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En toen kreeg ik toch nog corona...
terwijl alles weer mag en open is, zit
ik met een mondkapje op in huis in
isolatie. Jammer, maar helaas.
Gelukkig is er in dit buurtmagazine
genoeg te lezen en krijg je een hoop
tips! Ga naar buiten om te wandelen met Wandel je wijzer, of ga
kunst kijken via Voordorps Verbeelding of door de kunstroute van ZIMIHC door Wittevrouwen te lopen.
Of geef je op voor een zomercursus
bij de Volksuniversiteit, als maatje
bij BBBS of als taalmaatje bij Taal
doet Meer. De keuze is reuze!
En doe je ook weer mee met de
toch best moeilijke Noordoostpuzzel? Leuk!
Puck ’t Hart,
uitgever Mens en Wijk
Heb je nieuws? Meld het ons!
Mail: info@mensenwijk.nl
www.mensenwijk.nl
Facebook.com/mensenwijk
Twitter: @mensenwijk
Mens en Wijk wordt gemaakt met bijdragen
van DOCK, ZIMIHC, de Wijkwijzer Noordoost
Wijkplatform NO en het Initiatievenfonds.
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Redactie

Pascalle van Vliet (28)
met hulphond Simba (1,5)
Toen Pascalle tijdens haar therapie voor PTTS erachter kwam dat
ze dagelijks hulp nodig had, kwam
ze op het idee een hulphond te
nemen. Dat was nog niet zo gemakkelijk; ze heeft zelf uitgezocht
welke organisaties er zijn en heeft
het geld zelf bij elkaar verzameld.
Als jonge pup werd Simba geselecteerd voor een traject als psychosociale hulphond en kwam anderhalf jaar geleden bij Pascalle
op de Veemarkt wonen. Ze zijn
hard aan het toewerken naar het
certificaat.
“Het is een waardevolle teamtraining: Simba moet leren hoe zich
te gedragen in bepaalde situaties,
maar ook ik word gedwongen te
veranderen. Door Simba leer ik
mijn grenzen beter te bewaken,
ben ik weer mezelf en heb ik minder angst in bijvoorbeeld de supermarkt. Simba geeft me altijd
en overal een veilig gevoel en
maakt mijn dagen lichter. En hij
mag ook heel vaak vrij rondrennen zonder werkhesje aan!“

Big Brothers Big Sisters

Projectleider Fleur van IJperen en directeur Monique de Broekert zijn twee
zeer bevlogen medewerkers van Big Brothers Big Sisters Utrecht (BBBS). Deze
organisatie zet zich in voor kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar die wonen in
gezinnen die rondkomen van een minimuminkomen. Als vrijwilliger spreek je
als 'big brother' of 'big sister' wekelijks af met je 'little' om samen wat leuks te
ondernemen. Dat kan een uurtje knutselen zijn, naar een speeltuin, een potje
voetballen etc.
Fleur: "De wekelijkse regelmaat is erg belangrijk, blijkt ook uit onderzoek. BBBS is
enorm gegroeid en we hebben afgelopen jaar tachtig actieve matches gemaakt. Ook
hebben we ons evaluatie-systeem verbeterd waardoor er veel beter inzicht is in de
ontwikkelling van de littles en hoe we het als stichting doen. De impact van de bigs
op de littles is enorm en dat kunnen we goed meten. Je maakt echt verschil. Sommige verlegen kinderen durven ineens veel meer, of gaan ineens praten op school."

FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING

Monique: "Het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft, is helaas nog altijd
erg hoog. 8% van de kinderen groeit op in armoede, dat is een op de twaalf kinderen.
Die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Dit programma gaat voornamelijk om persoonlijke aandacht. Daarnaast werken we intensief samen met een aantal
organisaties, zoals Stichting Leergeld, de Armoedecoalitie, Netwerk Gelijke Kansen,
Stichting Zinnig, etc. om te zorgen dat de kinderen precies de ondersteuning krijgen
die ze nodig hebben."
Wil jij ook iets betekenen in het leven van een kind? BBBS is altijd op zoek naar
vrijwilligers! Je wordt goed en professioneel ondersteund, je kunt altijd bij iemand
terecht om tips te vragen of bij te praten. Je neemt deel aan een training en er zijn
regelmatig uitjes. Kan je wekelijks een uurtje missen? Vergroot dan de wereld van een
kind, en dat van jezelf…. Maak het verschil!

Big Brothers Big Sisters

www.bbbsutrecht.nl, Fleur@bbbsutrecht.nl, 06-3014 4884

“Sinds ik Simba heb,
kom ik meer buiten en
regent het minder vaak”

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit de wijken
Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Veemarkt,
Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt,
Hengeveldstraatbuurt.
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Wandel je wijzer
TEKST PIETER KLEIN FOTO'S TINEKE VAN STIJN

Wandelend met elkaar in gesprek over
geluk, gezondheid, veerkracht en zingeving. Met een groep wandelen in de
natuur, nieuwe mensen ontmoeten en
met elkaar in gesprek gaan over het
leven. Dat is ‘Wandel je wijzer’. Een
getrainde gespreksbegeleider begeleidt het proces. In dit geval zijn dat
Helène van der Poel (gewichtsconsulent en leefstijlcoach) en Jorinde
Luyts (Stichting Utrecht in Dialoog).
Helène: "We wandelen op verschillende plekken in Utrecht, zoals het
Maximapark, Amelisweerd, Noorderpark Ruigenhoek en in de buurt van
het Centraal Museum. Een wandeling
duurt 1,5 tot 2 uur en we wandelen
ongeveer 5 km."
Zaterdag 26 februari fiets ik met een zonnetje en in de mist naar Amelisweerd.
Helène en Jorinde staan de deelnemers op
te wachten die druppelsgewijs aankomen.
We gaan wandelen en in dialoogvorm met
elkaar in gesprek. De groep wordt in tweeën
gedeeld en we gaan van start.
Helène en Jorinde organiseren samen
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iedere laatste zaterdag van de maand een
'Wandel je wijzer' in het bos van Amelisweerd (of in het Noorderpark). Je loopt in
paren en wisselt drie keer van gesprekspartner.

“Je wordt uitgenodigd
om met aandacht naar
de ander te luisteren.
Ontmoeting vanuit
nieuwsgierigheid staat
voorop!”
De wandelingen zijn gebaseerd op de methodiek van de waarderende dialoog. Al
wandelend door de natuur deel je ervaringen en dromen. Je wordt uitgenodigd
om met aandacht naar de ander te luisteren. Ontmoeting vanuit nieuwsgierigheid
staat voorop.
Helène: “In een dialoog praat je vanuit je
eigen ervaringen en niet vanuit kennis of

overtuigingen. Hierdoor krijg je snel een
open en persoonlijk gesprek met elkaar.”
Jorinde vult aan: “Je ontmoet nieuwe
mensen en door de dialoog raken mensen met elkaar verbonden. Ieder brengt
zijn eigen ervaringen mee en er ontstaan
nieuwe inzichten.”

Vallen en opstaan

Het thema zaterdag is: “Vallen en opstaan”. Helène: “Een heel bekend voorbeeld is een kind dat leert lopen, voorzichtige eerste stapjes, vallen, soms
huilen, weer opstaan en vol verwondering doorgaan. Tegenslagen kennen we
allemaal. Het kan gaan om gezondheid,
relaties, werk, onrecht en dergelijke. We
gaan vanuit de eigen ervaringen vertellen
wat we hebben meegemaakt. Hoewel het
een negatieve ervaring kan zijn geweest,
gaan we ook op zoek naar de positieve
kant ervan. Wat heeft het je gebracht en
waar ben je trots op? Wat is jouw kracht
geweest?”
Boeiend om te horen welke verschillende
ervaringen er worden verteld: burn-out,
verbroken en slechte relatie, niet goed in

“Je ontmoet nieuwe mensen en door de dialoog raken mensen sneller met
elkaar verbonden. Ieder brengt zijn eigen ervaringen mee
en er ontstaan nieuwe inzichten.”
je vel zitten en niet tevreden zijn met je
werk. Nog leuker om bij enkele deelnemers al te horen hoe trots ze zijn dat ze
er op een goede wijze uit zijn gekomen.

