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Gezinnen in coronatijd
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De wondere wereld van bijen
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Redactie
Het is bijna lente!!! Het is bijna lente!!! 
En het is zo leuk dat deze keer de voor-En het is zo leuk dat deze keer de voor-
kant en de achterkant van dit magazine kant en de achterkant van dit magazine 
verbonden zijn door het gebouw waar verbonden zijn door het gebouw waar 
de bijzondere ondernemer hiernaast de bijzondere ondernemer hiernaast 
werkzaam is.werkzaam is.

We kijken ook met gezinnen naar de  We kijken ook met gezinnen naar de  
coronatijd, praten met bijenhouders in coronatijd, praten met bijenhouders in 
de wijk, met de wijkagent, en verdiepen de wijk, met de wijkagent, en verdiepen 
ons in het vraagstuk van de lager ge-ons in het vraagstuk van de lager ge-
legen huisjes aan de Blauwkapelseweg.legen huisjes aan de Blauwkapelseweg.

Ook hebben we voor het eerst een echte Ook hebben we voor het eerst een echte 
kruiswoordpuzzel! Op maat gemaakt kruiswoordpuzzel! Op maat gemaakt 
voor Noordoost. Met een leuke prijs,  voor Noordoost. Met een leuke prijs,  
die onder de goede inzendingen wordt  die onder de goede inzendingen wordt  
verloot. De prijs is een lekkere maaltijd verloot. De prijs is een lekkere maaltijd 
naar keuze bij De Wilde Wortels! Doe jij naar keuze bij De Wilde Wortels! Doe jij 
ook mee?ook mee?
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Heb je nieuws? Meld het ons!
Mail: info@mensenwijk.nl
www.mensenwijk.nl
Facebook.com/mensenwijk
Twitter: @mensenwijk

Mens en Wijk wordt gemaakt met bijdragen Mens en Wijk wordt gemaakt met bijdragen 

van DOCK, ZIMIHC, Beter Thuis, de Wijkwijzer van DOCK, ZIMIHC, Beter Thuis, de Wijkwijzer 

Noordoost en het Wijkplatform Noordoost.Noordoost en het Wijkplatform Noordoost.

Wat is waar

21 Wijkwijzer 
Noordoost

en Griftpark

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit de wijken 

Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Veemarkt, 

Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staats-

liedenbuurt, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, 

Hengeveldstraatbuurt. 

Kinderraad
Kinderen een stem geven in de maat-
schappij en ervoor zorgen dat deze 
gehoord wordt, is altijd belangrijk en ze-
ker nu in deze rare en onzekere tijden. Daarom 
starten we vanaf maart 2021 met een Kinderraad. Bij de  
Kinderraad leren kinderen op een speelse manier over poli-
tiek, burgerschap en debatteren en krijgen zij de mogelijk-
heid om samen met andere kinderen iets goeds te doen voor 
hun wijk of stad. Om deze invloed van kinderen te verduur-
zamen, is het de bedoeling om ieder schooljaar een (nieuwe) 
Kinderraad op te richten. 

Bij het vormgeven van de Kinderraad werkt DOCK in Oost, 
Noordoost en in de Binnenstad samen met Open Up!; een 
organisatie die debattrainingen verzorgt om kinderen al  
spelenderwijs te leren hoe zij hun stem kunnen gebruiken 
om iets te bereiken. 

Vanaf maart t/m mei zijn er diverse bijeenkomsten, waar-
bij de kinderraadsleden met elkaar in gesprek gaan over 
wat er speelt in de wijk en onder leeftijdsgenoten. Daar-
bij worden zij begeleid door de jeugdmakelaars van DOCK. 
Vanwege corona zullen deze bijeenkomsten dit jaar deels 
online en deels in de buitenlucht (in de wijk) plaatsvin-
den. Naast het praten met elkaar, gaat de Kinderraad ook 
op onderzoek uit in de buurt en op school. Welke signalen 
zien en horen zij? Wat is er leuk en fijn in de wijk? Wat moet 
er veranderen? Wat en wie is daarvoor nodig? Zo worden  
kinderen gestimuleerd om actief betrokken te zijn bij hun 
leefomgeving. Aanmelden voor de Kinderraad kan t/m 22 
maart!

Aanmelden en meer informatie over de kinderraad: 
www.dock.nl/aanbod/kinderraadutrechtbon
Mail naar: Bon@dock.nl of app naar Ward: 06-599 387 88.

Noot: Vanwege corona kunnen er nog wijzigingen in het  
programma plaatsvinden, kijk op de website. 

6 
Hercules De Derde Helft 
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Buurtcentrum de Leeuw & DOCK & Beter Thuis
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D’ORIENTAL MASSAGE

Dorien Bosveld (35) is vorig jaar vanuit Curaçao terug naar Nederland gekomen. Zij werkt 
vanuit het prachtige paleisje in de Zeeheldenbuurt, dat ook op de voor- én achterkant 
van deze Mens en Wijk staat. Maar je kunt D’Oriental ook naar je eigen huis laten komen!  
Doriens motto: ‘De mooiste dingen in het leven zie je niet met je ogen maar met je 
hart’. Haar missie is om jou weer thuis te laten voelen in je lichaam en terug te bren-
gen naar je gevoel. De spanning uit je lichaam te laten verdwijnen, zodat je spieren 
weer zachter worden en je gewrichten ontspannen. En het werkt!

Dorien geeft zowel mindful als holistische massages. Bij de mindful massage leer je 
luisteren naar je zintuigen. Je leert voelen en in het hier en nu leven. Je kunt de 
mindfulness massage zien als een reiniging van lichaam en geest. Tijdens de holis-
tische massage gaat het niet alleen over masseren en aanraken, maar ook over de 
bewustwording van lichaam en geest. Deze vormen één geheel. Fysiek, emotioneel en 
spiritueel. En Dorien heeft bewezen dat ze hier heel erg goed in is.

Ervaringen na de massage: “Ik voel me warm en volledig. Alles stroomt weer. Alsof 
ik een warm kloppend hart ben vol liefde." "Dorien stelde me eerst op mijn gemak, 
daarna deden we samen een meditatie-oefening en daarna mocht ik op het voor-
verwarmde bed gaan liggen. Ze begon met voorzichtig aanraken, door een dekentje. 
Daarna werd het langzaam een echte en zeer intense massage." "Mijn tenen en vin-
gers tintelden helemaal. Dit is een cadeau aan mezelf, ik voel me weer een geheel. 
Ik adem.”

Juist in deze tijd kunnen we allemaal wel wat meer persoonlijke aandacht gebruiken. 
D'Oriental neemt je mee op een helende reis. Gun je jezelf ook dit cadeau? Kijk op de 
website of bel of mail voor een afspraak.

D’ORIENTAL MASSAGE 06-29 89 97 43, dorien@dorientalmassage.com
www.dorientalmassage.com, Therapeutisch Centrum, M.H.Trompstraat 1

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

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

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

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

Lever deze advertentie in 
en ontvang 10% korting! 

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

TEKST NIKISHA KATSBURG (DOCK)

14
huisjes Blauw-

kapelseweg
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Toen ik voor de vorige editie van Mens 
en Wijk bij Ons Buiten (volkstuin in 
Voordorp) de minibieb op de foto zet-
te, waren daar twee mannen aan het 
klussen. Ze waren een nieuw onderko-
men aan het maken voor de bijenvol-
ken die bij Ons Buiten staan. Een idee 
voor het volgende nummer was gebo-
ren! Welkom in de wondere wereld van 
honingbijen en hun hoeders.

Eerst maar eens wat onwetenschappe-
lijk onderzoek naar de mens achter de 
bij: bijenhouder of met een mooi woord 
imker. Zelf ken ik er inmiddels drie in 
Utrecht Noordoost. Toevallig zijn dit drie 
mannen, maar er zijn ook genoeg vrou-
welijke bijenhouders. De eerste is Paul 
van der Linden, een bijenhouder uit Wit-
tevrouwen, die vorig jaar gestart is met 
twee volken die nu nog te gast zijn op de  

locatie van de Utrechtse bijenvereniging 
in Overvecht. De tweede is Arend Smilde 
uit Tuindorp die zijn tiende bijenjaar in-
gaat met een aantal kasten op zijn volks-
tuin in het Noorderpark. En als laatste 
Peter Luijkx, ervaren bijenhouder met de 
mooie nieuwe bijenstal bij Ons Buiten.   

