
 Tuindorp Oost  •  Nummer 4 •  December 2022  |  1

“We vonden het zo’n leuk initiatief,” 
zegt Margreet. “Het feit dat er men-
sen van allerlei leeftijden aan mee-
deden, vonden we echt verrassend, 
jong en oud. Het was super goed 
georganiseerd. We moesten met een 
blote voet, de één met de rechter en 
de ander met de linker, in de mal met 
beton gaan staan. We werden wel 
vastgehouden want je mocht je voet 
niet bewegen”. “En op tijd er weer 
uit”, zegt Koen lachend. “Zo hebben 
we een stukje van onszelf voor de 
toekomst vastgelegd.”

In 2015 verhuisden Koen en Margreet 
vanuit Culemborg na een lange zoek-
tocht naar het Veemarktterrein. “Dit 
appartement voldeed helemaal aan 

onze wensen, uitzicht op groen, geen 
inkijk en we fi etsen zo de stad uit de 
natuur in. Het feit dat er voor mij/ons 
een stukje geschiedenis ligt, is een 
bonus,” zegt Koen.

Automarkt
Koen is nu met pensioen. Hij heeft 
onder andere in verschillende functies 
in Utrecht gewerkt bij de Gemeente- 
politie. “Begin jaren ‘80 werkte ik op 
het Paardenveld als rechercheur.  We 
draaiden met mensen van andere 
politieposten zoals Tolsteeg, Marco 
Pololaan en Overvecht op de dinsdag 
wisseldiensten op de automarkt op 
het Veemarktterrein.” (De automarkt 
werd in 1970 van de Croeselaan hier 
naartoe verplaatst. In 2012 werd de 
automarkt gesloten en verhuisde naar 
Beverwijk. red.) “Op de plek waar nu 
ons appartementencomplex staat, 
was een politiepost. Wij moesten 
’s ochtends als de hekken open-
gingen zorgen dat alles een beetje 
ordelijk verliep want het was dringen! 
Er waren zo’n 500 vaste handelaren. 
De meeste auto’s gingen naar Oost-
Europa.” 

Er waren wel eens opstootjes. “Op 
een gegeven moment ken je je 
pappenheimers wel. Want niet alles 
ging volgens de regels. 90% ging 
goed hoor, maar er waren ook wel 
gestolen auto’s bij, daarom waren er 
mensen van de autorecherche. We 
hadden contact met specialisten van 
Mercedes Benz, die hadden een 
kantoor hier vlakbij en zij kwamen 
dan frame- en chassisnummers 
controleren. We haalden ook mensen 
van het terrein af die met ‘balletje-
balletje’ bezig waren.  Als we iemand 
gingen aanhouden, zorgde dat voor 
een oploopje, ja, dat was sensatie.” 
Er was zelfs een verhoorruimte waar 
verhoren plaatsvonden door een 
adjudant, een hulpoffi cier. “Als ze 
merkten dat ze mee moesten naar het 
hoofdbureau kwam al gauw het hele 
verhaal want anders was hun handel 
voorbij.”

Aan het eind van de dag stond de 
politie bij de benzinepomp aan de 
Biltse Rading. “Dat was de enige weg 
van het terrein af naar de snelweg. 
Kopers kregen garantie tot de hoek. 
Maar zoek op dat moment de ver-
koper nog maar eens als iemand was 
opgelicht.” Koen bewaart goede 
herinneringen aan de collega’s waar-
mee hij werkte. 

In ons vorige nummer besteedden wij aandacht aan het planten van de 
Verbindingsboom voor Utrecht Noordoost aan de Biltse Rading. Koen 
Kolodziej en Margreet Kromwijk hebben hun voetstap gezet voor het 
kunstwerk bij de boom en wilden hun verhaal graag aan ons vertellen.

Jan van Oord

Koen Kolodziej en Margreet Kromwijk  bij de Verbindingsboom

De voetstappen van Koen en Margreet

Veemarktterrein met de hallen en 
de bomen op het parkeerterrein. 
(foto: Utrechts Archief)
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Veemarkt
Ook Margreet heeft een binding 
met Veemarktterrein. Haar vader 
had een boerderij aan de IJsseldijk in 
IJsselstein. “Hij had 35 melkkoeien, 
mestvarkens en kippen. Voor een 
nieuwe koe ging hij naar de veemarkt 
in Utrecht.” Toen Margreet negen 
jaar was werd haar vader ernstig ziek. 
Haar moeder heeft met knechten 

en hulp van 
familie en vrienden 
geprobeerd het 
bedrijf voort te 
zetten maar dat 
ging niet. “Toen 
kwam het ‘boel-
huis’ (veiling op 
locatie, red.). De 
veilingmeester zat 
bovenop de melk-

wagen en het vee, de tractors, de 
werktuigen en de mestkar stonden in 
het weiland en alles werd in één dag 
verkocht. Dat was een zwarte dag.” 
Haar vader herstelde gelukkig en 
werd nachtportier bij Galerie Moder-
ne, het beroemde glazen warenhuis 
aan de Lange Viestraat.