Tegenslagen

Helène: “Het tweede deel van de wandeling duurt korter en je gaat na hoe je
ideaal gesproken het beste met vallen en
opstaan, met tegenslagen, om kunt gaan.
Hoe je dat zelf kunt doen en wat je van je
omgeving verwacht.”
Bij de terugkoppeling blijken nieuwe inzichten te worden besproken. Prachtig
om te horen dat iemand heel trots vertelt: “De burn-out heeft me heel veel inzichten opgeleverd. Heel eerlijk gezegd,
niet toen ik er middenin zat.”
In het derde deel van de wandeling praten we met elkaar over hoe we ons ideaal
beeld een stukje dichterbij kunnen brengen? Wat kan je morgen of volgende week
doen?
Ik vind het heel leuk om iedere keer weer
met een nieuw maatje te lopen. Ik leer
nieuwe mensen kennen en door de dia-

loogvorm (echt luisteren en echt begrijpen wat de ander bedoelt) krijg ik in korte tijd heel veel informatie van de ander.
Na afloop hebben we lekker in het zonnetje nog een kopje koffie of thee gedronken en nagepraat.

huisd naar de Achterhoek en ben nieuwsgierig naar de vorm van wandelen en de
dialoog. Misschien ga ik dat in de Achterhoek ook wel doen.”

Wandel je wijzer
•

“Ik vind het heel leuk
om iedere keer weer
met een nieuw maatje te
lopen”
Elke keer een ander thema

Iedere wandeling is er weer een ander
thema. De thema's voor de eerste helft
van het jaar zijn bekend. Je vindt ze hiernaast op de pagina.
Jorinde: “Mensen kunnen zich opgeven
via de website van Utrecht in Dialoog.
De deelnemers komen uit Utrecht maar
vandaag is ook Agnes uit de Achterhoek
gekomen.”Ik word nieuwsgierig. Agnes:
“Ik heb jaren in Utrecht gewoond en heb
vele jaren deelgenomen aan dialogen van
Utrecht in Dialoog. Ik ben recent ver-

•
•
•
•

Zaterdag 26 maart, 10.00-12.00 uur
in Amelisweerd – Erbij horen
Zaterdag 30 april, 10.00-12.00 uur
in Noorderpark – Zorgen voor jezelf
Zaterdag 28 mei, 10.00-12.00 uur
in Amelisweerd – De natuur beleven
Zaterdag 25 juni, 10.00-12.00 uur
in Noorderpark – Ouder worden
Zaterdag 27 augustus, 14.00 – 17.00
uur in combinatie met een bezoek
aan het Centraal Museum – Wat eten
we vanavond?

Informatie Wandel je wijzer
Elke laatste zaterdag van de maand:
www.utrechtindialoog.nl/wandel-je-wijzer/

Wil je ook lekker wandelen in de natuur,
nieuwe mensen ontmoeten en mooie gesprekken voeren? Iedereen is welkom om
mee te doen! Meld je aan via de rode
knop op de website.
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Taal Doet Meer
met Jolanda van Boeijen

In deze rubriek ontmoet Peter Boer
mensen achter diverse organisaties in
Utrecht Noordoost. Deze keer Jolanda
van Boeijen, taalcoach voor Taal Doet
Meer.
TEKST EN FOTO PETER BOER

Taal Doet Meer is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 werd opgericht. Het was ooit een initiatief van
een aantal Utrechtse kerken. De eerste
jaren richtte de organisatie zich vooral
op vrouwelijke migranten door onderlinge ontmoeting en ondersteuning
met de Nederlandse taal. Sinds 2007
richten de activiteiten zich ook op jongeren en gezinnen. De ongeveer 1000
vrijwilligers leren nieuwkomers om
Nederlands beter te begrijpen. Een van
die vrijwilligers is Jolanda van Boeijen.
Ik ontmoet haar in haar nieuwe appartement dat nog niet helemaal af is.
“Het is weer een nieuw verhaal waar ik
ingestapt ben. Je kijkt eerst naar een
plattegrond van het huis dat later van
jou wordt”, zegt Jolanda van Boeijen
(33) bijna terloops. “Anderhalf jaar heb
ik erop moeten wachten. En je ziet, het
is nog lang niet af. De keuken is besteld.
Het is nu allemaal nog wat kaal; meer een
kamer voor een beginnende student met
noodzakelijke spullen zoals een bed, een
tafel en een stoel. Ik ben heel blij met
deze plek. Het doet me heel af toe denken
aan mijn verhuizing van Apeldoorn naar
Utrecht toen ik rechten ging studeren. Ik
woonde eerst in Overvecht in het woonproject Parana; daar wonen 24 ex dak- en

thuislozen die worden ondersteund door
24 reguliere bewoners. In Noordoost is
zo’n woonvorm nog onbekend. Dat ik nu
in Noordoost woon, daar moet ik nog wel
aan wennen.”

Voorlezen

“Vrijwilligerswerk kwam altijd eenvoudig
op mijn pad. Zo is het vier jaar geleden
met Taal Doet Meer ook gegaan. Ik zie het
als iets terugdoen; ik heb ook de tijd en
de ruimte om het te mogen doen. Ik leer
mensen kennen met andere verhalen en
achtergronden die je anders niet zult ontmoeten. Natuurlijk heb ik ook veel met
taal. Ik ben daarnaast ook voorlezer bij
de Voorleesexpress. Voorlezen aan jonge
kinderen vind ik nog steeds een van de
leukste dingen om te doen. De VoorleesExpress is ook een heel mooi initiatief.
Voor mij is het gewoon genieten om te
vertellen over boeken, samen naar de
bibliotheek, te lezen en te praten met
elkaar. Zo leer je een taal bijna vanzelf
beter te spreken en te verstaan.”

Genoeg

“Na mijn studie heb ik eerst veel van de
wereld gezien; Azië en later Australië
waar ik op de motor toerde. Tussendoor
werkte ik in de horeca en in de agrarische
sector. Terug in Utrecht ben ik gaan wer-

ken als verzuimadviseur. Dat doe ik nog
steeds vier dagen per week. Dat vind ik
genoeg en zo hou ik tijd over voor andere
dingen. Ik doe ook op tijd de deur achter
mij dicht en vind het geen probleem om
dan alleen te zijn.”

Woorden

“Het voorlezen en het werk voor Taal Doet
Meer is voor mij een rijke aanvulling; ik
hou ervan om bezig te zijn met mijn
eigen taal. Het lijkt zo eenvoudig, maar
als Nederlands niet je eerste taal is, is het
echt heel ingewikkeld om Nederlands te
leren. Het zoeken naar woorden, een beperkte woordenschat, de uitspraak. Daarbij kunnen helpen, vind ik belangrijk. Als
taalcoach kom ik bij een jong gezin uit
Syrië: vader, moeder, drie kinderen van
2,5 tot 6 jaar. De ouders zijn hoogopgeleid en de vader werkt inmiddels als docent wiskunde. De moeder is taalkundige
van haar vak. Zij spreekt natuurlijk niet
de hele dag Nederlands; dat doen we wel
samen als we bij elkaar zijn. Dan praten
we over dagelijkse dingen; over koetjes
en kalfjes. Je hoeft in anderhalf uur niet
de hele wereld te bespreken. Een taal leer
je niet met grote woorden.”

