampjes en versiering. We zijn echt blij dat we
dit gedaan hebben."

Makker Hoortoestellen

Het familiebedrijf Makker Hoortoestellen opende augustus 2019 hun vierde vestiging
aan de Blauwkapelseweg 13, met audicien Erik Battem aan het roer. Makker onderscheidt zich door 40 jaar vakkennis te combineren met de nieuwste audiologische technieken en innovatieve hooroplossingen, zoals compleet onzichtbare hoortoestellen,
oplaadbare toestellen en nu óók hoortoestellen aanmeten op afstand. Vader Michel
Makker opende 25 jaar geleden zijn eerste hoortoestellenwinkel. De zonen zijn inmiddels zelf ook al tussen de 10 en 15 jaar actief in het vak. Naast Makker Hoortoestellen
exploiteren zij ook een webshop voor hoortoestellen.
Erik Battem: "We zagen nu naast de behoefte aan eerlijk advies en persoonlijke service
- voor ons niet meer dan vanzelfsprekend -, ook vraag naar veilige hoorzorg. Bij Makker
omarmen we innovatie en met de opkomst van COVID-19 hebben we dan ook snel
kunnen schakelen. Al enkele weken na de lockdown konden we onze Utrechtse klanten,
veilige hoorzorg bieden in de vestiging dankzij diverse maatregelen, maar óók hoorzorg leveren op afstand: van een hoogwaardige hoortest tot het volledig instellen
van hoortoestellen."
10% van de Nederlandse bevolking is slechthorend én tijdens de coronacrisis aan
huis gekluisterd. Bij 90% van de mensen met gehoorverlies kan een hoortoestel
de communicatie verbeteren. En communicatie is juist nu tijdens de coronacrisis
zo belangrijk om eenzaamheid te voorkomen. “Daarom is het essentieel om actie
te ondernemen als je merkt dat je minder goed hoort. We zijn er trots op dat wij
in deze turbulente tijden slechthorenden veilig in de vestiging in Utrecht kunnen
helpen, maar ook vanaf de bank thuis gewoon kunnen voorzien van de beste en veilige hoorzorg. De reacties zijn hartverwarmend’’, aldus audicien Erik Battem. “Omdat
we ook de mogelijkheid bieden om de hoortest en het aanpassen van hoortoestellen
met videobellen te doen, zijn we tijdens de gedeeltelijke lockdown soms de eersten
waarmee mensen weer zonder extra inspanning een gesprek mee kunnen voeren.”
Let op: een hoortest bij Makker Hoortoestellen is altijd gratis en vrijblijvend!
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BuurtBuik werkte samen met BuurtMaaltijden en maakte een
avondmaaltijd die alle gasten mochten meenemen naar huis.
Na de lunch werd een oproep gedaan: iedereen ging kijken of
hij of zij een maatje kon vinden om die week een keer mee
te gaan eten. Bep: "Ook dat lukte. Het is makkelijk als je net
al bij elkaar aan tafel hebt gezeten. Dat maakt de drempel
wat lager."

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

Wil jij ook wat organiseren voor de buurt? Neem dan contact
op met DOCK, gegevens onder de foto.

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

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

Makker Utrecht
Blauwkapelseweg 13, 3572 KA Utrecht, Tel: 030 303 2001
E-mail: utrecht@makker.nl, www.makker.nl

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

FOTO YVONNE VAN ZAANEN

Het is een vreemde tijd voor ons allemaal, met de lockdown door de pandemie. Het is roeien met de riemen die je
hebt, en het licht aan het einde van de
tunnel proberen te zien.
Extra zwaar is het voor de horeca,
daarom aandacht voor een paar lokale
ondernemers. Ook sportclubs hebben het zwaar, dus op de voorzijde en
pagina 7 de voorzitter van Hercules.
Er zijn gelukkig ook veel leuke dingen,
zoals de minibiebs (pagina 4) die als
paddestoelen uit de grond schieten
en mooie nieuwe initiatieven als de
Poffertjesbakfiets (pagina 11) en de
Beweegvriendelijke wijk (zie pagina
17). En de Wijkwijzer Noordoost krijgt
steeds meer vorm! Lees ook vooral het
verhaal over het Politieke nest, een
nieuwe serie rondom de verkiezingen!

DOCK

Wat is waar

FOTO EN TEKST PUCK 'T HART (ADVERTORIAL)

Redactie

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: Nikisha Katsburg, 06-599 356 07, nkatsburg@dock.nl
Senioren: Reilif Bonse, 06-233 468 08, rbonse@dock.nl
www.dock.nl/utrecht
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Minibibliotheken
TEKST EN FOTO'S RECHTS MIRJAM VAN ESTERIK GROTE FOTO SUZANNE ALTING
Bij minibibliotheken kan iedereen gratis boeken lenen of ruilen. Je vindt ze
op veel plekken: in een voortuin of aan
een gevel, of in een gebouw dat min
of meer openbaar toegankelijk is. Ook
in Utrecht Noordoost zijn er diverse
minibiebs te vinden.
Iedere eigenaar zal zijn of haar eigen redenen hebben om een minibieb te starten. Voor Coby Ouwehand uit TuindorpOost is dat ook zo: “Lezen is goed voor
je. Dat weet ik uit ervaring. Als kind ging
ik soms zelfs twee keer per dag naar de
bieb en wilde ik later ook in een bibliotheek gaan werken. Dat is er niet van gekomen, maar sinds gisteren staat er een
thema-minibieb in mijn voortuin. Mijn
vader van 84 heeft hem op zijn timmerzolder gemaakt. ”
4
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Al voordat haar minibieb er stond was
Coby actief met het opbouwen van een
mooie themacollectie. “De minibieb op
de Prof. Jordanlaan in Tuindorp bracht
me op het idee om een thema-minibieb
te beginnen. Als rouwbegeleider weet
ik dat er ontzettend veel goede boeken
over rouw en rouwverwerking zijn. Ik ga
graag naar kringloopwinkels om boeken
over dit onderwerp te vinden. Een deel
van de boeken in mijn bieb gaan dus over
rouw. Naast romans die ik zelf mooi vond,
staan er ook kookboeken in, voor mij een
logische combinatie. Ik hoop dat veel
mensen de weg vinden naar mijn themaminibibliotheek.”
Coby ging na haar studie aan de slag
als jeugdhulpverlener. “Daar kwam ik
erachter dat bij problemen in gezinnen

onverwerkte rouw heel vaak een belangrijke rol speelt. Ik heb regelmatig
gemerkt dat ouders of jongeren met niemand anders over hun verlies hadden gesproken. Op een gegeven moment wilde
ik daar meer mee doen en ben ik een opleiding tot rouwbegeleider gaan volgen.
Met dat diploma, en een hoop werk- en
levenservaring, ben ik twee jaar geleden
in Utrecht een eigen praktijk in rouwbegeleiding begonnen. En heb ik nu dus
ook een thema-minibieb in mijn voortuin
staan.”

"Ik hoop dat veel
mensen de weg vinden
naar mijn thema-minibibliotheek”

Coby’s werkwijze is anders dan die van de
meeste rouwbegeleiders. “Mijn cliënten
komen niet naar mij, ik bezoek ze thuis.
We koken en eten samen een maaltijd en
ondertussen voeren we een gesprek. Ik
heb dit concept gekozen omdat samen
eten een hele mooie manier is om tot
verbinding te komen.”

