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Achter de voordeur van...

De bewoners van het Kouwerplantsoen
De redactie was benieuwd hoe het dagelijks leven wordt beïnvloed door
de coronamaatregelen. We stelden drie prangende vragen aan de
bewoners van het Kouwerplantsoen. Hoe ervaren zij deze bijzondere tijd?
Wat mis je het meest en hoe ga je
daarmee om?
Ger en Greetje Landzaat: “Wij missen
het dat we onze kinderen en andere
familieleden en vrienden niet kunnen
zien. Het meeste missen we de
knuffels. Maar we roeien met de
riemen die we hebben en dat lukt.”

“ Dat we zullen

blijven omkijken
naar elkaar ”

Annick Smeddes: “Je kunt je niet
meer zo zorgeloos bewegen. We
doen wel spelletjes met de kinderen
in het plantsoen, maar we letten altijd
op.” Annick is loopbaanadviseur voor
duurzame banen. Ze heeft haar website vernieuwd. “Alles staat nu online,
met filmpjes en al. Ik had er nooit tijd
voor. Het is erg mooi geworden. Dat

we kunnen Facetimen of Skypen is
een geweldige uitkomst, maar ik was
veel liever persoonlijk aanwezig geweest op de 81e verjaardag van mijn
schoonmoeder.” Haar zoon Marten
mist het contact met klasgenoten: “Ik
mis mijn klasgenootje Dagmar. Ze is
verhuisd naar Den Haag en we
zouden veel gaan logeren bij elkaar.
We bellen en WhatsAppen wel, maar
dat is toch anders. Omdat we niet
naar scouting gaan en niet kunnen
voetballen en we niet eindeloos
Donald Duckies kunnen lezen, mogen
we nu wel een nieuwe game spelen:
Fortnite.”

op vragen van organisaties over hoe
medewerkers in balans kunnen blijven
in deze tijd.” Ook houdt ze zo contact
met vrienden of familie: “Anders ging
ik met hen naar het theater of de
bioscoop, of we gingen picknicken.
Nu ontvang ik bezoek in de voortuin

Bewoonster Ada Krale maakt ook
meer gebruik van beeldbellen dan
voorheen. Niet alleen voor haar werk
als GGZ-agoog, trainer en trainingsacteur is het belangrijk. “Ik heb via
beeldbellen contact met mensen met
psychische klachten en geef antwoord
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correctiewerk vraagt meer tijd. Als
ik anders door de klas liep, zag ik
meteen waar ik even moest helpen.
Maar wat voor mij wel winst is, is dat
ik nu niet elke dag in de file sta.”

“ Nu ontvang ik bezoek
in de voortuin ”

of op het grasveld, dat is een ontdekking voor mij.”
Heeft de situatie je ook iets
nieuws gebracht? Bijvoorbeeld
een nieuwe hobby, een
nieuw contact, een inzicht,
een initiatief?
Kinderen missen niet alleen hun
vrienden en school, zoals bijvoorbeeld Eline (8 jaar) schrijft. Ze kunnen
ook niet sporten. Lisanne (13 jaar)
kocht daarom samen met haar
buurmeisje Nynke een airtrack (een
opblaasbare mat die een kruising
is tussen een trampoline en een
turnvloer) om toch te kunnen blijven
turnen.

Heulwen Trienekes is het gebruik
van de laptop in deze tijd dé manier
om haar beroep uit te oefenen. Ze is
docente Frans op de Internationale
school Alberdingk Theim in
Hilversum. De school werkt al jaren
met laptops, dus dat was geen
obstakel. In één dag is er een manier
bedacht om de klassen in groepjes
te kunnen indelen en de lessen met
video voort te kunnen zetten. Het
werkt prima. “Ik kan via chatten ook
met één leerling afzonderlijk contact
maken om te checken hoe het gaat.
We missen het fysieke contact. Het

“ Je kunt je niet meer

zorgeloos bewegen ”