Dak van Hooghiemstra
Volgens de Nederlandse Bijenhoudersver-
eniging (NBV) is 95% van de imkers hob-
byist. Deze grote, actieve club verzorgt 
de opleiding tot imker en heeft locale af-
delingen waar ervaren imkers beginnende 
bijenhouders begeleiden. Paul: “Ik wilde 
al heel lang bijen gaan houden. Twee jaar 
geleden dacht ik: nu ga ik eraan begin-
nen. Ik heb bij de NBV de basiscursus 
gevolgd en met die kennis ben ik vorig 
jaar gestart met twee bijenvolken. Die 
staan nog eventjes op het terrein van de 

Utrechtse afdeling van de NBV in Over-
vecht. Ik had een wild plan om te pro-
beren bijenkasten te plaatsen op het dak 
van Hooghiemstra, maar dat is er niet van 
gekomen. Ik ga ze verplaatsen naar ons 
vakantiehuisje op de Veluwe. Daar ben ik 
vaak genoeg om ze goed in de gaten te 
houden.” 

Honing slingeren
Voor Arend, die zijn bijenkasten op zijn 
volkstuin in het Noorderpark heeft staan, 
begon het met zijn interesse in de natuur 
en alle ingenieuze processen die daar 
plaatsvinden. “Het is prachtig om te zien 
hoe het loopt bij zo’n bijenvolk. Alles is 
op elkaar afgestemd en zonder dat jij iets 
doet, gebeurt er wat er al miljoenen jaren 
gebeurt. De koningin legt eitjes, de werk-
bijen zorgen voor eiwitrijk voedsel voor 
de larven. Halverwege het voorjaar ver-

trekt de eerste koningin met een deel van 
het volk en zoekt een nieuw onderkomen, 
en in het oude nest wordt er een nieuwe 
koningin geboren.” 

De honing is voor Arend niet het belang-
rijkste, maar hij vindt het wel een erg 
leuk ‘bijeffect’ van het houden van bijen. 
Na de honingoogst krijgen zijn bijen win-
tervoer in de vorm van suikerwater. Peter 
slingert wel wat honing voor de verkoop 

vanuit het winkeltje van Ons Buiten, 
maar laat genoeg voor de bijen over om 
de winter door te komen. Paul heeft afge-
lopen zomer voor het eerst honing geslin-
gerd, “een kleverige maar erg leuke klus.”

Kijken naar bijen
De bijenhouder moet veel weten, maar 
vooral ook goed zijn ogen gebruiken. 
Want kijken naar de bijen is het halve 
werk. Peter, de imker bij Ons Buiten: “Aan 
het gedrag van de bijen kan je heel veel 
zien. Als de werkbijen met stuifmeel aan 
de poten de kast ingaan, dan weet je dat 
de koningin eitjes aan het leggen is. Zie 
je bijen die als drones voor de kast han-
gen? Dat zijn jonge bijen die voor het 
eerst naar buiten komen, en dat is een 
goed teken. Darren, de mannetjesbijen, 
zijn een soort hangjongeren. Als je die 
ziet rondhangen, moet je alert zijn dat de 
bijen wellicht gaan zwermen.” 

Iedereen kan kijken naar de bijen, op een 
veilige afstand van zo’n vier meter. Peter: 
“Stilstaan, niet bang zijn en gewoon kij-
ken. De bijen hebben het druk met andere 
dingen en merken je niet eens op.”

Bijen kijken? 
Dat kan op veel verschillende plekken in 
Noordoost. Op de drie volkstuinen (Ons 
Buiten, De Pioniers en De Driehoek) vind 
je ze, en ook bij Griftsteede, de kinder-
boerderij in het Griftpark. De meeste bij-
enkasten staan een beetje achteraf, maar  
de kasten bij Ons Buiten zijn heel goed te 
vinden. Ze staan vlak bij de werkschuur 
en de salamandertuin. En als Peter er is, 
kun je hem gerust wat vragen. Hij vertelt 
je graag over zijn bijen. 

Meer informatie: 
www.utrecht-stad.bijenhouders.nl

De wondere wereld van bijen

TEKST MIRJAM VAN ESTERIK FOTO'S VICKY PRONK

Paul: "Ik had een wild plan om te 
proberen bijenkasten te plaatsen op 
het dak van Hooghiemstra"

Peter Luijkx Arend Smilde
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“Aan corona lijkt geen einde aan te ko-
men,” begint Joke Engelen (75) als ik 
haar medio februari spreek. “Er wordt 
veel bedacht om er nog wat van te ma-
ken. Dit schoot door mij heen toen ik 
in de krant las over de kroegentocht 
op het ijs in de Oudegracht. Daar is 
natuurlijk wel haast bij. Ook al is het 
nog maar februari. Volgende week is de 
sneeuw en het ijs al verdwenen, maar 
ik begrijp best dat iemand zo’n tocht 
door de stad wil schaatsen. Het liefst 
als alles weer open is zoals het eigen-
lijk hoort."
 
“Voor De Derde Helft is dat niet anders. 
Eerst zag ik het niet zitten om daarnaar-
toe te gaan. In mijn eentje was ik niet 
gegaan en ik heb er zeker geen spijt van. 
Gelukkig begint De Derde Helft om 10 uur 
en niet, zoals ik eerst hoorde, om 9 uur. 
Het ligt nu al een tijdje stil. Ik vraag me 
af of De Derde Helft wel weer volop verder 
gaat als we over een tijdje weer helemaal 
open mogen op vrijdagochtend. Bestaat 
De Derde Helft dan nog wel? Laat corona 
zich dan niet meer zien?" 

"Bij De Derde Helft heb ik veel mensen 
leren kennen. Ik wil ze graag weer zien; 

gewoon zien en spreken en dan het liefst 
zonder Zoom. Dat is helemaal niks voor 
mij. Ik vind het te chaotisch om mensen 
van achter hun computer te zien."
 
“Op woensdag wandel ik met een clubje 
coronaproof. We lopen nooit ver. Om 10 
uur vertrekken vanaf onze vaste plek op 
de Aartsbisschop Romerostraat bij het 
parkje. We lopen meestal een uur of an-
derhalf. Het mooie van Voordorp vind ik 
dat je snel in het buitengebied bent. Gis-
teren liepen we nog door park Bloeyenda-
el. In Voordorp woon je eigenlijk al bui-
ten. Ik woon, zeg ik weleens, op de oude 
sportvelden. Vroeger zat mijn dochter 
hier op korfbalvereniging Vogel. Ik weet 
niet of die club nog bestaat. Ik woon hier 
al een hele tijd. Eerst woonde ik in de 
Zeeheldenbuurt. Daar ik heb ik als kind 
het langst in de Willem Barentszstraat 
gewoond; toen de laatste straat van de 
stad. De Zeeheldenbuurt was in die tijd 
ook dicht bij het buitengebied. Toen had-
den we een mooi uitzicht waar nu al jaren 
hotel Mitland staat. In de zomer speelden 
we daar op de mitbanen tussen de pink-
sterbloemen en in de winter konden we 
lekker schaatsen. Dat was toen helemaal 
onze plek. Een andere tijd dan nu. Toen 

de flats aan de Karel Doormanlaan werden 
gebouwd, was de Willem Barentszstraat 
niet meer de laatste straat van de stad." 

“Toen ik achttien was, deed ik de oplei-
ding voor kraamverzorgster. Jammer ge-
noeg heb ik die niet kunnen afmaken. 
Mijn vader overleed en er moest brood 
op de plank komen. Ik ging op de Ma-
liebaan bij een verzekeringsmaatschappij 
op kantoor werken. Alles wat je maar op 
administratief gebied kunt bedenken, is 
door mijn vingers gegaan. Drie jaar later 
leerde ik mijn man kennen. Hij was we-
duwnaar en had al drie kinderen. Samen 
kregen we nog twee kinderen. Een groot 
gezin en ik vond het heerlijk! Mijn man is 
vier jaar geleden overleden. Samen heb-
ben we een mooi leven gehad. Als je sa-
men bent, doe je andere dingen. Dan heb 
je geen behoefte aan veel mensen om je 
heen. In je eentje is dat een heel ander 
verhaal. Ik verveel ik me overigens geen 
moment en heb ook geen extra last van 
de coronamaatregelen. Laat op de avond 
nog eens over straat, dat hoeft voor mij 
toch al niet.”
              