Minibiebs in Noordoost:
•
•
•
•
•

Informatie over de rouwbegeleiding van
Coby vind je op
www.ouwehandrouwbegeleiding.nl

•
•

Meer informatie over minibibliotheken:
www.minibibliotheek.nl
www.minibieb.nl

•
•

Minibibliotheek Coby
Ouwehand, Vogelsanglaan 29
Euphrosyne, Thomas van
Nijkerckenstraat 1
Poort Graaf, Poortstraat 122
Kastje vol verhalen,
Goedestraat 76
Minibieb MBU,
Jan van Galenstraat 2-4
Hooghiemstra Minibieb
Hooghiemstraplein 85
Minibieb #3514,
Van Humboldtstraat 93
BOEKelius, Bucheliusstraat 1
De bieb van Juffrouw Jollema,
Prof. Jordanlaan 56

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwartewater 9
Simon Stevinstraat 1
Tulabieb, Tulastraat 19
Albert Heijn De Gaard
Willem Barentszlaan
Ons Buiten Tuinenpark
De Driehoek Tuinenpark
Speeltuin Griftsteede
Dr Boschschool
Basisschool de Wissel
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Inburgeringscursus
bij De Derde Helft
TEKST PETER BOER
FOTO REGINA VISSCHER

Met in zijn ogen een twinkeling vertelt Frans Jacobs (83) over zijn inburgeringscursus. Een uurtje zit ik
tegenover hem. We praten over de
boeken die hij in Den Haag moest
achterlaten door de verhuizing naar
Utrecht in 2016 en over de politiek.
“Voor een Limburgse jongen als ik was
het vanzelfsprekend dat je lid werd van
KVP. Na de nacht van Schmelzer heb ik
die partij voorgoed achter me gelaten en
ingeruild voor een progressievere partij.
Milieu was tot de jaren negentig niet echt
een thema voor partijpolitiek. Er waren
wel veel protesten: tegen het vliegen
aan ’de randen van de nacht’ op vliegveld Beek in Zuid-Limburg en tegen de
Betuwelijn. Nu moet de A27 alweer worden verbreed ten koste van het bos op
landgoed Amelisweerd. Ik blijf mij verbazen; nu op afstand. Ik zat altijd in een of
ander bestuur en probeerde zo een beetje
invloed uit te oefenen. Ik werd gevraagd
en voelde me wel vereerd."
In Utrecht bedacht Frans een inburgeringscursus voor zichzelf. Afwachten tot
er wat op je afkomt, was geen optie. De
Derde Helft komt niet vanzelf naar je
toe. Datzelfde geldt ook de buurtcoöperatie Wederzijds in Noordoost. In korte

tijd leerde hij veel mensen kennen. Een
netwerk opbouwen is Frans altijd blijven
doen. Hij begon ooit als opbouwwerker;
volgens hem nu een uitgestorven ras. Tot
zijn pensioen in 2002 was hij ambtelijk
secretaris bij de gemeente Den Haag.

“Het certificaat
soeproeren heb
ik ruimschoots
verdiendˮ
“Ik zag een folder van wooncentrum De
Voorveldse Hof waarin een vrijwilliger als
kok werd gevraagd. Ik kan natuurlijk niet
koken, maar dat kunnen wij wel, werd me
gezegd. Een keer in de week ga ik naar
een woning om te koken. Ik vind dat er
altijd gelachen moet worden, verkoop
veel onzin en vertel verhalen. Het is plezier voor een moment. Het certificaat
soeproeren heb ik ruimschoots verdiend.
Sommige bewoners kunnen daar hartelijk
om lachen; bij hen is het gevoel voor humor niet in de nevelen van hun geheugen
verdwenen. Voor mij is dementie niet altijd een trieste, verdrietige toestand en ik
geniet op zo’n avond van de gesprekken
met bewoners."

Ooit ging Frans op nieuwjaarsavond met
zijn schoonzoon mee naar het Utrechtse
Klokkenluiders Gilde in de Domtoren. In
de stad zijn nog 56 luidklokken, 20 zijn
al meer dan 400 jaar oud. De klokkenluiders van het Gilde luiden de klokken met
de hand: van de Domtoren, de Buurtoren,
de Jacobitoren, de Geertetoren, van het
kerkje op Fort Blauwkapel, het Bartholomeusgasthuis, het Academiegebouw, de
Demkaklok in Zuilen tot een klok op fort
De Bilt. Beide laatste klokken luiden alleen jaarlijks op 4 mei.
Die nieuwjaarsavond met champagne en
het oorverdovend beieren van de klokken
nam Frans zich voor lid te worden van het
Gilde zodra hij in Utrecht zou wonen. Hij
kwam in 2016 eerst op een wachtlijst en
leerde daarna het vak van klokkenluider.
“Ik ben geen natuurtalent en ik ben nu
de oudste luider van het Gilde.
Voor De Derde Helft bij Hercules ben ik
nog lang niet de oudste. Het is een prachtig initiatief voor mensen zoals ik. Op een
ochtend was er een tennisracket over. Ik
had nog nooit getennist en kan er geen
snars van, maar een balletje slaan vind
ik heerlijk. Voor mijn inburgeringsexamen
ben ik geslaagd!”

Fons Visser (67 jaar) is de voorzitter van USV Hercules en woont
al ruim 25 jaar in Voordorp, sinds
het ontstaan van de wijk, met zijn
vrouw en twee zoons (18 en 20).
“Mijn favoriete plek was jarenlang
het Sacharowstraatje, waar ook alle
buurtfeesten waren. En toen mijn
jongens gingen voetballen werd
Hercules natuurlijk de favoriete plek.
Daarnaast kom ik ook graag in de
Voorveldse Polder en het Noorderpark, om te wandelen."
Mooiste Hercules-ervaring?
"Met het voetbalteam van mijn jongste zoon hadden we een toernooi in
Vlodrop, in Limburg. We besloten met
het team en alle ouders, zo’n tien
gezinnen, te gaan kamperen daar.
Dat hebben we zo’n vijf jaar gedaan.
Ook toen het team allang niet meer
compleet was, gingen wij nog elk jaar
met die gezinnen kamperen. Supergezellig.
Hercules is de combinatie van historie en modern. Onze club is divers, we
hebben veel vrouwenteams en allerlei
culturen. We gaan met onze tijd mee,
maken sport op maat. De Derde Helft
is daar een mooi voorbeeld van.
Corona maakt het wel lastig, het is
veel improviseren, de balans vinden
tussen wat wel en niet mag. Ik ben
nu als voorzitter vaak meer met regeltjes bezig dan met het faciliteren
van sport.”

“We gaan met
onze tijd mee,
maken sport
op maat”

FOTO SUZANNE ALTING
TEKST PUCK 'T HART

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
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Raoul in restaurant C'est ça

Horeca in coronatijd

“De gasten dragen ons een warm hart toe,
mensen zijn begripvol en steunen ons”

TEKST PIETER KLEIN FOTO'S VICKY PRONK
Het is half november. De tweede lockdown is al weer een paar weken onderweg. Hoe staat de horeca ervoor? Ik ga
op bezoek bij drie horecaondernemers in
de wijk: Monique van eetcafé Bij Guusjes,
Raoul van restaurant C’est ça en Fianne
en Martijn van coffeehouse&dinnerbar
Tijm.
Half maart was de eerste lockdown. Op 5
mei wordt die gedeeltelijk als de terrassen weer open mogen. Iedereen is opgetogen. Half juni mogen ook binnen, op
1,5 meter, weer gasten worden ontvangen. Dan valt eind september het doek
opnieuw. Alles gaat weer dicht, op de afhaal- en bezorgservice na.

De quote die niet mag
ontbreken, is geleend
van Churchill. Martijn:
“Never waste a good
crisis”
8
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De eerste schok

De tweede lockdown kwam voor de ondernemers onverwacht. Raoul: “Ik was een
weekje weg met het gezin. Zo'n plotseling besluit voelde voor mij heel heftig.
Ik had direct telefonisch overleg. Bel de
hele tent maar af.”
Ook voor Fianne en Martijn voelde het zo
snel. “Om zes uur dicht. We knepen elkaar
in de arm. Is het echt?”
Monique onderstreept dit: ”Het was een
schok, een volslagen verrassing.”

