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Achter de voordeur van...

Hostel De Hoek van het Leger des Heils
Aan de Kögllaan bij de spoorwegovergang aan de Kardinaal de Jongweg
vind je hostel De Hoek. Wie het gebouw van buitenaf bekijkt, ontwaart
een groot, saai, donkergrijs gebouw in de vorm van een enorme schoenendoos; dicht, smalle horizontale groene of oranje of blauwe raampjes,
die ogenschijnlijk nauwelijks licht doorlaten: een soort bunker, zo lijkt het
wel. Je zult er maar in opgesloten zitten….
De werkelijkheid van het gebouw
is gelukkig heel anders. Het is geen
schoenendoos, maar de plattegrond
is eigenlijk een grote letter U met een
schitterende binnenplaats. De muren
daarvan zijn helder wit, waardoor
zelfs een opvallend licht gebouw is
ontstaan. De gangen liggen aan die
saaie buitenmuren, de kamers van de
bewoners daarentegen juist aan de
binnenplaats: op de begane grond
met openslaande deuren, op de etage
met een ruim ‘Frans balkon’.
Achter de voordeur is er ruimte voor
26 mannen en vrouwen met grote
problemen, veelal verslaving gepaard
gaand met een licht verstandelijke
beperking. Trouwens, niemand wordt
opgesloten: de bewoners kunnen
gaan en staan waar en wanneer ze
willen. Zij genieten er de liefdevolle
opvang door de medewerkers van het

Leger des Heils, die – gedragsproblemen of niet – met eindeloos
geduld en grote vasthoudendheid
werken aan het welzijn en de groei
van de bewoners, die het zo slecht
getroffen hebben in het leven.
Wendie Heikamp, de locatiemanager.

Angst voor overlast
Toen de instelling in onze wijk zou
komen, was er zeker angst en weerstand. Het was in de tijd dat men
algemeen inzag dat de toestanden
in de tunnel bij het Centraal Station
volstrekt onaanvaardbaar waren; er
moest menswaardige opvang komen.
Zeker toen ook nog duidelijk werd dat
in de nieuwe instelling het gebruik
van alcohol en andere drugs zou
worden getolereerd, sloeg dat
menigeen koud om het hart!
“Ja, natuurlijk,” reageert Wendie
Heikamp, de huidige locatiemanager:
“incidenten zouden niet uitblijven en

dus hebben mijn voorgangers toen
direct een Buurtbeheergroep in het
leven geroepen. Daarin wordt de
gang van zaken regelmatig met
buurtbewoners besproken. Ook
gemeente en politie waren en zijn
daarin betrokken. Onveilige plekken
in de wijk worden zo mogelijk aangepast, nachttoezicht ingesteld.”

Begeleiding van de bewoners
Ons gesprek gaat vooral over hoe de
bewoners worden opgevangen en
begeleid. Wat is er mogelijk met
mensen die niet beschikken over
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op echt werk lijkende bezigheden in
het groen of met hout (vogelhuisjes
maken bijvoorbeeld). “Eigenlijk is
dat meestal het hoogst haalbare,”
merkt Wendie op, “maar momenteel
hebben we toch ook een meneer in
huis, die na veel training en een
serieuze proeftijd, uiteindelijk een
vast contract heeft gekregen bij een
echte werkgever. Die verdient nu
het minimumloon. Een ware topprestatie!”

Kerstmis in het hostel
Wordt er hier in huis ook Kerst gevierd? “Nou, reken maar!” Anja, die
in huis verantwoordelijk is voor sfeer
en gezelligheid, bemoeit zich bij die
vraag onmiddellijk met het gesprek.

De verrassend mooie binnenplaats/tuin

een netwerk van nabije familie of
vrienden, en dat vaak ook nooit
gehad hebben, en die bovendien
vaak verslaafd zijn en verstandelijk
beperkt? “Wij beginnen altijd met
het hanteren van een strak dagritme:
zo en zo laat eten we; je hoeft er
niet aan mee te doen, maar buiten
die tijden valt er niets te halen. Dat
moet wennen. Maar er zijn bewoners
die niet tegen de herrie in de eetzaal
kunnen. Dat begrijpen wij ook wel
en daarom vinden we het prima als
ze dan hun broodje komen halen en
zich daarmee rustig terugtrekken in
hun kamer.”
Over kamer gesproken. Iedere bewoner heeft een eigen ruime kamer
met bed, tafel, stoel, kast en een
badkamer met douche en eigen
toilet. Ze mogen de kamer naar
eigen inzicht inrichten. Onderdeel
van begeleiding is het trainen van
bewoners om hun kamer op orde te
houden. Net zoals voor het verrichten
van klusjes in huis, staat daar vaak

een kleine beloning tegenover in de
vorm van waardekaartjes (geld kan
te gemakkelijk worden omgezet in
stuff!). Met die kaartjes kun je in het
huiswinkeltje iets fijns kopen: een
lekker geurtje bijvoorbeeld. En dat
werkt. Zelf verdiend!