Zomerprogramma
Volksuniversiteit Utrecht

Vakantie taalcursus
Krijg je van Frans praten een echt vakantiegevoel? Ga je naar Italië maar spreek je geen woord Italiaans? Of heb je altijd
al Portugees willen leren? Geef je dan op voor een van de cursussen van de Volksuniversiteit Utrecht in mei en juni. In
acht lessen leer je de beginselen van een taal. Kijk voor meer informatie over het aanbod op de website.
Zomercursussen
Deze zomer bieden we onze zomercursussen aan in de Botanische Tuinen van Universiteit Utrecht. In een grote
stretchtent worden de hele zomer diverse creatieve cursussen gegeven zoals tekenen en schilderen, edelsmeden en
cartoontekenen. Een hele bijzondere cursus deze zomer is de cursus intuïtief beeldhouwen. Deze cursus wordt gegeven door een zeer gespecialiseerde docent uit Afrika: Timothy Akuda. Thimothy werkte voor World Art Foundation
Nederland en hij heeft veel contacten met eerste, tweede en derde generatie beeldhouwers uit Zimbabwe. Thimothy
heeft veel ervaring om de bijzondere aspecten van het intuïtief beeldhouwen over te brengen naar deelnemers van
workshops intuïtief beeldhouwen.
Heb je nog geen vakantieplannen gemaakt? Geef je snel op want vol is vol!
Kijk voor het gehele zomeraanbod op www.volksuniversiteitutrecht.nl/zomeraanbod
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41, 3512 LE Utrecht, 030-231 3395

www.volksuniversiteitutrecht.nl

RITJE BESTELLEN?
EVEN BUURT MOBIEL BELLEN!
06-397 214 86

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

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

Meer weten?
www.taaldoetmeer.nl

Buurt Mobiel biedt maatwerkvervoer
in Noordoost. Vrijwilligers besturen
de voertuigen en halen u thuis op en
brengen u weg. Ook verzorgen wij ziekenhuisvervoer en coronavaccinatievervoer.

www.buurtmobiel.com
VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

Lever deze advertentie in
en ontvang 10% korting!

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

T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl
MENSENWIJK
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Marieke van der Doef

Voordorps Verbeelding
Het organisatiecomité van Voordorps Verbeelding v.l.n.r. Nelly van Vliet, Marieke van Vlierden, Frank Smits en Marieke van der Doef.

TEKST MIRJAM VAN ESTERIK
FOTO LINKS VICKY PRONK

Martien van de Velde

Rosemary Souren

“Door bij mensen thuis hun
kunstwerken te bekijken, maak
je op een heel andere manier
verbinding met wijkgenoten”
Vrijdag: Elma, Elles, Harry, Wil

Voordorps Verbeelding is een tweejaarlijkse kunstkijkroute. Tijdens de negende editie op 3 april 2022 kun je op
zestien locaties werk van verschillende
Voordorpse kunstenaars bekijken.
“Deelnemende kunstenaars zijn zowel
autodidacten als mensen met een officieel diploma,” aldus Frank Smits, een van
de organisatoren die zelf ook zijn huiskamer openstelt. Frank is filmmaker en fotograaf, maar exposeert in zijn woonkamer
de schilderijen die hij als amateurschilder
maakt. “Bij mijn schilderdocente, Martien Op den Velde, kun je niet alleen haar
werk zien tijdens Voordorps Verbeelding.
Je kunt bij haar ook werk van een paar
van haar leerlingen bekijken.”

8
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Zowel deelnemers als bezoekers zijn altijd
heel enthousiast over deze kunstroute.
Het is heel afwisselend met verschillende
kunstdisciplines en stijlen. Frank: “Omdat
deelnemende kunstenaars ook zelf graag
zien wat er in de wijk gebeurt, doen we
’s ochtends als exposanten al een rondje
door de wijk en kijken we bij elkaar. Ik
vind het heel leuk om te zien dat er in
mijn eigen wijk zo veel creatieve mensen wonen. Vanaf 13.00 uur starten we
dan met publiek. We krijgen ook bezoekers van buiten de wijk, maar de meeste
bezoekers zijn toch wijkgenoten. Als je
echt fanatiek bent, kun je alles zien,
maar dan moet je wel stevig doorlopen.
De meeste bezoekers maken een selectie.”

Bezoekers welkom!

Veel van de werken zijn te koop, maar
Voordorps Verbeelding is geen verkooptentoonstelling. Bezoekers zijn vooral
welkom om de kunstwerken van hun
buurtgenoten te komen bekijken. Nelly
van Vliet zit in het organisatiecomité
maar exposeert niet zelf. “Mijn man doet
al jaren mee met Voordorps Verbeelding.
Hij geeft gebruikt hout een tweede leven door er van alles van te maken. Ik
herinner me van de vorige keer dat het
hartstikke druk was en veel bezoekers
iets van hem wilden kopen. Daar gaat het
echter niet om. Door bij mensen thuis
hun kunstwerken te bekijken maak je op
een heel andere manier verbinding met
wijkgenoten. Deze kunstkijkroute heeft
daarmee ook een sociale functie.”

Tijdens Voordorps Verbeelding kun je het
werk bekijken van schilders, tekenaars,
fotografen, grafici, beeldhouwers, houtbewerkers, kleinkunstbeoefenaars en kinderen van OBS Voordorp.
Naast beeldende kunst zijn er ook
verschillende optredens met muziek en
poëzie op 3 april.
Kunstroute Voordorps Verbeelding
Zondag 3 april van 13.00 tot 17.00 uur
Kijk voor alle deelnemende kunstenaars
en adressen op Facebook of op:
www.voordorpsverbeelding.nl

MENSENWIJK
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Noordoostpuzzel

Marcel van Driel (55) heeft meer dan
vijftig kinderboeken op zijn naam
staan. Zijn bekendste titels komen
uit de Superheldenreeks, maar het
eerste boek van de nieuwe serie
GAMEHELDEN is ook net uit. Deze
serie is gericht op kinderen die
liever gamen dan lezen. Een van de
hoofdpersonen heet toevallig ook
Puck! Elke drie maanden komt er
een nieuw deel uit.

DOOR ROB HOEKSTRA & PUCK ‘T HART

Doe mee en maak kans op een borrel naar keuze
voor twee personen bij Mevrouw Peer!
10-02-2022 15:21

Maak Kruiswoord - Puzzel.org
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Marcel woont sinds 2020 op de Veemarkt, in het project Kas & Co. De woningen zijn gebouwd rondom een besloten gezamenlijke binnentuin, met
een grote kas in het midden.
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“Door corona en de lockdown zaten
mensen veel vaker even in de tuin,
waardoor iedereen elkaar nu wel zo’n
beetje kent. We hadden vorig jaar hier
in de wijk een Running Dinner, dat
was superleuk. We aten hier met zes
man het voorgerecht, daarna ging ik
met een ander groepje in een huis een
hoofdgerecht eten en daarna weer ergens anders het toetje. Vooraf en daarna een grote borrel in de binnentuin.
Dat zijn prachtige initiatieven.

?
15

Ik wandel regelmatig door de Voorveldse Polder en Park Bloeyendaal.
Dat zijn mijn favoriete plekken. Soms
loop ik ook naar de stad, ga ik even
naar de film in het Louis Hartlooper
Complex. De wijk Veemarkt heeft een
mooie groene omgeving, al mis ik wel
een echt een buurtrestaurant, waar je
een lekkere daghap kan eten."
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HORIZONTAAL
Horizontaal
1
Tuinenpark op de Kögllaan
Caféopvoor
jonge mensen met Alzheimer
1 10.8Tuinenpark
de Koglaan
Kerk
opmensen
de Bollenhofsestraat
8 13.14
Cafe voor
jonge
met Alzheimer
15
De
wijkwethouder
van Noordoost
14 15. Kerk op de Bollehofsestraat
16 Adverteerder op pagina 23
15 2. De wijkwethouder van Noordoost
16 9. Adverteerder op pagina 23

www.marcelvandriel.nl
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VERTICAAL
2
Voetbalclub met geel oranje
3
Rubriek in Mens en Wijk over roots

4
De kliniek op de middenpagina
Verticaal
5
Lichtkunst in Lauwerecht
6
Beste ijs in Noordoost haal je bij..
2 8. Voetbalclub met geel oranje
De expositie van kunst in Voordorp heet
3 11. Rubriek in Mens en wijk7over roots
9
Kinderboekschrijver uit de wijk
4 4. De kliniek op de middenpagina
10 Schrijver van stuk over WalkyTalky
5 12. Lichtkunst in Lauwerecht
11 Straat van mooi pandje op de achterzijde
6 14. Beste ijs in Noordoost haal je bij..
12 Basisschool op de Oortlaan
7 1. De expositie van kunst in Voordorp heet
13 Autoservice door vrijwilligers
9

