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IN DIT NUMMER
De nieuwe wijkwethouder
Susanne Schilderman
De Buitenhof
doet je glimlachen
Klapstoelconcert
in een gedicht

Handjehelpen

zoekt vrijwilligers!
zie pagina 4

FOTO VICKY PRONK

Aan alle kanten worden vrijwilligers gezocht. In dit nummer een
oproep van Handjehelpen en vanuit
de Buitenhof. Dus heb je een uurtje
over voor kinderen met een beperking? Of doe je liever iets leuks met
iemand met dementie? Je bent zeer
welkom! De beloning: een glimlach!
Ook in dit magazine een interview
met de nieuwe wijkwethouder:
Susanne Schilderman! En daarnaast
zoals altijd veel actieve wijkbewoners in beeld en aan het woord.

Bijzondere
ondernemer

SENS is een echt tweevrouwsbedrijf. Meta Stevens (50) en Simone Scholts (55)
hebben elkaar acht jaar geleden gevonden in de uitvaart. Ze hebben hiervoor
allebei in het theater en de muziek gewerkt. En ze woonden en werkten allebei
jarenlang in Wittevrouwen. Zo heeft Simone een tijd gewerkt bij theatercollectief ’t Barre Land in de Snijzaal op het Veeartsenijterrein.

Puck ’t Hart,
uitgever Mens en Wijk

Meta: “We hebben echt een mooi bedrijf, al zeggen we het zelf. Ons motto is: een
goed afscheid is helend. SENS wil mensen inspireren om op bewuste en eigen wijze
afscheid te nemen. Laten zien dat in het afscheid niet alleen verdriet zit, maar ook de
liefde en plezier over wie iemand geweest is of wat iemand betekend heeft. Dit jaar
hebben we onze website vernieuwd, en onze advertenties. We hebben bewust gekozen voor een stijl met illustraties, dat past goed bij ons, het creatieve maakproces.”
Simone: “Er kan heel veel, maar er hoeft niets. We bieden zorg, tijd en ruimte zodat
mensen zelf ontdekken wat past. Soms is een uitvaart traditioneel, soms anders dan
anders, maar altijd passend bij de nabestaanden en overledene. We denken graag mee
over hoe we wensen kunnen realiseren, we kijken niet snel van iets op.”

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

De tuin van Mienie (73)

Mienie woont al 39 jaar in hetzelfde
huis in Tuinwijk en geniet van haar
tuin.
Mienie: "Twaalf jaar geleden was ik de
eerste die de stoeptegels onder mijn
raam eruit haalde om een geveltuin te
maken. Daarna volgden vele straat- en
buurtgenoten met een stoeptegeltuin
om de stad groener te maken en bij te
dragen aan een grotere biodiversiteit.
Ik vind het wel schandalig dat een
paar jaar geleden een roos uit mijn
tegeltuin is gestolen. Als jong meisje
deed ik boodschappen voor mijn oma
op het Willem van Noortplein. Ik was
toen al verliefd op dit rijtje huizen
en ik fantaseerde dat ik hier ooit een
bloementuin zou maken. Toen mijn
man en ik jaren later hier een huis
kochten, ging mijn jeugddroom in vervulling. Nog steeds woon ik met veel
plezier in dit huis en ben erg trots op
mijn prachtige achtertuin met klaprozen, floxen en hortensia’s. Het is echt
een natuurtuin, en dat midden in de
stad!”

SENS uitvaarten

Heb je ideeën voor het volgende
nummer? Of mensen die echt eens
in het zonnetje gezet moeten worden? Mail ons!

Heb je nieuws? Meld het ons!
Mail: info@mensenwijk.nl
www.mensenwijk.nl
Facebook.com/mensenwijk
Twitter: @mensenwijk

TEKST PUCK ‘T HART FOTO: ANNELIEN NIJLAND (ADVERTORIAL

Redactie

“Het is zó mooi om elk jaar
alle planten in mijn tuin tot
leven te zien komen”

Meta: “Nieuwe rituelen kunnen ontstaan door de tijd en ruimte die we bieden. Dat
gebeurde bijvoorbeeld bij de uitvaart van een zeiler. De man zeilde altijd op Loosdrecht. Toen hij overleed vonden we de perfecte locatie voor de afscheidsbijeenkomst: een prachtige plek, buiten in het bos, maar helaas, níet aan het water. Daarom
gingen zijn kinderen met een bootje het water van Loosdrecht op, en vulden een paar
flinke kannen met Loosdrechts water. Op het einde van de afscheidsbijeenkomst kon
iedereen afscheid nemen met een handje gedoopt in Loosdrechts water op de kist.
Een prachtig ritueel!”

Ook een geveltuin maken?
Van 31 maart t/m 31 oktober 2022 is
er het NK tegelwippen. Op het moment
van het schrijven van dit stukje staat
de gemeente Utrecht op de vierde
plaats in de strijd om de gouden schep
met in totaal bijna 47.000 en omgerekend 130 gewipte tegels per 1000
inwoners. Pak dus nog snel je schep,
geef je gewipte tegel(s) door op de
website, en draag ook je steentje bij
aan een groenere stad!
www.nk-tegelwippen.nl

Wil je ook eens kennismaken met Meta en Simone van SENS? Neem gerust contact op.
SENS uitvaarten
Palestrinastraat 1-B, 3533 EH Utrecht
www.sensuitvaarten.nl, 030-737 0202

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.

FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit de wijken
Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Veemarkt,
Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraatbuurt en Wittevrouwen.
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Uurtje (per week) over? Word vrijwilliger bij

Handjehelpen

TEKST MIRJAM VAN ESTERIK FOTO'S VICKY PRONK

“Ik merk dat ik ‘het
kind in mezelf’ tijdens
onze afspraken ook
naar boven kan halen,
dat is leuk”

Coördinatoren Daphne Kroon en Danny Stigter

Handjehelpen is ruim 40 jaar geleden opgericht door een aantal ouders van een kind met een beperking. Inmiddels is het
een organisatie met 40 medewerkers en honderden actieve
vrijwilligers en stagiairs in 18 gemeenten in Utrecht en NoordHolland.
Aan het woord zijn Daphne Kroon en
Danny Stigter, beiden regiocoördinator
bij Handjehelpen voor Utrecht Noord.
Zij koppelen mensen die hulp nodig
hebben (de hulpvragers) aan precies
de juiste vrijwilliger. De hulpvragers
hebben een beperking, een chronische
ziekte of gedrag dat om extra aandacht
vraagt, en soms gaat het om mantelzorgers. Het matchen doen ze heel
zorgvuldig, om ervoor te zorgen dat
beide partijen er blij mee zijn.
“Wij hebben veel hulpvragers in en rond
Overvecht. Gelukkig hebben we al best
wat vrijwilligers kunnen matchen met
een hulpvrager. Veel van hen komen uit
Utrecht Noordoost. Omdat we meer hulpvragers dan vrijwilligers hebben zijn er
dus veel kansen en mogelijkheden voor
4

MENSENWIJK

nieuwe vrijwilligers. We kijken niet alleen
goed naar de vraag, maar ook naar wat
een vrijwilliger graag wil en te bieden
heeft. Je kunt je vrijwilligerswerk flexibel
indelen en je hoeft er geen úren voor vrij
te maken. Maar we streven er wel naar
dat mensen zich voor minimaal een half
jaar binden om goed maatjescontact op
te bouwen,” vertelt Daphne.

Gebarentaal

Gevraagd naar een goede match, heeft
Danny meteen een mooi voorbeeld.
“We zochten voor een meisje met een
spraakachterstand iemand die haar kon
helpen om meer contact te leggen met
leeftijdsgenoten in de buurt. Omdat ze
gebarentaal gebruikt in haar communicatie, is dat niet zo makkelijk voor haar.
Wij vonden een eerstejaarsstudent van de

“Dit werk maakt vaak
dat mensen meer
genieten van kleine
dingen en dankbaarder
zijn voor wat er is”
opleiding ‘docent gebarentaal’, die vanaf
het moment dat ze elkaar ontmoetten in
staat was om de wereld van dit meisje te
verbreden. Wat mij betreft een zeer geslaagde match.”