Dit was het laatste interview in de rubriek 
De Derde Helft.       

        Weerdsingel Oostzijde 42 | (030) 303 16 00 | www.autoweerd.nl

VAKGARAGE AUTOWEERD UTRECHT

Zonder Zoom 
bij De Derde Helft

TEKST PETER BOER FOTO SCHAATSEN JORDANLAAN PUCK 'T HART FOTO RECHTS REGINA VISSCHER

“Hoe vind je een leuke 
partner in coronatijd? 
Loop mee met de Single 
Walk Utrecht!”

Bo Vrinten (48) woont nu vijf jaar 
in Wittevrouwen. Zij is voor de 
liefde naar Utrecht gekomen. En 
omdat het zo fijn is om in deze 
tijd iemand te hebben, een liefde, 
gunt ze dat iedereen. Het is lastig 
daten in deze coronatijd, en online 
daten ligt niet iedereen. Dus is Bo 
begonnen met de Single Walk. Ze 
wandelt zelf, met haar hond, ook 
regelmatig langs de Singel, maar 
haar favoriete plek in Noordoost is 
de Voorveldse Polder.

Bo: “De Single Walk is een wan-
delspeeddate speciaal bedacht voor  
singles die het leuk vinden om nieu-
we singles te ontmoeten. Je wandelt 
in een groepje op gepaste afstand van 
elkaar, langs de prachtige Singel in 
Utrecht. Elke 10 tot 15 minuten is er 
een wissel zodat je meerdere singles 
kunt ontmoeten, en aan het eind is 
er een warm drankje to go. We heb-
ben al heel wat wandelingen mogen 
begeleiden waarin er heel veel leuke 
matches tot stand zijn gekomen. Het 
is laagdrempelig én gezellig en wie 
weet ontmoet je zomaar de ware!"

Bo is Heart Director, Matchmaker en 
Singlecoach. Ze verbindt mensen van 
hart tot hart. De Single Walk is een 
eigentijds initiatief om singles op 
een creatieve manier in contact te 
brengen met elkaar.
Meer weten? www.cupid.nl

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

FOTO SUZANNE ALTING 
TEKST PUCK 'T HART
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De scholen zijn net weer open. Ouders 
hebben weer meer ruimte om te wer-
ken en een lekker broodje te kopen. 
Hoe slaan de gezinnen zich door de  
coronatijd? Mens en Wijk gaat op be-
zoek bij drie gezinnen in de wijk: 

- Marcel, Geraldine, Pelle (11) en Rosa (13) 
- bij Ahnne, Rens, Pam (8) en Rhea(6)  
- bij Wendy, Erik, Iddo (6) en Ebbe (2).

Hoe doen jullie dat thuis?
Pelle: “Ik zat met papa aan de keuken- 
tafel. Mama zat boven en Rosa ook.” 
Marcel: “Om de twee weken gingen we 
(Pelle en ik) naar mijn moeder en dan 
konden we daar in het atelier werken.”

Rens: “We wilden de woonkamer vrij hou-
den. We hebben alle twee een aparte 
werkkamer gecreëerd. En voor Pam en 
Rhea hebben we helemaal boven een ka-
mer ingericht als klaslokaal, met twee bu-

reautjes. De kinderen vulden elke ochtend 
gewoon hun rugzak met fruit en de lunch 
en gingen naar ‘school’.”

Wendy: “In de eerste periode zat Iddo 
nog in groep 2, dus hoefden we niet zo-
veel. De tweede keer was dus echt anders 
en zat hij iedere ochtend zijn schoolwerk 
te doen.”

Hoe beviel het thuisonderwijs?
Iddo: “Schrijven en lezen is leuk, rekenen 
is het allerstomst.”

Pam: “Het ging heel goed. We konden een 
half uurtje later opstaan. En we konden 
dan gelijk aan de weektaak beginnen. 
De laatste paar weken kregen we les van 
onze vaste oppas.” 
Ahnne vult aan: “Zij is net klaar met haar 
middelbare school en kan nu niet reizen. 
Er is ook minder werk. Win-win: ze kan 
werken en met het geld dat we terug-

krijgen van de buitenschoolse opvang 
huren wij haar in. Zij gaf de kinderen  
’s ochtends les. Daardoor konden wij  
ongestoord werken.”

Pelle: “Mijn ouders leggen het anders uit 
dan op school. Voordeel is wel dat ik eer-
der klaar ben en dan met mijn vriendjes 
buiten kan spelen.”
Rosa: “Wat minder leuk is dat je nog meer 
achter de computer zit. Maar volgende 
week hebben we bingo.”

“We wandelen elke 
ochtend met zijn 
vieren door de wijk"
Elkaar anders leren kennen
Geraldine: ”Het is leuk om veel beter te 
weten waar de kinderen mee bezig zijn 
op school.” 

Pelle: “We weten precies wanneer mama 
boos is op een collega.” 
Marcel: “We krijgen veel meer mee van 
het werk van elkaar.”

Koken en bakken
Pam: “Ik heb een driegangenmenu  
gekookt, reepjes groente met hummus, 
noedelsoep en slush puppie. Ik wil later 
chefkok worden.” 
Ahnne: “Ze doen regelmatig samen de 
boodschappen.” 
Pam: “Ik heb zelf de ingrediënten ge-
kocht voor cupcakes. Ik had e 20 euro 
van mama gekregen. Toen we bij de kassa 
kwamen moesten we € 20,20 betalen. De 
kassière was zo lief om de rest te betalen.” 
Ahnne: “Ze had ruim e 14 aan versierin-
gen gekocht!”

Een eigen buitenmuseum
Iddo: “Ik heb met mama heel veel kunst-
werken gemaakt. Die hebben we voor 
onze deur neergezet zoals bij een open-
luchtmuseum. Mijn klasgenootjes moch-
ten om de beurt komen kijken.” Wendy 
vult aan: “We werkten met een tijdslot 
dus iedereen kwam netjes na elkaar. Maar 
toevallige voorbijgangers werden ook met 
veel plezier door Iddo rondgeleid.” 

Wandelen door de wijk
Rosa: “We wandelen elke ochtend met 
zijn vieren door de wijk. We hebben een 
heleboel nieuwe plekjes ontdekt.” 
Geraldine:  “En ook het park bij de  
Berenkuil (Voorveldse Polder) is heel 
leuk.”

Tips om thuis te doen:
• legpuzzels leggen
• bordspelletjes en sjoelen
• broodbakken
• plantjes kweken in huis 
• koken op alfabet > 
 andijviestamppot, bruine 
 bonen, pannenkoeken etc.
• foto-challenge > elke dag een  
 foto maken
• thema-weekenden > Grieks 
 weekend, Fries weekend 
 met suikerbrood etc.
• kindercocktails maken
• koekjes bakken
•  elkaar voorlezen
• tent in de woonkamer
• picknicken in de woonkamer of  
 in de tuin

Gezinnen in coronatijd
TEKST PIETER KLEIN  FOTO RECHTS YVONNE VAN ZAANEN  FOTO LINKS ERIK WASSEN

Wendy met zoon Iddo in zijn museum

Iddo:‟Mijn klasgenootjes mochten om de beurt komen kijken 
in mijn zelfgemaakte openluchtmuseum”

MENSENWIJK   9
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‟Als wijkagent zoek ik de 
verbinding. Ik probeer als 
aanspreekpunt zo veel 
mogelijk in de wijk te zijn”

Wijkagent Bart Pol (31) is in Votu- 
last al een jaar een vertrouwd  
gezicht. Tijdens ons wandelingetje 
door de stille straten gooit iemand 
lachend een sneeuwbal naar hem 
(mist) en maakt hij verderop een 
praatje met een bewoner. Bart ge-
niet zichtbaar van het contact met 
de mensen. 

Hij is ook graag áchter de deur zoals 
hij dat zelf noemt. Even naar binnen 
bij iemand die het moeilijk heeft. 
Langsgaan in het hostel, een kopje 
koffie drinken bij de kinderboer-
derij. Nu dat niet kan, probeert hij 
ook digitaal zoveel mogelijk te kun-
nen blijven betekenen voor de wijk. 
Bart houdt van deze wijk die zich  
kenmerkt door diversiteit. 

