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Achter de voordeur van Bert Meinders

Bakker Bert en zijn vrouw Ina wonen hier al ruim 20 jaar. 
Hij heeft scheikunde gestudeerd, maar “toen ik na mijn 
afstuderen een baan zocht, was er weinig emplooi voor 
een chemicus op de arbeidsmarkt. Ik heb eerst als 
opleider in de IT gewerkt en later had ik deze functie ook 
in de bank- en verzekeringssector”. Inmiddels is Bert met 
pensioen.

In de woonkamer staan geen planten in het voorraam, 
maar bakjes en schaaltjes en in de hoek staat de rijskist. 
Een kast vol kookboeken getuigt van hun liefde voor 
lekker eten. Maar dan wel milieubewust. De MKZ-crisis 

Op zondagmorgen rond 10 uur is het nog stil op straat. 
Bij Bert aan de Naberlaan melden zich zijn klanten aan 
de voor- en achterdeur. Wat komen zij daar halen? 
Vers gebakken brood. 

van 2001 versterkte dit. ”Er zijn toen zo veel gezonde 
koeien en varkens en kippen geruimd. Het boek van 
Michael Pollan over “echt eten” deed ons besluiten voor 
het overgrote deel op biologische producten over te 
schakelen. We proberen ook een bijdrage aan het milieu 
te leveren door zo veel mogelijk gebruik te maken van de 
fi ets en het openbaar vervoer. We huren of lenen soms 
een auto”. 

Na vele recepten in de loop der jaren te hebben uitge-
probeerd (“soms waren mijn baksels net baksteentjes”) 
las Bert in 2013 een interessant artikel in een blad van 
Milieudefensie met de titel: ‘Wat doen we met moeder in 
de vakantie’?.

“Dat bleek geen 
familiekwestie maar 
moeder, Mutter, 
madre of motherdough 
zijn andere woorden voor zuurdesem”, vertelt Bert. “Als 
je een paar weken op vakantie gaat, vind je bij thuiskomst 
een ondefi nieerbaar plasje in het bakje in de koelkast. Je 
kunt het namelijk maximaal een week goed houden. Leuk 
feitje: in Zweden waar mensen veel zelf bakken, zijn er 
‘Moederhotels’ waar je je zuurdesem kunt inleveren met 
de instructies voor haar verzorging”. Bert is wat minder 
zachtzinnig: zijn “moeder“ gaat in de diepvries als hij voor 
langere tijd weg is.

De bakkerij is een gevolg van zijn nieuwsgierigheid. Zijn 
drijfveer was en is dat hij zo zéker weet wat er in zijn 
brood zit en, belangrijker nog, wat niet. Het artikel gaf 
de aanzet tot veel uitzoeken en lezen en nieuwe bak-
pogingen.

“Brood bestaat uit meel en/of bloem, een rijsmiddel 
(gist of desem), water en zout. Desem wordt van ouds- 
her gebruikt als rijsmiddel. Het is een mengsel van 
meel en water dat spontaan fermenteert door de micro-
organismen in het meel en in de lucht.  Na de 2e wereld-
oorlog was er behoefte aan veel meer brood. Men ging 

“Wat doen we 
     met moeder 
          in de 
             vakantie? ”
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in de fabriek met gist werken, want dat proces gaat 
ruim twee keer zo snel. Er wordt tegenwoordig veel 
meer brood gebakken dan er wordt gegeten. Dagelijks 
worden er in Nederland meer dan 500.000 broden weg-
gegooid”. 

Bert kan zo smakelijk vertellen over de bite, het kruim 
en de geur dat het water je in de mond loopt. “Lekker 
brood is net een gebakje. Je hoeft er alleen maar een lik 
boter op te doen. Ik bedacht dat als de oven toch aan 
gaat, ik er nog wel een broodje bij kon bakken”. Naast 

Ina proefden ook mensen 
uit de buurt af en toe mee.   
Met de aanschaf van een 
echte broodoven in 2016 
begon er weer een nieuwe 
fase. “Voor een goed brood 

heb je namelijk stoom nodig bij het bakken en die wordt 
bij een ventilatieoven weggezogen. Het resultaat werd 
constant, het brood werd  luchtiger en nog lekkerder. 
Mijn zelfvertrouwen groeide, ik durfde er mee voor de 
dag te komen. Er bleek belangstelling voor te zijn in de 
buurt. Ik bak alleen op bestelling. Dat heeft een 
praktische reden. Als ik op zaterdagmiddag de zuur-
desem maak, moet ik al weten hoeveel broden ik ga 
bakken”. 

Bert bakt tarwe- en speltbrood. Er is ruime keus uit elf 
soorten en drie formaten. De teller staat inmiddels op 
ongeveer 1250 broden, 12-16 per zondag. Op de vraag 
of hij zich niet gebonden voelt om elke week te leveren 
zegt hij: “Het is leuk om lekker brood te maken voor 
mensen die dat ook waarderen. De bakkerij is een vast 
moment in de week geworden. Ons buurtje doet veel 
gezamenlijke dingen. (zie ook het vorige nummer van 
de Wijkkrant. red.) De ‘broodwinkel’ past daarin, ook als 
ontmoetingspunt”.

Bert vindt het jammer dat hij niet meer klanten kan 
aannemen. ”Logistiek is het lastig, met twee koelkasten 
voor het rijsproces is de capaciteit beperkt. Maar twee 
jaar geleden bakte ik vier broden per zondag, nu zijn dat 

er drie keer zo veel dus wie 
weet. Degenen die vragen 
aan mij hebben of een tip 
kunnen gebruiken, mogen 
mij gerust mailen op 
info@broodvanbert.nl.
Foto’s broden: Bert Meinders.

