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Weet je wat echt een goeie plek is
om wijkgenoten te ontmoeten? De
lokale sportschool. Ik fitness sinds
een paar maanden bij Lef030 op
de Gaard, en kom daar altijd wel
een bekende tegen. Ouders van de
lagere school, van voetbal, van mijn
werk... ze sporten daar allemaal. We
genieten van de jaren 90-muziek en
zetten ons flesje water in de flessentafel en doen ons ding: Pacman
op hoog niveau.
Wijkgenoten vind je ook weer volop
in dit magazine. En we hebben twee
nieuwe rubrieken: Kind aan het
woord (p12) en Jong & werk (p8).
Ons nieuwe redactielid Ella zet de
komende tijd jongeren in de schijnwerpers. Veel leesplezier!
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, Wijkplatform Noordoost
en het Initiatievenfonds.

Colofon

Hoofdredactie & initiatief: Puck ’t Hart
Eindredactie: Stephanie de Blieck
Ontwerp: Puck grafisch ontwerp
Drukwerk: Veldhuis Media
Oplage: 15.000 huis-aan-huis
REDACTIE: Puck ’t Hart, Vicky Pronk,
Peter Boer, Maurice Hengeveld, Fred
Penninga, Yvonne van Zaanen, Tieneke
de Groot, Mirjam van Esterik, Suzanne
Alting, Pieter Klein en Ella Selles.

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit de wijken
Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Veemarkt,
Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraatbuurt en Wittevrouwen.
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Bijzondere
ondernemer

ELLES BAKS TRAVEL COUNSELLOR
Elles Baks (34) woont samen met haar man en zoontje van 1 jaar in Wittevrouwen. Haar favoriete plek is het Griftpark, en daar komen ze veel, omdat ze zelf
een klein tuintje hebben en ze graag buiten in het groen zijn. Elles heeft na het
maken van vele reizen van haar passie haar werk gemaakt. Nadat ze veel werkervaring heeft opgedaan bij verschillende touroperators, is ze 1,5 jaar geleden
voor zichzelf begonnen.
Elles: “Reizen is nu gelukkig weer volop mogelijk! Je kan weer kiezen uit veel mooie
bestemmingen - zowel binnen als buiten Europa - voor een rondreis, strandvakantie,
citytrip, huwelijksreis, groepsreis etc. Ik help je heel graag met het samenstellen
van jouw droomreis. Die persoonlijke begeleiding en maatwerk maken mijn reizen
ook echt uniek. Ik richt me altijd op kleinschalige hotels, unieke slaapplaatsen met
prachtige uitzichten en mooie eco-lodges. Door mijn jarenlange ervaring in de reisbranche en mijn vele reizen ken ik natuurlijk veel bestemmingen. Vooral gezinnen
met kinderen help ik graag, want ik weet waar ik op moet letten en ik ken de leuke
plekjes. Maar ook stellen of (vrienden)groepen kunnen bij mij terecht voor een mooie
reis. Als Travel Counsellor maak ik onderdeel uit van een internationale organisatie
en zodoende is je reissom financieel gewaarborgd. Veilig en vertrouwd op reis dus!
Tijdens de reis ben ik natuurlijk 24/7 bereikbaar. Ik hoop dat je, net als ik na mijn
reizen, thuiskomt met mooie herinneringen.”
“Het is heerlijk wonen hier in Wittevrouwen. We wonen hier nu zes jaar en leren
makkelijk mensen kennen. In de zomer zitten we vaak op het bankje voor ons huis,
onder de blauweregen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Grote kans
dat ik je kan helpen aan een onvergetelijke vakantie!”
ELLES BAKS, TRAVEL COUNSELLOR
Kapelstraat 91, Utrecht, 06-3877 2869, E elles.baks@travelcounsellors.nl
www.travelcounsellors.nl/elles.baks

TEKST EN FOTO PUCK 'T HART (ADVERTORIAL)

Redactie

Ciske van Oosterhout (49)

We kennen Ciske van de Regelfee,
de Boshut (de buitenschoolse opvang op de Dr. Bosschool) en recent
van De Stadsmuzikanten. Ciske is al
jaren een bekende in de wijk.
“Winter 2020 kreeg ik de sleutel van
mijn huis in de Bellamystraat, waar ik
inmiddels woon met mijn twee puberzoons. Voorheen woonde ik in Lunetten, maar ik heb al twintig jaar mijn
bedrijf de Regelfee in Tuinwijk en ik
heb heel bewust gekozen om hier te
gaan wonen, omdat het een gezellige
en levendige buurt is. Mijn favoriete
plek is Het Muzieklokaal aan de Bemuurde Weerd, met de grote vlonder
aan het water ... een geweldige plek
om de zon te zien ondergaan!”
“Zeker duizend kinderen heb ik een
mooie tijd bezorgd in de Boshut. Ik
weet dat deze buitenschoolse opvang
uniek was omdat ik nog zo vaak wordt
aangesproken op straat door ouders.
Nu ben ik actief als Regelfee met De
Utrechtse Stadsmuzikanten, in het
kader van Utrecht900, gehost door
stadstroubadour Jan van Piekeren. In
elke wijk zijn wijkrondes geweest waar
de wijk-muziekambassadeurs uit voort
zijn gekomen. Met deze tien acts gaan
we op tour door de stad. We willen zo
de pareltjes uit elke wijk een podium
geven. Ik werk ook nog voor Poppodium de Helling en ben programmeur
voor een festival in Vleuten-De Meern.
Ik ben momenteel aan het doen wat
ik het allerleukste vind, bezig zijn met
muziek, mensen en Utrecht.”
FOTO SUZANNE ALTING
TEKST PUCK 'T HART

FOTO EN TEKST PUCK 'T HART

“Dit is een geweldige
plek om de zon te zien
ondergaan!”

De Bombardon: 40 jaar
samen opvoeden
TEKST MIRJAM VAN ESTERIK FOTO'S VICKY PRONK EN FOTO KIND LEEVKE ZAHN

Ouderparticipatiecrèche De Bombardon bestaat in juni veertig
jaar. Dat wordt gevierd met een feest, jubileumboekje en gezamenlijke kampeerweekeinden. Twee ouders vertellen over hun
ervaringen bij deze bijzondere kinderopvang in Wittevrouwen.
Saskia van Schaik, moeder van drie kinderen van tien, acht en vier jaar, is pedagoog en als oud-Bombardonner nog altijd
nauw betrokken. “Wij zijn negen jaar bij
De Bombardon geweest. Wij vonden het
hier heel prettig omdat het geen opvang
is, maar een gemeenschap waarin je samen kinderen opvoedt. Het gaat veel verder dan de halve dag per week die je op
de groep draait. Door flexibele werktijden
en hulp van onze ouders konden wij beiden fulltime blijven werken.”
Bij een ouderparticipatiecrèche (opc)
zorgen ouders voor hun eigen en elkaars
kinderen van drie maanden tot vier jaar.
Deze vorm van opvang is ontstaan vanuit het principe ‘Ik pas een keer op jouw
kind, jij een keer op mijn kind, en dat
dan met een heleboel ouders tegelijkertijd’. Dat is wezenlijk iets anders dan een
regulier kinderdagverblijf of een gast4
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ouder. Bij De Bombardon bepalen de ouders samen hoe de kinderopvang eruitziet. Een van de ouders ‘draait’, in een
team met andere ouders, een dagdeel per
week op de crèche en daarnaast brengen
ouders hun kind(eren) twee hele dagen.

