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Jongeren en gezond eten, jong geleerd is oud gedaan!
In onze wijk woont een deskundige op het terrein ‘jongeren en gezond
eten’: Irma Evenhuis. Zij woont hier sinds 2019 en houdt zich bezig met
het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren.
Ze studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Daar was ze vervolgens docent en daarna onderzoeker. In
november 2020 promoveerde ze er, in samenwerking met het Voedingscentrum, op een onderzoek ‘de Gezonde Schoolkantine’.
In 2019 had 1 op de 7 jongeren
(12-18 jaar) in Nederland overgewicht
of obesitas. Er zijn in Nederland
inmiddels veel initiatieven om overgewicht bij kinderen en jongeren te
voorkomen en te verminderen, zoals
het programma Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG). Irma: “Hoe ouder
leerlingen worden, hoe meer ze zelf
gaan bepalen wat ze eten en drinken.
De gewoontes die je als kind thuis of
op school aanleert, neem je mee in
je verdere leven. Er zijn legio prikkels
zoals de prijs, het gemak, het aanbod

“ Kinderen moeten

de kans krijgen
om in een
gezonde omgeving
op te groeien ”

en de smaak die jongeren verleiden
om te kiezen voor ongezond eten
en drinken, bijvoorbeeld fast food
en frisdrank. Een gezondere voedselomgeving op school kan jongeren
stimuleren tot het maken van
gezondere keuzes.”

Gezonde school
Irma onderzocht hoe scholen het best
ondersteund kunnen worden bij het
gezonder maken van hun kantine.
“Met het digitale instrument ‘de
Kantinescan’ kunnen scholen bekijken
in hoeverre hun kantine aan de
richtlijnen voldoet. Het blijkt dat het
ondersteuningsprogramma van het
Voedingscentrum een positief effect
heeft op zowel het aanbod (welke en
hoeveel gezonde producten er liggen)
als de uitstraling (hoe producten
worden aangeboden en aangeprezen).”

Irma is na haar promotie gaan werken
bij het programma Gezonde School.
Een samenwerking tussen diverse
onderwijskoepels, het RIVM en de
landelijke GGD. Diverse ministeries
financieren het programma, dat niet
alleen bedoeld is voor het basisonderwijs, maar ook voor het speciaal
onderwijs, het voortgezet onderwijs
en het middelbaar beroepsonderwijs.
Scholen werken hiermee structureel
en planmatig aan diverse gezondheidsthema’s. De Gezonde Schoolkantine is er daar één van. Net als
Bewegen en sport, Mediawijsheid,
(Mentaal) Welbevinden en Hygiëne.
Een school kan aan één of meerdere
thema’s werken. Ouders en leerlingen
kunnen onderwerpen aandragen, die
zij belangrijk vinden.
“Kinderen moeten de kans krijgen
om in een gezonde omgeving op te
groeien, zodat de gezonde keuze
de makkelijkste keuze is. Dat begint
al met de bereikbaarheid van de
school: kan dat veilig met de fiets of
lopend? Is de speelplaats natuurlijk
ingericht met veel groen en daagt die
uit tot bewegen? Is de ruimte waar
de leerlingen in de pauzes verblijven
op school gezellig ingericht zodat de
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leerlingen daar blijven en niet in de
verleiding komen naar de supermarkt
te gaan?”

Schoolkantines in Tuindorp
Oost
We vroegen een paar scholen in de
wijk wat er in hun kantine te koop is.
Catering Level Up, de organisatie
die op het Gerrit Rietveld College
de kantine exploiteert, heeft een
gezonde schoolkantine opgezet. Dat
betekent dat ten minste 60 procent
van het aanbod gezond is en dat
die producten ook goed opvallen.
Er wordt gelet op vezels, zout en op
de hoeveelheid calorieën. Groente,
fruit en water zijn altijd verkrijgbaar.
Eerdaags wordt de kantinescan van
het Voedingscentrum er op losgelaten en ze zijn bij het Gerrit
Rietveld vol vertrouwen dat ze die
glansrijk zullen doorstaan.

fruit, worden er ook kroketten en
kaasbroodjes verkocht. Een bijzondere traktatie op schoolevenementen
is de GRO-bitterbal (Green Recycled
Organics). Die wordt gemaakt met
een vulling van champignons gekweekt op de prut uit hun koffiemachines.
Nimeto wordt grondig gerenoveerd,
maar de gloednieuwe kantine is al
volop in bedrijf. Het aanbod aan de
counter is uitgebreid en vers bereid.
De leerlingen kunnen zelf hun bruine
broodje samenstellen of kiezen voor
het broodje van de dag. Er is ook
altijd keuze uit twee soepen. Plastic
wordt zo veel mogelijk vermeden, de
kommen en bakjes zijn van suikerriet
en bamboe gemaakt. Ook hier wordt
er af en toe een kroketje op de kaart
gezet, een ‘cheatday’.