Joep Trienekens (17 jaar oud) kreeg
een schoolopdracht voor het vak
Culturele en Kunstzinnige Vorming:
maak een masker van materiaal dat
je thuis hebt.
Hij heeft een prachtig mondkapje
ontworpen. Hij heeft het ‘The
Barrier’ genoemd. Voor zijn moeder
Advertentie
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Renske en Guido kochten in
december hun huis aan het Kouwerplantsoen. Ze zijn bezig met een
grote verbouwing. “Verbouwen
tijdens de coronacrisis brengt een
aantal extra uitdagingen met zich
mee. We doen bijvoorbeeld meer
werkzaamheden zelf om het aantal
contacten te beperken. Dat is naast
onze banen en een dochter, Anne,
die niet naar school kan, best druk.
Anne vermaakt zich gelukkig wel, ze
heeft de trampoline weer ontdekt.”
Als we aan deze crisis iets
positiefs overhouden, wat hoop
je dan dat dat is?
Atie Tieland valt het op dat de
mensen in deze situatie veel minder
gehaast zijn en dat iedereen zich toch
aardig redt “zonder al te veel geklaag.” Ze hoopt dat dat zo blijft. Alle
bewoners van het Kouwerplantsoen
hebben eenzelfde soort wens:
“Dat we zullen blijven omkijken naar
elkaar”, “Dat we relaxt zullen blijven
en optimistisch”, “Dat we het leven
anders zullen gaan inrichten. We
weten wat ons te doen staat op het
gebied van o.a. het klimaat en de
voedselproductie” en “Dat we de
mensen die in de zorg en in het
onderwijs en andere cruciale
beroepen werken, meer (blijven)
waarderen. Niet alleen in woorden.”
Marten hoopt dat hij ook na de crisis
mag blijven Fortniten.
Greetje Landzaat besluit: “Laten we
dan méér genieten van alle dingen
die nu niet kunnen.”

Petitie verkeersoverlast in de wijk

Sinds de verbouwing van De Gaard is de leefbaarheid rondom het
winkelcentrum behoorlijk aangetast. Dit geldt met name voor bewoners
van de Valetonlaan, Obbinklaan, Cohenlaan, Van Herwerdenlaan, Boekelaan, Zwaardemakerlaan en Van Everdingenlaan. Pia Kemper startte een
petitie.
Doordat de ingang van de Albert
Heijn is verplaatst, zonder extra
parkeerfaciliteiten te realiseren,
worden de auto’s van het winkelend
publiek nu in de genoemde straten
geparkeerd. Hierdoor komt het
regelmatig voor dat de bewoners
zelf moeilijk een parkeerplek kunnen
vinden. Ook zorgt de verkeersdrukte
voor onveilige situaties en geluidsoverlast.

• de talloze klachten over de
verkeersoverlast in de wijk op te
pakken;

• de toezeggingen over de verkeersen geluidsoverlast op de Valetonlaan (zoals verwoord in het stuk
‘Herontwikkelingen De Gaard’) na
te komen;
• de Valetonlaan af te sluiten voor
doorgaand verkeer en alleen
bestemmingsverkeer toe te laten
en/of de verkeersstroom om te
draaien;
• de bezoekers van de Albert Heijn
zichtbaar naar het daarvoor
aangelegde parkeerterrein aan de
Lamerislaan te leiden;
• de in- en uitgangen van de Albert
Heijn te verplaatsen om de wijk te
ontlasten, bijvoorbeeld door een
in/uitgang aan de Kapteynlaan te
realiseren;
• meer parkeerhandhavers in te
zetten in de wijk;
• Top Vastgoed te wijzen op de
gedane belofte m.b.t. het
monitoren en aanpassen van de
verkeersstromen in de wijk en
de direct omwonenden daarin te
consulteren.
Vind jij de verkeersdrukte en -overlast
ook zo vervelend? Onderteken dan
de petitie Betere verkeersveiligheid in
Tuindorp Oost, Utrecht op petities.nl

Wijkbewoonster Pia Kemper startte
daarom een petitie. In deze petitie
roept zij – namens de verontruste
bewoners van het direct achterliggende woon- en leefgebied van
winkelcentrum De Gaard – de
Gemeente Utrecht op om:
Advertentie
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Digitaal schoolwerk en bosjes bloemen

Basisschool de Beiaard en het thuisonderwijs
Bosjes bloemen
Meester Tijn is onder de indruk geraakt van de energie van veel ouders,
die thuis moeten werken, kinderen
om zich heen hebben en ook actief
betrokken raken bij het schoolwerk
van hun kinderen. Meer zelfs dan
voorheen. Die waardering blijkt
wederzijds: er worden ook wel bosjes
bloemen op school afgeleverd!

