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“Ik wist al meteen dat ik gitaar wilde 
spelen”, zegt Wim. Hij was 8 jaar 
toen hij op muziekles zat bij het UCK 
en daar alle instrumenten mocht 
proberen. “Ik vond gitaar gewoon het 
vetste instrument.” Hij volgde daarna 
ongeveer 10 jaar gitaarles bij Agnes 
Leopold in onze wijk. “Ik heb les 
gehad op een akoestische gitaar en 

daarmee een goede basis gelegd. 
Ik heb de techniek goed aangeleerd 
en netjes leren spelen.” Wim de 
Jager is inmiddels 20 jaar en studeert 
Technische bedrijfskunde aan de 
Hogeschool Utrecht. Hij groeide op in 
Tuindorp Oost en ging er naar school; 
eerst naar De Beiaard, daarna naar het 
Gerrit Rietveld College.

Kings Cross en Kunstbende
Op de middelbare school raakte 
Wim in de tweede klas bevriend met 
zanger Sem. “Hij speelt ook gitaar 
en op een gegeven moment hadden 
we het alleen nog maar over gitaren 
en gitaar spelen”, lacht Wim. “Sem 
zei: ‘je moet een keer komen spelen 
met een vriend van me die drummer 
is’.” Het klikte. Met z’n drieën deden 
ze met een paar covers mee aan een 
open avond van het Rietveld College. 
Die nummers speelden ze een tijdje 
daarna ook op de Rabo Open Stage, 
podium voor lokaal aanstormend 
talent, in Tivoli. Daar leerden ze bas-

sist Raphael kennen. “Hij trad op met 
een band van zijn muziekschool”, 
vertelt Wim. “We vroegen hem of hij 
een keer bij ons kwam meespelen.” 
Klasgenoot Mik sloot vervolgens 
aan als toetsenist en daarmee was 
de band compleet. Ze bedachten de 
naam Kings Cross “omdat dat cool 
klonk”.

Kings Cross deed in 2016 mee met 
de Utrechtse voorronde van Kunst-
bende. Dat is een landelijke wedstrijd 
voor jong creatief talent van 13 tot en 
met 19 jaar. Ze wonnen niet. “Daarna 
schreven we twee nieuwe nummers”, 

vertelt Wim. Met ‘Guide to home’ en 
‘Edge of the world’ deden ze een jaar 
later weer mee en deze keer wonnen 
ze de voorronde wél. De jonge band 
ging door naar de landelijke fi nale in 
de Westergasfabriek in Amsterdam. 
“Het was erg spannend, we waren 
nog maar 15. Maar we hadden het 
goed voorbereid, onze soundcheck 
was goed en we lieten zien dat we 
het heel erg leuk vonden om daar te 
spelen.” Vervolgens wachtten ze de 
hele dag op de prijsuitreiking en het 

Als je langs het huis loopt waar Wim woont met zijn ouders en broers 
hoor je regelmatig scheurende gitaarriffs vanaf de zolderkamer. 
Gitarist Wim bereidt zich voor op de optredens van zijn band Kings Cross. 
Deze vijfkoppige Utrechtse poprockband timmert namelijk fl ink aan de 
weg. Ze doen mee aan twee bandcompetities en brengen op 24 maart 
hun eerst single uit: ‘Regrets’. Een maand later volgt het mini-album 
‘Edge of the world’. 

Wim in het publiek bij de 
Podiumbeest Awards. 
Foto: Noah Schielen
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Kings Cross-gitarist Wim de Jager

Achter de voordeur van... 

“We brengen 
      serieuze lyrics op
         een chille manier ”

Kings Cross op het podium van 
Café Hofman tijdens de voorronde 

van de Podiumbeest Awards.
Foto: Noah Schielen 
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werd ‘de band uit Utrecht’. “We 
wonnen de fi nale!” De jongens 
kregen mooie prijzen: ze mochten 
spelen op Lowlands, kregen studio-
tijd, werden gevraagd voor optredens 
en kregen een coach. “De studiotijd 
was het interessantst en het meeste 
waard, maar Lowlands was het 
leukst.”

Eigen muziek en een goede 
magie
De jongens van Kings Cross 
componeren alle nummers zelf. 
“We maken muziek waarnaar we 
zelf het liefst luisteren, beïnvloed 
door verschillende genres”, zegt Wim 
daarover. De muziek bestrijkt een 
fl ink deel van het popspectrum en de 
band is niet vies van uitstapjes naar 
funk, reggae of hardrock, lezen we 
op hun website. “De beste nummers 
ontstaan door in de repetitieruimte 
met z’n allen wat te proberen. 
Iemand speelt een loopje, een ander 
verzint er wat bij, er ontstaat een 
couplet, een refrein en ineens staat er 
een nummer.” De teksten gaan over 
ervaringen die je als jongere hebt, 
bijvoorbeeld over liefdesverdriet of 
over spijt van iets wat je niet hebt 
gedaan. “We brengen serieuze lyrics 
op een chille manier.” De jongens zijn 
enthousiast, energiek en hebben veel 
lol in het spelen. “We zijn hele goede 
vrienden van elkaar en dat zorgt voor 

een goede magie in de band. Dat 
zien anderen ook.”

Begin 2020 gooide corona roet in 
het eten en de bandrepetities en 
-optredens lagen ongeveer twee jaar 
stil. Tot de band vorig jaar werd 
gevraagd om op Koningsnacht te 
spelen. “Dat was de aanleiding om 
het serieus te gaan aanpakken met 
Kings Cross”, aldus Wim. “We 
kregen het plan om een EP (mini-
album red.) uit te brengen. Voor de 
zomer hebben we veel geschreven 
en we selecteerden 4 nummers om 
op te nemen.” De eerste single, 
‘Regrets’, komt 24 maart uit en is dan 
te beluisteren op Spotify.