3. Kinderboekschrijver uit de wijk

10 16. Schrijver van stuk over WalkyTalky
11 5. Straat van mooie pandje op de achterzijde

Vul de puzzel in en op de gele vlakjes ontstaat een woord van 11 letters.
Mail dat woord met je naam en telefoonnummer voor
15 april
info@mensenwijk.nl.
13 6. Autoservice
doornaar
vrijwilligers
Onder de goede inzendingen verloten we een borrel voor twee personen (2 drankjes per persoon en 1/13 snacks naar keuze) bij
https://puzzel.org/nl/crossword/update?p=-MvYzqvNYBZIkPkPar_b
Mevrouw Peer! Eykmanlaan 1250, 030-785 1244, info@mevrouwpeerutrecht.nl, www.mevrouwpeerutrecht.nl
(open: woensdag t/m zondag)
12 7. Basisschool op de Oortlaan

De prijs uit de vorige puzzel, twee maaltijden bij Tijm, is gewonnen door Anneke van Dijk! De oplossing was Hof van Tuindorp.
10
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FOTO SUZANNE ALTING
TEKST PUCK 'T HART

“Hou je meer van

gamen dan van lezen?
Dan is dit echt een boek
voor jou!”
MENSENWIJK
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BINNENSTEBUITEN
Hoe lieflijk oogt de schildering
op de hoek – maar liefst twee muren –
van de Van der Hoeven-tbs-kliniek
in de Staatsliedenbuurt, pal aan de Vecht.
Het beeld straalt Werk in uitvoering uit,
verwijst naar bedrijvigheid in vroeger tijden,
met lieftallige bloempjes in zachte tinten.
Neem geen aanstoot, neem geen aanstoot.
De schildering fleurt op én flirt met de omgeving
(de buurt mag er zelfs komen zwemmen).
Maar wie daarbinnen woont en werkt
komt op de schildering niet voor, daarbuiten.
Zo lijkt het te verhullen en blijft de boel op slot;
terwijl het juist de armen spreidt, voor de verbinding!
GEDICHT FRED PENNINGA FOTO YVONNE VAN ZAANEN
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Terugblik met wijkwethouder

Linda Voortman
TEKST MAURICE HENGEVELD FOTO'S TINEKE VAN STIJN
Linda Voortman heeft de afgelopen
vier jaar binnen het college van burgemeester en wethouders een belangrijke rol gespeeld in de Utrechtse
politiek. Met onder haar hoede de
dossiers werk en inkomen, diversiteit,
publieksdienstverlening, personeel en
organisatie alsmede de wijken Noordoost én Zuidwest had ze een meer dan
overvolle agenda. Voor dit interview
wilde ze gelukkig graag tijd vrijmaken.
“Leuk dat ik met Mens en Wijk even
mag terugblikken op mijn periode als
wijkwethouder!”
Aansluitend op de feestelijke onthulling
van twee, door buurtkinderen ontworpen, spelregelborden in de speeltuin op
het Willem van Abcoudeplein ontmoeten
we Linda Voortman en haar woordvoerder Marieke Ruijgrok voor een gesprek in
Buurtcentrum De Leeuw.
‘Knokken voor wat kwetsbaar is!’ Daarmee
begon Linda in 2018 namens GroenLinks
in Utrecht haar functie als (wijk)wethouder. Daarvoor was ze vicefractievoorzitter
in de gemeenteraad van Groningen, vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten en
Tweede Kamerlid op uiteenlopende portefeuilles. Om maar even met de deur in
huis te vallen, van Groningen naar Den
Haag naar Utrecht? Linda: “Om het nog
14
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ingewikkelder te maken: ik ben geboren
en opgegroeid in Enschede en ging studeren in Groningen waar ik dus ook in
de gemeenteraad zat. Ik kreeg een relatie
met een Utrechter waarmee ik in 2008,
pas na zeven jaar, ben gaan samenwonen
in Utrecht. En ook al werkten we toen
beiden in Den Haag, het is nooit in ons
opgekomen om daar naartoe te verhuizen. Utrecht voelde prettig!”

Betrokken, assertieve bewoners

“Misschien eerst even het onderscheid
maken tussen de rol van vakwethouder en
die van wijkwethouder”, legt Linda uit.
“Als vakwethouder heb ik diverse, met
name sociale gemeentelijke portefeuilles
onder me, terwijl ik me als wijkwethouder
voor Noordoost en Zuidwest meer bezig
hou met specifieke, wijkgerelateerde zaken.
In Noordoost speelde vooral openbare
ruimte, vergroening en speelruimte een
belangrijke rol, waarbij het in veel gevallen ging om het faciliteren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. De wijk
kent heel wat betrokken, assertieve bewoners met veel ideeën voor hun straat
of buurt. De eendjesbrug bijvoorbeeld
in de Zeeheldenbuurt, een initiatief van
bewonerscomité Nova Zembla en mede
mogelijk gemaakt door Ondernemers-

fonds Utrecht. Het is een functioneel
kunstwerk in de vorm van een hekwerk,
gemaakt door de Utrechtse kunstenaar
Tomasz Vetulani en vormt een drieluik
met de eendjesbrug aan de andere kant
van het spoor én het kunstwerk 'De Stoel'
in de Voorveldsepolder. Prachtig!”

Favoriete plekken?

Linda woont in Zuilen Noord, tegen
Maarssen aan, maar heeft in de loop van
de tijd natuurlijk ook in Noordoost wel
wat favoriete plekken gekregen. Linda:
“Het Griftpark bijvoorbeeld, ik fiets daar
met enige regelmaat met mijn dochter
naartoe om te spelen en ik heb er mijn
40ste verjaardag gevierd met familie
en vrienden. Dat was nog vóór corona!
En Sportpark Voordorp vind ik ook een
mooie plek. Daar ligt al een flink sportcomplex en sinds 2017 werd gezocht naar
een ideale locatie voor een extra sporthal in Noordoost. Daarbij waren de daar
actieve sportverenigingen USV Hercules,
Sporting ’70 en UV Voorwaarts betrokken
en alleen de sportparken Voordorp en De
Berekuil bleken geschikt. De keuze viel
op Voordorp en het sportpark wordt daarmee in de toekomst een nog prominentere locatie in de wijk!” Ook noemt Linda
winkelcentrum De Gaard als favoriete
plek: gezellig en bruisend.

Ontwikkelingen in Noordoost

Linda: “In de toekomst zal ook Noordoost
te maken krijgen met de verdere groei
en ontwikkeling van Utrecht. Verdichting, andere en nieuwere woningtypes,
een gevarieerder woningaanbod inclusief
sociale huur. Je ziet dat in Noordoost bijvoorbeeld al best veel gebruik gemaakt
wordt van deelvoertuigen, waardoor er
ruimte blijft voor voldoende groen, voorzieningen en een aantrekkelijke openbare
ruimte.” Voor de Jan van Galenstraat/Van
Ginnekenlaan/Huizingalaan bijvoorbeeld,
staat sloop en nieuwbouw van woningen
en commerciële functies op de planning
voor de periode 2023-2025. Uit gesprekken met buurtbewoners kwamen zorgen
naar voren en nader onderzoek bleek nodig, onder andere naar de mogelijkheden
voor een buurtsuper/supermarkt. “Binnenkort komt daarover meer nieuws naar
buiten”, stelt Linda, “dus dan zal blijken
hoe dat verder gaat verlopen. En het gegeven dat er nu al veel vervoersmiddelen
in de wijk gedeeld worden, ontwikkelt
zich mogelijk nog verder en kan leiden
tot herinrichting van straten of buurten.”