“Lekker brood is net een gebakje ”

Electrische deelauto op 
zonne-energie, wie 
doet er mee?

In het herfstnummer van 
de wijkkrant schreven we over het zonne-
panelenproject van Basisschool de Wissel. 
Alle panelen zijn aan buurtbewoners verkocht en de 
ingebruikname is inmiddels met een feestje gestart.

Maar ook op basisschool De Beiaard liggen zonnepanelen. 
Die zijn in september 2018 al in gebruik genomen. Daar 
wordt nu een nieuw duurzaam idee aan gekoppeld: een 
deelauto voor de buurt op zonne-energie. 
Samen met Verkeersschool Veronica en met We Drive 
Solar hebben ze het initiatief genomen om bij de school 
een oplaadpaal aan te leggen, waarmee de opgewekte 
stroom, die niet nodig is voor de school, toch voor de 
buurt gebruikt kan worden. Maar dan niet door mensen, 
die zelf hun elektrische auto willen opladen, maar juist 
voor mensen, die zelf niet zo’n auto hebben, maar er wel 
af en toe in willen rijden. Dat kan nu dus!

Verkeersschool Veronica is bereid die auto te fi nancieren: 
een 100% elektrische Renault ZOE met een bereik van 
maar liefst bijna 300 km voor één “tankbeurt”! Prima 
auto, hoor: airco, navigatie, bluetooth, parkeersensoren…. 
Genieten maar! En dan te weten: een eigen parkeer- en 
oplaadplek vlak naast de school.

Als er vijf à zes buurtbewoners mee willen doen komt de 
auto er. Je betaalt dan € 89,-- per maand en daar komt 
dan een vergoeding bij per gereden kilometer. Dat is al bij 
al een stuk goedkoper dan het aanhouden van een eigen 
auto. Je hebt geen aanschafkosten, geen onderhouds-
kosten, de verzekering hoef je niet zelf te betalen, geen 
dure tankbeurten… Tel uit je winst. En dan ben je boven-
dien nog milieuvriendelijk en duurzaam bezig ook.

Wie doet er mee? Je kunt je per e-mail aanmelden bij 
receptie@veronicaverkeersschool.nl maar bellen kan ook: 
030 2710840. En mocht je dat wensen, dan zetten we 
je met de auto - zodra die er is - op de foto voor de 
Wijkkrant!

,

over het zonne-
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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 

“Ik ben vandaag het takkenwijf”

“We zitten inderdaad wel verstopt 
tussen de bomen,” zegt Tjitske van 
der Woude, voorzitter van De Pio-
niers. “Daarom is zo’n internationale 
erkenning extra leuk.” Tjitske heeft 
zojuist de oorkonde ontvangen uit 
handen van Ans Hobbelink van de 
AVVN, de landelijke organisatie voor 
volkstuinders. 

Sociale functie
Eerder ontvingen De Pioniers al 
het Nationaal Keurmerk Natuurlijk 
Tuinieren in de hoogste categorie,  
mede vanwege alle activiteiten die 

Tuinderspark De Pioniers krijgt internationaal diploma

op het park worden georganiseerd. 
Bij al deze activiteiten wordt de buurt 
nadrukkelijk betrokken. Zo is er bij-
voorbeeld tot eind januari 2020 elke 
zaterdag een foto-expositie te zien 
van de Voordorpse fotograaf Marieke 
van der Doef. Op de Facebookpagina 
van de vereniging (ATV De Pioniers) 
verschijnt regelmatig nieuws over 
nieuwe activiteiten. “Met ons tuinen-
park willen we niet alleen de groen-
beleving in de stad faciliteren, we 
hebben ook een sociale functie,” legt 
Tjitske uit. “Iedereen uit de wijk mag 
aansluiten. Ons verenigingsgebouw 

Wie het niet kent, fi etst er snel aan voorbij: het tuinenpark van Amateur-
tuindersvereniging De Pioniers. Het volkstuinenterrein ligt aan het spoor 
bij de Kögllaan, op de grens met Voordorp en Voorveldsepolder. 
Een groene oase midden in de stad met 120 tuinen, een verenigings-
gebouw, een speeltuin en een tuinwinkel. Op 12 oktober 2019 ontvingen 
De Pioniers het Internationaal Diploma voor Ecologisch Tuinieren van de 
Europese Volkstuinfederatie. Reden voor een feestje.

stellen we ter beschikking voor 
knutselmiddagen, koffi eclubjes en 
andere sociale bijeenkomsten.” 

Takkenweekend
Daarnaast moet er door de betalende 
leden natuurlijk wel fl ink getuinierd 
worden om het tuinenpark zo mooi 
mogelijk te houden. Op de zaterdag 
van de diploma-uitreiking is het 
toevallig net ‘takkenweekend’. “Dit 
weekend snoeien onze tuinders hun 
bomen en planten,” legt secreta-
ris Judith de Ruiter uit. “De takken 
mogen ze tegen een klein bedrag op 
het plein van De Pioniers storten.” En 
inderdaad: voor het verenigingsge-
bouw groeit de berg snoeiafval steeds 
hoger. Judith wordt meermaals aan-
gesproken door verenigingsleden met 
vragen over de door hen gesnoeide 
takken. Terwijl ze opstaat om de 
vragen van de tuinders te beant-
woorden, lacht Judith: “Ik heb dit 
weekend de eervolle functie van 
takkenwijf.”