Commissionair
We spreken Atie Terpstra, omdat we 
wat meer wilden weten hoe de koe-

handel in zijn werk 
ging. Zij woont 
aan het Kouwer-
plantsoen en 
Joop Tieland, haar 
echtgenoot, kwam 
elke donderdag op 
de veemarkt, eerst 
aan de Croese-
laan, later aan de 
Sartreweg.  Zij 
vertelt ons: “Joop 
was commissionair 
van vette kalveren 
(iemand die op 
eigen naam en 
voor zeker loon 
of provisie voor 
een ander daden 

van koophandel verricht, red.). Dat 
klinkt mooi hè.” Op school kon hij 
zijn draai niet vinden en zo ging hij al 
op jonge leeftijd werken. Eerst reed 
hij mee met een veerijder en toen 
hij 18 jaar was, begon hij met zijn 
eigen handel. “Elke dag van de week 
ging hij al voor dag en dauw naar 
een veemarkt ergens in het land. Hij 
had opdrachtgevers in verschillende 
regio’s. Op donderdag handelde hij 
in Utrecht. Hij kocht dan kalveren 
voor grossiers die op het abattoir aan 
de Amsterdamse Straatweg zaten. 
Hij kocht per keer hooguit een paar 
kalveren want kalfsvlees was duur. 
Er werd over de prijs onderhandeld 
door ‘handje klap’, waarbij er om 
beurten een prijs werd genoemd. De 
deal werd contant afgerekend. Joop 
sliep altijd met zijn portefeuille onder 
zijn hoofdkussen. Toen er door de 
BSE, de gekkekoeienziekte, een 
beperking op het vervoer van vee 
kwam, liet Joop zich uitkopen. 
Bovendien werd er toen ook al veel 
per computer gehandeld.” 

Wonen
Meer dan 500 jaar was er bloeiende 
handel in vee in Utrecht. Na het uit-
breken van BSE werd de regelgeving 
verscherpt en veel fysieke veemark-
ten werden opgeheven. In Utrecht 
verdween de handel in 2011. Toen 
ook de automarkt verdween, was er 
geen structurele bestemming meer 

voor de hallen. De Gemeente Utrecht 
wilde uitbreiden. Dit terrein bleek 
ideaal voor 750 nieuwe woningen. 
Veel straatnamen herinneren nog 
aan de veemarkt: denk maar aan 
Blaarkop, Lakenvelder, Zwartbont, 
Lipizzaner en Oldenburger.

Joop ging altijd naar 
de markt met een 
bamboestokje en 
een sigaar. 
Zo’n stokje werd 
gebruikt om een 
kalf op te porren 
om te gaan lopen.

Oude melkbus 
van Margreet

Handjeklap (foto: Utrechts Archief)

Overzicht van de verkoop in de hallen  (foto: Utrechts Archief)

Woningen in aanbouw op het veemarkt-
terrein - augustus 2016. Het stratenplan is 
al klaar. (foto: Ralph Muller via Facebook)
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Op 2 november 2022 is het gereno-
veerde gebouw offi cieel geopend. 
De directies van De Regenboog en 
van Mini Stek hielden een toespraak 
en vervolgens knipten kinderen van 
de leerlingenraad het lint door. Voor 
iedereen was er taart en er waren 
leuke dingen te doen zoals een speur-
tocht, disco en megatwister. Op 
5 november konden buurtbewoners 
een kijkje komen nemen. De school 
kreeg op beide dagen enthousiaste 
reacties van de bezoekers.

Zonnepanelen, leerpleinen en 
een groen schoolplein
Het schoolgebouw aan de Wevelaan 
is een monument. De dubbele H-vorm 
is typisch voor de jaren ‘50-’60, net 

De verbouwing van De Regenboog 
aan de Wevelaan is klaar. Sinds begin 
november krijgen de leerlingen weer 
les op hun vertrouwde locatie. Ook 
de buitenschoolse opvang is terug 
en een kinderdagverblijf voor 0- tot 
4-jarigen kwam erbij in het opge-
knapte pand. Basisschool De Regen-
boog en kinderopvang-organisatie 
Mini Stek werken namelijk samen in 
dit nieuwe Utrechtse Kindcentrum, 
waar kinderen van 0 tot 12 onder 
één dak terechtkunnen

als de grote ramen. Daarom mocht 
aan de buitenkant nauwelijks iets 
worden veranderd, binnen werd bijna 
alles overhoop gehaald. Het gebouw 
is optimaal geïsoleerd, volledig van 
het gas af en er liggen zonnepanelen 
op het dak. Het pand is geschikt ge-
maakt voor onderwijs en opvang van 
nu en de toekomst. Er is een grote 
aula voor voorstellingen en er zijn 
leerpleinen waar kinderen zelfstan-
dig kunnen werken. De verbouwing 
duurde ruim een half jaar.

Entree van de gerenoveerde Regen-
boog. De buitenkant van de school is 
een monument.

Kinderen van de leerlingenraad knipten 
het lint door.

De binnenplaats is helemaal veranderd.

De regenboog vanuit de lucht (foto: Lydia Spobeck)

Schoolgebouw De Regenboog is duurzaam 
en toekomstbestendig

Het grote schoolplein van De Regen-
boog ging ook op de schop. Het 
plein is mede dankzij de inzet van een 
groep ouders en de leerlingenraad, 
groener en interessanter gemaakt. 
Er zijn een ontdekpad en een voet-
balveldje aangelegd, er is een basket-
balrek neergezet en een mega-
schaakbord gemaakt. Heerlijk voor 
de leerlingen en de kinderen uit onze 
buurt om daar te kunnen spelen.