Tips van Irma
Bij de Marnix Academie staan
duurzaamheid en vegetarisch op
nummer 1. Afval wordt door de
hele school in verschillende bakken
gesorteerd. Maandag is de ‘Meatless
Monday’. Keuzevrijheid vindt deze
school ook belangrijk. Dus naast
het dagelijkse aanbod van vegan
broodjes, soep, een saladebar en

Gerrit Rietveldcollege

Goede voornemens zijn gauw
gemaakt, maar het doen en volhouden is lastig. Irma heeft nog
enkele tips. “Begin met kleine
stapjes, die realistisch zijn en die je
ook langere tijd kunt volhouden.
Als je meer wilt bewegen, zoek dan
een sportmaatje of sluit je aan bij
een club. Dat is gezelliger en kan je

Nimeto
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Marnix Academie

helpen om toch te gaan als je eens
minder zin hebt. Gezonder eten? Zet
de fruitmand op tafel, in het zicht.
Maak een boodschappenlijstje om
(ongezonde) impulsaankopen te
beperken. En als je een ongezonde
verleiding echt niet kunt weerstaan,
neem dan een kleine portie.
Bijvoorbeeld een bakje chips in plaats
van uit de zak eten.”

Nieuwe buren
Sanne en Thomas
komen op het
Kouwerplantsoen wonen

Wie zijn zij?
Thomas Joustra is 37 jaar, hij
studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen in Utrecht en woonde
op veel verschillende plekken in onze
stad. Hij werkt bij de Hogeschool van
Utrecht en is daar verantwoordelijk
voor de personeels- en salarisadministratie. Thomas heeft gebasketbald. “Alle sporten met een bal vind
ik leuk”, zegt hij. Thomas houdt van
lekker eten en genieten met familie
en vrienden. “Ik barbecue graag, met
mooi weer wel elke week.”
Sanne de Vries is 38 jaar, ze deed
de PABO in Utrecht en is hier blijven
hangen. Ze staat voor groep 3 van de
Regenboogschool aan de Regentesselaan. “Ik heb gehockeyd, maar heb nu
nauwelijks tijd voor hobby’s.” Sanne
en Thomas hebben twee zoons,
Sebas (4 jaar) en Tom (2 jaar). “Daar
heb ik het ook heel druk mee”, zegt
Sanne lachend.
Thomas en Sanne leerden elkaar
kennen op een reünistenfeest van de

studentenzeilvereniging Histos. Hun
eerste huis samen was aan het Willem
van Noortplein.

Waarom verhuizen ze naar
Tuindorp Oost?
Sanne en Thomas wonen nu in een
huurhuis in Tuindorp. “Het is slecht
geïsoleerd en omdat het niet van
jezelf is, wil je er ook niet veel in
investeren”, zegt Sanne. Ze wilden
daarom graag een koophuis en
hadden eerst een huis aan de Van
Everdingenlaan op het oog. Ze zetten
alles op alles, maar het lukte niet om
het te kopen. “Het was voor ons wel
een eye-opener, we willen dus echt
in deze buurt wonen”, zegt Thomas.
Ze keken daarvoor ook naar huizen
in omringende dorpen. “Ik kreeg het
benauwd van het idee om daar te
wonen”, vult Sanne aan. “Het zijn
tropenjaren met jonge kinderen en
dicht bij je werk wonen is dan erg
fijn.” Toen kwam het huis op het
Kouwerplantsoen voorbij en deze keer
viel het kwartje de goede kant op.

Wat gaat er gebeuren in het
huis?
Het huis wordt helemaal gestript en
daarna worden de vloeren, kozijnen
en het dak geïsoleerd. Later willen
ze ook zonnepanelen. De keuken
bouwen ze uit en trekken die bij de
uitbouw achter de woonkamer. “Papa
is de opzichter”, zegt Thomas, “maar
die is nu nog bij mijn broer bezig.” De
broer van Thomas komt namelijk ook
in onze wijk wonen en zijn zus woont
er al.
Het stel kreeg op 14 februari de
sleutel van hun nieuwe huis, maar
Sanne en Thomas waren daarvoor al
bijna dagelijks op het Kouwerplantsoen te vinden. “Je ontmoet elkaar op
het plantsoen, iedereen is hier heel
hartelijk”, vindt Sanne. Ze verwachten
rond de zomervakantie te verhuizen.
“Ik zie me al zitten op een bankje
voor ons huis, met de kinderen die
samen spelen in de speeltuin.”
Welkom in onze wijk Sanne, Thomas,
Sebas en Tom!

Advertentie
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Werkzaamheden in onze wijk
In onze wijk zijn verschillende werkzaamheden bezig of ze staan op
stapel. We praten je bij over Hof van Tuindorp, Ezelsdijk, de Bastionweg
en nieuwe laadpalen in de Lamerislaan.

Nieuwbouw Hof van
Tuindorp

Het nieuwbouwproject Hof van
Tuindorp begint steeds dichter bij
haar einddoel te komen.

appartementen zijn de installaties
en de keukens geplaatst en afgemonteerd. Als dat allemaal gereed is,
worden de deuren afgehangen en de
vloerbedekking gelegd. De installaties
worden dan allemaal nog getest. Het
gebouw is dan zo goed als klaar voor
de oplevering.
Ook het terrein rondom het gebouw
wordt netjes afgewerkt. Het parkeerterrein wordt bestraat en daaromheen komen de schanskorven,
metalen korven die gevuld worden
met bijvoorbeeld natuursteen. De
verlichtingsmasten worden geplaatst
en de bluswaterbron voor de brandkraan wordt geboord. Zodra het weer
het toeliet, is men met deze buitenwerkzaamheden gestart.
De prognose is dat eind maart/begin
april de oplevering aan de nieuwe
huurders kan plaatsvinden.

schachten en de niet-dragende
binnenwanden aangebracht. Men
werkt hiervoor van beneden naar
boven. Voor de afbouw geldt hetzelfde: men begint op benedenverdiepingen en gaat vervolgens door
naar de bovenste appartementen. Dit
wordt gedaan om zo snel mogelijk
met het afbouwen te kunnen starten.
De rest van de bouwactiviteiten loopt
hier in een soort treintje achteraan.
De verwachting is dat dit gebouw
ongeveer eind september 2022
opgeleverd kan worden.

