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Buurmanschap:
basis van buurtcooperatie Wederzijds
Buurtcoöperaties krijgen anno 2018 overal vorm. Ruilhandelen zit
de mens immers al eeuwen in het bloed. In onze wijk timmert
Wederzijds al zo’n vier jaar aan de weg en met succes!
“WEDERZIJDS is de sprekende benaming voor onze club. Het woord
zegt precies waar het ons om gaat.”
Aan het woord is Yvonne Hesterman,
die samen met Joke Reusken voor
Wederzijds contactpersoon is voor de
buurten Tuindorp en Tuindorp-Oost.

“ Eenzaamheid

in Tuindorp-oost
hoeft niet ”

We spreken beide vrouwen op
25 oktober in eethuis De Helden aan
de Jan van Galenstraat als daar de
maandelijkse buurtborrel voor de
leden wordt gehouden. De gezellige
serre is al snel gevuld en er worden
geanimeerde gesprekken gevoerd.
Er zijn wat nieuwe leden, die zich
voorstellen en die vertellen waarom

ze lid zijn geworden. En dan hoor je
allerlei varianten op dat woord
WEDERZIJDS. De meeste mensen
geven aan de onderlinge contacten
van belang te vinden en ze zeggen
zelf ook wel wat te bieden te
hebben.
Tijdens ons gesprekje aan een zijtafeltje benadrukken Yvonne en Joke
het nog maar eens: mensen willen
buurtgenoten kennen; het is fijn om
op straat iemand tegen te komen,
die je al kent. Daar komen allerlei
initiatieven uit voort, zoals een
wandelclubje, samen koken en eten,
een film- of leesclub en noem maar
op. En als je elkaar eenmaal goed
kent schroom je ook niet om iemand
te vragen om je morgenochtend even
naar de dokter te rijden. Omgekeerd
zal zo iemand jou gemakkelijk iets

terugvragen, bijvoorbeeld om
een keertje op de poes te passen.
“We verlenen elkaar diensten op
basis van buurmanschap’” zegt Joke:
“We zijn geen hulpverleners, maar
buurtgenoten.”

“ Het nuttige met

het aangename
combineren ”

Dat blijkt een belangrijk punt.
Sommigen willen Wederzijds zien
als een instantie, een hulpverleningsof welzijnsorganisatie, maar dat is
het dus niet. We zijn buurtgenoten,
die met elkaar gezellige dingen
ondernemen en op basis van
wederkerigheid elkaar een handje
toesteken als dat nodig is. Simpel.
Eenzaamheid in Tuindorp-Oost hoeft
niet, zeker niet voor degenen die lid
zijn van Wederzijds.
En natuurlijk heeft elke club anno
2018 een website en Wederzijds dus
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HELP!! HELP!!

ook: www.wederzijds.net En op die
site hebben ze onder andere een
rubriek “vraag en aanbod”, waar
ieder lid kan aangeven waar hij of zij
voor gevraagd mag worden (iedereen
is wel ergens goed in!), en waar je je
eigen vraag kan neerleggen.
Wederzijds combineert het nuttige
met het aangename: samenleven in
de ware betekenis van het woord.
Het is dat uw redacteur een andere
afspraak had, want het rook

“ Wij zijn geen

hulpverleners
maar buurtgenoten ”

verrukkelijk daar bij De Helden, en
hij zou graag zijn aangeschoven bij
de enkele tientallen Wederzijdsleden
die na afloop van de borrel voor een
schappelijk prijsje genoten van een
heerlijk meergangendiner.

De twee meest ervaren redactieleden, Margreet en Kaspar, hebben
ons moeten laten weten dat zij om
persoonlijke redenen binnenkort
de redactie gaan verlaten. Ze laten
ons gelukkig niet onmiddellijk in
de steek, maar we hebben toch
dringend behoefte aan nieuwe
mensen.
Vind je het leuk je oor te luisteren
te leggen in de wijk en daarover
te berichten? Dan is de wijkkrant
jouw blad! Stel ‘n paar uurtjes per
kwartaal ter beschikking, en we
kunnen samen dit blad blijven
maken. Je bent meer dan welkom!
Stuur een mailtje naar de redactie
en je hoort van ons.

