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Redactie
De decembermaand kan voor veel De decembermaand kan voor veel 
mensen een lastige tijd zijn. Feest-mensen een lastige tijd zijn. Feest-
dagen zijn alleen maar leuk als je dagen zijn alleen maar leuk als je 
ze kan vieren met familie of vrien-ze kan vieren met familie of vrien-
den. Als je alleen thuis zit is het den. Als je alleen thuis zit is het 
een akelig gedoe en erg confronte-een akelig gedoe en erg confronte-
rend. Mijn verzoek is daarom: help rend. Mijn verzoek is daarom: help 
elkaar! Ken je een eenzame buur, elkaar! Ken je een eenzame buur, 
vraag hem of haar te eten. Schuif vraag hem of haar te eten. Schuif 
een stukje op, je kan vast wel wat een stukje op, je kan vast wel wat 
missen en een bordje erbij is vaak missen en een bordje erbij is vaak 
een kleine moeite en een groot  een kleine moeite en een groot  
plezier!plezier!
Genoeg leuke tips in dit nummer: Genoeg leuke tips in dit nummer: 
Vraag de verhalenverteller of ga Vraag de verhalenverteller of ga 
met kinderen naar Theater Filiaal, met kinderen naar Theater Filiaal, 
of maak muziek met de BuurtBand... of maak muziek met de BuurtBand... 
kijk bij Hallo Buur(t) of de Volks-kijk bij Hallo Buur(t) of de Volks-
universiteit. Er is zoveel mogelijk!universiteit. Er is zoveel mogelijk!
Het avontuur wacht...Het avontuur wacht...
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Hoofdredactie & initiatief: Puck ’t Hart 
Eindredactie: Stephanie de Blieck
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Oplage: 15.000 huis-aan-huis
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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 Mens en Wijk wordt gemaakt met bijdragen 

van DOCK, ZIMIHC, Wijkplatform Noordoost,van DOCK, ZIMIHC, Wijkplatform Noordoost,

Hallo Buur(t) en het Initiatievenfonds.Hallo Buur(t) en het Initiatievenfonds.

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit de wijken 

Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Veemarkt, 

Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatslie-

denbuurt, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat-

buurt en Wittevrouwen. 

FOTO EN TEKST PUCK 'T HART

Job On
Pieter Vermeer (37) woont met zijn vriendin en twee zoontjes (van 1 en 2,5) 
in een mooie bovenwoning in de Vogelenbuurt. Hij is afgestudeerd als archi-
tect, maar zijn eerste baan werd na een jaar abrupt gestopt. Toen Pieter ineens 
werkloos thuis zat, ging hij wekelijks koffiedrinken met een paar lotgenoten. 
Daaruit ontstond een netwerkclub voor werkzoekenden: stichting De Broekriem. 
Inmiddels heet het Stichting JobOn en is het een snelgroeiende organisatie in 
18 regio’s in Nederland. Maar het hoofdkantoor zit in Utrecht. En Pieter is het 
kloppende en enthousiaste hart van deze Utrechtse stichting.

Pieter: “Stichting JobOn biedt trainingen, workshops en webinars voor iedereen die 
werk zoekt of vanuit een baan iets anders zoekt. En het mooiste van JobOn is: alles 
is gratis! Wil je meer regie over je loopbaan? Wij helpen je en bieden je alle hulp. Een 
van onze projecten is het FutureLab. Dat programma bestaat uit drie online bijeen-
komsten van twee uur. We hebben daar ook een hele gave Escape Room bij ontwik-
keld. De basis is vanuit het gegeven dat steeds meer banen om digitale vaardigheden 
vragen. Als je duurzaam beschikbaar wil blijven, zal je daar iets aan moeten blijven 
doen. Dat doen we altijd met een positieve mindset. En we leren je hoe leuk het is om 
te blijven leren en we informeren je over de invloed van digitalisering op de banen 
van nu en de toekomst.”

“Ik woon met mijn gezin om de hoek bij de Torteltuin. Omdat we geen eigen tuin 
hebben, voelt dit voor mijn zoons als hun achtertuin. Ik ontmoette daar een tijdje 
terug een Oekraïense vrouw. Met haar ben ik speciale trainingen voor Oekraïners gaan 
ontwikkelen. Die willen ook allemaal werk, maar hoe werkt het hier? Zo proberen we 
met Stichting JobOn klaar te staan voor inwoners van Utrecht die bezig zijn met hun 
loopbaan."

Drie tips om in 2023 je droombaan te creëren:
1. Ga in gesprek met mensen die het werk doen dat jij zou willen doen.
2. Kijk binnen je werk welke mogelijkheden er zijn voor verdieping of verbreding.
3. Doe mee met een van onze workshops of trainingen! Kijk op de website voor het  
 aanbod en geef je meteen op, bijvoorbeeld voor het FutureLab.

JobOn is tijdens kantooruren bereikbaar via WhatsApp op 06-4086 1925
www.jobon.nl, info@jobon.nl

Bijzondere 
ondernemer
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“Door te lopen tijdens het 
praten, is je blik weer even 
letterlijk naar voren gericht”

Marlies Kamperman (49)
Marlies is wandelcoach en richt zich 
vooral op mantelzorgers. Ze is zelf 
als oudste dochter nu ruim twee jaar 
mantelzorger van haar moeder, die 
om de hoek woont. Marlies woont al 
vijftien jaar met haar man en twee 
dochters in Tuindorp Oost en werkt 
daarnaast als projectleider bij het 
ROC. 

“Wat veel mensen zich niet realiseren 
is dat mantelzorger worden niet altijd 
een keuze is, maar dat het op je pad 
komt en je het gewoon doet. De 
zorgvragen komen vaak op onver-
wachte momenten. Daarmee kan het 
ook stressvol zijn naast je baan en je  
gezin. Hou alles maar eens in balans. 
Mantelzorger zijn is veel meer dan 
steunkousen aantrekken en bood-
schappen doen."

“Ik betrek de natuur in mijn coachings- 
gesprekken. Buiten ben je je meer  
bewust van de seizoenen en kom je 
tot ontspanning. Door te lopen tijdens 
het praten, is je blik weer even letter-
lijk naar voren gericht. Ik wandel het 
liefst in het bos bij Groenekan of het 
Noorderpark.”

Ben je ook mantelzorger, wil je je hart 
luchten, praten met iemand die je be-
grijpt en zonder oordeel is? Kijk dan 
op de website van Marlies: 
www.samenstappenzetten.nl

FOTO EN TEKST SUZANNE ALTING
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Op deze woensdagmorgen praat ik met 
dirigent Twan Stekelenburg (45) en een 
van de bandleden: Albert Smit (54). Dit 
is voor Twan de eerste BuurtBand die hij 
begeleidt, hij werkt al wel langer voor 
Fort van de Verbeelding. Twan: "Muziek is 
goed voor iedereen: voor kinderen, voor 
ouderen, voor mensen die ziek zijn of 
eenzaam. Muziek zorgt voor verbinding, 
voor vreugde." 

Fort van de Verbeelding is een groep 
muzikanten die vanuit Utrecht in heel 
Nederland grootschalige en veelkleurige 
muziekprojecten initieert en uitvoert. In 
de projecten wordt muziek ingezet als 
middel om los te maken, te betoveren en 
te verbinden. De BuurtBand is een groot, 
divers, vrolijk & toegankelijk muziekpar-
ticipatieproject voor deelnemers met en 
zonder een beperking. Er wordt onder an-
dere gespeeld op instrumenten als Bat-
phones (grote gestemde pvc-buizen) en 
Schellenbomen (mooie stokken, gemaakt 

met bierdopjes en linten). Deelnemers 
die een eigen instrument bespelen kun-
nen die meenemen.

Albert zit nu bijna een jaar bij de Buurt-
Band: "De BuurtBand is ontstaan in de 
coronatijden, en het is zo nodig in deze 
tijd, met zoveel eenzaamheid. We kunnen 
de mensen op deze manier persoonlijk 
meenemen in een groep. Ik heb zelf 7 
jaar terug een hersenaandoening gekre-
gen, toen kon ik een tijd niet werken en 
heb ik cultuur ontdekt. Nu heb ik weer 
een vaste baan in de logistiek en zing ik 
in drie koren en in de BuurtBand."

Mensen met een (licht) verstandelijke be-
perking worden ook betrokken. Zo komen 
er elke week twee mensen uit de Wijde 
Doelen: Jet en Elise. 