Goed gevoel

Leevke Zahn, docent op het mbo, is nog
maar kort bij De Bombardon. “Ik hoorde
van mijn buurvrouw over deze crèche. We
hadden problemen met het vinden van
goede opvang voor onze zoon. Het kinderdagverblijf dat plek voor hem had gaf
ons helemaal geen goed gevoel. Natuurlijk moet je er goed over nadenken of dit
bij je past. Er komt veel meer op je af dan
alleen brengen en halen, maar ik kan nu
al zeggen dat je er veel voor terugkrijgt.
Veel meer dan de twee dagen opvang
voor je kind. Ik vind het heel fijn om de
kinderen met wie mijn zoon samen speelt,

en hun ouders, zo goed te kennen.”
Saskia: “Wij bestaan veertig jaar: hoeveel
kinderopvanginstellingen bestaan er al
zo lang? Het is een fantastisch concept,
dat gestart is met een burgerinitiatief.
Er zijn maar een paar van deze opc’s in
Nederland en allemaal bestaan ze ongeveer zo lang. Ze hebben eigenlijk altijd
moeten vechten voor hun bestaansrecht,
zeker de laatste tien jaar. Ik verwacht dat
het altijd onder druk blijft staan, nu weer
vanwege de aangekondigde gratis kinderopvang. Terwijl het een prachtig voorbeeld is van de participatiesamenleving!”

Rijstwafels

Leevke: “We voeden hier samen de
kinderen op en je hebt hier een stem.
Deze democratie kost wel tijd, we vergaderen een keer per zes weken, ’s avonds.
Die vergaderingen duurden vroeger

Leevke: “Ik vind het heel fijn om de
kinderen met wie mijn zoon samen
speelt, en hun ouders, zo goed te
kennen.”
eindeloos, maar sinds corona is dat wel
professioneler geworden. Discussies van
anderhalf uur over rijstwafels zullen er
niet meer zijn.”

Familie

Saskia vertelt dat het leven van haar
gezin nog altijd sterk is verbonden met
De Bombardon. “Vrienden, vriendjes van
de kinderen, het is een soort familie
die je erbij krijgt. We picknicken soms
op vrijdagmiddag, komen bij afscheidsceremonies. Het is echt veel meer een
gemeenschap dan bij normale kinderopvang.”
Voor Leevke groeit dat gevoel ook. “Eerst
had ik het nog over ‘jullie’ als ik over De
Bombardon praatte, na een halfjaar veranderde dat in ‘ons’.”

Kamperen

Een mooie traditie is kamperen: elk jaar
gaan gezinnen met elkaar een weekeinde weg met alle kinderen die nu op de
crèche zitten, plus de ouders en kinderen die zijn vertrokken in het jaar ervoor.
Saskia: “Sinds een paar jaar zijn er ook
kampeerweekeinden met gezinnen die al
weg zijn. Het voelt meteen heel eigen als
je met zo’n groep op stap gaat.”
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom met
je kinderen kijken hoe het er echt aan toe
gaat. Neem contact op voor een persoonlijke rondleiding!
Open dag
zaterdag 9 juli 2022 10.00-13.00 uur
De Bombardon
Bouwstraat 53,3572 SP Utrecht
030-271 80 81, www.debombardon.nl

OPC’S EN DE WET KINDEROPVANG
Hoe kan het dat er kinderopvang kan
bestaan zonder beroepskrachten? Dat is
geregeld in de Wet kinderopvang. Per 1
juli 2021 zijn opc’s in deze wet opgenomen. De wet beschrijft de kenmerken
die bepalen of er sprake is van een opc:
•
•
•
•

de kinderen worden door ten
minste één ouder van elk van de
kinderen opgevangen
de opvang vindt niet plaats op een
woonadres van een ouder
de ouders die de opvang verzorgen
worden niet betaald
de inkomsten worden besteed aan
verantwoorde kinderopvang

Opc’s hebben vrijstelling van twee
(van de 124) kwaliteitseisen: de opleidingseis voor beroepskrachten en
het vastegezichtencriterium (dat regelt
dat baby’s altijd verzorgd worden door
dezelfde opvangmedewerkers). In de
plaats van deze eisen moeten opc’s op
andere wijze aantonen dat ze kwaliteit
en continuïteit in de opvang bieden. Zo
moeten alle ouders die meedraaien in
De Bombaradon bijvoorbeeld een diploma kinder-EHBO hebben en bijhouden,
en is er een intensief inwerktraject van
drie maanden.

MENSENWIJK

5

Vluchtelingen in
het Star Lodge Hotel
TEKST PUCK 'T HART

“Dit zijn onze buren, en ze blijven nog even.
Help je mee om hun verblijf wat aangenamer te maken?”
Tabasum Westra (45) woont sinds drie
jaar op de Veemarkt (project Deeltuin), met haar man en twee kinderen.
Toen de tijdelijke vluchtelingenopvang
op de locatie van het Star Lodge Hotel
afgelopen winter geopend werd, was
zij meteen enthousiast. Ze wil graag
mensen helpen en verbinden. Tabasum
heeft een juridische achtergrond en
werkt sinds kort bij Stichting Present
Utrecht.
Tabasum: "Deze vluchtelingen zijn nu
onze nieuwe buren. En wat doe je als
je nieuwe buren hebt? Je stelt je voor,
biedt ze een kop koffie aan en helpt met
praktische dingen." Samen met de organisatie Welkom in Utrecht zette Tabasum
in januari een kledinginzamelingsactie
op, voor de vluchtelingenopvang. Ze hebben 220 kinderpakketten gemaakt met
handschoenen, winterjassen, sjaals, wanten en mutsen. De actie was een groot
succes!
6
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Help je mee?

Op de opvang zitten vooral gezinnen. De
kinderen gaan naar school. Er is Taalcafé,
en daar zijn nog veel vrijwilligers bij nodig. Daarnaast is er een Kinderclub op
donderdagmiddag, nagellakken op woensdagmiddag, wandelen met wijkbewoners
op dinsdagavond en op vrijdagmiddag,
buitengym op zaterdagochtend, filmavond en uiteraard is er ook hulp nodig
bij het huiswerk maken. Ook bij de handwerkgroep van vrouwen op woensdag van
11.00-13.00 uur zijn nog vrijwilligers nodig. Heb je zin en tijd om je buren te
helpen? Dan ben je zeer welkom!
Tabasum: "Als ik iets zie wat ik belangrijk
vind, dan ga ik dat gewoon doen. Ik ben
iemand van het combineren van krachten. Ik heb jaren in Lombok gewoond,
en daar woonden we in een sociale en
creatieve bubbel. Deze actie was ook wel
leuk om meteen de buurt te leren kennen.
Ik zie mezelf als aanjager. Er zijn genoeg

actieve mensen, maar ze moeten elkaar
wel vinden. Dan rolt het vanzelf! Vanuit
ontmoeten ontstaat vaak sympathie. Ik
ben een echt stadsmens. Ik wandel ook
graag door de tuinen van de Pionier en ik
ga graag naar Mevrouw Peer. Prachtig in
dat seinhuisje!"
"Het is heel erg wat er gebeurt in
Oekraïne, maar vergeet niet dat er ook al
heel veel vluchtelingen waren, die ook
zorg en aandacht nodig hebben. Ik verwonder me erover… dit zijn onze buren,
en ze blijven nog even. Help je mee om
hun verblijf wat aangenamer te maken?"

Taalcafés

Welkom in Utrecht organiseert leuke taalcafés voor de bewoners van de noodopvang in het Star Lodge Hotel. Daar zijn
vrijwilligers altijd welkom, maar je moet
je wel even opgeven. Hellen Kooijman
coördineert vanuit Welkom in Utrecht
deze taalcafés. Er zijn taalcafés op

Vrijwilligers Tabasum, Daniel en Marjolein

“Ik ben trots dat ik in Utrecht woon, waar veel mensen
meteen voor elkaar klaarstaan.”
maandag- en dinsdagavond, van 19.45
tot 21.00 uur. Op vrijdagmiddag van
12.00 tot 13.30 uur. En er is een moedertaalcafé op maandagmiddag van 12.00
tot 13.30 uur. Wil je meedoen? Neem dan
contact op met Hellen Kooijman door een
mail te sturen naar hellen@welkominutrecht.nu
Ook als mensen zelf leuke ideeën hebben,
zijn ze welkom! Er is bijvoorbeeld iemand
die elke week muziek maakt op de opvang. En mensen die willen wandelen of
helpen in de moestuin. Maar misschien
bedenk jij wel iets nieuws.