Band met ambitie
Momenteel strijdt Kings Cross mee 
in twee Utrechtse bandcompetities: 
‘Podiumbeest Awards’ en ‘Clash 
of the Titans’. Ze wisten met hun 
energieke optreden te overtuigen in 
de voorrondes en zijn door naar de 
halve fi nales van beide wedstrijden. 
Volgens de jury van ‘Clash of the 
Titans’ hebben hun nummers zelfs 
hitpotentie. Meedoen aan een 

competitie is volgens Wim een 
win-win-situatie. “Je hebt een 
optreden én de kans op een prijs, 
bijvoorbeeld studiotijd of een show 
bij 3 voor 12.” Dat is een platform 
voor popmuziek. “Het is wel extra 

spannend, want er hangt meer van 
af. Je wordt veel meer uitgedaagd om 
een goede show neer te zetten, 
je zoekt de grenzen op. Ik liep het 
publiek in tijdens de voorronde van 
‘Podiumbeest’ in café Hofman, dat 
zou ik anders niet zo snel doen. 
Achteraf was dat heel vet.”

“We willen meer en steeds betere 
muziek uitbrengen en onze 
optredens elke keer verbeteren”, 
sluit Wim af. Kings Cross heeft dan 
ook een ambitieus doel voor ogen: 
“We willen binnen vijf jaar optreden 
op Lowlands.”

Wil je meer weten over Kings 
Cross? 
Kijk dan op kingscrossmusic.nl, 
of volg de band op Facebook en 
Instagram: @kingscrossmusic.
Kings Cross zien en horen? Op 
Koningsnacht - woensdag 26 april - 
treedt de band op 
in de Ridderschap-
straat in Utrecht. 

Wim, Sem en Camiel op het podium 
van het Gerrit Rietveldcollege.

Kings Cross wint Kunstbende.

“Ons doel is binnen 
     vijf jaar optreden 
              op Lowlands ”

Oproep
We vinden het leuk om jongeren en jongvolwassenen aan het 
woord te laten in onze wijkkrant. Ben of ken jij iemand met een 
boeiend verhaal? Dan komen we graag met je in contact. 
Mail ons op redactie@tuindorpoost.nl.
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Wat doet de bezorg-
coördinator?
Zodra de wijkkrant gedrukt is, 
worden de 3750 exemplaren in dozen 
afgeleverd bij de bezorgcoördinator. 
Victor maakt dan de pakketten klaar 
met de juiste aantallen kranten per 
bezorger. Voor elk pakket maakt hij 
een instructie met de bezorgadressen. 
Daarnaast sorteert Victor de wijk-
kranten die onder andere bij buurt-
huizen, adverteerders en lokale 
organisaties worden afgeleverd.
Op zo’n ‘sorteerdag’ staat Victors 
woonkamer vol met dozen. Op de 
donderdag voordat de wijkkrant 
bezorgd moet worden, sjouwen Victor 
en zijn vrouw Liesbeth aan het einde 
van de middag de zware dozen in hun 

Victor van Bergenhenegouwen stopt na ruim tien jaar als bezorg-
coördinator van onze wijkkrant Tuindorp-Oost. Vier keer per jaar 
sorteerde Victor de dozen met wijkkranten en bracht ze naar de vijftien 
bezorgers. Francisca van der Horst neemt zijn taken over en is vanaf nu 
aanspreekpunt voor de bezorging van de wijkkrant. Hoog tijd om de 
gaande man en komende vrouw eens in het zonnetje te zetten.

auto. Vervolgens rijden ze ermee door 
de wijk langs alle bezorgers. Liesbeth 
zit aan het stuur en Victor stapt bij elk 
van de vijftien bezorgers uit om een 
doos wijkkranten af te leveren. Een 
zeer belangrijke schakel in het bezorg-
proces van onze wijkkrant dus.

Francisca volgt Victor op
Victor klaart deze klus vier keer per 
jaar en doet dat inmiddels ruim tien 
jaar. Hij vindt het tijd om de taken 
over te dragen en vond gelukkig een 
opvolger. 
Francisca van der Horst neemt het 
stokje van hem over. Zij is sinds twee 
jaar één van de bezorgers van de 
wijkkrant en neemt nu de coördinatie 
erbij. Daar zijn we erg blij mee. 

Victor, heel veel dank voor je 
jarenlange, vrijwillige, trouwe inzet 
voor onze wijkkrant. 
En welkom Francisca!

Victor van Bergenhenegouwen en zijn 
vrouw Liesbeth sjouwen met de dozen

Victor draagt het stokje over
De krant heeft een nieuwe bezorgcoördinator

Rijden maar! 

Francisca van der Horst

Bezorger gezocht
We zoeken een bezorger voor de Zonnebloemlaan, Zonnebloem-
hof en een deel van de Winklerlaan. Heb jij 4 keer per jaar tijd 
om de wijkkrant in de brievenbus te stoppen bij zo’n kleine 
100 bewoners? Je bent er zó mee klaar en je hoeft de wijkkranten 
niet eens ergens op te halen, ze worden thuis bij je afgeleverd. 
Wil je dat wel doen? Mail dan naar redactie@tuindorpoost.nl. 
We kijken naar je uit!
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Wist je dat...