Twan: "We zijn nu met ongeveer twin-
tig man. Drie gitaristen, een basspeler,  
iemand op de piano en iemand op drums. 

Daarnaast de mensen op de zelfgemaakte 
instrumenten. Veel mensen komen kijken 
naar de repetities. Het ziet er gewoon zo 
gezellig uit en dat werkt aanstekelijk."

Albert: "We zingen echt vanuit het hart. 
Je kunt hier op een andere manier je-
zelf zijn. Voor iedereen is aandacht, en 
Twan legt alles goed en rustig uit. Samen  
muziek maken is een prima leerschool 
voor samen leven..."

Twan: "We spelen steeds 15 weken en dan 
geven we ergens een concert. Eind janu-
ari gaan we weer een concert geven! Kom 
vooral kijken!"
Twan heeft conservatorium gedaan en 
speelt zelf saxofoon. "Het fijne van  
muziek maken is dat het een alomvat-
tende natuurkracht is die je volledig kan 
overspoelen. Uitdagen en aanvaarden. Ik 
ben zelf volledig verslaafd aan muziek en 
dat breng ik heel erg graag over!"

Albert:"Muziek maken verbindt, je voelt 
dat je leeft, je wordt mens en je hoort 
erbij. Alle verschillen vallen weg, we zijn 
allemaal gelijk. En dat is zo'n mooi ge-
voel. Onze maat is de vrolijke noot."

Twan: "Er hangt hier altijd een positieve 
sfeer, we heten elkaar welkom en je kunt 
geen fouten maken. Mensen geven elkaar 
ook vaak complimenten, dat is erg leuk. 
Als iemand afwijkt is dat prima, iedereen 
mag zichzelf zijn."  

Fouten maken mag
Ik blijf bij de repetitie en zing uit volle 
borst mee. De teksten komen op een groot 
scherm. En Twan doet precies voor wat 
we moeten doen met de stok. Maar als 
je een keertje een fout maakt, geeft dat 
gelukkig niet. Wat een fijne sfeer heerst 
hier en wat is het gezellig om zo samen  
muziek te maken en te zingen. Het  
enthousiasme van Twan werkt inderdaad 
echt aanstekelijk. Als ik even niet meer 
weet wat ik moet doen, kijk ik naar hem 
en dan wordt het weer duidelijk. Voor  
iedereen is deze vorm van zingen en  
muziekmaken goed te doen dus. Als ik het 
kan, kan jij het ook!

Wat is de favoriete plek in de wijk?
Dat vragen we altijd aan iedereen die we 
interviewen, dat levert leuke tips op.
Twan:"Dat is voor mij de Voorveldse  
Polder, daar ren ik mijn rondjes en kom 

ik regelmatig tot rust. Een heerlijke plek, 
echt een verademing in de wijk."
Albert: "Elke dag drink ik koffie bij  
Koffie75, op de Poortstraat, ook echt een 
verbindende plek in de wijk. Bij ZIMIHC 
ben ik ook erg graag! Dit is echt een fijne 
plek."

Doe je mee met de BuurtBand?
Elke woensdag van 10.30-11.30 uur in  
ZIMIHC Theater Wittevrouwen, Bouw-
straat 55. Kom gewoon een keertje langs. 
Er is gratis koffie met taart na afloop!

Wil je meer weten?
Je kunt als je vragen hebt ook altijd een 
mailtje sturen naar de dirigent:
toko.van.twan@gmail.com

Of kijk of de website
www.fortvandeverbeelding.nl

De BuurtBand
verbinding door muziek

TEKST PUCK 'T HART FOTO'S VICKY PRONK

De BuurtBand oefent iedere woensdag van 10.30-11.30 uur in het ZIMIHC  
theater Wittevrouwen. Gratis en voor iedereen, en heel belangrijk: na afloop is 
er ook koffie met taart! Iedereen die wil, kan meedoen: met of zonder muzi-
kale achtergrond, met of zonder verstandelijke beperking. Begeleiding is door 
de bevlogen dirigent Twan Stekelenburg van Fort van de Verbeelding. 

“Er hangt hier altijd 
een positieve sfeer, we 
heten elkaar welkom”
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Frederique Josemans verzorgt sinds 2020 
de marketing en communicatie van en 
voor Het Filiaal. “We laten niet alleen 
zien wát we maken, maar ook graag hoe 
we het maken”, licht zij de missie van 
het jeugdtheatergezelschap toe. “We 
prikkelen de verbeeldingskracht met spel, 
(live)muziek en zang, poppen, objecten 
en (livevideo) beeld. Het Filiaal brengt 
drie à vier voorstellingen per jaar en ver-
zorgt ook kunsteducatie. Rond elke voor-
stelling wordt ook lesmateriaal voor het 
basisonderwijs ontwikkeld”, zegt Frede-
rique. “Niet alleen als voorbereiding op 
een theaterervaring, maar ook om kinde-
ren te verleiden buiten de lijnen te den-
ken en ze te stimuleren om met een open 
blik naar de wereld te kijken.” 

Inmiddels is ook Monique Corvers aange-
schoven, oprichter van Het Filiaal. “Wat 
is er mooier dan het stimuleren van de 
gedachte ‘hé, daar mag ik ook naar bin-
nen’ bij kinderen als zij een theater pas-
seren.” 

Groeiende bekendheid  
Frederique: “Het Filiaal is in 1994 ont-
staan vanuit een Utrechtse studentenka-
mer met toen uiteraard nog zeer beperkte 
middelen. Met een subsidie vanuit het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, ik geloof 
iets van 2000 gulden, konden wij ons ge-
zelschap oprichten. In 1995 speelden we 
een voorstelling voor een festival, waar-
mee wij ook landelijk in beeld kwamen. 
Kort daarna werden wij gespot vanuit de 
Verenigde Staten en begonnen wij aan 
een Amerikaanse tour. Door die inter-
nationale bekendheid gingen er ook in  
Nederland meer dan voorheen deuren 
open. Ons gezelschap bleek ‘artistiek 
interessant’ vanwege ons heldere hand-
schrift en onze grote gereedschapskist! 
Ik heb het dan over het gebruik van een 
universele taal die het mogelijk maakt 
om complexe verhalen helderder te ver-
tellen en over de rijkdom aan gemengde 
disciplines, zoals acteurs, componisten/
musici, poppenmakers en –spelers, tech-
nici. Dat maakte veel binnenlandse en 

ook buitenlandse samenwerkingen en 
tours mogelijk. We spelen in theaters 
en voor de kleinsten ook op school en 
reizen nationaal en internationaal, van 
Groningen tot Goes en van Sydney tot 
Shanghai.” 

Actuele poppenvoorstelling
Ons gesprek vindt plaats in de periode 
dat Filiaal theatermakers druk bezig is 
met de voorbereidingen voor POPpulisme, 
een grappige poppenvoorstelling met een 
donker randje over manipulatie. “Een bij-
zonder actueel thema”, stelt Monique. 
“Kijk maar naar de wereld om je heen, je 
ziet het op veel plekken! Ook hier is het 
gezelschap internationaal en divers, wat 
ons in de gelegenheid stelt om weer een 
prachtige voorstelling te maken. De suc-
cesvolle toneelschrijfster Eva Gouda ver-
zorgde het script, Gábor Tarján compo-
neerde de muziek, die wordt uitgevoerd 
door de uit Istanbul afkomstige Dirge 
Seçil Kuran met slagwerk, elektronica en 
zang. En dan is er nog Eva Arends die 

TEKST MAURICE HENGEVELD

Theater Filiaal prikkelt je verbeelding
Verdiepend en veelzijdig jeugdtheater 

Het Filiaal theatermakers is als Utrechts jeugdtheater-
gezelschap gevestigd aan de Kapelweg op Fort Blauw- 
kapel. ‘We zijn denkers, onderzoekers, beeldbouwers, 
musici en bovenal makers van theater!’, valt er te le-
zen op de website van Het Filiaal. Met hun voorstel-
lingen willen ze jong en oud graag raken in hart en ziel 
met voldoende ruimte voor verbeelding, zodat bezoe-
kers meer zien dan alleen hun eigen werkelijkheid. Een 
echte aanrader! 