“We ontwikkelen de
onderneming door. We
hebben al besloten dat
we de afhaal erin gaan
houden”
En dan?

Bij allen was al snel de knop om. Wat
gaan we doen?
Bij Tijm vonden ze het heel spannend

en er ontstond direct een groepsgevoel.
Martijn: “Hoe gaan we het doen? Maandag en dinsdag waren we dicht. Het was
onduidelijk wat er wel en niet mocht. We
hadden altijd al afhaal dus wij gingen direct woensdag weer open. Het was drukker dan voorheen. We waren veel horecaondernemers voor.”
Bij Guusjes werden de schouders er ook
onder gezet en binnen drie dagen hadden ze de afhaal geregeld. “Je wordt je
bewust van je onderneming. We ontwikkelen de onderneming door. We hebben
al besloten dat we de afhaal erin gaan
houden.”
C’est ça zat met een flinke voorraad in de
koelkasten. “We hebben 'nootpakketten'
gemaakt, waar klanten op konden intekenen. Ons bekende notenbrood was de
kern. We hadden spullen voor zo’n honderd pakketten. De website ontplofte. We
hebben ingrediënten bij moeten kopen.”

De reacties van de (vaste) klanten

Monique: “We zijn een onderdeel van de
wijk. De reacties zijn hartverwarmend. De

gasten dragen ons een warm hart toe.
Mensen zijn begripvol en steunen ons.”
Raoul: “Het is fijn dat de vaste gasten
ons zo steunen. We hebben de 'nootpakketten' zelf met de bakfiets bij de mensen thuisgebracht. Om ze persoonlijk te
bedanken.”
Martijn: “Veel mensen hebben cadeaubonnen gekocht. Dat is voor de liquiditeit
heel prettig.”

“Ik ben van ieder
gerecht een filmpje gaan
maken over de bereiding
en hoe je jouw bord
opmaakt”
Hoe ging het verder?

Tijm ging ruim een week na de tweede lockdown even dicht. Martijn: “We
zagen via de media de aantallen
oplopen en het steeds dringendere beroep om je aan de regels te houden.
Door de drukte liepen we met extra mensen in de keuken, heel dicht op elkaar.

We keken elkaar aan en dachten, dit
voelt niet goed. We zijn dichtgegaan en
hebben de werkwijze in de keuken aangepast, en de werkgebieden uitgebreid naar
de spoelkeuken en de bar.”
C’est ça is ook met afhaalmaaltijden
begonnen. “Hoe creëer je het C’est çagevoel thuis? We wilden dezelfde kwaliteit behouden. Ik ben van ieder gerecht
een filmpje gaan maken over de bereiding
en hoe je jouw bord opmaakt. We hebben
nu donderdag tot en met zondag afhaal.”
Bij Guusjes was gestart met op vrijdag en
zaterdag afhaalmaaltijden. “Nu zijn we de
hele week open. We hebben een uitgebreidere broodjeskaart voor de thuiswerkers. Ook verkopen we bierpakketten met
een uitgebreide beschrijving. We hebben
in de eerste periode een online bierproeverij gehouden.”

De toekomst

De drie horecaondernemers verkennen
voor de komende periode verschillende
opties. Houd ze in de gaten.

“We verkopen bierpakketten met een uitgebreide beschrijving en
we hebben in de eerste
periode een online bierproeverij gehouden”
• Bij Guusjes
Van ’s Gravensandestraat 27 Utrecht
reserveren@etenbijguusjes.nl
030-272 34 50
• C’est ça,
Bollenhofsestraat 142 Utrecht
www.restauarant-cestca.nl
030-271 01 05
• Tijm
Pieter Nieuwlandstraat 5 Utrecht
www.tijmutrecht.nl
030-737 05 85
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Utrecht verbindt

Christa de Winter over ondernemen in de coronacrisis
Lieveleins poffertjes pop-up
Sinds de coronacrisis staat Marjolein van Wijk (47) regelmatig met
haar vrolijke poffertjesbakfiets op
verschillende plekken, zoals op de
Van Asch van Wijckbrug of op de
Van Lieflandlaan bij de studentenflats.
Ze laat zich niet tegenhouden door een
beetje regen en staat te stralen onder
haar parasol. Ondanks de winkelsluiting lopen er genoeg wandelaars langs
en veel mensen stoppen om een portie
vers gebakken poffertjes of een beker
warme chocomel te kopen. Ze heeft de
bakfiets nu drie jaar en heeft hem zelf
gemaakt van een poffertjesbakplaat
die ze op Marktplaats kocht.
Marjolein is in het dagelijks leven
kleuterjuf en yogadocent (LieveleinsHoly yoga).
FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING

Deze rare tijden vragen veel van iedereen. Gelukkig toont Utrecht een enorme
veerkracht. Bewoners, ondernemers en organisaties organiseren veel moois
om samen de coronacrisis het hoofd te bieden. Zo ook Christa de Winter,
ondernemer in Voordorp. Khalil ging in gesprek met deze inspirerende vrouw
over haar kapsalon ‘Bij Christa’.
Net zoals voor vele andere ondernemers,
kwam ook voor Christa de lockdown als
een flinke dreun. Los van de financiële
schade was het wegvallen van haar
favoriete bezigheid misschien wel nóg
pijnlijker. “Ik kan niet stilzitten. Tijdens
de eerste lockdown kreeg ik zelfs een bepaald schuldgevoel dat lastig uit te leggen is.” Om toch het contact met haar
klanten enigszins te onderhouden besloot Christa actiever gebruik te maken
van haar socialmediakanalen. “Ik ben
mijn huis gaan verbouwen en het leek
mij leuk om dat te delen met de klanten die mij volgen. Daarop kwamen weer
reacties en op die manier blijf je dan
toch met elkaar in contact.”
Ondanks de sluiting heeft de coronacrisis voor Christa ook een aantal mooie
dingen met zich meegebracht. “Dit hele
gebeuren heeft getoond hoe loyaal en
zorgzaam mijn klanten zijn. Ik ontvang
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zoveel kaartjes en berichtjes. Ook toen
we weer open mochten stond de telefoon
roodgloeiend, mensen kwamen langs met
bloemen, chocolaatjes en zelfs extra
geld.”

“Ik kan niet stilzitten.
Tijdens de eerste lockdown kreeg ik zelfs een
bepaald schuldgevoel dat
lastig uit te leggen is”
Zelf probeert Christa ook haar steentje bij
te dragen aan het steunen van de lokale
ondernemers. “Mijn vriend en ik bestellen regelmatig eten bij de horecazaken
waar wij graag komen. Dit kan ook op
kleinere schaal. Een van die zaken hier in
de buurt heeft een poffertjeskraam opgezet. Het is leuk om te zien hoe creatief
de meeste ondernemers zijn en ik vind

"Er wonen van die
gezellige mensen
hier, daarom is
deze plek zo leuk"

TEKST EN FOTO KHALIL ROUAS

dat wij dat dan zoveel mogelijk moeten
stimuleren. Als iedereen dat een beetje
doet, dan komen we hier nog sterker uit.”
Christa vindt het belangrijk om in deze
tijden wat meer aan elkaar te denken.
“Het is zo belangrijk om juist nu af en
toe een WhatsAppje te sturen, even te
bellen of een kaartje te sturen. Om te
vragen hoe het gaat en of je misschien
wat voor een ander kan doen.”

Doe je mee?