Heel Utrecht fietst

Begin januari hebben zo'n dertig vrijwilligers uit de wijk bij de noodopvang asielzoekers geholpen om de scholieren daar
te leren fietsen. Arjen van Ree van Heel
Utrecht Fietst had alles georganiseerd,
fietsen geregeld en een oproepje gedaan
voor vrijwilligers. "Soms was het letterlijk

met vallen en opstaan op de fiets... Een
aantal vrijwilligers is voor het eerst met
een aantal scholieren naar hun nieuwe
school gefietst. Ik ben trots dat ik in
Utrecht woon, waar veel mensen meteen
voor elkaar klaarstaan. Er zijn in onze
stad vast nog veel meer verhalen waarin
we elkaar helpen. Waarin we zoeken naar
wat we met elkaar delen in plaats van
waarin we van elkaar verschillen. Wat de
stad maakt wat het is, een samenleving.
Dat woord zegt het al: we leven samen.
Dat past mooi binnen Utrecht900 Stad
zonder muren."

Tot juli 2023

De tijdelijke vluchtelingenopvang in de
Star Lodge Hotel is verlengd tot half juli
2023, vanwege de schaarste aan opvangplekken. De eerste mensen kwamen op 15
december 2021, er is daar plek voor in
totaal 330 vluchtelingen. Deze opvanglocatie zou aanvankelijk voor maximaal
zes maanden zijn, maar dat is nu aange-

past. Op deze locatie zitten vooral gezinnen. Er is een aparte keet waarin gegeten
wordt en een keet met extra huiskamer.
Vluchtelingenopvang
Je vindt de Vluchtelingenopvang in het
Star Lodge Hotel, Biltsestraatweg 92.

Wat kan jij doen?

Wil je een appgroep starten met je buurtgenoten om iets te organiseren, of inspiratie opdoen, of heb je hulp nodig om
iets op te starten? Dan kan je bellen of
appen met Tabasum. Samen is het minder
eng dan alleen. 06-4307 8772
Heb je interesse om eenmalig of regelmatig iets te doen, kijk dan op de website
van www.welkominutrecht.nu
Of mail naar: info@welkominutrecht.nu
Informatie taalcafé: Hellen Kooijman
hellen@welkominutrecht.nu

MENSENWIJK
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JONG & WERK

De pizzabezorger
Voor deze rubriek praat Ella Selles steeds met een andere jongere uit de wijk.
Dit keer Mark (16 jaar) over zijn werk als pizzabezorger.

TEKST ELLA SELLES

Op de hoek van de Van Humboltstraat
en Van Swindenstraat hangt de vlag
met verticale groen-wit-rode strepen
uit. Wapperen doet de vlag vandaag
niet. Het is windstil en de zon schijnt
krachtig voor mei. De voordeur staat
wijd open en de geur van versgebakken
pizza komt je tegemoet. Ik praat met
Mark, een van de bezorgers van pizzeria en pastaria Nefertiti in Tuinwijk.
Twee dagen per week werk ik als docent
in Utrecht. Wanneer ik ’s morgens mijn
fiets in de fietsenstalling zet tussen de
vele zwarte, grijze en witte omafietsenwant opvallen doen pubers liever nietzie ik ook veel Thuisbezorgd-fietsen en
-scooters in de rekken staan. Zo vraag ik
mijn leerlingen regelmatig: "Hoe gaat het
op werk?" Of ik kom ze tegen op de fiets
in de stad. Ik zie ze in mijn straat aanbellen ‘Alsjeblieft’, ‘Dank je wel’, 'Fijne dag
nog'. En weg zijn ze weer. Soms brengen
ze mij mijn bestelling. "O, hoi, uh, mevrouw, bestelt u ook? Eet smakelijk." Ja,
docenten bestellen ook. En dan vragen ze
maandag op school hoe het smaakte, lief
toch? En met wie ik de pizza’s heb opgegeten. Nieuwsgierig hè?
Mark, een van mijn leerlingen, werkt als
bezorger bij Nefertiti. Hij heeft gekozen
voor deze bijbaan omdat het hem veel
vrijheid geeft, het is gezellig en het

verdient goed. Ook eet hij regelmatig in
de pauze een gratis pasta of pizza.
Mark: "Nefertiti kent een grote vaste klantenkring. Ik ga nu naar Leidsche Rijn met
de bezorgscooter", vertelt hij. En even later brengt hij zijn volgende bestelling in
Tuinwijk, met de elektrische bezorgfiets.
"We denken hier wel aan het milieu!"
Een keer heeft hij een klacht gekregen.
De klant belde op omdat de pizza per ongeluk een calzone was geworden... "Iets
te hard gereden," lacht hij. Meestal gaat
het goed omdat de bakken achter op de
scooters precies op maat van de pizzadozen zijn gemaakt. Sindsdien rijdt hij wat
zachter en gaat hij minder hard door de
bochten.
Mark laat mij de zaak zien en vertelt:
"Nefertiti heeft twee eigenaren, Mo en
Mo. Er werken twee koks, zes bezorgers
en een schoonmaker. Er zijn vier bezorgscooters en een elektrische bezorgfiets.
Vroeg in de middag starten de koks met
het klaarmaken van de zelfgemaakte tomatensaus. Als je dat een paar uurtjes
laat staan geeft het een zoetere smaak.
De andere kok maakt het pizzadeeg. Dit
heeft nog ongeveer vijf uurtjes rijstijd
nodig. Vervolgens worden de verse olijven, champignons, uienringen, broccoliroosjes etc. gesneden. Feestdagen en

weekenden zijn de drukste dagen voor
het team. Maar ook bij regen zien de medewerkers dat er meer mensen een bestelling plaatsen."
Terwijl de koks druk bezig zijn, krijgt Mark
een volgende bezorgopdracht binnen. Hij
bekijkt alvast waar hij moet zijn. De bestelling moet om 19.30 uur bezorgd worden. ‘’Zonder Google Maps kwamen veel
bestellingen te laat’’, zegt Mark.
Mark checkt nauwkeurig of de bestelling
klopt met de bezorgopdracht, pakt het in
en weg is hij weer. Ik ben benieuwd hoeveel ritjes hij vanavond heeft gemaakt.
Dat zal ik hem morgen op school vragen.
Nog een paar weken en het is zomervakantie. Of je nu wel of niet op vakantie naar het populaire Italië gaat, voor
de Italiaanse keuken hoeft je in ieder
geval niet te gaan, want die vind je om
de hoek. En krijg je keuzestress bij het
bestellen? Kies dan nummer vijfentachtig
van de menukaart. Het is Marks favoriet,
pasta pollo speciaal!
En alle hardwerkende bezorgers in weer
en wind, weekend en vakanties wil ik vanaf hier bedanken en heel veel werkplezier
wensen!

VAKGARAGE AUTOWEERD UTRECHT
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Zomerprogramma
Volksuniversiteit Utrecht			

in de Botanische Tuinen

Heb jij altijd al een keer willen beeldhouwen, edelsmeden of botanisch tekenen?
Dan kun je deze zomer meedoen met onze laagdrempelige zomercursussen.
Bij beeldhouwen werk je in zachte steen. In drie dagen maak je een eenvoudig beeld met hulp van gastdocent Timothy Akuda. Bij Edelsmeden leer je de
beginselen van dit vakmanschap en je maakt je eerste eigen sieraad. Bij botanisch tekenen
werk je aan een aquarel op groeipapier. Deze cursus is ook mogelijk in combinatie met tuinontwerpen (creatieve biodiversiteit). Neem snel een kijkje op de website en meld je aan. 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

Hoera!
Utrecht is jarig!
Vier mee, Feest mee!
Utrecht bestaat 900 jaar en dat wordt
gevierd. Met spetterende feesten,
georganiseerd voor en door Utrechters. Ons bijzondere verjaardagsfeest
begint op de Stadsdag (2 juni 2022)
en duurt tot en met Sint-Maarten
(11 november 2022).