Oldtimer

Ook Daphne heeft een prachtig voorbeeld: “Voor een meneer achter in de
zestig zijn we een paar jaar geleden op
zoek gegaan naar iemand met verstand
van oldtimers. Hij kon namelijk niet meer
zelf rijden in zijn oldtimer door niet-aangeboren hersenletsel. Een medewerkster
van jeugdzorg met wie ik werkte hoorde
dit en heeft haar man, ook een oldtimerfan met verstand van zaken, naar ons
toegestuurd. Het toeval wilde dat beide
mannen ook nog eens hetzelfde beroep
hadden. Dit contact loopt nog altijd.”

Vrijwilliger Anna Zwiggelaar

Plezier

Hulpvragers geven aan dat hun leven fijner is dankzij een maatje, dat ze méér
contacten hebben en beter in hun vel zitten. “Maar niet alleen zij halen veel uit
het contact,” zegt Danny. “Natuurlijk is
het fijn om iemand met een beperking te
kunnen helpen. Dat is de ene kant, maar
het zorgt voor veel meer. Vrijwilligers geven aan dat ze het maatjescontact heel
leuk vinden en plezier beleven aan hun
vrijwilligerswerk. En er is nog iets. Ik
spreek ook regelmatig mensen die aangeven dat ze zich nederig of dankbaar
voelen als ze zien wat andere mensen
doormaken. Het maakt dat ze meer genieten van kleine dingen en dankbaarder
zijn voor wat er is.”

Meld je aan

Daphne vindt het jammer dat veel mensen
bij voorbaat al denken dat ze niet genoeg
tijd beschikbaar hebben voor dit vrijwilligerswerk. “Omdat we heel goed kijken
naar vraag en aanbod, vinden we bijna
altijd wel een oplossing voor het ‘tijdprobleem’ en hoeft dat echt geen drempel
te zijn. Daarom is mijn advies: als je iets

voor een ander wil betekenen, denk dan
niet dat jij niet geschikt bent omdat je
maar een uurtje per week beschikbaar
hebt. Ga gewoon in gesprek met ons en
vertel ons wat je te bieden hebt. En als
je écht geen tijd hebt, kun je nog altijd
donateur worden. Daarmee ondersteun je
Handjehelpen natuurlijk ook.”

Vrijwilligers gezocht
voor een uurtje per
week!
MEER INFORMATIE:

www.handjehelpen.nl
Pallas Athenedreef 12
3561 PE Utrecht
030-263 29 50
info@handjehelpen.nl

Het kind in mezelf

Anna Zwiggelaar (25) woont sinds vorig
jaar in Utrecht. “Het leek me leuk om
naast mijn werk in het bedrijfsleven iets
voor de maatschappij te doen en ik zag
op Instagram een advertentie voorbijkomen van Handjehelpen. Dat leek me
wel wat, dus ik heb me aangemeld. Het
intakegesprek was meteen heel leuk. Ze
kijken goed naar jouw voorkeuren en interesses. Er waren een paar opties en begin dit jaar ben ik gestart als maatje van
een elfjarig meisje. Ze heeft haar vader
al jong verloren en ze heeft adhd. Haar
moeder heeft het druk met de zorg voor
haar en haar zusjes. Ze kwam weinig buiten en had niet veel contact met andere
kinderen. Ik ga eigenlijk altijd met haar
buitenspelen. Haar favoriete spel is gooien met waterballonnen, maar we doen
ook andere dingen. Ik merk dat ik ‘het
kind in mezelf’ tijdens onze afspraken
ook naar boven kan halen, dat is leuk.
Wat nog fijner is, is dat haar moeder aangeeft dat ze haar dochter positief ziet
veranderen. Ze gaat nu zelf ook vaker
buitenspelen en maakt meer contact met
andere kinderen.”

MENSENWIJK
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Vrijwilligers gezocht
in De Buitenhof
Vrijwilligers linksboven Toos van Dijk, rechtsboven Door Hoeyen en linksonder Bashar al Saraf

TEKST PIETER KLEIN FOTO'S TINEKE VAN STIJN

“De glimlach van de bewoner, daar doe je het voor!””

"Een bewoner zocht iemand om mee te fietsen op de duo-fiets. Ik ben sportief
dus ik ben gelijk hier naartoe gegaan en ben gaan fietsen!”

Op een warme dinsdagmiddag heeft
Carla van Dijck (Coördinator Welzijn)
drie enthousiaste vrijwilligers bereid
gevonden om mij te vertellen hoe veel
plezier ze beleven aan hun vrijwilligerswerk. Door Hoeyen, Toos van Dijk
en Bashar al Saraf zijn respectievelijk
28, 10 en 8 jaar vrijwilliger bij de Buitenhof. Toos en Door spelen rummikub
op dinsdagochtend met bewoners en
gaan mee met uitjes. Bashar is vier
keer in de week bij de koffie en de
lunch om bewoners te ondersteunen en
daarnaast maakt hij wandelingen met
bewoners.

Carla: “Er zijn vele individuele en groepsactiviteiten: bingo, bloemschikken,
beautyochtend, tochtje maken op de
elektrische duofiets, uitjes naar musea...
We doen wat de bewoner wenst. De uitjes
vinden plaats met een busje van Careyn
met een vrijwillige chauffeur.”
Toos: “We gingen laatst kersen eten bij
Haarzuilens. Een bewoner die niet kan
praten, pakte mijn hand en wreef over
mijn nagels. En ondertussen genoot ik
van haar glimlach van oor tot oor.”
Door: “Er is een mevrouw van 101 jaar.
We gingen samen een kopje koffie drinken bij mevrouw Peer bij de spoorwegovergang. En uiteraard iets lekkers erbij.
Daarna hebben Toos en ik met haar nog
een wandeling gemaakt naar Groenekan.
Heerlijk.”
Toos: “Als we met de bewoners een uitje
hebben, maken we veel lol. We noemen
ons Jut en Jul.”

De Buitenhof is onderdeel van Careyn
en gevestigd op de Winklerlaan in Tuindorp-Oost. In de appartementen wonen
bewoners met psychogeriatrische en somatische aandoeningen. Mensen met
psychogeriatrie hebben een vorm van
dementie. Carla vertelt dat er wel 80
verschillende vormen van dementie zijn.
6
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Er kan gezamenlijk worden gegeten in
de huiskamer of je kan in je eigen woning eten. Er is dagelijkse ondersteuning
van vrijwilligers nodig bij het ontbijt,
de lunch en het diner. Carla: ”Bewoners
hebben hulp nodig bij de voorbereiding
en tijdens het eten. De bewoners worden
wel gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te
doen. We hebben professionele koks die
de maaltijden op de etages klaarmaken.
Zo mogelijk met hulp van bewoners.”

Wat wordt er gedaan voor en met de
bewoners?

Carla: “De bewoners bepalen wat er wordt
gedaan. Een aantal mannen heeft een
herensociëteit gestart. Ze komen wekelijks bij elkaar. Ze halen dan herinneringen op of gaan bijvoorbeeld met een
busje langs de huizen waar ze hebben
gewoond.”
Bashar: “Ik help vier ochtenden bij de
koffie. Ik doe de voorbereiding. Help bewoners zonodig tijdens het koffiedrinken.

Daarna heb ik altijd wel tijd om met een
bewoner een wandeling te maken door de
volkstuintjes.”
Door: “Laatst liep ik daar met een bewoner. Er was een meneer met bloemetjes
bezig. Hij plukte een boeketje voor de
bewoner.”
Toos en Door: “Elke dinsdagochtend gaan
we met bewoners rummikub spelen. We
zijn gestart met vier bewoners. Maar de
gezelligheid heeft de groep doen groeien
naar vier tafels.”

“Iedereen die het
leuk lijkt om bij de
Buitenhof vrijwilliger
te worden, is van
harte welkom!”

Hoe word je vrijwilliger?