Hoe hij de coronamaatregelen ervaart? 
Hij staat er volledig achter, maar eer-
lijk gezegd handhaaft hij liever op 
een festival in het Griftpark dan op 
de lockdown en de avondklok.

Wil je contact opnemen met Bart? 
Instagram: @pol_votulast 
bart.pol@politie.nl 
0900-8844

FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING 

Horizontaal
1.  Voormalig universiteitsgebouw in de Bekkerstraat (14)
5.  Elke vrijdagochtend voor 55+ (10)
7.  Voorzitter van USV Hercules (10)
8.  Zat ik maar in Hoog Catherijne (6)
13.  Vroeger stond hier College Blauwkapel (15)
14. Wijkwethouder Noordoost (13) 
15. Cirkelvormige stoepuitslag (8)
16. Creatieve MBO (6) 
17. Burgemeester van Utrecht (13)

Verticaal
2. Website met alle activiteiten in Noordoost Utrecht (19)
3. Buurtcentrum van de koning van de jungle (19)
4. In deze kuil wordt veel gegromd (9)
6. Wijk met veel blanke wijven (12)
9. Park met verstopte vervuilde grond (9)
10. Magazine voor Utrecht Noordoost (10)
11.  Netwerk voor en door ouderen (10)
12. Voormalige handelslocatie (8)

Vul de puzzel in en op de gele vlakjes ontstaat een woord van 19 letters. 
Mail dat woord met je naam en telefoonnummer naar info@mensenwijk.nl. 
Onder de goede inzendingen verloten we een heerlijke maaltijd van de Wilde Wortels. 
Griftstraat 1, 3572 GM Utrecht, www.wildewortels.eu

Noordoostpuzzel DOOR ROB HOEKSTRA & PUCK ‘T HART

Doe mee en maak kans op een maaltijd van De Wilde Wortels
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HALLO

Hallo; ja, ik ben zo’n mondkapje. Zomaar aan komen waaien...

‘n Beschadigd mondkapje inderdaad. Afgerukt en weggesmeten.

Best rottig. Maar ik hoor dat de laatste tijd wel vaker. Te vaak.

Mensen zijn het zat, reageren zich af, gooien ons zomaar weg.

We zijn gewoon afval en zwerfvuil; zó laag, zó vernederend.

Terwijl we toch zo goed en zo kwaad als kon bescherming boden.

Ik denk dat ik het leven van m’n eigenaar heb gered, soort van.

Ja, zonder ons waren er veel meer doden te betreuren geweest.

Dat laat de mensen koud... Hé, voel ik nu een windje? Ik waai!

Hoog op, speels, pats in je gezicht, een kus, mond op mond...

Hoe lang blijven die aerosoles eigenlijk, gemiddeld, nog actief?

GEDICHT FRED PENNINGA

FOTO SUZANNE ALTING
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Een 
raadsel aan de 

Blauwkapelseweg

Een van onze lezers, Leo van Weele, 
verzocht ons of wij wilden (en konden) 
uitzoeken waarom twee rijtjes wonin-
gen aan de Blauwkapelseweg lager 
liggen dan de direct aangrenzende be-
bouwing. Hij deed daarover zelf eerder 
navraag bij Het Utrechts Archief, maar 
zonder resultaat. Of wij van Mens en 
Wijk wellicht iets meer wisten of ie-
mand kende die dat weet. Het leek ons 
een leuk en dankbaar onderwerp voor 
deze editie, dus we gingen op zoek. 
Dat viel nog niet mee!  

De Blauwkapelseweg is van oorsprong 
een middeleeuwse ontginningsdijk als 
verbinding met Blauwkapel. Lang liep 
de Weg naar Blauwkapel parallel aan een 
sloot en lange tijd maakte de weg ook 
deel uit van de gemeente Maartensdijk. 
In 1823 werd het gebied rondom de la-
tere gasfabriek aan de Blauwkapelseweg 
door annexatie bij Utrecht gevoegd. De 
gasfabriek kwam er pas in 1860. 
De woningen waar onze lezer op doelt, 
dateren uit 1875, zo blijkt uit een bouw-
tekening annex bouwvergunning voor 

acht (destijds) nieuw te bouwen wonin-
gen, die we met hulp van Het Utrechts 
Archief terugvonden. Het gaat om twee 
rijtjes woningen in het noordelijk deel 
van de Blauwkapelseweg, tegenover het 
huidige Griftpark. De woningen zijn des-
tijds gebouwd langs een slootje met her 
en der een brug en, aan de kant van de 
woningen, een aantal waterpompen.  

Slopen van arbeiderswoningen 
De betreffende woningen uit 1875 lig-
gen anno 2021 beduidend lager dan de 
direct aangrenzende bebouwing. Bekend 
is, dat bij de verharding en verbreding 
van de Blauwkapelseweg in 1931/1932 
de omgeving met 1 meter zand is opge-
hoogd, behalve dus bij die twee rijtjes 
woningen. Zelfs voor die tijd lijkt dat 
een vreemd besluit, temeer omdat andere 
gebouwen en boerderijen daar destijds 
wél werden gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. Zo zijn er in oude edities van 
het Utrechts Nieuwsblad (uit juli 1936) 
meldingen te vinden van aanbestedingen 
voor het slopen van arbeiderswoningen 
ten behoeve van de bouw van herenhui-

zen (met werken) aan de Blauwkapelse-
weg. Daarbij wordt melding gemaakt van 
bestek en tekeningen, te verkrijgen bij 
Architectenbureau B. Oosterom aan de 
Leidscheweg in Utrecht tegen betaling 
van f 2,50.    
 
Volkstuinen
Ooit waren in het gebied tussen de 
Blauwkapelseweg en de daarachter ge-
legen Hengeveldstraat (geen familie!) al 
‘wilde’ tuinders actief die later onderdeel 
zouden vormen van Algemene Tuinders 
Verening De Pioniers. In tegenstelling 
tot hoveniers, die voor de broodwinning 
groenten teelden, probeerden deze tuin-
ders hun gezinsuitgaven te drukken door 
hun eigen groenten te telen. Er waren 
in die tijd duizenden werklozen die met 
een uitkering van 15 tot 20 gulden per 
week moesten rondkomen. In het voor-
jaar van 1930 werden de volkstuinders 
aan de Blauwkapelseweg uitgekocht van-
wege stadsuitbreiding. De omliggende 
buurten, zoals de Huizingabuurt en Hen-
geveldstraat kwamen in die periode tot 
ontwikkeling. 

Weilanden onder water
De Huizingabuurt, gelegen aan de Hui-
zingalaan, Karel Doormanlaan en omge-
ving, zit ingesloten tussen Tuindorp Oost, 
Voordorp en de Zeeheldenbuurt, Henge-
veldstraat en omgeving. Vóór 1954 was 
een groot gedeelte van deze buurt achter 
de Blauwkapelseweg nog weiland en had 
het de naam Ezelsdijk wat toen nog aan 
Maartensdijk toebehoorde. Het inunda-
tiekanaal langs de Ezelsdijk (de huidige 
Kardinaal de Jongweg) was toen de ge-
meentegrens tussen Utrecht en Maartens-
dijk. In de jaren vijftig kwam er ruimte 
voor woningbouw in het betreffende ge-
bied. En in de weilanden die voorheen, 
als onderdeel van het verdedigingswerk 
de Nieuw Hollandse Waterlinie, onder wa-
ter gezet konden worden verrezen wonin-
gen en kwamen nieuwe straten te liggen. 

Iemand een idee?
Nergens valt door middel van documen-
tatie aantoonbaar te maken of te onder-
bouwen waarom bij de aanpak van de 
Blauwkapelseweg, begin jaren 30 van 
de vorige eeuw, de twee lager gelegen  

rijtjes woningen uit 1875 niet zijn ge-
sloopt om plaats te maken voor hoger ge-
legen nieuwbouw. Ondanks contact met 
een zeer behulpzame medewerker van 
Het Utrechts Archief viel ook voor ons 
helaas niet te achterhalen wat de reden 
is van dit besluit. Misschien zijn er nog 
lezers die ons alsnog met dit onopgeloste 

vraagstuk op weg kunnen helpen? Sinds 
die aanpassingen is de Blauwkapelseweg 
als invalsweg in ieder geval flink druk-
ker geworden, tot ergernis van veel be-
woners. Buurtcomité BKW startte (vorig 
jaar) een handtekeningenactie, maar 
wethouder Lot van Hooijdonk wil de 
straat niet aanpakken. 