Kom het vieren, in alle tien wijken
van de stad!

Bedankt Keizer Hendrik V

Wist je dat de Domstad haar stadsrechten
heeft gekregen als bedankje van Keizer
Hendrik V? De Kromme Rijn werd afgedamd en dat zorgde voor conflict. Toen
de Utrechters trouw beloofden aan de
Keizer kreeg Utrecht stadsrechten. Vanaf
dat moment was Utrecht officieel een
stad met een eigen gezicht en een eigen
bestuur.

Activiteiten in Noordoost

Het bruist de komende maanden in de
stad met ruim 600 activiteiten! 2 juni
is het startsein van talloze wijkfeesten,
festivals, tentoonstellingen, muzikale
optredens, theater- en circusvoorstellingen, quizzen en meer. Om alvast in

de stemming te komen tippen we twee
activiteiten.
‘Stadsroutes sporthistorie Utrecht
We beginnen met de ‘Stadsroutes
sporthistorie Utrecht.’ Wandelingen die
jongeren en ouderen van het Nationaal
ouderenfonds aan elkaar verbinden.
‘Utrecht Ontmoet’ brengt Utrechters
uit alle windstreken bij elkaar tijdens
Wereldse Taalwandelingen en een stedelijk ontmoetingsdiner.
Meer feestjes vind je in de U900 Agenda
op www.utrecht900.nl.
Volg U900 op Instagram of Facebook voor
de laatste nieuwtjes.
MENSENWIJK
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Noordoostpuzzel
DOOR ROB HOEKSTRA & PUCK ‘T HART

Doe mee en maak kans op een luxe lunch voor 2 personen bij Hygge
met een glaasje rosé cava, Hygge's 12 uurtje en een minidessert!
13-04-2022 11:06

Maak Kruiswoord - Puzzel.org
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HORIZONTAAL
4. Straatnaam van het pand op de achterzijde
10. Fitness op de Gaard
11. Kerk naast de Gaard
13. Straat waaraan de brandweerkazerne zit
15. Voetbalclub die 140 jaar bestaat
16. Superheldenschrijver uit vorige magazine

https://puzzel.org/nl/crossword/update?p=-N-X7Cd9zTUZKjemcAqN

VERTICAAL
1. Naam van parkje achter Bibliotheek
2. Naam van hotel waar tijdelijke vluchtelingopvang zit
3. Zomercursussen in Botanische Tuin zijn van de....
5. Maatjesproject op de vorige voorkant
6. Adverteerder huisdierenzorg
7. Schrijver van de Natuurrubriek
8. Regelfee en organisator Stadsmuzikanten
9. Nieuwste schrijver bij Mens en Wijk
12. Afhaal Fish&Chips aan Van Noortplein
14. Naam van ouderparticipatiecreche die 40 jaar bestaat
1/2

Vul de puzzel in en op de gele vlakjes ontstaat een woord van 13 letters.
Mail dat woord met je naam en telefoonnummer voor 1 juli naar info@mensenwijk.nl.
Onder de goede inzendingen verloten we een luxe lunch bij Hygge voor 2 personen, met een glaasje rosé cava, een lekker
Hygge's 12 uurtje en een minidessert. Hygge, Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht, www.hygge.nl.
De prijs uit de vorige puzzel, een borrel met snacks bij Mevrouw Peer, is gewonnen door Aliët en Dineke van Veelen.
De oplossing was Griftsteede.
10
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“Ik krijg er energie van
om mensen hun verhalen
te laten vertellen.”

Presentator Margreet van Gils (47)
van het RTV Utrecht televisieprogramma 'Margreet bij…' is nu
zelf eens het onderwerp. En dat
vindt ze best spannend! Ze begon
vijftien jaar geleden bij Radio M en
stapte na een paar jaar over naar tv.

FOTO SUZANNE ALTING
TEKST PUCK 'T HART

“Voor mijn programma volg ik een
groep mensen in de provincie Utrecht.
Het zijn series van acht wekelijkse
afleveringen met zeer uiteenlopende
onderwerpen: van de gevangenis in
Nieuwegein tot de carnavalsvereniging in Hoogland. Er zijn zoveel mooie
verhalen te vertellen over onze
samenleving!"
Margreet woont al sinds 1998 in
Utrecht: "Eerst woonde ik met mijn
vriend en kinderen in de Vogelenbuurt
en tien jaar geleden ben ik met de
bakfiets verhuisd naar Tuinwijk. Het
is een sociale wijk, ik ken bijna iedereen, de kinderen en gezinnen groeien
echt met elkaar op. Ik houd van de
diversiteit van de stad en vind het
leuk te zien dat mijn puberzoon een
echt stadskind wordt. Wij blijven hier
voorlopig wel wonen.”
FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING
MENSENWIJK
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TOE-TAAI, TOE-TAAI, ZWAAILICHT EN SIRENE AAN
Dit gaat dus over toekomst
‘t groot-verjaardag-onderwerp
voor elk kind dat 5 geworden is:
“WOW, wat ben jij enorm gegroeid
en weet je het al, wat wil je worden?”
De brandweer scoort hier laddershoog
niet alleen bij jongens, ook bij de meiden.
Vorm: stoer lichtgevend uniform, helm en veilig schoeisel.
Inhoud: beschermen, toonbeeld van vertrouwen,
‘er staan als het moet’ en altijd dienstbaar.
De kazerne op Sartreweg, in Voordorp,
is geen voorbeeld van allure-architectuur.
Boven is er, alert, het wacht- en schaftlokaal
dus naar beneden glijden langs de gladde paal
om uit te rukken, voorzien van benodigd materieel
stevig spuiten op het bedreigde belendende perceel.
Zorgen dat het erge niet erger wordt, maar juist stopt!
Het gaat om het redden wat er nog te redden valt
en dat valt dikwijls net zo mee... als tegen.
GEDICHT FRED PENNINGA FOTO SUZANNE ALTING

MENSENWIJK
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Grote plannen
Jan van Galenstraat
leiden tot zorgen
Geen sprake van echte participatie!

TEKST MAURICE HENGEVELD FOTOS YVONNE VAN ZAANEN

De plannen voor sloop en nieuwbouw
op de hoek van de Jan van Galenstraat
en de Kardinaal de Jongweg hebben in
de buurt geleid tot veel vragen en zorgen over en kritiek op de uiteindelijke
invulling. Maar er is ook kritiek over
de procedure waarbij van echte participatie geen sprake lijkt, alleen van
informatie. Over zowel de plannen als
de kritiek en zorgen worden we bijgepraat door Hans van Dijk van buurtvereniging Ezelsdijk.
Wijkwethouder Linda Voortman liet het
in de vorige editie van Mens en Wijk al
doorschemeren. Er zou snel meer nieuws
volgen over de ontwikkelingen rond de
Jan van Galenstraat. Gevraagd naar de
plannen rond sloop en nieuwbouw van
woningen en commerciële functies in
de periode 2023-2025 gaf zij aan dat er
uit gesprekken met buurtbewoners flink
wat zorgen naar voren zijn gekomen en
dat nader onderzoek nodig bleek, onder andere naar de mogelijkheden voor
een supermarkt. Eerst even een toelichting op de plannen, want waar gaat het
eigenlijk over?

Sloop en nieuwbouw

Projectontwikkelaar Kerckebosch wil
op de hoek Jan van Galenstraat en de
14
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Kardinaal de Jongweg nieuwe woningen
bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit
1964, verouderd en volgens de projectontwikkelaar is het opknappen van deze
gebouwen niet rendabel en duurzaam.
Het gaat dus om sloop van de woningen
en winkelruimtes en vervolgens nieuwbouw. Als richtinggevend programma
wordt gedacht aan ongeveer 104 (huur)
appartementen waarvan 40 sociale huur,
een supermarkt, twee tot vijf dagwinkels,
een parkeergarage onder de gebouwen
met 95 of 120 parkeerplaatsen en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte.