Wist je dat sinds eind januari De Buitenplaats is geopend?
Elke dinsdagochtend ben je van 10.00-12.30 uur van harte welkom in Tuinen-
complex ‘De Pioniers’, Kögllaan 30 voor een kop koffi e, een gezellig praatje 
met buurtgenoten, een spelletje doen. Of om wat te leren over de natuur en 
lekker te lekker bewegen. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: Petra 
Jongerius 06-52508236 / pjongerius@dock.nl

Wist je dat U-Centraal de Plusgids heeft 
geactualiseerd? 
Plusgids 2023 wijst Utrechters de weg in het woud van 
voorzieningen rondom wonen, welzijn, zorg en fi nanciën. 
De Plusgids is gratis af te halen bij buurtteams, buurt-

huizen, woonzorgcentra, bibliotheken, gezondheidscentra en huisartsen. Je kunt er ook online 
doorheen bladeren: ugids.nl/plusgids. Vragen? Stuur een mail naar: ugids@u-centraal.nl.

Wist je dat Ams Slemmer na zeven jaar stopt met het verzorgen van de 
advertenties in onze wijkkrant?
Ze heeft het advertentiebeleid in 2015 opgezet en dit zeer trouw en precies uitgevoerd. Het bestuur vond dat we 
dat niet zo maar voorbij konden laten gaan en we hebben in kleine kring een afscheidsborrel georganiseerd. 
De redactie wil Ams nogmaals zeer hartelijk bedanken voor al haar werkzaamheden.

Wist je dat de Wijkkrant Tuindorp-Oost (weer) actief is op de Wijkwijzer 
(wijkwijzernoordoost.nl)?
Op de Wijkwijzer vind je alles wat er speelt in Utrecht Noordoost. Je vindt ons onder het kopje 
wijkwijzernoordoost.nl/organisaties. Heb je zelf een initiatief, vraag of (nieuws)bericht? 
Meld je aan en plaats je bericht. 

Wist je dat LOOS, de verpakkingsloze mobiele supermarkt, 
haar route moest aanpassen? 
Het bleek beter om de routes kort te houden in verband met de 
batterijen in de kar. Ze komen gelukkig nog steeds in onze wijk. Nu op woensdag om 
15.30 uur op de hoek van de Zwaardemakerlaan met de Wevelaan. Kijk voor de hele route, 

uitzonderingen hierop door de weersomstandigheden of het assortiment op de site: www.loosutrecht.nl

Wist je dat in de Tuindorpkerk op zondag 11 juni om 15.00 uur een 
voorjaarsconcert georganiseerd wordt? 
Niet alleen het barokorgel, maar ook het klavecimbel, strijkinstrumenten en de 
hobo zullen klinken in muziek van Händel, Haydn, Locatelli en Vivaldi. 
Wees Welkom! 

Wist je dat er op zaterdag 17 juni 
van 10.30-12.00 uur weer de

jaarlijkse straattekenwedstrijd is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar? 
Deze vindt plaats op het schoolplein van basisschool De Beiaard aan de van 
Loonlaan. Een jury beoordeelt de tekeningen en voor iedereen is er een 
attentie. Meld je aan bij Jody van den Brink, door je voor- en achternaam, 
adres, telefoonnummer en leeftijd te mailen naar: jbrink@xs4all.nl.

Genoten van alle verhalen die de redactie het afgelopen jaar bij elkaar 
heeft gebracht? 
Wij willen dat ook graag in de komende tijd 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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Als je door het wijkkrant-archief bladert, (dat kun je altijd digitaal doen op www.tuindorpoost.nl/wijk-
krant) zie je dat we de afgelopen tijd vaak hebben bericht over allerlei groene initiatieven in onze wijk. 
Zouden al die activiteiten ook vanuit de lucht te zien zijn? 

Afgelopen zomer ontvingen we van Lydia Spobeck een aantal leuke luchtfoto’s. Behalve de vele bomen die de straten 
markeren, is bijvoorbeeld het Kouwerplantsoen mooi te zien: rechts van het midden op foto boven. Onder de bomen 

ligt de kruidentuin verstopt, waar we 
over berichtten in 2021, nummer 1. 

En de sedum-daken waarover we 
verslag deden in 2020 nummer 4? 
Ze zijn lastig te vinden, maar met 
goed speuren, vind je ze op de foto 
hiernaast.

In ieder geval is het groene eiland 
in de Wichmannlaan (uit nummer 2, 
2021) herkenbaar op de foto.

En inmiddels liggen er ook al heel 
wat zonnepanelen op diverse daken. 
Goed bezig, Tuindorp-Oost!

Duurzaamheid in vogelvlucht

Advertentie
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Als je uit je raam kijkt en er staat een auto op jouw plek

als er iemand op je bankje zit die daar eigenlijk niet hoort

als je om tien uur ’s avonds ineens opschrikt

omdat de buurman nog even snel een gaatje boort

Als je wakker ligt tot diep in de nacht

doordat er feestgangers in de straat staan te praten

als je fi ets uit je eigen achtertuin wordt gejat

en pubers lege chipszakken bij het klimrek achterlaten

Als je een groepje kinderen wegstuurt van je stoepje

omdat je niet wilt dat ze voor jouw deur spelen

als je een hekje om je binnentuin gaat plaatsen

omdat je de grond niet met anderen wilt delen

Als dat is waar je je druk om maakt

denk dan eens aan die ene foto in de krant

een vader tussen de brokstokken en het puin

geen huis meer

geen fi ets

geen stoep

geen auto

geen buren

en geen tuin

niets meer

alleen nog zijn dochters koude hand

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.