Inspireert Christa jou ook om er het beste
van te maken? Op utrechtverbindt.nl
vind je tips én hier staat een overzicht
van mooie initiatieven om andere Utrechters nu een hart onder de riem te steken.
Zoals de wensposter waarop mensen zelf
een inspirerende boodschap, hulpvraag
of -aanbod kunnen schrijven.
www.utrechtverbindt.nl
FOTO EN TEKST PUCK 'T HART
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HET KEERPUNT
We herinneren ons feesten van het licht
hoe we tezamen kwamen
hoe we samen aten, dronken
samen zongen van vrede op aarde.
De cadeaus, versieringen met tussen
pakpapier een los, verdwaald gedicht.
We trapten tegen de noord-ooster wind
12 slagen sloeg de klok, we dronken tijd.
Nu kijken we reikhalzend onze toekomst in.
We tellen traag de uren, dagen, maanden;
totdat oude tijd als nieuw is teruggekeerd.
12 slagen slaat de klok, we drinken tijd
kijk, de noord-ooster wind waait mee
Alles kan en mag, want dit is een gedicht,
als ‘n sierlijk lint gestrikt om elk cadeau.
Kom weer zingen om vrede op aarde
kom, eet, drink en kijk: de dagen lengen
kom maar, het kan; komt allen tezamen.
We snakken naar nieuw leven, naar het licht.
GEDICHT FRED PENNINGA
FOTO YVONNE VAN ZAANEN
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‘Weerdsingel OZ op de schop?
“Participatietraject is een wassen neus!”’

De huidige situatie voor fietsers aantrekkelijker maken, meer ruimte voor
voetgangers, de groene structuur versterken én de verharding verminderen.
Dát is het doel van de plannen van gemeente Utrecht voor herinrichting van
de Weerdsingel Oostzijde. Het klinkt ideaal, maar bewoners langs de singel
zijn in opstand gekomen tegen het straatbreed asfalteren van hun woonstraat. Zij vrezen voor verkeersonveilige situaties en aantasting van het
aanzicht van de Weerdsingel als beschermd stadsgezicht, maar de gemeente
negeert hun argumenten.
TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO'S YVONNE VAN ZAANEN
Waar de Utrechtse stadsbuitengracht ter
hoogte van de Zandbrug bij Wijk-C de
Vecht kruist, wordt hij onderverdeeld in
de Weerdsingel Westzijde, richting de
Amsterdamsestraatweg, en de Weerdsingel Oostzijde, richting het Griftpark.
Volgens de gemeente een belangrijke
doorfietsroute, die de komende jaren
voor fietsers nog belangrijker wordt.

Wittevrouwensingel (Singel-Oost) en de
regionale snelfietsroute naar Amersfoort.
Vanuit de westzijde ontbreekt echter
nog een goede fietsaansluiting naar de
Weerdsingel OZ. Die route ligt nog vol
met knelpunten en obstakels en dat zal
de komende jaren zo blijven. Juist daar
zou de groei van fietsverkeer op de singel
vandaan moeten gaan komen.

Fietsroute

Klankbordgroep

Als onderdeel van het Actieplan Utrecht
Fietst, een netwerk van fietsroutes door
de stad, gaat de Weerdsingel Oostzijde naar verwachting eind 2021 op de
schop. Om de drukke fietsroutes door
de binnenstad (bijvoorbeeld die over
het Vredenburg en via de Neude richting
Janskerkhof, Nobelstraat, Burgemeester
Reigerstraat en via Wilhelminapark door
naar het Utrecht Science Park) te ontlasten, wordt fietsen via de Weerdsingel
aantrekkelijker gemaakt. Ook voetgangers
moeten er meer ruimte krijgen, auto’s
zijn er te gast én er komt meer groen.
De fietsroute Weerdsingel OZ sluit aan
op al bestaande fietsroutes en paden: de
14
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Met een flyer in de brievenbus werden
omwonenden uitgenodigd voor een informatieavond op 25 november 2019, waar
de eerste denkrichtingen werden gepresenteerd. Reacties werden verzameld als
inbreng voor het door de gemeente op
te stellen Integraal Programma van Eisen
(IPvE). Een klankbordgroep van bewoners
werd uitgenodigd mee te denken. Zo communiceert de gemeente daarover ook op
haar website. Maar volgens omwonenden
worden zij in het geheel niet gehoord en
dendert de gemeente gewoon over ze heen
met de al vooraf vastgestelde plannen.
Wij spraken Arianne van Heerde, die
zelf aan de Weerdsingel woont en samen

met flink wat omwonenden in opstand
kwam tegen het straatbreed asfalteren
van de singel. Liever houden zij de straat
zoals die is, ook ter behoud van het
singelpark als beschermd stadsgezicht.
In AD/UN stelde Van Heerde eerder al:
“Asfaltering brengt ons terug naar de
jaren 80, met de bijbehorende wateroverlast in de aangrenzende souterrains,
kruipruimtes en kelders. Dit probleem is
in de jaren 90 juist verminderd toen er
klinkers zijn gelegd. En het asfalt als verharding zorgt voor verdere opwarming in
de zomer en voor minder doorlating van
regenwater voor de bomen aan de singel.’’
De Weerdsingel OZ is een stadsstraat
met voornamelijk bewoning. Bewoners
vrezen dat door de herinrichting de veiligheid er sterk op achteruit gaat. Van
Heerde: “Er zijn steeds meer elektrische
fietsen en die gaan, helemaal op asfalt,
soms flink hard. Dat gaat natuurlijk allemaal gevaarlijke situaties opleveren.
Oversteken wordt onoverzichtelijker voor
met name kinderen en mensen die slecht
ter been zijn. En er zitten ook een paar

gevaarlijke bochten in het traject, die nu
door middel van verkeersgeleiders worden
afgeschermd. Bovendien zullen auto’s op
rustige momenten juist harder gaan rijden als er een straatbrede asfaltbaan ligt
en op asfalt hoor je zowel elektrische
fietsen als auto’s niet zo goed aankomen
als op klinkers."

Rotonde

"En dan wordt ook nog overwogen om de
rotonde bij de Noorderbrug, ter hoogte
van de Duifstraat en de Koekoekstraat
te verwijderen zodat fietsers daar sneller
door kunnen rijden. Die rotonde ligt er
niet voor niets, want er komen diverse
straten op uit. Bovendien onderhouden
omwonenden al langere tijd gezamenlijk
het openbare groen op en om de rotonde,
dat verdwijnt dan ook. Wij denken dat
de huidige inrichting van de Weerdsingel
een eventueel gewenste of noodzakelijke
groei van het aantal fietsers makkelijk
aan kan.” Dat laatste bevestigt het college zelf ook in haar brief naar de Raad
op 24 juli jl.: de Weerdsingel OZ is eind
jaren 90 al als eerste singel ingericht als
fietsstraat, met aan beide zijden 2 meter
brede fietspaden en voldoet nog steeds.

Niet gehoord

Wat bewoners boven alle bezwaren over
de fysiek herinrichting eigenlijk nog
het meest steekt, is dat ze zich in het

zogenaamde participatietraject totaal
niet gehoord en serieus genomen voelen.
Van Heerde: “We hebben onder omwonenden een enquête uitgevoerd, met een
respons van bijna 58 procent. Deze heeft
de gemeente naast zich neergelegd. En
op zorgen, argumenten, ideeën en alternatieven vanuit de klankbordgroep wordt
inhoudelijk niet gereageerd.”

Fietsdrukte

"Op ons verzoek waren het oppositiepartijen PvdA en VVD die op 4 juni raadsvragen stelden aan het college over nut
en noodzaak van de voorgenomen herinrichting, die circa 1,2 miljoen euro moet
gaan kosten. Door het college werd daarbij aangegeven: “Op basis van de verwachte groei van het fietsverkeer en de
ambitie om de fietsdrukte in de binnenstad te verminderen, vinden wij herinrichting van de Weerdsingel OZ tot doorfietsroute noodzakelijk. De Weerdsingel
kan als schakel in het fietsnet bijdragen
aan spreiding van fietsers en daarmee de
drukte op de Vredenburgroute verminderen. De vorm van de inrichting bespreken
we graag met de betrokkenen.”
Van Heerde: “Dat klinkt alsof wij een
stem hebben in het geheel, alsof er met
ons wordt overlegd of naar ons geluisterd, maar dat is geenszins het geval. Het
college zet zo een vinkje bij participatie,
terwijl dat een wassen neus is. Ik ben

daar als Utrechter wel echt van geschrokken!”

