-oost

Jaargang 25
Nummer 3
September 2019

WIJKKR ANT TUINDORP OOST

“Koen heeft zelf het lintje doorgeknipt”
De bijzondere betrokkenheid in de Naberlaan

In het speeltuintje aan de Naberlaan staat een bord met daarop een foto
van een echtpaar. Joke en Leo, zo blijkt uit de begeleidende tekst. Ook
loopt door het goed verzorgde plantsoen een pad van houtsnippers.
Het Koenpad, vermeldt een tweede bordje. Bewoners Liesbeth Schut en
Marianne Putter kennen het verhaal achter de bordjes. Ze vertellen hoe
het plein een centrale rol speelt in het leven aan de Naberlaan en daar
omheen.

“Er wordt hier al jaren gezamenlijk
getuinierd,” vertelt Liesbeth in haar
woning direct aan het plantsoen.
“De afgelopen achttien jaar heb ik
dit georganiseerd, sinds dit jaar is de
coördinatie in handen van Marianne.”
Eens in de vijf weken komen mensen
uit de Naberlaan bijeen om te wieden
en de planten te verzorgen.
“Maar ook als niet-tuinierder ben je
welkom. Na afloop drinken we altijd
gezamenlijk koffie.”

Koenpad
Hoewel het plantsoen aan de Naberlaan openbaar groen is, hebben verschillende bewoners een stukje grond
‘geadopteerd’. “Samen verzorgen we
alle perken,” zegt Liesbeth. “Voor
grotere dingen, zoals het snoeien
van bomen, onderhoudt Marianne
contact met de gemeente.” Zo regelt
Marianne momenteel dat er nieuwe
planten in het perk komen en zorgde
ze voor de houtsnippers op het
Koenpad.
“Het Koenpad is vernoemd naar

één van de kinderen in deze buurt,”
vertelt Marianne. “Vroeger speelden
onze eigen kinderen op dit plein,
maar inmiddels zijn die volwassen.
Een tijd lang werden er geen nieuwe
kinderen geboren. Tot er zo’n zeven
jaar geleden weer jonge gezinnen
kwamen wonen. Koen was de eerste
baby.” Buurman Karel kwam op
het idee om een pad te vernoemen
naar het eerste kind van de nieuwe

aanwas. “Zes weken geleden hebben
we het Koenpad officieel geopend.
Iedereen had feesthoedjes op, er was
een slagroomtaart en Koen heeft zelf
het lint doorgeknipt.”

Joséboompje
In de Naberlaan gebeurt meer dan
het gezamenlijk tuinieren. Zo geven
de buurtbewoners één keer per jaar
een pleinfeest, verstoppen ze eieren
met Pasen en organiseren ze elk
jaar in januari een ‘Running Dinner’.
Liesbeth licht toe: “Dan koken we
een driegangenmenu, en elke gang
eet je dan bij iemand anders thuis.
Het voorgerecht in het ene huis, het
hoofdgerecht in het volgende en het
toetje weer bij iemand anders. Zo
krijg je steeds een nieuw groepje met
zes buren op bezoek. Aan het eind
komt iedereen bij elkaar voor een
afterparty.”
Marianne vertelt dat de buurt ook
een Lief en Leed-pot heeft. Het geld
uit die pot is voor kadootjes bij een
geboorte, of een bloemetje bij ziekte
of overlijden. “Een tijd geleden
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hebben we ook een boompje geplant
voor José, die veel te vroeg is overleden. Vanuit mijn raam kan ik het
Joséboompje heel goed zien.”

Naberlaan-app
In 2016 bestond de Naberlaan
50 jaar. Om dit te vieren organiseerden Joke en Leo, die tot de eerste
lichting bewoners behoorden, een
pleinfeest. Speciaal voor die gelegenheid werd het bordje ‘50 jaar Naberlaan’ gemaakt, met daarop hun foto.
“Joke en Leo waren altijd heel actief
in de buurt,” legt Liesbeth uit. “Zo
organiseerde Joke eens een pannenkoekenmiddag. Ze bakte een
gigantische stapel voor alle
kinderen en hun ouders. Leo is
inmiddels overleden, maar Joke
woont hier nog steeds. Gerard heeft
het bordje voor ze gemaakt.”
Het contact in de buurt verloopt
tegenwoordig ook via een Whats-

App-groep. “De Naberlaan-app,”
knikt Marianne. “In die app houden
we elkaar op de hoogte van belangrijke zaken, bijvoorbeeld als er ergens
is ingebroken. Maar we gebruiken
de app ook om te vragen of iemand
een kruiwagen te leen heeft. Er zitten
wel 45 mensen in die groep, ook de
bewoners aan de Zwaardemakerlaan
en de Boekelaan doen mee.”