“ Fijn om de kinderen

gewoon weer in de
ogen te kunnen kijken ”

Alle scholen dicht! Wie had dat kunnen denken? Docent Tijn Waling in
ieder geval niet. De meningen in het land waren verdeeld, maar toen
kwam toch het regeringsbesluit: alles dicht, ook basisschool De Beiaard
aan de Van Loonlaan. Hoe ging de school om met de nieuwe situatie?
Een dag of tien voorafgaand aan de
beslissing om de scholen te sluiten
ging het er wel over in de media en
ook op school. Sommige leraren –
met name degenen die tot de risicogroepen behoren – waren toch wel
wat gespannen: loop ik op school
extra gevaar voor besmetting?
Huisbezoeken
In Tijns klas waren er ineens twee
kinderen verkouden. Normaal niets
om je zorgen over te maken, maar nu
toch eigenlijk wel beangstigend. Op
de eerste sluitingsdag is het docententeam direct gaan overleggen hoe
ze nu verder moesten. De Beiaard
had het relatief gemakkelijk omdat er
op school al in meerdere opzichten
digitaal werd gewerkt. Zo zijn er al
een tijd geen krijtborden meer en
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wordt er van alles tevoorschijn
getoverd op het digibord. En de
gewone, ‘ouderwetse’ computers
waren al uit de klassen verdwenen:
vanaf groep 4 hebben de kinderen
nu zelf Chromebooks, waarop ze al
veel werken. Dus daar kon het team
in deze coronatijd mooi op voortborduren.

“ Jullie zeiden al

dat jullie ons misten ”

Nu was het zaak de goede huiswerkpakketjes samen te stellen: niet te
moeilijk, wel uitdagend. Hoe sturen
we de opdrachten naar de kinderen,
hoe sturen zij op hun beurt hun
uitgewerkte opdrachten terug? Dat
lukte vrijwel over de hele linie. “Wij
als Beiaard boffen wel dat bijna al
onze kinderen hoog opgeleide en
geïnteresseerde ouders hebben”,
zegt Tijn. “Wij zijn nauwelijks
kinderen kwijtgeraakt. En mijn duodocent en ik zijn ook bij alle kinderen
van groep 8 aan de deur geweest.
Een leerling zei zelfs blij verrast: ‘Jullie
zeiden al dat jullie ons misten, maar
nu jullie zelfs bij ons thuis komen,
weet ik zeker dat dat nog waar is
ook!’”

Er ontstaan ook leuke contacten,
bijvoorbeeld met een moeder die
verrast liet weten tot nu toe helemaal
niet door te hebben dat ze in groep
8 met het delen en vermenigvuldigen
van breuken in de weer waren. Ze
vond het leuk om haar dochter daar
nu bij te helpen en voor haarzelf was
het een herhaling van wat ze jaren
geleden zelf had geleerd.
Maar toch: de rek raakte er wel een
beetje uit. Fijn dus dat in mei de
scholen weer open zijn gegaan. Dat
vindt ook meester Tijn: “Fijn om de
kinderen gewoon weer in de ogen te
kunnen kijken!” Het was een leerzame tijd. En er zijn dingen duidelijk
geworden, die de school graag vast
wil houden. Zo is gebleken dat kinderen prima kunnen e-mailen, filmpjes
maken bij hun werkstukken en opdrachten digitaal kunnen uitwerken.
“Daar gaan we zeker mee door.”
Eindmusical
Er rest wel nog een groot probleem:
de eindmusical. Er kan aan het eind
van het schooljaar natuurlijk geen
uitvoering worden gegeven in een
met ouders, broertjes, zusjes, opa’s
en oma’s gevulde propvolle zaal.
“De jongens en meisjes van groep 8
moeten aan het einde van hun basisschooltijd toch kunnen shinen en
een afscheid kunnen vieren om nooit
meer te vergeten! We zoeken als
team samen met ons schoolbestuur
koortsachtig naar een alternatief. Het
zal zeker mooi worden.”

De Gaard heeft nu ook een bezorgservice

Boodschappen heen, kapotte schoenen mee terug
Frank van der Steen verzorgt met zijn bedrijf FANWORK de promotie
van winkelcentrum De Gaard: een braderie, een zegeltjesactie, een leuk
springkussen op het plein, noem maar op. Maar wat kun je doen in tijden
van corona, zonder teveel mensen op de been te brengen? Een vraag
waar Van der Steen en Marthijn van de Mheen – eigenaar van de viswinkel en ook voorzitter van de winkeliersvereniging - mee worstelden.