Hoge onderscheiding voor de Pioniers

Op zaterdag 20 oktober was het feest op het
tuincomplex van de Pioniers.
Namens het Hoofdbestuur van de Landelijke
Organisatie van Amateurtuinders kwam
mevrouw Ans Hobbelink de vierde stip van het
nationaal keurmerk voor natuurlijk tuinieren
uitreiken.
De Pioniers hadden al drie stippen en nu hebben ze het
hoogst haalbare bereikt: 4 stippen. Tegelijk met de stip
overhandigde mevrouw Hobbelink ook een lijvig inspectierapport, waarin te lezen valt wat de Pioniers allemaal bereikt hebben om voor deze onderscheiding in aanmerking
te komen. Op tal van punten wordt een oordeel geveld.

Het gaat natuurlijk over de diversiteit aan planten, maar
ook over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de waterkwaliteit in de sloten, de nestgelegenheid voor vogels
en ringslangen enz. enz. enz. Als een organisatie op alle
aandachtspunten de hoogste score bereikt dan wordt dat
gewaardeerd met maximaal 271 punten. Wie dat bereikt
is heilig. Met 257 punten komen de Pioniers daar dicht in
de buurt!

“ Het hoogst haalbare bereikt ”
Zelf kunt u dit allemaal ‘’natuurlijk’’ ook komen
bewonderen want het tuinencomplex is vrij toegankelijk,
met de ingang aan
het fietspad aan de
Kögllaan en aan de
Sartreweg met een
ingang naast de
Marktmeesters.
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Wijkparade:
wijkbewoners in gesprek met de gemeente
Als er gemeenteraadsverkiezingen zijn kun je gaan stemmen om
invloed uit te oefenen op wat ze doen, daar op het stadhuis.
Daarna sta je weer minstens vier jaar buiten spel. Klopt dat?
inventariseerd en ze konden vertellen
welke plannen er in de pijplijn zitten.

Aandachtspunten

Een flink aantal mensen uit Utrecht
Noord-Oost dacht daar anders over
en ging in op de uitnodiging van de
gemeente om mee te denken over
de toekomst van de wijk. Er waren
zelfs zoveel aanwezigen dat er voor
Tuindorp-Oost een extra tafel met
stoelen moest worden bijgeschoven
om iedereen van een zitplaats te

“ De gemeente moet

bovenal het karakter
van de wijk bewaren ”

voorzien. De zogenaamde ‘wijkparade’ vond plaats op 7 november
jongstleden in Eethuis De Helden aan
de Jan van Galenstraat.
Aan de hand van duidelijke overzichten lieten de vele aanwezige
ambtenaren zien wat ze al van de
wijk konden vertellen. Natuurlijk
wisten ze alles over bewonersaantallen en leeftijden, het aantal
woningen, de verkeersregelingen in
de buurt enz. Maar ze bleken ook al
wensen van bewoners te hebben ge-

Wat verdient aandacht in onze
buurt? De gemeente zoekt driftig
naar ruimte voor het Wevehuis (de
school, waar het Wevehuis nu in zit
heeft de ruimte zelf nodig). Verder is
er aandacht voor eenzaamheid in de
wijk. De aanwezigen vonden dat er
gemakkelijke, vanzelfsprekende
ontmoetingsplekken in de wijk
moeten komen.
De gemeente liet weten aandacht
te besteden aan de Buurtmobiel,
die binnenkort in de wijk moet gaan
rijden; dan kunnen mensen zonder
eigen vervoer tegen een schappelijk prijsje in de wijk overal naartoe
gebracht worden waar ze willen of
moeten zijn. Van-deur-tot-deurvervoer. Zo kan binnenkort iedereen
op visite gaan, ergens koffie gaan
drinken, een bloemschikcursus volgen
in een buurthuis of computerlessen
en noem maar op. Op die manier
kan de buurtmobiel misschien
zelfs helpen de eenzaamheid te
verzachten!