Eetstrippenkaart
Pas geleden werd Liesbeth aan haar
voet geopereerd en ondervond ze
zelf de betrokkenheid van de buurt.
Ze wijst naar twee plastic bakjes op
tafel. “Marianne heeft eten voor
me gekookt. Hier zat macaroni en
paella in, ontzettend lekker.” Dan
herinnert Liesbeth zich Dick, een
oudere, alleenstaande heer die jaren
geleden zijn heup brak. Hij werd elke
week door bewoonster Anne Marie
opgehaald om te oefenen met lopen.

In memoriam
Ilse Thomis
Op 4 juni 2019 overleed
Ilse Maria Thomis. Ze werd
op 28 mei 1937 geboren in
Eggenberg, Oostenrijk en
vertrok in de jaren zestig
naar Nederland om er nooit meer weg te gaan.
In Tuindorp-Oost was haar vriendenkring groot.
Toen er in 2000 een Bewonersgroep Openbare
Ruimte werd opgericht was Ilse van de partij.
Vanaf januari 2005 was het secretariaat van de
Buurtoverleggroep gevestigd op Fruinplantsoen
90, de flat van Ilse. Toen in 2007 de Stichting
Wijkkrant Tuindorp-Oost werd opgericht trad
Ilse ook voor de wijkkrant op als secretaris. Zij
bleef dat tot ze in 2010 om gezondheidsredenen
afscheid moest nemen.
Tuindorp-Oost verliest in Ilse een innemende en
actief betrokken wijkbewoonster. Wij gedenken
haar in dankbaarheid voor alles wat zij voor de
wijk betekend heeft.

|
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In welk deel van Tuindorp-Oost
woon jij? We zijn altijd op zoek
naar bijzondere verhalen!
Mail de redactie via:
redactie@tuindorpoost.nl.

Nieuws over
Speeltuin de Pan
(Prof. Dr Magnuslaan bij het spoor en de Eijkmanlaan.)
Er is de laatste maanden veel gebeurd rondom Speeltuin
de Pan. Op 14 juni ging Jhon met pensioen. De nieuwe beheerder, Rami, zal per 1 september het stokje overnemen.
Het logo en de website zijn vernieuwd; er wordt heerlijke Lavazza
koffie geschonken en op de uitgebreide menukaart staan nu ook
pannenkoeken en tosti’s.
Een aantal 3ejaars VMBO leerlingen van het OPDC aan de van
Lieflandtlaan heeft in juli de handen uit de mouwen gestoken. Ze
hebben het badje geschilderd, het groen gesnoeid en de zandbak
met nieuw zand gevuld. In september maken zij de klus af.
Wellicht wordt dit een jaarlijks terugkerende actie waar iedereen heel
blij en dankbaar mee is. Een aantal commissies broedt nog meer
plannen uit. Afhankelijk van de weersomstandigheden sluit de Pan
nà 1 oktober en gaat de speeltuin ook eerder dan 1 april weer open.
Nog langer speelplezier!
Wil je op de hoogte blijven? Houd de website
www.speeltuindepan.nl en de social media in de gaten.
In het voorjaarsnummer van de Wijkkrant hopen we
meer nieuws over de Pan te kunnen brengen.
Advertentie
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“Toen hij jarig was, deden we hem
een Eetstrippenkaart cadeau, een
idee van Anne Marie. Die strippenkaart beviel zo goed, dat de hele
buurt mee ging doen. Bijna twee jaar
lang kon Dick elke week bij iemand
anders aanschuiven. Dat zijn we tot
aan zijn dood blijven doen.” Een
bijzonder stukje Tuindorp-Oost dus,
daar rondom de Naberlaan. “Ik vind
het heel normaal, hoor,” besluit
Marianne. “Als iemand hulp nodig
heeft, dan doe je dat toch voor
elkaar?”