Laadpalen in de
Lamerislaan

In nummer drie van de wijkkrant van
vorig jaar, hebben wij een drietal
bewoners mogen interviewen over
elektrisch rijden. Dit is een aanzet geweest om de ontwikkelingen omtrent
de laadinfrastructuur in Tuindorp-

Gebouw Parkhof
Onder het toekomstige parkeerterrein
zijn alle leidingen voor elektra, water
en internet aangebracht. Van daaruit konden deze kabels en leidingen
in de appartementen tot en met de
bovenste verdiepingen aangesloten
worden. Voor het warmte- en koudeopslagsysteem zijn inmiddels ook alle
leidingen in de appartementen aangebracht. De afbouw binnen wordt
aangepakt.
Ook de schilder is volop aan de slag
en de behanger is tot en met de
derde verdieping klaar. In bijna alle
4
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Gebouw Winklerhof
Nog voor de kerst is het dak door
de dakdekkers dichtgemaakt. In
2022 hoeven de metselaars alleen
nog maar de bovenste verdieping te
metselen. Nu is men bezig met het
aanbrengen van de aluminium puien,
zodat de metselaar daarop aan kan
sluiten.
In de onderste appartementen
worden de installaties, de leiding-

Oost nauwgezet te gaan volgen. Op
de Lamerislaan is een forse uitbreiding van de laadpalen gerealiseerd
op 11 februari. Er kunnen nu tot
8 elektrische auto’s opgeladen
worden, naast de 2 aansluitingen op
de reeds aanwezige laadpaal op het
parkeerterrein op de Lamerislaan. Dit
betekent een totaal van 10 aansluitingen.

Bastionweg wordt
fietsstraat

Een mooie stap om elektrisch rijden
voor de bewoners van Tuindorp-Oost
verder aan te moedigen! Wij houden de ontwikkelingen voor je in de
gaten!

bewoners belegd. Daar is flink
gebruik van gemaakt, vooral ook
door mensen uit Maartensdijk en
Groenekan. Zij voerden aan dat het
voor auto’s uit die dorpen knap lastig
is om om te rijden over de rotonde
Robert Kochplein. Om op de Darwindreef te komen moeten ze voorsorteren naar links over twee rijbanen
met een stroom verkeer van de A27.
Lastig en gevaarlijk. De gemeente
beloofde die bezwaren mee te
nemen in de besluitvorming, maar er
is nog niet definitief besloten of die
knip komt te vervallen of niet. Maar
met of zonder knip: de Bastionweg
zal een stuk veiliger en aangenamer
worden voor voetgangers en fietsers.

Ezelsdijk en omgeving
Hoewel de Bastionweg niet in
Tuindorp-Oost ligt maken we hier
toch melding van de vernieuwing van
de weg omdat veel wijkbewoners,
en dan vooral wandelaars en fietsers,
die weg gebruiken, bijvoorbeeld om
naar het Noorderpark te gaan. De
gemeente heeft erkend dat het juist
voor fietsers en wandelaars geen
aangename route is: smalle bochtige
weg, geen rijwiel- of voetpaden. Het
is de bedoeling dat de Bastionweg
wordt omgetoverd tot fietsstraat met
voor de wandelaars een eigen voetgangersstrook.

Het vlot nog niet erg met de plannen
rond de Ezelsdijk. De buurtbewoners
volgen de zaak met argusogen en
ze hebben vele vragen gesteld, die de
projectontwikkelaar en de gemeente
moeten beantwoorden. Dat zou
rond deze tijd hebben moeten plaatsvinden en dan zou eventueel de
goedkeuring van de plannen in
de komende maanden af kunnen
komen. De bewoners willen er zeker
van zijn dat er geen te grote supermarkt komt, die de verkeerssituatie
ernstig zou verstoren. Ze willen
weten of er genoeg speelruimte en
ruimte voor groen overblijft, dat ze
hun eigen auto’s nog kwijt kunnen,
dat het allemaal niet te hoog en te
massaal wordt, dat er genoeg lage
huren worden aangeboden en dat
het ezelsmonumentje blijft!
Voor het volgende nummer van de
wijkkrant weten we meer.

De gemeente was ook van plan de
weg vlak voor de aansluiting met
de Enthovendreef af te sluiten voor
autoverkeer. Daarmee zou doorgaand
verkeer komen te vervallen. In juni
vorig jaar heeft de gemeente (via
Zoom) een informatieavond voor

Met de werkzaamheden is inmiddels
een begin gemaakt. Eind van het jaar
kunnen we het resultaat beoordelen.