De Gaard
En natuurlijk werd er veel aandacht
gevraagd voor de situatie rond
winkelcentrum De Gaard. Bouwactiviteiten veroorzaken overlast,
dat snapt iedereen. Maar de verkeerssituatie rond De Gaard en de
Eykmanlaan is toch zorgelijk: iedere
paar weken veranderen looproutes
of fietspaden. Mensen raken in
verwarring en weten niet meer of ze

nou voorrang moeten geven of niet.
De verkeersambtenaar kreeg het er
warm van! En wordt het er allemaal
beter op als De Gaard straks klaar
is? De aanwezigen zijn er niet gerust
op. Er is afgesproken om een tijd ná
de oplevering nog eens bij elkaar te
komen om met elkaar te bezien hoe
er van de nieuwe voorziening gebruik
wordt gemaakt en of de getroffen
verkeersmaatregelen goed uitpakken
of niet. Goed plan!

Vuilcontainers
De ambtenaar, die zorgt voor het
legen van de vuilcontainers, werd
ook onder vuur genomen. Bewoners
zouden eigenlijk hun afval weer mee
naar huis moeten nemen als ze een
volle vuilcontainer aantreffen. Ja,
eigenlijk wel, maar wie doet dat?

“ Op

die manier
kan de buurtmobiel misschien
zelfs helpen
de eenzaamheid
te verzachten! ”

Het mag gewoon niet gebeuren dat
je voor een overvolle vuil- of glascontainer komt te staan. De man
beloofde na te gaan hoe vaak de
containers geleegd worden en hij zou
er zo nodig voor gaan zorgen dat
dit vaker gaat gebeuren.Zo werd er
over allerlei details gesproken. Maar
algehele instemming was er voor de
opmerking dat de gemeente bovenal het karakter van de wijk moet
bewaken.

Advertentie

Verantwoord afslanken zonder dieet
naar het gewicht dat bij u past
Le e Doornbos | 06 1565 6804
C. Mendesstraat 18 - 3573 AT Utrecht
www.goedinvorm-voordorp.nl
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Kerst in de Wijk betekent:
met een lichtjestocht
op kraamvisite

Als
l d
deze wijkkrant
ijkk
ij
kk
kk
vlak
l k voor
Kerst is verschenen dan ligt de
viering van Kerst in de Wijk al
weer achter ons. U heeft als
het goed is via de Facebook
pagina van de Wijkkrant de
aankondiging kunnen lezen
en al een aantal foto’s van
de activiteiten rondom deze
vierde editie. En de kans is
groot dat u er zelf aan heeft
deelgenomen, of aan een van
de eerdere edities.
De wijkkrant is eind november op
bezoek geweest bij Hannie Pols, een
van de organisatoren, om te horen
wat er allemaal nodig is om van zo’n
gebeurtenis een succes te maken.
Vooral het evenement van 2017, met
een lichtjestocht die na bijna
2 kilometer wandelen eindigde bij de
Jeruzalemkerk en waaraan maar liefst
400 kinderen en 200 volwassenen
deelnamen, vroeg het uiterste van de
organiserende vrijwilligers van de vier
kerken.

“ Voor 2019 hebben we een draaiboek voor

een grote Lichtjestocht. Wie organiseert mee? ”
Advertentie
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dak kunnen krijgen, en dan dat Jezus
wordt geboren. Dat verhaal….’’
De kinderen hebben in de Tuindorpkerk een lampje gemaakt en
gaan dan eigenlijk met dat lichtje
op kraamvisite als het ware bij de
Kerststal in de Pauluskerk. ‘’Met een
kraamkado voor de Voedselbank
Utrecht’’, vertelt Hannie, zodat ook
de diepere betekenis van het kerstverhaal duidelijk wordt.

krant. Wij zorgen dat het bericht op
de juiste plaats terecht komt! Hannie
besluit ‘’ Eenzaamheid in de winter
is echt niet nodig. Ik denk dat het
eerder voorkomt in de zomer, als veel
mensen lang op vakantie zijn.’’