   

TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO'S YVONNE VAN ZAANEN FOTO RECHTSONDER UTRECHTS ARCHIEF

Speuren naar de oorsprong van lager gelegen woningen



Op de Nachtegaalstraat zie ik Marcia. Ik begroet 
haar enthousiast, maar zij draait haar hoofd 
om. Wat is er aan de hand? Heb ik haar man per  
ongeluk aangeraakt, haar kind in de kelder  
opgesloten of doorverteld hoe vaak ze zich laat  
botoxen? Neen, niets van dat al. Ik bel Yolan en 
vraag of zij weet wat er aan de hand is. 

“Zij zit gewoon met Donna in haar maag joh. Haar 
tweede kind is niet zo populair als de eerste. Maria is 
nu toch helemaal hot in het groepje van onze doch-
ters.” Zoiets had ik al eens begrepen, onze Shakira 
loopt ook achter haar aan. 
“En bovendien”, vervolgt Yolan, “dat negeren is een 
familietrekje, doen haar dochters ook zo vaak.” 

Portje
Een paar weken later komt er een mailtje van school: 
“Johanna is vrijdag jl. in de groep geweest om te ob-
serveren en heeft aangegeven dat er gesignaleerd is 
dat het niet goed loopt in de groep op het gebied van 
omgang met elkaar. Wij noteren dit als zorgpunt en 
houden het proces goed in de gaten. Ik vertrouw er 
op dat u met dit mailbericht voldoende op de hoogte 
bent gesteld en laten het u weten als wij nader beleid 
aangaande de signalen nodig achten.”
We zijn en voelen ons nu van alles, behalve ‘op de 
hoogte’. Alleen mijn schoonmoeder kijkt er niet van 
op als ik haar de mail laat lezen: “Ach, meisjes, hè. 
Dan gaat het waarschijnlijk over roddelen, negeren, 
bedreigen en chanteren. Meidenvenijn. Is de leeftijd. 
Zeg Kelly, schenk jij eens een portje voor me in? Ik sta 
al een tijdje droog.”

Hond
Olivia, onze schoolplein-goeroe, neemt de kwestie wat 
zwaarder op. Ze nodigt mij en zes andere moeders uit 
voor een sessie bij haar thuis. Ze opent plechtig, de 
VN-veiligheidsraad zou er nog een puntje aan kunnen 
zuigen. 
Tijdens het eerste rondje komt er van alles los. Lieke 
had gezegd dat Sara had gezegd dat Senna stonk als 
een hond en dat was helemaal niet zo maar Sara zegt 
dat Lieke dat zelf vindt. Sara weet niet meer wie ze 
kan vertrouwen en nu heeft ze telkens buikpijn en 
Senna had daarom een 'Fuck You'-appje naar Sophie 

gestuurd en nu is  ze BFF met Maria! Zo gaat het nog 
even door. Ik ben de draad al kwijt. 
Dan neemt Marcia het woord. Met gedragen stem zegt 
ze: “En mijn dochter … is bedreigd. Er lopen gesprek-
ken over op school. De betrokkenen worden nog op de 
hoogte gesteld.” 

“Ach, meisjes, hè. Dan gaat 
het waarschijnlijk over 
roddelen, negeren, 
bedreigen en chanteren"
Pies-smailies
Als ik thuis kom, ga ik meteen naar Shakira’s kamer. 
Nu wil ik wel eens weten wat er aan de hand is. Na 
even trekken, vertelt mijn dochter: “We gingen altijd 
omstebeurt snoep trakteren in de overblijf. Toen was 
Donna aan de beurt dus ik zei tegen Donna dat zij 
moest trakteren. En toen ging ze huilen en zei ze dat 
ik bedreig. We moesten er met de baas van de school 
over praten. En toen zei ik dat Donna mij gesjanteerd 
heeft. Want ik moest een koekje aan haar geven an-
ders zou ze niet trakteren. En toen gingen we het 
goed maken en pies-smailies sturen.” 
“Mooi zo”, zeg ik, nog even in lichte verwarring. Maar 
ze is nog niet klaar: “Maar gister zei de moeder van 
Senna op het schoolplein tegen mij dat ik zeker arm 
was omdat ik Donna had gedwingt om te trakteren. 
Dat is heel stom want we zouden het aan niemand 
vertellen. En nu ben ik dus weer vijanden met Donna. 
Eigen schuld dikke bult.”

Roddelen, negeren, bedreigen en chanteren. Mijn 
schoonmoeder had gelijk. Maar dat ging niet alleen 
over kleine meisjes.  

Kelly, geboren Rotterdamse, schrijft over haar belevenissen met de 
moedermaffia in het over het paard getilde Utrecht Noordoost.
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Kelly’s avonturen zijn gecreëerd door 
Anne-Marie de Ruiter, columnist bij Saar 
Magazine en auteur van onder andere 
‘Ja dokter nee dokter. Hoe ik mijn weg 
vond in de zorg’ (uitgeverij ZEZZ). 

MeidenvenijnOnze eigen 
luizenmoeder

Kelly
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ZIMIHC KUNSTROUTE – DE WIJK IN!
Van 19 maart tot en met 17 mei 2021 organiseert  
ZIMIHC theater Wittevrouwen een kunstroute. Normaal 
gesproken is ZIMIHC hét podium voor de amateurkunst 
in Utrecht, maar voorlopig moeten wij onze deuren  
helaas gesloten houden. Daarom maken we van de wijk 
Wittevrouwen een galerie! De kunstroute langs ver-
schillende ramen in deze wijk, maakt van een alledaags  
ommetje een bijzondere belevenis en maakt nieuwe 
ontmoetingen tussen kunst en publiek mogelijk.

Diverse locaties in Wittevrouwen hebben zich voor de route 
aangemeld als etalage. Alle kunst is door iedereen vanaf 
straat te bewonderen. Of je nou toevallig langs een deel-
nemend raam loopt terwijl je de hond uitlaat, of de route  
helemaal gaat lopen: de wijk Wittevrouwen staat de  
komende periode bol van de amateurkunst!

Als je de route wilt volgen, kun 
je heel gemakkelijk de gratis 
izi.TRAVEL-app downloaden. 
Zoek de route op en laat je langs 
kunstwerken leiden die speciaal 
voor deze route worden tentoon- 
gesteld. 

Meer weten? 
Scan dan de QR-code of ga naar onze website:
www.zimihc.nl/agenda/open-call-zimihc-kunstroute-de-wijk-in

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.

ZIMIHC theater 
Wittevrouwen 

Biltstraat 455   030 2310986

www.dierenkliniekdomstad.nl

jouw dier in vertrouwde handen

Naar de wc 
in het Griftpark
Het Griftpark heeft een nieuw toiletgebouw gekre-
gen. Bezoekers van het park kunnen tussen 7.00 en 
22.00 uur gratis gebruikmaken van de toiletten.

In het gebouwtje staan twee urinoirs en twee  
zittoiletten. Daarvan is er één toegankelijk voor  
rolstoelgebruikers. 

Kees Diepeveen, wethouder Openbare Ruimte, zegt: 
“De beperkte toiletvoorzieningen zijn vervelend voor 
iedereen die een ommetje maakt of de stad bezoekt, 
maar voor mensen met een aandoening kan het  
problematisch zijn. Voor hen is het nog belangrijker 
om een toilet in de buurt te hebben dan voor anderen. 
Dit toiletgebouw draagt bij aan hun bewegingsvrij-
heid.”

Het toiletgebouw is ook te vinden in de HogeNood-
app. Deze app laat zien waar openbare toiletten in 
de buurt zijn.
www.hogenood.nl
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Simon had het winkeltje aan de Oude-
gracht bijna niet opgemerkt als hij de 
oude posters niet in de etalage had zien 
hangen. Hij stapte binnen en vroeg of 
ze misschien nog oude posters uit Chili 
hadden; posters met de Chileense pre-
sident Salvador Allende erop. Voor Al-
lende had zijn opa in de jaren zeventig 
nog gewerkt. De man van het winkeltje 
was blij met een klant en begon gepas-
sioneerd over zijn collectie te praten. 
Daarna moet hij Simon hebben aange-
keken. In een la heeft hij nog twee pos-
ters. Op de ene een portret van Allende; 
erboven in kleine letters ‘vermoord om 
zijn idealen’. De andere poster is van een 
1 mei- actie uit die tijd van onder ande-
re het Chili Kommittee en de Partij van 
de Arbeid; erop een man met bouwhelm 
en de tekst ‘IK WERK VOOR CHILI’ en een 
gironummer. 