Door: “Ik ben gestart in Tuindorp-Oost
(verzorgingsflat). Ik had een advertentie
in het Stadsblad gezien. Ik moest echt
solliciteren. Tijdens dat gesprek werd nagegaan of ik er wel paste. Het was wel
chic hoor. Ik werd aangenomen. Dus ik
paste er wel (gelach!).
Bashar: “Ik woon in Overvecht. Het
buurtteam heeft mij erop geattendeerd
dat ze vrijwilligers zochten. Ik heb het
reuze naar mijn zin.”
Toos: “Ik zag een advertentie bij de kaasboer in de Gaard. Een bewoner zocht iemand om mee te fietsen op de duofiets.
Ik ben sportief. Ik ben gelijk hier naartoe
gegaan en ben gaan fietsen.”

Bingo, bloemschikken,
beautyochtend, tochtje
maken op de elektrische duofiets, musea...

Carla: “Bewoners geven aan welke activiteiten ze willen. Daarnaast kunnen
vrijwilligers aangeven welke kwaliteiten
ze hebben of welke hobby. Uiteraard bespreken we wanneer en hoeveel tijd de
vrijwilliger wil. Wij kunnen dan kijken
hoe dat past. Dus iedereen die het leuk
lijkt om bij De Buitenhof vrijwilliger te
worden, is van harte welkom.”

Vrijwilliger worden?

Dan kun je contact opnemen met de
Welzijnsmedewerkers van de Buitenhof:
telefoonnummer 030-258 88 00 of kom
gewoon even langs op de Winklerlaan.
De Buitenhof
Winklerlaan 361,
3571 KE Utrecht

MENSENWIJK

7

JONG & WERK

De ijsverkoper
Voor deze rubriek praat Ella Selles steeds met een andere jongere uit de

wijk. Dit keer Tippy Rolink (23) die werkt bij IJssalon Roberto Gelato

TEKST EN FOTO ELLA SELLES

Utrecht 900 jaar
Feest mee t/m 11 november!
‘’Goedemiddag, kan ik u helpen?’’ Op
de achtergrond klinkt rustige pianomuziek. ‘’Voor mij graag een hoorntje met
aardbei, tiramisu en …’’ Tippy Rolink
(23) werkt inmiddels alweer vijf jaar
bij ijssalon Roberto Gelato aan de gezellige Poortstraat in Wittevrouwen.
De ijssalon staat ook wel bekend als de
#ijsgek. En is in 2019 in de prijzen gevallen met het vanille-ijs. Aan de klemtoon en zinsopbouw kan Tippy inmiddels
precies horen hoeveel bolletjes iemand
gaat bestellen. Ook kan ze goed inschatten wanneer iemand een ‘slagroommens’
is. Tippy's favoriete smaak is frollini, dat
is ijs met Italiaanse chocoladekoekjes en
een hazelnotenpasta.
Tippy is vierdejaarsstudent Diergeneeskunde. Omdat het ijsseizoen voornamelijk
in de zomervakantie valt kan ze het werk
perfect combineren met haar studie. Ze
is aangesloten bij de Utrechtse studentenvereniging Protos. Naast volleyballen,
waar Protossers om bekend staan, zijn
haar hobby’s piano spelen en zingen.
Vorig jaar heeft Tippy een tussenjaar ge-

nomen en is ze samen met haar vriend
op rondreis geweest. In een gepimpte
camper hebben ze samen meer dan zestien prachtige landen bezocht waaronder
Slovenië, Montenegro, Albanië, Italië en
Portugal. Dat Tippy ook een #ijsgek is
blijkt wel uit het volgende. Tijdens haar
rondreis appte ze haar collega’s: 'Wie
weet er een goede ijssalon in Rome?’
‘’Ik ben behoorlijk kieskeurig geworden’’,
glimlacht ze.

Tippy's favoriete smaak
is frollini, dat is ijs met
Italiaanse chocoladekoekjes en een
hazelnotenpasta
Een werkdag van Tippy begint met
schoonmaken. Ze zet dan een mooi
muziekje op en voor je weet ben je klaar.
Ondertussen maakt eigenaar Roberto samen met twee collega’s vers ijs. Het ijs
wordt in de vitrine gezet. Elke week is er
een wisselsmaak. Deze smaak krijgt een
gele kroon op. Vanaf twaalf uur is de sa-

lon open en loopt het lekker door. ‘’Vervelen doe ik me hier eigenlijk nooit. Vaak
zie je twee piekmomenten", vertelt Tippy.
"De eerste is tussen drie en half vijf, je
ziet dan veel kinderen die uit school een
ijsje komen eten. En in de avond na acht
uur is het ook flink doorscheppen! Het is
natuurlijk een fantastisch toetje!"
Wat maakt het werk zo leuk?
‘’Mijn tweeëndertig collega’s! Onderling
hebben we bijvoorbeeld een tijd lol gehad om het ronde bakje met de welbekende, vrolijkgekleurde discodip. Het bakje
klemde een beetje. Dit gaat een keer
fout, wisten we. En ja hoor, precies bij
mij vloog alle dip over de houten vloer!
Gelukkig was het na sluitingstijd... "
Ook de praatjes met inmiddels bekende
klanten of toeristen maken het werk gezellig. Tenslotte vindt ze het ook leuk om
advies te geven. ‘’Wat past er bij aardbeiijs?’’ En aan wie kan je dat beter vragen
dan aan een #ijsgek?

We naderen de herfst, maar nog niet
allemaal binnen gaan zitten! De
komende tijd kunnen we naar diverse
Utrecht 900-evenementen en pas op
11 november, Sint Maarten, is het
spetterende eindfeest. Lees wat je de
komende tijd allemaal kunt beleven!

Activiteiten in Noordoost

Natuurlijk kun je de prachtige afsluiting
van Utrecht 900 meemaken tijdens de

XL ‘Parade Zonder Muren,’ de extra grote
lichtgevende stoet van de Sint Maarten
Parade. Of bezoek het Nederlands Film
Festival (NFF) in de wijk! Het festival is
nu ook buiten het centrum te beleven.
Leuk voor groot en klein: bezoek op 2
oktober het Weekend van de Wetenschap.
Op 17 oktober kun je met heel Utrecht aan
tafel tijdens het Grote Utrecht Stadsdiner
als je eind september een dinerpakket
(met recept!) bestelt. Met aandacht
voor daklozen en gezond voedsel voor
iedereen.

Hang de poster op!

Laat aan iedereen zien dat ook jij de
900ste verjaardag van Utrecht viert en
haal een GRATIS poster op bij de Utrecht
winkel - VVV op Domplein 9. De winkel
is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00
uur.
Wil je meer informatie of zelf een leuke
activiteit uitkiezen? Bekijk dan het volledige programma op
www.utrecht900.nl.
Volg U900 op Instagram of Facebook voor
de laatste nieuwtjes.

Muurschildering op flat Eykmanlaan
Kunstenaar Vincent de Boer heeft samen met schilderscollectief de
Strakke Hand een grote schildering gemaakt op de 40 meter hoge
gevel van de eerste Lamérisflat in Tuindorp Oost. Hier gezien vanaf
de Jordanlaan.

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

FOTO PUCK 'T HART
MENSENWIJK

9

Noordoostpuzzel
DOOR ROB HOEKSTRA & PUCK ‘T HART

WIJKWIJZER
Noordoost

Doe mee en maak kans op een bijzondere afhaal MAALTIJD
naar keuze bij Shokudo, Japanse maaltijden.
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De Wijkwijzer Noordoost is een website met een
agenda voor en door bewoners. Alles wat er te
doen is in Noordoost en waar je wat kan vinden,
staat er op. Dus activiteiten, cursussen maar ook
leuke wandelingen. Het is ook heel eenvoudig om
er zelf wat op te zetten. Dus geef je een cursus,
of organiseer je een leuke activiteit? Zet hem dan
snel en gratis op de Wijkwijzer Noordoost!
Spreekuur Wijkwijzer
Elke dinsdag van 13.30-15.00 uur zitten Vera en Irene in Buurtcentrum de Leeuw om je te helpen of vragen te beantwoorden.
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Volksuniversiteit
Utrecht

3

?