Veel plezier leerlingen, docenten en 
leid(st)ers van de kinderopvang in 
jullie prachtig verbouwde pand. En 
welkom terug in onze wijk!
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Rieken klinkt meer zuidelijk, 
klopt dat? 
“Dat klopt zeker, ik kom van origine 
uit Limburg”, geeft Sjaak aan “en 
daarna ben ik lange tijd als therapeut 
bij GGZ werkzaam geweest in Breda.
Inmiddels woon ik alweer zes maan-
den met heel veel plezier in het 
appartementencomplex Winklerhof 
met een prachtig uitzicht op Tuinen-
park De Driehoek, de schapen, 
zwijntjes, ezels en de paarden en de 
aangelegde wandelpaden!”

Na de oproep in onze wijkkrant om kennis te kunnen maken met nieuwe 
bewoners in het appartementengebouw Winklerhof, heeft Sjaak Rieken 
zich bij ons gemeld. Een afspraak was snel gemaakt en we werden uit-
genodigd voor een bezoek. Omdat de naam ‘Rieken’ niet echt Utrechts 
klinkt, hebben we gelijk een mooie eerste vraag voor Sjaak.

Maar vanwaar de keuze 
voor Utrecht en dan specifi ek 
appartementengebouw 
Winklerhof?
“Dat komt door mijn zus die mij op 
dit bouwproject heeft geattendeerd.
Ik kwam zeer geregeld bij haar in 
Tuindorp. Bij onze veelvuldige 
wandelingen door de buurt heeft 
het mijn interesse gekregen. Er was 
ook de wens om dichter bij mijn 
partner, Frans-Jan uit Soest, te gaan 
wonen. Omdat kopen of huren het 
thema werd, heeft het even geduurd 
voordat ik de beslissing nam. Na enig 
rekenwerk heb ik de stap gezet om te 
gaan huren.
Ik was er vroeg bij en zodoende had 
ik veel keuze in het uitzoeken van het 
voor mij juiste appartement met veel 
licht en een inspirerend uitzicht!”

Hoe bevalt het na zes maan-
den?
“Het bevalt mij hier uitstekend, ik heb 
erg leuke buren tussen de 25 en 35 
jaar waar ik prettig mee omga. Onze 
gezamenlijke kennismakingsborrels 

Kennismakings-
interview met 
Sjaak Rieken 

waren gezellig. Afgelopen warme 
zomer zocht ik met een goed boek de 
koelte op in Tuinenpark De Driehoek. 
Daar geniet ik van alle mooie tuintjes, 
bloemen en planten! Goed om te 
weten is, dat het appartement in de 
afgelopen zomermaanden heerlijk 
koel bleef en dat geeft veel comfort. 
Intussen heb ik de mooie binnen-
stad, de drie prachtige fi lmhuizen, de 
botanische tuin en niet te vergeten 
de bloemenmarkt op het Janskerkhof 
ontdekt. Utrecht is voor mij ook een 
mooie centrale stad, die in de nabije 
omgeving vele interessante wandel-
gebieden heeft.”

Keramiek
In het appartement van Sjaak is veel 
eigen keramiekwerk te vinden. Sjaak 
heeft namelijk in zijn oude woon-
plaats Breda als hobby naast zijn werk 
veel keramiekwerken mogen maken. 
Hij zou graag weer iets creatiefs op-
pakken in Utrecht.

Rest ons Sjaak nog te bedanken voor 
zijn tijd, het zeer prettige gesprek en 
wij wensen hem samen met Frans-Jan 
nog heel veel woonplezier toe!

Keramisch object gemaakt door Sjaak

Het appartementencomplex Winklerhof

Nieuwe buren
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De wijkkrant werkt met advertenties, die zijn nodig voor de gemaakte 
kosten van papier- en drukkosten. Dat doen we pas sinds 2015. Hoe is 
dat gegaan? Ams Slemmer, onze vertrekkende advertentiewerver, blikt 
terug en vooruit. 

“Hoe komen we aan meer geld voor de Wijkkrant? Dat was de vraag die de redactie zichzelf stelde in 2015. 
De gemeente ging de subsidiekraan wat dichtdraaien. Huis-aan-huiswijkkranten konden wel vervangen worden door 
digitale wijkkranten, zo werd geredeneerd. Daar was de redactie het toen al niet mee eens, zeker niet in een wijk met 
zoveel ouderen. 
We bekeken allerlei opties en kozen ervoor om het naderende fi nanciële tekort op te vullen met advertenties.  
Of dat haalbaar was? In de wijk Wittevrouwen lukte het immers ook. Zij konden helpen met allerlei vragen zoals: 
hoeveel kun je vragen, hoe zit het met de BTW, welke afspraken zet je op papier, etc. 

De volgende vraag was: wie gaat dat doen. ‘Niet ik’ was mijn eerste gedachte. Als er een fobie bestaat voor bedelen, 
dan heb ik ‘m. Tegelijk was ik wel toe aan een nieuwe uitdaging, want dat redactionele werk bleek niet echt mijn hart 
te hebben. En ja, iemand moest het doen. 
Een vriendelijke mail naar zo’n 20 bedrijven, organisaties en winkeliers was gelukkig vrij gauw gedaan. En zowaar, er was 
belangstelling. Afspraken waren snel gemaakt en in de laatste edities van 2015 verschenen de eerste advertenties. Het 
leverde genoeg op om het hoofd boven water te houden, samen met de inkomsten van de donateurs, een trouwe club 
van 50! En eerlijk gezegd: ik was, of ben, best trots dat dat gelukt is.