DUURZAAMHEID IN DE WIJK

Tuindorp-Oost in 2030 van het gas af?
Utrecht heeft de ambitie om in 2030 aardgasvrij te zijn. Een levensgrote ambitie
waarvoor in de komende jaren de plannen ontwikkeld worden. Overvecht Noord
is door de gemeente aangewezen als proeftuin voor aardgasvrij wonen. In deze
wijk uit de zestiger jaren zijn de aardgasleidingen in 2030 aan vervanging toe.
Maar is het eigenlijk wel de moeite waard om leidingen te vervangen als het
aardgasgebruik toch wordt afgebouwd? Judith de Bruin is op onderzoek gegaan.

Onze wijk, en ook de huizen rondom
de Karel Doormanlaan en Huizingalaan, zijn in dezelfde periode gebouwd. Dat riep bij mij de vraag op:
Worden de gasleidingen in 2030
vervangen, of is dit het jaar waarin ook onze huizen aardgasvrij
moeten zijn? Netbeheerder Stedin
zegt daarover het volgende:
“Een deel van de gasleidingen in de
wijk moet uiterlijk voor 2030 worden
vervangen. Wanneer dit precies gaat
gebeuren is nog niet bekend. Je kunt
je voorstellen dat dat moment ook
een logisch moment zou kunnen zijn
om van aardgas over te gaan naar
een andere methode om huizen te
verwarmen. De gemeente is hiervoor
in de lead en met hen voeren wij hierover nog gesprekken.”
Hoe ver is de gemeente met de
plannen voor die alternatieve
warmtebronnen voor TuindorpOost? Desgevraagd kreeg ik het
volgende antwoord:
“In Tuindorp verwarmen nu nog veel
mensen hun huis met aardgas. Dat
gaat veranderen, want er komt een
andere warmtevoorziening in Utrecht,
net als in de rest van Nederland.
Iedereen krijgt hier de komende jaren
mee te maken. Dit betekent dat u
op den duur geen gas meer kunt
gebruiken om te koken en uw huis
te verwarmen. De gemeente werkt
aan een plan (’transitievisie warmte’)
waarin staat wanneer welke wijk van
het aardgas afgaat en wat de duurzame alternatieven kunnen zijn. Daar-

bij wordt met verschillende partijen
in de stad (bijvoorbeeld netbeheerder
Stedin) en volgens een landelijke leidraad, onderzocht welke oplossing het
beste past in een buurt. De gemeenteraad stelt dit plan naar verwachting
in 2020 vast. Dan is ook bekend
wanneer Tuindorp-Oost aardgasvrij
wordt. Voor alle buurten die als eerste
aan de beurt zijn, gaat de gemeente
vervolgens samen met bewoners en
bedrijven een uitvoeringsplan voor
de buurt of wijk maken. Landelijk is
de afspraak gemaakt dat inwoners
minimaal 8 jaar van tevoren weten hoe
dat uitvoeringsplan eruitziet.”
Wat betekent dit voor ons en
voor de keuzes die we de
komende jaren maken over de
investeringen in onze woning?
Het kan simpel beginnen met kleine
maatregelen waardoor je voorbereid
bent op aardgasvrij wonen:
• Ben je toe aan een nieuwe keuken:
kies voor elektrisch koken.
• Ga je je pannen vervangen? Koop
exemplaren die ook geschikt zijn
voor elektrisch koken.
• Verbouwen? Vraag een energieadviseur om advies, zodat je direct
isolatiemaatregelen kan toepassen.