Verkeerssituatie Valetonlaan
De Gemeenteraad Utrecht nam op 27 januari de motie ‘Levendig
winkelcentrum De Gaard zonder parkeerproblemen - Onderzoek
omdraaien rijrichting Valetonlaan’ unaniem aan.
Dat betekent:
• Draagvlakonderzoek naar eventueel omdraaien van de rijrichting van
de Valetonlaan
• De buurt hierbij actief betrekken
• Uitvoeren van resultaten van het onderzoek als daar aanleiding toe is
• De verkeerssituatie van de Wevelaan/Kapteynlaan hierop laten aansluiten
• Evaluatie na een jaar van de parkeerdruk en andere effecten
Een andere motie voor het omdraaien van de rijrichting van de Valetonlaan zonder onderzoek vooraf, werd verworpen.
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Evelyne Hermans
woont met haar
gezin in de wijk
en schrijft in elke
editie van de
Wijkkrant een
column over het
leven en wonen
in Tuindorp-Oost.

Dorpsgek
Ik groeide op in een dorp waar de
hoeveelheid koeien het aantal inwoners
ruimschoots oversteeg. De groenteboer
kende mijn voornaam en de slager wist
dat ik ‘de dochter van …’ was. Mensen
groetten je op straat. Of ze knoopten
een gesprekje aan, over helemaal niks.
Maar gezellig was het wel.
Hoewel ik dit ‘ons kent ons’-gevoel
vanaf puberleeftijd natuurlijk verschrikkelijk vond, heb ik vandaag de dag een
zwak voor plekken en situaties die dat
dorpse gevoel weer terughalen. Neem
een straat- of buurtfeest: springkussen
als middelpunt, overal verlengkabels (met
tape aan de grond vastgeplakt zodat
niemand erover struikelt), vuurkorfje
erbij, biertje in de hand en de geur van
barbecue of aangebrande marshmallows in de neus. Of winkels waar ze me
herkennen als ik binnenkom; waar ik
de voornaam van de eigenaar weet, die
vraagt hoe ik dat geitenkaasje vond dat
ik een week eerder watertandend in mijn
mandje had gedaan, en die – zonder dat
ik daar eerst iets voor hoef te kopen –
zijn hand naar me opsteekt als ik op een
regenachtige woensdagmiddag langs zijn
zaak loop.
Als ik samen met mijn man naar de
supermarkt ga, is hij me regelmatig
kwijt. Terwijl hij de lege flessen inlevert,
in de veronderstelling dat ik alvast aan
het boodschappenlijstje begin, kom ik
niet verder dan de groenteafdeling. Of
het brood. Daar raak ik namelijk steevast
in gesprek met een volslagen vreemde.
Over helemaal niks. Maar gezellig is
het wel. Je kunt het meisje uit het dorp
halen, maar het dorp blijkbaar niet uit
het meisje.
Na een rondje Voorveldse Polder wandel
ik langs de Winkel Dichtbij. Ik gluur naar
binnen. Klein, overzichtelijk, handgeschreven kaartjes bij de producten.
Tussen de lage schappen staan twee
klanten te kletsen. Misschien wel over
helemaal niks. “Gezellig,” denk ik, “weer
een winkel naar mijn (Tuin)dorpse hart.”
6
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Van onze duurzaamheidsredacteur

Opslagsystemen voor regenwater
Het is een zonnige zondagmiddag in januari als ik Uwe aan de
telefoon heb. De familie is net de eerste dag uit quarantaine. Uwe,
Wieke en hun 3 kinderen, buurtbewoners uit de Nijlandlaan, zijn
de trotse bezitters van een regenwateropslagsysteem. Een paar
straten verderop woont buurtbewoner Jan met een zelfgefabriceerd
infiltratiekrattensysteem. De hoogste tijd om deze vooruitstrevende
buurtbewoners eens het hemd van hun lijf te vragen.

Jan en Lidian met infiltratiekratten in hun tuin.

Uwe en Wieke noemen zichzelf
geen hardcore milieumensen. Wel
zijn ze van het besparen. Dus geen
drinkwater gebruiken voor de tuin,
wc’s en wasmachine. Spullen kopen
en verkopen op marktplaats en
spullen niet weggooien maar
repareren. Bij Jan begon het ongeveer 3 jaar geleden met wateroverlast na heftige regenbuien. “Ik ben
iemand die graag zijn eigen boontjes dopt”, zegt Jan. En hij begon
met een gat graven in zijn tuin.

Waterzakken en infiltratiekratten
Als je aan regenwateropslag denkt
kom je uit op regentonnen. Maar de
capaciteit hiervan is beperkt. Meer
capaciteit betekent grote watertanks

Waterzak in kruipruimte.

Aansluiting buizen regenwater.

die ingegraven moeten worden en
een hoop ingewikkelde techniek als
koolfilters, pompen en dergelijke.
Het systeem van Uwe is eenvoudig
en simpel. In de kruipruimte (hoef je
niet te graven) komt een waterzak
van 3,5 bij 3,5 meter (4500 liter).
Deze wordt aangesloten op de
regenpijp. Vol heeft de zak de
hoogte van een halve meter. Onderhoud is alleen een filter dat je 2 keer
per jaar moet nakijken. Een pomp
zorgt er met 2-3 bar voor dat het
water in de tuin, wc en wasmachine
komt. Als de zak leeg is, wordt die
automatisch aangevuld met kraanwater en als de zak te vol raakt,
loopt overtollig water naar het riool.