Over hoop

Voor onze kinderen

Van onze duurzaamheidsredacteur 
Sandor Penninga

Aanleiding om te verduurzamen
Kaspar is econoom van beroep. Het is een wijdverbreide 
misvatting dat het economen altijd om geld gaat. 
Volgens Kaspar gaat het economen  - en dit geldt zéker 
voor hem - vooral om waarde. Waarde voor de natuur, het 
achterlaten van een leefbaar milieu voor de kinderen en 
verduurzaming. Naast dat het mooi is om te zien dat onze 
buurtgenoot door intrinsieke waarden gedreven aan het 
verduurzamen is, hoor ik tussen de regels door ook een 
duidelijke vertaalslag naar een concrete ambitie: stoppen 
met fossiel brandstof gebruik. Dit betekent dus nul op de 
gasmeter (van het gas af) en nul op de brandstofmeter 
(auto). Dit laatste is gerealiseerd: Kaspar rijdt een 
elektrische auto.  
Alles elektrisch doen heeft natuurlijk alleen zin als er ook 
groene stroom wordt opgewekt. Hiermee zijn Kaspar en 

Het is een grijze zaterdagochtend in februari als ik 
aanbel op de Naberlaan bij Kaspar en Mary-Ann. 
De huizen in de buurt staan er sinds 1965 en zij 
wonen er, als tweede eigenaren van het huis, ruim 
21 jaar. En terwijl we genieten van een kop vers-
gezette espresso, komt Kaspar geleidelijk aan op 
stoom met zijn verhaal.

Advertentie

Zonnepanelen op het dak
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Mary-Ann 18 jaar geleden al begonnen: ze startten toen 
met twee zonnepanelen op het dak van het schuurtje. 
Inmiddels liggen er nu ook 11 op het dak van het huis: 
goed voor ongeveer 2500 - 2700 kW per jaar. Ruim 
voldoende opbrengst dus om in hun eigen verbruik te 
voorzien. 

De verduurzamingsstappen van Kaspar
Er volgden verdere maatregelen, de zogenaamde ‘no-
regret’ maatregelen. Hiermee worden de maatregelen 
bedoeld die meteen je energievraag verlagen en die je 
waarschijnlijk snel terugverdient: je zult er dus geen spijt 
van krijgen. Denk bijvoorbeeld aan allerlei vormen van 
isolatie. Bij Kaspar is glaswol-achtig spul onder de vloer 

geplakt om te isoleren, zijn de spouwmuren geïsoleerd en 
is overal dubbel glas geplaatst. 
Al die stappen zijn best moeilijk volgens Kaspar: “Je blijft 
bezig met vragen als ‘doe ik wel het goede en doe ik het 
wel goed?’” 
De doorzonwoning met de grote ramen is in de praktijk 
niet ideaal om in alle seizoenen een aangenaam binnen-
klimaat te realiseren. Zomers wordt het al snel te heet. 
Kaspar kan niet zo goed tegen de hitte en temperaturen 
boven de 25 graden vindt hij niet prettig. Zo kwam het, 
dat op de koudste dag in februari 2021 een airco werd 
geplaatst. Deze bestaat uit één buiten-unit en in alle 
kamers een binnen-unit. De airco in de koelstand wordt 
alleen gebruikt als temperatuur binnen oploopt tot boven 
de 25 graden (ongeveer 10 dagen per jaar). Dan wordt 
alleen de woonkamer gekoeld en de gaat airco in de 
slaapkamer een uurtje voor het slapen even aan. De 
groene energie hiervoor wordt gelukkig op eigen dak 
opgewekt door die zelfde zon die het zo warm maakt in 
huis! 

    Electrische kacheltjes om bij te verwarmen Buiten-unit van de airco  Eén van de binnen-units van de airco

Switch van warmtebron
Inmiddels wordt de airco in de winter ook gebruikt als 
primaire warmtebron in plaats van de cv-ketel op gas. De 
airco die Kaspar heeft geïnstalleerd is namelijk een soort 
warmtewisselaar of een omgekeerde koelkast. Deze kan 
dus koelen én verwarmen. 
In de woonkamer staat de thermostaat nu op 17 graden. 
Voorheen was dat 18,5 graden. Als dat op hele koude 
dagen niet voldoende is, gaan er twee kleine elektrische 
kacheltjes aan om bij te warmen. “We snappen niet goed 
genoeg hoe alles werkt”, zegt Kaspar. Opgetogen vervolgt 
hij: “Maar we zijn wel bijna van het gas af!” 
Alleen voor het koken en douchen wordt nog gas 
gebruikt. Om elektrisch te kunnen koken moet er een 

3-fasenaansluiting komen. Kaspar is hier al een jaar mee 
bezig. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd, 
doordat Stedin en de installateur elke keer weer elkaar 
verwijzen. Kaspar is vol vertrouwen dat het ooit goed 
komt. 