MELD JE NU AAN VOOR HET COOLSTE
 HUISWERKINSTITUUT VAN NEDERLAND

TALENT 
POWERED 
BY HIP

BILTSTRAAT 144, UTRECHT // 030-3030648 // UTRECHTOOST@INSTITUUTHIP.NL // WWW.DITISHIP.NL

de poppen en kostuums ontwerpt, het 
poppenspel door Alidtcha Binazon, Ba-
rend van Daal en Ramses Graus en het 
decorontwerp door de uit Sint Petersburg 
(Rusland) afkomstige Aleksandra Pershay. 
Ieder op zijn of haar gebied een talent of 
expert en dus heerlijk om in die samen-
stelling samen te werken.” 

Het gebouw van hoop
Duidelijk trots is Monique op het gezel-
schap en de samenwerking binnen het 
vaste team en de soms wisselende teams. 
Dat zorgde tijdens de pandemie en alle 
maatregelen daaromheen voor best wat 
hoofdbrekens, stelt zij. “Theaters waren 
dicht en voorstellingen moesten soms 
meerdere keren worden omgeboekt. Sa-
menkomen en repeteren, try-outs en voor-
stellingen waren onmogelijk. Dat vergde 
best wat van iedereen. Als geschenk uit 
de hemel kwam toen deze locatie aan 
de Kapelweg op Fort Blauwkapel op ons 
pad via De Plaatsmaker. Die organiseert 
ruimte voor kunstenaars, creatieven en 
culturele instellingen. Voorheen zaten 
we in Wittevrouwen, maar deze eigen  

locatie biedt ons gelegenheid om er onze 
eigen invulling aan te geven. Belangrijk 
daarbij is de intieme sfeer en setting en 
natuurlijk ook de inrichting, die wij zelf 
hebben kunnen vormgeven. Ons kantoor, 
het atelier, waar wij ook jonge makers de 
gelegenheid bieden zich te ontwikkelen, 
de theaterstudio en onze sfeervolle zaal. 
We voelen ons hier thuis.”

Voorstellingen en educatie 
“Voorstellingen van Het Filiaal zijn niet 
alleen leuk voor kinderen, maar ook voor 
volwassenen”, stelt Monique. “En wij 
voeren hier nu ook in eigen huis voor-
stellingen op”, vult Frederique aan. “Deze 
locatie biedt ons de gelegenheid om kin-
deren en hun ouders te ontvangen en in 
ons aanbod vind je zowel voorstellingen 
als workshops, bijvoorbeeld tijdens de 
schoolvakanties. En die activiteiten brei-
den we wellicht nog verder uit. Graag ver-
vullen we daarbij een rol op lokaal niveau 
of zelfs buurtniveau. Families uit de stad 
of uit de buurt ontvangen we hier van-
zelfsprekend heel erg graag.” Ook wordt 
er door Het Filiaal geëxperimenteerd met 

wat ‘relaxed performance’ wordt genoemd, 
prikkelarme voorstellingen. En bijvoor-
beeld met het gebruik van gebarentaal. 
Sinds het zogenaamde ‘Irma-effect’ van 
de coronapersconferenties wint gebaren-
taal in Nederland aan populariteit, ook 
in theaters. Relaxed Performances zijn in 
het buitenland al veel gewoner.  

Filiaal speelt thuis 
(tijdens schoolvakanties)
Bijvoorbeeld in december Mevr. Ophelia, 
een parel van een voorstelling die de hele 
wereld al over reisde en in de afgelopen 
kerstvakantie ‘thuis’ gespeeld wordt. 
De première van POPpulisme is op 5  
februari 2023 in de Stadsschouwburg. 

In veel opzichten is Het Filiaal wat ons 
betreft een aanrader dus… en praktisch 
om de hoek.   

Voor meer informatie: 
www.hetfiliaal.nl      
Kapelweg 7, 3566 MK Utrecht
030-273 4956

Spelers van Filiaal theatermakers tijdens 
de start van de repetities met de eerste 
versie van hun pop.

ADVERTENTIE
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Dibbe (14 jaar) werkt inmiddels zeven 
maanden bij Tijm Tuinwijk. Tijm (Pie-
ter Nieuwlandstraat) stond al eerder in 
Mens en Wijk en kennen we  van de 
heerlijke gezonde afhaalmaaltijden,  
het gezellige terras en het café vol met 
planten. Van vrienden hoorde Dibbe 
over deze baan. Hij heeft een e-mail  
gestuurd en snel daarop volgde een 
sollicitatiegesprek. Na een korte  
inwerkperiode is hij enthousiast  
begonnen in de spoel. Acht weken later 
werd aan hem gevraagd of hij ook in de 
keuken wilde werken. Nu combineert 
hij beide functies. 

Dibbe zit in het derde jaar van X11. Dib-
be: "Ik heb  voor deze school gekozen 
omdat je weinig huiswerk hebt, veel pro-
jecten en originele vakken zoals drama, 
foto’s bewerken, onderzoek & ontwerpen 
en beeldende vorming. Momenteel werk 
ik met klasgenoten aan een project over 
de veiligheid op Hoog Catharijne. Cen-
traal in dit onderzoek staat ‘Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat er minder wordt ge-
stolen?’"

In zijn vrije tijd is Dibbe graag buiten 
met zijn vrienden. Daarnaast vindt hij het 
leuk om te koken en te bakken. "Bij Tijm 
staan voornamelijk populaire gerechten 
op het menu. Zelf maak ik graag cakes, 
taarten en pastaovenschotels. Ook ga ik 
graag op vakantie. Afgelopen zomer ben 
ik naar Frankrijk en Italië geweest en heb 
ik een zeilreis gemaakt." 

"We hebben het hier 
bij Tijm met elkaar 
heel gezellig!" 

Inmiddels kan hij afwassen met vaart. En 
blijft hij oefenen om de pokébowl op een 
zo mooi mogelijke manier op te schep-
pen. Het belangrijkste vindt Dibbe dat de 
keuken schoon blijft. 

Dibbe: "Bij Tijm dragen we geen werkkle-
ding. Pas had ik mijn nieuwe t-shirt aan-
getrokken naar het werk. Dat was echt niet 
handig. Ik had helaas satésaus over mijn  
nieuwe t-shirt gesmeerd..."

"Vaak begin ik rond vijf uur met wer-
ken. We staan dan met vier of vijf Tij-
mies in de keuken en twee Tijmies 
aan de bar. We hebben het hier bij 
Tijm met elkaar heel gezellig. Maar 
het is ook belangrijk dat je goed kan  
focussen en dat je vragen durft te stellen. 
Je kunt hier namelijk altijd om hulp vra-
gen. Wanneer iemand bijvoorbeeld niet 
kan werken wordt dat altijd opgelost in 
de groepsapp en we doen leuke dingen 
met elkaar zoals teamuitjes."
 
Hoelang zien we Dibbe nog als Tijmie? 
"Als ik zestien ben mag ik in de bedie-
ning," glimlacht hij.  "En later wil ik  
politieagent worden!" 

Tip van Dibbe: altijd rustig blijven! 

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

VAKGARAGE AUTOWEERD UTRECHT

JONG & WERK De afwasser & kok
Voor deze rubriek praat Ella Selles steeds met een andere jongere uit de 
wijk. Dit keer met Dibbe van 14 jaar die bij Tijm in de keuken werkt. 

TEKST EN FOTO ELLA SELLES

 

'Oefenen op de perfecte pokébowl bij Tijm!'

“Dit is het mooiste afscheids-
cadeau dat ik heb gekregen” 

Frans de Vette (78)
Verhalenverteller
Frans woont met veel plezier 
met zijn vrouw Marijke in 
Voordorp, in het Groene Dak. 
Hij vertelt een mooi verhaal.

"Het is een verhaal van twintig minu-
ten en ik heb het nu 42 keer verteld. 
Dat doe ik voor iedereen die het leuk 
vindt. Ik kom bij mensen thuis, vertel 
het verhaal aan iemand persoonlijk, of 
aan een stel of een gezin. Het vertel-
len begon eigenlijk met het voorlezen 
aan mijn zoon Kaj. Die was zeven toen 
we dertig jaar geleden in het Groene 
Dak kwamen wonen. Ik heb toen het 
Oneindige Verhaal van Michael Ende 
gelezen en begon dat te vertellen, 
in twee delen. Zaterdag ga ik op een 
verjaardag het verhaal vertellen. Daar 
krijg ik dan 100 euro voor, maar ik doe 
het gewoon gratis als het 1 op 1 is." 