Ook Jan zijn systeem is eenvoudig.
Niet kant-en-klaar gekocht zoals
Uwe, maar alles zelf bedacht en als
een ‘handige Harry’ zelf in elkaar
geflanst. Een gat in de tuin graven,
vullen met infiltratiekratten, vijverfolie eromheen en klaar was de
opslagtank. Met grond eroverheen
zie je er niks van in de tuin.
Capaciteit is 2000 liter. Net toen de
laatste schep grond gegraven was,
kreeg Jan te maken met 3 droge
zomers achter elkaar. De 2000 liter
waren toen snel op. Na flink zoeken
vond hij een waterzak in China
van 4000 liter, voor in zijn kruipruimte. Daar heeft hij er nu 2 van.
Een pompje erbij en klaar was Jan.
Totaal 10.000 liter. “Nu sproei ik zomers lachend mijn tuin en plantsoen
en glimlach ik elke keer als ik mijn
wc doortrek.”

Water besparen voor het
milieu
Uwe en Wieke hebben sinds
september 2021 een kant-en-klaar
wateropslagsysteem. Per dag wordt
er voor wc en wasmachine ongeveer
180 liter drinkwater bespaard, dat is

30-40 kuub per jaar. De besparing
in de zomer voor tuinsproeien komt
daar nog bij. Het kost rond de 3200
euro inclusief installatie. Jan was
2800 euro kwijt aan spullen en
heel wat manuren aan het klussen.
Daar een kuub water zo’n € 1,20
kost, is het direct zonneklaar dat
je zo’n systeem niet aanschaft als
rendement je voornaamste drijfveer
is. Dit is ook niet het geval bij de
geïnterviewden. Ze willen iets goeds
doen voor het milieu. Niet omdat
het moet, maar omdat ze het willen
en kunnen. Mooi om zulke bewoners in de buurt te hebben met hun
eigen unieke drijfveren en aanpak.
Wat verfrissend dat ik bij geen van
hen het woord ‘rendement’ of
‘terugverdientijd’ heb gehoord. Ze
bestaan nog echt. Is dat niet een
mooie constatering om mee af te
sluiten?
Uwe en Wieke: justnimbus.com
Jan: Google op ‘Infiltratiekratten
Wavin Aquacell Lite’ voor prijzen en
verkoopadressen

Ook in Nederland ervaren
we de gevolgen van de
klimaatverandering. Met
extreme droogte, hitte, wind
en regenbuien als gevolg.
Jaarlijks overstromen er in
Nederland meer dan 200.000
woningen en gebouwen.
Nog meer woningen hebben last van
verzakkingen door uitdroging van
de bodem. Iedereen is de afgelopen
jaren inmiddels gewend geraakt
aan termen als ‘sproeischaamte’ en
‘droogte-alarm’ als boeren in droge
periodes hun gewassen niet kunnen bewateren. Aan particulieren
wordt dan gevraagd hun tuin niet
te besproeien of zwembaden niet te
vullen. Als een van de weinige landen
op de wereld kunnen we het kraanwater gewoon drinken. Tegelijkertijd
spoelen we 300 miljard van dit kostbare drinkwater door het toilet om
onze drollen ermee weg te spoelen,
vreemd toch eigenlijk?

Wist je dat...
• Er een nieuw klimtoestel is geplaatst in
de speeltuin op het De Vooysplantsoen?

• Het artikel over Het Lachende Paard

•

goed is gelezen? Het team verheugt zich
inmiddels in een nieuwe vrijwilliger, die
het leuke en gezonde werk is komen
verlichten. Meer mensen zijn nog steeds
welkom. Iets om de komende lente op te
pakken? Je zult er geen spijt van krijgen.
• De oproep van onze duurzaamheidsredacteur om samen zonnepanelen in
te kopen een succes is? Maar liefst
22 huishoudens uit onze wijk hebben
zich aangemeld.
Een aantal ouders gezamenlijk een skelter bij de Kringloop kochten voor de kinderen op het Hamakerplein?
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Wekelijks vrije inloop in het Wevehuis
uis
Kom een kop koffie of thee drinken, een spelletje doen of gewoon
een praatje maken in het nieuwe buurthuis. Vanaf 24 maart is de vrije
inloop wekelijks geopend op donderdag vanaf 14.00 uur. Iedereen is
welkom. Kom jij ook gezellig langs in het Wevehuis?

Bingo
Op 27 maart start in ons buurthuis
een gezellige middag bingo voor jong
en oud. Ook dan is de vrije inloop
open voor een kopje koffie, thee of
frisdrank of gewoon een praatje.

Bij voldoende animo willen ze dit
iedere laatste dinsdag van de maand
herhalen. De zaal gaat om 13:00
uur open, de bingo start om 14:00
uur. De bingo is gratis toegankelijk
en je koopt een bingokaart voor een
euro per kaart. Er zijn uiteraard leuke
prijzen te winnen!

Ruimte huren en agenda
Bij het buurthuis is het ook mogelijk
om een zaal te huren voor verjaardagen, feestjes of andere bijeenkomsten. Hieronder zie je welke
activiteiten en cursussen nu al plaatsvinden in ons nieuwe buurthuis.
Kijk ook op www.wevehuis.nl.