Gelegenheid om mee te denken?

Hans praat ons graag ‘even’ bij over de
kritische kanttekeningen van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat. Hans: “Vanaf het moment dat
onze buurt de inhoud van het door projectontwikkelaar én gemeente ondertekende intentiedocument kende, zijn
er grote zorgen over de plannen. Die
werden door de informatiebijeenkomst
van Kerckebosch afgelopen december
alleen maar groter. Waar in het intentiedocument wordt gesteld dat participatie op niveau twee (raadplegen) moet
plaatsvinden werd in december slechts
een stroom van informatie over ons uitgestort; een zogenaamd ‘eerste schets-

ontwerp’ en moesten wij daarop direct
reageren. Er was geen gelegenheid voor
ons om mee te denken, ondanks de naar
ons idee grote effecten op de leefbaarheid van onze buurt, door een grote
supermarkt als onderdeel van de nieuwbouw. Grote schok daarbij was dat er
een uitgang voor verkeer is gekozen in
de Huizingalaan, waar ook het laden en
lossen met een grote vrachtwagen zal
plaatsvinden. Deze keuzes zorgen voor
een grote hoeveelheid auto's die gaan inen uitvoegen direct over de fietsstraat.
Dit zal een negatieve invloed hebben op
de verkeersveiligheid voor de gebruikers
van de fietsstraat én voor de kinderen in
de wijk en van de verderop gelegen basisschool De Wissel. Dat vinden wij absoluut
onwenselijk en het aantrekken van zoveel
extra autoverkeer in een woonwijk sluit
ook helemaal niet aan bij het autobeleid
dat de gemeente voorstaat.”

Terechte kritiek?

Maar, is er op de van Ginnekenlaan niet
nu ook al een parkeerplaats met plek
voor circa vijftig auto’s, een in-/uitgang
én gelegenheid voor laden en lossen
die aansluit op de Huizingalaan? Hans:
“Dat klopt, maar de verkeersintensiteit
is momenteel veel lager dan wanneer
er een grote discountsupermarkt komt.

Huidige winkelcentrum (foto) en impressie van de mogelijke nieuwbouw >

“We hebben grote zorgen over
de plannen die er nu liggen.”
De huidige winkels zijn kleinschalig en
specialistisch en trekken daardoor nauwelijks autoverkeer aan, ook niet op het
parkeerterrein of door onze buurt. En bevoorrading gebeurt niet met grote vrachtwagens, maar vooral met bestelwagens.
Maar dat is zeker niet het enige punt
van kritiek. Ook de invulling van groenvoorzieningen roept vragen op, want de
nieuwbouw zou geen groen mogen aantasten, sterker nog: er zou meer groen
terug moeten komen in het kader van de
door de gemeente gewenste vergroening
van de stad. Nu sneuvelen de amberbomen op de parkeerplaats en komen er
een paar groenbakken terug op het dak
van de supermarkt, niet zichtbaar vanaf
de straat en nauwelijks openbaar toegankelijk.”
Al met al ligt volgens de buurtwerkgroep
de conclusie voor de hand dat hier geen
plaats is voor een grote discountsupermarkt, maar deze conclusie wordt niet
getrokken. Deze zorgen en overwegingen
zijn door de buurtwerkgroep en individu-

ele buurtbewoners gedeeld met zowel de
projectontwikkelaar als met de gemeente,
maar de buurt vindt nauwelijks gehoor.
Dit leidt tot ernstige zorgen bij omwonenden over de plannen en het proces.
Hans: “Wij zijn bang dat het ontwerpproces doorgaat zonder dat rekening wordt
gehouden met onze zorgen en belangen.
En dat was ook de reden om gemeenteraadsleden daarover te benaderen. Tot nu
toe merken we dat zij luisteren naar onze
overwegingen en wensen als het gaat om
de leefbaarheid in onze buurt. Daar zijn
we blij mee."

met buurtbewoners worden gedeeld om
vervolgens een nieuw bestemmingsplan
voor het gebied op te stellen, naar verwachting eind 2022. Daarop kan de buurt
weer reageren en daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast, maar
het is dan nog steeds mogelijk om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
Wil je meer weten over de werkwijze van
de buurtwerkgroep, bekijk dan
www.ezelsdijk.nl

Verdere procedure

Volgens Kerckebosch en de gemeente zullen de reacties van buurtbewoners op de
presentatie van december vorig jaar wel
degelijk worden verwerkt in de wensen
en eisen voor het plan en volgen er ook
antwoorden op deze reacties. Samen met
de aangepaste wensen en eisen gaat het
plan vervolgens naar de gemeenteraad,
die er uiteindelijk over zal beslissen. Ergens deze zomer zullen de antwoorden

Voor senioren:
- Lezingen
- Schilderles
- Engelse les
- Smartphone-les
bij het Wevehuis

www.essnederland.nl
MENSENWIJK
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Voetbalmoeder
wordt teamleider!
De coach Fred, waar ik nog steeds een beetje bang
voor ben, heeft mij een tijdje terug gevraagd of ik
teamleider wil worden. De teamleider moet de wedstrijden vanuit Voetbal.nl op de ouders-appgroep
zetten en ook regelen dat er genoeg ouders kunnen
vlaggen en rijden bij uitwedstrijden. De teamleider
is de schakel tussen Hercules en de ouders. Het
lijkt mij een overzichtelijke taak.
Ik wist toen natuurlijk nog niet dat van de veertien
jongens er slechts acht zijn waarvan we de ouders ooit
te zien krijgen. De vaders Bas en Theo zijn er net als
coach Fred elke week. De moeder van Mohamed komt
soms ineens met thermoskannen thee voor ouders en
limonade voor de kinderen, echt fantastisch! Maar veel
ouders zeggen dat ze komen, maar komen dan toch
niet. Het zijn eigenlijk altijd dezelfde ouders die
rijden. Het is dan ook wel vaak erg vroeg. De wedstrijden starten zelden na de middag. En uitwedstrijden
zijn soms echt wel een half uur rijden. Er zijn vast
betere manieren om je weekend te beginnen.

“En ik voel iets, een soort
verwantschap, de teamgeest
zal het zijn...”
Bij elke thuiswedstrijd moet ik van tevoren een
scheidsrechter regelen en na afloop de stand
doorgeven bij de commissie van ontvangst. Dat
waren ze vergeten te vertellen. En de teamleider heeft
de verantwoordelijkheid voor de kleding, die aan aan
het einde van het seizoen netjes gewassen weer terug moet naar Hercules. Er is een avond voor alle
teamleiders waar ik braaf naartoe ga. Helaas zijn daar
de vrouwen sterk in de minderheid. De meeste mannen zitten al aan het bier, het is half acht. De drie
roverhoofdmannen geven zeer beknopt hun visie op
het vak en daarna blijkt het alweer voorbij en slaan
alle mannen lovend op elkaars rug. Oude-jongenskrentebrood. Ik smeer hem snel.

Het is een zonnige zaterdagochtend. We spelen thuis
tegen Sporting ‘70. Noah is er nog niet. Noah woont
op de Veemarkt en heeft echt moeite met vroege wedstrijden. De jongens moeten een half uur van tevoren
aanwezig zijn voor de warming-up en voorbespreking
met coach Fred. Ik besluit even snel naar zijn huis te
fietsen, het is immers om de hoek. Zijn moeder doet
open in pyjama. Ik stel me netjes voor en vertel waarvoor ik kom. Noah hoort mijn stem en komt snel van
boven aangerend. Hij had zich verslapen! Ik vraag of
hij meegaat en hij kleed zich ter plekke aan en staat
in drie minuten buiten. Helemaal klaar om te spelen!
Het enthousiasme spat eraf!
Deze wedstrijd wordt glorieus gewonnen. Dat blijkt
vaker zo te gaan bij thuiswedstrijden, dan zijn de jongens op eigen terrein. Simon speelt geweldig, rent als
een haas over het veld. Valentijn keept geweldig, laat
er slechts eentje door, maar die had hij volgens de
rest van het team ook echt nooit kunnen houden...
zelfs zijn vader lijkt blij en we gaan na de wedstrijd
allemaal naar de kantine voor slushpuppy en koffie. En
je kunt van Hercules een hoop zeggen, maar de koffie
is in elk geval goed.