Inmiddels zijn we ruim 8 jaar verder. Voor mij is dit werk routine geworden en ik ben weer toe aan een nieuwe 
uitdaging. Dus ik zoek een opvolger, met of zonder bedelangst. Het vraagt niet zo veel tijd, vooral wat nauwkeurigheid. 
Ik ga je helemaal inwerken en werk de eerste periode nog met je samen. Nieuwsgierig? Laat het me weten via de 
redactie: redactie@tuindorpoost.nl “

Zo’n 12 jaar heeft Victor van Bergenhengouwen er elk kwartaal voor 
gezorgd dat de bezorgers op pad konden om jou de wijkkrant te brengen. 
Nu vindt hij dat het tijd is geworden om het stokje over te dragen. 

Vind jij het leuk om bezorgers aan te sturen en te zorgen dat iedereen de 
Wijkkrant op de mat vindt? Dan zoeken we jou! Reageer door je mailtje te sturen 
naar redactie@tuindorpoost.nl

Bezorgcoördinator gezocht

Graag willen we onze trouwe adverteerders bedanken voor hun vertrouwen in de wijkkrant. 
Wil jij ook in beeld komen bij onze buurtbewoners? Er is nog ruimte vrij om te adverteren! 
Neem contact op via redactie@tuindorpoost.nl en we informeren je graag over de mogelijkheden.

Nog even de taken op een rij:

•  Jaarlijks het advertentiebeleid actualiseren in overleg met de penningmeester en de redactie
•  Contact onderhouden met bestaande adverteerders en afspraken maken over te plaatsen advertenties 
•  Afstemmen met de vormgever over te plaatsen advertenties
•  Contact leggen met mogelijke nieuwe adverteerders
•  Adverteerders onze wijkkrant in PDF toesturen

De wijkkrant verschijnt 4 keer per jaar en wordt gemaakt door een team van enthousiaste vrijwilligers uit onze wijk. 
Lijkt het jou leuk om als advertentiewerver onze redactie te versterken? Mail dan naar redactie@tuindorpoost.nl 
We komen graag met je in contact!

Advertentiemedewerker gezocht 

Bedelangst geen bezwaar
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“Kijk,” zegt mijn man, terwijl hij naar een klein rood 
autootje wijst dat in de wijk geparkeerd staat, “dat 
krijgen kinderen van rijke ouders tegenwoordig cadeau 
als ze zestien worden. Om mee naar school te rijden.” 
Verbaasd kijk ik hem aan. “Dat is toch een 
gehandicaptenwagentje?”
Hij knikt en vertelt dat de karretjes populair zijn onder 
scholieren en studenten. “Die willen vandaag de dag 
blijkbaar niet meer fi etsen.”

Ik herinner me een recent artikel in de Volkskrant met 
de kop: ‘Ik studeer thuis, 13 kilometer fi etsen is niet 
te doen’. Ook dat zinnetje zorgde voor verbazing. Zelf 
groeide ik op in een gehucht midden in de polder; de 
eerstvolgende middelbare school was 16 kilometer 
verderop. Jarenlang fi etste ik elke ochtend drie kwartier 
heen, en elke namiddag drie kwartier terug. Of ik dat 
erg vond? Daar dacht ik niet over na, het was vanzelf-
sprekend. In een lange sliert fi etste ik samen met klas-
genoten door bossen en langs akkers, bij tegenwind 
fl ink doortrappend om niet te laat op school te komen. 
Bij regen stopten we onderweg en trokken we onze 
niet-ademende regenpakken aan, zodat we klammig van 
het zweet maar wel met droge kleren in het eerste lesuur 
verschenen. In de wintermaanden reden we aan het 
eind van een lange schooldag naar huis over schemerige 
paden zonder straatverlichting. We hadden geen 
mobiele telefoons en als we strandden met een lekke 
band konden we niemand bellen en haalde niemand 
ons met de auto op. Zeker geen leeftijdsgenoot in een 
invalidenwagentje.

Een week later ben ik met mijn dochter op de open dag 
van het Rietveld College. Het is er druk en mijn dochter 
heeft het na een half uur al gezien. Wanneer we naar 
onze fi etsen lopen moet ik ineens aan het rode wagentje 
denken. “Lieverd,” zeg ik, “als je voor die andere school 
kiest, moet je wel elke ochtend een half uur fi etsen, hè.” 
Mijn dochter kijkt me niet begrijpend aan en antwoordt: 
“Ja en? Wat is daar nou erg aan?” Ik glimlach en tevreden 
fi etsen we samen naar huis.

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.

Niet te doen

Actieve hoop

Van onze duurzaamheidsredacteur 
Sandor Penninga

Maar is dit nog wel nieuws? Wat 
doen al die crisissen en de stroom 
van negatieve nieuwsberichten 
met jou? Word je er actief of 
passief van, maakt het je hopeloos 
depri of laat het je onverschillig? 
Ter inspiratie las ik een boek van 
Johanna Macy, ecofi losofe, die 
drie verhalen beschrijft van 
waaruit je kunt leven. Deze 
verhalen zet ik hieronder kort 
uiteen.     