Floratheek
Samen met de redactie van buurtkrant DorpsMarkt (voor Voordorp en
Veemarkt) creëerde het Wevehuis
een mogelijkheid om stekjes, zaden,
bollen en planten te ruilen, doneren
of meenemen.
Wil jij graag een nieuwe plant? Loop
dan langs het Wevehuis en kijk of er

Cursussen en activiteiten in het Buurthuis
Vrije inloop
Elke laatste dinsdagmiddag vanaf 13:00 uur: Vrije inloop voor
een kopje koffie/thee/frisdrank
Elke laatste dinsdagmiddag vanaf 14:00 uur: Bingo, toegang is gratis,
info via 06-42517916
Wekelijks op donderdagmiddag vanaf 14:00 uur: Vrije inloop voor
een kopje koffie/thee/frisdrank
Cursussen
Iedere maandag 13:00 - 17:00 uur: Senioren Schilder School,
www.essnederland.nl
Dinsdagavond om de week: ‘Het Warme Nest’
Norma van der Linden, info@hetwarmenest.nl / 06-81788399
Iedere woensdag 13:00 - 17:00 uur: Bridgeclub De Sociëteit,
marjanenpiet@ziggo.nl
Iedere vrijdag 09:00 - 10:00 uur: Hatha Yoga, Thea Horsten,
Trw@ziggo.nl
Iedere vrijdag 13:30 - 17:00 uur: Senioren Schilder School,
www.essnederland.nl
Vier vrijdagen in maart 13:30 - 17:00 uur: Omgaan met je smartphone,
www.essnederland.nl
Zondagochtend om de week: Sathya Sai Baba, www.sathyasai.nl
Verschillende dagen: Stichting Taijiquan Nederland, ellen@quint-essence.eu
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iets voor je bij
staat. Heb je een plant
staat
over? Wellicht kun je er iemand
anders blij mee maken via de plantenbieb. De spelregels zijn te lezen bij
de plantenbieb en op de website
van buurtkrant DorpsMarkt. Om de
plantenbieb feestelijk te open stellen
buurtkrant DorpsMarkt én het Wevehuis, zolang de voorraad strekt,
moestuintjes beschikbaar. Voor
deze actie geldt een maximum van
2 moestuintjes per persoon. Op=op.
Welke activiteiten zou jij graag nog
zien in het buurthuis? Wil je een
activiteit opstarten of meedenken?
Stuur een mail naar:
post@wevehuis.nl.

Nieuwe rubriek
N

Redactionele
ontwikkelingen

Openbare kunst in de wijk

Een fiks aantal jaren was Kaspar Hanenbergh lid
van de redactie. Toen hij terugtrad, bleef hij wel
tot nu toe de historische foto’s en toelichtingen
schrijven voor de achterpagina van de krant. De
lezers kennen Kaspar waarschijnlijk wel als de
fietsenthousiasteling die zich wel eens op straat
vertoont op zijn oude Hoge Bi. Kaspar gaat vanaf
nu zijn vrije tijd vooral besteden aan de vormgeving
van het Fietsersmuseum Utrecht, waarvan hij de
initiatiefnemer is.

T
Tijdens
de renovatie van winkelcentrum De Gaard verscheen er een
ffraaie nieuwe bloemenkiosk op het plein. Aan de zijkant daarvan vind
jje een bakstenen reliëf. Dat kunstwerk is niet nieuw, het stamt uit de
vvorige eeuw en was toen onderdeel van de gevel van het zalencomplex
PPrinsenhof aan de Eykmanlaan, gebouwd in 1961 en gesloopt in 2015.
Met financiële ondersteuning van de gemeente Utrecht is het reliëf
M
vveiliggesteld en in 2019 herplaatst in de zijgevel van de kiosk. We zien
de Prins van Oranje met zijn gevolg tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Wie
d
de ontwerper is, is niet helemaal duidelijk. Sommigen denken dat het
d
de zoon is van architect A. van Overhagen, maar ook Harry op de Laak
d
een Romualda van Stolk worden als maker genoemd.

Frans Jacobs verlaat nu de redactie. Gezien zijn
leeftijd (85 jaar inmiddels!) vindt hij het welletjes
geweest, al koestert hij – net als Kaspar – prettige
herinneringen aan de vergaderingen bij de redactieleden thuis, gezellig kletsend over de toestand in de
wijk en samen bepalend wie welk artikeltje voor de
krant gaat maken. Maar Frans is nog niet helemaal
uitgeschreven: hij gaat de vaste rubriek op de
achterpagina verzorgen. Hij gaat aandacht besteden aan kunst in de openbare ruimte in TuindorpOost en daarmee afgewisseld toelichtingen op de
betekenis van onze straatnamen.
Tot slot moeten we tot onze grote spijt melden dat
de redactie nóg een gevoelig verlies lijdt: Marieke
Ten Katen is naar Tilburg verhuisd. Zij kwam destijds
bij de wijkkrant omdat ze net in de wijk was komen
wonen en dacht dat ze de wijk en de mensen op
die manier misschien snel zou leren kennen. Bij haar
afscheid liet ze weten dat die verwachting ook is
uitgekomen.
Kaspar, Frans en Marieke, we gaan jullie missen bij
de redactie. Heel hartelijk dank voor jullie inzet en
bijdragen voor onze wijkkrant!

OPROEP: nieuwe redactieleden
d
l d gezocht
h
Wie komt de redactie versterken? Je hoeft geen
journalist of beroepsschrijver te zijn; de redactieleden zijn het gewend om elkaar te helpen en er
ontstaan altijd leuke artikelen. Belangstelling voor
de wijk is wel een vereiste. Prettige omstandigheden zijn verzekerd! Zin? Bel Remco: 06-30086329
of mail naar redactie@tuindorpoost.nl.