Veel dingen bleken ineens niet meer
te kunnen. Maar al fantaserend was
het er ineens: een bezorgservice!
“Dat moet ons lukken,” dachten
Frank en Marthijn, “en daarmee
bewijzen we iedereen een dienst:
de klanten, die niet naar de winkel
durven of kunnen komen, en de
winkelier, die liever niet teveel
mensen in de winkel toelaat, maar
wel graag zijn spullen aan de man
brengt. Bovendien is het ook nog
gezonde publiciteit voor de Gaard.”
Grote bakfiets
En dus gingen Frank en zijn mensen
aan het werk. Er viel wel heel veel te
regelen. Hoe kunnen de mensen
bestellen? Hoe moeten ze betalen?
Hoe wordt er bezorgd? Welke
winkeliers willen er meedoen?
Moeten ze een vergunning hebben?
Hoe laten ze de klanten weten dat
ze bezorgen? Al gauw bleken alle
winkeliers het een fantastisch idee
te vinden en mee te willen doen.
Met uitzondering van Albert Heijn,
want die heeft een eigen bezorg-

“ Er was een flinke

bakfiets nodig”

dienst. Dat komt echter wel goed
uit, want AH heeft zo ontzettend
veel artikelen, dat alleen dat al een
probleem voor de website van de
bezorgservice zou zijn.

de bezorger, papieren verpakkingsmateriaal, affiches voor de publiciteit,
een snelle en gemakkelijke website,
afspraken over hoe de mensen
kunnen bestellen en betalen, afspraken met de winkeliers, zodat ze
weten welke bestellingen ze klaar
moeten maken en wanneer de
bezorger alles kan komen ophalen
om met een volgeladen wagen de
wijk in te trekken.
Als iemand niet handig is met de
computer of niet weet hoe je
digitaal kunt betalen is dat ook geen
probleem: kinderen of buren kunnen
gewoon een bestelling plaatsen en
de betaling regelen, de bezorgservice
komt langs op het bezorgadres dat
wordt doorgegeven (in Tuindorp,
Voordorp, Veemarkt, Wittevrouwen).
Leuk extraatje: als je meteen je kapotte schoenen meegeeft, werkt het
ook nog omgekeerd. De bezorgservice brengt de te repareren
schoenen voor je naar de schoenmaker!
Alles wordt keurig op anderhalve
meter afstand aan de deur afgeleverd. Even vriendelijk zwaaien en
iedereen is blij. De service loopt
inmiddels als een tierelier.
Meer informatie op de website:
https://shop.winkelcentrumdegaard.nl

Belangrijk was ook milieuvriendelijke bezorging. Er is dan
een flinke bakfiets nodig. Daar
dachten de winkeliers echter niet
te lang over na: ze bestelden meteen de grootste. Wat een gevaarte!
“Daar heb je waarschijnlijk een
vrachtwagenrijbewijs voor nodig om
veilig mee door de wijk te crossen!”
En dus moest er ook een jonge,
sterke en slimme bezorger komen.
Dat is gelukt.
Kapotte schoenen
Alles is trouwens gelukt: mooie
herkenbare bestickering op de
bezorgfiets, een herkenbare jas voor
Tuindorp Oost • Nummer 2 • Juni 2020
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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.

Structuur
Met een volle boodschappentas en
een brede glimlach komt De Man de
woonkamer binnen. “Heerlijk!” zegt
hij, gevolgd door een verslag van zijn
supermarktbezoek. Zo zou hij elke
dag wel boodschappen willen doen.
Mensen geven elkaar de ruimte,
wachten op hun beurt. De rust!
De duidelijkheid! De structuur!
Samen ruimen we de boodschappen
op.
“Heb je geen chips gekocht?”
vraag ik.
“Nee,” zegt hij, “dat stond niet op het
lijstje.”
Bij ons kun je aan de inhoud van de
koelkast zien wie de boodschappen
deed. Als er buitenlandse kaasjes,
bijzondere worstjes en exotische
vleeswaren in liggen, was ik het.
De weegschaal probeer ik angstvallig
te vermijden, want elke week komt er
toch weer een coronakilootje bij.
Na de boodschappen ruimen we
het huis op. Sinds de schoonmaakster
niet meer komt, kost ook dat ons
– tussen het thuisonderwijs en
de videovergaderingen door –
behoorlijk wat extra tijd.
Ook vandaag gooien we weer stapels
onafgemaakte kindertekeningen weg.
Ik vind een kortingsbon die geldig was
tot eind februari. En een ongeopende
envelop van de Belastingdienst.
“Da’s stom,” mompel ik.
“Was het belangrijk?” vraagt De Man.
“Nou ja, 25% korting op zomerkleding.”
De Man schudt zijn hoofd. “Een klein
beetje structuur zou jou al zo veel
helpen.”
Aan het begin van de coronacrisis
hing hij een overzichtelijk schema
met de dagindeling op de koelkast,
waar de kinderen en ik ons zo goed
mogelijk aan proberen te houden.
Het werkt.
De kinderen weten precies waar ze
aan toe zijn.
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De Wijkkrant... door wie wordt
die eigenlijk gemaakt?
Op dit moment heb je het zomernummer van de Wijkkrant T-Oost
in je handen. Het lijkt misschien een simpel blaadje, maar er is een
team van geëngageerde vrijwilligers voor nodig om de krant vier
keer per jaar bij je op de mat te laten vallen.
Voordat de coronapandemie ons land bereikte, ontmoetten de redactieleden elkaar vier keer per jaar bij één van de redacteurs thuis om de inhoud
van de volgende krant te bespreken. Dit zomernummer is echter, vanwege
de welbekende redenen, volledig online tot stand gekomen.