“We gaan na de wedstrijd
allemaal naar de kantine
voor slushpuppy en koffie”
Ik begin voetbal steeds leuker te vinden, ook al snap
ik nog steeds niet wat buitenspel is. En ik ben trots,
trots op dit team, deze leuke jongens. Ik ken inmiddels alle namen en weet wie de grootste boefjes zijn.
En ik voel iets, een soort verwantschap, de teamgeest
zal het zijn. Het maakt dat ik het geen probleem vind
om op zaterdag mijn wekker te zetten op 6.30 uur en
de halve regio af te rijden met een auto vol zwartwitgestreepte boefjes.

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

16
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DOCK Welkom terug Petra!
TEKST PETRA JONGERIUS

ZIMIHC theater
‘

Wittevrouwen

Mijn naam is Petra Jongerius. Ik
ga vanaf 1 juli Reilif Bonse
opvolgen als sociaal makelaar in het DOCK werkgebied
Binnenstad, Oost en
Noordoost.
Zo’n 25 jaar geleden begon
ik in de wijk Noordoost als
jongerenwerker in buurthuis De Koekoek en later
in buurtcentrum De Leeuw.
Mijn kinderen gingen naar
kinderdagverblijf Nijntje. De
afgelopen jaren werkte ik in Overvecht met en voor kinderen, ouders en
(mede) opvoeders aan een positief opvoedklimaat.
Nu kom ik terug in vertrouwd gebied maar richt ik me op een
andere leeftijdsgroep, namelijk ouderen. Mijn belangrijkste
doel is om zoveel mogelijk oudere bewoners, professionals en
organisaties rondom deze bewoners te leren kennen en samen
te werken aan ontmoeting en sociale verbinding waardoor het
gevoel van welzijn wordt versterkt en ouderen zo lang mogelijk
prettig samen leven in hun eigen buurt. Ik zie uit naar vele
(nieuwe) ontmoetingen. Tot ziens, ergens in de wijk of stad!
Petra: pjongerius@dock.nl, 06-5250 8236

TEKST PETE BARNES

ZIMIHC Creatief Café:

waar je geniet van kunst, cultuur en elkaar ontmoet
Elke woensdagochtend kun je genieten van kunst,
cultuur en ontmoeting tijdens het Creatief Café in
ZIMIHC theater Wittevrouwen. Iedereen vanaf 55 jaar is
van harte welkom om een praatje met een buurtgenoot
te maken onder het genot van een kop koffie of om een
gratis workshop te volgen.
Maak bijvoorbeeld muziek met de Buurtband of doe mee aan
de open atelier workshop! Met het Creatief Café verbindt
ZIMIHC mensen met elkaar op een laagdrempelige manier.
Het café is elke woensdagochtend vanaf 10.00 uur geopend.
Je vindt alle data op onze website: www.zimihc.nl/agenda
Het Creatief Café is onderdeel van De Beweegvriendelijke
Wijk: een initiatief speciaal voor 55-plussers uit Utrecht
Noordoost om alleen of samen te bewegen en elkaar te
ontmoeten.

FOTO YVONNE VAN ZAANEN

Doe je mee met het
Creatief Café?
Elke woensdagochtend
vanaf 10.00 uur!
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: Petra, 06-5250 8236, pjongerius@dock.nl

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 Jelma Haagsma
TEKST PETER BOER
RONDE FOTO REGINA VISSCHER

Deze serie begon met het zicht op de Tweede Kamerverkiezingen
van maart 2021 en een jaar later de Gemeenteraadsverkiezingen. Op verzoek gaat de serie nog even door tot de provinciale
verkiezingen op 15 maart 2023. Peter Boer praat met Utrechters uit Noordoost over hun politieke nest. Hoe werd thuis over
politiek gesproken en waar liggen hun politieke roots? Jelma
Haagsma (1962) woont in Voordorp.

Het overviel haar eerst toen ik
terloops naar haar politieke nest vroeg
en of ze wilde meewerken aan de serie. Na een dag volgde een appje met
een ja! We zijn nu een paar jaar buren
en we appen sinds kort over podcasts
die je vooral niet mag missen. “Follow The Money, die ken jij natuurlijk,
of De schrik van Roden over de Tweede
Wereldoorlog. En heb je Pieter Derks
over de bestuurscultuur in ons land al
gehoord? Hij is weer haarscherp.” Wat
ze mij nog niet appte, is dat het huis
verkocht zal worden en dat ze teruggaat naar Friesland.
“Peter, zodra ik met mijn kampeerbus
Lemmer voorbij rijd, voel ik het weer:
de provincie. Dat moet weer mijn plek
worden. Ik had niet verwacht dat het op
mijn bijna zestigste nog zou gebeuren,
maar ik voel dat het goed is. Daar ga ik
weer wonen. Opnieuw beginnen en ik
neem mijn werk zelfs mee; hybride werken, dat kan nu. Dat is puur geluk!” Op
een zaterdagmiddag zit ik aan de grote
tafel bij Jelma waarop dagblad Trouw ligt.
De krant uit haar jeugd, zoals ze zegt.
“Ik vind het wel een prettige krant; een
rustige krant waar het sterke protestantschristelijke in de loop van de jaren wel
18
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een beetje vanaf is gegaan. Ik lees ook
wel andere kranten; en bij jou thuis?”
vraagt ze. Ik vertel dat mijn ouders het
het Vrije Volk lazen tot dat begin jaren
70 een Rotterdamse krant werd. Het Vrije
Volk hoorde bij hun sociaaldemocratische
zuil met PvdA, Vara en NVV. Daarna lazen
ze de Volkskrant, al ging dat laatste in
het begin niet van harte, omdat ze als
humanist die rooms-katholieke krant wel
lastig vonden. Mijn ouders bleven trouw
aan de Volkskrant; andere kranten kwamen niet in huis.

tionaire Partij, een geweldig voorbeeld.
Hij was dan ook trots dat in het kenteken van zijn Simca 1100 de initialen AK
stonden. Die ARP ging in 1980 op in het
CDA en werd, met KVP en CHU, een van
de bloedgroepen. De katholieke Van Agt
had toen al opgeroepen tot een ethisch
reveil waarin de christelijke waarden en
normen houvast moesten bieden aan allerlei maatschappelijke vraagstukken.”
Abraham Kuiper had zich met zo’n fusie
wel eens kunnen omdraaien in zijn graf.

“De Volkskrant is
eigenlijk meer mijn
krant. Voor mij hoort
Trouw nog steeds bij
het CDA-nest waar ik
vandaan kom.”