Bedelen mag
Het is niet verboden te bedelen in Utrecht. Een buurtbewoonster wilde
altijd wat geven, maar vroeg zich ook af of dat wel slim is: wordt mijn
bijdrage niet besteed aan drank of drugs? Ze vroeg advies bij de medewerkers van het Leger des Heils en sindsdien komt ze iedere maand iets
nuttigs afleveren bij De Hoek: onderbroeken of zo….

Een andere belangrijke vorm van
begeleiding is de dagbesteding. Er
wordt van alles aangeboden: rommel
prikken in de buurt, (helpen) koken
voor de groep, schilderen, tuinwerk.
Lukt dat al regelmatig en goed dan is
een volgende stap: een zogenaamd
50/50-project. Daarbij gaat het om
Advertentie
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Terwijl ze bezig is cadeautjes voor de
bewoners in te pakken, vertelt ze dat
er een pastoraal medewerker komt,
die een echte Kerstdienst houdt,
uitgaande van het Lucasverhaal
van Jezus’ geboorte, de herders en
de engelen-in-de-gloria. De medewerkers zijn erbij vanuit hun geloofsovertuiging, maar dat geldt niet altijd
voor de bewoners. “Die houden het
vaak niet de hele dienst vol, maar
worden toch ook geroerd door het

verhaal dat op hun niveau wordt gebracht. Feest!” Mooi gedekte tafels,
drie-gangen-diner, koffie met gebak,
versierd huis, cadeautjes. Kerstmis in
De Hoek? Reken maar!

WeveHUIS weer open
Yogamatjes worden uitgerold, bridgekaarten geschud, knutselspullen
klaargelegd; het Wevehuis is weer open. Op 1 november opende ons
buurthuis zijn deuren op de nieuwe locatie aan de Aartsbisschop
Romerostraat in Voordorp. Een aantal groepen huurt er sindsdien
ruimte om hun hobby uit te oefenen, sommige ouders vieren er het
verjaardagsfeestje van hun kind en verschillende verenigingen
vergaderen er in de avond.

cv-ketel plaatsen, radiatoren ophangen, tapijttegels leggen en een
aanrechtblok plaatsen. De plafonds
zagen er nog goed uit, de toiletten
waren al betegeld en in één ruimte
lagen al plavuizen.

Ruimte huren in ons buurthuis
Het Wevehuis is het buurthuis voor de
wijken Voordorp, Veemarkt, Tuindorp
en Tuindorp-Oost en wordt gerund
voor en door de buurt.
Heb je binnenkort een vergadering,
wil je een feestje vieren, of zoek je
repetitieruimte voor je vereniging?
Huur dan één van de twee ruimtes in
het Wevehuis. Dat kost per dagdeel
(ochtend, middag of avond) 45 euro.
Een koffiezetapparaat, een waterkoker, kopjes en glazen zijn aanwezig,
evenals een koelkast. Koffie, thee en
etenswaren dien je zelf mee te nemen. Kijk voor meer informatie en de
agenda op www.wevehuis.nl

Wie helpt er mee?

Deze dames spreken elke woensdagmiddag af in het Wevehuis om samen creatief bezig
te zijn. Ze maken beelden van klei, lino-afdrukken, ze schilderen of werken met textiel.
Ieder doet wat anders, maar ze stimuleren en motiveren elkaar. En dat al twaalf jaar.