Niet alles is eenvoudig

Over Camping de Berekuil en/of de plannen voor Budget Camping Utrecht - in
de ogen van veel bewoners in Noordoost

toch een ‘hoofdpijndossier’ - wil Linda
niet veel meer kwijt dan dat de hele
kwestie daar erg moeizaam verloopt met
weinig zicht op versnelling. Over herinrichting, de bouw van nieuwe chalets en
openstelling zijn afspraken gemaakt die
vooralsnog niet lijken te worden nagekomen, dus daarover blijft de gemeente in
gesprek met de huidige eigenaar.
Linda: “Niet alles is eenvoudig natuurlijk
en de middelen die je beschikbaar hebt
zijn soms beperkt. Daarom vergt een
kwestie dikwijls meer tijd of extra inspanning. Dat speelde bijvoorbeeld ook bij de
verbouwing van het Ooglijdersgasthuis
aan de F.C. Dondersstraat. Omwonenden
bleken veel last te hebben van de bouwactiviteiten en de communicatie verliep
niet altijd ideaal, dus we hebben moeten zoeken naar passende oplossingen.
Wat daarbij tegen zat, was onder andere
het weer, dat zorgde voor vertraging in
de bouwactiviteiten en corona, waardoor
meer mensen noodgedwongen moesten
thuiswerken. We hebben ons best gedaan, maar of we iedereen tevreden hebben kunnen stellen weet ik niet! Jammer
en vervelend, maar dat hoort er ook bij.”

gen en afhankelijk van de uitslag wijkwethouder af is, lijkt weliswaar gebruikelijk,
want die rol rouleert altijd. Wethouders
worden benoemd door de gemeenteraad
en elke wethouder is verantwoordelijk
voor een aantal portefeuilles én een of
meer wijken in de stad. Daarover gaat
hij/zij in gesprek met bewoners, bedrijven en organisaties. Onder andere tijdens
het maandelijkse wijkspreekuur. Linda:
“Je bouwt dus wel heel veel op in zo’n
periode als wijkwethouder en het is op
zich best jammer als dat ‘verloren gaat’.
Maar rouleren is wel de gewoonte, dus
van de wijk Noordoost neem ik naar alle
waarschijnlijkheid afscheid en of ik terugkeer in mijn rol als wethouder hangt
sowieso van meerdere factoren af.”
Linda staat als lijstduwer op de lijst van
GroenLinks Utrecht en vaak gaan lijstduwers van politieke partijen niet echt de
gemeenteraad in, ook als ze daarvoor genoeg voorkeursstemmen zouden krijgen.
Maar de keuze voor een rol als wethouder
kan desondanks nog steeds wel (ook) op
Linda vallen.

Wijkwethouder af?

Of Linda na de gemeenteraadsverkiezinMENSENWIJK

15

DOCK afscheid Reilif Bonse
TEKST REILIF BONSE

"Op 1 mei 2022 ga ik precies
acht jaar na mijn start bij (destijds) Wijk&co en (momenteel)
DOCK stoppen met mijn werk en
inzet voor senioren in Utrecht
Noordoost. Ik ga een nieuwe uitdaging aan. Ik kijk terug op een hele mooie tijd waarin we een
aantal mooie activiteiten hebben neergezet en samenwerkingsverbanden hebben opgezet. Een van de hoogtepunten was het
Theater van de toekomst. Een project dat is ontstaan vanuit de
bevindingen uit het onderzoek van het Buurtteam. We stelden
ons als doel om (toekomstige) senioren te informeren wát er nodig is om goed voorbereid te zijn op het langer zelfstandig thuis
wonen. Belangrijk hierbij: sociaal netwerk, informatievoorzieningen, lichamelijke en geestelijke gezondheid en domotica (digitale hulpmiddelen voor in huis). Dit jaar komt hier een vervolg
op, De wijkproeverij!"

Voetbalmoeder
Ouders zonder grenzen

Zodra we over de brug zijn slaat mijn TomTom op tilt.
Ik heb waarschijnlijk een TomTom van voordat Vleuten
gebouwd werd en die herkent dit terrein dus niet. Ik
dacht dat ik het nog wel ongeveer wist, maar ik rijd
hopeloos fout. Na een hoop gestress en geklooi met
Google Maps op mijn telefoon terwijl de jongens in de
auto steeds drukker worden en harder gaan praten, zie
ik een voetbalveld. Yes! Maar het blijkt het verkeerde
voetbalveld. Vleuten heeft twee clubs. Tuurlijk joh.
De stoom komt uit mijn oren als we tien minuten
later eindelijk het juiste parkeerterrein op rijden.
Onze coach Fred staat al ongeduldig te wachten. “Kon
je het weer niet vinden Martien?” Ik vraag me boos af
waar dat woordje ‘weer’ vandaan komt, want dit is verdorie de eerste uitwedstrijd met dit team. “Mijn TomTom deed moeilijk.” Maar hij hoort me al niet meer,
want de jongens krijgen dringende instructies.
Ik moet eerst koffie. Snel tel ik de vaders. Drie vaders en een coach. Ik haal vijf koffie, maar Bas blijkt
alleen cappuccino te drinken (liefst met havermelk)
en Theo heeft liever thee. Dus loop ik weer terug om
een cappuccino en een thee te halen. De prijzen zijn
hier alsof je in een gewoon café bent, drie euro per
bekertje, niet wat je van een voetbalkantine zou verwachten. En de kwaliteit en de service is helaas wel
van de voetbalkantine. En van havermelk hebben ze
nog nooit gehoord. Ik neem me stellig voor om alledrie de koffies op te gaan drinken.

De wedstrijd is al begonnen als ik terugkom. En het
is meteen een punt achter. Valentijn, onze keeper is
niet echt in vorm. Zijn vader, Bas, ook niet. Hij staat
zich gigantisch op te winden, wordt roder en roder.
En dan is het twee punten achter en zie ik Bas ineens
het veld oprennen om zijn zoon instructies te geven.
De scheids fluit maar Bas lijkt niets meer te horen. Hij
is totaal verblind door zijn ambities om van zijn zoon
de beste keeper ooit te maken. De ontdekking van
de eeuw. Moet zijn zoon waarmaken waar hij gefaald
heeft. Is dat misschien de droom van alle vaders? Dat
hun zoon profvoetballer wordt?

De wijkproeverij is een wijkevenement met inzet op:
• Tegengaan van de vergrote eenzaamheid
• (her) opbouwen of ontwikkelen van netwerken
• Vroegtijdig signaleren van problematiek
• Informatievoorziening in de wijk
• Versterken van de samenwerking

Ik schaam me dood en roep even ‘sorry’ tegen de
ouders van de tegenpartij. Dat hebben wij weer. Zo’n
vader die geen grenzen kent. De scheidsrechter heeft
inmiddels Bas bereikt en dirigeert hem terug naar de
kant. Bas komt nog roder terug en zegt tegen niemand
in het bijzonder: “Het is een goeie jongen maar keepen kan hij niet...”

De wijkproeverij
Voor het organiseren van de wijkproeverij zijn we op zoek naar
bewoners die willen meedenken. Wil je meedenken? Geef je dan
op bij: mhameter@dock.nl 06-5996 8455.

De wedstrijd wordt erger en erger en eindigt in 17-0.
Valentijn ziet eruit of hij een pak slaag verwacht en ik
denk dat de handen van Bas inderdaad jeuken. Ik bied
snel aan dat Valentijn met ons kan meerijden en bij
Simon kan spelen vanmiddag. Dat vinden beide jongens geweldig en vader Bas stapt nog namokkend in
de auto.

“Het is een goeie jongen maar
keepen kan hij niet...”
Simon en Valentijn zijn dat hele verlies alweer vergeten als ik thuis warme chocomelk voor ze heb gemaakt
met warme wafels met slagroom. Hopelijk is de vader
van Valentijn het verlies ook een beetje vergeten...