• Cv-ketel stuk? Huur of lease een
cv-ketel of koop een tweedehands
ketel en laat je hierbij adviseren
door een erkend installatiebedrijf.
Wat voor alternatief (warmtenet,
groen gas, waterstof, warmtepomp) er ook komt voor bewoners voor Tuindorp-Oost om
hun huizen mee te verwarmen;
isoleren is de eerste stap. Het
verlaagt direct je energierekening,
verhoogt het comfort in je woning en
verhoogt de waarde van het huis.
Maar waar begin je dan? Bij de gevel,
het dak, de vloer, de ramen….? Een
warmtescan geeft je een beeld waar
de grootste warmtelekken van je
huis zitten en met isoleren de meeste
winst te behalen valt.
Voor de volgende wijkkrant ga ik op
pad met Ad Kwak, coördinator
warmtefotografie bij energie-U.
We gaan warmtescans maken van
een paar typische Tuindorp-Oost
woningen. Is je huis nog niet goed
geïsoleerd, en heb je interesse in een
gratis warmtescan, stuur dan een
bericht naar je.debruijn@ziggo.nl.
Op basis van de aanmeldingen kiezen
we een aantal gegadigden uit.

Een paar linkjes voor wie meer informatie wil over:
• Subsidies en financiering: www.energiesubsidiewijzer.nl
• De voorbeeldwoning Gasvrij thuis: www.jouwhuisslimmer.nl/gasvrij-thuis
• De plannen van de gemeente: www.utrecht.nl/aardgasvrij
• Wilt u zelf actief betrokken zijn bij de plannen voor de verduurzaming van
onze wijk, neem dan contact op met www.energie-u.nl
Advertentie

Verantwoord afslanken zonder dieet
naar het gewicht dat bij u past
Le e Doornbos | 06 1565 6804
C. Mendesstraat 18 - 3573 AT Utrecht
www.goedinvorm-voordorp.nl
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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.

Eigen huis
“Ik koop wel gewoon een eigen
huis van al mijn zakgeld!” roept
mijn zesjarige zoon. Woest is hij. Ik
vertelde hem net dat het tijd is om
tanden te poetsen, maar hij is uiteraard nog lang niet klaar met spelen.
Terwijl hij brult dat hij ECHT NIET
MEER hier wil wonen, stampt hij
de trap op. Mooi, hij is nu in ieder
geval al op de juiste verdieping. Met
een knal gooit hij de deur van zijn
slaapkamer dicht. Ik denk aan de
buren. Voordat we hierheen verhuisden, woonde er een alleenstaande
oudere dame in dit huis. Het moet
een aardverschuiving voor onze
straat zijn geweest toen wij hier
kwamen wonen met onze kinderen. Vier stuks hebben we, allemaal
onder de acht. En we hebben ook
nog een piano. Terwijl ik de trap op
loop, hoor ik mijn zoon nog steeds
mopperen. “Nee, ik ga NIET mijn
tanden poetsen!” “Ssst,” sis ik, als
ik zijn kamer binnenkom, “de hele
buurt hoeft het niet te weten!”
“Welke buurt?” is zijn reactie. Voor
een zesjarige bestaat er maar één
wereld: die van hemzelf. Hoe de
buurt over ons denkt weet ik niet,
maar ik voel mij hier heel fijn. Ons
huis aan de Van Herwerdenlaan lijkt
op het huis waarin ik opgroeide. In
een dorp aan de Belgische grens
was dat, maar ook hier in TuindorpOost heb ik soms dat typische
dorpsgevoel. Mensen groeten elkaar
op straat en buren hebben elkaars
huissleutels. “Kijk, mama,” onderbreekt mijn zoon mijn gedachten,
“zie je die huizen daar?” Hij wijst
door zijn slaapkamerraam naar de
nieuwbouw die zich aan de Cohenlaan voltrekt. “Daar ga ik dan in
mijn eentje wonen. Dan kan jij niet
meer over mij bepalen.” Ik glimlach
en aai hem over zijn hoofd. “Gelukkig,” zeg ik, “dat is lekker dichtbij.
En ook nog energiezuinig en in een
goede wijk. Het lijkt me een prima
plan.”
4

|

De derde helft bij Hercules
Vanouds wordt in de sportwereld
met de term ‘de derde helft’ het
gezellig samenzijn bedoeld, na de
wedstrijd. Wat heeft dat nu met
Het Nationaal Ouderenfonds te
maken?
Wel, juist onder de naam ‘derde helft’
wil Het Nationaal Ouderenfonds de
komende twee jaar minimaal vijftig
sportkantines in Nederland omtoveren
tot aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen
voor 55-plussers. Afgelopen zomer
vond de feestelijke aftrap plaats bij ons
in de buurt, bij USV Hercules, aan de
Voorveldselaan 2. USV Hercules had zich
namelijk als eerste aangemeld om dit
project handen en voeten te geven in
samenwerking met de buurtbewoners,
Beter Thuis, Dock en SportUtrecht.