Tot slot
Het is Kaspar alleszins meegevallen hoe je met een aantal 
eenvoudige stappen een bestaande woning richting 
energieneutraal krijgt. Dat komt vooral doordat ze genoeg 
energie kunnen opwekken met eigen zonnepanelen. En 
omdat ze zijn geswitcht van warmtebron en écht zuinig 
zijn gaan stoken: alleen de woonkamer wordt nog 
verwarmd op 17 graden. 
Kaspar heeft nog genoeg toekomstplannen. Zijn 
nul-doelstelling is immers nog niet gehaald. De 2500 kW 
die zijn elektrische auto jaarlijks verbruikt wil hij zelf gaan 
opwekken met nog meer zonnepanelen of een wind-
turbine op het dak.  
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Marco werd geboren in Oosterbeek 
in 1940.  Zijn ouders hadden beiden 
een professionele zangopleiding 
genoten. “Ik speelde al piano vóór 
ik pianoles kreeg. 
Ik ben afgestudeerd aan het Amster-
dams Koninklijk Conservatorium en 
daar behaalde ik ook mijn solisten-
diploma. Jan Wijn (beroemd piano-
pedagoog van onder andere Wibi 
Soerjadi en de broers Jussen, red.) 
nam mij daarvoor onder zijn hoede.”
Het was hard werken om naams-
bekendheid op te bouwen. Marco 
trad op in Nederland waaronder 
in de Grote Zaal van het Concert-
gebouw in Amsterdam en hij gaf ook 
in het buitenland talloze concerten. 
Daarnaast was hij docent Muziek in 
het VO onder andere in Lochem en 
Deventer. 

Werken voor de omroep
“Een collega vond dat ik wel lekker 
kon kletsen en bracht mij in contact 
met omroep Gelderland. Die vroeg 
mij een klassiek muziekprogramma te 
maken op de zondagochtend. Naast 
de piano ben ik een groot liefhebber 
van voetbal, schaatsen en wielrennen. 
Door een merkwaardig toeval werd ik 
ook sportverslaggever bij die omroep. 
Gaandeweg werd ik gevraagd in 
Hilversum als commentator en 
verslaggever voor diverse omroepen.  
Ik was voor de TROS verslaggever 
bij de laatste Elfstedentocht in 1997, 
maar ik was ook in het buitenland  
bij bijvoorbeeld de Tour de France 

en bij voetbalkampioenschappen.  
Het was een druk en zeer afwisselend 
bestaan. Daar kwam na mijn 
pensionering abrupt een einde aan 
en ik stortte als een kaartenhuis in 
elkaar.”
Het oorlogstrauma dat hij als klein 
jongetje van vier opliep, kwam in alle 
hevigheid bovendrijven en stortte 
hem wel 15 jaar in een diepe 
depressie. Daarnaast kreeg hij fysieke 
kwalen waardoor hij niet meer kon 
lopen en zijn dagen zittend op de 
bank sleet. “Ik was een zombie en 
voor mij hoefde het niet meer.” 

Weer pianospelen en 
componeren
Op een middag in november 2021 
gebeurde er iets heel bijzonders. “Ik 
voelde een klik in mijn hoofd. Het 
resultaat was dat allerlei lichaams-
functies het weer gingen doen, ik 
kon ineens weer lopen en ook mijn 
gezichtsvermogen werd beter. Ik 
kreeg ook weer zin om piano te 
spelen. Het zien bleef toch een 
probleem waardoor ik niet meer van 
blad kan spelen. Ik heb het geluk dat 
ik kan componeren en improviseren, 
mijn hoofd zit de hele dag vol nieuwe 
muziek.”

Op een zonnige dag vorige zomer 
troffen we Marco Verwey met een 
elektrische piano in het weiland 
bij het Lachende Paard. Hij had 
daar een pianovoordracht gegeven. 
Onze wijkgenoot bleek een heel 
verhaal te hebben voor de krant.

Marco, de muziekdocent op de 
Rijksscholen Gemeenschap in 
Lochem. Een foto uit 1969

Marco achter de vleugel, improviserend 
en componerend.

Marco tijdens het openluchtconcert bij ‘het Lachende Paard’. 
Fotografi e: © Foto Marnix Schmidt. 

Marco maakt composities met als 
onderwerp mensen, dieren en 
gebeurtenissen. “Tijdens een 
wandeling zag ik bijvoorbeeld de 
paarden bij het Lachende Paard 
springen, daar maakte ik een nieuwe 
compositie over. Als ik achter de 
vleugel ga zitten, ontstaat er 
spontaan iets onder mijn vingers.” 
Marco neemt plaats achter zijn 
vleugel en er ontstaat ter plekke een 
nieuw muziekstuk. Hij speelt ook het 
nieuwe volkslied dat hij componeerde 
voor de stad Utrecht in het kader van 
het 900-jarig bestaan. De tekst is ook 

Piano spelen is mijn alles!
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Plannen voor de wijk

Kritiek op draagvlak-
onderzoek Valetonlaan

Begin december ontving een deel 
van Tuindorp-Oost het wijkbericht 
‘Onderzoek draagvlak omdraaien 
rijrichting Valetonlaan’. Dit bericht 
leidde tot weerstand in onze wijk. 
Mocht de rijrichting namelijk 
veranderen, dan zou dit vergaande 
gevolgen hebben voor de verkeers-
situatie in andere straten. Zo zou 
het middeneiland uit de Wevelaan 
verdwijnen waardoor deze straat een 
doorgaande weg wordt. Vanuit de 
Kapteynlaan kun je dan via de Weve-
laan - langs twee scholen! - door-
rijden naar de Kardinaal de Jongweg. 
De Obbinklaan, het deel tussen de 
Wevelaan en de Wichmannlaan, zou 
tweerichtingsverkeer worden. Boven-
dien zou het aantrekkelijker kunnen 
worden om vanaf de Kardinaal de 

Jongweg door de wijk naar de 
Eykmanlaan te rijden.

Verschillende bewoners uitten hun 
kritiek op het onderzoeksplan en 
brachten hun zorgen over de even-

van zijn hand. “Het heeft maar één 
couplet want meer kent ook niemand 
van het Wilhelmus,” zegt hij lachend. 