Genoeg te doen
Met het diploma van de Europese 
Volkstuinfederatie hoopt het bestuur 
van De Pioniers niet alleen zicht-
baarder te worden in de wijk, maar 
ook bij de Utrechtse gemeente. “De 
behoefte aan groen in de stad is groot 
en de wachtlijsten voor een volkstuin 
zijn lang,” licht Ans Hobbelink toe. 
“Maar toch staat het behoud van 
volkstuinen niet hoog op de agenda 
bij ambtenaren en wethouders. Er is 
dus nog genoeg te doen.”

Meer informatie over De Pioniers en 
de activiteiten in het park vind je op 
www.depioniers.nl of op de Face-
bookpagina ATV De Pioniers.

de kopjes kunnen ook als streamers

Tjitske van der Woude (links) en Judith de Ruiter met de net uitgereikte oorkonde
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Er staat een jonge vrouw in een rode jas voor de 
deur. Van het Rode Kruis, laat ze ons weten. Mijn 
achtjarige dochter wil direct haar spaarpot legen, 
maar dat blijkt zinloos. Collectebussen, zegt de 
vrouw, daar doen ze tegenwoordig niet meer aan. 
Of ik mijn naam en rekeningnummer even in wil 
vullen op haar meegebrachte tablet.
Nou… nee.
Persoonlijke gegevens achterlaten op tablets, 
daar doe ik dan weer niet aan. Ik wil de voordeur 
sluiten, maar de vrouw is nog niet klaar. “Kunt u 
me dan ergens anders mee helpen?” vraagt ze. 
“Ik wil deze tas met boodschappen niet de hele 
avond met me meedragen. Mag ik de tas in uw 
koelkast zetten? Om zes uur haal ik hem dan weer 
op.”

In mijn hoofd gaan allerlei alarmbelletjes 
rinkelen. Ik denk aan de meldingen van wijk-
bewoners op de buurt-app en de berichten in 
de media. Postpakketjesfraude, babbeltrucs en 
laatst zelfs de landelijk actieve bloedprikbende; 
allemaal manieren om bij mensen binnen te 
komen en ze geld afhandig te maken. Razend-
snel neem ik een besluit.
“Sorry,” zeg ik tegen de vrouw, “wij zijn er om 
zes uur niet, want we gaan bij opa en oma eten.” 
In mijn ooghoeken zie ik het gezicht van mijn 
dochter oplichten, maar ik houd dat van mezelf in 
de plooi. Tevreden doe ik de voordeur dicht.

“Jaaa, we gaan bij opa en oma eten!” roept 
mijn dochter blij. Ik besef meteen dat ik gewoon 
eerlijk tegen de Rodekruisdame had moeten 
zijn. “Lieverd,” zeg ik tegen mijn kind, terwijl ik 
mijn hand op haar schouder leg, “dat was een 
smoesje. Omdat ik het niet vertrouwde. Er zijn 
namelijk mensen op deze wereld die…” Tja, hoe 
leg ik bloedprikbendes en nepmonteurs uit aan 
een achtjarige? De ogen van mijn dochter worden 
steeds groter. Dan begint ze onbedaarlijk te hui-
len. “Och, lieve schat,” sus ik, “we gaan binnen-
kort heus nog wel een keer écht bij opa en oma 
eten.” Ineens verandert haar gezicht van verdrietig 
in boos. “Het gaat niet om opa en oma,” zegt ze, 
“het gaat om die mevrouw van het Rode Kruis, 
mama! Het Rode Kruis is er om mensen te helpen, 
maar jij wilt háár niet eens helpen. Jij bent een 
liegbeest!”

Ze loopt de kamer uit en ik blijf verslagen achter. 
Schuldig aan mijn eigen omgekeerde babbeltruc. 
En ook nog op heterdaad betrapt.
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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.

Babbeltruc

Samen eten met de Kerst

Heel veel mensen hebben al een kerstboom gekocht en 
hun huis versierd voor het Kersfeest; sommigen gaan met 
Kerstmis naar de kerk om daar de geboorte van Christus 
feestelijk te gedenken. Mensen gaan ook bij elkaar op 
bezoek, ouders bij kinderen, kinderen bij ouders. 
Heerlijke dagen. Maar dat is niet voor iedereen weg-
gelegd. 

Niet iedereen wordt ergens genodigd om gast aan tafel te zijn. 
Gelukkig maar dat er rond de feestdagen op diverse plaatsen in 
de wijk Kerstdiners worden verzorgd, waar iedereen welkom is. 

Zo kun je – als je vlug bent - misschien nog terecht bij: 

EETHUIS DE HELDEN, 
Jan van Galenstraat 6.
Zowel op 1e als op 
2e Kerstdag. Een 
prachtig 5-gangendiner!
Reserveren: 
030 - 201 43 57
Kosten: EURO 41,00

Voor de vaste bezoekers van 
DE DERDE HELFT bij HERCULES:  
20 december; inloop 12.30 uur, 13.00 uur 
aan tafel. 
Snel aanmelden want er is maar beperkt 
plaats. 06 16 79 22 03. 
Kosten: EURO 12,50 (inclusief drankjes)

  Wat ook zou kunnen is EET MEE. Deze 
organisatie koppelt mensen die willen 
mee-eten, aan mensen die willen koken. 