Martine woont in Tuindorp en schrijft vanuit haar
ervaringen als voetbalmoeder bij USV Hercules
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Wittevrouwen

TEKST PETE BARNES

ZIMIHC Kunstroute – De Wijk In!
Van 18 maart tot en met 20 mei 2022 organiseert ZIMIHC
theater Wittevrouwen de Kunstroute: De Wijk In! Vanwege het
grote succes van de vorige editie gaan we weer een galerie
van de wijk Wittevrouwen maken. De kunstroute loopt langs
verschillende ramen in de 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 deelnemend raam loopt terwijl je de hond uitlaat, of de route
helemaal gaat lopen: de wijk Wittevrouwen staat de komende periode bol van de amateurkunst!
De officiële opening vindt plaats op vrijdag 18 maart om
15.00 uur bij ZIMIHC theater Wittevrouwen. 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 zijn tentoongesteld.
Meer weten over de route? Scan dan de QR-code of ga naar:
zimihc.nl/zimihc-kunstroute-de-wijk-in-wittevrouwen

Voor het actuele programma in Buurtcentrum De Leeuw en het
werk van DOCK in de wijk, volg deze socials en website:
• www.instagram.com/bon_dock_
• www.facebook.com/buurtcentrumdeleeuw
• www.dock.nl/utrecht/binnenstad-oost-noordoost
DOCK, Sociaal beheer Buurtcentrum de Leeuw:
Samuel van Houtenstraat 1, 3515 EA, Utrecht
Wies, 06-1001 7966, wkool@dock.nl
Bep, 06-1139 7593, bvrees@dock.nl
Jeugd Karlijn, 06-4156 3366, kvddungen@dock.nl
Senioren: Reilif, 06-2334 6808, rbonse@dock.nl
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FOTO YVONNE VAN ZAANEN

Eindelijk mogen die jongens weer eens lekker voetballen, na een winterse lockdown. Het is achterlijk
vroeg, 7.30 uur en ze hebben uitwedstrijd. En ik
heb me opgegeven om vier jongens van Utrecht
naar Vleuten te rijden. Klappertandend staan
we naast de auto’s op de parkeerplaats te wachten tot alle zwartwitte boefjes van Hercules zijn
gearriveerd. Dan worden er snel auto’s gekozen.
Mohamed begint bij mij en loopt dan alle auto’s af
om weer terug te komen bij mij. “Goed geslapen
Mohamed?’ Ja, mevrouw, maar ik ben bang dat we
vreselijk gaan verliezen?” Van Vleuten? Nee joh,
die lusten jullie rauw!”

ZIMIHC theater

ZIMIHC theater Wittevrouwen
Bouwstraat 55
3572 SP Utrecht
030-272 34 55
www.zimihc.nl/agenda
ZIMIHC theater Wittevrouwen is een van de drie ZIMIHC theaters
in Utrecht. ZIMIHC theater Stefanus in Overvecht en ZIMIHC
theater Zuilen zijn de twee andere podia van ZIMIHC.

MENSENWIJK
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Het politieke nest
van André van Schie

André van Schie in het gebouw van de
Verenigde Naties in Genève, jaren negentig
“Ik ben vol bravoure op de stoel van de
voorzitter gaan zitten.”

TEKST PETER BOER
RONDE FOTO ANGELIEK DE JONGE

Het gezin van Schie vlnr: moeder Anneke, broer Erik, André en vader Piet

Deze serie begon in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021
en op 16 maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. De Provinciale Staten verkiezingen zijn op 15 maart 2023 en daarmee wordt de samenstelling
van de Eerste Kamer bepaald. Daarom gaat deze serie nog even door. Peter
Boer praat met Utrechters over hun politieke nest. Hoe werd bij hun thuis
over politiek gesproken; waar liggen hun politieke roots? Deze keer een gesprek met André van Schie (52) die in de Zeeheldenbuurt woont.

Een paar dagen voor onze afspraak
stuurt André mij alvast een foto uit
zijn jeugd. “Mei 1980 in onze jaren
70-woning in Lunetten; inclusief kurkbehang. Op de foto staan we allemaal:
mijn moeder Anneke, broer Erik, mijn
vader Piet en ik,” schrijft hij me en
hij groet me ‘in vrijheid’. Er volgen nog
een paar e-mails om tot de definitieve
afspraak te komen; steeds met zijn
ondertekening ‘in vrijheid’ André. Ik
vraag hem naar zijn expliciete ondertekening. Hij lacht en zegt: “De mensen
die me echt kennen, weten niet meer
anders. Ik weet niet wanneer ik met
die ondertekening ‘in vrijheid’ begonnen ben. Het hoort bij wie ik ben.”

schilderij voor me neer. “Dat is voor jou,
zie het als een cadeautje. Ik ben altijd
blij als mensen interesse tonen in zijn
werk. Bovendien houd ik van het geven
van cadeautjes.” Dan wijst hij op het
schaakspel waar ik met mijn rug naartoe zit. Het schaakspel dat hij ontwierp
toen hij afscheid nam van de Utrechtse
Gemeenteraad. De stukken bestaan uit
Utrechtse figuren en gebouwen, zoals
Nijntje, de Dom en Paus Adrianus. “Politiek is natuurlijk geen spelletje, het gaat
om zaken die belangrijk zijn voor de inwoners van onze stad,” aldus de Utrechter wiens wieg in Den Haag stond. André
is nu fractievoorzitter voor de VVD in de
Provinciale Staten.

Als André mij bij binnenkomst verwelkomt, vraagt hij me om me te installeren. Het kleurrijke schilderij aan de muur
valt me op; ‘Oudegracht’ en geschilderd
door Andrés vader Piet. Erop een kleurrijk
doorkijkje onder een van de vele bruggen van de stad. Vader Piet maakte na
zijn pensionering veel kleurrijke aquarellen en ook tekeningen, schilderijen en
plastieken. Dit schilderij is een familiestuk dat gekoesterd wordt. André ziet dat
ik met interesse naar het schilderij kijk
en legt een doosje met kaarten van het

Eigen huis
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“Ik was acht jaar toen wij naar Utrecht
verhuisden en in Lunetten gingen wonen; daar werd nog gebouwd. Lunetten
was een oase van rust: de boomgaarden,
de polder en spelen in wat Lunetten allemaal nog zou worden. Ik hou nog steeds
erg van de polder. Op de foto zie ik dat
jonge gezin, met dat donkere behang op
de achtergrond; zo kenmerkend voor die
tijd. Mijn vader werkte als bouwkundig
ingenieur voor verschillende volkshuisvestingsprojecten en woningcorporaties.

“De schaakstukken bestaan uit Utrechtse figuren en gebouwen, zoals
Nijntje, de Dom en Paus Adrianus. Politiek is geen spelletje, het gaat om
zaken die belangrijk zijn voor de inwoners van onze stad”

Hij groeide op in de Haagse Walnootstraat; een groot gezin van zes broers en
een zusje in een kleine arbeiderswoning.
Het meisje had een eigen kamer; de jongens deelden een kamer. Zo wilde mijn
vader dat met zijn kinderen niet. Ik denk
dat het hebben van een eigen huis daarom ook heel belangrijk voor mijn ouders
is geweest.”

“Hier kunnen we alles
zeggen. Er zijn te veel
landen, niet eens zover
van hier, waar dit niet
kan; landen waar geen
vrijheid bestaat om buiten de lijntjes te kleuren
of anders te zijn.”
Keukentafel

“Door mijn ouders Anneke en Piet werd
hard gewerkt. Ik was in die tijd een echt
sleutelkind; in die jaren heel gewoon. En
wat heb ik veel sleutels onderweg verloren! Vanaf het Boni kon ik altijd even bij
Anneke in het Diak langs, waar ze als secretaresse werkte. Over politiek werd, zo-

ver ik me herinner, niet uitvoerig gesproken. Dat lieten mijn ouders aan mij over.
Aan de keukentafel in Lunetten voerde
ik als jongste van het gezin het hoogste woord. Dat is ook nooit opgehouden.
Ik wilde weten wat er in de wereld aan
de hand was en hoe daarover gedacht
werd. Daarom heb ik debatteren altijd
leuk gevonden; in het debat tegenstellingen opzoeken en soms ook het tegenovergestelde naar voren brengen. Je kunt
dan tot nieuwe inzichten komen. Ik zag
het toen als een spel. Het was mode om
tegen kernenergie te zijn. Ik was ervoor
en wilde weten wat er in die Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie
gezegd werd. Nu ik het er met je over
heb, wie was die man in dat driedelig pak
die daaraan leidinggaf? Hoe heette hij
ook alweer?” Jonkheer De Brauw. “Ja, dat
was hem. Ik bewonderde hem.”