4

Culinaire
Vrijdagavond
Specials

?
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De zomervakantie loopt ten einde. Tijd om je te verheugen op iets anders leuks! Wat dacht je van een leuke
cursus volgen of een nieuwe taal leren? Volksuniversiteit Utrecht biedt het grootste aanbod cursussen en
workshops van de regio aan, beschikbaar voor iedereen.
Of je nu op zoek bent naar een talencursus of een cursus persoonlijke effectiviteit, hier ben je aan het juiste
adres. Kijk op de website naar het cursusaanbod van
Volksuniversiteit Utrecht en ontdek wat bij jou past of
meld je aan voor de gloednieuwe Vrijdagavond Specials!

?

Nieuw: Culinaire Vrijdagavond Specials
Waar de meeste cursussen bij Volksuniversiteit Utrecht
meerdaags zijn, zijn er nu ook superleuke eenmalige workshops op de vrijdagavond. Een gezellig avondje uit met je
vrienden óf een leuke kans om mede-Utrechters te leren
kennen. Iedere workshop heeft een ander thema. Lees snel
meer over de Vrijdagavond Specials op de website en meld
je snel aan. Wees er snel bij, want vol is vol. Tip: ook leuk
om cadeau te doen. Of ga gezellig samen, dan heb je zelf
ook een uitje om naar uit te kijken!
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HORIZONTAAL
1
Nieuwe wellness op de Biltstraat
4
Hoe heette de travel counsellor uit het vorige magazine?
7
Wat voor soort winkel zit er in de molen op de Adelaarstraat?
8
Hoeveel jaar bestaat de Bombardon?
9
Welke bomen staan er op het Willem van Noortplantsoen?
13 Nieuwe straatnaam in Tuindorp Oost bij Hof van Tuindorp
14 Hoe heet de organisatie die maatjesprojecten koppelt?
15 Hotel met bowlingbaan en café aan het water

16
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VERTICAAL
2
Hoe heet de nieuwe wijkwethouder Noordoost?
3
Hippe koffietent op de Willem van Noortstraat
5
Coffeeshop op het water
6
Hoe heet het park tussen Goesting en de Paardenkathedraal?
10 Openbare Basisschool in Vogelenbuurt
11 Wat is het lievelingseten van Arthur?
12 Welk buurthuis zit er op de A. Romerostraat?

Vul de puzzel in en op de gele vlakjes ontstaat een woord van 16 letters. Mail dat woord met je naam en straatnaam voor
12 oktober naar info@mensenwijk.nl. Onder de goede inzendingen verloten we een maaltijd naar keuze bij de Japanse
afhaal Shokudo, Kleinesingel 41, 3572 CG Utrecht, 030-210 2813, www.shokudo.nl
De prijs uit de vorige puzzel, een lunch voor 2 personen bij Hygge, is gewonnen door Anne Meiberg en Suus Claassen.
De oplossing was ZOMERVAKANTIE.

De Derde Helft
Elke vrijdag, 10.00 - 12.30 uur, Hercules
De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds.
Het doel is om van een sportkantine een ontmoetingsplaats te
maken voor ouderen uit de buurt. In een ontspannen sfeer wordt
een bakkie koffie gedronken en kan men aan allerlei activiteiten
deelnemen. Ontmoeten en bewegen staat centeraal.

Sportweek Speeltuin Noordsepark

Chinese theeproeverij
Meer over theesoorten
Bonbons maken 		
Proeverij van olijfolie
Whisky proeverij 		
Gedistilleerde dranken
Workshop wijnproeverij
Chocoladeletters maken

23 sep (19.00-22.00 uur)
30 sep (19.00-22.00 uur)
7 okt/ 4 nov (19.30-21.30 uur)
14 okt (19.00-22.00 uur)
21 okt/18 nov (19.00-22.00 uur)
11 nov (19.00-22.00 uur)
25 nov (19.30-22.00 uur)
2 dec (19.30-21.30 uur)

n de week van 20 t/m 25 september vindt de Sportweek plaats.
Voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Elke dag van 15.00-16.30 uur
zijn er leuke en sportieve GRATIS activiteiten.
Speeltuin Noordsepark, Lagenoord 28 A, Utrecht.
Vrije inloop Wevehuis
Elke donderdag, 14.00 - 17.00 uur
Elke donderdagmiddag is er vrije inloop in het Buurtcentrum het
Wevehuis om een praatje te maken, een spelletje te doen of een
kopje koffie/thee te drinken.

www.WijkwijzerNoordoost.nl

Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41, 030-231 3395

www.volksuniversiteitutrecht.nl
10
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KLAPSTOELCONCERTEN
De klapstoelconcerten (sinds 2000)
zijn inmiddels beroemd in de Vogelenbuurt en verhogen de gezelligheid en verbinding van de buurt. Dit
gebeurt op drie zondagen voor de
grote vakantie en de drie zondagen
erna. Deze concerten zijn gratis te
bezoeken, en worden betaald door
vrijwillige giften. Er wordt met de
pet rondgegaan en er wordt geld opgehaald met de verkoop van koffie,
thee en limonade. Alle opbrengsten
zijn voor de artiesten, met aftrek
van promotiemateriaal. Neem je
eigen klapstoel mee!
www.klapstoelconcerten.nl

KLAPSTOELCONCERT
Klapwiekend over ‘t Koekoeksplein gevlogen
tussen stralen zon en vlekken schaduw
is er muziek dat schuimend opwelt
uit de branding van de Marble Waves.
Elk lied een klaproos wuivend met de wind.
Er is koffie, wipwap, glijbaan, klimrek, koek
klapvolk op klapstoel, klaterend applaus
als klap op de vuurpijl het loepzuiver
gezongen Jolene, van Dolly. . . van toen.
Met op het eind voor iedereen ’n klapzoen!
GEDICHT FRED PENNINGA FOTO SUZANNE ALTING
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komende jaren met het nieuwe college
werken aan een uitgebreide Wijken- en
buurtenaanpak. En voor wat betreft de
woningnood: de echt grote bouwplannen spelen zich elders in de stad af, denk
aan het Stationsgebied en de Jaarbeurs,
de Merwedekanaalzone, Papendorp en
de verdere groei van Leidsche Rijn. Maar
ook in Noordoost wordt er gewerkt om
de woningnood tegen te gaan. Hier spelen onder andere de nieuwbouwplannen
voor de Jan van Galenstraat (zie de vorige editie van Mens en Wijk) en Nieuw
Buurland van Mitros achter Buurtcentrum
De Leeuw.” Verder ligt er volgens Susanne
onder andere een uitdaging in de versterking van het fietsnetwerk in de wijk.
“Maar misschien is dat meer iets om het
in een volgend gesprek uitgebreider over
te hebben.”

Susanne Schilderman
Nieuwe wijkwethouder
In het nieuwe Utrechtse college van burgemeester en
wethouders is Susanne Schilderman (29) sinds 9 juni
wethouder financiën, economische zaken, circulaire
economie, openbare ruimte, markten en havens, ruimtelijk project: Utrecht Science Park en wijkwethouder
Noordoost. Wat vindt ze van die laatste portefeuille en
welke uitdagingen ziet zij in de wijk?

‘Als gemeenteraadslid voor D66 Utrecht
heeft Susanne zich al zeven jaar ingezet
voor de stad en haar bewoners en daarbij
een expertise opgebouwd op het gebied
van mobiliteit, financiën en de groeiende
stad. Zij stond erom bekend dat zij in
de raad niet alleen problemen zichtbaar
maakte, maar ook bijdroeg aan concrete
oplossingen waar de stad wat aan heeft.
Als jonge vrouw is Susanne een voorbeeld voor velen en als tijdelijk fractievoorzitter en commissievoorzitter toonde
zij leiderschap in uitdagende politieke
discussies.’ Dat is, kort samengevat, de
omschrijving voor haar nominatie voor
‘Beste Raadslid van Nederland 2022’.

Maar hoe ziet Susanne zichzelf?