"Ik woon hier met veel plezier. Het 
Groene Dak is een unieke plek, de 
eerste ecowijk in Utrecht. We wilden 
met groene daken een contrast vormen 
met al het wit van Voordorp. Maar het 
was toch belangrijker dat we het re-
genwater konden opvangen en herge-
bruiken."  

"Ik was de laatste tien jaar van mijn 
werkende leven zakelijk leider van 
STUT theater, en daarnaast was ik do-
cent op de Nationale Vertelschool. Nu 
ben ik met pensioen. Toen mijn huis-
arts ging stoppen, wilde ik hem en zijn 
vrouw een mooi persoonlijk afscheids-
cadeau geven. Dus ik heb mijn verhaal 
verteld. Hij zei: 'Dit is het mooiste af-
scheidscadeau dat ik heb gekregen!'"

Dus hierbij de oproep aan iedereen...
Nodig Frans een keertje uit, je krijgt er 
geen spijt van. Het is een bijzondere 
ervaring.

Frans de Vette: 030-276 35 07
info@vertelme.com

FOTO SUZANNE ALTING
TEST PUCK 'T HART
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HORIZONTAAL
3 Wie heeft op 14 januari open dag?
4 Leuk café in de Vogelenbuurt
6 Hoe heet de website met de buurtagenda?
7 Wie is de fietsburgemeester?
9 Nieuwe ondernemer in de Gaard
10 Kaaswinkel in de Gaard
11 Straatnaam speeltuin de Pan
12 Wie is de bijzondere ondernemer op pagina 2?

13 Wie heeft de muurschildering gemaakt op Lamerislaan?
14 Net gerenoveerde school aan de Winklerlaan

VERTICAAL
1 Kunstenaar barmhartige Samaritaan Tuindorp Oost
2 Wat wil Eline Vis later worden?
5 Wie staat in het Politieke Nest?
8 Hoe heet de verhalenverteller?

Noordoostpuzzel 
DOOR ROB HOEKSTRA & PUCK ‘T HART

Doe mee en maak kans op een heerlijk borrelpakketje van de Alexanderhoeve! 

Vul de puzzel in en op de gele vlakjes ontstaat een woord van 16 letters. Mail dat woord met je naam en straatnaam 
voor 14 januari naar info@mensenwijk.nl. Onder de goede inzendingen verloten we een heerlijk borrelpakketje van de 
kaasboer in de Gaard: Alexanderhoeve, Troosterhof 15, Utrecht, www.kaasutrecht.nl

De prijs uit de vorige puzzel, een maaltijd van Shokudo, is gewonnen door Ilhame Ibrahimi.
De oplossing was Herinneringsboom.
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Samen bewegen 
met Hallo Buur(t)!
Hallo Buur(t), voorheen Beweegvriendelijke Wijk, is een 
wekelijks initiatief speciaal voor 55-plussers uit Utrecht 
Noordoost waarbij plezier, ontmoeten, bewegen en gezellig-
heid centraal staan. 

De Derde Helft
Iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur organiseert USV Hercu-
les de Derde Helft. Er is een wekelijks programma met diverse 
activiteiten, waar sport een belangrijk onderdeel van is. Doe je 
mee, dan kun je zelf kiezen welke activiteit jouw voorkeur heeft. 
Deelnemer Frans: “Door de Derde Helft blijf ik fit en is er elke 
week gezelligheid.” 

Het Creatief Café
Iedere woensdag van 10.00 tot 12.30 uur kun je binnenlopen bij 
ZIMIHC theater Wittevrouwen. Maak muziek, doe mee aan een 
schilderworkshop of sluit je aan bij fotografie of theater. Alleen 
een kop koffie, ook dat kan! 

Wil je ook een keer naar de Derde helft of Het Creatief café, 
sluit dan eens aan om te kijken of het iets voor jou is. In 
2023 starten we met iets nieuws:  Ontmoeten in het groen, bij  
Tuinencomplex De Pioniers. 

Meer info over bewegen en ontmoeten?
Op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur is het inloopspreekuur van 
Wijkwijzer Noordoost in Buurtcentrum de Leeuw, waar je te-
recht kunt met allerlei vragen. De Wijkwijzer Noordoost is het  
informatieplatform met een agenda over alles wat er gebeurt in 
de wijk.

Meer weten? 
wijkwijzernoordoost.nl/beweegvriendelijkewijk 
of mail naar: info@beweegvriendelijkewijk.nl

Open Dag Volksuniversiteit Utrecht 
Zaterdag 14 januari, 13.00-16.00 uur
 
Het nieuwe jaar staat voor de deur met allemaal  leuke 
nieuwe cursussen! Volksuniversiteit Utrecht biedt het 
grootste aanbod cursussen en workshops van de regio 
aan, beschikbaar voor iedereen. Op de Open Dag, op  
zaterdag 14 januari, kun je binnenlopen voor een intake 
bij de cursus van je favoriete taal.
 
Op de website staan de cursussen van het nieuwe seizoen 
al bijna allemaal klaar. Of je nu op zoek bent naar een  
taalcursus of een cursus persoonlijke effectiviteit, een 
wijncursus, fotografie of literatuur en poëzie, op de Volks-
universiteit Utrecht ben je aan het juiste adres. Je bent 
nooit te oud om te leren, en samen leer je het best!
 
Bij de taalcursussen bepalen de docenten aan de hand van 
een intakegesprek en korte toets op welk niveau je kunt 
instromen zodat je goed terecht komt.
 

Open Dag
Volksuniversiteit 
Utrecht 
zaterdag 14 januari
13.00-16.00 uur

Volksuniversiteit Utrecht 
Nieuwegracht 41, 030-231 3395
www.volksuniversiteitutrecht.nl 
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BLOWIN’ IN DE WINTER

Dat waren nog eens tijden
dat je ergens together around
om beurten een joint bouwde
en om beurten een hijs nam
en knikkebollend meebewoog
met the times that were a changin.

Als stille getuige drijft de wietboot
op de singel, zonder koers of kompas
licht deinend, stevig aan de kade vast.
Hasj, pot, grass, wiet zijn er toegestaan.
Wat is high en stoned in het Nederlands? 
Hi man, blijf nog even, of moet je al gaan? 

Licht in je hoofd, zwaar in de benen?
Then, don’t you start swimming
for you’ll sink like a stone, dus wacht
tot de rook om je hoofd is verdwenen.

GEDICHT FRED PENNINGA FOTO SUZANNE ALTING
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Het is prachtig weer. Ik ben op het 
tuinencomplex De Pioniers op de Wijk-
proeverij van wijk Noordoost. Ik heb 
afgesproken met de zeer enthousiaste 
Jelle Bakker van Doortrappen. Zacht-
jes vertelt hij er trots bij: “Ik ben nu  
anderhalf jaar vrijwillige fietsburge-
meester van Utrecht!"

Wat is Doortrappen?
Jelle is medewerker van SportUtrecht. 
“Doortrappen is een nationaal program-
ma van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. Zij willen dat senioren zo 
lang mogelijk blijven fietsen. Fietsen is 
een mogelijkheid om de sociale contac-
ten te onderhouden. Als je niet meer wil 
of kan fietsen beperkt dat je sociale le-
ven. Senioren hebben minder spierkracht, 
de reactiesnelheid neemt af en de balans 
wordt minder. Als een senior een keer is 
gevallen, durven ze vaak niet meer op 
de fiets. Doortrappen helpt senioren de 

uitdagingen van het ouder worden aan te 
gaan.”
En wat doen jullie dan concreet? Jelle: 
“We organiseren in de verschillende wij-
ken doortrapdagen. Dan hebben we een 
fietsgesprek om te horen hoe de oudere 
het fietsen ervaart. We doen fietsfitoefe-
ningen, waardoor spieren weer soepel en 
losjes worden. Bijvoorbeeld de nekspie-
ren worden stijver. Als je dan omkijkt, 
gaat vaak het lichaam al mee en stuur je 
de kant op waarnaar je kijkt. We hebben 
een behendigheidsparcours. En we geven 
tips over valpreventie: goede voeding is 
belangrijk, balansoefeningen en de goede 
fietsinstellingen. Voor dat laatste is een 
fietsenmaker aanwezig die een fietscon-
trole kan uitvoeren.”