Vrijheid

“Ik vind het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat we in een land leven
waar we met zijn allen wonen; dat het
ook een groot goed is dat we in vrijheid
leven. Dit heb ik van mijn ouders meegekregen. Hier kunnen we alles zeggen.
Er zijn nog te veel landen, niet eens zover van hier, waar dit niet kan; landen

waar geen vrijheid bestaat om buiten de
lijntjes te kleuren of anders te zijn. Het
liberaal denken is belangrijk voor mij;
dat was het ook voor mijn ouders. In ons
land heb je stemrecht. Gebruik dat recht!
Je moet stemmen wat je hart je ingeeft.
Als Anneke en Piet nog zouden leven dan
ging hun stem ook niet verloren.
Aan de keukentafel in Lunetten zei Anneke dat ik maar lid moest worden van
een club waar ik zou kunnen debatteren;
ze noemde toen de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. Ik was dertien
en werd lid. Een prima leeftijd om met
zoiets te beginnen. Ik leerde debatteren
en kreeg internationale contacten. In de
jaren negentig ben ik met een groep naar
Genève geweest en we bezochten er de
Verenigde Naties; ik ben vol bravoure op
de stoel van de voorzitter gaan zitten. Nu
ben ik ook vaak de voorzitter die luistert,
samenvat en concludeert.”

Paars

“Tijdens mijn studie Kunstmatige Intelligentie in Utrecht heb ik bijna alles op
het gebied van cultuur en kunst geabsorbeerd. Na mijn studie was het politiek
een andere tijd dan nu. In 1994 kwam
het eerste Paarse kabinet met PvdA, VVD
en D66 en vier jaar later het tweede.” Er

kwam toen onder andere een verruiming
van de Winkeltijdenwet met een zondagsopenstelling en ook het homohuwelijk
werd mogelijk.

Het is volbracht

“Els Borst was voor D66 minister van
Volksgezondheid. “Het is volbracht,” zei
ze toen de wet 'Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'
op 1 april 2002 in werking trad; ook deze
‘euthanasiewet’ kwam tot stand in een
Paars kabinet. Toen mijn moeder ernstig
ziek werd, besloot ze tot euthanasie; ze
wilde zelf regie over haar levenseinde.
Het was heel verdrietig, maar ik vind eigen regie mogen en kunnen nemen ook
echt een belangrijk liberaal uitgangspunt.”

“In ons land heb je
stemrecht. Gebruik
dat recht! Je moet
stemmen wat je hart
je ingeeft.”
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Wijkwijzerkaart Noordoost
Wat wil je
weten?

Wat wil je
bereiken?

De volledige kaart is gratis af te halen bij:
Buurtcentrum de Leeuw, Derde Helft Hercules, Griftsteede,
Wijkbureau, Bibliotheek Tuinwijk, Zimihc Wittevrouwen.

Wat wil je
bijdragen?

Wat heb je
nodig?

Wat is
jouw
talent?

Wat kun
je zelf?

LAAT JE INFORMEREN
Wijkwijzer Noordoost

NATUUR

Wist je dat er een inloopspreekuur is van de wijkwijzer? Onze vrijwilligers zitten elke
dinsdagmiddag tussen 13:30 en 15:00 klaar in Buurtcentrum de Leeuw voor een praatje.

Wat eten merels?
TEKST TIENEKE DE GROOT

Van wie is de tijd? Van niemand zou je denken. Zelfs niet
in een samenleving waarin vrijwel alles om bezit lijkt te
draaien. Toch is 2022 het ‘Jaar van de merel’. Niet dat
deze lijsterachtige dat zelf heeft bedacht. Daar hebben we
SOVON voor, de organisatie die vogelonderzoek doet in
Nederland. Ieder jaar wordt een vogelsoort onderzocht,
meestal een zeldzame. Maar merels zie je toch overal?!
In januari bereikte deze zangvogel de derde plek op het
podium van de tuinvogeltelling. Dus waarom naast de
verrekijker ook het vergrootglas op deze vogel gezet?

de merelstand zowel in de stad als in een deel van de bossen
achteruit. Als zelfs een niet-specialist in het dierenrijk moeite
heeft met overleven wat is er dan aan de hand?!
Sommige mensen geven eierrovers als eksters, gaaien en
kraaien de schuld. Predatoren zijn inderdaad de belangrijkste
oorzaak van het mislukken van legsels. Vergeet daarbij
trouwens de katten niet die het vooral op pas uitgevlogen,
rondhippende jongen gemunt hebben. Al deze rovers waren er
echter ook al toen de merelgemeenschap zich uitbreidde, met
name in de stad.

De merelbevolking is de laatste jaren met circa 30 procent
gedaald. In mijn eigen omgeving merk ik dat de zwartgepakte
merelmannen niet meer tegen elkaar in zingen. Het zijn solozangers geworden bij gebrek aan buren. Matineuze zangers,
die kunnen wedijveren met de mooiste nachtegaal - vind ik.
Echter, ondanks dat de ouders drie tot vier legsels per jaar
produceren kan die hoeveelheid jonge vogeltjes de negatieve
trend niet keren. Hoe kan dat?

Naast ziektes en rovers zijn er andere ‘kwesties’. Stel dat je die
kwetsbare puberale periode overleefd hebt, je ouders voeden
je niet langer en de kat heeft een bel aangebonden gekregen,
dan zijn er nog andere uitdagingen. Waar haal je je voedsel
vandaan bijvoorbeeld? In een betegelde tuin valt niet veel te
eten. In een verdroogd gazon of grasland kan je geen wormen
vinden. En waar zijn de struiken met bessen eraan gebleven?!

Wij mensen zijn niet de enige diersoort die last heeft van een
pandemie. Vanaf 2016 worden merels geplaagd door het usutuvirus, met heel wat sterfgevallen als gevolg, hoewel het ergste
inmiddels achter de rug is. Daarnaast lijkt dit niet de hoofdoorzaak te zijn van de dalende aantallen. Al tien jaar kachelt

Wijkbureau Noordoost
Wijkplatform Noordoost
Buurtcomité Stalau
UGids

M noordoost@utrecht.nl – T 14030
M info@wijkplatformnoordoost.nl
M buurtcomitestalau@gmail.com
M ugids@u-centraal.nl – www.u-gids.nl

Buurtcentrum De Leeuw
Utrecht in Dialoog
ZIMIHC Theater Wittevrouwen
Buurtthuiskamer
Bibliotheek Tuinwijk

M communicatiedeleeuw@gmail.com
M info@utrechtindialoog.nl – T 06 - 26 73 22 35
M info@zimihc.nl – T 030 - 272 34 55
M info@kingarthurgroep.nl – T 035 - 205 09 50
M klantenservice@bibliotheekutrecht.nl – T 030 - 286 18 00

CULTUUR EN CREATIVITEIT

Kijk voor een overzicht van creatieve workshops op de agenda van Wijkwijzer Noordoost!
ONTMOETEN EN HELPEN
U-Centraal
Handjehelpen
Buurtcoöperatie Wederzijds
NIZU

M info@u-centraal.nl – T 030 - 236 17 70
M info@handjehelpen.nl – T 030 - 263 29 50
M info@wederzijds.net
M info@nizu.nl – T 030 - 236 17 45

Buurtteam Noordoost
WMO-loket gemeente,
PGB & hulpmiddelen
Sociaal Makelaars (DOCK)
De Bouwsteiger
Steunpunt mantelzorg

M noordoost@buurttteamsutrecht – T 030 - 740 05 08
M wmo@utrecht.nl – T 030 - 286 95 00

HULP OP MAAT

Merels hebben het tegenwoordig niet makkelijk. Of dat verband
houdt met een eventueel gebrek aan voedsel in dorpen, steden
en bossen, dat gaat dit jaar onderzocht worden. Iedereen kan
daarbij een handje helpen door bij te houden wat de merel in
de tuin zoal eet. Kijk voor meer informatie op:
www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-merel.

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.