“Hoor jij mij?”
Via een video-meeting overleggen Marjan Tesser (linksboven), Evelyne
Hermans (rechtsboven), Frans Jacobs (linksonder) en Eveline ter Wolbeek
welke artikelen er deze maand in de Wijkkrant verschijnen. Na de aanvankelijke opstartproblemen (“Hoor jij mij?”, “Ik hoor je wel, maar ik zie
je niet!”) worden de artikelen verdeeld: Eveline verzamelt input over het
Kouwerplantsoen, Frans gaat praten met Tom Mulder van de AH en Evelyne
probeert om bewoners van de nieuwe huizen aan de Cohenlaan te interviewen. Ook is er een artikel over groene daken van gastredacteur Judith
de Bruijn binnengekomen. Marjan, die normaal gesproken de complete
coördinatie van de artikelen voor haar rekening neemt, zit midden in een
verhuizing en wordt deze keer ontzien. Normaal gesproken is zij degene
die alle stukken verzamelt en met vormgever Aard de Kruif overlegt over de
plaatsing en de bijbehorende foto’s. Ook houdt zij contact met fotograaf
Kaspar Hanenbergh.

Vrijwillig
Alle mensen die meewerken aan de krant zijn vrijwilligers. Ze wonen in
Tuindorp-Oost en voelen zich verbonden met de wijk. De kosten voor het
maken van de krant worden deels gedekt door een bijdrage van het
Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht. De overige inkomsten komen
van adverteerders. Dat er voor elk nummer voldoende adverteerders
gevonden worden, is de verdienste van Ams Slemmer. En wat dacht je van
alle (eveneens vrijwillige) bezorgers van de krant, aangestuurd door bezorgcoördinator Victor van Bergenhenegouwen? Er is dus een flink team van
mensen nodig om ervoor te zorgen dat jij deze krant nu zit te lezen.

Doe je mee?
Voel jij je ook verbonden met de wijk en lijkt het je leuk om mee te werken
aan de totstandkoming van de Wijkkrant? De redactie kan altijd extra
versterking gebruiken! Stuur een e-mail aan redactie@tuindorpoost.nl en
wie weet ben jij straks de vijfde deelnemer aan de video-meeting.

Hamsterwoede en looproutes:

Albert Heijn in Coronatijd
“Tja, we zijn wel even ontregeld geweest toen al het toiletpapier
ineens was weggehamsterd, net als veel andere spullen. Maar dat
heeft gelukkig niet lang geduurd.” Aan het woord is Tom Mulder, de
winkelchef van Albert Heijn in De Gaard. Hoe ging hij in zijn filiaal om
met de corona-omstandigheden?
“Er wordt veel gevraagd van het
publiek, maar ook van onze medewerkers, en we kunnen best tevreden
zijn over de resultaten,” zegt Tom.
Hij vertelt een interessant verhaal
over de looproutes in de winkel. Er
is nu één ingang en één uitgang,
waar kennelijk niemand moeite mee
heeft. De looproutes in de winkel zelf
veranderen ongewild. “Mensen zien
bijvoorbeeld dat het wat drukker is bij
groente en fruit en lopen dan soms
meteen door naar het brood, om
even later weer terug te gaan naar
de groente-afdeling.” Maar Mulder
geeft aan dat de meeste mensen
goed opletten en zich aan de regels
houden.
Ook het veelal jonge personeel doet
het goed. De leiding geeft tijdens
het ochtend- en avondpraatje voor
de medewerkers aanwijzingen en
dat werkt prima. Bij de ingang staan
medewerkers klaar met een schone
winkelwagen voor iedereen. Als het
nodig is, spreken ze klanten aan; nog
steeds komen er mensen met z’n
tweeën of drieën of ze willen zonder
karretje naar binnen. “Daar zoek ik
wel flinke jongelui voor uit, die er
heel beleefd maar beslist voor zorgen
dat alles naar behoren verloopt.”
Gelukkig is er geen personeelstekort
meer. Er is weinig ziekteverzuim en
Mulder heeft nogal wat ervaren
horecapersoneel kunnen plaatsen.
De chef loopt door zijn mooie nieuwe
winkel, deelt hier en daar een