Kabinet Den Uyl
“Ik was erg blij met de posters. Ik groei-
de op met de verhalen die mijn moeder 
ons over haar kinderjaren in Chili ver-
telde. Die posters betekenen iets voor 
me. Ik had iets tastbaars in handen; ze 
lagen al heel lang in die la. Weer bui-
ten op de Oudegracht dacht ik aan de 
verhalen van mijn moeder. In 1970 werd 

de socialist Allende democratisch ge-
kozen tot president en na de militaire 
coupe in 1973 werd hij afgezet. Het Chi-
leense volk werd na die militaire coupe 
onderdrukt en tegenstanders werden 
vermoord. De Chilenen vochten voor 
hun dagelijks bestaan, voor hun rech-
ten, voor hun leven. Je kon thuis door 
militairen of politie worden opgehaald 
om vervolgens gemarteld te worden en 
je verdween dan op een nacht. Mijn 
opa werd ook opgehaald en verdween 
in een concentratiekamp. Na een paar 
maanden kwam hij vrij. Kort erna werd 
hij weer opgepakt. Met veel hulp kwam 
hij weer vrij. Als hij een derde keer zou 
worden opgepakt dan zou hij vast niet 
meer vrijkomen.

‟Je kon thuis door 
militairen of politie 
worden opgehaald om 
vervolgens gemarteld te 
worden en je verdween 
dan op een nacht”
Met hulp van het Nederlandse kabinet 
Den Uyl verliet het hele gezin halsover-
kop Chili; mijn moeder was 8 jaar. Eerst 

woonden ze in Gouda en veel later in 
Utrecht. In de familie wordt de PvdA 
nog altijd als heel belangrijk gezien. Ze 
zijn dankbaar voor wat PvdA-leden toen 
voor het Chileense volk deden. 

Kloof
Ongeveer een jaar geleden werd ik ook 
lid van de PvdA. Actief zoals mijn moe-
der was, zal ik niet worden. Ik heb me 
ook bij de Jonge Socialisten aangeslo-
ten. Een keer heb ik op D66 gestemd en 
daar had ik al gauw spijt van. In ver-
kiezingstijd folders uitdelen of langs de 
deuren gaan, dat moet je mij niet vra-
gen. Mijn politieke nest is door de fa-
miliegeschiedenis gekleurd; ik zal altijd 
een zwak voor de PvdA houden. Mijn 
moeder nam mij een keer mee naar een 
congres; ik was net 17. Ik was nog he-
lemaal niet met politiek bezig; politiek 
is iets voor later. Het congres herinner 
ik mij als een hele lange dag, waar veel 
gebeurde, maar waar ik nog weinig van 
snapte. Mijn moeder vond het leuk om 
mij samen met Diederik Samsom op de 
foto te zetten.     
In Chili ben ik wel een keer geweest, 
maar daarvan herinner ik mij niets; ik 
was nog heel erg jong. Er is een foto van 
die reis waarop ik samen met mijn over-

Het politieke nest 
van Simon Repetur

Op 17 maart 2021 sluiten de verkiezingen voor leden van de Tweede  
Kamer; twaalf maanden later volgen de Gemeenteraadsverkiezingen. In 
deze serie praat Peter Boer met Utrechters over hun politieke nest. Hoe 
werd thuis over politiek gesproken en waar liggen hun politieke roots? 
Simon Repetur (22) studeert medicijnen en woonde tot voor kort bij zijn 
vader in Wittevrouwen. 

grootvader Simon sta. Een tweede keer 
wilde ik niet mee naar Chili. Ik was acht 
en hield niet van lange reizen. Over 
een paar jaar wil ik er misschien wel 
weer naartoe. Het is naar mijn idee nog 
steeds een land waar de kloof tussen 
arm en rijk groot is; waar een eerlijke 
verdeling, gelijke kansen voor iedereen 
niet mogelijk zijn. 

‟Zowel bij mijn moeder 
als bij mijn vader is al-
tijd over politiek 
gepraat”
Biertje pakken
“Voorlopig is mijn studie heel belang-
rijk. In mijn vriendenkring heb ik aar-
dig wat rechtse vrienden waarmee ik 
praat, discussieer en soms een beetje 
ruzie; over bijvoorbeeld het leenstel-
sel voor studenten; dat moet naar mijn 
idee echt anders. Na zo’n ruzie komt het  
altijd wel weer goed. Uiteindelijk vinden 
wij elkaar wel weer of we accepteren dat 
we het hierover niet eens worden. We 
gaan wel gewoon gezellig de stad in en 
pakken een biertje. Dat is nu door alle 
coronamaatregelen niet mogelijk. Ik 
snap de beperkingen; het is even niet 

anders. Het is wel balen dat het einde 
nog niet in zicht is. 
Eerst begreep ik het verzet tegen de co-
ronamaatregelen helemaal niet en zeker 
de complotdenkers niet. Die rellen van 
eind januari! Ik was werkelijk woest 
toen het gebeurde. Op een avond ben ik 
naar een bijeenkomst op het Lepelen-
burg gegaan om proberen het te begrij-
pen. Waarom denken wappies zo anders 
dan ik. Ik hoorde ook het verzet en dat 
snapte ik wel. De wappies zijn volgens 
mij in de fuik van de desinformatie ge-
lopen. Voor mij zijn de coronamaatre-
gelen zeker ook niet leuk. Ik mis mijn 
jaargenoten erg. Gewoon even kunnen 
kletsen zonder dat er een scherm tussen 
zit. Bovendien kan ik mij online niet zo 
gemakkelijk uitdrukken. 

Chique 
“Zowel bij mijn moeder als bij mijn va-
der is altijd over politiek gepraat. We 
keken veel naar nieuws op televisie: het 
Jeugdjournaal en later het Achtuurjour-
naal. Een soort les over hoe de wereld 
in elkaar zat en dat je er wat van moest 
vinden. Het verveelde eigenlijk nooit; we 
leerden discussiëren en argumenteren. 
Mijn broer was er net iets beter in dan 
ik. Hij is politicologie gaan studeren. 

Tot de inauguratie van president Biden 
discussieerden we haast dagelijks over 
Trump; een vast onderwerp de laatste 
vier jaar. We verbaasden ons over de ma-
nier waarop Trump probeerde de wereld 
naar zijn hand te zetten; zijn wereld 
zonder klimaatverandering. Gelukkig 
voert Trumps denken in ons land niet 
de boventoon; dat zie ik ook niet gauw 
gebeuren. 
Aan tafel hebben we ook flinke discus-
sies gehad over de toeslagenaffaire. Lo-
dewijk Asscher trad terug als partijlei-
der. Ik vind dat heel chique van hem, 
maar verandert er iets nu Mark Rutte en 
Wopke Hoekstra wel aanblijven? Is het 
voor een volgende regering niet gezon-
der wanneer iemand anders de leiding 
neemt? Tien jaar Mark Rutte is wel ge-
noeg. Twee termijnen zoals in de Ver-
enigde Staten, is zo gek nog niet.” 

Uit welk politiek nest kom jij? 
Hoe was het politieke klimaat vroeger bij 
jou thuis? Peter Boer luistert naar je ver-
haal 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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‟Aan tafel hebben we ook flinke discussies gehad 
over de toeslagenaffaire”TEKST EN FOTO PETER BOER

Foto's van Simon Reputur met Diederik Samsom en met zijn overgrootvader

‟Het leenstelsel voor studenten; dat 
moet naar mijn idee echt anders”
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TEKST TIENEKE DE GROOT 

NATUUR 

Signaalrood

Waar denk je aan bij het woord ‘insecten’? Bijen, hommels, 
vlinders? Of denk je terug aan het wegblazen van lieve-
heersbeestjes uit je hand, ooit in een ver verleden, toen 
je wilde pochen dat je het aantal mooiweerdagen daar-
mee kon voorspellen?! Of wantsen; wie denkt aan want-
sen? Mijn buurvrouw. Op de terugweg van het pelgrimspad 
vanuit Santiago de Compostella. Ze kreeg bultjes en jeuk. 
Bedwantsen! Opgedaan in een van de slaapgelegenheden 
onderweg. Parasitisme kan je plotseling overvallen.