M info@wijkwijzernoordoost.nl – www.wijkwijzernoordoost.nl

M info@dock.nl – T 10 401 22 22
M klus@debouwsteiger.nl – T 06 - 83 13 37 85
M mantelzorg@u-centraal.nl – T 030 - 236 17 40

HUISARTS Schrijf hieronder de contactgegevens van jouw eigen huisarts:

Spoedpost (avond, nacht en weekend) T 088 - 130 96 70
FIT EN VITAAL
Beweegmakelaar Noordoost
Individuele Buurtsportcoaches
Derde Helft Hercules
Beweegvriendelijke Wijk

M info@sportutrecht.nl – www.sportutrecht.nl
www.sportutrecht.nl/binnenstad-oost-noordoost
M infoderdehelft@usvhercules.nl – T 030 - 271 70 91
M info@beweegvriendelijkewijk.nl

Tuinenpark de Pioniers
Tuinenpark Ons Buiten
Tuinenpark De Driehoek
Energie-U
Bewonersvereniging Bikkershof

M secretaris@depioniers.nl – T 06 - 57 64 18 98
M secretariaat@onsbuitenutrecht.nl – T 030 - 273 15 93
M secretariaat@driehoektuin.nl
M info@energie-u.nl
M info@bikkershof.nl

GROEN EN DUURZAAMHEID
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Wijkplatform
Noordoost

Peter en de zolder

Kom ook bij het

en help mee!

Aardappelschilmesje

TEKST PIA KEMPER

“Kom je naar beneden, misschien vind je dit ook leuk.” Het is een appje van mijn lief;
ofwel het verzoek om gezellig naar beneden te komen. Sinds een paar jaar delen we het
gezinshuis met ons tweeën. Op mijn werkkamer zit ik graag en ik vergeet er vaak tijd en
ruimte. “Kom je nog,” appt ze weer, en “Lees je wel je berichten?” Ik klap mijn laptop
dicht en loop naar beneden. Op tafel ligt een voor mij onbekende folder van HospiHousing; ze helpen internationale studenten aan een kamer bij iemand thuis.
“Wil je een student op kamers?”, mompel ik. “De zolder is vrij; een mooie kamer met
een eigen badkamer met toilet. Er moet natuurlijk wel opgeruimd worden en we moeten
wat dingen kopen.” Een ritje naar het Zweeds woonwarenhuis? We bespreken met enige
regelmaat dat ons huis voor twee mensen wel wat groot is. Ze kijkt al langer op Funda
naar mogelijke appartementen voor later. Dat ‘later’ mag voor mij nog heel lang duren.
Een student op zolder is dan zo gek nog niet en ik heb altijd nog mijn eigen werkkamer.

Zo was het toen…en zo is het nu…
Niets aan de hand, ga maar lekker slapen.

Ik weet niet of het u is opgevallen, maar er razen zwarte raven over
onze stad. Ze strijken ergens neer
in een wijk en doen hun ding en
dan vertrekken ze weer. Ze laten de
bewoners achter met een enorme puinhoop. Zo ook in ons geliefde Tuindorp
Oost.

gemoderniseerd worden. De zwarte raven
werden ingeroepen. De raven wilden geld
en de gemeente zei ja. De raven wilden
meer geld en dus werd het winkelcentrum opgeblazen, hoe groter, des te meer
grond en geld, ten koste van heel veel
groen en zelfs de mooie waterlinie en
oude treurwilgen moesten wijken. Meer,
meer, meer, geld, geld, geld….

Vijfendertig jaar geleden zijn we hier
komen wonen. Een prachtige groene
wijk, mooi rustig, groen en fijn. Dat is de
reden dat we hier zijn komen wonen. En
toen gebeurde het. Het winkelcentrum De
Gaard was aan vernieuwing toe, moest

De bewoners raakten in paniek en vlogen tegen elkaar op. Niet bij ons voor de
deur! Niet hier, niet hier! De gemeente
vond het alleen maar fijn dat de bewoners ruzie maakten. Ze maakte gebruik

van de paniek van de omwonenden. Dan
hoefde zij er niets meer aan te doen en
kostte het ze geen geld meer. Want dat
was de bedoeling: het mocht geen geld
kosten. En de gemeente zei tegen de
mensen die er wonen: het is rustig hier,
er is niets aan de hand bij jullie, ga maar
lekker slapen. Het is in orde zo. “Pas op
voor de raven, ze vliegen nog steeds.”
Wees er op tijd bij!!

We maken kennis met Kassi en zij rijdt een paar weken later haar rolkoffertje het pad
op. Deze Griekse doet een jaar een master in ruimtelijke ordening. De eerste avond
zit ze bij ons op de bank met een bord vol pasta en een potje pesto; niets Grieks aan.
We vertellen haar over de stad, de winkels en het openbaar vervoer; fietsen leert ze
van studievrienden. We delen de keuken, drinken koffie en wijn, eten soms samen en
praten over van alles; van Mikis Theodorakis tot Jeroen Dijsselbloem. In december rolt
ze gestresst haar koffer van het pad voor de kerstvakantie bij haar ouders; ze had een
tentamen op het laatste moment en een late uitslag van de PCR-test om Griekenland
binnen te komen. In januari een appje; ze komt niet terug naar Utrecht. Ondanks de
enorme werkloosheid in Griekenland heeft ze een baan gevonden.

Wil je ook iets doen? Sluit je dan aan
bij het wijkplatplatform Noordoost:
info@wijkplatformnoordoost.nl
www.wijkplatformnoordoost.nl

VBU
Liefdevol maatwerk

VERHUISBEDRIJFUTRECHT

030-737 02 02 WWW.SENSUITVAARTEN.NL

vertrouwd betaalbaar veelzijdig

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

We schakelen HospiHousing weer in en in februari maken we kennis met Hana uit Iran,
die Creative Business studeert. Zij komt met drie grote koffers en logeerde tijdelijk bij
Iraanse vrienden. Ook met haar spreken we Engels en we zoeken soms naar woorden.
Hana wil graag Nederlands leren; haar landgenoot Kader Abdolah leerde Nederlands met
Jip & Janneke. Hana’s tempo van spreken ligt flink hoger dan het zijne.
In de keuken is ze op zoek naar een mes. Die hebben we in allerlei soorten. Ze heeft een
aardappel in haar hand en heeft vast een aardappelschilmesje nodig en geen koksmes.
Ik herhaal het woord met de intonatie van Kader Abdolah. Hana herhaalt langzaam
'aardappelschilmesje' en lacht om dat moeilijke woord.
De zolder is in korte tijd haar thuis geworden. Achter het luik op zolder heb ik naar
oma’s allang vergeten Perzische tapijt gezocht; het bleek nat. Hana is hier nog wel een
poosje en heeft al een ander kleed op het oog. Wij moeten gauw die lekkage oplossen.
Peter Boer is schrijver en woont en werkt in Voordorp. Hij schreef twee boeken, en columns en verhalen voor
diverse tijdschriften. Zie voor het meest recente boek: www.joodsehuizen.com

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

VOORTUIN NETWERK
www.voortuinnetwerk.nl

5x per jaar donderdagavond
met workshop en borrel
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Netwerk
voor ondernemers en
zzp’ers

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

Groot bereik

met Mens en Wijk!
Mens en Wijk komt in heel Noordoost, in 15.000 brievenbussen.
Adverteren kan bijvoorbeeld met een kleintje, zoals Carwash, voor
e100,- per keer of e350,- voor vier keer.
Meer info? info@mensenwijk.nl
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FOTO VICKY PRONK TEKST MAURICE HENGEVELD

Donders monument

Nogal opvallend in de F.C. Dondersstraat (een straat vol met prachtige
monumentale panden) is het Rijksmonument op nummer vijf. Het in 1889
in rijke eclectische stijl gebouwde
woonhuis fungeerde oorspronkelijk
als stukadoorswerkplaats met bovenwoning. Het was aan één kant vrijstaand, met tegen de achtergevel de
inmiddels gesloopte werkplaats.
De gevel bestaat uit twee bogen en
is rijk gedecoreerd met onder meer
gepleisterde banden, diamantkoppen
en sluitstenen in de vorm van leeuwenkoppen. Het verdiept liggende
portiekje in het linkervlak is omlijst
met gestucte decoraties en heeft drie
deuren. Ook bij de vensters boven
vind je stucomlijsting en balusters
als bij een frans balkon en glas-inlood-bovenramen. Boven in de kap is
nog een kleine dakkapel met pilasteromlijsting en tentdakje. Al met al de
status van Rijksmonument wel waard!