“Mijn protestants-christelijke nest heb ik
in denken en doen al vroeg verlaten. Mijn
oudere broer was net iets eerder van god
los. Op mijn tiende bedacht ik dat god
niet zou kunnen bestaan; zoals een kind
van tien dat kan bedenken. Samen met
een schoolvriendin fietste ik naar huis.
We passeerden de kerk en ik bedacht dat
god alles toch niet bedacht een gemaakt
kon hebben. Daarna ben ik niet meer zoveel in de kerk geweest. Het was mijn
eerste verzet. Voor mijn ouders moest ik
vooral een klassiek meisje zijn. Ik voelde
dat ik niet het klassieke meisje kón zijn
waar mijn ouders zo op hoopten. Daarom
is het voor mij dan ook nooit een issue
geweest dat ik van vrouwen hield. Ik heb

Abraham Kuyper

“In mijn familie werd soms fel gediscussieerd over geloof en politiek. Ooms en
tantes verruilden soms de ene voor de
andere kerk. Mijn pake vond Abraham
Kuyper, de oprichter van de Anti Revolu-

Van God los

Jelma en de familie Haagsma in 1970

“Ik denk dat je de bagage die je hebt meegekregen altijd met je meedraagt; je krijgt een onbewuste boodschap mee.”

het gewoon tegen mijn ouders gezegd als
mededeling. Mijn moeder is maar heel
even verdrietig geweest. Mijn vader heeft
niet veel gezegd. Moeder vroeg zich af
hoe het dan moest met een gezin en kinderen. Het waren de jaren tachtig van de
vorige eeuw; veel was nog niet mogelijk.
De eenentwintigste eeuw leek nog ver
weg.”

lang, in veel plaatsen gewoond: Assen,
Emmen, Meppel en Hoogeveen. In mijn
vriendenkring kende ik alleen maar mensen met dezelfde achtergrond als ik. Naar
mijn gevoel hebben de zuilen langer in
de provincie bestaan dan elders in het
land. Na de middelbare school verliet ik
het ouderlijk huis; ik ging in Assen wonen en ik begon in de verpleging.”

“Ik voelde dat ik niet
het klassieke meisje
kón zijn waar mijn
ouders zo op hoopten.”

Bagage

Turfstekers

“Mijn moeder zei altijd: ‘je kunt niet meer
dan je best doen.’ Dat heb ik wel van haar
overgenomen. Ik doe ook mijn best, meer
kan ik echt niet doen. Soms speelt nog
door mijn hoofd, waarom ze dat dan zo
zei en op welk moment. Het hoorde zo bij
haar. Ik vroeg toen niet door, dat hoorde
niet. Dat zou ik nu wel doen. Mijn broers,
zussen en ik zijn in Leeuwarden geboren
en opgegroeid in Drenthe; het land van
de ‘turfstekers’ zoals mijn vader Drenthe
altijd noemde. Ik heb, al was het nooit

“Ik denk dat je de bagage die je hebt
meegekregen altijd met je meedraagt; je
krijgt een onbewuste boodschap mee. Ik
denk dat ik het meest op mijn vader lijk.
Behalve dat ik niet, zoals hij, trouw ben
aan de partij. Ik heb nooit op het CDA
kunnen stemmen. De eerste keer dat ik
mocht stemmen zocht ik naar een kleine
tegenpartij. Mijn eerste stem ging in
1982 naar de PPR. Ik was nog net geen
twintig.”

Melkertbanen

de gesubsidieerde melkertbanen. Ik heb
veel mensen daardoor zien opknappen;
werkelijk een metamorfose zien doormaken. Het werden weer mensen zoals jij
en ik.” De melkertbanen werden gecreëerd voor mensen die moeilijk aan werk
konden komen. Het waren banen zoals
stadswacht, conciërge en thuiszorgmedewerker bij semi-overheden en er werd
maximaal 1,2 keer het minimumloon mee
verdiend. De Europese Unie gaf subsidie.
De melkertbanen bestonden van 1994 tot
2004. In 1994 was Ad Melkert voor de
PvdA minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste Paarse kabinet
met PvdA, VVD en D66.

“In mijn vriendenkring
kende ik alleen maar
mensen met dezelfde
achtergrond als ik.”

“De ambitie om iets voor een politieke
partij te doen heb ik nooit gevoeld. Bij
de laatste Tweede Kamerverkiezingen heb
ik op D66 gestemd. Mijn gevoel zegt dat
dit nu de partij voor mij is. Het sociaalliberale gedachtegoed spreekt mij aan. In
de jaren negentig was ik consulent voor
MENSENWIJK
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Vliegende beertjes
TEKST EN FOTO TIENEKE DE GROOT

Het zal je maar gezegd worden dat je volgens de wetten
van de aerodynamica niet kunt vliegen. Niet dat wij in de
gordijnen klimmen als we zoiets horen, als hommel echter
neem je dit niet serieus. Je gaat er demonstratief vandoor,
op twee vleugels... Dus wat is dat voor een vreemde bewering?!
Niet zo vreemd eigenlijk, want een hommel heeft een relatief groot lichaam en kleine vleugels. Uit berekeningen hoe de
lucht langs zo’n lijfje stroomt blijkt dat een hommel nooit kan
opstijgen. Dat is echter buiten de kunsten van de hommels zelf
gerekend. Ooit hebben deze bijachtigen ontdekt dat je zo snel
op en neer met je vleugels kan slaan dat er luchtwervelingen
ontstaan en vervolgens een opwaartse kracht. Op die manier
kan je ondanks je relatief zware lijf toch vliegen. Lekker puh!
Als de dagen lengen verschijnen samen met een prille voorjaarszon de hommels. Jij nog in je winterjas, hommels in hun
dicht behaarde vacht die de warmte goed vasthoudt. Wat is
die hommel toch groot denk je. Dat klopt, dit is een koningin.
Wakker geworden door de stijging van het kwik kruipt ze uit
haar overwinteringsplekje, ergens uit de grond of onder een
hoop dode bladeren vandaan. Nu moet ze aan de bak: nectar en
stuifmeel eten om aan te sterken én een nieuw volk starten. Ze
legt eitjes die in het voorafgaand najaar bevrucht zijn. Hieruit
komen larven die door haar gevoed moeten worden. De larven

groeien op als werksters, kleinere hommels dan de koningin,
met vaak speciale taken (opruimen, verdediging, voedsel zoeken).
In het najaar legt de koningin speciale eitjes. Daaruit komen
mannetjes en kroonprinsessen tevoorschijn die al snel op de
wieken gaan. De mannetjes gaan in de lucht op zoek naar zo’n
kroonprinses om mee te paren. Slechts enkele van hen zal dat
lukken. In de herfst sterft de hele kolonie, behalve de gepaarde
kroonprinsessen. Zij overwinteren om het volgend jaar als koningin een nieuw volk te starten.
Hommels leggen geen grote honingvoorraad aan, vandaar dat
er door het hele vliegseizoen heen bloeiende planten in de
omgeving nodig zijn voor de groei van het nageslacht. Net als
met andere insecten gaat het met deze bestuivers niet goed in
Nederland. In juni komen ze bijvoorbeeld vaak in de knel. De
bomen zijn uitgebloeid, graslanden en bermen worden geheel
gemaaid, en help, in het nest zitten larven die gevoed moeten
worden!
Naast aangepast groenbeheer in de openbare ruimte kunnen
tuin- en balkonbezitters ook iets doen. Bijvoorbeeld twee- en
meerjarige planten neerzetten; die hebben namelijk grotere
bloemen dan eenjarige en dus ook meer nectar, zoals dovenetel, kattenkruid, munt, lupine en vingershoedskruid. En dan
erbij zitten en wachten op zo’n drinkend harig beestje!

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.
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Kind aan het woord
Lou (6) woont met papa Rob, mama Jolien en
broer Jonas (9) ongeveer vier jaar in Tuindorp.
Hiervoor woonden ze in de Griftstraat. Ze zit in
groep twee van de Beiaard.
“Het liefst zou ik een veulen hebben
als huisdier. Maar anders een hond.
Of een cavia. Mijn vriendinnetje Rose
heeft een cavia. Ik heb ook een vriendin
Eveline en een vriendin die Puck heet.
Als ik klaar ben met zwemles wil ik
heel graag op paardrijden. Ik zit ook op
pianoles. En op BSO. "
"Mijn lievelingskleuren zijn goud en
zilver en mijn lievelingseten is pannenkoek met poedersuiker en kinderpasta van de Spaghetteria. Ik hou ook
van inline skaten, op de skatebaan in
het Noorderpark. De leukste plek in de
buurt is het speeltuintje in de straat."
"Over tien jaar ga ik de hele dag lekker
doen wat ik zelf wil. De hele dag films
kijken. Maar later wil ik wel chirurg
worden. Want ik kan heel goed tegen
bloed. En ik kan heel hoog springen op
de trampoline, en een salto maken. Wil
je het zien?”