Veel tijd en werk
Christa Tober heeft lang gezocht
naar de nieuwe locatie voor ons
buurthuis. Ze is blij dat het gelukt is,
de moed zakte haar af en toe in de
schoenen. Christa is bestuurslid van
het Wevehuis en was al vanaf begin
dit jaar op zoek naar een geschikt
onderkomen. Voor de zomervakantie
moest het buurthuis de ruimte in de
Regenboogschool namelijk verlaten.
Christa had het voormalige café in

Voordorp al een poosje op het oog,
maar het duurde lang voordat alles
definitief rond was. Nu is er een
huurcontract getekend voor twee
jaar. Het pand werd al tien jaar niet
gebruikt en moest worden opgeknapt
en opgeruimd. Christa heeft er veel
tijd en werk in zitten, af en toe met
hulp van haar kinderen en vrijwilligers.
Ze hebben alles schoongemaakt, de
gordijnen gewassen en de muren
geschilderd. Christa liet een nieuwe

Christa klinkt net als begin van dit jaar
nog steeds enthousiast als ze vertelt
over haar plannen voor het buurthuis.
Naast het verhuren van de twee
ruimtes, wil ze graag dat buurtbewoners er binnen kunnen lopen en
samen een kop koffie drinken. Of
gezelschapsspellen lenen en boeken
komen ruilen. Daar is wel hulp bij
nodig, want Christa kan dat niet
allemaal alleen begeleiden. Vind jij
het leuk om zo nu en dan koffie te
schenken in het Wevehuis? Of hou je
meer van regelen en wil je wel in het
bestuur? Of heb je een ander idee
om aan ons buurthuis bij te dragen?
Meld je dan aan als vrijwilliger. Stuur
een mail naar post@wevehuis.nl.
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methode. Een paard begrijpt lichaamstaal beter dan gesproken taal. We
verdiepen ons in hoe een paard denkt
en leert. Zo ontstaat er wederzijds
vertrouwen en een goede band. We
oefenen hoofdzakelijk vanaf de grond
en soms in het zadel.”

Tussen de Hof van Tuindorp en de volkstuinen van de Driehoek ligt de
hobbyboerderij Het Lachende Paard. Hier staan de paarden Ollie, Duko,
Baila en Flo(ris) in de paddock. “De naam dankt deze plek aan het
beeldje boven de ingang van de schuur”, vertelt Sanne de Groot, “
het is een paardje met een big smile.”
“Voordat wij hier in 2005 kwamen,
liepen hier ook al paarden en geiten.
Mijn ouders hoorden via via dat dit
weiland vrij kwam. Ik kon toen mijn
wens vervullen en een paard kopen.
De geiten kregen we cadeau. Het is
een heerlijke plek om te onthaasten.”
Er is veel werk verzet in de loop der
jaren. Er werd een nieuwe schuur
gebouwd. Het dak van de schuur en
de paddock werden met een bijdrage
uit het Leefbaarheidsbudget van de
gemeente en crowdfunding aangepakt. “De kosten van kleine reparaties,
aan een hek bijvoorbeeld, en de verzorging van de dieren betalen we zelf.
Het dagelijkse werk: het vullen van de
waterbakken, voeren en uitmesten
– de mest gaat op de composthoop
van de volkstuintjes – doen we bij
toerbeurt met hulp van vrijwilligers.”
De paarden staan altijd buiten. “Hun
vacht beschermt hen genoeg tegen
kou en regen. Ze draaien hun kont in

de wind en wachten tot de bui over
is. In de schuilstal staan ze eigenlijk
alleen in de zomer als de zon fel

Het grijze ezeltje (links) is Anna, het andere is dus Elsa.

schijnt of als ze last hebben van de
vliegen,” legt Sanne uit. Sanne maakt
met Ollie graag lange ritten in het
bos en ze doet met hem mee aan
endurance wedstrijden (een soort
marathon voor paarden). “Maar
alles puur voor ons beider plezier.
We werken hier met de paarden
volgens de Natural Horsemanship

Vlnr. Sanne met Ollie, Nena met Flo en Ellis met Duko.
4
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In het weitje aan de andere kant van
het pad lopen de schapen, geit en
ezels. Het stuk waar nu nog containers
en bouwhekken staan, wordt, als de
nieuwbouw van de Hof van Tuindorp
voltooid is, weer weiland. “Lange tijd
was het in de plannen onduidelijk
wat de bestemming van dat stuk zou
worden. Op een informatiebijeenkomst werd er door de mensen uit de
wijk gepleit om er weer een dierenweide van te maken. En die komt er
dus!”