 Bel met Annelies Kastijn: 030 - 221 34 98.  
     Zij vraagt wat je wensen zijn 

en zij laat je weten bij wie je 
welkom bent. Dat kan voor 

   25, 26 en 27 december!

Deze krant verschijnt 
in de week voor 
Kerstmis, dus misschien 
zijn anderen, die dit 
eerder wisten, je al voor 
geweest. 
Maar ook dan is het 
goed contact met deze 
organisaties op te 
nemen, want zij doen 
dit niet alleen met 
Kerstmis. Ook daarna 

ben je welkom. Als je ze belt, vertellen ze je er meer over. 
Samen eten? Ja gezellig!

En voor wie het moeilijk vindt om er te komen: 
Met de buurtmobiel (zie elders in deze krant) kom je er 
gemakkelijk en wordt je per auto ook weer thuisgebracht, 
als je dat wilt.

foto Thaeer Muhreez
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Wereldmuziekorkest de Noordooster, kom erbij!

Was je dit najaar bij de viering van 
20 jaar Griftpark? Dan heb je zeker 
het wereldmuziekorkest ‘de Noord-
ooster’ horen spelen. 
Misschien heb je enthousiast 
meegeklapt en gedanst op de 
Ierse, Poolse, Turkse, Egyptische, 
Armeense, Colombiaanse, Italiaanse 
en Nederlandse klanken. Als ook de 
gedachte opkwam “Dit is werelds! 
Ik zou wel mee willen doen!” is dit 
je kans: Orkest de Noordooster is op 
zoek naar nieuwe leden! 

“Orkestleden gezocht ”

Het orkest heeft een bijzondere 
bezetting met verschillende blaas- 
en strijkinstrumenten en natuurlijk 
een swingende ritmesectie en staat 
onder de bezielende leiding van Bart 

Lelivelt, de accordeonist van het 
Charivari Trio.

Bij diverse secties zijn nog 
instrumenten welkom, dus speel 
je een instrument en kun je noten 
lezen, kijk dan eens rond op de 
website (www.noordooster.com) en 

Foto: Jarno Verhoef
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neem contact op als je een keertje 
mee zou willen spelen.

Het orkest repeteert op donderdag-
avond in buurtcentrum ‘de Leeuw’, 
Samuel van Houtenstraat 1. 

Sporting ‘70 zoekt voetballende meiden

De gezelligste voetbalvereniging van Utrecht is op zoek naar 
nieuwe speelsters! Sporting ’70 in Voordorp draagt het 

meiden- en vrouwenvoetbal een warm 
hart toe. Van de meer dan 1000 leden 

is ruim een derde deel meisje of 
vrouw, maar ze hebben nog steeds 

plaats! Of je nu voor de gezelligheid 
komt of de ambitie hebt om in de 

voetsporen van Lieke Martens te treden: 
het maakt echt niet uit, bij Sporting’70 

is iedere meid op haar plek! 

Er is vooral plaats voor meiden uit 2005-2008 
en ervaren speelsters uit 2001-2004. 

Voor mee informatie: kijk op 
www.Sporting70.nl en meld je aan.
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De wijk door met een 
warmtecamera
In het vorige artikel over verduur-
zaming van onze wijk, schreven we 
over de eerste stap in de richting van 
verlaging van energiekosten: isolatie. 
De meeste winst is te behalen op 
de plaatsen waar je huis de meeste 
warmte verliest. Die plekken krijg je 
mooi in beeld met een warmtescan. 
Een warmtescan is een foto van het 
huis, waarbij de kleur de tempera-
tuur aangeeft. De blauwe plekken zijn 
koud en geven aan dat het huis daar 
goed geïsoleerd is. De rode plekken 
zijn warm en geven aan dat het huis 
daar juist veel warmte lekt, oftewel, 
waar het niet goed geïsoleerd is. 

DUURZAAMHEID IN DE WIJK

De eerste winst ligt in beter glas

Advertentie

gigantisch ondergronds buizennetwerk 
overal in het land onder de grond werd 
gestopt. In Tuindorp-oost werd bij de 
aanleg van de wijk direct een gasnetwerk 
aangelegd. Gas was goedkoop, je huis 
verwarmen ook en dus konden de ramen 
wel wat groter. Na de energiecrisis van 
1973 veranderde de manier van bouwen 
radicaal. Huizen moesten geïsoleerd 
gebouwd worden, met dubbel glas, en 
de ramen werden veel kleiner. Dat zie 
je dus goed terug in onze wijk. 

Koude bovenraampjes
De koudste plek is hier het boven-
raampje/paneeltje. Deze bewoonster 
heeft het bovenraampje dicht getimmerd 
en geïsoleerd. Je ziet het effect goed. 
Bij andere woningen, waar het boven-
paneeltje gewoon van enkel glas is, was 
dit juist de plek met het meeste warmte-
verlies. Hier valt dus op een eenvoudige 
manier energie te besparen.  

Wat je ook ziet op deze foto: de ruit van 
de deur heeft een hogere isolatiewaarde 
dan het grote raam. 
Dat verschil in isolatiewaarde van de 
verschillende soorten glas is overal in de 
buurt goed te zien. 