We vroegen daarom of we haar als wijkwethouder voor een iets persoonlijker
kennismaking mochten interviewen en
dat vond ze een leuk idee. We spraken
elkaar afgelopen 15 augustus bij barrestaurant Badhuis aan het Willem van
Noortplein waar we hartelijk en enthousiast werden ontvangen door Pieter Jonkers met een kleine rondleiding door zijn
prachtige zaak.
14
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“We gaan de komende
jaren met het nieuwe
college werken aan een
uitgebreide Wijken- en
buurtenaanpak”
Een gedreven doorzetter

We trapten het gesprek af met de vraag
hoe Susanne zich heeft voorbereid op
haar nieuwe rol als bestuurder. “Ik heb
een intensieve voorbereiding gehad. Onder andere door een flinke stapel boeken
te lezen maar vooral door met veel mensen te spreken: collega’s, en andere wethouders. Bijvoorbeeld bij de overdracht
van portefeuilles heb ik met de wethouders gesproken die hiervoor over die onderwerpen gingen. De samenstelling van
die portefeuilles wisselt overigens en is
voor een deel ook gebaseerd op wat bij
elkaar past, op de wensen van de politieke partijen en ook deels op de kennis
of capaciteiten van de beoogde nieuwe
wethouders. Dat is bij mij bijvoorbeeld
van toepassing op het financiële vlak,

“Noordoost is een wijk
waar veel mensen al langere tijd wonen en
er ook graag blijven
wonen”
TEKST MAURICE HENGEVELD
FOTO BAS VAN SETTEN

Wijkinitiatieven stimuleren

Kwesties dus die om de juiste aandacht

vragen. En ook als het gaat om klimaatadaptatie ziet Susanne als wijkwethouder inderdaad uitdagingen in Noordoost,
waarbij de aanpak of gewenste maatregelen wisselend zijn per straat, wijk en/of
buurt. “Er wordt al nagedacht over groenloket, voor de stimulering van meer groen
in de wijk. Daarnaast is ook de wijziging
in de samenstelling van huishoudens een
aandachtspunt. Meer alleenstaande ouderen en een toename van de eenzaamheid
bijvoorbeeld. Noordoost is een wijk waar
veel mensen al langere tijd wonen en er
ook graag blijven wonen. De Wijkwijzer is
wat mij betreft al een mooi initiatief om
zicht te krijgen op alles wat er speelt in
de wijk en waar je dus als bewoner van
kunt gebruikmaken of aan kunt meedoen.
Sowieso vind ik het mooi om te zien dat
er veel actieve wijkbewoners zijn en veel
initiatieven, die wij als gemeente graag
stimuleren. Ik zou het ook heel leuk
vinden om dergelijke initiatieven te leren kennen of te bezoeken, zoals laatst
Tuinenpark De Pioniers. Een parel in de
wijk. Mensen die kennis willen maken
kunnen me trouwens minstens een keer
per maand vinden op het wijkspreekuur
bij Wijkbureau Noordoost aan de F.C.
Donderstraat. Daar ga ik graag met wijkbewoners in gesprek over mogelijke verbeteringen in de wijk.”

Haar nieuwe rol als (wijk)wethouder vergt
zeker in het begin best het nodige, maar
Susanne voelt zich er al wel in thuis en is
ook blij met de mogelijkheid die het haar
biedt om iets voor de stad te betekenen.
Ons kennismakingsgesprek bij het Badhuis verliep erg prettig en gemoedelijk
en ook haar kennismaking met Utrecht
Noordoost bevalt Susanne toe nu toe
naar eigen zeggen erg goed. Met enige
regelmaat is ze er dan ook te vinden voor
een bezoek. Schroom vooral niet en bezoek ook het wijkspreekuur een keer voor
een ontmoeting of een gesprek.

“Er wordt al nagedacht
over groenloket, voor de
stimulering van meer
groen in de wijk”
Aanmelden wijkspreekuur

Wil je iets met de wijkwethouder
bespreken? Je kunt je voor het spreekuur
aanmelden door te bellen naar 14 030 of
door te mailen naar:
noordoost@utrecht.nl.
Wijkbureau Noordoost
F.C. Dondersstraat 1 Utrecht

want ik ben afgestudeerd op belastingconcurrentie tussen overheden en heb ervaring met de financiële kant van wonen
en corporaties. Wethouder ben je in eerste instantie voor de hele stad en dat je
ook wijkwethouder bent helpt daar soms
bij. Daar kunnen soms zaken naar voren
komen die om een stadsbrede aanpak
vragen.”

Te vroeg voor concrete maatregelen

Het coalitieakkoord 2022-2026 met als
titel ‘Investeren in Utrecht’ kenmerkt
zich door drie belangrijke onderwerpen
waarmee het college zegt aan de slag te
zullen gaan, te weten: de groeiende kansenongelijkheid in de stad, de grote woningnood en de klimaatcrisis. Gaat zich
dat in Noordoost ook in concrete maatregelen vertalen? Susanne: “Het is wat mij
betreft nog iets te vroeg om al concrete
maatregelen voor deze specifieke wijk te
benoemen, maar aandacht voor kansenongelijkheid in bijvoorbeeld onderwijs,
voorschools onderwijs, aandacht voor
gezinssituaties en achterstandssituaties, gezonde voeding en de leefomgeving zal er ongetwijfeld zijn. We gaan de
MENSENWIJK
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DOCK
TEKST KARLIJN VAN DEN DUNGEN

Nieuw: gratis training

Een andere vader vraagt naar de veldindeling van Hercules. Omdat ik nu teamleider ben, gaan ze ervan uit
dat ik alles weet van Hercules. Hercules heeft een hele
bijzondere indeling van velden. Het hoofdveld, naast
de kantine, is veld 1. Dat is nog redelijk logisch. Daar
zit ook een tribune. Daarnaast zit veld 2 en daarnaast
veld 3. Dan heb je veld 8 en veld 7. En aan de andere
kant van de straat heb je veld 4, 5 en 6. Wie dat heeft
bedacht heeft...

“Omdat ik nu teamleder ben
gaan ze ervan uit dat ik alles
weet van Hercules”
De dauw staat nog op het veld, er hangt een mistbank
boven ons en de zon heeft zich nog niet laten zien.
Maar de jongens spelen beter dan ze ooit gespeeld
hebben. En het is een hele spannende wedstrijd, want
DSVO speelt ook heel erg goed. Ze zijn lang, maar lang
niet zo goed getraind als onze jongens.

Milou van zes jaar woont de ene week bij papa en de andere week
bij mama. Sinds haar ouders niet meer bij elkaar wonen heeft ze
veel last van boze buien en lijkt soms wel een ander kind. Is ze bij
haar vader dan schreeuwt ze dat ze mama mist en is ze bij mama,
dan wil ze bij haar vader zijn.
Speciaal voor de kinderen uit groep 1 en 2 zullen Stoere Schildpaddentrainers Karlijn en Gonnie, twaalf weken lang een groep
van zes kinderen leren dat de scheiding niet hun schuld is, dat
ze echt niet de enige zijn met gescheiden ouders en dat het
helemaal niet erg is om over je leuke en minder leuke gevoelens te praten met papa en mama. Dit doen ze met oefeningen,
ontspannen spelletjes en onder begeleiding van de coole handpoppen Sam en Rex. Veronique en Chaja zijn de Dappere Dino
trainers in de wijk. Ze zijn er speciaal voor de kinderen uit groep
3 en 4 en zij zullen net als Karlijn en Gonnie hun best doen om
de kinderen vaardigheden bij te brengen die nodig zijn na de
veranderde thuissituatie.
Deze supertrainers van de JGZ, DOCK Utrecht en het Buurtteam
zal vanaf oktober dit jaar beginnen met het helpen van kinderen die gescheiden ouders hebben. De bijeenkomsten zijn op
donderdagmiddag in Buurtcentrum De Leeuw.

De oma van Murad is vorige week overleden. De vader
van Murad is nog erg van slag. Hij is net terug uit Turkije en staat een stukje bij de andere ouders vandaan.
Dan zie ik Murad ineens naar voren rennen en verbeten
vechten met de bal. Hij laat niet gaan, dit wordt een
doelpunt... en jahoor, hij knalt hem erin. Dan loopt
hij naar zijn vader en haalt een foto van zijn oma uit
zijn voetbalsok. Hij kust de foto en geeft hem aan zijn
vader. Deze was voor oma...