Wanneer is de doortrapdag in 
Noordoost?
Jelle: “Die dagen zijn er nog niet. We 
willen contact leggen met mensen uit de 

wijk en we sluiten aan bij initiatieven die 
er al zijn, zoals vandaag de Wijkproeve-
rij.”
Jelle vertelt met passie dat zo’n doortrap-
dag afgesloten wordt met een gezamen-
lijke fietstocht.
Jelle:  “We werken vanuit het fietsteam 
vraaggestuurd. Dat betekent dat mensen 
uit de wijk met ideeën in relatie tot fiet-
sen en bewegen mij kunnen benaderen. 
Dan kunnen we het gezamenlijk opzetten. 
Dat kan gaan om een doortrapdag, maar 
ook persoonlijke vragen, bijvoorbeeld: ik 
wil graag samen met iemand fietsen of 
een fietsclubje opzetten.”

Wat doet de fietsburgemeester?
Door zijn slinkse opmerking en het tonen 
van zijn prachtige ambtsketen is mijn 
nieuwsgierigheid gewekt.
Jelle: “Sinds anderhalf jaar ben ik fiets-
burgemeester. De echte burgemeester 
Sharon Dijksma heeft mij de ambtsketen 

omgehangen. Een van mijn belangrijkste 
doelen is om in iedere wijk een duofiets 
te zetten. Deze fiets moet dan voor ieder-
een beschikbaar zijn.”
En waar staat de duofiets in Noordoost?
“Die fiets is er nog niet. Als ik van meer-
dere mensen verzoeken krijg voor zo’n 
fiets, ga ik het regelen.”
Jelle vertelt over het initiatief in Den 
Bosch. “Daar stallen ze de duofietsen bij 
bedrijven, als sponsoring. De bedrijven 
laten de medewerkers één keer in de week 
een tochtje met een oudere maken.”

Tijd voor een tochtje?
Ik laat deze buitenkans niet voorbijgaan. 
Ik benader een zeer vriendelijk uitziende 
man of hij met mij een proefritje wil ma-
ken. Hij kijkt me blij aan: “Je bent pre-
cies bij de juiste.”
We stappen samen op de fiets. “Die fiets 
is niet vooruit te krijgen. Hoe kan een 

ouder iemand daar nu op fietsen?” Jelle 
komt erbij: “Ha, ha, de fiets staat nog op 
de handrem!”

Na enige uitleg scheuren we weg en moe-
ten mensen die de Wijkproeverij bezoe-
ken aan de kant springen.
We rijden over het tuinencomplex. “Rem-
men”, roep ik. We rijden op een slootje 
af. Het bleek een doodlopend straatje te 
zijn. Als we terug zijn van ons avontuur, 
leren we nog dat de duofiets ook achter-
uit kan trappen!

Wil je meer weten of iets organiseren, 
neem contact op met
Jelle Bakker: 06-3832 7025 of mail naar: 
Jelle.bakker@sportutrecht.nl
www.doortrappen.nl

“Als ik van 
meerdere mensen 
verzoeken krijg 
voor een duo-
fiets, ga ik het 
regelen”

TEKST PIETER KLEIN FOTO'S TINEKE VAN STIJN
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Veilig fietsen 
tot je 100ste! 

Doortrappen

Pieter Klein op de duofiets met een bezoeker

“Een belangrijk doel is om in iedere wijk een duofiets te zettenˮ“Als je niet meer wil of kan fietsen beperkt dat je sociale levenˮ

Rauwenhofflaan 232, Tuindorp
www.dierendokters.com, 030-271 2427
utrecht@dierendokters.com

DierenDokters
Utrecht
met passie voor zorg

Jelle Bakker
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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.

ZIMIHC theater 
Wittevrouwen

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

DOCK

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

FO
TO

 Y
VO

N
N

E 
VA

N
 Z

AA
N

EN

TEKST APPIE ALFERINK

30 jaar 
ZIMIHC theater 
Wittevrouwen 
aan de Bouwstraat

In 2023 bestaat ZIMIHC theater Wittevrouwen 30 jaar! 
Dat wordt gevierd op zaterdag 18 maart, met een keur 
aan amateurkunstvoorstellingen waar je gratis naartoe 
kunt. 

In 1993 stond er aan de Bouw-
straat in Wittevrouwen een 
oud schoolgebouw leeg. Het 
werd nog wel als tijdelijke 
vestiging gebruikt door scho-
len die aan het verbouwen 
waren, maar daar kwam een 
eind aan. ZIMIHC was tot die 
tijd een theaterbureau dat was 
gevestigd aan de Adriaanstraat 
naast buurthuis ’t Labyrint. 
Bij hen ontstond de behoefte 

aan repetitieruimte voor kunstenaars en kantoorruimte voor  
bedrijven die werkten in de culturele sector. De gemeente 
bood het pand te huur aan en zo ontstond de eerste broed-
plaats voor de creatieve sector in Utrecht. 

Met zes repetitieruimtes, een gezellige en intieme theater-
zaal en -foyer en kantoren voor diverse culturele en creatieve 
organisaties is ZIMIHC theater Wittevrouwen uitgegroeid 
tot een bruisende en kunstzinnige plek. Er wordt gewerkt,  
gerepeteerd, er zijn voorstellingen en exposities van beel-
dend kunstenaars uit Utrecht.  

Noteer zaterdag 18 maart 2023 in je agenda en vier het 
dertigjarig bestaan met ons mee! Houd zimihc.nl/agenda in 
de gaten voor het feestprogramma.

De groepsapp is voor ouders, maar gaat over de 
kinderen. Maar vooral is zo’n groepsapp heel erg 
intensief. Voor ik kinderen had was ik me niet be-
wust van het leven dat ik me op de hals haalde. 
Ik dacht altijd wel aan de kinderen die zouden 
komen spelen, maar nooit aan de ouders waar ik 
mee te maken kreeg. Sinds ik in de groepssapp 
van voetbal zit, is het dagelijks feest. Want er zijn  
ouders die van veel dingen wat vinden en er zijn er 
ook bij die echt overal op willen reageren. 

Tim is geblesseerd en kan niet komen trainen. In de 
groepsapp komen acht varianten op beterschap en 
sterkte. Hartverwarmend, maar is het nodig? Hij heeft 
immers geen ongeneeslijke ziekte... er is geen man 
over boord. De koningin van onze groepsapp is Marga. 
Marga neemt taal niet zo nauw met als gevolg dat elk 
appje dat ze schrijft bol staat van de fouten. Het geeft 
natuurlijk niet, maar ze reageert op alles en iedereen, 
de hele dag door. “Weluk felt spele ze so?”

De nieuwe trainingstijd op dinsdag is van 17.00-18.00 
uur. Dat komt vader Theo erg slecht uit. Kan dat niet 
wat later? Tuurlijk joh, hoe laat zou je het willen? Heb 
je nog een favoriet veld waarop je wil dat ze trainen? 
Sommige ouders hebben geen idee hoeveel bergen er 
verzet worden bij Hercules om al die trainingen mo-
gelijk te maken. De veldindelingen zijn wiskundige 
tijdsmetingen die op hoog niveau worden uitgevoerd. 
En helaas groeien trainers ook niet aan een boom. Dus 
als we er eentje hebben die onze jongens het hele jaar 
door willen trainen zijn we erg blij. En zijn we ook 
bereid de tijd aan te passen aan het studierooster van 
deze trainer.

“Tuurlijk joh, hoe laat zou je 
het willen? Heb je nog een 
favoriet veld waarop je wil 
dat ze trainen?ˮ

Twee vaders zetten elk bericht steevast in hoofd-
letters. WAAR BLIJFT DIE TRAINER? WIE HEEFT DE 
TRUI VAN HUGO MEEGENOMEN? Het geeft net als die  
eeuwige uitroeptekens het gevoel dat iemands staat 
te schreeuwen. En is het nodig? Zet die caps lock toch 
uit.
Ik krijg letterlijk hoofdpijn van deze appgroep.
Mijn oudste zoon helpt me door het geluid van alle 
groepsapps uit te schakelen. Zo hoor ik wel als ik een 
berichtje van een vriendin of zus heb, maar niet als de 
groepsapp weer eens ontploft. Dat kan ik rustig in de 
avond achter elkaar alle berichten lezen. 

De moeder van Jonathan vergist zich een keer en 
stuurt de hele voetbalgroepsapp een plaatje van een 
aubergine en daarna drie kusjes. Na een hoop vraagte-
kens, appt ze "sorry, verkeerde app."
Langs de lijn komt ineens de irritatie over de groepsapp 
ter sprake. Er wordt uitgebreid over Marga gepraat, die 
niemand van ons ooit heeft gezien. De vaders vinden 
dat er regels moeten komen: alleen efficiënte dingen 
op de app! Ik moet uiteraard de regels opstellen want 
ik ben (oja!) de teamleider. 