Enkel, dubbel en triple
De gevels van de doorzonwoningen 
bestaan voor zeker 60% uit glas. 
Oorspronkelijk was dat enkel glas. In de 
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In de vorige wijkkrant konden 
buurtgenoten zich aanmelden 
voor een gratis warmtescan. 
Op maandagavond 28 oktober ging 
ik met Ad Kwak (zie kader) de wijk in, 
gewapend met warmtecamera. We 
hebben scans gemaakt van eenge-
zinswoningen uit de begintijd van de 
bouw van onze wijk (rond 1965) en 
van de nieuwere woningtypes die 
begin tachtiger jaren zijn gebouwd. 
De oorspronkelijke woningen zijn 
klassieke ‘doorzonwoningen’.

De gasbel stond aan de wieg van 
onze doorzonwoning.
In 1962 nam de Tweede Kamer de 
Aardgasnota aan, waarna vanaf 1963 
in een onwaarschijnlijk tempo een 
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Advertentie

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
 

www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!

HR Glas 2016

Enkel 
glas

Triple 
HR 
glas 
2019

Dubbel glas 1985

TrTrTrTrTrTr
H

tachtiger jaren van de vorige eeuw 
werd dubbel de nieuwe norm, en veel 
woningen hebben dat inmiddels. Nu 
is er HR++ of zelfs triple HR glas (3 
lagen) beschikbaar. (HR++ glas heeft 
een heel dun isolerend metalen laagje 
op het glas en een slecht geleidend 
gas tussen de glaslagen) HR++ glas 
isoleert bijna 3 keer zo goed als het 
standaard dubbelglas.

Op deze foto afgebeeld zie je 
een woning met ruiten uit allerlei 
periodes. 
In de linkerbovenhoek een enkel glas 
badkamerraam. Daarnaast dubbel glas 
uit 2016, daaronder dubbel glas 
uit 1990 en rechtsonder, zie je nog 
een reep van het spiksplinternieuwe 
tripple HR glas van de buren. 
Het kwaliteitsverschil tussen dubbel-
glas van 1990 en 2019 is behoorlijk 
groot. 

Voor de liefhebbers van cijfermateriaal 
zie je op de pagina hiernaast het 
verschil in isolatiewaarde van de 
verschillende soorten glas en kozijnen.

Nog een paar tips en
opmerkingen van Ad:
•  Triple HR glas is dikker dan gewoon 

dubbel glas. Dat vraagt om sterkere 
kozijnen. Een goede optie als de 
kozijnen toch vervangen moeten 
worden. Kunststof heeft dan de 
hoogste isolatiewaarde. Kies je liever 
voor hout, neem dan geen hardhout, 
dat is dichter van structuur en heeft 
daardoor een minder goede isolatie-
waarde. 

•  Elk huis waar mensen in wonen 
produceert vochtige lucht. Het vocht 
trekt naar de koudste plek in de 
ruimte. Dat slaat bij enkel glas op de 
ruiten. Bij dubbel glas kan het op de 
muren slaan en schimmel veroor-
zaken. Laat het plaatsen van dubbel 
glas daarom samengaan met het 
isoleren van de spouwmuren.  Dat 
is geen ingrijpende operatie en kan 
gewoon van buitenaf. 

De warmtescans laten ook zien welke 
kozijnen, stukken gevel of onderdelen 
van het dak energieverlies geven. We 
zijn in dit artikel alleen ingegaan op glas, 
omdat het in onze doorzonwijk zo’n 
‘quick win’ is. 

In het westen zeggen we: ‘If you 
feel pain, kill it’ en we nemen een 
pijnstiller. In China zeggen ze: ‘If 
you feel pain, move it away’ en 
ze doen qigong. Wat is qigong en 
waar komt het vandaan? 

Sinds het ontstaan van de mensheid 
beoefenen mensen overal ter wereld 
methoden om lichaam en geest te 
trainen en het beste uit zichzelf te ha-
len. De bewegingsleer Chi Neng Qigong 
is voor iedereen die ontspanning, 
balans, vitaliteit en gezondheid zoekt. 
Als je dagelijks een kwartiertje oefent, 
kun je een betere gezondheid, toename 
van je vitaliteit en meer rust in je hoofd 
verwachten. Na verloop van tijd zul je   
ook merken dat je beter tegen stress 
kunt en je je eenvoudigweg beter voelt 
in je dagelijks leven. 

Je hoeft tegenwoordig de wijk niet uit 
om het zelf te ervaren: iedere vrijdag 
van 15:30 uur tot 16:45 uur, kun je 
terecht in het Wevehuis, Wevelaan 4. 
Meer weten of aanmelden: mail naar: 
Obloem@hotmail.com.

Chinese Yoga 
Chi Neng Qigong 
in het Wevehuis

“ Je moet het doen, om   
       te weten wat het is ”

“Aandacht en stilte 
          in de beweging ”
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Van 38 doosjes in de kofferbak tot productie in Taiwan 

“Kijk, dit is ‘m,” zegt Willem-Jan 
trots, terwijl hij een fl esje Kleijn 
Witbier op tafel zet in zijn woning 
aan de Professor Jordanlaan. Op het 
strakke, blauw-witte etiket prijkt 
onmiskenbaar het logo van Utrecht, 
maar rechts boven de tekst ‘wit-
bier’ is ook nog iets anders te zien. 