“Hij haalt een foto van zijn oma
uit zijn voetbalsok. Hij kust de
foto en geeft hem aan zijn vader.
Dit doelpunt was voor oma...”
We staan allemaal met een brok in onze keel. Wat een
ontroerende actie. En het doet het team ook goed,
want Tim schiet er meteen daarna nog eentje in. In
de pauze wordt iedereen kort geprezen om zijn inzet
en geeft coach Fred hier en daar een handige tip. De
jongens spelen geweldig, we hakken ze lekker in de
pan, de wedstrijd eindigt met 7-4 voor ons.
Bij de koffie vertelt de vader van Murad over de
begrafenis van zijn moeder. En hoe fijn het was om
even in Turkije te zijn, bij familie. Murad is geboren
in Nederland, zijn ouders wonen hier al 18 jaar, maar
Turkije blijft hun thuis. Ik begrijp dat wel. En dit doelpunt, voor oma, met de foto die uit de voetbalsok
wordt gehaald, zal me altijd bijblijven.

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

We kunnen ons voorstellen dat het voor ouders best spannend
kan zijn om je zoon of dochter aan te melden voor de training.
Kijk anders even online naar de wetenschappelijk bewezen trainingen Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s of neem contact
met ons op. Deelname is gratis, er is geen indicatie nodig en we
registreren geen kind- of gezinsgegevens.
Aanmelden kan via: opgroeien@utrecht.nl
Er is een beperkt aantal plekken dus wacht niet te lang.

FOTO YVONNE VAN ZAANEN

We spelen thuis, tegen DSVO. De tegenpartij ziet er
enorm groot uit, ze steken met kop en schouders
boven onze jongens uit lijkt het. Tim wordt meteen
joviaal opgenomen in het team. En als ik koffie ga
halen (dat is zo’n beetje mijn taak geworden) biedt de
vader van Tim aan om mee te lopen. Dit gaat een leuk
seizoen worden.

MENSENWIJK

Wittevrouwen

TEKST PETE BARNES

Voor ieder wat wils!
Het nieuwe theaterseizoen is van start, en dat betekent dat
het ook bij ZIMIHC theater Wittevrouwen weer bruist in het
gebouw. Er wordt weer volop gerepeteerd door theatergroepen, koren, dansers, muzikanten en andere kunstenaars. Veel
van deze groepen treden ook regelmatig op in ons theater.
Daarnaast exposeren verschillende kunstenaars hun werk in
ons gebouw, om de maand hangt er nieuw werk in onze gangen en foyer. Kom een keer kijken!
Elke woensdagochtend kun je genieten van kunst, cultuur
en ontmoeting tijdens het Creatief Café. Een inloopochtend
voor iedereen vanaf 50 jaar, met koffie, taart, praatjes en
een wisselend programma van onder andere gratis workshops
en voorstellingen.
Zoek je iets leuks om op een zondagochtend met de familie
te doen? Er is een afwisselend programma van kindervoorstellingen voor verschillende leeftijden.
Ook muziekliefhebbers komen bij ons aan hun trekken.
Maandelijks zijn er concerten zoals de ZIMIHC sessies,
Droomconcerten en Piano Meditatie Concerten.
Zijn verhalen meer je ding? Om de maand kun je bij ons terecht om naar verhalen te luisteren. ZIMIHC Vertelt! heeft
steeds nieuwe thema's, vertellers en verhalen.
Natuurlijk speelt ook comedy een belangrijke rol bij ZIMIHC.
Een aantal van onze vaste theatersportgroepen organiseert
elke maand een ZIMIHC IMPRO Comedy avond. We hopen je
snel te zien op de Bouwstraat!

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
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Stoere Schildpadden & Dappere Dino’s
voor kinderen van gescheiden ouders
(groep 1/2 en groep 3/4)

Voetbalmoeder
doelpunt voor oma!

Er komt vandaag een nieuwe speler. En het komt
heel goed uit, want onze beste aanvaller, Madj,
heeft zijn arm gebroken en kan dus zes weken niet
meedoen. De nieuwe jongen komt van SV Kampong
en hij is heel erg goed, weten de jongens. Een echte
spits, dat kunnen we wel gebruiken. Hij heet Tim.

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.
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Het politieke nest
van Jelle Kok
TEKST PETER BOER
RONDE FOTO NIENKE VAN DENDEREN

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? Jelle Kok (38) woont in Voordorp.

Waarom blijven we ons altijd herinneren
waar we waren toen de wereld ineens
anders was. Dat we soms in detail weten waar we waren en wat we voelden.
Je kan lijstjes maken van wat tachtigers,
zestigers en dertigers zich blijven herinneren toen er iets vreselijks gebeurde:
een aanslag, een moord of het begin van
een oorlog.

“Ik was jong, maar
dat rechtvaardigheidsgevoel zat er dus vroeg
in bij mijˮ
Jelle Kok is zeven jaar als hij de eerste
beelden van de Golfoorlog ziet. “Mijn
moeder heeft mijn kinderjaren in Delft
heel mooi vastgelegd met dit fotoalbum.
Op de foto zie je dat ik treurig kijk. Ik zit
klaar voor carnaval op school en heb de
muts van mijn zus Hilda op. Het is februari 1991 en de Golfoorlog is begonnen.
Irak is een heel ver land, is mij verteld.
In carnaval had ik natuurlijk geen zin
meer. Een feest ga je niet vieren als er
oorlog is. Ik nam het heel serieus. Op die
ochtend ben ik niet naar school gegaan.

18
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Mijn moeder belde mijn meester, dan ik
niet zou komen vanwege de oorlog. De
meester vond dat wel raar, maar accepteerde het. Je kunt veel over die foto
zeggen, over het kind dat ik toen was;
nog zo jong en met een groot rechtvaardigheidsgevoel.” Jelle lacht, slaat het
fotoalbum dicht en zegt: “Ik was jong,
maar dat rechtvaardigheidsgevoel zat er
dus vroeg in bij mij. Dat gevoel is in de
loop van de jaren gebleven. Ik vind ook
dat ik mij geëngageerd mag noemen. Die
twee begrippen groeiden met mij mee tot
wie ik nu ben. Van het carnaval op school
weet ik me niets meer te herinneren.”
De Duif
“Ik weet niet beter dan dat mijn ouders
altijd op GroenLinks stemden. Wij woonden in een grote twee-onder-een-kapwoning middenin Delft. Mijn vader ging
na de HBS als achttienjarige uit Drachten
naar Delft om Bouwkunde te studeren;
hij bouwde zijn eigen huis: De Duif en
zo heet het nog steeds. Het is niet een
gewoon huis zoals dat waarin ik nu woon.
De Duif is een huis met meerdere mogelijkheden en functies. Mijn vader heeft
het bedacht in een tijd dat het vrij gewoon was om met meer gezinnen onder
een dak te wonen. In De Duif woonden

“Op mijn manier was
ik heel geëngageerd.
Ik had toen meer
dan nu politieke
ambities”
we met twee gezinnen. Het was er altijd
druk en gezellig. Er werd veel gepraat en
en we aten vaak met elkaar. In het huis
had mijn vader ook een ruimte gecreëerd
waar hij wekelijks met zijn koor repeteerde. Het was ook de plek waar we met de
buren sinterklaas vierden en waar wij dagenlang hutten bouwden. Ik ben er altijd
heel gelukkig geweest.”
Kind van Paars
“In 1987 gingen mijn ouders uit elkaar.
Mijn moeder verhuisde met de kinderen
naar de Indische buurt in Delft; er bleef
altijd goed contact met mijn vader. Mijn
ouders hadden een co-ouderschap. Mijn
vader hertrouwde toen ik zestien jaar was
en op het vwo zat. Aan de grote tafel in
De Duif discussieerden we over politiek,
het koninklijk huis en veel meer. Mijn vaders tweede vrouw was, en is, uitgesproken republikein. Wij konden goed discussiëren over politiek en zochten ook de
tegenstellingen op. Tussen ons was vanaf
het begin hierover een goede klik. We genoten beiden van de discussies. Zelf heb
ik niet zo’n bezwaar tegen het koninklijk
huis. Ik was echt een kind van Paars met
het eerste en tweede kabinet Kok. Voor
mij was de periode van Paars I en II de
tijd dat ik meer en meer politiek bewust