compliment uit aan een vakkenvuller
die een stap achteruit doet om een
klant de ruimte te geven, en speurt
ondertussen naar de winkelopstellingen en loopbewegingen
om te beoordelen of er nog verbeteringen zijn door te voeren. Hij
geeft de niet-zo-jonge redacteur
van de wijkkrant de tip dat er voor
ouderen een speciaal rustig uur is
gereserveerd om boodschappen te
doen. Vriendelijk voegt hij eraan toe
dat – als de betreffende redacteur dat
te vroeg vindt – het raadzaam is om
dan ’s avonds na het eten te komen.
Spreiding van de klandizie blijft belangrijk.
“Het was even spannend in het begin, sommige personeelsleden waren
zelfs wat angstig, maar dat is er nu
wel af; de stemming is nu gelaten;
het nieuwe ritme went. En de sfeer is:
we kunnen het en we redden het!”

Advertentie

NU OPEN!
KOM JE OOK
BUURTEN IN
DE GAARD
WINKELCENTRUM DE GAARD
TUINDORP-OOST, UTRECHT

KOMBUURTEN.NL
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Nieuwe bewoners aan de Cohenlaan

Het is net een dorp middenin de stad
Ooit stond er een school, daarna was het stuk grond aan de Cohenlaan
jarenlang een braakliggend terrein. Inmiddels is daarvan niets meer te
zien. Sinds begin dit jaar staan er twaalf duurzame, energiezuinige
woningen aan een mooi, groen parkje. We spraken met drie nieuwe
bewoners.
Op de hoek wonen Mirrijn (29) en
Michiel (28), samen met hun konijn
Tesla. Voorheen woonden ze in een
appartement op de Veemarkt, maar
na de warme zomers van de
afgelopen jaren werd de wens van
een eigen tuin steeds sterker. “Ook
gasloos wonen was voor ons een
duidelijke wens,” vertelt Mirrijn. “Het
project aan de Cohenlaan hielden
we al een tijdje in de gaten, dus toen
de datum van de inschrijving bekend
werd hebben we een heel circus
opgezet om onze kans van slagen
zo groot mogelijk te maken. Met
resultaat, want we zijn erg blij met
ons huis!”

Bloemkozijn
Michiel vult aan: “Ik heb altijd gezegd
dat ik nooit in een dorp wilde wonen,
maar Tuindorp-Oost is net een dorp
midden in de stad. We hebben veel
aanspraak op straat van nieuws8
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gierige buurtbewoners. Mensen
boden ons spontaan tuingereedschap
aan en we kregen waterplanten van
de buren. Dit zorgt ervoor dat we ons
als nieuwe bewoners van deze wijk
snel thuis voelen.”
Als je langs het huis van Mirrijn en
Michiel naar boven kijkt, zie je al snel
het opvallende bloemkozijn. “Dat is
één van onze favoriete plekken.
Stiekem bekijken we vanaf daar iedereen die langsloopt en bij ons naar
binnen gluurt. Maar we zijn vooral blij
met onze tuin. Mirrijn ontfermt zich
over de planten, Michiel over de vijver
en – hoe kan het ook anders – Tesla
neemt het gras voor zijn rekening. Dat
is immers veel lekkerder dan
gedroogd konijnenvoer.”

Binnentuin
Even verderop staat het huis van
Marieke en Harm Wouter. Momenteel

wonen zij samen met hun kinderen
Jurre (8) en Kaat (4) nog vlakbij het
Griftpark. “Ons jaren ‘30-huis aan de
Alexander Numankade werd helaas
te klein voor vier personen,” vertelt
Marieke (39). “Ook wilden we graag
een nieuw en duurzaam huis dat we
naar onze eigen smaak konden
inrichten. De gezamenlijke binnentuin
aan de Cohenlaan was natuurlijk ook
een belangrijke aantrekkingsfactor.
En ook leuk: onze moestuin op De
Driehoek is nu nog dichterbij.”

Kamperen
Omdat er nog geen keuken in het
nieuwe huis zit, staat de verhuizing
pas eind juni gepland. Wel gebruiken
Marieke en Harm Wouter hun nieuwe
woning soms als thuiskantoor. Het
gezin heeft al twee nachtjes in de
woning gekampeerd en de kinderen
zijn er ook al een paar keer in bad
geweest. “Ik kijk uit naar de ruimte
in ons huis. Ook ben ik nieuwsgierig
naar de nieuwe buren. Onze kinderen
natuurlijk ook, want die laten vriendjes achter in onze oude wijk. Maar ze
maken vast snel nieuwe!”