“ Elke vrijdag

vanaf 10 uur is
de koffie bruin ”

de vele aanwezigen zich over de sporthal, de kantine en de velden. Eerst even
de spieren losmaken met tai chi en bewegen-op-muziek. Daarna kennismaken

De redactie werd nieuwsgierig en is
maar eens gaan kijken. Op 10 juli was
het zo ver. Om half 10 openden Fons
Visser, voorzitter USV Hercules en
Corina Gielbert, de directeur van het
Nationaal Ouderenfonds de ochtend in
het Paviljoen. Ze legden uit dat de
ochtend in het teken stond van ontdekken, bewegen en ontmoeten.

“ Iedereen is welkom ”
En waar kan dat makkelijker dan in
een sportkantine? Alle faciliteiten zijn
aanwezig en het is een accommodatie
die overdag niet zoveel gebruikt wordt.
Fons Visser voegde eraan toe dat zijn
sportvereniging een ontmoetingsplek
wil zijn voor iedereen uit de buurt.
Iedereen is welkom; iedereen moet zich
thuis voelen.
Na de openingswoorden verspreidden
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met bijvoorbeeld biljart, hockey, tennis,
tafeltennis of badminton. Of gewoon
weer eens lekker sjoelen, klaverjassen.
Alles kun je doen op je eigen niveau
met als doel: lekker samen in beweging!
En natuurlijk is er koffie! Daarbij hield
Jita Hoogenduin een mini-lezing, ofwel
een ‘koffiepraatje’. Haar boodschap:
gezond ouder worden begint met een
gezond, eiwitrijk ontbijt. Je kunt haar
verder ontmoeten op blz 7 in deze
krant.

Agenda
Activiteiten bij Tuinenpark ‘De Pioniers’:

• Zondag 22 september van 15.30u -17.30u

houdt Evelien Pullens een lezing over Meebewegen, intuïtie en dementie. Ze geeft een
andere kijk op omgaan met dementie.
• Woensdag 25 september van 15.00 – 16.30u kun je een beleveningswandeling maken over het park. De Pioniers laten u de bijzondere natuur
van het park zien, met koffie of thee ter afsluiting. Geschikt voor mensen
met dementie en hun begeleiders.
De ochtend vloog om. De bijeenkomst
werd afgesloten door wethouder
Maarten van Ooijen (welzijn & sport).
Hij benadrukte dit goede initiatief nog
maar eens en hij hoopte dat meerdere
clubs dit voorbeeld gaan volgen. Voor
de aanwezigen was er daarna een
lunchbuffet met heerlijke, gezonde
gerechten.

Kerkproeverij
Kom op 29 september 2019 eens proeven in de
Jeruzalemkerk! Inloop met koffie vanaf 9.30u; de dienst
begint om 10.00u. Thema is: Jezus herstelt het feest.

Kijken bij basisschool ‘de Wissel’
Op 16 oktober 2019 is er van 9.00 tot
11.00 uur een peuterochtend, waarop
nieuwe ouders met hun peuters welkom zijn om de school te bekijken.
Op 14 november 2019 is er van 9.00 tot 11.00 uur een open lesochtend
voor belangstellende ouders.

Schrijf je rijk aan verwondering
1x per 2 weken komt een kleine creatieve inspirerende 60+ schrijfgroep bijeen op dinsdagmiddag. Houd je van schrijven en word je
graag geïnspireerd door andere schrijvers? Er is ruimte voor nieuwe
deelnemers; meer informatie bij Leo van der Weele (06-26284196)
of mail naar leovanderweele@ziggo.nl”

Kennismaken met allerlei zaalsporten

Mediteren in het Wevehuis
Elke maandagavond om 19:30 uur komt de
Meditatiegroep Utrecht groep bijeen in het Wevehuis
om met elkaar te mediteren. De meditatie die zij
beoefenen is stille belichting meditatie of zazen. Kom eens kennis maken
en doe mee aan een introductie. Kijk op http://www.meditatieutrecht.nl/
voor de actuele data en het aanmeldingsformulier.