Verhaal 1: business as usual
De ingrediënten van je maaltijd zijn 
waarschijnlijk duizenden kilometers 
ver weg van hier geproduceerd. 
Dit is wat we nu normaal vinden. 
Net zo normaal als dat we vliegen, 
autorijden, in bezit zijn van compu-
ters, koelkasten, airco’s enzovoort. 
Economische groei is vooruitgang en 

wordt beschouwd als essentieel voor onze welvaart. De 
opvatting is dat het onnodig is om onze manier van leven 
te veranderen. Het gaat om de vooruitgang en behoud 
van onze welvaart. Hierbij is onze ecologische footprint 
veel te groot, waardoor we de hulpbronnen uitputten en 
onze aarde vervuilen en gevaarlijk opwarmen. Dit verhaal 
wordt ‘business as usual’ genoemd.

Verhaal 2: de grote ontrafeling
Uit internationale peilingen blijkt dat 
de meerderheid van de mensheid 
gelooft dat we over het toppunt 
van welvaart heen zijn en dat de 
volgende generaties het slechter 
zullen hebben. Dit is het verhaal van 
‘de grote ontrafeling’, die de aan-

We leven in een tijdsgewricht waarin de crisissen 
zich aaneenschakelen en opstapelen. De klimaat-
doelen worden niet gehaald en daarmee dreigen 
we cruciale kantelpunten te passeren, waardoor 
de klimaatinstorting nog meer 
versnelt. Angstaanjagende 
nieuwsberichten. 

Advertentie

Beeld AFP

Beeld Hollandse 
Hoogte / AFP
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dacht vestigt op de rampen waar business as usual toe 
leidt. De heersende perceptie is dat onze wereld in serieus 
verval verkeert, gekenmerkt door een aantal 
verontrustende probleemgebieden. Waarschijnlijk kun je 
de lijst zelf moeiteloos aanvullen: economische achter-
uitgang, uitputting van de aardse bronnen, klimaat-
verandering, sociale verdeeldheid en oorlog, massale 
uitsterving van plant– en diersoorten. Het effect ervan is 
beangstigend, deprimerend en verlammend niet waar? 
Gelukkig is er nog een derde verhaal.  

Verhaal 3: de grote ommekeer  
Dit verhaal wordt verteld door 
diegenen die weten dat verhaal 1 
leidt tot catastrofes en die weigeren 
zich neer te leggen bij verhaal 1 en 
2. Hier gaat het om de transitie van 
industrieel-economische groei naar 
een leven-ondersteunende samen-
leving te bewerkstelligen.  
Het is al gaande en kent drie 

dimensies: reddingsacties, leven-ondersteunende 
systemen en bewustzijnsverschuiving. 

De eerste dimensie gaat over reddingsacties voor 
behoud van bijvoorbeeld de regenwouden en bedreigde 
diersoorten. Het gaat hier om de schade die veroorzaakt 
wordt door verhaal 1 tegen te gaan. Door actie te voeren 
en te protesteren tegen bijvoorbeeld de verbreding van de 
A27 en voor behoud van Amelisweerd. Rechtszaken aan 
te spannen waardoor er niet meer gebouwd mag worden 
zolang de stikstofnormen worden overschreden. Ook 
dienen de systemen die schade veroorzaken, vervangen 
of veranderd te worden. En daar gaat de tweede dimensie 
over: de leven-ondersteunende systemen. Na de fi nanciële 
crisis van 2018, vielen banken om en was er veel kritiek 

op het functioneren van de banken. Als gevolg hiervan 
gingen bepaalde banken over op een andere manier 
werken, met een drievoudig returnsysteem. Investering 
in deze banken levert niet alleen fi nancieel return op, 
maar ook sociale en milieuvoordelen. Hoe meer mensen 
investeren via deze banken, des te meer domeinen er 
baat bij hebben, zoals de landbouw, die dankzij dit 
systeem kan omschakelen naar biologische teelt, fair-trade 
en circulaire eco-systemen. De derde dimensie tenslotte, 
gaat over de verschuiving in ons bewustzijn waarin de 
klimaatverandering in de wereld wordt losgekoppeld van 
onszelf naar een bewustwording dat wij onderdeel zijn 
van diezelfde wereld. Als we verbonden zijn met de 
natuur, maken we andere keuzes.   

Alle drie de verhalen gebeuren. Het gaat om de vraag in 
welk verhaal jij je energie wilt steken. Belangrijk is om je 
voor te stellen hoe jouw mooie duurzame toekomst 
eruitziet. Deel uitmaken van een goed (voorgesteld) 
verhaal in de toekomst geeft ons een doel, een richting 
en een natuurlijk en duurzaam leven. Kiezen voor verhaal 
3 betekent onder andere bewust kiezen waar en hoe je 
boodschappen doet (zonder plastic verpakking, 
biologisch), hoe en waar je spaart (banken met drievoudig 
returnsysteem) en wat en waar je koopt (consuminderen, 
circulair), hoe je reist (trein, elektrische auto). Op deze en 
vele andere manieren kunnen we samen de nieuwe 
duurzame economie en leven-ondersteunende praktijken 
mede vormgeven. Welk verhaal kies jij?  