Actieplan Utrecht Fietst!

Waar op andere plekken in de stad al jaren wordt gevraagd om herinrichting van
straten zijn de meeste bewoners aan de
Weerdsingel OZ nou juist erg tevreden, zo
bleek uit de enquête van bewoners zelf.
Van Heerde: “Laat ze het geld gebruiken
voor andere delen van de stad die het
minder goed hebben of die minder tevreden zijn. Wij zijn helemaal niet tegen verandering of vooruitgang. We zien
simpelweg het nut en de noodzaak niet,
ook als je de herinrichting ziet in het
brede(re) perspectief van het Actieplan
Utrecht Fietst! Er liggen nog zoveel knelpunten die eerst zouden moeten worden
opgelost. We blijven ons dan ook actief
inzetten om als bewoners en belanghebbenden serieus te worden betrokken door
de gemeente.”
Een petitie van bewoners is inmiddels 496
keer ondertekend, maar of men daarvan
onder de indruk is? De gemeente werkt
momenteel aan het opstellen van het Integraal Programma van Eisen (IPvE) en
een eerste ontwerp. We zijn benieuwd!
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Onze eigen
luizenmoeder

Hoogbegaafde meester

Kelly

Beter Thuis
TEKST INGRID HORSTIK

ZIMIHC theater
‘

Wittevrouwen
TEKST PETE BARNES

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

“Heb je al van Dylano gehoord dat het op donderdag zo lekker rustig in de klas is?” vraagt de
nieuwe meester, Hans genaamd. “Dan stuur ik de
meeste kinderen naar de plusklas. Vooral degenen
die er niet naartoe gaan, krijgen dan lekker veel
aandacht, hahaha.”
De plusklas is een clubje hoogbegaafden dat ze eens
per week een dag bij elkaar zetten. Sinds dit genereuze aanbod heeft onze school de langste wachtlijst
van Utrecht Noordoost. Een gouden zet van de schoolleider.

Middenmootje

“Maar Hans… zitten er zoveel slimme kinderen in
jouw klas dan?” vraag ik.
“Ben jij lekker gek!” Hans zijn dikke buik schudt op
en neer van het lachen. “Maar er zijn er altijd die
zich vervelen. Die klieren. Of treiteren. Of beelddenker
zijn. Lage cijfers halen. Weinig aansluiting hebben. Of
dat allemaal tegelijk. Je kent het wel.”
“En dat stop je allemaal in die plusklas?”
“Ja, want die ouders vragen zich dan af of achter al
die problemen hoogbegaafdheid zit. Ze denken dat
het onderpresteert. Of zijn bang dat hun kind niet
begrepen wordt omdat ze anderen altijd drie stappen
voor zijn. Dat soort grappen. Vroeger ging ik daar dan
tegenin en opperde ik dat hun kind ook gewoon een
einzelgänger kon zijn, of dromerig, of een middenmootje, of misschien slaapgebrek had. Nou, toen heb
ik mijn lesje geleerd. Ik heb echt geen zin meer in
die discussies. Tegenwoordig lul ik gewoon mee. Dan
zeg ik: ‘Ja, misschien heeft u een punt!’, en dan stop
ik het kind in de plusklas. Klaar is Hans. Nooit meer
ruzie, ouders blij, ik een rustige dag. En jouw Dylano
ook hahaha.”

Voorgesneden broccoli

Ik weet niet wat ik hoor. “Maar wat vinden je collega’s
daar van?”
“Ja, het begint inmiddels wel een beetje op te vallen. Er zitten nu wel heel veel kinderen van mij in
dat plusklazzie. Lekker met z’n allen microscopen te
ontleden hahaha. Maar we hebben zo’n academische
juf in het team en die had meteen al meer uitdaging
nodig. Dus zij kan nu moeilijk gaan klagen dat haar

klasje te vol wordt.”
Diezelfde middag doe ik nog even snel boodschappen. Bij de voorgesneden broccoli bots ik tegen een
moeder van school aan. Ze is druk met haar telefoon.
“Oh sorry, ik was aan het twitteren. Ik heb zulk goed
nieuws: Jasmijn mag ook naar de plusklas!”
“Oh, wat leuk!” zeg ik.
Ik wil alweer doorlopen maar dan vraagt ze: “En die
van jou?” Ik knik al bijna van nee, maar bedenk me
dan dat ik geen zin heb om weer als enige ouder van
school te erkennen dat mijn kinderen lui en dom zijn.

“Nu hebben we hem maar op
Chinese les gedaan. Dan komt
zijn rechterhersenhelft ook nog
eens aan zijn trekken”
Chinese les

“Dylano is alweer gestopt met het plusklasje.”
“Wat? Oh, kon hij het niet aan? Ja, het schijnt heel
pittig te zijn”, zegt ze, met een juich-vonkje in haar
ogen.
“Nou, het werd eigenlijk wat saai voor hem. Meer van
hetzelfde. Niets ten kwade van het klasje, maar ze
bieden de stof toch stap voor stap aan terwijl hìj
meteen het totaalplaatje voor zich ziet. Nu hebben
we hem maar op Chinese les gedaan. Dan komt zijn
rechterhersenhelft ook nog eens aan zijn trekken.”
Oh shit, of ging het nu juist om die linkerhelft? Olivia
vertelde ooit zoiets en toen luisterde ik blijkbaar maar
met een halve hersenhelft.
De ogen van mama-Jasmijn worden klein. Ze krabt
even aan haar hoofd. Ik ben de lulligste niet en voeg
er geruststellend aan toe: “Maar voor sommige kindjes is het klasje echt een uitkomst hoor. Wens haar
veel plezier en ik lees wel op Twitter hoe het haar
vergaat.” Ik zwaai en vervolg snel mijn hyperintelligente jacht op bonusaanbiedingen.
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).

Samen bewegen!
De Beweegvriendelijke wijk

In de Beweegvriendelijke wijk werken bewoners en een groot
aantal organisaties uit de wijk samen aan een aantrekkelijk
activiteitenprogramma. Activiteiten zijn altijd een samenstelling van fysiek (fitheid), sociaal (ontmoeten, sociale
contacten) en cognitief (cultuur, denkspelletjes, technologie) bewegen.
Inspirerend voorbeeld, wellicht bekend, is De Derde
Helft bij USV Hercules. Hier komen elke vrijdagochtend
ouderen bij elkaar om te wandelen of te fietsen en een bakkie te doen. We werken eraan om iets soortgelijks als De
Derde Helft ook nog op twee of drie plekken in de wijk te
realiseren. Elk met een eigen accent: één plek waar cultuur
voorop staat en één plek waar bewegen in het groen voorop
staat.
De informatie over al onze activiteiten vindt u op de
www.wijkwijzernoordoost.nl. De activiteiten die op de
website worden aangeboden zijn coronaproof. Ook geven
we elke twee weken een nieuwsbrief uit. Met aandacht voor
activiteiten, met persoonlijke verhalen van bewoners die
vertellen wat bewegen voor hen betekent, met uitleg over
spellen die online te spelen zijn en nog veel meer.
We kunnen samen iets moois neerzetten in Noordoost. Iets
waar we trots op kunnen zijn, omdat steeds meer mensen en
organisaties zich aansluiten. Bewegen doet leven!

Meer weten?