Echtpaar Wolfhagen 65 jaar getrouwd
Op 17 april jl. waren dhr. en mevr.
Wolfhagen 65 jaar getrouwd. In 1959
waren zij de eerste bewoners van Kouwerplantsoen 81. Dat was nog niet
meteen in kannen en kruiken, want
de woning was bedoeld voor een
gezin met twee kinderen. Maar mw.
Wolfhagen was hoogzwanger van
hun tweede kindje. “Was dat geen
afdoende bewijs?”

“ Ondanks de corona-

crisis, een feestelijke
huwelijksdag ”

Buurtbewoner Nico Vergeer woont
al 44 jaar in hetzelfde rijtje. De avond
voorafgaand aan 17 april versierde hij,
in het donker, de voorgevel van de buurtjes. Hij regelde dat een groot aantal winkeliers een bijdrage leverde aan de
feestelijke dag: het echtpaar Wolfhagen ontving bloemen, cadeaukaarten en allerlei lekkers. Een grote kaart met de
felicitaties van de bewoners van het hele blok prijkte in het voorraam van de jubilarissen. Zo zorgden Nico Vergeer en
andere bewoners van het blok, ondanks de coronacrisis, voor een feestelijke huwelijksdag.

Hoe vierde Tuindorp-Oost Woningsdag?
Op 27 april was het dit jaar geen Koningsdag, maar Woningsdag;
vanwege corona moesten ook de wijkbewoners alternatieve feestelijkheden verzinnen. Dat lukte echter zeer goed.

Mensen in verpleeghuizen hebben
het in deze periode extra moeilijk.
Dat vonden ook de buren van woonzorgcentrum Voorveldse Hof. Zij
bakten met z’n allen pannenkoeken
voor de bewoners. Hulde! Ook Albert
Heijn deed een duit in het zakje en
bood een feestelijke lunch aan.

Het jaarlijks terugkerende kinderfeest
op het grasveld voor het Kouwerplantsoen moest dit jaar ook een
andere vorm krijgen. “Niks doen
was geen optie,” vertelt bewoonster
Kim-Linge. Elk jaar organiseert zij
het kinderfeest samen met buurtgewoners Judith, Michiel, Martijn,
Almer, en Laurens. “Vorig jaar
hebben we ons bij de notaris
officieel laten registreren als
Vereniging Kouwerplantsoen. Onze
club bestaat uit vier of vijf ouders met
kinderen in de lagereschoolleeftijd.
Als er iemand de groep verlaat, geven
we het stokje door aan een ouder
met jonge kinderen. Zo zorgen we
voor continuïteit.”
De traditie bestaat al zolang als het
Kouwerplantsoen bewoond is. “De
papa’s en mama’s van toen zijn nu
opa en oma. Ze komen met hun
kleinkinderen feestvieren. Het is een
feest voor alle kinderen uit de buurt.”
De winkeliers van de Gaard zijn de
sponsors en er wordt een kleine

vergoeding gevraagd van de deelnemers.
“Door de coronacrisis konden we
geen spelletjes doen, geen kraampjes
of bar opzetten. Het moest allemaal
anders. Maar we begonnen als altijd
wel met het spelen van het
Wilhelmus.” Ook de vlaggetjeslijn
kwam vol vrolijk versierde oranje
vlaggetjes te hangen. Er was een
speurtocht naar een oranje voorwerp dat, net als bij de berenjacht,
in het voorraam was gezet door
de bewoners. Om 16 uur schalde
de toeter en kwamen heel veel
bewoners naar buiten met een
drankje om samen op de stoep te
toosten. “We kijken terug op een
geslaagd feest!”
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Van onze duurzaamheidsredacteur

Hoe liep het af met de groene daken?
In deze wijkkrant vind je deze keer geen nieuw artikel over het
verduurzamen van de wijk. Redacteur Judith de Bruijn was namelijk erg
druk met... het verduurzamen van de wijk! In de vorige editie van de
wijkkrant schreef ze enthousiast over groene daken en sloot het artikel
af met een oproep: wie doet er mee? Want schrijven over duurzaamheid
heeft als doel om actie over duurzaamheid te bewerkstelligen. En dat is
haar gelukt! Judith vertelt over het resultaat.
263 vierkante meter aan sedum op
hun schuurdaken gaan leggen. “Ik
vind dat een prachtig resultaat! Het
was ook leuk om op deze manier
meer enthousiaste mensen met een
groen hart te leren kennen in deze
wijk.”
Bieslook