“Daar staat normaal gesproken het 
handelsmerk-icoon,” legt Willem-Jan 
uit. “Oftewel, het ®-teken, wat staat 
voor ‘registered trademark’.” In het 
rode cirkeltje is echter niet de letter R 
te zien, maar een korte broek. “Dat is 

Het begon ooit als een jongensdroom. Jarenlang leek het Willem-Jan 
Kleijn leuk om eens zijn eigen biertje te brouwen. Inmiddels begint zijn 
hobby echter serieuze vormen aan te nemen en wordt Kleijn Witbier al 
in tien kroegen in Utrecht geschonken. Tijd voor een kennismaking met 
de bierbrouwer uit Tuindorp-Oost. 

mijn persoonlijk kenmerk,” glimlacht 
Willem-Jan. “Mijn eigen trademark: 
zodra het even mogelijk is, loop ik 
namelijk het liefst rond in een korte 
broek.”  

Aftrap
Samen met zijn vrouw Ieke en drie 
kinderen woont Willem-Jan ruim 
twee jaar in de wijk. In het dagelijks 
leven is hij sales manager voor een 
bekend Italiaanse koffi emerk. 
Door zijn werk weet Willem-Jan veel 
over consumptiegoederen en de 
distributie daarvan. Binnen zijn 
netwerk vond hij een aantal mensen 
bereid om hem te helpen bij het 
verwezenlijken van zijn bierbrouwers-
droom. 
“Ik kwam in contact met de sales 
manager van Brouwerij De Leckere, 
die me weer koppelde aan één van 

hun bierbrouwers. Deze brouwer 
maakt in zijn vrije tijd bieren in kleine 
oplage voor consumenten; hij kan 
thuis tot 50 liter bier brouwen. Met 
hem ging ik aan de slag. Door middel 
van meerdere proeverijen kon ik 
hem duidelijk maken wat ik lekker 
vind en hij vertaalde dat weer naar 
ingrediënten. Na een paar dagen 
had hij een recept. Hij maakte een 
proefbrouwsel en na wat aanvullende 
aanpassingen proefde ik vorig jaar 
oktober het resultaat. Toen wist ik: 
‘Dit is het. Dit is mijn bier.’ Ik bestelde 
3000 liter, de minimumafname, en 
dat was de aftrap van Kleijn Witbier.” 

Proppen
In mei van dit jaar moest Willem-Jan 
al dat bier ineens ergens onder-
brengen en besefte hij dat hij opslag-
ruimte nodig had. Hij vond een 
magazijn in Breukelen, waar hij de 
2400 fl esjes en 100 fusten heen 
bracht. “Het magazijn wordt beheerd 
door mensen met een beperking,” 
vertelt Willem-Jan, “dus op die 
manier steun ik ook nog een goed 
doel. Ik kan ze op elk moment van 
de dag bellen en ze helpen me altijd 
om de dozen in de auto te krijgen. 
Ik heb immers nog geen busje voor 
het vervoer, dus het is altijd weer 
proppen. Het record staat nu op 
38 dozen achterin mijn auto, dan 
zakt hij nog net niet door de 
veringen.”   

Willem-Jan begon met de verkoop 
van zijn bier onder vrienden en 
buren. Binnen twee weken had hij 
alle 2400 fl esjes verkocht. De fusten 
werden afgenomen door de basis-
school van zijn kinderen voor het 
afsluitende zomerfeest en de rest 
werd getapt tijdens de buurt-
barbecue. 

Ierland en Taiwan
In de tussentijd legde hij contacten 
met Utrechtse kroegen en 
restaurants, allemaal in de avonduren 
als zijn kinderen in bed lagen. 
“Eerst was mijn droom ‘een 
biertje lanceren’, maar al snel ging 
die droom over in ‘een tweede 

“De korte broek als 
    handelsmerk icoon ”

DE BIERBROUWERSDROOM 
VAN WILLEM-JAN KLEIJN

“Met een magazijn 
      in Breukelen steun 
        ik ook nog een 
                 goed doel ”
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bestelling doen bij De Leckere’. Dat 
was dus na een maand al het geval. 
Inmiddels heb ik van de 300 nieuw 
bestelde dozen alweer 130 stuks 
verkocht.” 

Ook buiten Utrecht heeft Willem-Jan 
al contacten gelegd met horeca-
gelegenheden. Momenteel praat hij 
met Gall & Gall op De Gaard en is er 
zelfs een kans dat Kleijn Witbier over 

een tijdje in Ierland en Taiwan zal 
worden verkocht. Ook is hij al bezig 
met het voorjaar. “Zodra de eerste 
zonnestralen weer komen, wil ik 
op zoveel mogelijk tappen in Utrecht 
zitten.” En in z’n korte broek rond-
lopen natuurlijk.

Ben je benieuwd naar Willem-Jans 
witbier? 
Ga naar www.kleijnbrouwerij.nl en 
bestel nu 24 fl esjes voor de tijdelijke 
prijs van 35 euro (reguliere prijs is 
44 euro). Willem-Jan komt het doosje 
dan op de fi ets persoonlijk even bij je 
langsbrengen. 

Wist je dat
Jubileum 
Eethuis de helden
Andre Mobach en Hans van Strien 
hebben in oktober hun lustrum gevierd 
als uitbaters van ‘Eethuis de Helden‘, 
de horecaruimte van Nieuw Bleyenberg, 
ingang om de hoek aan de Jan van 
Galenstraat. Al 5 jaar zetten zij vele 
gasten  een versbereide dagschotel of 
een heerlijk á la carte gerecht voor.

Ondergrondse containers
Utrecht schaft het pasjessysteem 
voor ondergrondse containers af per 
1 januari 2020. De containers zijn hier-
door vrij te gebruiken voor bewoners. 
De pasjes waren ingevoerd om te voor-
komen dat er bedrijfsafval zou worden 
weggegooid. Een proef met 1500 
containers in verschillende delen van 
de stad leert dat dit nauwelijks gebeurt. 
De gemeente blijft hierop  wel 
controleren na de openstelling.