De nieuwsbrief ontvangen of meedoen? Kijk dan op de website
of stuur ons een mail: info@beweegvriendelijkewijk.nl
www.beweegvriendelijkewijk.nl

Vanaf januari bieden we elke maand een culturele wandeling aan voor 55+. Zo kun je in januari en februari samen
met een gids op pad gaan in de wijk Wittevrouwen en de
rijke geschiedenis van deze historische wijk ontdekken. In
maart kun je de Kunstbende-route volgen, waar je van korte
voorstellingen of optredens van opkomende Kunstbendeartiesten kunt genieten op locatie bij Stadsschouwburg
Utrecht, Theaterhuis de Berenkuil of ZIMIHC theater Wittevrouwen.
Beweegvriendelijke wijk
Deze wandelingen worden aangeboden in het kader van
de Beweegvriendelijke wijk. Een initiatief van Buurtteams
Utrecht in samenwerking met Beter Thuis, Uzelf, USV Hercules en Cosbo Stad Utrecht.
Agenda:
• Vrijdag 29 januari – 10.00 uur
Wittevrouwen
in samenwerking met Gilde Utrecht
• Vrijdag 26 februari – 10.00 uur
De Bebouwde Stad Buiten De Singel
in samenwerking met Gilde Utrecht
• Zaterdag 6 maart – 14.00 uur
Kunstbende Utrecht
in samenwerking met Kunstbende Utrecht,
Stadsschouwburg Utrecht & Theaterhuis de Berenkuil
Je kunt je vooraf aanmelden via www.zimihc.nl.
Meer info: www.beweegvriendelijkewijk.nl
www.zimihc.nl/agenda

ZIMIHC theater Wittevrouwen
Bouwstraat 55
3572 SP Utrecht
030-272 34 55
www.zimihc.nl/agenda
ZIMIHC theater Wittevrouwen is één van de drie ZIMIHC theaters
in Utrecht. ZIMIHC theater Stefanus in Overvecht en ZIMIHC
theater Zuilen zijn de twee andere podia van ZIMIHC.
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Het politieke nest
van Rachel Heijne
Foto's van gezin Rachel Heijne

In maart zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamerverkiezingen; twaalf maanden later voor de Gemeenteraad. In deze nieuwe
serie praat Peter Boer met Utrechters over hun politieke nest. Hoe werd
thuis over politiek gesproken en waar liggen hun politieke roots?
Rachel Heijne (52) doet de aftrap. Zij woont met haar man Maarten in
Tuindorp Oost, hun kinderen wonen inmiddels elders.

“Ik vind het belangrijk dat je met mensen samenwerkt,
naar elkaar luistert en zo verder komt”

TEKST PETER BOER FOTO REGINA VISSCHER

“Ja, wat goed om daar een keer met jou
over te praten. En wat leuk dat je aan
mij gedacht hebt,” reageerde Rachel op
mijn e-mail waarin ik vroeg om over
haar politieke nest te praten. Een paar
weken later zitten we bij haar thuis aan
een grote ronde tafel.
Onze dochters zaten bij elkaar in de
klas op de Jenaplanschool; dat lijkt
lang geleden. Rachel woonde toen nog
met haar dochter in de Vogelenbuurt.
Ze is nu directeur bij VVM, het kennisen relatienetwerk voor milieuprofessionals; dat brengt uiteenlopende mensen
bij elkaar om na te denken over oplossingen voor milieuvraagstukken. Daarnaast is ze sinds 2017 gemeenteraadslid
voor GroenLinks. Niet eerder zaten we
tegenover elkaar om over haar politieke
komaf te praten.

Studentenprotest

“Mijn roots,” begint Rachel, ”liggen in
Nijmegen. Daar ben ik opgegroeid en
gebleven tot ik in Utrecht ging studeren.
Ik ben in de Ooijpolder geboren; mijn
ouders studeerden toen in Nijmegen.
Het was 1968; dat jaar had ik graag
bewust meegemaakt. Het is een
bepalend jaar voor wie ik ben
geworden.”
18
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In mei 1968 vond in Parijs een studentenopstand plaats, die later uitmondde
in een nationale stakingsgolf. Op bijna
alle universiteiten was het onrustig.
Studenten protesteerden tegen bestaande structuren, de conservatieve moraal
en het traditionele onderwijssysteem. In
het najaar van 1968 begon het studentenprotest in Nijmegen. Studenten gingen de straat op, bezetten de aula van
de universiteit en lieten zelfs een rector
aftreden. Tot 1968 was de universiteit
in Nijmegen nog een katholiek bolwerk.
In de jaren vijftig vonden, dankzij
studiebeurzen, met name studenten
uit de middenklasse hun weg naar de
universiteit. In Nijmegen waren dat dan
weer met name zonen van winkeliers.
Dat veranderde vanaf 1968. Er kwamen
ook studenten uit andere lagen van
de bevolking naar de universiteit. Een
voorzichtig begin van meer gelijkheid.

Veel contact

“Mijn ouders waren erbij. Uit de Ooijpolder verhuisden we naar Nijmegen
waar we in een studentenflat woonden
tot mijn vader in 1976 afstudeerde. In
die flat had ieder gezin zijn eigen wooneenheid. Er was veel saamhorigheid en
ik had veel vriendjes en vriendinnetjes

waar ik binnenliep. Ouders pasten op elkaars kinderen en als kind had ik ook
contact met volwassenen. Zo was er een
slechtziende vrouw waar ik graag kwam;
dan zei ze: ‘Ik wist al dat je eraan kwam.
Ik hoorde het aan de rolschaatsjes op de
stenen.’

zeggen dat de rollen niet heel helder
waren tussen ouder en kind. ’Ik noem
jou geen kind en dus jij mij geen papa.’
Ik verbaasde me erover dat leeftijdgenootjes vaak slecht met vrijheden om
konden gaan en helemaal los sloegen als
ze niet heel strak gehouden werden.

gingen ook veel met ze mee op bezoek bij vrienden, naar feestjes en naar
partijcongressen. Er werd veel gediscussieerd over de maatschappij, de wereld,
de Derde Wereld, de enorme armoede
daar en de ongelijkheid in de wereld.
Dat moest natuurlijk anders.

Liefdevolle opvoeding

Ik weet niet beter dan dat mijn ouders
actief waren en bereid tot actie. De
Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP)
was hun partij. Het is dit jaar dertig
jaar geleden dat de partij zich net als
de PPR, de CPN en de EVP ophief en
fuseerde tot GroenLinks.

Barricades

Ik ging in Nijmegen naar een anti-autoritaire ‘kresj’. Ik heb er fijne herinneringen aan. Een anti-autoritaire opvoeding
was in de praktijk echter niet zo eenvoudig. Vaak wordt het beeld geschetst
dat bij een anti-autoritaire opvoeding
de ouders de kinderen maar hun gang
laten gaan en er geen toezicht en weinig aandacht is voor de kinderen is. Dat
is de laisser-faire opvoeding. Op de antiautoritaire crèche hadden ouders juist
heel veel oog voor de kinderen. Er werd
onderling veel gesproken over opvoeden: wat laat je toe, wat niet, wanneer
grijp je in en hoe doe je dat dan. Hoe
vind je de balans tussen ruimte geven
en grenzen stellen. Ik heb mijn opvoeding als heel liefdevol ervaren met veel
aandacht voor de kinderen. ‘Omdat ik
het zeg’, was voor mijn ouders uit den
boze. Tot de dag van vandaag noem
ik ze bij hun voornaam. Wat niet wil