“Op mijn oproep in de krant kwamen
in eerste instantie vier reacties.
Eén daarvan was van Karel. Samen
besloten we dat we in onze eigen
huizenblokken meer deelnemers
gingen werven. En dus wierpen we
een A4-tje met een extra oproep
door alle brievenbussen.” Dat had
effect, want inmiddels heeft Judith
de actie afgesloten met een resultaat
van 40 deelnemers, die samen

Omdat ze het sedum gezamenlijk
bestellen, maken de bewoners
gebruik van een mooie groepskorting. Judith licht toe: “Onze
leverancier is vertrouwd met buurtacties en helpt ons goed met alle
vragen, zoals: Kan mijn dak dit wel
dragen? Kan ik over het dak lopen?
Moet het dak water krijgen in de
zomer? Ik ben inmiddels een aardige
groendak-specialist aan het worden.
Maandag gaat de subsidieaanvraag
de deur uit en met een beetje geluk

Sedum

staan de pallets met sedumcassettes
medio juni voor de ingang van onze
poort. Dan gaan we samen aan de
slag met de aanleg. Ik verheug me er
nu al op!” Als lezer van de wijkkrant
kun je rekenen op een verslag met
leuke foto’s (als het tenminste niet
regent dat het giet).
Ook ging Judith in gesprek met
iemand van het wijkplatform NoordOost om haar werkwijze over te
dragen. Zo komen er hopelijk nog
meer mooie groene daken in Utrecht
en werken we mee aan betere waterberging, schonere lucht en een groter
leefgebied voor vogels en insecten.
Wordt dus zeker vervolgd!

Agenda
Ecologisch Tuinenpark de Driehoek
Op zondag 21 juni organiseert Tuinenpark de Driehoek weer een
Groen Moet je Doen Dag van 12 uur tot 17 uur. Dit jaar wordt
de dag gecombineerd met een kunst- en ambachts-expositie
van werk gemaakt door tuinders/kunstenaars van de Driehoek.
De tuinders/kunstenaars willen hun werk presenteren
aan de andere tuinders en aan belangstellenden
uit de directe omgeving.
Adres; Winklerlaan 151 (in de bocht van de Winklerlaan
gaat een geasfalteerd pad naar het tuinencomplex)
Advertentie
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Wist je dat...

Hoog muzikaal bezoek
voor Voorveldse Hof
Bewoners van Voorveldse Hof (waar tot nu toe
gelukkig geen enkele coronabesmetting is vastgesteld!) genoten woensdag van een bijzonder
concert door leden van het Metropole Orkest.
De mooie binnentuin aan de achterzijde van het
complex is omgetoverd tot concertpodium voor cellist
Jascha Albracht en violiste Pauline Terlouw. Vanaf
de drie galerijen hebben bewoners een perfect zicht.
Ze zijn goed ingepakt, want de zon schijnt maar het is
best fris. De warmte komt vooral van de lichtvoetige,
klassieke muziek. Mevrouw Van Verseveld geniet met
volle teugen, zegt ze. “Ik hoor misschien niet meer zo
goed, maar muziek zit altijd in mijn hart. Dit optreden
maakt me heel blij, want verder is het hier de laatste
tijd maar een saaie boel.”

Advertentie

Ludens
kinderopvang,
ruimte voor
groei
ludens.nl

www.ouwehandrouwbegeleiding.nl
06-3971 9093
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Historisch
De historische foto heeft ook deze keer een actueel
tintje. Zo midden in de Coronacrisis zijn we extra
dankbaar voor de inzet van de zorgmedewerkers.
De afbeelding die we gevonden hebben laat zien
hoe hier, in de omgeving van onze wijk, vroeger al
hoogwaardige zorg werd verleend. Onze vraag is
zoals altijd: Waar was dit, wanneer ongeveer en .....
wat gebeurt hier, wie zien we?
Op de vorige foto (zie inzet) hebben we weer enkele
doorwrochte reacties gekregen! Nu de tramlijn naar
de Uithof in 2020 is geopend, laat de historie zien dat
we lang geleden ook al door Utrecht reden met de
tram. Hier worden
tramrijtuigen (nee,
ze heten geen
wagons!) van een
schip afgetakeld
bij de gevangenis,
tegenwoordig
hoekje Griftpark.

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,
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Telefoon 030 271 80 29
WhatsApp 06 268 72 320
Poortstraat 85, 3572 HE Utrecht
info@praktijk-wittevrouwen.nl
www.praktijk-wittevrouwen.nl
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• bekkenklachten • hoofdpijn • duizeligheid • slaapproblematiek •
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