Yoga in het Wevehuis

De Tai chi instructeur aan het werk
Bij deze ene bijeenkomst blijft het niet!
Na vier drukbezochte bijeenkomsten in
juli kun je vanaf augustus elke vrijdagochtend vanaf 10 uur terecht bij USV
Hercules.
Wil je inspiratie opdoen? Van deze dag
is een mooie sfeerreportage van Edward
van Cuilenborg van EVC Multi Media
terug te vinden op YouTube. Type als
zoekwoorden in: ouderenfonds primeur
bakkie doen hercules en kijk!

“ De sportyclub als

ontmoetingsplek
voor de buurt ”

Wekelijks worden op woensdag (9.00 - 10.15 u) en donderdag (9.00 10.15u / 19.00 - 20.15 u/ 20.15 - 21.30 u) Yogalessen gegeven. Het zijn
doorgaande groepen waarbij je (bij plaats) een proefles (€7,--) kunt doen
en eventueel kunt instromen. Ervaring is niet nodig. De lessen zijn inclusief
thee en vinden wekelijks plaats met uitzondering van vakanties.

Maandag 11 november – Sint Maarten in de Wijk
Over een paar weken viert onze stad Utrecht weer
de naamdag van onze beschermheilige sint Maarten.
In onze wijk doen de kinderen dat door langs de
deuren te gaan. Daar waar een kaars voor het raam
staat, zullen ze aanbellen en zingen.
Dus: zet je op 11 november ‘s avonds om
18.15 uur een kaars voor je raam?
Hoe meer kaarsen, hoe leuker!
Waar de kinderen zich om 18:00 uur moeten
verzamelen wordt t.z.t. via de scholen bekend
gemaakt. Wil je meer weten over sint Maarten of hoe Utrecht zijn naamdag
viert? Kijk alvast op www.sintmaartenutrecht.nl of download de pdf ‘‘In het
voetspoor van Sint-Maarten’: een wandeling door de historische binnenstad.
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Wist je dat
Dierenvoedselbank
Wanneer je met je huisdier naar de “Dierendokters Utrecht” in de Rauwenhofflaan
gaat, vind je een donatiebak voor de dierenvoedselbank... eh, de dierenvoedselbank?
Ja, inderdaad! Want wanneer een baasje in financiële problemen komt, dan is het maar
aar
wat fijn dat er mogelijkheden zijn om aan voedsel voor je dier te komen. Je wilt immers
ers
je dier niet kwijt: vaak is de trouw van je dier de laatste strohalm in moeilijke situaties..
In de donatiebak kun je (overtollig geworden) dierbenodigdheden doen: denk
nk
aan voeding of kattebakgrit. Meer weten? Kijk op https://www.dierenvoedselbankutrecht.nl

Tuincentrum Overvecht sluit!
Je hebt het vast al gehoord of gelezen: de vestiging van Tuincentrum Overvecht
aan de Gageldijk sluit na 50 jaar de deuren. Nog een paar weken en dan is het
definitief voorbij. Op banners in en om het tuincentrum is te lezen dat de winkel moet sluiten omdat de huur te hoog is.
In 1969 was dit de eerste zaak en daarmee de naamgever van de keten. We kunnen ons nu niet aan de indruk
onttrekken dat met het sluiten van deze vestiging de naam van de keten een beetje op losse schroeven
is komt te staan…

WEVEHUIS BLIJFT
Al ruim zes jaar komen heel wat buurtgenoten in het Wevehuis aan de Wevelaan
voor allerlei leuke en zinvolle activiteiten, gerund door vrijwilligers bij wie de leefbaarheid van de wijk hoog in het vaandel staat. De afgelopen tijd was het spannend
omdat de school, waarmee het Wevehuis zijn accommodatie deelt, zelf meer
ruimte nodig heeft. Zo rond deze tijd zou het Wevehuis moeten zijn vertrokken! Maar, gelukkig is er een
tussenoplossing gevonden en het Buurthuis mag in elk geval dit schooljaar gewoon doorgaan. Hoera!