Er is één hoogbejaarde geit, Diva. Ze
heeft gezelschap van de ezeltjes Anna
en Elsa, vernoemd naar de hoofdpersonen uit de film Frozen. “Ze zijn ontzettend slim en genieten regelmatig
van een wandelingetje door de wijk.
Dan hebben ze veel bekijks. Leuk voor
Anna en Elsa en voor ons. De deur
naar de schuur is altijd open zodat

de dieren zelf in en uit kunnen lopen.
Dat is belangrijk want de vacht van de
ezels beschermt hen niet goed tegen
regen en kou.”

Verkeersactie Valetonlaan

Sannes moeder, Yvonne, vertelt dat de
schapen, Debra en haar dochters Vera
en Demi, worden geschoren. “Het
zijn Hampshire Down schapen en die
hebben een erg dichte, dikke vacht.
Om hen te beschermen tegen myiasis
(een dodelijke huidziekte die door
larven van de blauwe bromvlieg wordt
veroorzaakt, red.) worden ze in het

Op zaterdag 13 november zou
er actie worden gevoerd om af
te dwingen dat de gemeente de
verkeerschaos rond de Valetonlaan eindelijk aanpakt.
Wegens Corona besloten de
organisatoren de actievoerders te
vragen toch maar niet te komen
demonstreren. Toch waren ze
uiteindelijk niet ontevreden.
Voor de actie toonden meerdere
raadsleden interesse. De actievoerders hadden een verkeersregelaar ingehuurd en hebben de
mensen alleen gewezen op het
parkeerterrein aan de Kapteynlaan dat speciaal gemaakt is voor
En Wilma en John zijn de schapenscheerders.

voorjaar én de herfst geschoren. De
wol geven we weg. Ik heb geen tijd
om ook nog te spinnen,” grapt
Sanne.
Aan belangstelling is geen gebrek.
“We zijn ‘open’ als we hier aan het
werk zijn. We worden vaak aangesproken door mensen die willen
weten wat we hier doen, je moet
geen haast hebben want je bent zo
een half uur aan het vertellen,” zegt
ze lachend.
Als de nieuwbouw klaar is, komen
er Kunekune varkentjes bij. “Het zijn
vriendelijke en intelligente Maori mini
varkentjes. Ik heb zin om hen ook
weer van alles te leren”!
Meer verhalen op Facebook, Instagram
of www.hetlachendepaard.nl en als je
je wil aanmelden als vrijwilliger, mail
dan naar sanne@hetlachendepaard.nl

de Gaard. Dat wordt nu bijna niet
gebruikt. De mensen zijn uit zichzelf
naar het parkeerterrein gegaan en
zijn daar gaan staan. Het parkeerterrein stond na 2 uur helemaal vol.
Dat is het bewijs dat wanneer de
rijrichting wordt gewijzigd en het
winkelend publiek langs het parkeerterrein wordt geleid, ze niet langer
de wijk in rijden, zoals nu het geval
is. De wijk krijgt dan eindelijk haar
rust terug. Gemiddeld rijden er
volgens de actievoerders 2000 auto’s

de wijk in door de open verbinding
met de Eijkmanlaan. De hele achterliggende wijk heeft er last van. Ook
krijgen de winkeliers bij de hoofdingang dan de loop naar hun winkels
terug.Ze missen nu spontane aankopen omdat het publiek er bij AH
in en uit gaat. Vorig jaar hebben
de actievoerders een petitie aangeboden aan de wethouder Linda
Voortman, inmiddels getekend door
340 mensen.
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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.

Fiets kopen?
Als ik in mijn studententijd ’s avonds laat op
straat liep, kwam er weleens iemand naast
me fietsen die ‘Psst, fiets kopen?’ fluisterde.
De bestuurder van zo’n fiets had deze uit de
overvolle rekken van het station gejat, en
hoopte daarmee wat geld te verdienen voor
de nachtopvang. Of voor andere zaken.
Fietsendiefstal anno 2021 is compleet
andere koek. Zo werd mijn fiets pasgeleden
schaamteloos uit onze achtertuin gestolen.
Alwéér een dure fiets weg. In 2017 was het
vorige exemplaar met slot en al van het
Domplein meegenomen. In mijn zoektocht
naar een tweedehands vervanging, kwam ik
het ding toen tegen op Marktplaats. Voor
50 euro. Ik belde de dief, maar hij bleek de
fiets al te hebben verkocht. Hoewel ik de
politie het adres én het telefoonnummer van
de dief doorspeelde, konden ze destijds ‘niks
voor me doen’. Het bewijsstuk was immers
al verdwenen.

Van onze duurzaamheidsredacteur

Nimby (not in my backyard)
De aarde warmt op, natuurrampen als bosbranden, overstromingen nemen toe en biodiversiteit neemt af. Steeds meer
dieren en planten worden met uitsterven bedreigd. Wij mensen
zijn de boosdoeners, door teveel fossiel brandstofgebruik.
Windmolens en zonnepanelen geven wél schone energie.
Maar die willen we niet in onze achtertuin! (Oudere lezers zullen
zich herinneren dat deze uitdrukking stamt uit de Koude Oorlog, toen
Nederlanders wel bereid waren zich te verdedigen tegen Russische
oorlogsdreiging, maar geen kruisraketten duldden in hun eigen achtertuin.) Waar dan wel?

Is er genoeg duurzame energie?
In theorie kunnen we heel Nederland voorzien van duurzame energie
met behulp van onder andere biomassa, windmolens en zonnepanelen.
In de praktijk blijkt opslag van de opgewekte energie lastig. Opslag in bijvoorbeeld batterijen is nodig om de pieken en dalen op te vangen.
Bij windstille en bewolkte periodes wekken we weinig op, maar blijven
wel energie gebruiken voor licht, verwarming, vervoer, en industrie.
Zonder opslag van energie blijven we afhankelijk van fossiele brandstoffen. Nimby is een ander fenomeen dat we tegenkomen. Dit begrip
geeft aan dat veel mensen wel gebruik willen maken van schone energie,
maar niet de last ervan. Dus geen windmolens of zonneweides in mijn
achtertuin. Ook lezen we vaak dat het elektriciteitsnet niet berekend is
op de piekbelasting van grootschalig opgewekte energie.

Twee maanden na de fietsdiefstal uit onze
tuin had ik een déja vu. Ik keek op Nextdoor
en daar was hij, mijn Sparta! Ik herkende ‘m
meteen aan de turquoise krat en de gebloemde bagagedrager. Buurtgenoot Louise
had ‘m gevonden, hij stond achter haar huis
in de brandgang. Ze had een foto op Nextdoor geplaatst met de vraag of iemand de
fiets herkende.
Bijna euforisch nam ik contact met Louise op.
Zij reageerde verbaasd: de eigenaar van de
fiets had zich al gemeld en was ‘m al komen
ophalen. Dit kon niet waar zijn! Louise was
voorgelogen en ik was dubbel bestolen.
We lieten het er niet bij zitten. Als ware
detectives werkten we samen om het adres
van de nep-eigenaar te achterhalen. Die
informatie speelde ik door aan wijkagent
Tjerk Kramer. Niet dat ik dacht dat ik mijn
fiets ooit nog terug zou zien – ik had ook
allang een nieuwe gekocht - maar puur om
het principe.
Op een doordeweekse middag ging ineens
de deurbel en stond Tjerk voor de deur. “Ik
heb iets voor je,” glimlachte de wijkagent.
Achterin het politiebusje stond mijn Sparta. Er
is één probleem: nu heb ik twee dure fietsen
in mijn bezit. Dus, pssst…. fiets kopen?
6
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Genoeg ruimte op de daken!

Wat doe jij als stadsbewoner?
In Utrecht is er weinig plek voor windmolens en grote zonneweides. De
groei van het aantal zonnepanelen gaat echter zo hard dat Nederland
de koppositie in Europa van Duisland kan gaan overnemen. Als je door
onze buurt loopt, valt het tegen hoeveel zonnepanelen je op de daken
ziet. In de benchmark met andere buurten heeft Utrecht Noordoost met
18-20% toch de hoogste zonnepanelendichtheid van de stad. Zouden
we deze koppositie niet verder kunnen uitbouwen? Door de aandacht
te richten op wat wel werkt in plaats van wat niet? Wat in onze buurt
werkt is bijvoorbeeld de groenedakenactie voor meer natuur en
diversiteit. Deze acties lopen nu geheel zelfstandig door en breidt
zich in een soort olievlekwerking uit (helemaal verkeerde uitdrukking
natuurlijk;-)) Zou dit systeem ook niet kunnen werken voor een
gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen? Ik denk het wel. Veel
buurtbewoners ervaren namelijk keuzestress. Kies je voor kwaliteit
of prijs of combi van beide en waar moet je dan op letten? Is die

Bewoners van de Troosterlaan en Van Herwerdenlaan legden samen 27 groendaken aan met subsidie van de gemeente.
Wethouder Kees Diepeveen en raadslid Rachel Heijne kwamen een kijkje nemen en naar de ervaringen vragen.

leverancier wel betrouwbaar? Door keuzestress wordt de
keuze vaak uitgesteld en blijft het uit-eindelijk liggen. Doodzonde, want de tijd is nog nooit zo gunstig geweest. Energie
wordt steeds duurder, de zonnepanelen zijn nog nooit zo
goedkoop geweest en hebben nog nooit zoveel opgeleverd.
Met eigen zonnepanelen weet je 100% zeker dat je schone
energie opwekt. Dat geeft dan ook geen overbelasting van
het elektriciteitsnet. Wat je niet zelf gebruikt, wordt teruggeleverd aan het net dat dan wordt gesaldeerd (geld terug
hiervoor). Kortom, doen wat wel kan in plaats van Nimby.
Dus ik zeg laten we gaan voor Poed (panelen op eigen dak)
of Pomor (pannels on my own roof). Wie doet er mee?

al aangeven mee te willen doen. Schrijver van dit artikel,
Sandor Penninga is niet de techneut of deskundige op
zonnepanelengebied, maar wat hij wel kan is met een
groep geïnteresseerde buurtgenoten een gezamenlijke
inkoopaktie van zonnepanelen organiseren. Dit gaat niet
middels heel veel offertes aanvragen. Nee dit gaat via
wijkgenoten die deze stap al vóór ons hebben gedaan
en ervaringsdeskundigheid hebben met gezamenlijke
inkoop, met betrouwbaarheid van spullen en leveranciers.
Voordeel van gezamenlijke inkoop: geen uitzoekwerk en
keuzestress, korting en vooral ook varen op ervaringsdeskundigheid, bewezen betrouwbaarheid en garanties.

Doe het samen

Op naar een zonnig voorjaar met positieve (wat wel kan)
en zelf opgewekte energie van eigen panelen.
Reacties graag naar sandor@park2move.nl.

Jan en Ruth, Aart en Elisa, Matthias en Marijke, Hendrik,
Shalindra en Pablo, Lia, Gijs en Marjon, Martin en Rob hebben

Onze duurzaamheidsredacteur Sander leverde zoals gebruikelijk een gedegen en goed gedocumenteerd verhaal af.
Maar helaas: het was voor de wijkkrant te lang. U ziet nu de ingekorte versie. Maar mensen, die achtergrondinformatie
willen lezen, kunnen op de volgende sites terecht:
• overzichtsartikel over hoeveel groene energie Nederland nu opwekt: www.hier.nu/themas/stroom-en-gas/hoeveelgroene-stroom-wekt-nederland-nu-op
• VPRO tegenlicht, met onze eigen Utrechter, die een baanbrekende oplossing heeft voor buurtopslag van energie:
www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/speel~POMS_VPRO_6868249~robin-berg~.html
• AD. Overzichtartikel over stand van zaken in zonnepanelen land en korte geschiedenisschets van de groei die
de zonnepanelen afgelopen 20 jaar hebben doorgemaakt: www.ad.nl/wonen/nog-even-en-nederland-is-europeeskoploper-zonnepanelen~a791b799/
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Nieuwbouwupdate Hof Van Tuindorp
Het nieuwbouwproject Hof van Tuindorp begint
steeds meer gestalte te krijgen en vanuit onze kant
praten wij u graag even bij.

Gebouw Winklerhof: (voorheen Gebouw B)
Gebouw Winklerhof nadert haar einddoel, zoals te zien
op de foto.
Verdere afbouw aan de binnenzijde is in volle gang.

Gebouw Parkhof: (voorheen Gebouw C)
Ook gebouw Parkhof krijgt steeds meer vorm, alle
verdiepingen zijn tussen de steigers door goed zichtbaar.
In de bijgaande foto’s krijgt u een goed beeld van de
stand van zaken van de bouwactiviteiten.

Forthof en Buitenhof:
Beschreven wij eerder: die gebouwen zijn klaar en
bewoond.

Met dank aan Lithos Bouw & Ontwikkeling voor de
informatie.
Advertentie
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Ontwikkelingen rondom De Gaard
Recent hebben Hema en Ekoplaza hun deuren geopend, een mooie verrijking van het winkelaanbod.

Op de bijgaande foto’s vindt u Daniël Koers, bedrijfsleider van Ekoplaza en – in de lange jurk - Sarah van Woerkom, bedrijfleidster van Hema.

Lampionnen, liedjes en lekkers
Wat was het elf november ’s avonds druk bij de Beiaard! Ongeveer tachtig kinderen uit onze wijk kwamen
daar samen om Sint Maarten te vieren. Hun lampionnen vormden een zee van gekleurde lichtjes op het
donkere schoolplein. Er was voor iedereen eerst wat te drinken. Daarna zong het gezelschap luidkeels
samen, onder begeleiding van een gitarist; ‘Sint Maarten, Sint Maarten’ en ’Elf november is de dag’ klonk
het over het plein. Natuurlijk werd ook het verhaal van Sint Maarten verteld, deze keer vanaf de rug van
een paard.

Vervolgens trokken de kinderen in groepjes langs de deuren. Bij de huizen waar een kaarsje brandde, belden ze aan
om de bewoners toe te zingen. We hoorden nieuwe variaties op de bekende liedjes en zagen prachtige zelfgemaakte
lampionnen. Rond zeven uur werd het weer stil en donker in onze wijk. Tijd voor de kinderen om thuis de tassen om
te keren en het verzamelde lekkers te tellen.
Advertentie
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Valetonflat moet veel duurzamer
en mooier gaan worden
De Valetonflat aan de Obbinklaan staat een flinke renovatie te
wachten. De aanpassingen aan het
gebouw moeten niet alleen het
wooncomfort bevorderen en het
uiterlijk mooier maken, maar het
betekent ook dat de flat een stuk
duurzamer wordt. Wanneer de
renovatie gaat plaatsvinden, is nog
niet precies bekend.
Al meerdere jaren wordt er gesproken over een mogelijk renovatie
van de flat op de hoek van de
Obbinklaan en de Cohenlaan. Het
gebouw is aan onderhoud toe, is
slecht geïsoleerd en daarnaast bestond de wens bij de bewoners om
iets te doen aan het sobere uiterlijk
van de flat. Maar de financiering voor
de aanpassingen kwam nog niet
zomaar rond.
Uiteindelijk werd pas afgelopen
jaar tijdens een vergadering van de
Vereniging van Eigenaren (VvE) groen
licht gegeven voor de grootschalige
renovatie. De financiering kwam
uiteindelijk tot stand via het reservefonds van de VvE, een subsidie (via
de Subsidieregeling energiebesparing
eigen huis) en een lening bij het
Nationaal Energiebespaarfonds. Bij
elkaar bedragen de kosten van de
renovatie ruim een miljoen euro.

Een artist impression, al zal de kleurstelling net wat anders worden

geplaatst die zullen worden gebruikt
voor de algemene stroomvoorziening, zoals de lift en de verlichting
in de algemene ruimten.
Ook krijgen alle appartementen
nieuwe kunstofkozijnen, voorzien
van driedubbel glas (HR+++), dat
bestaat uit drie glasplaten met een
laag edelgas ertussen, waardoor het
een isolerende en geluidswerende
werking ontstaat. Ook moet het
uiterlijk van het gebouw er door een
schilderbeurt op vooruit gaan. Het
hele pand zal een witte kleur krijgen,
met uitzondering van de onderste
verdieping en de liftschacht die grijs
zullen worden geschilderd.

Brievenbussen naar buiten
Daarnaast is het plan om de brievenbussen te verhuizen naar buiten
onder de luifel. Dat biedt de mogelijkheid om de buitendeur te voorzien
van een slot, zodat de hal niet meer
voor iedereen toegankelijk zal zijn.

Betere isolatie en zonnepanelen
Er staat een flink aantal werkzaamheden op de planning. Zo moeten de
gevels worden voorzien van isolatieplaten met stucwerk, waardoor de
flat een stuk beter geïsoleerd zal
zijn. Daarnaast wordt het trappenhuis opgeknapt met dubbelglas en
worden op het dak 43 zonnepanelen
10
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Dit is vooral bedoeld om overlast
tegen te gaan van ongenode gasten
die zich in de hal of in het trappenhuis verschansen. Recent bleek op
een dinsdagochtend zelfs de intercom bij de brievenbussen uit de hal
te zijn gestolen.
Wanneer de renovatie precies plaats
zal gaan vinden, is nog onduidelijk.
In eerste instantie was het idee om
in de zomer van 2021 al te starten,
maar die planning werd niet gehaald
door problemen met de subsidie. In
december 2020 kreeg de Rijksdienst
Voor Ondernemend Nederland, die
verantwoordelijk is voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis,
zoveel subsidieaanvragen binnen
dat de subsidiepot ineens leeg was.
Die wordt wel weer gevuld, maar
de afhandeling daarvan laat even op
zich wachten. Nu lijkt het erop dat in
het voorjaar de eerste stap gezet kan
gaan worden.