Elke zaterdag tussen 11 en 12 uur 
speelt de stadsbeiaardier Malgoria 
Fiebig het op het carillon van de Dom. 
Sharon Dijksma, de burgemeester, 
kreeg het als eerste uit handen van 
Marco en ze vond het prachtig. 
“Ik ben zo dankbaar dat ik dit op 
mijn leeftijd nog kan. Ik wil de samen-
leving daarin laten delen. Ik speel in 
bejaardentehuizen en in verpleeg- en 
verzorgingshuizen maar ik geef ook 
huisconcerten. De vergoeding die ik 
krijg, doneer ik aan stichting Dieren-
nood want ik ben een groot dieren-
liefhebber. Zij hebben het geld harder 
nodig dan ik.”
Marco zit nog vol plannen waaronder 
het pianospelen voor kinderen met 
autisme. Wij wensen hem veel succes.
 

Op de site van RTV Utrecht staat 
een artikel met een fi lmpje met 
onder andere het nieuwe volkslied 
van Utrecht: www.rtvutrecht.nl/
nieuws/3445705/marco-schreef-het-
nieuwe-volkslied-van-utrecht-de-
dom-fi er-in-ons-midden.
Interesse in een muzikale voordracht? 
Email naar: 
mverwey1940@gmail.com. 

Utrecht, mijn zijn,
Mijn stad en mijn vertrouwen,

Mijn huis en mijn thuis,
Waar ‘k altijd op kan bouwen.
De Dom fi er in ons midden,

Bewaker van ons mijn en dein,Mijn hart klopt warm voor Utrecht,
Utrecht, mijn zijn.

In Tuindorp-Oost zijn verschillende ontwikkelingen gaande. 
We bespreken er hier vier.

Nieuw ontwerp bestemmingsplan Tuindorp-Oost
In de aanloop naar de landelijke ‘Omgevingswet’ (waarmee de overheid de 
regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigt en samenvoegt) verkent de 
gemeente Utrecht de mogelijkheden van die wet met projecten waarin een 
bepaald facet nader wordt bestudeerd. Het nieuwe bestemmingsplan ‘Chw 
Bestemmingsplan Tuindorp’ is zo’n project waarbij geoefend wordt met het 
nieuwe instrument ‘omgevingsplan’. 
Dit bestemmingsplan vervangt een achttal bestaande beheersverordeningen en 
bestemmingsplannen. Tuindorp en onze wijk worden hierin aangemerkt als 
‘laagdynamisch woongebied’: de wijk is voltooid. 
De regels van het bestemmingsplan vloeien dan ook voort uit de kenmerken 
van zo’n gebied en zijn daarom vooral gericht op beheer en instandhouding 
van de bestaande situatie. De woonfunctie staat centraal en daarmee het 
woongenot en een kwalitatief goede leefomgeving. Het hele ontwerp-
bestemmingsplan vind je op utrecht.nl/bestuur-en-organisatie. 
Klik op ‘bestemmingsplannen’ en daarna op ‘nieuwe bestemmingsplannen’. 
Uit de lijst kies je ‘Chw ontwerpbestemmingsplan Tuindorp’.
Wil je je mening geven over het plan? Dat kan tot en met donderdag 23 maart. 
Op de site lees je hoe je dit moet doen.
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tuele gevolgen van invoering ervan 
bij de gemeente onder de aandacht. 
Die liet medio december weten 
gezien alle reacties van verontruste 
bewoners het draagvlakonderzoek 
even aan te houden. De gemeente 
beraadt zich momenteel op de werk-
wijze en komt met een aangepast 
voorstel. Tot nu toe hebben wij geen 
nieuwe informatie, maar we houden 
je uiteraard op de hoogte zodra we 
meer weten.

Waarom een draagvlak-
onderzoek?
De gemeenteraad nam in januari 
vorig jaar het besluit om het draag-
vlakonderzoek naar de rijrichting van 
de Valetonlaan te laten uitvoeren. 
Aanleiding was de verkeersoverlast 
die omwonenden van de Valetonlaan 
sinds de verbouwing van De Gaard 
ervaren. We schreven er al eerder 
over in deze wijkkrant (nummer 4 
2021 en nummer 1 2022).

Bomen Jordanlaan 
vervangen
Veel bomen in de Professor Jordan-
laan zijn aangetast door de kastanje-
bloedingsziekte. De witte paarden-
kastanjebomen in de Jordanlaan 

worden daardoor instabiel en vormen 
een gevaar voor de omgeving. Negen 
bomen zijn in slechte staat, zeven 
andere zijn ziek. De gemeente gaat 
deze bomen kappen en vervangen 
door bomen van andere soorten. 
Daarnaast wil de gemeente extra 
bomen planten in de Jordanlaan. 
Het zuiden van deze laan heeft een 
dubbele rij bomen met een wandel-
pad. De gemeente wil dit wandelpad 
doortrekken in het noorden van de 
straat en hier ook een tweede rij 
bomen planten. Dit wordt zo een 
groene wandelroute naar Fort Blauw-
kapel.
De gemeente organiseerde eind 
oktober een informatieavond en daar 
zeiden verschillende bewoners dat 
ze graag meedenken over het soort 
bomen dat wordt geplant. De kas-
tanjebomen worden vervangen door 
zilveresdoorns, zwarte berken en nog 
een derde soort. Over die derde soort 
kunnen bewoners kiezen tussen de 
witte els en de tulpenboom. 
De uitslag van de stemming was bij 
ons nog niet bekend toen deze wijk-
krant naar de drukker ging.