In het voorjaar van 2020 viel mijn oog op een krioelende mas-
sa bij een lindeboom langs de A. Romerostraat in Voordorp. 
Zwarte wantsen met een felrode tekening, of specifieker: vuur-
wantsen. Later, op een zomerse dag, zag ik volwassen en jonge 
dieren samenklonteren op een zon beschenen muurtje. Ook bij 
‘Het Eiland’ in de Wichmannlaan was het een druk gewriemel 
langs de rand. 

Voor ons lijken wantsen op kevers; ze zijn het niet. Wantsen 
zijn doorgaans wat platter, en onder een microscoop kijkend 
zie je een zuigsnuit aan hun kop. Met die zuigsnuit kunnen 
ze niet bijten, maar ja, een stekende en daarna zuigende be-
dwants is ook niet alles. Vuurwantsen zijn echter wantsen waar 

je rustig van kunt genieten. Kijk eens bij lindebomen, hun be-
langrijkste voedselbron, en zie ze rondscharrelen. Daar zuigen 
ze sappen uit bladeren en vruchtjes, en soms wondsappen uit 
de boomschors. Hun menu wordt aangevuld met het leegzuigen 
van (dode) insecten. 

Om terug te komen op dat rood met gitzwart: is het handig om 
opgetuigd te zijn met zo’n opvallende kleur? Je maakt jezelf 
op die manier tot makkelijke snack voor je belagers, meestal 
vogels. Inderdaad; maar je moet dit anders zien. Er zijn wei-
nig onderlinge communicatiemethodes voor de verschillende 
diersoorten. Wat de meeste wel tot hun beschikking hebben is 
het zien en ‘lezen’ van kleuren. De felle kleur is een algemeen 
gebruikt waarschuwingssignaal waarmee bijvoorbeeld wantsen 
en lieveheersbeestjes tonen dat ze onsmakelijk en zelfs giftig 
zijn. Dat laatste klopt. De plantensappen die de wantsen eten 
worden deels omgezet in een chemische cocktail die ze bij ge-
vaar kunnen uitscheiden. 
Helaas voor hen zijn niet alle vogels gevoelig voor dat gif. 
Gelukkig hebben vuurwantsen nog een tweede strategie: hopen 
dat niet jij maar een ander gepakt wordt door je te verstoppen 
in de massa. Dat laatste gedrag kunnen wij momenteel even 
niet kopiëren.
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Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.

TEKST WILMA DE BUCK 

Ben je benieuwd wat er te 
doen is in de wijk en wat 
wijkgenoten te vertellen 
hebben? Wil je zelf iets  
delen, bloggen of gevonden 
worden? Het laatste nieuws 
in je mailbox ontvangen? 
Meld je aan op wijkwijzer-
noordoost.nl. Op deze site 
vind je een impressie van 
het nieuws, initiatieven,  
activiteiten in de wijkagenda 
en vraag en aanbod.

Actieve wijkgenoten
In de rubriek ‘Een goede buur’ vind je actieve wijkgenoten. 
Wilma is actief in de Witte Wolf en Buurtplatform Wittevrou-
wensingel dat buurtborrels en dinerestafettes organiseert en 
werkt aan leefbaarheid. “Als je een idee hebt moet je het ge-
woon doen.” Sjoerd vindt het belangrijk om nieuwe mensen 
te leren kennen en startte de Ontmoet & Wandel. “Er zijn zo-
veel verschillende mensen die het ontmoeten waard zijn.” João 
werd door een vriend getipt voor vrijwilligerswerk om buiten 
zijn ‘bubbel’ te komen: “Door elkaar te leren kennen, weet je 
elkaar ook beter te vinden wanneer dat nodig is.”

Vraag & aanbod
Fanny zoekt Duurzame initiatieven voor haar blog. ZIMIHC 
zoekt beeldend kunstenaars en 'etalages' voor een kunstroute. 
Willemijn heeft een Utrechts kleurboek gemaakt. Jeanine biedt 
huiswerkbegeleiding. Helene coacht je naar een gezonde leef-
stijl en Joop blogt over vaccineren. 

Ontmoet wijkgenoten in de buitenlucht
Er wordt volop gewandeld! In coronatijd de manier om anderen 
te ontmoeten en in contact te blijven. Leer je wijkgenoten 
en de wijk beter kennen in de Ontmoet & Wandel van 21 april 
(Lentekriebels), 19 mei (Vrijheid blijheid) en 16 juni (Grenzen 
verleggen). Op donderdagavond 8 april gaan we online op zoek 
naar Warmte en op 10 juni hopen we elkaar onder de bomen bij 
Griftsteede te treffen voor een dialoog in levende lijve. 

Vragen, tips of afspreken?
Heb je vragen, tips of wil je een (wandel)
afspraak maken? We zijn iedere vrijdag-
ochtend online en telefonisch bereikbaar. 
Mail naar: 
info@wijkwijzernoordoost.nl 
of stuur een (WhatsApp) bericht naar 
06-461 660 42 

www.wijkwijzernoordoost.nl

Je vindt het op de
Wijkwijzer

Manita Gobbens (50 jaar) is actief lid van Buurtcomité 
Stalau. Zij woont al tien jaar in de wijk Lauwerecht en geeft 
wiskundeles op X11. Manita woont alleen, ze heeft een lat-
relatie die om de hoek woont. Vorige zomer besloot ze actief 
te worden voor Stalau.

Stalau staat voor Staatsliedenbuurt en Lauwerecht. Het comité 
is er om mensen bij elkaar te brengen en hun ideeën te helpen 
uit te voeren. Mensen kunnen ook meedoen met de groepen die 
er al zijn. Zo is er een groengroep, een groep die meedenkt over 
de nieuwbouwplannen bij de Willem Dreeslaan en een armoede-
bestrijdingsgroep. Zodra het weer kan zullen er activiteiten wor-
den opgezet om ontmoetingen te stimuleren. Voorbeelden zijn 
een kerstmarkt, een markt en of een buurtborrel. Manita: “Het 
idee is dat je vanzelf gaat helpen als je geholpen wordt. Hoe 
betrokkener je bent, hoe schoner en prettiger je omgeving eruit 
gaat zien. Als je je eigenaar voelt, ga je je ook zo gedragen.”

Het comité bestaat nu uit vijf mensen maar ze hopen snel te 
groeien. Ze komen nu ongeveer twee keer per maand bij elkaar. 
De missie is om de bewoners van Staatsliedenbuurt en Lauwe-
recht te activeren, verbinden en versterken zodat er een leef-
bare en sociale buurt ontstaat en behouden blijft.  

Manita: “Vanwege corona en het tot stilstand komen van mijn 
sociale leven, ben ik gaan nadenken over mijn betrokkenheid 
bij de buurt waarin ik woon. Het lijkt me goed om wat meer 
mensen te kennen en het is fijn als je af en toe een praatje 
kan houden over wat er in de buurt waarin we wonen leeft. 
Die sociale betrokkenheid is wel heel erg belangrijk geworden, 
zeker nu alles digitaal is. Naast mijn baan vind ik het wel fijn 
om ook wat andere dingen te doen. Voor Stalau ga ik in eerste 
instantie de website bijhouden en me bezighouden met armoe-
debestrijding.”

Meedoen? 
Kijk op www.buurtcomitestalau.nl 
www.facebook.com/groups/buurtcomitestalau

Buurtcomité 
Stalau
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Buurt Mobiel biedt maatwerkvervoer 
in Noordoost. Vrijwilligers besturen 
de voertuigen en halen u thuis op en  
brengen u weg. Ook verzorgen wij zieken-
huisvervoer en coronavaccinatievervoer. 

www.buurtmobiel.com

RITJE BESTELLEN?
EVEN BUURT MOBIEL BELLEN!