De nieuwe regels: 
• Stuur alleen berichten die voor de hele groep zijn
• Houd je aan het onderwerp van de groep, dus 

als het over training gaat begin dan niet over de 
wedstrijd van volgende week

Merkwaardigerwijs komen er vrij weinig reacties op 
deze  nieuwe regels. Een paar duimpjes en GOED PLAN 
en okay. Drie dagen later:

Marga heeft de groep verlaten.

Dat maakt de groepsapp in elk geval een heel stuk  
efficiënter! 

Voetbalmoeder
de groepsapp

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

TEKST TEKST KEES VAN DER RHEE

Nieuw: Bakkie Troost
Praten over (je eigen) verlies en rouw 
in Buurtcentrum de Leeuw

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: het verlies van 
een dierbare. Je moeder, je vader, kind, partner, familielid, 
vriend of vriendin moeten missen is niet eenvoudig. Voor ieder-
een is het verschillend hoe je met dat verlies omgaat en hoe je 
het leven zonder de ander weer vormgeeft. Toch kunnen we één 
ding wel vaststellen: liefdevolle aandacht voor verlies en rouw 
is vaak nodig om verder te kunnen.

Wanneer een dierbare overlijdt verandert je leven. Verlies kan 
heel ingrijpend zijn. Je moet leren omgaan met een nieuwe 
situatie waar het gemis van je dierbare misschien wel overal 
voelbaar is. Soms is het dan fijn om met lotgenoten te praten, 
buiten je eigen kring, over wat je ervaart en meemaakt in je 
rouwproces. Soms helpt dat om wat lichter naar huis te gaan.

Bakkie Troost in de Leeuw
Je bent welkom voor een bakkie troost en een luisterend oor. 
Twee keer per maand op woensdagochtend staan ervaren vrijwil-
ligers voor je klaar met verse koffie, thee en aandacht voor wat 
je wilt delen. Wees welkom!

WAAR:  Buurtcentrum de Leeuw
  Samuel van Houtenstraat 1 
WANNEER Op woensdag van 10.30-11.30 uur 
  Om de week: 1e datum in 2023 is 18 januari 
  daarna steeds in de oneven weken
VOOR WIE  Voor iedereen die te maken heeft met verlies  
  en rouw als gevolg van het verlies van een   
  dierbare.
INFORMATIE Kees van der Rhee: 
  sbrjv.utrecht@humanitas.nl, 06-3513 0448 
  Willemien Winkel: 
  willemien@zininutrecht.nu, 06-4057 0637
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Op een vroege, regenachtige morgen zit 
ik bij Sturla thuis aan de keukentafel. 
Daarop de memoires van zijn IJslandse 
moeder en een vaandeltje van de vak-
bond met de naam ‘Sókn’, wat strijd 
of offensief betekent; in 1934 was zijn 
moeder een van de oprichters. De bond 
kwam op voor meer loon en betere ar-
beidsvoorwaarden. "Mijn moeder was ook 
nauw betrokken bij de oprichting van de 
socialistische partij in 1938. In IJsland 
geldt zij als een van de tien invloedrijk-
ste vrouwen uit de geschiedenis van het 
land,” vertelt Sturla. 

Pingeltje 
We ontmoetten elkaar al eens bij We-
derzijds, de buurtcoöperatie van Utrecht 
Noordoost. We merkten algauw dat we uit 
een vergelijkbaar politiek nest komen; 
een links of rood nest al verschilden de 
PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) en 
de PvdA ook. We bespreken wat er in de 
jaren 90 in sociaaldemocratische partijen 
in Europa gebeurde. Met de ‘Derde Weg’ 
van onder andere de Brits Tony Blair en 
PvdA-voorman Wim Kok kreeg het markt-
denken een plaats; burgers meer eigen 
verantwoordelijkheid en een overheid die 
stimuleert, maar niet bepaalt. Wim Kok 
schudde in zijn ‘Joop den Uyl-lezing’ in 

een kort zinnetje zelfs de ideologische 
veren van de PvdA af; de partij bleef in 
verwarring achter. De sociaaldemocrati-
sche partijen schoven op naar het mid-
den. 

“Dat was een heel andere tijd. Willen we 
nu het tij keren, dan moeten we uit onze 
comfortzone; actie voeren, demonstraties 
voorbereiden, posters plakken, folde-
ren en bij mensen thuis aanbellen. Dat 
doen we niet meer. Bij ons thuis werd in  
politieke vergezichten hardop gedroomd. 
De hardheid van het debat van van-
daag was nog heel ver weg. De BVD (nu 
AIVD) luisterde af en infiltreerde. Bij ons 
thuis hoorde je vaak eerst het pingeltje 
als je de telefoon oppakte. De mooiste  
politieke gesprekken vonden toen plaats 
in onze huiskamer waar partijgenoten, 
geestverwanten en vrienden bij elkaar 
kwamen. Er werden standpunten bepaald 
en acties voorbereid; vaak tot diep in de 
nacht.” 

Moeder in overall
We lopen naar de woonkamer waar een 
jeugdportret hangt van Sturla’s moe-
der Aðalheiðar Hólm; later in Nederland 
noemde ze zich Heida. Op de foto uit 
1934 zie ik een krachtige jonge vrouw 

in overall; zelfverzekerd kijkt ze naar de  
fotograaf waartegen ze lijkt te willen 
zeggen ‘kom maar op!’

“Mijn moeder is op die foto 16 jaar en het 
is haar eerste dag bij de bekende wolwe-
verij Álafoss in de buurt van Reykjavik. 
Haar collega’s vinden dat jonge meisje in 
een overall maar gek; zij dragen een jurk 
of rok. Niet veel later zal ze betogen dat 
het dragen van een overall op het werk 
veel gemakkelijker is en bovendien een 
stuk veiliger. Het dragen van een broek of 
overall wordt kort daarna door het bedrijf 
verplicht gesteld. Zo gek was dat meisje 
in die malle outfit dus niet.” Sturla en 
ik kijken naar de foto van Heida; ernaast 
een schilderij door Jelle Troelstra, de 
zoon van SDAP-voorman Pieter Jelles. 
Het IJslandse landschap van Troelstra is 
uit dezelfde periode als de foto. “Ik vind 
het een iconische foto van haar. Iedere 
dag zie ik haar nog even; een meisje van 
16 voor altijd.” We kijken naar haar foto 
en het schilderij; Jelle en Heida komen 
uit de tijd waarin het ook al ging om ge-
lijke kansen en eerlijke beloning. 

Bekrompen
Terug aan de keukentafel vertelt Sturla 
vol bewondering over Heida en haar land 

Het politieke nest 
van Sturla Spans

Deze serie begon in 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? Sociaal 
advocaat Sturla Spans (75) woont in de Zeeheldenbuurt.

van herkomst. Het was voor zijn moeder 
een cultuurschok toen ze in 1946 ver-
huisde naar Nederland dat na de Tweede 
Wereldoorlog nog grotendeels in puin 
lag; in Kampen ging ze bij haar schoon-
ouders wonen, die bij de gereformeerde 
artikel 31-kerk hoorden. In haar memoi-
res noemt ze Kampen het ‘calvinistisch 
Jerusalem’. Heida moest erg wennen aan 
die onbekende en zeer religieuze schoon-
familie. Bovendien waren getrouwde 
vrouwen nog veel afhankelijker van hun 
echtgenoten dan ze gewend was. Ze 
maakte zich het Nederlands eigen door 
de Groene Amsterdammer te lezen en zo 
begreep ze dat er ook een Nederland was 
buiten het bekrompen Kampen. 

Het was absoluut anders gelopen als ze 
in 1940 niet de Nederlandse telegrafist 
Wugbold Spans in de haven van Reykja-
vik ontmoet had. Bij het uitbreken van de 
oorlog voer hij op het kleine vrachtschip 
de ‘Zaanstroom’. In het begin spraken ze 
Duits, omdat Heida dat door haar kennis 
van het Deens wel begreep. Al snel kre-
gen ze een relatie die werd bemoeilijkt 
door de oorlog. Het contact werd onder-
houden door brieven via het Rode Kruis. 
In mei 1942 werd hun dochter Viktoria 
geboren. Het stel trouwde in 1944 ten 

overstaan van de Nederlandse consul in 
IJsland en ze werd meteen Nederlandse. 
Het duurt dan nog twee jaar voor ze in 
1946 weer bij elkaar zijn. 