Bron: 
Actieve Hoop. 
Hoe de chaos onder ogen zien, zonder gek te worden. 
Joanna Macy en Chris Johnstone. 
Uitgegeven door Waerbeke (2016), ISBN 9492494027

Foto via Pixabay

Foto via Unsplash

Foto via Unsplash
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“Een familielid van mij is vorig jaar opgelicht via 
WhatsApp, ze dacht collegegeld over te maken aan een 
van haar kinderen”, vertelt Liesbeth. “En op de UvA 
namen we een aantal jaren terug allerlei maatregelen na-
dat de Universiteit van Maastricht was gehackt en losgeld 
moest betalen. Digitale oplichting kwam zo dichtbij, het 
kan je dus zomaar overkomen.” Toen ze een oproep van 
de gemeente las om stadsmaker Digitale Veiligheid te 
worden, meldde Liesbeth zich dan ook aan. Ze wil mee-
helpen om buurtbewoners meer bewust te maken van 
cybercriminaliteit.

Stadsmaker Digitale Veiligheid
Liesbeth volgde eerste een training waarin allerlei vormen 
van digitale oplichting werden besproken. “De politie 
vertelde dat ze steeds meer meldingen krijgt, het is een 
probleem in Utrecht en er gaat een hoop geld in om.” 
In Breda werkten ze al met stadsmakers, die stad diende 
als voorbeeld. De taak van de stadsmaker is het bewust-
zijn vergroten door je wijk actief te informeren. Liesbeth 
woonde twee trainingen voor ouderen bij, één daarvan 
bij de Derde Helft op Hercules. “Deelnemers kregen daar 
handige tips waarvoor je niks ingewikkelds hoeft te doen” 
zegt Liesbeth. “ ‘Post geen vakantiefoto’s op social media 
als je nog weg bent’ bijvoorbeeld. Het was een leuke 
cursus, deelnemers waren enthousiast.” 
Liesbeth wil in samenwerking met het wijkbureau ook 
dergelijke trainingen in Tuindorp-Oost organiseren, om 

mensen die kwetsbaar zijn voor digitale oplichting te 
informeren. Daarvoor willen de stadsmakers voorlopig 
aansluiten bij georganiseerde seniorengroepen, zoals een 
bewonersvereniging. Groepen die graag training in digitale 
veiligheid willen krijgen, kunnen dat laten weten via 
redactie@tuindorpoost.nl.

Tips voor veilig internetten
Wat kun je zelf doen om veilig online te zijn?
•   Gebruik sterke wachtwoorden of een wachtwoordzin 

en nooit dezelfde wachtwoorden voor verschillende 
accounts. Doe de wachtwoordkraaktest  op veilig-
internetten.nl/wachtwoordkraak-test/.

•   Wacht niet met updates die worden voorgesteld, doe 
ze meteen. Kwetsbaarheden in de software worden 
gerepareerd, waardoor je beter beveiligd bent.

•   Maak back-ups van belangrijke documenten en van 
bestanden die je dierbaar zijn zoals foto’s.

•   Kijk uit met wifi , log alleen in bij sites met een slotje en 
schakel automatisch verbinden uit.

•   Let op weblinks in een mail, ga er met je muis overheen 
om te zien naar welk mailadres de link toegaat. En kijk 
of er een slotje voorstaat. Op checkjelinkje.nl kun je 
controleren of een weblink veilig is.

•   Kijk uit voor phishing, dat is een mail met meestal een 
algemene begroeting, een dringende boodschap en 
een link erin.

Verschillende bibliotheken in Utrecht hebben digitale 
spreekuren waar je met vragen terechtkunt. Kijk voor een 
overzicht op bibliotheekutrecht.nl, ga naar het tabblad 
‘Informatiepunt’ en klik op ‘Ik heb een vraag over digitaal’. 

In het internetcafé van buurtcentrum De Leeuw kunnen 
senioren terecht met vragen over onder andere 
computers, mobiele telefoons en online veiligheid. 
Zie seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/
utrecht/utrecht-tuindorp.

“Meer bewustwording en op een paar dingen letten is 
al winst”, sluit Liesbeth af. “Kennis, houding en gedrag 
zorgen ervoor dat je veilig kunt zijn.”

Steeds meer stadsgenoten worden slachtoffer van 
digitale oplichting zoals phishing of vriend-in-nood-
fraude via WhatsApp. De Gemeente Utrecht wil 
inwoners daarom alert maken op cybercriminaliteit 
en stelt hiervoor Stadsmakers Digitale Veiligheid aan. 
Onze buurtgenoot Liesbeth Schut is een van die vrijwil-
lige stadsmakers. Ze woont al vijfentwintig jaar op de 
Naberlaan en is een betrokken bewoner. 
Zo coördineerde zij daar achttien jaar lang het groen-
beheer. Liesbeth werkt in het ICT-team van de faculteit 
‘Wiskunde, Natuur- en Sterren-kunde en Informatica’ 
bij de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Liesbeth Schut, de Stadsmaker Digitale Veiligheid voor onze wijk

Tabel: hoe lang duurt het voordat je wachtwoord is gekraakt? 
Zie ook www.hivesystems.io/blog/are-your-passwords-
in-the-green

De wijk digitaal weerbaar maken
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Werkzaamheden in onze wijk

Hof van Tuindorp
Het nieuwbouwproject Hof van 
Tuindorp nadert de voltooiing. Het 
laatste gebouw, Parkhof, is inmiddels 
opgeleverd. De voetpaden rondom 
Forthof en Winklerhof hebben hun 
vorm gekregen. Veel buurtbewoners 
weten de paden inmiddels te vinden 
en we hebben bespeurd dat de 
paden dan ook graag worden 
gebruikt voor een wandelingetje. 