“Over tien jaar
ga ik de hele dag
lekker doen wat
ik zelf wil!”

FOTO EN TEKST PUCK 'T HART

Wil jouw kind ook in deze rubriek? Leuk! Stuur
een mail met de naam en leeftijd van je kind naar:
info@mensenwijk.nl
MENSENWIJK
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Wijkplatform
Noordoost
zet democratie centraal!
Kom ook bij het

en help mee:

TEKST PIA KEMPER

Vorig jaar hebben we in onze wijk een
enquête uitgevoerd die door meer dan
3.000 bewoners ingevuld werd. Daar
kwamen enkele verbazingwekkende
resultaten uit:
• 90% van de bewoners vindt dat genomen gemeentelijke besluiten, wanneer
bewoners achten dat ze onredelijke overlast veroorzaken, onderhevig moeten zijn
aan een onafhankelijke derde opinie.
• 80% van de bewoners wil dat alle partijen samen optrekken om Tiny Houses
te realiseren.
• 90% van de bewoners wil dat alle partijen samen optrekken met betrekking tot
het maken van een klimaatplan.

Uit respect voor de meer dan 3.000
mensen, afkomstig uit alle politieke
kleuren en die een zeer breed spectrum
van Utrecht vertegenwoordigen, hopen wij, de wijkplatformleden die ook
bewoners van Noordoost zijn, dat onze
onderhandelend college en de politieke
partijen echt aandacht hebben voor de
resultaten van deze enquête.
Voor de Utrechtse politiek: ”Doe dus
iets met deze resultaten, niet omdat het
moet, maar omdat het de uitgesproken
wens is van de burgers overal in Nederland, en nu ook in Utrecht.”

Meer dan 2.000 bewoners hebben aangegeven dat ze willen participeren in allerlei soorten groepen, bijvoorbeeld: Groen,
Duurzaamheid, Verkeer etc.
Wij, als Wijkplatform, gaan met onze wijk
verder in het verbinden, dus sluit je aan.
Iedereen is welkom bij ons, van links
tot midden tot rechts, en alles wat er
tussenin zit. Wij zijn een Wijkplatform
van en voor iedereen!
Als platform gaan we verder met onze
nieuwe website
www.noordoostutrecht.nl.

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

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

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

DierenDokters
Utrecht

met passie voor zorg

Rauwenhofflaan 232, Tuindorp
www.dierendokters.com, 030-271 2427
utrecht@dierendokters.com
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Lever deze advertentie in
en ontvang 10% korting!
T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

Peter en de schemering

030 - 737 02 02 sensuitvaarten.nl

Het is nog heel vroeg als ik na een kleine twee weken
vakantie weer naar mijn kamer ga. Uit het raam heb ik
een mooi uitzicht op de groenstrook; reuzenberenklauwen,
fluitenkruid, rode en gele papavers, margrieten, gele lissen, zuring, een verloren pinksterbloem en wakkere hondenuitlaters. Voor mijn hond is het einde van de ochtend
vroeg genoeg voor een eerste plas. Een paar stappen van mijn huis staan de reuzenberenklauwen; een vertrouwd beeld sinds ik aan deze rafelrand van de stad woon. In
onze tuin staat een Hongaarse berenklauw; een échte reuzenberenklauw kwam er niet
in. Die enorme reuzenberenklauw, de Heracleum mantegazzianum, is een invasieve exoot
en ook nog eens gevaarlijk, omdat aanraking brandwonden geeft. Jaarlijks worden deze
reuzenbloemen met geweld omgehakt, al lijkt dat een zinloze actie; hij is sterk en keert
dus ieder jaar terug.
Toen we afgelopen weken met een camper door Groningen en Friesland reden, leek onze
reuzenberenklauw duizenden kilometers ver weg. We reden door plaatsen met namen
als Zeerijp, Garrelsweer, Wehe den Hoorn, Moddergat en Peasens. Op de dijk bij Holwerd
moest ik ‘Wachten op hoog water’ van Jan Ketelaar wel even aanraken. Het kunstwerk
bestaat uit twee 5 meter hoge vrouwenfiguren; de een dun en de ander gevuld. Daarvoor
waren we via een twee kilometer lange dam het Wad opgelopen langs de Peazemerlannen; een prachtig natuurgebied met lepelaars, bergeenden, graspiepers, rietgorzen, gele
kwikstaarten, kneuen en natuurlijk scholeksters. Ik dacht in de verte nog even zeehonden te zien, maar het bleken ganzen toen ze wegvlogen. Voor een goede waarneming,
zonder verrekijker, bleek ik te veel een jongen uit de stad. Waar we ons ook bevonden, ik
bewonderde de bloeiende planten. Keek ik thuis nu opeens anders naar het zo vertrouwde
uitzicht op de Voordorpse groenstrook?
Ik dacht aan de reuzenberenklauwen in Voordorp toen ik het werk van Isabelle Werkhoven
zag in Museum Belvedère in Oranjewoud bij Heerenveen: ‘Landschappen aan de Buitenrand’. Daar hing een schilderij met verdorde reuzenberenklauwen in het schermer en ook
van zonnebloemen en een glijbaan in het bos. Werkhoven schildert niet alleen bloemen
en wel steeds plekken als de schemer invalt; dat geeft een geheimzinnig, sprookjesachtig
beeld. Zo heb ik niet eerder naar mijn uitzicht op de Voordorpse groenstrook gekeken.
Zover ik weet zijn onze reuzenberenklauwen nog niet zo geheimzinnig en sprookjesachtig
vastgelegd. De reuzenberenklauwhakker heb ik nog niet gezien. Afgelopen week waren
er wel drie mannen met een onbemande maaier in de weer; die maaier ging het talud op
en af. Als de schemer is ingevallen zal ik eens naar die reuzenberenklauwen lopen. Bij
de voetbalkooi zal dan wel muziek klinken. Ik zal andere hondenuitlaters tegenkomen en
sommigen van naam kennen. We zullen elkaar groeten en soms steekt iemand de hand
op die telefonisch druk in gesprek is. Door de lucht vliegt met een schel 'te-piet te-piet'
een scholekster; een steltloper en dus ook een waddenvogel. De scholekster voelt zich
nu net als ik thuis in de stad. Sprookjesachtig en geheimzinnig, als een schilderij van
Werkhoven, wil mijn uitzicht nog niet worden.
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

Straattekenwedstrijd

Zaterdag 25 juni van 10.30-12.00 uur
Schoolplein van Basisschool De Beiaard, Van Loonlaan
Alle kinderen uit de buurt van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom.
Je hoeft helemaal niet goed te kunnen tekenen om mee te doen.
Iedereen gaat met een klein cadeautje naar huis. De beste tekeningen worden
beloond met een prijsbeker. Er is limonade en snoep, Voor ouders staat de koffie klaar.
Aanmelden voor 24 juni onder vermelding van naam, leeftijd en telefoonnummer bij:
jbrink@xs4all.nl
MENSENWIJK
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Stalen Ros
In de Bouwstraat, die van de
Kapelstraat tot aan de Poortstraat dwars door Wittevrouwen loopt, staat deze bijzonder
opvallende woning.
In een voormalige garage op
nummer 45 is door de eigenaren
in tien jaar tijd een bijzondere
woning gebouwd naar een ontwerp van Zecc Architecten.
Aan de buitenzijde een cortenstalen en inpandig een volledig
uit eikenhout opgetrokken constructie. Met als naam ‘Steel Craft
House’.
Vanwege de opvallende, stalen
aanblik past de woning toch ook
prima bij de uitstraling van de
aangrenzende bebouwing door
een aantal specifieke kenmerken, zoals de gevelindeling en
de kap met dakkapel en schoorsteen in de stalen bekleding. Een
prachtig voorbeeld van hoe
nieuw zich uitstekend kan verhouden tot oud!
FOTO VICKY PRONK
TEKST MAURICE HENGEVELD