Jubileum Buurtmobiel
Er is nog een jubileum: de buurtmobiel 
bestond op 18 oktober 1 jaar! Steeds 
meer mensen weten de vrijwilligers 
van Stichting Buurt Mobiel te vinden 
en kunnen zo hun dagelijkse dingen 
(blijven) doen.
Voor wie het niet meer weet, een en ander nog even op een rijtje: 
Je ritje betaal je met een strippenkaart. Er geldt: 1 strip per persoon per rit 
in de  eigen wijk. De chauffeur tekent de strip af bij vertrek. De strippen-
kaart is te koop bij Primera, in Winkelcentrum De Gaard. 
Ritje bestellen? 06 39 72 14 86 bellen.Buurtmobiel staat ter beschikking 
van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur. 
Meer lezen?  https://www.buurtmobiel.com/buurt-mobiel-in-noordoost/

Jubileum Buurtcoöperatie Wederzijds 
In oktober is er nog een jubileum gevierd: 
Buurtcoöperatie Wederzijds vierde zijn 
eerste lustrum. In die vijf jaar zijn er ruim 
150 mensen in Utrecht Noordoost lid geworden. 
De leden gaan samen op pad: wandelgroepen, 
museumbezoek. Er is een leesclub, er wordt gebridged, 
jeu de boules gespeeld, er wordt samen gepicknickt, 
thuis of in de bioscoop naar een fi lm gekeken. En natuurlijk de praktische 
hulp aan elkaar, zoals een kapotte lamp vervangen, een schilderij of een 
boekenplank ophangen. Er zijn inmiddels  al vriendschappen gesloten. 
Meer weten? Mail naar: info@wederzijds.net 
(let op: gaat uit op .net, niet op .nl) Je kunt je er ook aanmelden als lid.

Help Speeltuin de Pan naar een 
hoger plan!
Met het aantreden van een nieuw bestuur zijn er 
grote plannen om de speeltuin nieuw leven in te 
blazen. 
We hebben daarbij jullie hulp hard nodig!     
              Je kunt er meer over lezen op:
                     https://speeltuindepan.nl/toekomstplannen-speeltuin-pan/

“Dit is het.
            Dit is mijn bier ”
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Agenda

‘Wie is de Gerrit?’
Donderdagavond 19 december 
2019 om 20.00 uur staat het Gerrit 

Rietveld College 
in het teken van 
feest en spektakel. 
Tijdens de show 
‘Wie is de Gerrit?’ 
tonen leerlingen 
hun, soms nog 
verborgen, talent. 
Wat er dit jaar op 
het programma 

staat is nog een verrassing. 
Deelnemende leerlingen hebben 
afgelopen periode auditie gedaan, en 
masterclasses gevolgd. De spanning 
en het enthousiasme zijn te voelen in 
school. 
Toegang is gratis, wees welkom!

Open dagen 
21 januari 2020, 19:30 - 21:00 uur: 
informatieavond voor ouders van 
basisschoolleerlingen 
25 januari 2020, 10:00 - 13:00 uur: 
open dag
5 februari 2020, 13.30 - 15.30 uur: 
open lesmiddag:

Inloopspreekuur wijkadviseur 
Woensdag 18 december kun je 
voor het laatst dit jaar gebruik maken 
van het inloopspreekuur van een 
wijkadviseur van de gemeente. Je 
kunt zonder afspraak langskomen 
tussen 14.00 uur en 16.00 uur, 
in buurthuis de Leeuw, Samuel van 
Houtenstraat 1, 3515 EA Utrecht.

Lichtjestocht 
Zaterdag 21 december 2019 kun je 
weer meedoen aan de Lichtjestocht, 
georganiseerd door de kerken van 
Tuindorp(-Oost). Volg de honderden 
lichtjes door Tuindorp(-Oost) en 
ontmoet de engelen, de herders met 
hun schapen, rust even uit in de 

herberg, neem een kijkje in 
Jeruzalem en natuurlijk bij de kerst-
stal. Je kunt starten tussen 18.00 en 
19.00 uur, in de Jeruzalemkerk, 
Kouwerplantsoen 1a, t.o. Winkel-
centrum De Gaard. De tocht duurt 
ongeveer 1½ uur (2 km). Meer info: 
http://lichtjestochtutrecht.nl/

Vieringen en Kerstdiensen

Pauluskerk
di 24 december 19.00 uur 
Kerstavondviering voor kinderen 
vanaf 6 jaar m.m.v. het Kinderkoor
di 24 december 22.00 uur 
Nachtmis / Eucharistieviering m.m.v. 
het PJK en de Cantorij 
wo 25 december 10.30 uur 
Eucharistieviering m.m.v. het PJK en 
de Cantorij
wo 25 december 14.00 uur 
‘Kindje wiegen’. Het kerstverhaal 
wordt door de kinderen die aan-
wezig zijn gespeeld.
zo 29 december 10.30 uur 
Feest van de Heilige Familie; 
Viering Zondag Anders 
m.m.v. het Dameskoor
di 31 december 19.00 uur 
Oudjaarsviering m.m.v. het PJK

Tuindorpkerk
zo 22 december 10.00 uur 
Kerkdienst

di 24 december 21.00 uur 
Carols in de Tuin met jongerenkoor
wo 25 december 10:00 uur 
Kerstviering
zo 29 december 10.00 uur 
Kerkdienst
di 31 december 19.00 uur 
Oudejaarsvesper