Zo ziet Hof van Tuindorp er vanuit de lucht uit (foto: Lydia Spobeck). 
Duidelijk zijn de zonnepanelen te zien op Forthof en Winklerhof.

Parkhof en het voetpad naar Forthof.

Het voetpad in het verlengde van 
de Lamérislaan: de plaatsen waar 
beplanting komt zijn links en rechts 
goed te zien.

… dat de kinderen uit onze wijk ’s avonds samenkwamen om Sint Maarten te vieren. Al jarenlang is 
dit een leuke traditie in onze wijk, met deze keer een extra feestelijk tintje vanwege 900 jaar Utrecht. 
Tegen zessen vulde de aula van basisschool de Beiaard zich met ongeveer zeventig kinderen en hun 
zelfgemaakte lampionnen. Iedereen kreeg eerst een beker 
warme chocomel en daarna begon het verhaal over Sint 
Maarten. Dat werd verteld als een hoorspel, waaraan de 
kinderen konden meedoen. Ze moesten namelijk alle 

geluiden maken. Zo hoorden we de wind waaien, stampende paardenhoeven 
en natuurlijk liedjes over Sint Maarten.

Na het hoorspel gingen de kinderen in groepjes snel de school uit om langs de 
deuren te gaan met hun vrolijk gekleurde lichtjes. Bij alle adressen waar een 
kaars voor het raam brandde, mochten ze aanbellen en zingen. Als beloning 
kregen ze natuurlijk overal wat lekkers. Tegen zevenen waren alle tassen gevuld 
met snoep, gingen de kaarsen voor de ramen uit en de kinderen weer naar huis. 

11 november was de dag …

Gelukkig krijgt nu ook de groen-
voorziening  steeds meer vorm, wat 
goed is voor onze wijk.

We wensen de nieuwe bewoners van 
Parkhof veel woonplezier toe in hun 
nieuwe appartement.

Dit was voorlopig de laatste update 
over Hof van Tuindorp.
We houden alle bouwprojecten en 
werkzaamheden in onze wijk scherp 
in de gaten. Mocht er iets te melden 
zijn, dan vind je dat zeker terug in 
onze Wijkkrant. 
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Misschien is het je al opgevallen: rond tien bomen in de Lamérislaan en de 
Winklerlaan zijn de boomspiegels opgefl eurd. Dit is een leuk en groen initiatief 
van vijf bewoonsters in de Lamérislaan. Elk beheren zij twee boomspiegels en 
zo is er meer groen en kleur aangebracht in beide lanen.
Op de foto zijn Tanja Vis en Wieneke Penninga met veel enthousiasme aan de 
slag bij een boomspiegel. Voor de plantenkenners onder ons: je kunt Bossalie, 
Ruig klokje, Kaukasisch vergeet-mij-nietje, Kruipend zenegroen, Vlinderstruik, 
Lavendel en Struikmalva spotten in de tien boomspiegels.

Wij hopen nog lang van dit mooie initiatief van de vijf bewoonsters te mogen 
genieten!

Boomspiegels in de Lamérislaan en Winklerlaan 

Tanja Vis (links) en Wieneke Penninga aan het werk bij hun boomspiegel

Een fl eurig resultaat!

Goed kijken: er staan heus leuke plant-
jes tussen de bladeren!

De redactie van 
Wijkkrant Tuindorp-Oost 

wenst je mooie kerstdagen toe en 

een goed en gezond 2023
Genoten van alle verhalen die de redactie het afgelopen jaar bij elkaar heeft gebracht? 

Wij willen dat ook graag in de komende tijd dat voor je blijven doen én op papier blijven verschijnen. 
In een tijd van stijgende prijzen, kunnen we jouw fi nanciële steun daarbij goed gebruiken. Wil je wat bijdragen? 

Dat kan op rekeningnummer NL70INGB0004865541 ten name van Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost. 
Elk bedrag is welkom! Alvast hartelijk dank voor je bijdrage.
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Wist je dat...

Agenda

Wist je dat tot 8 januari 2023 meerdere gebouwen in het stadscentrum in het licht zijn gezet 
door middel van een projectie? Het kunstwerk is een initiatief van het kunstenaarscolletief 
Mr.Beam, in opdracht van Centrummanagement Utrecht. Dit jaar zijn de panden van 
Scotch&Soda, De Rode Winkel, Zizi Love, Ace&Tate, Telkamp modeschoenen, het stadhuis, 
Daen’s café en café Korter in het licht gezet. Meer info op de website www.kleurdestad.nl

Wist je dat eind oktober de nieuwe schuilstal offi cieel in gebruik 
is genomen door Duko, Flo, Baila en Ollie? Precies voor de herfst 
en winter hebben zij weer een dak boven hun hoofd! Dankzij 
jullie support, de bijdrage van alle donateurs en subsidie van de 
gemeente Utrecht kon de nieuwe schuilstal gebouwd worden. 