Zonnepanelen op ‘De wissel’
Basisschool de Wissel stelt het dak
van de school beschikbaar voor een
collectief zonnestroomproject
(postcoderoosproject). Buurtstroom Energie-U is gevraagd om te helpen
met het opzetten van het project, dat dit voorjaar startte. Inmiddels zijn alle
120 panelen van Buurtstroom De Wissel verkocht en kan de energie gaan
stromen.
Hoe het werkt? De zonne-installatie wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.
Een gecertificeerde elektriciteitsmeter houdt bij hoeveel stroom er is opgewekt.
Dit wordt verdeeld over de Buurtstroompanelen. Vervolgens krijg je over de
opgewekte stroom korting op de energiebelasting op je eigen energienota.
Wil je ook graag meedoen aan zo’n project met Buurtstroom en zonnepanelen
kopen? Stuur een mail naar communicatie@buurtstroom.nl of houdt de website van Energie-U in gaten: https://www.energie-u.nl/buurtstroom/

Advertentie

Stut Theater presenteert:

BuitenGewoon
Najaar 2019 op tournee door Utrecht
Zoiets heeft u nog nooit gezien!

www.stut.nl
6
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Gezellig samen eten?
Hoe gezellig kan het zijn om af en
toe bij iemand in de buurt mee te
eten. Aan de eettafel raak je
makkelijk met elkaar in gesprek en
leer je nieuwe mensen kennen. Er
zijn buurtgenoten die je graag ontvangen! Zij zijn heel blij met hun gast,
en de verhalen die je meebrengt.
Stichting Eet Mee brengt sinds 2009
doorlopend mensen met elkaar in
contact via etentjes bij mensen thuis.

Daarbij hebben we speciale aandacht
voor mensen met een vluchtelingachtergrond en voor ouderen.
Ben jij iemand die het leuk vindt om
af toe gezellig bij iemand anders te
eten? Of heb jij als buurtbewoner
een plaatsje vrij aan je eettafel?
De mensen van “Eet Mee” maken
een match tussen eetadres en gast.
Daarbij houden ze rekening met je
wensen en mogelijkheden. Mobiliteit
of dieetwensen hoeven je dus niet te
weerhouden!
Vragen of aanmelden als gast
of eetadres? Doe dat via
info@eetmee.nl, de website
www.eetmee.nl of bel 030-2213498.
Aanmelding en deelname aan Eet
Mee is gratis en vrijblijvend.
Stichting Eet Mee!
Molenkamp 48
3732 EV De Bilt
030 221 34 98
eetmee.nl

Nadere kennismaking:
Jita Hoogerduijn
Op pagina 4 kan je lezen over de
Derde Helft voor ouderen, die voor
het eerst plaatsvond op 10 juli bij
sportvereniging Hercules. Het gaat
over gezond en plezierig ouder
worden. Die bijeenkomst wordt iedere
week herhaald en iedere keer is er wel
iets extra interessants, afhankelijk van
de wensen van degenen, die eerder al
eens aanwezig waren. Op 10 juli was
Jita Hoogerduijn er en zij sprak over
gezonde voeding. Nu wil de wijkkrant geen (gezonde) recepten gaan
publiceren, maar gezonde voeding is
natuurlijk voor iedereen van belang.
Dus besloten wij toch eens naar Jita
toe te gaan om wat meer van haar te
weten te komen.

Ze doceert:
om te bewegen gebruik
je je spieren;
spiercellen
moeten zich continu vernieuwen en
daar hebben ze bouwstoffen voor
nodig; die bouwstoffen zitten in onze
voeding, met name in eiwitten.
Bij de meeste mensen zitten er best
voldoende eiwitten in de avondmaaltijd, maar het probleem zit hem
vaak in het ontbijt en de lunch; in die
maaltijden moet eigenlijk minimaal
20 gram aan eiwitten zitten.