“Toen ik in 1947 geboren werd, vonden 
mijn ouders het onzin om mij te dopen. 
Dit tot groot ongenoegen van mijn groot-
ouders in Kampen. Grootvader wilde mij 
zelfs niet kennen. Dat heeft hij niet lang 
volgehouden. Toen de deur van de kamer 
waar ik lag op een kier stond, glipte hij 
naar binnen en het pleit was beslecht. In 
1949 werd mijn broer Pieter geboren. We 
verhuisden in 1951 naar de Petemoeders-
laan in Ondiep waar ik ben opgegroeid. 
In de jaren 90 heb ik in Ondiep nog een 
tijdje een kantoor gehad voor rechtshulp; 
vanaf m’n 18de studeerde en werkte ik 
en van 1980 tot nu werk ik in de sociale 
advocatuur.”

Buitenstaander
“In 1957 werd de PSP opgericht; Wug-
bold en Heida waren er vanaf het eer-
ste uur bij betrokken. De oprichter Van 
Steenis en mijn vader zaten nog lang in 
de gemeenteraad en in het hoofdbestuur. 
Als gezin gingen we in het gedachtegoed 
van de partij mee. Al was ik me als tien-
jarige daar nog niet van bewust. In de 

jaren 60 werd ik lid van de jongerenbe-
weging; ik organiseerde demonstraties 
toen in Utrecht bij Demka en Werkspoor 
de eerste ontslagen vielen. Mijn ouders 
waren al tegen de ‘Politionele Acties’ in 
voormalig Nederlands-Indië en we waren 
in de jaren 60 natuurlijk ook tegen de 
oorlog in Vietnam; ik liep mee met de 
grote demonstratie in Utrecht in 1973.  
Heida is al die jaren een buitenstaander 
in Nederland gebleven. Een stille kracht 
op de achtergrond. Voor IJslanders, die 
voor kortere of langere tijd in Nederland 
verbleven, is ze heel belangrijk geweest. 
Een moederfiguur die relativeerde en 
met iedereen in gesprek was; onafhan-
kelijk in haar opinies. Ze zag het leven 
als een zandkorreltje dat op het strand 
aanspoelt. 

"Tot 1989 ben ik actief geweest in de 
PSP. Na de fusie met PPR, CPN en EVP 
in ’91 tot GroenLinks, ben ik enige tijd 
partijloos geweest. Dat samengaan van 
de vier zag ik eerlijk gezegd niet zo zit-
ten. Sinds een paar jaar ben ik lid van 
de PvdA. Ik lijk erg op mijn moeder:  
adviseren, beschouwen en relativeren. 
Dat is een rol die mij nu voor de PvdA 
goed past.”  
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RONDE FOTO REGINA VISSCHER 

Victoria, Heida, Pieter en Sturla 

Demonstratie bij Werkspoor 1966

“Ik organiseerde demonstraties toen in 
Utrecht bij Demka en Werkspoor de eerste 
ontslagen vielenˮ

“De mooiste politieke 
gesprekken vonden 
plaats in onze 
huiskamerˮ

Demonstratie Leidseveertunnel 
januari 1973
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TEKST TIENEKE DE GROOT 

NATUUR 

Vliegend geel

Zo iriserend blauw als de rug van de ijsvogel, zo zonnig geel is 
de onderzijde van de grote gele kwikstaart. Behalve de kleur 
speelt de staart een belangrijke rol bij de herkenning. Niet  
alleen omdat die relatief lang is, maar ook omdat de vogels 
aan de grond ‘… onophoudelijk hunne staart op en neder 
bewegen’. Waarmee meteen dat ‘kwik’ in de familienaam 
opgehelderd is. 

De quote stamt trouwens uit het boek Nederlandsche Vogelen 
1770-1829, door Nozeman en Sepp. Een fors boek met een 
gewicht van ruim 5 kg, dankzij de tekeningen op ware grootte. 
Zo’n standaardwerk was niet om mee te nemen naar buiten - 
vogels determineren ging in die tijd via het geweer… Dit fraaie 
boek levert een goed inkijkje in de stand van de toenmalige 
vogelkunde. En ja, niet verrassend, in twee eeuwen tijd is de 
ornithologische kennis flink toegenomen. Mede dankzij de vele 
vogelaars in stad en ommeland, én hun verrekijkers. 

Dat was even terzijde. Ik hoor een schel ‘tziediep’, kijk omhoog 
en daar vliegt iets langs in een golvende vlucht, doelbewust 
over het volgende huizenblok heen. Geen grote bonte specht, 
maar onmiskenbaar een grote gele kwik vanwege de combina-
tie geel-plus-lange-staart. Het is telkens een genot om deze 
vogel (even) te zien. 

Wat doen die grote gelen in de stad eigenlijk? Je associeert 
ze met zomerse uitstapjes naar het (zuid)oosten van het land. 

Struinend langs een kronkelende, snel stromende beek golft er 
plotseling een grote gele kwikstaart langs. Even later scharrelt-
ie langs de oever. En inderdaad, ondanks wat incidentele broed-
gevallen hier in Utrecht-stad is hun thuisbasis bij smal of breed 
stromend water. Dus: geen karakteristieke stadsvogel. Toch is 
dat wat te kort door de bocht in de beek. In voorjaar en zomer 
klopt die conclusie, maar buiten die periode verruilt een deel 
van de grote gele kwikken hun idyllische beekomgeving voor de 
bebouwde kom. Dan verschijnen er enkele tientallen in de stad, 
waarvan een enkeling onze wijk komt verlevendigen.

Wat ze komen doen ligt voor de hand: eten. Namelijk aller-
lei klein grut met zes tot acht poten, zoals (winter)muggen, 
vliegen, haften, kevers en spinnen. Of klein zonder pootjes, 
zoals slakjes. In de winterperiode is het tussen de gebouwen 
warmer dan in het buitengebied en vind je best veel van dat 
gewriemel, mits je goed zoekt. En dat doen grote gelen langs 
sloten, grachten, onder bruggen over het water. En vergeet de 
gebouwen met platte daken vol grind niet; daar kunnen ze in 
de regenplassen en tussen de steentje ook iets van hun gading 
vinden.

Voor komende winter heb ik één wens: een ijsvogel en een 
grote gele kwikstaart tegelijk waarnemen. Hemelsblauw en 
zonnebloemgeel, een sinds kort bekende kleurencombinatie.

MENSENWIJK   21

Tieneke de Groot is bioloog en woont in Voordorp.

Eline Vis (9) woont met papa Cees, mama 
Lisanne, broertje Max (5) en cavia’s Rocky 
en Snuffie op de Veemarkt. Dit is al  
Elines vierde huis!

FOTO EN TEKST PUCK 'T HART

‘Dit is een leuke buurt om te wonen en er zijn heel vaak fees-
ten. Met gratis pannenkoeken! Mijn lievelingsplek in de buurt 
is de speeltuin met het kruis, op de Veemarkt, helemaal in de 
hoek bij Sporting. Over 10 jaar studeer ik en woon ik op kamers. 
Misschien kunstacademie of ik ga Nederlands studeren. Dat is 
misschien wel handig als ik schrijfster wil worden. Als ik een 
superkracht mocht kiezen zou dat zou 'gedachten wisselen' zijn, 
dat lijkt me heel handig, dan kan ik even in het hoofd van mijn 
vriendin, en zij bij mij.’

‘Ik wil later kinderboekenschrijfster worden. Ik bedenk vaak  
verhalen. Ik teken dan eerst poppetjes en dan bedenk ik er een 
verhaal bij. Op school ben ik ook erg goed in taal. Ik zit op turnen 
en pianoles. Verder hou ik van tekenen, dansen en zingen. Ik speel 
het meest met mijn buurmeisje Rania en met Imke. Straks ga ik met 
Rania pannenkoeken bakken, want ze heeft een nieuwe pan. Ik hou 
heel erg van pannenkoeken, pizza, pasta en patat. Maar ik eet ook 
graag broccoli en bloemkool. En ik verzamel kruiden in de buurt om 
daar thee van te maken.’