Ezelsdijk

In november 2022 is er een buurt-
bijeenkomst georganiseerd. Er waren 
veel vragen die niet allemaal 
beantwoord konden worden omdat 
er kennis ontbrak of tijd te kort was.

De Ezelsdijk stond 12 januari jongst-
leden  op de agenda van de Raads-
commissie Ruimtelijke ordening en 
Grondzaken. Verschillende raadsleden 
hebben de wethouder vragen gesteld 
over de plannen en het proces. 
Uit het participatieproces tot nu toe 
blijkt dat diverse omwonenden liever 
de panden gerenoveerd zien dan 
gesloopt en opnieuw gebouwd. Ook 

is duidelijk dat veel buurtbewoners 
tegen de komst van een grotere 
supermarkt zijn. De wethouder heeft 
tijdens deze commissievergadering 
een toezegging gedaan: hij maakt 
een raadsbrief met daarin verschil-
lende scenario’s voor het plan. 
Raadsleden hebben gevraagd om 
een renovatieplan, een plan met 
andere functies dan de supermarkt, 
of een plan met alleen maar wonen. 
In de raadsbrief zal de wethouder 
ook de vragen beantwoorden van de 
bewonerscommissie van de huidige 
panden. 
De planning is dat de brief met 
scenario’s eind februari vóór de 
voorjaarsvakantie naar de raad wordt 
gestuurd. Vervolgens bepaalt de raad 
zelf of zij de brief wil bespreken in de 
gemeenteraad. Indien hier behoefte 
aan is, heeft dit waarschijnlijk op 
9 maart plaatsgevonden. Toen deze 
krant naar de drukker ging, was niet 
bekend of deze planning is gehaald.
In de tussentijd staat de planvorming 
dus op pauze. Het is afwachten of 
de raad de kaders voor het plan wil 
aanpassen.

(bron: nieuwsbrief projectteam 
initiatief Nieuwbouw Ezelsdijk) 

De redactie zoekt versterking
Zie jij in je woonomgeving leuke of interessante dingen gebeuren en wil je daar-
over vertellen aan je buurtgenoten? Heb je een leuke buur die je wel eens wilt 
interviewen? Word dan onze nieuwe collega! 
De wijkkrant verschijnt 4 keer per jaar en we overleggen (online) 2 keer per uitgave. 
We helpen elkaar om er elke keer weer een mooie wijkkrant van te maken. 
Belangstelling of eerst meer weten? Stuur je mailtje naar redactie@tuindorpoost.nl

Wil je liever niet in de redactie, maar heb je wel een leuk stukje geschreven dat in 
de krant mag? Stuur je stukje naar redactie@tuindorpoost.nl. We nemen zeker 
contact met je op (redactie behoudt zich het recht voor je verhaal in te korten of 
eindredactie erop te doen; dit natuurlijk altijd in overleg).  Tuindorp Oost  •  Nummer 1 •  Maart 2023  |  1

“Ik wist al meteen dat ik gitaar wilde 
spelen”, zegt Wim. Hij was 8 jaar 
toen hij op muziekles zat bij het UCK 
en daar alle instrumenten mocht 
proberen. “Ik vond gitaar gewoon het 
vetste instrument.” Hij volgde daarna 
ongeveer 10 jaar gitaarles bij Agnes 
Leopold in onze wijk. “Ik heb les 
gehad op een akoestische gitaar en 

daarmee een goede basis gelegd. 
Ik heb de techniek goed aangeleerd 
en netjes leren spelen.” Wim de 
Jager is inmiddels 20 jaar en studeert 
Technische bedrijfskunde aan de 
Hogeschool Utrecht. Hij groeide op in 
Tuindorp Oost en ging er naar school; 
eerst naar De Beiaard, daarna naar het 
Gerrit Rietveld College.

Kings Cross en Kunstbende
Op de middelbare school raakte 
Wim in de tweede klas bevriend met 
zanger Sem. “Hij speelt ook gitaar 
en op een gegeven moment hadden 
we het alleen nog maar over gitaren 
en gitaar spelen”, lacht Wim. “Sem 
zei: ‘je moet een keer komen spelen 
met een vriend van me die drummer 
is.” Het klikte. Met z’n drieën deden 
ze met een paar covers mee aan een 
open avond van het Rietveld College. 
Die nummers speelden ze een tijdje 
daarna ook op de Rabo Open Stage, 
podium voor lokaal aanstormend 
talent, in Tivoli. Daar leerden ze bas-

sist Raphael kennen. “Hij trad op met 
een band van zijn muziekschool”, 
vertelt Wim. “We vroegen hem of hij 
een keer bij ons kwam meespelen.” 
Klasgenoot Mik sloot vervolgens 
aan als toetsenist en daarmee was 
de band compleet. Ze bedachten de 
naam Kings Cross “omdat dat cool 
klonk”.

Kings Cross deed in 2016 mee met 
de Utrechtse voorronde van Kunst-
bende. Dat is een landelijke wedstrijd 
voor jong creatief talent van 13 tot en 
met 19 jaar. Ze wonnen niet. “Daarna 
schreven we twee nieuwe nummers”, 

vertelt Wim. Met ‘Guide to home’ en 
‘Edge of the world’ deden ze een jaar 
later weer mee en deze keer wonnen 
ze de voorronde wél. De jonge band 
ging door naar de landelijke fi nale in 
de Westergasfabriek in Amsterdam. 
“Het was erg spannend, we waren 
nog maar 15. Maar we hadden het 
goed voorbereid, onze soundcheck 
was goed en we lieten zien dat we 
het heel erg leuk vonden om daar te 
spelen.” Vervolgens wachtten ze de 
hele dag op de prijsuitreiking en het 

Als je langs het huis loopt waar Wim woont met zijn ouders en broers hoor je regelmatig scheurende gitaarriffs vanaf de zolderkamer. Gitarist Wim bereidt zich voor op de optredens van zijn band Kings Cross. Deze vijfkoppige Utrechtse poprockband timmert namelijk fl ink aan de weg. Ze doen mee aan twee bandcompetities en brengen op 24 maart hun eerst single uit: ‘Regrets’. Een maand later volgt het mini-album ‘Edge of the world’. 