“ Kijk eens op

de etiketten ”

“ Van zorg naar het

voorkomen van zorg ”

Jita vertelt ons dat zij lang geleden
verpleegkundige was, maar gaandeweg kwam ze tot de bevinding dat
zorg weliswaar heel belangrijk is,
maar dat het voorkómen van zorg
misschien wel beter is. En daar ging
ze aan werken. Na een lange carrière
als wetenschappelijk onderzoeker bij
hogeschool en universiteit is ze nu
met pensioen. Maar haar enthousiasme om haar kennis over het gezond
ouder worden over te dragen is er
nog steeds.

“ Goede voeding,

veel bewegen en
(vooral) levenslust ”

Ze vertelt dat de drie belangrijkste
voorwaarden om gezond ouder te
worden zijn: voeding, bewegen en
levenslust.

“Oei!”, denken wij, “dat gaat een
zwaar wetenschappelijk betoog
worden, waar de meeste mensen
binnen de kortste keren in vastlopen!”. Jita ziet ons al denken, maar
ze gaat het praktisch maken. “Het
hoeft niet moeilijk te zijn” zegt ze.
“Iedereen weet wel wat hij of zij
gebruikt bij ontbijt en lunch. Kijk
dan eens op de etiketten en je kunt
gemakkelijk nagaan of je die 20 gram
per maaltijd binnen krijgt. Zo ja, dan
zit je goed. In het andere geval kun je
meestal met een kleine verandering
al veel bereiken. Als je bij voorbeeld
yoghurt gebruikt (weinig eiwitten) zou
je in plaats daarvan kwark kunnen
nemen (veel meer eiwitten). En vind
je kwark niet zo lekker, dan kan je
dat meestal wel lekkerder maken,
bijvoorbeeld met een scheutje melk.
Makkelijk toch?”
Zullen we die Jita nóg eens vragen
voor de Derde Helft?

Advertentie

www.matchpoint.nu

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

De Vooysplantsoen 53-54
3571 ZS Utrecht
030-636 85 10 / 06-225 005 34
info@matchpoint.nu
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WIE? Dat durven we je niet te vragen. Hoewel? We zijn vooral
benieuwd naar WAAR precies? Welke huizen zien we op de
achtergrond bijvoorbeeld? En WAT voor reclame zien we helemaal links waarvan we alleen het woord ‘’heerlijk’’ kunnen lezen?
En als het even kan: WANNEER precies? Stuur je reactie naar
redactie@tuindorpoost.nl en we vermelden het meest complete
en correcte antwoord in ons volgende nummer of op onze
Facebookpagina. Heb je overigens nog oude foto’s die te maken
hebben met de geschiedenis van Tuindorp-Oost? Maak er met je
telefoon een mooie foto van en stuur ze naar hetzelfde adres!
Wel graag met de vermelding van wat er op de afbeelding
staat;-)
Oplossing vorige Wijkkrant
Nee, de man speelt geen orgel of
piano! Hij zit ‘bespeelt’ het bedieningstableau in het seinhuis Blauwkapel.
Het bord is een grafisch overzicht
van de kruising, verbindingsbogen en
aftakkingen, zodat je eigenlijk niet
het zicht naar buiten nodig had. Het nieuwe seinhuis — eigenlijk: Post T (treindienstleider) — bij Blauwkapel werd in 1950
gebouwd voor een nieuw type spoorbeveiliging naar Amerikaans
voorbeeld, NX-beveiliging genoemd. Blauwkapel was na Roosendaal de eerste plek in Nederland waar dit werd doorgevoerd.

Colofon
T-Oost, wijkkrant Tuindorp Oost, wordt gemaakt
door een onafhankelijke redactie van vrijwilligers en
wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het initiatievenfonds.
Redactie: Evelyne Hermans, Frans Jacobs,
Marjan Tesser, Eveline ter Wolbeek.
Gastredacteur: Judith de Bruijn.
Achterpagina: Kaspar Hanenbergh
Fotografie: Kaspar Hanenbergh.
Advertenties: Ams Slemmer
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: 13 november 2019
Bezorging: 15-16 december 2019
Bezorgcoördinator: Victor van Bergenhenegouwen

Advertentie

In 2019 bestaan wij 35 jaar!
Wij vieren dit het hele jaar met diverse

workshops

tel. 030 271 80 29
Poortstraat 85

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

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 •
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Kinderopvang
in de buurt
ludens.nl