“ Je gaat bij de kerstMet onderweg een kudde schapen,
Romeinse wachters, een schijnende
ster op de Gaard en Maria en Jozef
op een echte ezel viel die editie
nauwelijks te overtreffen. Ook al is
er dan medewerking van boeren die
voor de schapen en de ezel zorgen
en ook al wordt gezorgd dat de
kinderen met hun lichtjes in groepjes
langs de verschillende kerken lopen,
het blijft een enorm geregel. ‘’Je bent
wel de kar-trekker’’ zegt Hannie.
En omdat de organisatoren van de
Pauluskerk, de Jeruzalemkerk, de
Tuindorpkerk en de geloofsgemeenschap Eykpunt in 2018 maar met
zijn vijven zijn, is dit jaar voor een
opzet gekozen die minder vraagt aan
geregel.
Minder geregel betekent echter niet
minder aantrekkelijk, want in de
Tuindorpkerk kon men deelnemen
aan allerlei activiteiten voor volwassenen en kinderen, van meezingen met kerstliederen tot het
bezoeken van de stilteruimte.
‘’Allemaal om de mensen een kerstbelevenis te brengen’’, legt Hannie
het doel uit. Wat ze daarmee bedoelt? ‘’Dat je het kerstverhaal meekrijgt! Je hoeft er echt niet kerkelijk
van te worden, maar het verhaal van
zwanger onderweg naar Betlehem
voor de volkstelling, nergens onder-

stal als het ware
op kraamvisite ”

Foto: Mette Corsel

Toch is die grootschalige Lichtjestocht
van 2017 niet voorgoed uit beeld
verdwenen. Hannie wil graag een
oproep doen of mensen zouden willen meehelpen met organiseren. ‘’We
hebben een gedetailleerd draaiboek
liggen, maar we hebben meer mensen nodig om het mogelijk te maken.
Die mensen hoeven geen lid van een
van de kerken te zijn’’. Mensen die
belangstelling hebben om in 2019
weer een hele grote lichtjestocht
te organiseren kunnen een bericht
mailen naar de redactie van de wijk-

Foto: Mette Corsel
Advertentie

Samen buiten...

Kom een keer kijken!

We geven je graag een rondleiding.
Voor meer informatie: www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

...bij De Tuinkabouter en Villa Kakelbont.
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Agenda

di 25 december
10.00 uur: Kerstviering
ma 31 december
19.00 uur: Oudejaarsvesper

25 december

Kerstdiner bij ‘De Helden’
Jeruzalemkerk
di 25 december
10.30 uur: Kerstdienst
zo 30 december
10.00 uur: Eredienst
ma 31 december
19.30 uur: Oudjaardienst
Ook dit jaar kunt u bij ‘De Helden’
weer genieten van een kerstdiner
op eerste kerstdag om 18:00 uur.
Reserveren voorkomt teleurstelling;
bij het ter perse gaan van dit nummer
was er nog plaats.

voorstelling 14u. Toegang is gratis,
een vrijwillige gift voor het buurthuis
is welkom.

eind december

Kerkdiensten
Pauluskerk
ma 24 december
19.00 uur: kinderkerstviering,
met kinderkoor, kerstspel
22.00 uur: Kerstnachtviering,
met Paulus Jongerenkoor en Cantorij
di 25 december
10.30 uur: 1 ste Kerstdag, viering
met Paulus Jongerenkoor en Cantorij
ma 31 december
19.00 uur: Oudejaarsavond viering
met Paulus Jongerenkoor
16 december

Muziektheater
in het Wevehuis
Op zondagmiddag 16 december
zingt en speelt het Leidse muziektheater-duo RoodEnWit hun
swingende en interactieve liedjesprogramma Ro©kmuziek in buurthuis
het Wevehuis, aan de Wevelaan 4.
Zij zingen bekende liedjes voor jonge
kinderen (3 tot 7 jaar en hun (groot)
ouders) én liedjes uit hun eigen
repertoire. Meezingen en swingen
maar! Inloop vanaf 13.30u, aanvang

Tuindorpkerk
do 20 december
16.30 uur: Kerstviering voor ouderen
uit de Tuindorpkerk en Nieuwe Kerk,
met aansluitend een broodmaaltijd
(vindt plaats in de Nieuwe Kerk,
Bollenhofsestraat 138A)
zo 23 december
10.00 uur: Eredienst
ma 24 december
21.00 uur: Carols in de tuin, met
jongerenkoor, ontmoeting, gesprek
en glühwein
Advertentie
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Eykpunt
Elke zondag 10.00 uur
zo 23 december
9.30 uur: Eredienst
11.00 uur: Woordverkondiging.
di 25 december
10.30 uur: Kerstdienst met inbreng
van de zondagsschool
zo 30 december
9.30 uur: Eindejaarsdienst en
Oudjaarsbidstond
31 januari
31
jan
nua
uari

Voortuin Netwerk
Ben je ondernemer in Tuindorp-Oost
en vind je het leuk andere ondernemers uit de buurt te ontmoeten
en wat te leren? Voortuin Netwerk
organiseert sinds 2013 vijf keer per
jaar leuke en nuttige workshops met
daarna een borrel bij Coffeemania in
station Overvecht. Donderdagavond
31 januari is de eerstvolgende bijeenkomst met de workshop ‘Check
je website’. Voor € 12,50 kun je een
keer komen kijken en krijg je drie
consumptiebonnen. Word je daarna
lid, dan betaal je € 32,50 voor de rest
van het jaar. Meer weten:
www.voortuinnetwerk.nl

Afscheid van het Buurtcomité Tuindorp-Oost
Bij het verdwijnen van het Buurtcomité Tuindorp-Oost is
een terugblik op zijn plaats.
Het Wijkcomité
Tuindorp-Oost werd
in 2000 opgericht
en had zijn eerste
vergadering op 29 mei 2000.
Als voorzitter werd initiatiefnemer
Albert Hogema gekozen. Doel was
belangenbehartiging van de bewoners voor zaken die in de wijk
spelen. Men presenteert zich als
aanspreekpunt voor de gemeente en
voor de buurtbewoners. Onderkend
werd al meteen dat dit niet inhield
dat men namens de bewoners kon
spreken zonder die eerst gehoord te
hebben. De mening van het wijkcomité is niet noodzakelijkerwijs de
mening van de overgrote meerderheid van de wijk. Dat is altijd een
probleem geweest bij het handelen
naar buiten. Er werden voor diverse
onderwerpen bewonersgroepen
in het leven geroepen zoals voor
publiciteit (wijkkrant en website),
openbare ruimte, orde en veiligheid,
cohesie in de wijk en uitbreidingsplannen. Overkoepelend was het
Buurtcomité. In één of andere vorm
en formulering zijn al deze zaken
tot nu toe door het Buurtcomité
behartigd.
Het volgende verslag in mijn archief
dateert van 16 november 2004.
Bekende namen zijn dan Ilse
Thomis, die jarenlang secretaris
zal zijn en Hans Lubach die de
Ruimtelijke Ordening voor zijn
rekening neemt. Waarschijnlijk staan
er ergens op een zolder nog ordners
met stukken over de tussenliggende
periode.
Vooral de Wijkkrant vraagt meer geld
dan er aan subsidie van de gemeente

(werd kennelijk aangevraagd en
gekregen) binnenkomt. Maar
advertenties wil men nog niet toelaten uit vrees dat daardoor de onafhankelijkheid van de redactie onder
druk kan komen te staan. En de
buurtoverleggroep, er is er kennelijk
nog maar één, wordt steeds kleiner.
De interesse van de bewoners verflauwt al gauw en een kleine kerngroep gaat verder, als Buurtcomité.
De notulen van 23 februari 2005
maken melding van de oprichting
van de Stichting Buurtcomité TO en
de Stichting Wijkkrant TO zonder
dat de reden wordt toegelicht. Naar
verluidt is dit een voorwaarde van de
gemeente voor subsidieverlening. De
Stichtingen worden op 7 maart 2005
opgericht met Albert Hogema, Jan
Fluit en Ilse Thomis als bestuursleden.