Jeruzalemkerk
zo 22 december 10.00 uur  
Kerkdienst
wo 25 december 10.30 uur  
Kerstdienst m.m.v. de band Home
zo 29 december 10.00 uur 
Kerkdienst
di 31 december 19.30 uur 
Oudjaardienst m.m.v. de band Home

‘t Eykpunt 
zo 22 december 9.30 uur 
aanbiddingsdienst
zo 22 december 11.00 uur 
Woordbediening
wo 25 december 10.30 uur 
Kerstdienst voor het hele gezin
zo 29 december  9.30 uur 
aanbiddingsdienst
zo 29 december 11.00 uur 
Woordbediening
di 31 december 19.00 uur 
Oudjaarsbidstond

Dinsdag 10 maart 2020:  
open lesochtend op op de Wissel, 
Oortlaan 1.
Van 9.00 - 10.30u ben je van harte 
welkom om de school “in bedrijf” te 
zien. Graag wel even aanmelden via 
directie.dewissel@levwn.nl
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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: Evelyne Hermans, Frans Jacobs, 
Marjan Tesser, Eveline ter Wolbeek.
Gastredacteur: Judith de Bruijn.
Achterpagina: Kaspar Hanenbergh
Fotografi e: Kaspar Hanenbergh.
Advertenties: Ams Slemmer
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KIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN OP BEZOEK-UTRECHT.NL/WINTERFEEST

Winterfee st in Utrecht

Lay-out / Opmaak: Aard de Kruijf
Redactie-adres: Sartreweg 62, 3573 PN 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: 6 maart 2020
Bezorging: 4-5 april 2020
Bezorgcoördinator: Victor van Bergenhenegouwen

 De redactie wenst je fi jne feestdagen, 
een goed uiteinde en een gelukkig nieuwjaar

Basisschool de Regenboog 
heeft een nieuwe directie! 
Janine Ziemerink en 
Myriam Rijks vormen als duo de nieuwe directie van beide 
locaties aan de Regentesselaan en de Wevelaan. 

Feest bij basisschool De Wissel.
Op het dak van de school aan de Oortlaan 1 liggen 
namelijk 120 splinternieuwe zonnepanelen. De 
komende vijftien jaar profi teert door dit buurt-
stroomproject van Energie-U niet alleen de school 
van zonne-energie, maar ook 26 buurtbewoners.

De bouw van de nieuwe school aan de Winkler-
laan vordert gestaag. Op het bouwterrein moet 
nog veel gebeuren (afvoer vervuilde grond is 
even een probleempje!), maar van binnen be-
gint het al heel mooi te worden. Volgens plan 
zijn de bouwers eind 2019 klaar. De school heet 
SO FIER; echt om trots op te zijn.

Nieuws van de scholen
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In 2019 bestaan wij 35 jaar! 
Wij vieren dit het hele jaar met diverse  

workshops 
o.a. over slaap, hardlooptechniek en  

stressvermindering 
Kijk voor ons actuele aanbod op  

www.praktijk-wittevrouwen.nl/workshops 

• fysiotherapie • dry needling • psychosomatiek • oedeemtherapie • bekkenklachten • hoofdpijn • 
 • duizeligheid • slaapproblematiek • rugklachten • schouderklachten • loopanalyse • 

WhatsApp 06 268 72 320 
info@praktijk-wittevrouwen.nl 

tel. 030 271 80 29 
Poortstraat 85 

Kinderopvang
in de buurt

ludens.nl

En, heeft u de overweg herkend?
De foto in het vorige nummer heeft voor heel wat 
verwarring gezorgd. Veel mensen dachten dat het 
de spoorwegovergang in Tuindorp was, aan de 
Tripkade. Het was echter nog dichter in de buurt. 
Namelijk de overweg bij Blauwkapel, voordat 
er sprake was van de Eykmanlaan stak de Prof. 
Jordanlaan het spoor over richting Hilversum. De 
fotograaf was de heer van der Werf en hij nam 
hem ergens tussen 1955 en 1960. We kijken vanuit 
het noorden de stad in. De foto maakt deel uit van 
de collectie van Het Utrechts Archief. De nieuwe 
vaste tentoonstelling daar is overigens zeer de 
moeite waard…Omdat onze wijk aan meerdere 
kanten door het spoor omsloten wordt, vonden we 
het wel passend om nog een keer een spoorse foto 
uit te zoeken. Uw fotoredacteur is overigens de 
zoon van een spoorman, dus daar kan het ook aan 
liggen! Het is een tweeluik geworden. Bij deze in-
trigerende foto’s kijken we naar de constructie van 
iets wat volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
in Amersfoort behoort tot het Mobiele Erfgoed. 
Ze zijn dus nog steeds in gebruik. We willen graag 
weten WANNEER de foto is genomen, en WAAR 
precies. Ook willen we weten van WELK materiaal 
deze bogen zijn gemaakt en WAAROM? HOE de 
palen op hun plek werden gezet dat hoeft u niet 
uit te leggen. De foto maakt dat wel duidelijk: met 
waaghalzerij...
Het mailadres kent u: redactie@tuindorpoost.nl. 
Daar ontvangen we ook graag oude wijkfoto’s of 
schoolfoto’s uit uw eigen collectie. Op die manier 
wordt de historische fotorubriek ook echt voor en 
door bewoners en lezers.
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