Jelle, 7 jaar oud en het huis De Duif, waar hij opgroeide

“Ik ben veel te ongeduldig voor de lokale politiek,
dat gaat me allemaal te langzaamˮ
werd. Op mijn manier was ik heel geëngageerd. Ik had toen meer dan nu politieke
ambities.”
Dynamiek
“Het waren de jaren rond de eeuwwisseling. Ik volgde de opkomst van Pim
Fortuyn op de voet. Ik zat in het laatste jaar van het vwo, studeerde op mijn
kamer en luisterde dan altijd naar Ruud
de Wild; ook op die bewuste avond van 6
mei 2002. Ik luisterde naar zijn interview
met Pim Fortuyn. Niemand had kunnen
bedenken wat kort daarna zou gebeuren.
Er broeide toen wel iets in de samenleving. Ik vond Fortuyn een interessante
man. Dit jaar zag ik op televisie ‘Het jaar
van Fortuyn’. In de serie hoor je Wim Kok
zeggen: ‘dat ik het niet heb gezien’, doelend op die onvrede. Ook nu is er veel
onvrede, de schandalen stapelen zich op
en ondertussen hebben we de langstzittende premier. Ik ben wel van mening
dat Pim Fortuyn erg op een voetstuk is
geplaatst. Het was Pim voor en Pim na
en met ‘Pim aan de leiding was dit allemaal niet gebeurd.’ Het eerste kabinet
Balkenende (CDA, LPF, VVD) was echt een
slecht kabinet. Het leverde wel een stelletje wereldvreemde ministers op. Eduard
Bomhoff en zijn eigenaardige vergader-

techniek met een belletje op tafel, om
maar wat te noemen. Er moeten, vind ik,
af en toe mensen opstaan die net even
afwijkend zijn en een andere dynamiek
met zich meebrengen. Daarom vind ik
Geert Wilders soms briljant in zijn manier
van debatteren. Ik ben het niet met hem
eens, maar de manier waarop hij debatteert, vind ik mooi; al is het vaak verre
van netjes wat hij zegt. Door de komst
van Thierry Baudet heeft hij in zijn manier van debatteren nog meer de rand op
moeten zoeken en dat is niet ten goede.”
Ongeduldig
“Het huidige klimaat vind ik te gepolariseerd en weinig aantrekkelijk om actief
aan politiek te gaan doen. Ik ben veel
te ongeduldig voor de lokale politiek.
Dat gaat me allemaal te langzaam. De
lange weg die je dan moet gaan om echt
wat te kunnen betekenen: partijbijeenkomsten bezoeken en zaaltjes afstruinen
waar steeds diezelfde boodschap wordt
verkondigd. In mijn dagelijks werk met
Bridgeline kan ik mijn eigen tempo bepalen. Met Bridgeline help ik organisaties
meer impact te maken; onder andere door
het vergroten van innovatie en ondernemerschap. Dat doe ik ook in het hoger
onderwijs.”

Volt
“Daar passen de ideeën van Volt goed
bij. Voor mij is het een belangrijke partij.
Hoe ze bijvoorbeeld het bedrijfsleven,
het onderwijs, de zorg, de Nederlandse
overheid, maar ook de Europese Unie
willen vormgeven, passend in de 21ste
eeuw. Mij spreekt het ook aan om op
scholen een warme lunch te serveren. Nu
lijkt veel in de EU soms tot stilstand gekomen. Traditionele partijen roepen nog
over banen en ik denk dat je door anders
te kijken werk kunt creëren. Met mijn manier van werken heb ik wel gemakkelijk
praten.
Het is jammer dat Volt het gedoe binnen
de partij niet slim heeft opgelost. Dat
blijft te lang doorsudderen; hun ideeën
vind ik goed. Ik mis vaak nieuwe ideeën
om zaken aan te pakken. Ik merk dat ik
afgestompt raak van alle problemen in de
wereld en er ook emotioneel van kan worden. Dat heeft misschien ook te maken
met de komst van onze tweede dochter in
januari. Mijn wereld is nu even een stukje
kleiner en daar geniet ik ook erg van.”
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Kind aan het woord
Arthur (9) woont met mama Barbara, papa
Jochem, zus Carlijn (12), zus Iris (4) en
poes Kiki in Voordorp. Arthur is in dit huis
geboren.

“Elke vrijdag hebben
we famile-filmavond
met lekker eten voor
de tv!”

NATUUR

Zwam zonder vliegen
TEKST EN FOTO TIENEKE DE GROOT

De bodem zit vol leven. Mollen, wormen, duizendpoten,
andere minibeestjes en bacteriën woelen en krioelen erin
rond. En vergeet het uitgebreide netwerk van schimmeldraden niet. Al met al is de bodem onder onze voeten een
onzichtbare wereld voor ons als bovengrondse bewoners.
Toch manifesteert een deel zich soms binnen ons blikveld.
Dan doel ik niet op een molshoop of een kronkelende regenworm, maar op de ‘vruchten’ van schimmels, namelijk
paddenstoelen of zwammen. Ruim 5000 soorten zijn er
ontdekt in Nederland. Vooral in de herfst komen deze tevoorschijn. Een warme grond die vochtig is door onweersbuien en najaarregens en dan ook nog veel voedsel, in de
vorm van afgevallen bladeren, twijgjes en naalden: een
ideale combinatie voor schimmels om in razend tempo te
groeien.
Vorig najaar kwam ik in Voordorp vliegenzwammen tegen - het
bekende beeld van jonge en oudere rode zwammen met witte
stippen. Die stippen zijn restanten van het witte vlies waarin
de zwam onder de grond groeit vanuit een spore (zaadje). Bij
het groter worden wurmt de jonge zwam zich boven de grond
en barst uit dit vlies dat zich opkrult in diverse witte vlokken bovenop de paddenstoelenhoed. Bij regenbuien worden die
stippen er vaak afgespoeld. Vandaar dat er ook geheel rode
vliegenzwammen stonden.
De paddenstoelenwereld kan je indelen in drie groepen: samenwerkers, opruimers, en profiteurs. Vliegenzwammen

horen bij de samenwerkers. De schimmel vormt een bondje met
bijvoorbeeld een berk, beuk of eik dicht in de buurt. Het gaat
om een uitwisseling in wederzijds voordeel. De boom maakt via
de bladeren suikers uit het zonlicht (fotosynthese). Een deel
geeft ze aan de zwam door via de om de boomwortels heen
gewikkelde schimmeldraden. Op hun beurt halen de vliegenzwammen water en mineralen uit de bodem en geven dat weer
door aan de boomwortels. In zware tijden is deze hulp voor de
bomen extra belangrijk!
Wat hebben deze witgestipte rode zwammen trouwens met
vliegen te maken? Die zie ik er zelden op; wel op andere paddenstoelsoorten. Volgens de literatuur maakten veehouders in
vroegere tijden hun eigen landbouwgif. Ze mengden de vliegenzwammen met melk waarin de giftige stoffen uit de paddenstoelen oplosten. Dit heksenbrouwsel trok vliegen aan die
na het drinken bedwelmd raakten en stierven.
Onvoorspelbaarder is wat er gebeurt als mensen vliegenzwammen nuttigen. Je kunt misselijk worden, braken, diarree krijgen, of je spieren en zenuwen raken de kluts kwijt. Maar dan
niet altijd en even heftig. Sommige mensen beweren zelfs dat
je alleen maar hallucinaties krijgt – je beeldt je in dat je kunt
vliegen misschien?
Het is wederom een gortdroge zomer geweest. Wat zijn daarvan de gevolgen voor het schimmelnetwerk? Is het voldoende
vochtig om vruchten te maken, en kunnen we weer genieten
van vliegenzwammen? We gaan het zien het komend najaar.

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.