Wil jouw kind ook in deze rubriek? Leuk! Stuur 
een mail met de naam en leeftijd van je kind naar: 
info@mensenwijk.nl

Kind aan het woord

“Dit is een leuke 
buurt om te wonen 
en er zijn heel vaak 
feesten” 
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Peter & Theo

Oude liefde

In juni van dit jaar kreeg ik opeens zeeën van tijd na het overlijden van mijn moeder. 
Dat was niet onverwacht en het voelde ook niet als een zwart gat. Dat zijn dooddoeners 
die ik het liefst mijd. “Ga je dan nu in januari met pensioen?” Dit is al een paar keer 
gevraagd. Nee, voorlopig ga ik nog door. “Oh, je staat dus nog volop in het leven.” Alsof 
bij 65 alles tot stilstand komt. “Het is een kroonjaar. Je gaat het groots en meeslepend 
vieren?” Dat weet ik nog niet zo net.  

Een paar maanden gingen voorbij. Samen met mijn hond Jeka scharrelde ik door de 
buurt. Haar rondes worden steeds korter en ik schiet onbedoeld in de verdediging als ze 
ouder geschat wordt dan haar werkelijke leeftijd, omdat ze in haar eigen, trage tempo 
achter mij aan sjokt. Ik weet zeker dat ik nooit geschreeuwd heb dat ze niet oud is! In 
haar Griekse paspoort staat echt dat ze nog zes moet worden. Dit soort gesprekjes heb 
ik een enkele keer buitenhuis. 

Op een dag heb ik een oude liefde in Amsterdam bezocht. Hoelang ik ook al in Utrecht 
woon, ik ben er zelfs geboren, mijn hart maakt altijd een klein sprongetje als ik in  
Amsterdam ben. Dit klinkt erg sentimenteel. Misschien heeft het te maken met het  
ouder worden; de behoefte om dingen van vroeger op te zoeken. Die oude liefde heet het 
‘Theo Thijssen Museum’; een museum gewijd aan een allang dode schrijver waar scholen, 
straten, een kroeg en een museum naar vernoemd zijn. Een museum ook over onderwijs, 
zoals de huidige tentoonstelling ‘Lastpakken voor de klas’ over onderwijzers die in aan- 
varing kwamen met het gezag. Wie was Thijsse ook alweer? Hij was een schrijver en 
als onderwijzer zijn tijd ver vooruit. De schrijver van dat ene beroemde boek ‘Kees de 
jongen’. Ik las het als jochie van veertien voor het eerst en herkende me in zijn dag- 
dromerijen en verlangens; dagdromen over dingen die je in het echt nooit zou kunnen 
en waar je met anderen niet over praat. Ik zal me daar altijd wel in blijven herkennen, 
ook al praat ik wel iets meer dan dat jochie van toen. Ik heb een sleutel van zijn huis 
gekregen en dat voelt nog steeds een beetje onwennig. 

Theo Thijssen heette voor intimi Do; van Theodorus. Voor hem ben ik nu weer forens 
geworden. Dat reizen hoeft gelukkig niet iedere dag. Ik moet weer bus 4 naar Utrecht CS 
Jaarbeurszijde halen, om dan naar spoor 5 te lopen. Ik stap de stiltecoupé in zonder daar 
over na te denken. Altijd heb ik dan nog het gevoel dat de treinreis maar kwestie van 
minuten is; evenals de busrit door de stad. Ik vergeet bijna dat ik ook nog terug moet en 
dat bus 4 ’s avonds maar twee keer in het uur vertrekt.

Vroeg in het komend jaar is het zover, 65! Rustig met pensioen, nee nog lang niet; ik 
denk dat veel leuks nog moet komen. 

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

Wijkplatform 
Noordoost 

Buurt Verkeersteams Noordoost
030 - 737 02 02   sensuitvaarten.nl

Meer weten
www.wijkplatformnoordoost.nl
wijkplatformnoordoost@gmail.com

TEKST WOUT VAN REEMST

Internetcafé Utrecht NO
Buurtcentrum de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht

Openingstijden
maandag 10.00-11.00 uur      11.15-12.15 uur
dinsdag  10.00-11.00 uur      11.15-12.15 uur
woensdag  14.00-15.00 uur      15.15-16.15 uur
donderdag 10.00-11.00 uur      11.15-12.15 uur

Afspraak maken:
☎ 030-217 66 88 ✉ IC.UtrechtNO@gmail.com

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

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

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

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

Lever deze advertentie in 
en ontvang 10% korting! 

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

Buurt Mobiel zorgt voor vervoer in en rondom de wijk, voor 
iedereen, maar speciaal voor mensen die ouder of minder 
mobiel zijn. Betrouwbaar, plezierig en flexibel vervoer. Hou jij 
van contact met mensen? Ben jij servicegericht? Rij je graag 
of lijkt ritten plannen je leuk? 

Wij bieden leuk en zinvol vrijwilligerswerk voor minimaal 
twee dagdelen per maand, binnen een enthousiast team, met 
waardering van klanten. 

Meer weten? Neem gerust even contact op of kijk op:
www.buurtmobiel.com, 06-2414 5789

STICHTING BUURT MOBIEL 
ZOEKT (PER DIRECT) 

CHAUFFEURS EN RITPLANNERS

Verkeer, we hebben er allemaal ge-
mak, maar ook wel eens last van. In 
ieder geval hebben we er allemaal een  
mening over en vandaar onze wens als 
wijkplatform om 11 Buurt Verkeers-
teams op te zetten. Vanuit de enquête 
van 2021 hebben 308 Noordoosters 
gezegd dat ze wilden meedenken over 
verkeerskwesties. Wij willen al die  
meningen verbinden met elkaar.

Doel: 11 Buurt Verkeersteams, burgers in 
gesprek met elkaar over verkeer, te voet, 
te fiets en met de auto en de betrokken-
heid van bewoners in hun eigen wijk en 
medemens vergroten.

Wat: voorstellen tot verbetering van een 
verkeerssituatie, mening van de buurt 
vertolken bij inspraak of raadsinformatie-
bijeenkomsten etc. Een ervaren adviseur 
die o.a. zich gaat inzetten om conflicten 
op te lossen en een voorzitter die gaat 
zorgen voor verbinding tussen de 11 
buurt verkeersteams. 

Hoe: De werkgroep, oftewel 'stuurgroep' 
zoals het gaat heten, zal zorgen voor de 
verbinding en informatieoverdracht tus-
sen de verschillende buurten. Door par-
ticipatie in verkeersvraagstukken op deze 
manier te organiseren, is de kans groter 
dat de gemeente de problemen serieus  
 

gaat nemen. Vooral als de aangedragen 
oplossingen buurt overstijgend gedragen 
zijn. 

Tijdens de wijkbijeenkomst in septem-
ber is er een inventarisatie gemaakt van 
knelpunten: zo hebben bewoners onder 
andere aangegeven dat er onveilige situ-
aties zijn in Wittevrouwen voor fietsers, 
in Tuindorp-Oost bij de Gaard, in de Zee-
heldenbuurt bij de fietserskruising Karel 
Doormanlaan en Biltstraat. 
 
Vragen, informatie of wil je meedoen? 
Neem contact op met: Wout van Reemst 
via verkeernoordoost@gmail.com of kijk 
op: www.wijkplatformnoordoost.com

Meepraten? 
Volgende vergadering:  woensdag 11 januari 2023 om 20.00 uur, FC Dondersstraat 1 
(wijkbureau) of online.  



Roken op de Blauw-
kapelseweg 
Iedereen die vanaf de Wittevrouwensingel 
regelmatig via de Kleine Singel en over de 
Blauwkapelseweg langs het Griftpark rijdt, 
fietst of wandelt herkent het pand met de  
markante gevel waarop 'Tabak & Sigaren'  
vermeld staat boven de voormalige etalage. 
Het pand, net voorbij de bloemenkiosk,  
dateert uit 1899 en was vroeger een winkel 
met bovenwoning. Tegenwoordig is het op-
gesplitst in twee afzonderlijke woonruimtes, 
waarvan één in wat van oudsher het winkel-
gedeelte was. Zelfs op de website van Het 
Utrechts Archief is helaas niet veel informa-
tie te vinden over de historie van het pand. 
Wel over de Blauwkapelseweg, die zijn naam 
dankt aan het voormalige plaatsje Blauwkapel, 
waar deze weg naartoe liep. Vroeger waren er 
diverse winkels gevestigd, zoals de Tabak &  
Sigarenwinkel, maar die zijn in de loop der  
jaren praktisch allemaal verdwenen. 
        

FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD


