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Wijkkr ant tuindorp oost

Amjed werkt bij Albert Heijn
Bootrampen op de Middellandse Zee. Wanhoop in
Aleppo. Protest tegen
asielzoekerscentra. Nieuws
waar we niet omheen kunnen.
Nieuws dat indruk maakt. Wat
merken wij in onze buurt van
asielzoekers, vluchtelingen en
statushouders? De redactie ging
op onderzoek uit. Aflevering 1 Amjed Mohumed
Ik ontmoet Amjed bij de uitgang van
de Albert Heijn op De Gaard. Hij is
net klaar met zijn werk.

Hallo Amjed, vertel, wie ben
je? Waar kom je vandaan en
waar woon je?
Ik ben Amjed Mohumed, ik ben 20
jaar en ik kom uit Damascus in Syrië.
Ik woon in Overvecht, daar woon ik
sinds zes maanden. Ik ben nu twee
jaar in Nederland. Ik woon met mijn
ouders; ik heb een broertje van 17
en twee zusjes van 13 jaar. Mijn
vader Faisal is vandaag jarig, hij is 48
geworden.

Wat doe je voor werk? Hoe
lang doe je dat al? Wat is er
leuk aan je werk?

Ik doe werk bij Albert Heijn, als
vakkenvuller. Niet groenten, wel
vlees, ‘’verkoopklaar’’ volgens mij. Ik
werk alle dingen die gevuld moeten
worden. Ik vind het werk goed en
gezellig. Met mijn collega’s is het zo
gezellig! Ik werk maandag, dinsdag
en vrijdag. Woensdag af en toe.

Is een supermarkt hier
anders dan in Syrië?
Heel anders, andere werktijden,
andere producten. Eigenlijk werken
wij in Syrië niet in winkels, omdat die
niet zo groot is.

Je spreekt na zo’n korte tijd
behoorlijk goed Nederlands,
mijn complimenten. Krijg je
vaak vragen van klanten?
Ja, altijd! ‘’Weet u waar de
Chocomel staat’’, of kaas of vlees.
Elke dag vragen de mensen aan mij.
Het is heel goed voor mijn taal. Als
de mensen mij vragen dan moet ik
het gewoon beantwoorden. Door
het werk voel ik me nu heel goed
met mijn taal.
Tussendoor krijgt Amjed een telefoontje:
‘’Jo, alles goed man?’’ En het hele
gesprek gaat in het Nederlands.

“Als de mensen

mij vragen dan moet
ik het gewoon
beantwoorden ”
Wat wil je later worden?
Wat is je droom?
Ik wil techniek auto’s studeren. Of
toerisme, heel andere dingen. Ik ben
zo twijfelen(d). Voor de zomervakantie doe ik Staats-examen (Staatsexamen NT2, Nederlandse taal voor
anderstaligen die in Nederland willen
werken of studeren. Zij kunnen
het diploma nodig hebben om te
worden toegelaten tot een opleiding
of bij het solliciteren naar een baan’’,
zegt Rijksoverheid.nl; redactie).
Ze gaan me helpen wat ik kan kiezen
in september. Mijn droom? (Amjed
lacht) Ik heb eigenlijk geen droom.
Ja, zakenman. Maar wat voor zaken
weet ik nog niet!
Een dag later krijg ik een Whatsapp
bericht dat zijn vader geslaagd is
voor het theorie-examen van zijn
rijbewijs. Examen in het Nederlands
natuurlijk...

Kruimelnieuws

Wist u ... dat?
Kennismaken met
elektrisch rijden
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Heeft u al eens in een elektrische
auto gereden? Eind januari had u de
kans. Bij het Groene Dak in Voordorp
was een voorlichtingsbijeenkomst
over elektrisch rijden.
Je moest je vooraf aanmelden en
dat hadden genoeg mensen gedaan.
Maar er liepen ook nieuwsgierige
buurtgenoten binnen zonder zich te
hebben aangemeld.
Naast presentaties, folders en
informatie over prijsstellingen,
waren er twee heuse elektrische
auto’s waarmee liefhebbers konden
proefrijden. Daar werd gretig
gebruik van gemaakt.
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Duidelijk werd dat elektrisch rijden
niet alleen de toekomst heeft,
maar ook nu al dichtbij kan zijn. De
actieradius van de auto’s wordt steeds
groter. Tegenwoordig kun je best
op één volle “tank” van hier naar
Eindhoven en weer terugrijden. En
het aantal laadpalen hoeft ook geen
probleem meer te zijn: er komen er
steeds meer. Soms kun je die zelfs
voor niks op je eigen oprit krijgen.
Wie er niet was heeft werkelijk
iets gemist. Wie zich alsnog wil
oriënteren kan nog terecht op
Voordorpopeigenkracht.nl (zoek op
elektrisch rijden). Er zijn ook mooie
kortingen aangeboden.

Unieke Bowie-tafel
in Lokaal
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Lokaal is een expositieruimte
voor mensen uit de buurt, door
mensen uit de buurt. Wie de
moeite neemt er even naar binnen te stappen, zal aangenaam
verrast zijn. Je vindt Lokaal aan
de Jan van Galenstraat, in het
pand waar ook de copyshop zit.
Kunst of een bijzondere verzameling
van buurtgenoten bewonderen en
daarbij misschien ook nog een
praatje maken (maar dat hoeft niet),
dat is wat Peter van Ek (eigenaar van
de copyshop) en Bernardus Baldus
(medewerker van de copyshop en
tevens kunstenaar) zo ongeveer voor
ogen hebben met Lokaal.

Advertentie

Wilt u uw woning in
Tuindorp Oost verkopen?

Je bent om van te houden!
M A R JA N
WILLEMSEN
Coaching

06 46196182
info@marjanwillemsen.nl
w w w. m a r j a n w i l l e m s e n . n l
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Tot 25 maart exposeren kunstenaars
Kiko & Simon in Lokaal. Hun expositie
‘Out of Order’ (schilderijen en
kunstmeubels) verkent het idee dat
je de chaos van het leven maar beter
kunt waarderen dan weerstaan.
Ga het zelf zien.
Lokaal is van maandag t/m vrijdag
open van 13.00 tot 18.00 uur.
www.lokaal.center

Advertentie

Bel ons voor een gratis
waardebepaling!
tel. 030 273 60 20
utrecht@aspektmakelaars.nl

De lat ligt niet hoog. Heb je iets
moois of bijzonders, het maakt niet
uit wat, schilderingen, foto’s een
grappige verzameling, en wil je die
tentoonstellen aan de buurt?
Kom eens langs.

Ook adverteren ?
Wij informeren u graag over
Dat kan al voor 120 euro per jaar
de mogelijkheden.
mail naar
Stuur een bericht naar
redactie@tuindorpoost.nl
redactie@tuindorpoost.nl

voorlichting mondverzorging
gebitsreiniging
behandelen tandvleesproblemen
Poortstraat 77, 3572 HE Utrecht, tel. 030 2310034
www.dewittevrouwen.nl, Behandeling volgens afspraak
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Wij zijn het geheugen van de wijk

In de achtergrond: Vooijsplantsoen en Kernkampplantsoen in aanbouw.

Wijkgenoot Peter Notermans is
beeldspecialist bij Het Utrechts
Archief. Hij beoordeelt en
rubriceert historisch beeldmateriaal
van Utrecht. Ook van onze wijk.

T

uindorp Oost is als naoorlogse
nieuwbouwwijk natuurlijk niet
zo ‘historisch’ als de binnenstad van Utrecht, maar na ruim 50 jaar
is er ook in onze wijk geschiedenis
aan het ontstaan. Geschiedenis die
bewaard moet blijven.
Op de website van Tuindorp Oost is
een korte geschiedenis van de wijk
te lezen, maar het geheugen van de
wijk is toch vooral bij de bewoners
zelf te vinden. Echter, de eerste
bewoners zijn inmiddels de 80
gepasseerd en hebben niet het
eeuwig leven. Hoe houden we het
geheugen van de wijk levend? Het
antwoord luidt: met hulp van Het
Utrechts Archief.

Zijn jullie het geheugen van de
stad?
Ja, dat klopt, wij willen het geheugen
van de stad zijn. Wij bewaren
voor de inwoners van Utrecht de
bouwstenen van dat geheugen. De
mensen kunnen met die bouwstenen

weer hun eigen verhaal maken over
hoe het was.

Wat doet een beeldspecialist?
Als beeldspecialist houd ik me vooral
bezig met het vinden, beoordelen,
rubriceren en beschikbaar stellen van
foto’s, video’s, tekeningen. Al een
paar jaar zijn we druk bezig met het
digitaliseren. Voordeel daarvan is dat
informatie nu makkelijker beschikbaar
is voor de inwoners van Utrecht.
En het is echt de moeite waard
om eens te zoeken naar mooie
oude foto’s van Tuindorp Oost!
Als je de oude foto’s hebt gezien
van bijvoorbeeld de bouw van het
Rioolgemaal aan de voormalige
Ezelsdijk, dat gebouwtje staat er nog

“ We bewaren

Archiveren is dus geen ander
woord voor wegstoppen?

Hebben jullie ook foto’s van
de bewoners zelf?

Nee, dat is voor mij
vloeken in de kerk!

Ja, we krijgen gelukkig steeds meer
foto’s van particulieren. Dat geeft
veel meer een inkijk in het dagelijks
leven van mensen. We zijn echt
afhankelijk van wat de mensen ons
aanbieden. Soms gaat het om schenkingen. Soms ruimt iemand de zolder
op van overleden ouders. Je merkt
ook vaak dat mensen ons digitale
archief hebben bezocht en dan ons
vertellen dat ze zelf ook interessant
beeldmateriaal hebben. Daar zijn we
natuurlijk erg blij mee.

bouwstenen van het
geheugen ”

Het mooie is dat we de afbeeldingen
gewoon kunnen scannen. De mensen
kunnen als ze dat willen hun dierbare
foto’s dus gewoon terug krijgen.

steeds, dan ga je toch anders kijken
naar een gebouwtje dat je anders
over het hoofd ziet.

“ Mensen krijgen hun
dierbare foto’s terug ”

Peter laat op de website van het
Utrechts Archief zien hoe makkelijk

“We leven in een tijd
van delen”

je kunt zoeken naar beelden. Die kun
je veelal gratis downloaden. Handige
zoektermen zijn straatnamen langs
en in de wijk. We zien veel overheidsfoto’s van bouwwerkzaamheden.

Eigenlijk is archiveren: verantwoord
bewaren. Het gaat juist om het
delen. We leven steeds meer in een
tijd van delen, met deelauto’s in een
deeleconomie. Ik merk dat mensen
dat in deze tijd graag delen. Zo kunnen
we dus ook onze herinneringen aan
de wijk waarin we wonen delen.

Maar tegelijkertijd worden ze via ons
wel beschikbaar voor iedereen. Zo
kunnen we het geheugen blijven uitbreiden, zelfs wanneer de mensen uit
die tijd niet meer onder ons zijn. Juist
van Tuindorp Oost, gegroeid in een
tijd dat veel meer mensen foto’s van
hun dagelijkse leven gingen maken,
kunnen we het plaatje completer
krijgen.

Advertentie

Op de foto zie ik een soort
Droste-effect in de tijd?

Heeft u mooie wijkfoto’s en wilt
u ze beschikbaar stellen aan het
Utrechts Archief? Stuur een mail
naar Peter Notermans:
p.notermans@utrechtsarchief.nl

Ja, toen jullie vroegen om voor de
wijkkrant een mooie plaat uit te
zoeken, heb ik met de fotograaf
de plek van deze foto van begin
jaren zestig weer opgezocht. Grote
kans dat de kinderen op de foto het
gebouw op de achtergrond anno
2017 opnieuw bezoeken, maar nu om
naar de huisarts of de apotheek gaan.
Advertentie

Samen buiten...

U bent van harte welkom om
te komen kijken!
Voor meer informatie: www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

Ook adverteren ?
Wij informeren u graag over

Ook eenmalige advertenties zijn mogelijk.

de mogelijkheden.

Meer informatie? Mail naar:

...bij kinderdagverblijf Villa Kakelbont.
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Stuur een bericht naar
redactie@tuindorpoost.nl
redactie@tuindorpoost.nl
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Ontwerpwedstrijd nieuwe speelplek De Gaard

Agenda
Open Atelier

‘Ontdek je eigen kracht’

Zondag 2 april: 15.00

Maandagen: 14.00 – 15.30 uur

Informatie:
Tuindorpkerk
Prof. Suringarlaan 1

Of je nu wel of geen ervaring hebt
met tekenen of schilderen, in het
atelier word je opweg geholpen en
maak je gebruik van je eigen verbeeldingskracht. Je kunt per keer
aanschuiven.
Informatie:
Nieuw Bleyenburg,
Jan van Galenstraat 6, Utrecht
Hendra Versteegde,
Tel. 06 160 89 838

Koningsdag
Donderdag 27 april: Vanaf 10.00
Op het Kouwerplantsoen worden
spelletjes georganiseerd voor kinderen.
Voor de volwassenen is er een overdekt terras met catering.

hversteegde@gmail.com
Kunstzinnige.nl

Oecumenische kerkdienst
Kerk Blauwkapel

Langere opening
De Driehoek, tot maart

Van Pasen tot en met de eerste
zondag in november: 10.30

De lente komt eraan. Het hek van
De Driehoek sluit per 1 maart weer
om 18.00. Vanaf 1 april sluit het hek
om 20.00.

Vanaf Pasen is er iedere zondag tot
en met de eerste zondag in november
een dienst voor mensen onderweg.

Informatie:
De Driehoek
Winklerlaan 151, Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl

Vrijetijd kindertuin Griftsteede
Dinsdag 21 maart: 10.00 - 16.30
Wil je graag met (klein)kinderen
tuinieren? Dat kan bij Griftsteede.
Een heel tuinseizoen, van april tot
november, bepaal je zelf wat je zaait,
plant en oogst in een stukje tuin van
ongeveer 6 m2.
Informatie:
Griftsteede / Griftpark
Van Swindenstraat 129, Utrecht
Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftpark

Passieconcert van Kamerkoor
Sjanton in de Tuindorpkerk
Zaterdag 1 april: 20.15

6
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Concerten:
Zondag 21 mei: 15.00 tot 16.00
Dubbelconcert Vocaal Ensemble
Chouette en Cantus Terra
Zondag 25 juni: 15.00 tot 16.00
Concert van kamerkoor Quasi Niente.
Informatie:
Kerk Blauwkapel
Kapeldwarsweg 21
www.onderwegkerkblauwkapel.nl

Tel. 228 73 42

Food Truck Festival TREK in
het Griftpark
Donderdag 1 tot en met
maandag 5 juni
Proef de lekkerste gerechten van
verschillende foodtrucks en geniet
van theater, muziek en een goede
sfeer in het park.
Actuele informatie over activiteiten
in en om de wijk op: www.facebook.
com/WijkkrantTuindorpOost

Van het
Buurtcomité
In de vorige Wijkkrant
hebben we bericht
over ons wel en wee.
Het aangekondigde
vertrek van Hilde van Amerongen en
Jody van den Brink die vrijetijdsactiviteiten in de buurt organiseerden,
is nu definitief. Met veel dank voor
wat ze voor de buurt gedaan hebben,
hebben we afscheid van ze genomen.
Vervangers hebben we - ondanks
de oproep in de Wijkkrant - (nog)
niet. We zoeken verder, want de
straattekenwedstrijd en de Sint
Maartenviering moeten ook dit
jaar door kunnen gaan! Vind je dat
ook? Help een handje mee. Nieuwe
buurtcomitéleden of gewoon wat
helpende handen bij de organisatie
van een buurtactiviteit, zijn zeer
welkom en nodig.
En vindt u dat een bepaalde kwestie
in de wijk aandacht van het
Buurtcomité verdient of heel hard
nodig heeft? Laat het ons even
weten! Schrijf of mail ons:
Fruinplantsoen 26, 3571 PP Utrecht,
email: tuindorpoost@tuindorpoost.nl.

Leerlingen van de Technasiumbrugklassen van het Gerrit
Rietveld College buigen zich de
komende maanden over een
ontwerp voor de speelplek in
winkelcentrum De Gaard.
Het gaat om een wedstrijd: uit
meerdere voorstellen zal een
winnend ontwerp gekozen
worden. Het is de bedoeling dat
dit ontwerp ook daadwerkelijk in
het nieuwe centrum gerealiseerd
gaat worden.

In april kun je stemmen
De leerlingen gaan kinderen van
basisscholen en Buitenschoolse
Opvang in de wijk interviewen.
Acht ontwerpen worden uiteindelijk
beoordeeld door een vakjury (opdrachtgever, gemeente en architect)
en tijdens een feestelijke bijeenkomst
in april gepresenteerd in het winkelcentrum. Bezoekers aan het winkelcentrum
kunnen op dat moment hun stem
uitbrengen. Uiteraard nemen ook
kinderen deel in de jury. Aan het
eind van de dag wordt de winnaar
bekendgemaakt.
Meer over de Nieuwe Gaard op
denieuwegaard.nl

Denk na over uw toekomstige woonwensen
Er is een nieuw woonplatform voor
senioren: Utrecht Voor later. Het
platform geeft informatie en tips
over hoe u een verhuizing zo goed
mogelijk regelt, welke nieuwbouwprojecten er in de buurt komen,
enzovoort.

Maar u leest er ook verhalen van
bewoners uit Tuindorp en Tuindorp
Oost. Zoals het verhaal van Riet van
der Meulen (92). Ze woont op de
zesde verdieping van zorgcentrum
Careyn Tuindorp Oost. In het zorgcentrum is een opnamestop voor
ouderen. In leeggekomen apparte-

menten wonen tijdelijk studenten.
Riet van Meulen vindt het er gezellig.
“Er is zelfs een baby geboren.”
Lees het verhaal van Riet van de
Meulen en van andere bewoners op
www.utrecht.voorlater.nl

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

Ook adverteren ?
Wij informeren u graag over
de mogelijkheden.
Stuur een bericht naar
redactie@tuindorpoost.nl
Tuindorp Oost • Nummer 1 • Maart 2017
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LatjlknxcovahtLenihil
Zo luidde de kop die de redactie
onder ogen kreeg toen we van
Stichting MEO (een ontwerpbureau
tevens leerwerkbedrijf voor jongeren
met een beperking) het voorstel voor
de nieuwe vormgeving voor de wijkkrant ontvingen. Natuurlijk wisten we
dat de tekst in een proef bestaat uit
potjeslatijn, maar het was toch even
schrikken. De redactie is al een tijdje
op zoek naar een meer eigentijdse

vormgeving. Stichting MEO heeft die
voor ons gemaakt. We horen graag
wat u ervan vindt.

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:
Kaspar Hanenbergh, Shirley den Hartog,
Margreet Jonge Poerink, Frans Jacobs.
Advertenties: Ams Slemmer
Vormgeving: Stichting MEO
Opmaak: Aard de Kruijf

Wie.. eurO.. Wie?
De wijkkrant (Stichting Wijkkrant
Tuindorp Oost) is met spoed op zoek
naar een nieuwe penningmeester.
Wat doet onze penningmeester?

Colofon

Meedraaien met de redactie, kan
ook (hoeft niet, mag wel). Maar wil
je alleen onze financiën bewaken en
beheren: je bent meer dan welkom.
Mail naar redactie@tuindorpoost.nl

• In nov/dec: met redactie begroting
opstellen, subsidie verantwoorden
en aanvragen, financieel overzicht
maken, ed (12 uur).

Adres:
Wevelaan 75
3571 XT UTRECHT
E-mail: redactie@tuindorpoost.nl
Website: www.tuindorpoost.nl
Facebook: www.facebook.com/WijkkrantTuindorpOost Stichting Wijkkrant
Tuindorp Oost
Rek.nr. NL70 INGB 0004 8655 41

• P er editie van de krant: facturen en
declaraties verwerken (4 x 4 uur).

Oplage: 3.000 exemplaren
Verschijning: 4x per jaar

• In sept: jaarlijkse donaties Club van
50 verwerken (2 uur).

Sluitingsdatum kopij: 17 mei 2017
Bezorging: 17 juni 2017

Advertentie

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