Wist je dat LOOS, de verpakkingsloze mobiele supermarkt, elke vrijdag om 16.45 uur in onze 
wijk staat op de hoek van de Zwaardemakerlaan met de Wevelaan? Dus als je de toeter hoort 
of je ziet ze staan: pak je voorraadpotten en kom ze aanvullen. Benieuwd naar het assortiment 
of andere stopplaatsen? Kijk op de site: www.loosutrecht.nl

Wist je dat de gemeente Utrecht de app en website ‘slim melden’ sinds 1 november heeft 
vervangen door https://meldingen.utrecht.nl ? Op de nieuwe website is het niet nodig eerst 
een categorie te kiezen voor je melding en kun je de locatie waarover het gaat op een kaartje 
aankruisen. Overigens: je kunt natuurlijk ook je melding gewoon telefonisch doen via 14 030.

Schoonrijden
Herinnert u zich nog de winters waarop je kon zwieren op plassen en sloten?  Nu natuurijs 
steeds minder vaak voorkomt is het fi jn om op de kunstijsbanen te kunnen blijven oefenen 
voor als....... En dit kan op de Vechtsebanen, Mississippidreef 151.
Schoonrijden is de oudste vorm van schaatsen en staat op de lijst van Nationale Inventaris 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Meer informatie en aanmelden voor een proefl es: 
www.schoonrijden.nu

Bij het ter perse gaan van dit nummer is nog niet duidelijk hoe het 
Eykpunt, de Jeruzalemkerk, de Pauluskerk en de Tuindorpkerk hun 
Kerstvieringen vormgeven. 
Voor actuele informatie gebruik de  websites: 
www.eykpunt.org
www.jeruzalemkerk.nl
www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus
www.tuindorpkerk.nl

Diensten Onderwegkerk Blauwkapel 
Zondag 18 december - 4e advent: 10.30 uur muzikale adventsviering. Adventsmuziek uitge-
voerd door een kerstkoor o.l.v. Elodie Schuddeboom. Liturg: Ds. J. Spoor. Organist: Han van IJcken.
Zaterdag 24 december: 22.00 uur: Kerstnachtdienst. Voorganger: Pastor B. van Empel. 
Muzikale omlijsting: Aartjan van Pelt, orgel en Cappella Hadewigis, zang.
Kerk open: 21.30 uur. Samenzang traditionele kerstliederen vanaf 21.40 uur.
Na afl oop van de dienst op het kerkplein chocolademelk of Glühwein en kerstbrood met de buurt-
bewoners, georganiseerd door de bewonerscommissie Blauwkapel.

Wevehuis
Iedere donderdagmiddag, 14:00-17:00 uur: het buurtcafé is open voor een drankje en een praatje. 
Wist je overigens dat je het buurthuis tegen een kleine vergoeding kunt huren voor een verjaardags-
feestje, cursus of een andere activiteit?
M.i.v. januari 2023, elke 2e en 4e donderdag van de maand, 14.00-15.00 uur: 
“Kraanvogel Qi Gong” les door Ellen M Schoemaker. Kosten drie euro incl. consumptie.  
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Deze belangrijke weg heeft de naam ge-
kregen van een moedig man. Op het eiland 
Ameland geboren als bakkerszoon ging hij 
na zijn priesterwijding verder studeren in 
Rome. Hij promoveerde er eerst tot doctor 
in de Filosofi e en een jaar later tot doctor 
in de Theologie. In 1914 werd hij hoog-
leraar in de Kerkgeschiedenis op seminarie 
Rijssenburg. In 1936 werd hij Aartsbisschop 
van Utrecht. De Jong was voorzitter van de 
Nederlandse bisschoppenconferentie.
Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog 
kwam zijn moed tot uiting. Zo verbood hij 

katholieke dagbladen advertenties van de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) 
te plaatsen. Het hoofdkantoor van de NSB bevond zich op de Maliebaan, schuin 
tegenover het bisschoppelijk paleis, waar De Jong woonde. Ook de Grüne Polizei 
en de SS hielden kantoor op de Maliebaan, maar dat deerde de aartsbisschop niet. 
Hij stond pal voor de goede zaak. Meerdere keren schreef hij daarover brieven aan de Nederlandse Katholieken en liet 
die brieven op zondag in heel Nederland in alle kerken voorlezen. De Duitsers hebben hem nooit durven aanpakken.
Na de oorlog werd De Jong tot kardinaal benoemd, een eretitel, die voor het eerst sinds de Reformatie aan een 
Nederlander werd toegekend. Koningin Wilhelmina benoemde De Jong tot Ridder Grootkruis in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw; heel bijzonder, want deze allerhoogste onderscheiding wordt doorgaans alleen aan buitenlandse 
staatshoofden uitgereikt.
In februari van dit jaar is bekend gemaakt dat aan kardinaal Jan de Jong postuum de Yad Vashem-onderscheiding voor 
hulp aan de Joden is toegekend: Rechtvaardige onder de Volkeren.

KARDINAAL DE JONGWEG

Genodigden met rechts Kardinaal de 
Jong bij een voorwerp op de tentoon-
stelling van Vroeg Middeleeuwse Kunst. 
15 juni 1939. (foto: Utrechts Archief)

Kardinaal de Jong in het Groot Auditorium 
van het Academiegebouw (Domplein 29) 
tijdens de opening van de tentoonstelling 
van Vroeg Middeleeuwse Kunst 15 juni 
1939.(foto: Utrechts Archief)
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