Feministische golf

In 1969 werd Dolle Mina opgericht. Mijn
moeder was er als een van de eersten
bij. De tweede feministische golf kwam
goed op stoom. De eerste feministische golf had geleid tot stemrecht voor
vrouwen, hun recht op betaald werk en
onderwijs. Door Dolle Mina werd weer
meer bereikt. Abortus werd bijvoorbeeld
gelegaliseerd, maar voltooid is het nu
ook nog lang niet. Door Dolle Mina
heeft mijn moeder ook haar kansen
gepakt. Ik was acht jaar toen mijn vader afstudeerde in Theologie en Filosofie. Mijn zus en ik waren erbij en we

Op de basisschool hield ik mijn eerste
spreekbuurt over de positie van de vrouw
in Afrika. Ik hoopte dat we daar voor de
studie van mijn moeder naartoe zouden
gaan. Een paar jaar later zat het actievoeren er bij mij nog meer in. Ik maakte
me druk over alles wat in mijn ogen niet
klopte. Ik bereidde ook schoolstakingen
voor door cassettebandjes in te spreken.
Ik was actief als klassenvertegenwoordiger en met een school in Nicaragua
en in de schoolband. Door mijn ouders
werd dat altijd gestimuleerd. Ik spoorde
iedereen aan om met mij mee te doen.
Dat doe ik eigenlijk nog steeds; als het
moet ga ik de barricades op. Ik heb met
eigen ogen gezien hoe belangrijk dat is.
Ik was ook bij de Vredesdemonstraties
in Amsterdam en Den Haag; wie was
daar nou tegen? Wij stonden ook achter
de krakersrellen in Nijmegen die zonder
de lokale Radio Rataplan misschien heel

anders waren gelopen. Als het aan mijn
moeder had gelegen dan was onze auto,
een Lada, ook op de barricades gegooid.
Dat ging de rest van het gezin net te
iets te ver. Ik ben met mijn vader wel
gaan kijken.

Ik hou van Utrecht!

Na mijn studie Culturele Antropologie heb ik bij Amnesty International
en het Landelijk Beraad Stedenbanden
Nederland–Nicaragua gewerkt. Ik vind
het belangrijk dat je met mensen samenwerkt, naar elkaar luistert en zo
verder komt. Een paar jaar geleden
kreeg ik een mooie plek op de lijst voor
de verkiezingen voor de Gemeenteraad.
Ik houd erg van Utrecht en wil mijn bijdrage leveren. Ruimte voor de fiets en de
voetganger; een stad met gezonde lucht
en schone energie. Het voelt nog steeds
goed om me daarmee te bemoeien.”

Ook jouw verhaal vertellen?
Uit welk politiek nest kom jij? Hoe was
het politieke klimaat vroeger bij jou
thuis? Peter Boer luistert naar je verhaal
en schrijft het in goed overleg op. Geef je
op door een mail te sturen naar:
peter.boer.utrecht@gmail.com
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Je vindt het op

Muurplaat Dopplerhof. Door Nina Valkhof

Wijkwijzernoordoost.nl
TEKST WILMA DE BUCK FOTO'S LIESBETH SIMPELAAR

Stoepuitslag
TEKST TIENEKE DE GROOT FOTO YVONNE VAN ZAANEN

Vlekken. Plakkaten. Meestal cirkelvormig. Soms een paar,
soms meerdere bij elkaar. Klein en groot. Geen brede
verscheidenheid in kleur, meestal grijzig, grijsgroenig,
gelig. Ik loop over een stoep met plaatselijke uitslag op
de tegels en kijk mijn ogen uit. Het lijken vlakke vlekken,
maar eenmaal op de knieën zie je soms kleine blaadjes,
lobjes, knopjes. Dit mini-oerwoud heet korstmos. Korstmossen zijn geen mossen en ook lang niet altijd korsten.
Ze zijn er in verschillende vormen, inclusief ‘struikachtige’
versies. Je moet oog hebben voor dit piepkleine universum.
Een loep en/of flink inzoomend fototoestel is onmisbaar
om deze wereld driedimensionaal te maken.
Omdat ik niet goed ‘in de korstmossen zit’ heb ik ze via waarneming.nl geprobeerd op naam te brengen. Op een vierkante meter bleek ik drie soorten te hebben gefotografeerd met
namen als muurschotelkorst, rond dambordje en valse citroenkorst. Ja, die namen! Het kan nog beeldender, zoals grijsgroene
stofkorst, inktspatkorst, muurzonnetje, schoorsteentje. Wat
een vondsten. Het genoten plezier tijdens het naamgevingsproces spat er vanaf!
‘Mijn’ soorten zijn algemene soorten die vooral op muren en
andere stenige ondergrond groeien, waaronder stoepen en
straten. Ze zijn onderdeel van de korstmosgemeenschap die in
Nederland uit zo’n 700 soorten bestaat. Tussen haakjes, tien
keer zoveel als het aantal Nederlandse libellensoorten.

In perspectief gezet: over de hele wereld gaat het om ca 16.000
korstmossoorten (en wederom voor het perspectief: nog geen
6.000 libellensoorten).
Onbewust moet ik al jaren die stoepen met grillige korstmospatronen gezien hebben. Pas nu vraag ik me af waardoor ik ze
niet in nieuwe straten of recent opnieuw betegelde stoepen
zie. En komt de vraag op hoe een korstmos überhaupt ontstaat
op de plek waar ze groeit.
Op nieuwe stenen vind je geen algen, vandaar dat er ook geen
korstmos groeit. Dat is weliswaar het antwoord op de eerste
vraag, maar wat is dat voor antwoord?! Wat hebben algen hiermee te maken? Heel veel. Een korstmos is een innige vriendschap tussen een alg en een schimmel. De algensoort in de
korstmos vind je ook vrijlevend aan, maar de schimmel wordt
zelden zonder de alg aangetroffen.
Dan vraag twee. Ik lees dat korstmossen zich op meerdere
manieren vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld doordat minutieuze
schimmelsporen vanuit het korstmos zich via de lucht verspreiden. Soms dalen ze neer op stoep of straat en komen ze terecht
op een plek met een alg. Zodra de schimmel een juiste alg vindt
gebruikt de schimmel de alg als hulp om zich te voeden en
vormen ze samen het korstmos. De alg kan energie uit licht omzetten in bepaalde suikers. De schimmel zorgt voor de opname
van water en mineralen. Alg en schimmel voeden zo elkaar. Een
symbiotische relatie. Er zijn vervelendere relaties te bedenken.

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.
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Buurtinitiatieven in actie

Het Wevehuis, een buurthuis in zelfbeheer in Tuindorp Oost,
voert actie om open te kunnen blijven. Voordorpers willen al
langer een ontmoetingsruimte in Villa Kakelbont en komen in
opstand tegen woontorens. Volg deze en andere initiatieven op
wijkwijzernoordoost.nl/projecten en zorg dat we ook jouw initiatief kunnen volgen!

Wandelend wijkgenoten ontmoeten

Sinds corona zoeken we steeds meer groen, cultuur en
beweging dicht bij huis. Wil jij wandelend je wijkgenoten en
de wijk beter leren kennen? Ontmoet en wandel met ons mee
op 20/30 januari, 17/27 februari en 17/27 maart. Zoek je iets
anders? Bekijk de groenwijzer, cultuurwijzer en beweegwijzer op
www.wijkwijzernoordoost.nl.

Op pad in de wijk

In de rubriek ‘op pad’ spreken we wijkgenoten die een bijzonder
initiatief hebben of een eigen onderneming. We spraken Nicola
Meinders van Groengroep Vogelenbuurt, energieambassadeur
Sandor Penninga en Roos Tji die haar eigen onderneming heeft
in Mindful Run-lessen. Ben jij actief in de wijk, ken je buurtgenoten met een bijzonder initiatief of verhaal? Vind je het
leuk om op pad te gaan, wijkgenoten te ontmoeten en stukjes
te schrijven? Laat het ons weten!

Meedoen, vragen of tips?