Aardig om te weten is, dat als
herinnering aan het oorspronkelijke
werk, óók een bakstenen reliëf is ingebouwd in de gevel van het nieuwe
gezondheidscentrum aan de Eykmanlaan.
l
Als je goed kijkt is in de gele bakstenen muur boven de apotheek
dezelfde
d
ruiter te ontwaren als in het kunstwerk bij de bloemenkiosk.

Onze nieuwe rubriek gaat afwisselend over de betekenis van de
straatnamen in onze wijk en over kunstwerken in de openbare
ruimte. We starten in het hart van de wijk met een beschrijving van
het reliëf aan de bloemenkiosk op de Troosterhof en combineren
dat met de beschrijving van de naamgever van de Troosterlaan/hof (zie pagina 12). In de volgende edities zal op de achterkant van
de wijkkrant steeds óf een straatnaam worden toegelicht óf een
kunstwerk.
Advertentie
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Winkelen zonder verpakking bij LOOS

LOOS fietst door onze wijk

Misschien heb je ‘m al wel eens gezien bij ons in de wijk; een fiets met
een enorme aanhanger. Als de zijkanten van de kar worden uitgeklapt,
verschijnt er een winkel zonder verpakkingen. Rijst, koffie, havermout,
noten en chocola zitten in silo’s en daarmee vul je je eigen potjes en
zakjes. Deze winkel heet LOOS en wordt gerund door Jiske, Laurens,
Nayra en Saskia, vier enthousiaste jonge mensen uit en om Utrecht.
We spreken één van hen, Nayra.

“ We willen niet als een

ijscoman rondrijden ”

hendel eronder waarin je voedingsmiddelen kunt vervoeren.
“We verkopen droge en houdbare
producten, om de logistiek behapbaar te houden.” In de toekomst
willen ze het assortiment uitbreiden
met verse producten.

Lege potten worden gewogen en
als ze gevuld zijn weer

“We kwamen met elkaar in contact
via een traject ‘sociaal ondernemen’
en het klikte tussen ons”, vertelt
Nayra. “Het idee voor een verpakkingsloze supermarkt werd op
een bijeenkomst gepitcht en dat
sprak ons aan.” De vier gingen ermee
aan de slag. Ze vroegen advies aan
andere duurzame ondernemers,
googleden veel en besloten om
silo’s te gaan gebruiken. Dat zijn
transparante grote kokers met een
10
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Hun leveranciers moeten aan verschillende voorwaarden voldoen: de
producten moeten een goede balans
zijn tussen biologisch, duurzaam,
fairtrade, lokaal en betaalbaarheid
én geleverd worden in zo min
mogelijk verpakking. Dat ging al
een keer mis toen koffie in kilozakken werd gebracht in plaats van
in een grote verpakking. “Dat was
echt een teleurstelling,’ zucht Nayra.
“We moeten goed blijven opletten.
Je wilt dat de hele ketting van
productie tot op je bord zo veel
mogelijk verpakkingsloos is.”

Vervoer per vrachtfiets
De silo’s wilden de vier jongeren in
eerste instantie vervoeren met een

Als de zijkanten zijn uitgeklapt,
verschijnt er een winkel

auto van één van hen, maar die
was veel te klein. “Er zijn wel ondernemingen die met busjes zoiets doen,
maar in Utrecht moet je gewoon
fietsen”, vindt Nayra. “Dat is ook
duurzamer.”
Ze kozen de grootste vrachtfiets
die er bestaat, een driewieler met
aanhanger, om hun winkel op te
kunnen bouwen. De constructie van
het silorek maakten ze van hout.
“Met hout zit het stevig in elkaar,
maar blijven we flexibel om snel
aanpassingen te maken”, legt Nayra
uit. “Veel materiaal dat we gebruiken
is tweedehands en dat past bij ons
duurzame concept”.
De LOOSers (zoals ze zichzelf
noemen) fietsten eerst proefrondes
om te testen of hun opzet werkt.
Inmiddels rijden ze één of twee keer
per week en dat moet steeds meer
worden. “We mogen alleen ergens
stilstaan als we klanten hebben en

daar blijven staan zo lang er mensen
naar de fiets komen”, zegt Nayra.
“Omdat we niet als een ijscoman
willen rondrijden, hebben we het aanmeldsysteem bedacht.” Dat betekent
dat je via de website een afspraak
maakt met LOOS om bij ze te komen
winkelen. Ze hebben een route en
globale tijden waarop ze in een wijk
zijn. Ook als je je niet hebt aangemeld, kun je kopen bij LOOS. Hoor
je de toeter, of zie je ze staan? Pak je
potjes en loop naar de fiets.

Keuze uit verschillende soorten
pasta, rijst en peulvruchten

LOOS in onze wijk
LOOS fietst ook elke twee weken
naar Tuindorp-Oost en verschillende
buurtbewoners komen hun potjes en
bakjes al bij ze vullen. Ze vinden het
een goed initiatief en het is daarnaast
gezellig om je buurtjes bij de mobiele
winkel te treffen. Op vrijdag 28 maart
fietst LOOS naar onze wijk. Daarna
weer op 8 en 22 april.
“Ik ben heel blij met de enthousiaste
reacties en erg trots”, lacht Nayra.
”We staan er nu echt!”
Wil je meer weten over LOOS, het
assortiment en de route? Kijk dan op
loosutrecht.nl.