Wim in het publiek bij 
de Podiumbeest Awards.

WIJKKR ANT TUINDORP OOST

-oost Jaargang 29
Nummer 1

Maart 2023

Kings Cross-gitarist Wim de Jager

Achter de voordeur van... 

“We brengen 
      serieuze lyrics op
         een chille manier ”

Kings Cross op het podium van 
Café Hofman tijdens de voorronde 

van de Podiumbeest Awards. 
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Nieuwe ontwikkelingen in De Gaard

Het aantal lege ruimten neemt gestaag af in De Gaard. Steeds meer winkelpanden zijn inmiddels verhuurd. 
Het aanbod wordt steeds gevarieerder en dat maakt De Gaard tot een aantrekkelijk winkelcentrum. 

We lichten twee nieuwkomers er even uit.

Lens
Zoals je vast al hebt gezien, is het hoekpand, links naast Albert 
Heijn, sinds 6 december betrokken door Lens. De opticien/audicien 
heeft namelijk besloten om naast haar vestiging op Oudkerkhof een 
tweede vestiging in De Gaard te openen.
Een zwaarwegend argument om een tweede vestiging juist in 
De Gaard te openen, is de goede bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer en voor wie met de auto komt zijn er goede parkeer-
mogelijkheden, aldus Lens.
Een mooie aanvulling op de reeds bestaande winkels in De Gaard, 
vinden we.

Kwalitaria
Met de rode accenten aan de binnen- en buitenkant van het pand is 
Kwalitaria goed herkenbaar. Zij is neergestreken aan de buitenkant van 
De Gaard en is op de plek gekomen waar eerst Het Kipatelier gevestigd 
was. De Gaard heeft nu een tweede snackbar.

Kunst in de wijk
Op het plein bij winkelcentrum De Gaard is aan de wand van de bloemenkiosk een fraai reliëf te zien. 
We beschreven dat werk precies een jaar geleden in de wijkkrant. Aan de overkant, haast tegen de kerkmuur aan, 
staat een heel ander werk: een abstract betonplastiek, vervaardigd door beeldhouwer Aart Rietbroek. 

Veel kunstwerken beelden iets uit. Bij de bloemenkiosk zie je Willem van Oranje met zijn soldaten ten strijde trekken; 
op  het Janskerkhof zie je Willibrord te paard belangrijk zijn voor Utrecht. Gebeurtenissen waarmee kunstenaars 
– vaak in opdracht – belangrijke zaken uit het verleden onder de aandacht brengen. Maar er zijn ook beeldhouwwerken 
die we gewoon mooi of leuk vinden: de ezeltjes aan de Jan van Galenstraat bijvoorbeeld of de schaapjes bij verpleeghuis 
Voorveldse Hof (daar gaan we later nog over schrijven). 

In de schilderkunst krijgen we aangename bloemstukken te zien, mooie landschappen, 
of belangrijke personen; het een nog mooier dan het ander.
              -- lees verder op blz 12 --

Wist je dat...

LEF030
Wist je dat LEF030 nu ook haar deuren heeft geopend in 
De Gaard? Al langer is deze sportschool gevestigd aan de 
Obbinklaan, maar nu kun je ook binnen in het winkelcentrum 
terecht voor eGym. 

  Wist je dat je niet per sé een winkelpand hoeft te 
huren om een winkeltje te beginnen? 
Judith en Tim bijvoorbeeld wonen in onze wijk en hebben 
een webshop voor als je zwanger bent. Ze verhuren en 
verkopen allerlei spulletjes via copara.nl
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-- vervolg van blz 12 --
In de vorige eeuw kwamen er echter 
kunstenaars die niet alleen dingen uitbeeldden 
die al bestonden, maar die iets wilden maken 
dat niet verwees naar iets dat er al was of 
geweest was, maar iets geheel nieuws, 
iets wat nog nooit had bestaan. De meeste 
mensen kennen wel schilderwerk van Piet 
Mondriaan, die in zijn jonge jaren prachtige 
fi guratieve kunst maakte, maar uiteindelijk het 
beroemdst werd met zijn abstracte schilderijen 
met rechte lijnen en in primaire kleuren, die 
spottend wel ‘theedoeken’ werden genoemd. 
Niet onomstreden dus. 
Datzelfde gebeurde in de beeldhouwkunst. 

Aart Rietbroek, geboren in 1929 in Den Haag, 
was zo’n beeldhouwer. Zijn betonplastiek op 
het Troosterhof is zo’n abstract werk: het stelt 
dus niets voor, het verwijst nergens naar maar 
het staat voor zichzelf, het is wat het is. Je 
kunt je erover verwonderen, het mooi vinden 
of niet. Rietbroeks plastiek was het allereerste 
abstracte beeldhouwwerk dat in Utrecht werd 
geplaatst: het staat er sinds 1966, bij ons, bij 
De Gaard. Rietbroek is in 1985 overleden. 
Ander werk van hem, zowel fi guratief als 
abstract, is te zien in meerdere steden, vooral 
ook in Amsterdam.
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