Wil je meedenken of meedoen? Heb je vragen of tips?
Mail naar: info@wijkwijzernoordoost.nl
of stuur een (WhatsApp) bericht naar
06-461 660 42.

Muurschildering Hopakker 40. Door: Janisdeman

NATUUR

Wijkwijzer Noordoost is het online platform waar wijkgenoten elkaar vinden, nieuwtjes delen en vinden wat er
te doen is. Waar je wijkgenoten kunt ontmoeten en waar
je met al je vragen over de wijk terechtkunt. Meld je aan,
deel je nieuws en schrijf je in voor de nieuwsbrief op
www.wijkwijzernoordoost.nl.
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Wijkplatform
Noordoost

TEKST CHRISTIAN NAETHUYS

Peter & winterslaap

onafhankelijkheid, zelfredzaamheid, wederkerigheid, netwerkend & maatwerkgericht
Het Wijkplatform Noordoost is een
vrijwilligersgroep

Overleg: eerste donderdagavond van de
maand, 20.00 tot 22.00 uur. Suggesties
en meedoen op allerlei manieren welkom.
info@wijkplatformnoordoost.nl
Bezigheden afgelopen jaren o.a. openbaar vervoer, winkelcentrum De Gaard,
verkeersoverlast Koekoekstraat & Blauwkapelseweg, onveiligheid, 30km-zone
Alexander Numankade, overlast Griftpark
en veel meer. Kijk hiervoor op:
www.wijkplatformnoordoost.nl

1e kwartaal
•

•

Wijkbrede enquête samen met
onderzoeksbureau Labyrinth.
Buurtcomités lof en respect geven,

zij bepalen per buurt de vragen,
bewoners hebben het beslissende
woord in Wijkbrede enquête.
MKB'ers (Midden Klein Bedrijf) lof
en respect geven, zij bepalen hun
eigen vragen voor hun wijk. Raadslid
Martijn van Dalen gaat assisteren.
Bewoners gaan zelf vragen en thema’s
bedenken voor Noordoost.
Socialmediaworkshops houden: ten
behoeve van buurtcomités, verenigingen: inclusiviteit, diversiteit en
participatie stimuleren.

•

•
•

2 , 3 en 4 kwartaal
e

e

e

Uitwerken enquête
• Eerste wijkbrede participatiebijeenkomst, hoofdthema wederkerigheid,
voorbeelden zijn: winkelcentrum

•

•
•

De Gaard, Eijkmanlaan etc.
Tweede wijkbrede bijeenkomst met
een van het volgende onderwerpen:
buurtbudgetten, buurtpacten, overlast in parken en groen.
Lanceren van wijkbrede energiegroep
Noordoost 0.0, in alle elf buurten.
Lanceren van tuinambassadeurs,
in alle elf buurten en een grote groengroep opzetten. Privétuinen bezitten
70% van alle groen, deze tuinen in de
spotlight zetten.

professioneel en
toch dichtbij

Pluks Petteflet
Op de eerste ochtend van januari kijk ik door mijn raam.
Er is niemand buiten. Op het bruggetje schuin tegenover ons huis ligt het normaal
gesproken vol met vertrapte vuurwerkresten. Ik houd niet van vuurwerk en wel van
poëzie. Elk jaar lees ik nog Oudejaar van Cees Buddingh:
Het is de laatste dag van het jaar.
Overal daveren al donderbussen
en gieren al gillende keukenmeiden.

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

Mensen, vind ik, moeten niets doen
waar katten bang van worden.

Doe Mee met het Wijkplatform
Noordoost, geef je op!
www.wijkplatformnoordoost.nl
info@wijkplatformnoordoost.nl

Voor het bruggetje staat al jaren een afgesloten publicatiebord. Eerder dit jaar stopte
er een auto. Een man stapte uit, liep naar het bord, deed het open en weer dicht. Even
later reed hij weer weg. Ik ben toen gaan kijken; er leek niets veranderd. De verschoten
plattegrond van het parkje hing er nog steeds. Niemand weet waarom. In andere
jaren hingen er wel berichten van vermiste katten; net voor opsluitingstijd naar buiten
geglipt en soms voorgoed de weg kwijtgeraakt. De berichten bleven nog lang op het
bord. Dit jaar blijven dergelijke berichten uit of staan ze nu op Nextdoor?
Naast het publicatiebord wappert sinds kort ook een bericht van Sprekend de Buurt
over een audio-tour door de wijk. Met de Sprekend de Buurt-app kunnen bewoners zelf
verhalen inspreken. Loopt iemand dan op die plek, dan kan het bericht met de app
worden afgespeeld. Zo leer je al wandelend de buurt en de bewoners kennen. Mijn lief
heeft als een van de eersten een proeftekst ingesproken; over ons huis, de katten en de
tuin. Niemand kijkt er verder van op.

Het Wijkplatform bedankt: Maarten Grienberger (adviseur), Linda Voortman (wijkwethouder) en Antoniek Vermeulen (senior projectmanager)

FOTO PUCK 'T HART

Utrecht Noordoost

Ik houd ook best van een stuk vuurwerk,
maar dan sierlijk, kleurig, poëtisch,
niet alleen maar gebeng en geboing.

Totaal 38.000 inwoners

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

Welke verhalen moeten wel verteld worden over een buurt waar het niet altijd zo
spannend is; een buurt waar, als je even niet oplet, de winterslaap te lang duurt.
Er zijn plannen om een paar straten verderop een appartementencomplex van 8 verdiepingen te bouwen. Er is terecht veel verzet van omwonenden. Een torenflat als Pluks
Petteflet is te gek in deze buurt. Daarover moet op dat publicatiebord en op de Sprekend
de Buurt-app verteld worden. Langzaam lijkt mijn buurt al protesterend uit een lange
winterslaap te ontwaken. Ook het vuurwerkverbod mag doorgezet worden, blijkt ook op
Nextdoor, zodat mens en dier van een uurtje plezier geen uren en dagen last hebben.
Dan geniet ik nog meer en kijk op een andere manier naar buiten.
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.
Zie voor het meest recente boek: www.joodsehuizen.com.

723 afvalbakken

321 speeltoestellen

12.000 bomen

89 sporttoestellen

6 kerken

V

bronnen:
www.Utrechtincijfes.nl, www.allecijfers.nl, www.volksgezondheidsmonitor.nl, www.wistudata.nl
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15 scholen

Het meest transparante
Makelaarsalternatief!
Ø
Nugratis
met gratis
woning-analyse
ØNu
woning-analyse
•
••
••

066 55558844 4505000
rriinnkk@
neonn.neln.nl
@bbieideedneennewnow
w
neonn.neln.nl
ww
www.b.bieideedneennewnow

030 790 90 30

030 - 790 90 30
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Stieltjesstraat
Dit vrijstaande pand in de Stieltjesstraat,
aan de rand van het Griftpark, is een
ontwerp van stadsarchitect Johannes Izak
Planjer. Het gebouw dateert uit 1923,
het bestaat uit twee bouwlagen met een
plat dak en wordt vaak aangeduid als ‘het
ketelhuis’. Of het die functie ook heeft
gehad voor de voormalige gasfabriek aan
de Blauwkapelseweg is niet helemaal
duidelijk. In ieder geval diende het als
administratiekantoor van de gemeentereiniging en later zat hier de sociale
dienst. Tijdens WOII was het in gebruik als
gaarkeuken en na de oorlog als jongerencentrum. Na sluiting viel het ten prooi aan
brandstichting en verkrotting. In 1989 en
1993 werd het gekraakt en daarna kreeg
het de status gemeentelijk monument. De
gemeente verkocht het pand voor een
symbolisch bedrag aan een stichting die
er het huidige bedrijfsverzamelgebouw 'De
Voorziening' van maakte.
FOTO VICKY PRONK
TEKST MAURICE HENGEVELD