Wist je dat...
… ruim drieduizend mensen de wijkenquête hebben ingevuld die het
Wijkplatform Noordoost afgelopen zomer uitzette? De resultaten waren
echter nog niet bekend toen de stukken voor deze wijkkrant klaar moest zijn.
Houd daarom de website wijkplatformnoordoost.nl in de gaten.
… er weer bijna tachtig groendaken in onze wijk zijn bijgekomen? In en rond
het Kouwerplantsoen en in de Troosterlaan/Van Herwerdenlaan vroegen
bewoners samen subsidie aan en kochten sedumplantjes in.
… onze wijkgenoot Mees met Spikkels & Bitchez een (superkorte) parodie
op ‘Baby it’s cold outside’ schreef en daarmee naar eigen zeggen dit kerstnummer redde? Luister ‘Baby, I’ll Drive You Home!’ op Spotify of via
spikkelsandbitchez.com.
… de bewoners van de Wevelaan bloembollen in hun boomspiegels hebben gepoot?
En wij daar in het voorjaar natuurlijk een kijkje gaan nemen!
… de bewoners van de Hamakerlaan samen hun boomspiegels hebben
opgefleurd met planten?

Adverteerders en donaties
Graag willen wij onze trouwe adverteerders hartelijk danken voor de bij ons geplaatste advertenties en ook onze Club
van 50 voor hun bijdrage voor dit jaar. Hopelijk mogen wij ook in 2022 rekenen op uw bijdragen.
Leest u ook graag de Wijkkrant Tuindorp-Oost en wilt u ons steunen zodat wij ook in toekomst de Wijkkrant kunnen
blijven maken? Het zou fijn zijn als u dan toetreedt tot de Club van 50, een groep wijkbewoners die ons al jarenlang
financieel steunt. Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op rekeningnummer NL70INGB0004865541 ten name van
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost. Elk bedrag is welkom! Alvast hartelijk dank namens bestuur en redactie.

Kerstwens 2021

De redactie van Wijkkrant Tuindorp-Oost wenst u mooie Kerstdagen toe en
een goed en gezond 2022!
Advertentie
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Bij deze foto van het pleintje op de Naberlaan ging de aandacht van de lezers niet uit naar de
speeltoestellen (met de ‘’Blauwe Bol’’ als een soort buurtmonument dat moet hopen niet
gesaneerd te worden bij elke speeltoestelmodernisering) , niet naar de huizen of naar de kinderwagen, maar naar de auto’s in de straat. Irene van Aast (levenslang buurtbewoner?) noteert de
Opel Rekord van haar ouders voor de deur bij Naberlaan 3 en dateert de foto van voor 1974.
Immers, er is nog vrij zicht op de Jordanlaan. De auto ernaast is van de familie Spronk. Zij vermoedt
een NSU Prinz of een Simca 1000, met de motor achterin. Uw redacteur denkt aan een Skoda
1000MB. Ook deze foto is afkomstig uit de prachtige beeldcollectie van Het Utrechts Archief.
De nieuwe historische foto is geen raadplaatje zoals u gewend bent, maar
misschien wel het begin van een nieuwe serie. Het betreft de naamgevers van
de wijk Tuindorp-Oost. Wie waren dat eigenlijk? De Boekelaan is niet genoemd
naar Kees Boeke, de Wichmannlaan niet naar Clara Wichmann. Maar wie waren
het dan wel? Om te beginnen zoeken we er maar een foto bij. We zien allemaal
geleerde (pardon, hooggeleerde) heren, hoogleeraren aan de Uni. Geen dames,
excuus. Is de Professor Johanna Westerdijklaan - in Tuindorp - de enige naamgevende dame-laan? Laat het ons weten!
Misschien is het leuk als u van uw straat uitzoekt wie de naamgever is, aan de
redactie een soort mini-cv opstuurt met een afbeelding erbij? Dan hebben we
in onze wijkkrant een nieuwe rubriek.

Naamgevers van de Obbinklaan, de Vooysplantsoen, Lamerislaan en Ornsteinsingel?
Advertentie
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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.
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