Agenda
Onderwegkerk Blauwkapel
Oecumenische diensten
Op paaszondag 17 april starten de
oecumenische diensten weer in het kerkje
Blauwkapel; aanvang 10.30 uur. Een dienst
duurt 40 tot 45 minuten. Deze zogenaamde
onderwegdiensten zijn bedoeld voor mensen die letterlijk en/of figuurlijk onderweg zijn en zich interkerkelijk verbonden voelen. De voorgangers zijn dan
ook afkomstig uit diverse christelijke kerkgenootschappen. Na afloop van een
dienst wordt een kopje koffie/thee aangeboden.
Zondagmiddagconcerten
De Vereniging Vrienden van Blauwkapel organiseert gratis toegankelijke
concerten op de laatste zondagmiddag in mei, juni, augustus en september,
van 15.00 tot 16.00 uur. De kerk is steeds open vanaf 14.40 uur.
• Zondagmiddag 29 mei: Een dubbelconcert uitgevoerd door ‘Les menus
plaisirs’; Elodie Schuddeboom zingt ‘airs de cour’ uit de 17e eeuw,
begeleid door haar Franse vrienden op de luit. Het andere deel van het
concert bestaat uit hedendaagse muziek gespeeld door het Franse gitaarduo De Si De La.
• Zondagmiddag 26 juni spelen en zingen de Elckerlyc-speellieden volksmuziek uit de Brabantse en Vlaamse Kempen. De speellieden begeleiden
zichzelf op muziekinstrumenten zoals de doedelzak, draailier, hobo, klarinet,
gitaar, accordeon, viool, trom en draaiorgel.
Na afloop is er bij droog weer op het terras voor het dienstgebouwtje gelegenheid om na te praten met de musici onder het genot van een drankje
(frisdrank € 0,50 en wijn € 1,00). Parkeren in Blauwkapel alléén in de parkeervakken op de Kapelweg en op het parkeerterrein aan het eind van de Kapelweg. Zie voor meer informatie de website www.onderwegkerkblauwkapel.nl

Inzamelingsactie voedselbank
Op zaterdag 2 april houden de Tuindorpkerk en
de Pauluskerk van 10.00 uur tot 12.00 uur een
inzamelingsactie voor de voedselbank Overvecht.
Ze verzamelen houdbare goederen zoals rijst,
pasta’s, sausen en blikjes vis. Ook maandverband of
luiers zijn van harte welkom. Er zijn veel gezinnen
die wekelijks door de voedselbank ondersteund
worden.

Koningsdag Kouwerplantsoen
Woensdag 27 april vanaf 10.00 uur
op het Kouwerplantsoen.

Straattekenwedstrijd
• Voor de kinderen uit Tuindorp-Oost
van 4 t/m 12 jaar

• Zaterdag 25 juni om 10.30 uur
• Schoolplein van basisschool
De Beiaard
LOOSers Nayra, Saskia, Jiske en Laurens op
de vrachtfiets (Foto: Sanne Veldhoven)

Meer informatie volgt in het zomernummer van de wijkkrant.
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Troosterlaan/-hof

Prof. dr. ir. Trooster rond
1947. Bron: Het Utrechts
Archief. Foto: R. Kramer

Professor ingenieur. S.G.Trooster
(Gerrit voor intimi) werd in 1896
in Zwolle geboren, maar kwam
als kleuter al naar Utrecht, waar
hij zijn jeugd doorbracht totdat
hij in Delft elektrotechniek ging
studeren. Twee jaar na zijn afstuderen kwam ir. Trooster na een
kort intermezzo in Amsterdam
terug naar Utrecht en vatte hier
aan de universiteit een nieuwe
studie op: aardwetenschappen.
Die studie zou zijn verdere levensweg bepalen. Hij studeerde in
recordtempo af, in nog geen drie
jaar!

door de Japanners krijgsgevangene werd gemaakt. Er
volgde een ellendige tijd in interneringskampen, die zijn
gezondheid definitief zou ondergraven. Tot overmaat van
ramp overleed zijn echtgenote en week na de Japanse
capitulatie aan ondervoeding. Enkele maanden later stapte
Trooster met zijn zes kinderen op de boot terug naar
Nederland; één van de kinderen stierf aan boord…
Eind 1946 werd Trooster aan de Universiteit Utrecht
benoemd tot hoogleraar. Al snel leverde hij belangrijke
bijdragen aan het vakgebied geologie en daarnaast
bekleedde hij tal van maatschappelijke functies. Zoals al
opgemerkt: de ontberingen tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden hun sporen achtergelaten.
Op 14 september 1950 overleed professor Trooster aan
een hartaanval. Hij is begraven op St. Barbara aan de
Prinsesselaan.

Bedankt donateurs!
In het decembernummer vroegen wij tevreden lezers
of zij wellicht een financiële ondersteuning van de
wijkkrant wilden overwegen. Meerdere wijkbewoners
hebben een gift overgemaakt, waarvoor hartelijk
dank! De opbrengst was vooralsnog toereikend om de
gestegen papierkosten te dekken.
Nieuwe donateurs blijven uiteraard welkom.

Hij trouwde in 1928 en kreeg een baan als geoloog in toenmalig Nederlands Oost-Indië bij de BPM (Bataafse Petroleum
Maatschappij). Hij vervulde er diverse functies op de eilanden
Sumatra en Java. Omdat Trooster in zijn jonge jaren ook
nog was opgeleid tot reserveofficier in het leger (in die tijd
bestond de dienstplicht voor jongens nog) werd hij zodra de
oorlog uitbrak opgeroepen en was kapitein tot hij in 1942
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