"Ik wil later striptekenaar worden,
want dat vind ik erg leuk om te doen.
Maar ik ben ook erg goed in rekenen.
Dus waarschijnlijk ga ik na de middelbare school ook wel naar de universiteit. Ik hou van lezen, ik heb net Winterhuis Hotel (Ben Guterson) in huis. Ook
lees ik graag Donald Duck en Dog Man.
Verder zit ik op badminton en op YoBo,
dat is de helft van de tijd Yoga en de
andere helft boxen. Ik speel graag met
mijn vriendje Arjan in de straat of op
het schoolplein (van de OBS Voordorp
of Beiaard) of we gaan naar de dierenweide bij Ons Buiten."
"Vanavond hebben we familie-filmavond met lekker eten voor de tv.
Mijn lievelingseten is pannenkoeken
met Nutella. Op vrijdag eten we vaak
wat makkelijks, patat, pizza of sushi
of zoiets. En ik ga met mijn zussen in
de tent in de tuin slapen. Omdat het
zo warm is nu is dat lekker. Mijn lievelingskleur was vroeger toen ik klein
was oranje maar nu is het gewoon de
regenboog, ik vind alle kleuren mooi!"
"Als ik een superkracht mocht kiezen
zou dat vliegen zin, of teleporteren. Dat
lijkt me ook erg handig!"
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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
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Wijkplatform
Noordoost

Peter herinnert
Schoolschrift

Fun fun fun! Wijkfeest

030 - 737 02 02 sensuitvaarten.nl

TEKST PIA KEMPER

Op 27 augustus was het eindelijk
zover: een groot spetterend wijkfeest!
Georganiseerd door het wijkplatform
in Buurtcentrum de Leeuw. De hele
wijk Noordoost was uitgenodigd.
Lekker eten en drinken werd verzorgd
door Chef Ahmed en Chef Sander en de
muziek kwam van DJ Jerrol Sol, een
live-optreden van een lokale zangeres:
XardonyX (Pascale Kemper) en smartlappenkoor Hopeloos.

Er was een gevarieerd programma: de
nieuwe wijkwethouder Susanne Schilderman stelde zich voor en de uitkomst van
de wijkbrede enquête - die maar liefst
3300 keer is ingevuld door de wijkbewoners - werd gepresenteerd door bureau
Labyrint en werd aan Susanne Schilderman aangeboden. Op deze manier heeft
ze een prachtig inzicht wat er leeft in de
wijk en wat de wensen van de bewoners
zijn.

Voor de kinderen was er een springkussen
en een ijskar gesponsord door Roberto
ijssalon. Albert Heijn de Gaard heeft een
gedeelte van de boodschappen voor zijn
rekening genomen.

Verder was er een informatiemarkt, met
kraampjes van o.a. IVN, Energie-U,
Wederzijds, Wijkwijzer Noordoost, Wijkburea en Armoedecoalitie.

De medewerkers van Buurtcentrum de
Leeuw en DOCK zorgden ervoor dat niemand iets te kort kwam en dat alles soepel verliep. Dat het Wijkplatform Noordoost zorgt voor verbinding in de wijk, is
met dit leuke drukbezochte feest weer
eens dik bewezen. Fantastisch werk door
de organisatoren!
Meer weten
www.wijkplatformnoordoost.nl
wijkplatformnoordoost@gmail.com
Meepraten?
Woensdag 5 oktober, 20 00 uur.
FC Dondersstraat 1 (wijkbureau)
of via Zoom (melden via e-mailadres).

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

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

In mijn dromen komt ze geregeld even langs. Ik ben dan
weer jong. Moeder en ik stappen binnen bij Pompstra, kantoor- en boekwinkel, om een
schoolschrift te kopen. Pompstra verliest ons geen moment uit het oog; bang dat wij een
van zijn boeken zouden oppakken. Boeken moet je natuurlijk wel kunnen beetpakken.
“Nee, nee, niet aankomen. Dat is zonde,” zegt hij. “Ach, laat hem toch even,” reageert
ze en ze kijkt hem met haar donkere ogen aan. Hij duikt snel weg achter zijn toonbank.
We leggen het boek terug en rekenen het schoolschrift af. “Je gaat zo thuis een lekker
stukje schrijven.” Een droom is niet zelden een oud filmpje dat in je hoofd terugdraait.
Begin van deze zomer is haar overlijden niet onopgemerkt gebleven; ze was al oud. Veel
te oud vond ze zelf. In haar hoofd maakte ze, zoals ze mij steeds vertelde, reisjes terug
in haar tijd. “Ik heb haar een beetje leren kennen door jouw columns waarin zij optrad.
Ja optrad, dat is iets anders dan ‘in voorkomen’”, mailde iemand. Ik las ergens ‘Je leert
hoe rauw rouw kan zijn; doortrokken van woede. Hoe oppervlakkig kunnen condoleances
klinken. Je leert hoezeer het bij rouw om woorden gaat; het gebrek aan woorden en het
zoeken naar woorden.’
Achter haar tinnen suikerpot stond het briefje met haar wensen. Lang geleden opgeschreven, met het idee dat het misschien allemaal niet zo lang meer zou duren. Een paar
jaar geleden gaf ze het aan mij. “Dan weet je wat je doen moet.” Het briefje zat lang
in mijn portemonnee, want waar bewaar je zoiets. Ik kende de muziek die ze erop had
gezet. We hebben er vaak naar geluisterd; onder meer Somewhere uit The West Side Story.
Dan niet gezongen door een willekeurige zangeres. Nee, door de echte uit de film met
Natalie Wood en Richard Beymer. We hebben als kind allemaal de film met haar gezien.
Het hoorde bij onze opvoeding. De oude LP, de hoes bijeengehouden door veel plakband,
heb ik deze zomer veel gedraaid; met het steeds trager wordend Somewhere aan het eind.
De laatste twee jaar woonde ze in een verpleeghuis vlakbij mij. Ik kwam drie, vier keer
in de week bij haar. We lazen poëzie en luisterden naar muziek. Door personeelstekort
bleef ik soms in de gezamenlijke huiskamer voorlezen. Een vreemde rol, vind ik, terwijl de
zorgmedewerker achter de laptop zit met de smartphone. Wat doet die man hier? Moeder
maakte dan al gauw een terugtrekkende beweging. “Kom we gaan naar huis. Hier valt
niets beleven.”
De vele bezoekjes mis ik niet, al hoorde het bij mijn dagelijks bestaan. “Wat was, is geweest, en door,” een van haar vele uitdrukkingen. Ik mis wel haar taal; die mengelmoes
van Engelse en Nederlandse woorden.
Nu heb ik een schoolschrift gekocht; het ligt nog onbeschreven voor me op tafel. Het is
de hoogste tijd om te beginnen, maar eerst zet ik nog een keer The West Side Story op.

VBU
VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd betaalbaar veelzijdig

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

AGENDA

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

Buurtmarkt Stalau ZONDAG 25 SEPTEMBER van 12.00-17.00 uur
Goeman Borgesiuslaanpark. Met springkussen, schminken, poffertjes,
workshops en rommelmarkt
Sint Maarten vrijdag 11 november om 18.00 uur verzamelen
op schoolplein van De Beiaard, Van Loonlaan 46. Neem je eigen
lampion mee!
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FOTO VICKY PRONK TEKST MAURICE HENGEVELD

De oude Tuinwijk

De buurt Tuinwijk in Noordoost is na 1900 ontstaan en
heeft als geheel een wisselend karakter. Bijzonder is
echter 'De oude Tuinwijk', een in Amsterdamse School
opgetrokken buurt met de status van rijksmonument.
De buurt bestaat uit 180 woningen tussen het (inmiddels
gedempte) Zwarte Water en de Kwakeldijk en is vanaf 1921
gebouwd met de stenen die overbleven na de bouw van
De Inktpot, het derde hoofdgebouw van de Nederlandse
Spoorwegen. ‘De oude Tuinwijk’ vormt de basis van Tuinwijk. De buurt werd in 2008/2009 geheel gerenoveerd en
bestond in 2021 honderd jaar. Wij vonden er deze parel in
de Van der Mondestraat in gebruik als buurtstalling voor
fietsen en buurtmuseum in de etalages.