Een aantal jaren vormen Wijkkrant en
Buurtcomité (BC) een soort tweeeenheid met dezelfde bestuursleden
maar in 2008 gaat Albert Hogema
zich alleen op de Wijkkrant richten en
treedt ondergetekende als penningmeester toe tot het BC. Geleidelijk
wordt ook de basis van het BC door

vertrek en geringe instroom van fris
bloed smaller. In de Wijkkrant van
maart van dit jaar krijgt het BC, dat
op dit moment nog maar uit twee
leden bestaat, de gelegenheid om
zijn belang voor de wijk voor het
voetlicht te brengen. Het mocht niet
baten, de respons was te gering. Aan
het eind van dit jaar heft het BC zich
op.
Wat blijft zijn de Wijkkrant en de
website www.tuindorpoost.nl, die
afgelopen jaar vernieuwd werd, en
het Wevehuis waar allerlei activiteiten
van clubjes plaats vinden. Naast deze
bijdragen aan de “cohesie in de wijk”
blijven hopelijk de jaarlijkse Straattekenwedstrijd en de Sint Maartenviering voor kinderen behouden. En
er is het blijvende monument voor
onze onvermoeibare deskundige op
het gebied van ruimtelijke ordening,
Hans Lubach. Niet alleen de ontwikkeling van De Gaard heeft hij
met enorme dossierkennis jarenlang
begeleid met als resultaat onder
andere dat het laden en lossen
van AH inpandig gebeurt zodat de
omwonenden rustiger kunnen
slapen. Ook voor de inrichting van
het rommellandje De Groene Kop bij
het spoor tot een fraai parkje heeft
hij zich jarenlang beijverd. Het
resultaat heeft hij niet mee mogen
maken maar zijn nagedachtenis
wordt geëerd door het pad over dit
park, in maart van dit jaar geopend,
de naam Hans Lubachpad te geven.
Toch ook een soort blijvend
monument voor het Buurtcomité
Tuindorp-Oost.
Willem Kok, (nog even) secretaris/
penningmeester Buurtcomité

Advertentie
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Ook geopend op zondag!
Intensieve huiswerkbegeleiding
en bijles voor leerlingen van
VMBO-TL, HAVO,
VWO en Gymnasium

De Vooysplantsoen 53-54
3571 ZS Utrecht
030-636 85 10 / 06-225 005 34
info@matchpoint.nu
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‘’Ik sta op die foto’’! reageerde
een lezer bij de foto van het
Sint Maartenfeest in de herfstnummer van de Wijkkrant.
Op onze Facebookpagina
maken we de winnaar bekend!
De foto was uit 1981, bij een
boekpresentatie in het Paushuize, met kinderen van De
Beiaard. Ter gelegenheid van
de nieuwbouw van De Gaard
deze keer een archieffoto van
De Gaard, met ‘’Het Kunstwerk’’
als bloemenstal. Aan de lezers
de bekende vragen: Wanneer is
de foto gemaakt? Wie is deze
jonge bloemenman? Wie is de
kunstenaar en hoe heet het
beeld eigenlijk? Mail uw
antwoorden voor 31 december
aan redactie@tuindorpoost.nl
en fris het geheugen van de
wijk op!

Colofon
T-Oost, wijkkrant Tuindorp Oost, wordt gemaakt door een
onafhankelijke redactie van vrijwilligers en wordt mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het initiatievenfonds.
Redactie: Kaspar Hanenbergh, Margreet Jonge Poerink,
Frans Jacobs, Marjan Tesser.
Advertenties: Ams Slemmer
Adres: Wevelaan 75, 3571 XT Utrecht

E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
Facebook: www.facebook.com/WijkkrantTuindorpOost
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41
Oplage: 3.200 exemplaren
Verschijning: 4x per jaar
Sluitingsdatum kopij: 13 februari 2019
Bezorging: 16-17 maart 2019
Bezorgcoördinator: Victor van Bergenhenegouwen
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Wilt u uw woning verkopen?
Bel ons voor een gratis waardebepaling!
voorlichting mondverzorging
gebitsreiniging
behandelen tandvleesproblemen
030 273 60 20
utrecht@aspektmakelaars.nl
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Poortstraat 77, 3572 HE Utrecht, tel. 030 2310034
www.dewittevrouwen.nl, Behandeling volgens afspraak