Peter & winterslaap 
 

Gevulde eieren
Het is een dik jaar geleden dat mijn moeder in het wooncentrum Voorveldse Hof op de  
Veemarkt kwam wonen. Na zes weken ging het dicht; corona maakte dat er geen bezoek meer 
naar de verpleeghuizen mocht. Zomaar doorlopen is nog steeds niet mogelijk. Eerst handen  
ontsmetten, dan een formulier invullen, met datum en tijd van aankomst, telefoonnum-
mer, mijn naam en die van haar en dan het klaarliggende mondkapje op.
Haar kamer is ook een beetje mijn kamer geworden. Ik verzorg haar post, ruim regelma-
tig haar rollator op, die al gauw tot een rommelbak verwordt, geef de planten water en 
windt de klok op. Bij de post zit haar stempluspas met uitleg over het briefstemmen. Ze 
maakt de envelop open en leest. Bij de zin dat ‘de keuze met elke kleur’ mag, kijkt ze 
me verbaasd aan. “Dat moet toch met rood! Waarom niet gewoon, zoals ik altijd gedaan 
heb?” 

Ze heeft altijd op dezelfde partij gestemd; altijd op de eerste vrouw op de lijst. In het 
stemhokje hoefde ze het stembiljet meestal niet helemaal open te vouwen. Haar partij 
was toen nog groot. De eerste vrouw stond, als het meezat, voor de vijfde plaats. Deze 
keer op de eerste plaats; dat scheelt. Ik geef mijn pen en voor het eerst van haar leven 
kleurt ze het rondje zwart. Ze zet haar handtekening op de stempas. Het is weer gedaan 
en ik laat de envelop in mijn rugzak glijden om later op de post te doen. 
De verkiezingstijd was vroeger zo anders. Er hing altijd een partijposter achter haar 
raam. In haar huis werd toen ook veel en lang vergaderd; soms tot ver na middernacht. 
Ze maakte gevulde eieren als de rondvraag nog lang niet in zicht was. Soms leek het 
alsof er ministers van het schaduwkabinet van Keerpunt ’72 toekeken; Joop den Uyl, 
Hans van Mierlo en Bas de Gaay Fortman. Haar huis was jarenlang ook het afhaalcen-
trum voor posters en flyers; in de garage lagen stapels. Ik was nog te jong om te mogen 
stemmen, maar flyerde op mijn manier mee.

In de gang van mijn huis ligt nu een andere stapel posters. De raamposters voor het 
behoud van het bos van Amelisweerd. Overal in de stad zie ik verkiezingsposters met 
ernaast de raamposter Amelisweerd hangen. In ’82 heb ik mij in Amelisweerd niet met 
een ketting aan boom vastgezet; zo’n actievoerder ben ik niet. De geplande verbreding 
van de A27 is controversieel verklaard; dus mag het huidige kabinet er niets over beslis-
sen. Na de Tweede Kamerverkiezingen is het de vraag of een nieuwe minister hardop 
over de verbreding van de A27 droomt; er zijn immers goede andere oplossingen en zo-
wel bewoners, gemeentes, provincie én veel politieke partijen zijn tegen de verbreding. 
Om haar herinnering op te frissen, vertel ik haar over het stille bos waar we ook vroeger 
met het gezin vaak kwamen. Moeder en ik doen wat we altijd al deden; we hangen de 
partijposter op en ernaast die van Amelisweerd. “Zo, die blijven lekker hangen;  jij ruimt 
ze maar op als ik er niet meer ben.”

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.

professioneel en 
toch dichtbij 

030 238 00 38

www.dezwaanuitvaarten.nl

ØNu gratis woning-analyse

• 0066  5555  884444  550000
• rriinnkk@@bbiieeddeenneennwwoonneenn..nnll
• wwwwww..bbiieeddeenneennwwoonneenn..nnll  

HHeett  mmeeeesstt  ttrraannssppaarraannttee  
MMaakkeellaaaarrssaalltteerrnnaattiieeff!!

003300  779900  9900  3300

Ø Nu met gratis woning-analyse

• 0066  5555  884444  550000
• rriinnkk@@bbiieeddeenneennwwoonneenn..nnll
• wwwwww..bbiieeddeenneennwwoonneenn..nnll  

HHeett  mmeeeesstt  ttrraannssppaarraannttee  
MMaakkeellaaaarrssaalltteerrnnaattiieeff!!

003300  -- 779900  9900  3300

Wijkplatform 
Noordoost

030-737 02 02   WWW.SENSUITVAARTEN.NL

Liefdevol maatwerk

VERTROUWENSPERSOON 
De voorzitter van het Wijkplatform 
Noordoost, Christian Naethuys, heeft 
Wijkplatformlid Paul Herfs, gevraagd of 
hij bereid zou zijn om ingezet te kun-
nen worden als vertrouwenspersoon 
voor vrijwilligers uit Noordoost. Het 
gaat om situaties waarbij leden van het 
Wijkplatform of buurtcomités of an-
dere vrijwilligers in Noordoost in hun 
contacten met bewoners of gemeen-
te zich onaangenaam en/of onheus  
bejegend voelen. Voorbeelden zijn  
intimidatie, discriminatie en ongepast 
gedrag. Paul Herfs heeft deze vrijwil-
lige functie geaccepteerd.

Paul Herfs, die bijna 16 jaar werkzaam 
was als Vertrouwenspersoon Personeel 

van de Universiteit Utrecht, woont al 
sinds 1990 in Tuindorp Oost.  

Paul: “Ik ben geboren en getogen in Heer-
len. Na het behalen van mijn middelbare- 
schooldiploma ben ik voor studie naar 
Utrecht vertrokken om Onderwijskunde 
aan de Faculteit Sociale Wetenschappen 
te studeren. Na afronding van mijn stu-
die werd ik wetenschappelijk medewer-
ker bij de Vakgroep Onderwijskunde. In 
1990 werd ik studentendecaan waarbij 
mijn hoofdtaak de toelating en begelei-
den van buitenlandse studenten was. In 
2001 werd ik adjunct-directeur van Bu-
reau Buitenland. Vanaf 2005 ben ik werk-
zaam als Vertrouwenspersoon Personeel 
aan de Universiteit Utrecht. In 2009 pro-
moveerde ik op een onderzoek getiteld 
‘Buitenlandse artsen in Nederland’. Vrij 

snel na mijn verhuizing naar Tuindorp 
Oost raakte ik betrokken bij de Stichting 
Buurtbelangen KWL (KWL staat voor Kou-
werplantsoen, Winklerlaan en Lameris-
laan) en ik zit nog steeds in het bestuur."

Heb je behoefte aan een vertrouwelijk ge-
sprek, over een onaangename bejegening 
tijdens je vrijwilligerswerk in Noordoost, 
neem dan contact op met Paul Herfs. Dat 
kan door hem een mail te sturen. Zijn 
mailadres is: paul.herfs@gmail.com

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

TEKST PAUL HERFS

FOTO:ED LASSEUR

Dolf Enthoven
www.verbeterderelatie.nl
info@verbeterderelatie.nl
06-142 366 29

RELATIEPROBLEMEN? 
Verbeter de Relatie

Relatiecoaching met voortgang!



Kasteeltje 
Trompstraat 
Villa Francisca aan de M.H. Trompstraat (Zee-
heldenbuurt) wordt als volgt beschreven op 
www.rijksmonumenten.nl: 'Een vroeg 20ste 
eeuwse villa met tuinmuur, in een, voor die tijd, 
afwijkende architectuur en van algemeen belang 
vanwege de architectuurhistorische waarde.'
 
Het prachtige en opvallende witte pand blijkt 
ook stedenbouwkundig van belang vanwege 
de prominente ligging als markant onderdeel 
van een ensemble van prachtige gelijksoortige 
panden op het driehoekige perceel tussen de 
M.H. Trompstraat, de Admiraal van Gentstraat 
en de Van Speijkstraat. Het kleinere zuidoos-
telijk gepositioneerde bouwdeel bevat links 
van de ingang een uit het gevelvlak oprijzende  
toren. Een architect wordt op rijksmonumen-
ten.nl niet vermeld, maar Joseph Crouwel 
(1885-1962) wordt her en der genoemd. De 
villa is in 1906 gebouwd en wordt, naast ge-
bruik door het Therapeutisch Centrum Utrecht, 
ook nog steeds bewoond. De bijzonder on-
dernemer die op pagina 2 staat, D'oriental  
Massage, heeft hier haar praktijk.   

FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD


