-oost

Jaargang 23
nummer 2
Juni 2017

WIJKKR ANT TUINDORP OOST

De grootste voortuin van Utrecht?
Dat zou best eens kunnen! Is het
u opgevallen dat er dit jaar heel
andere planten in staan? De vier
grote tuinvakken in het groen tussen
de Troosterlaan en van Everdingenlaan zijn nu ruim tien jaar in zelfbeheer bij de bewoners. We spreken
met Rico, die het initiatief nam om
na de wegbezuinigde rozenperken
iets nieuws te bedenken.

Saaie struiken
“De voorwaarde van de Gemeente
was draagvlak en zelfbeheer. Dat
draagvlak was met vijftien handtekeningen van omwonenden snel
geregeld. Het zelfbeheer doen we al
ruim tien jaar. De start ging niet heel
vlot. De onderhoudsploeg wel, maar
de eerste aanplant was – hoe zal ik
het zeggen – niet zo aansprekend.
Een beetje saaie struiken, zeg maar.
Toen hebben we een alternatief
beplantingsplan gemaakt. Dat beviel
een stuk beter, die planten hebben
er tot 2016 in gestaan. Sommige

“ De eerste aanplant
bestond uit
wat saaie struiken ”

planten, zoals het riet, waren wat
te groot gegroeid. Ik heb er mijn
schop op gebroken en kreeg nog die
wortels niet weg. Nadat een aannemer met een graafmachine die
hardnekkige wortels had verwijderd,
zijn er eind 2016 nieuwe planten in
de perken gekomen.’’

Goed voor de sociale contacten
“Tussen april en november doen we
maandelijks het onderhoud met een
grote groep aanwonenden. Dat is
hartstikke gezellig, we eindigen altijd
met koffie. De sociale component
is heel belangrijk en draagt de activiteit van het schoffelen, wieden en
harken. Het is een bindmiddel voor
de buurt. Je moet niet vergeten dat
de eerste generatie bewoners van
Tuindorp Oost allemaal ongeveer
tegelijkertijd gestart in de jaren
zestig. Ze zaten in een vergelijkbare levensfase, met kinderen op
de basisschool. De mensen uit de
tweede woongeneratie zijn wat dat
betreft meer verspreid en zitten in
ver-schillende levensfasen. Samen
tuinieren is dan een prima manier om
snel je buurtgenoten te leren kennen.
Nieuwe bewoners doen bijna altijd
graag mee. Kinderen mogen

“ De sociale

component draagt
het schoffelen,
wieden en harken ”
overigens ook meedoen. En als op
een bepaalde leeftijd de ledematen
wat te stram worden voor al dat
gehark, dan mogen ze in ieder geval
aansluiten voor de koffie.’’

Bijzondere magnolia
‘’Let goed op in juli en augustus, dan
gaat de nieuw geplante Magnolia
Grandiflora bloeien. De naam zegt
het al: deze magnolia heeft prachtig
grote witte bloemen van wel twintig
centimeter doorsnee. De tuin krijgt
daarmee een heel andere sfeer dan
voorheen. Van een heemtuinachtige
sfeer met veel grassen zijn we overgestapt op beplanting met wintergroene heesters, maar ook bollen en
hortensia’s. En natuurlijk die bijzondere magnolia. We heten immers
niet voor niet Tuindorp!”
Ook enthousiast geworden?
Spreek de bewoners gerust aan
als ze aan het tuinieren zijn op een
zomeravond.

Pennenlikker wordt molenaar
We zijn op bezoek bij Roel Bennink
op de Obbinklaan. Hij is onlangs molenaar geworden, met diploma en al.
We zijn nieuwsgierig en stellen Roel
enkele vragen en natuurlijk nemen
we ook een kijkje bij zijn molen.

Hoe word je in vredesnaam
molenaar?
Roel, met een beetje verbazing in
zijn stem: “Dat wist ik eigenlijk ook
niet voordat ik eraan begon. Drie jaar
geleden wist ik eigenlijk niets van
molens.” Zijn formulering verraadt
een andere achtergrond: “Ik was
totaal onbekend met het fenomeen.
Toen ik een jaar gepensioneerd was,
dacht ik na over vrijwilligerswerk,
bejaardenbuschauffeur ofzo. Er zijn
honderden mogelijkheden, maar ik
zag niet meteen iets dat me aansprak. Ik was ondertussen bezig met
mijn hobby, schaalmodellen bouwen.
Ik was bezig met een houten model
van een windmolen. Om te kijken
of het model klopte, fietste ik met

mijn vrouw Pien langs de windmolen
Geesina, hier vlakbij in Groenekan.
Ik raakte in gesprek met de molenaarster. Ze vertelde dat de opleiding
ongeveer twee jaar duurt en dat
mijn leeftijd geen enkele bezwaar
zou zijn. Sterker nog, veel mensen
worden juist pas op latere leeftijd
molenaar. Ze zocht toevallig nog
vrijwilligers en ik ben direct begonnen. Het was er behoorlijk koud.
Na mijn tijd bij Geesina belandde
ik bij molen De Ster, daar staat de
kachel altijd aan. Aangezien het een
houtzaagmolen is, is er altijd iets
met hout te doen. Toevallig vond ik
timmeren altijd al leuk. Na ruim twee
jaar met theorieavonden met dikke
boeken en praktijkzaterdagen met
veel draaiuren op andere molens heb

“ Vlakbij Tuindorp

Oost stond Houtzaagmolen de Haas”
Advertentie

Wilt u uw woning in
Tuindorp Oost verkopen?

Je bent om van te houden!

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

M A R JA N
WILLEMSEN
Coaching

06 46196182
info@marjanwillemsen.nl
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ik in oktober het examen gehaald. Je
kunt wel zeggen dat ik inmiddels een
nieuwe taal spreek: molenaarstaal…”

Geen gevalletje van vader op
zoon dus... Wie ben je en wat
deed je voordat je molenaar
werd?
“Ik ben secretaris geweest van
een commissie die de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek van verschillende universiteiten beoordeelt.
Ik werkte op verschillende terreinen,
van Theologie tot Astronomie en
Bestuurskunde. Het leuke is dat van
bijna al die onderwerpen iets terugkomt in mijn nieuwe vak. Molenaarschap is cultureel erfgoed. Er zitten
sociale kanten aan en de windmolen
zelf is een vorm van vroege industrie
en techniek. Ook ben je een beetje
weerkundige. Kortom, er zitten bijna
net zoveel kanten aan als aan mijn
werk voor de universiteiten. Daar
komt bij dat ik altijd groot respect
heb gehad, als ‘hoogopgeleide pen-

nenlikker’ voor de mensen die in de
praktijk hun handen uit de mouwen
steken en met hun voeten in de
modder staan.”

Die houtzaagmolen waar je nu
werkt heet de Ster. Waar staat
die? Is dat niet in Lombok?
“Inderdaad, of beter gezegd aan de
Leidsche Vaart. De molen staat er
sinds 1741 en Lombok is er later omheen gebouwd. Er stonden destijds
wel 50 windmolens in Utrecht en
omgeving. Voor de broodvoorziening

“ Misschien vinden

mensen het te
oubollig: molens,
tulpen en klompen.
Ze vergissen zich echt”
had je immers per 300 inwoners een
korenmolen nodig. De molens stonden vaak op de stadsmuren om goed
wind te vangen. Industriemolens zoals de Ster stonden buiten de wallen
in wat we nu bedrijventerreinen zouden noemen. Wist je dat er vlakbij
Tuindorp Oost ook een molen heeft

gestaan? Geen poldermolen, want
dit gebied - toen de Oostveensche
landen - lag hoger dan de Vecht en
hoefde dus niet bemalen te worden.
Nee, er stond van 1630 tot 1848 een
houtzaagmolen. De molen heette de
Haas en stond op de plek waar nu
de Bibliotheek Tuinwijk staat, bij dat
plantsoen. De naam Zaagmolenkade
iets verderop herinnert ons er nog
aan.”

Roel, en wat vind je het leukst
aan je nieuwe vak als molenaar?
De veelzijdigheid van het vak. Dan
moet je echt mee naar de Ster, dan
kun je het zelf zien.
Er liggen diverse keukenplanken in
allerlei vreemde vormen. Roel lacht
hardop: ‘’Ik kan ook hier mijn creativiteit kwijt, dan heb ik weer een
gek plankje bedacht. Dat brandmerken we met ons eigen logo.
Mensen kunnen hier een uniek,
ambachtelijk en windgezaagd
product voor in de keuken kopen.’’
Roel legt uit: ‘’Er is echt een wereld
voor mij opengegaan die heel erg
met Nederland verbonden is. Ik heb

De fotograaf ziet Roel aan het werk
met het oprollen van de zeilen en
betrekt daar de bezoekers bij. Jonge
kinderen kijken hun ogen uit en zijn
helemaal enthousiast als ze mogen
meehelpen om de enorme zeilen
goed op te rollen

Nederland veel beter leren begrijpen.
Alle puzzelstukjes vielen op hun plek.
Het allerleukste is dat ik dat verhaal
mag vertellen aan de bezoekers.
Niet alleen aan kinderen, maar ook
ouderen die al jaren in de stad
wonen, hier altijd langs fietsen en
voor het eerst binnen komen. En
vooral ook die buitenlandse bezoekers, toeristen en ook vluchtelingen. Er komen mensen uit alle
windstreken over de vloer. De meeste
mensen weten niks als ze binnenkomen, ze denken dat ik pizzameel
maak. Als ze eenmaal bovenop de
stelling staan, zijn ze gefascineerd.
Misschien vinden mensen molens te
oubollig? Ze vergissen zich echt. Kom
eens op bezoek, als het flink waait
zagen we op zaterdagmiddagen. De
rest van de week is er een Molencafé
op het unieke molenerf.

Advertentie

Wil je jezelf wat aandacht geven?
Doe dan mee met een van onze inspirerende

Yoga Specials!
www.yogabijhetpark.nl | info@yogabijhetpark.nl |Blauwkapelseweg 115
Annemieke 06 532 05 353 | Dolores 06 111 53 717

voorlichting mondverzorging
gebitsreiniging
behandelen tandvleesproblemen
Poortstraat 77, 3572 HE Utrecht, tel. 030 2310034
www.dewittevrouwen.nl, Behandeling volgens afspraak
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Tuinieren bij De Driehoek
Schoffel is een heel gewoon Nederlands woord, maar als je uit Eritrea
komt en je moet schoffel uitspreken,
dan is dat minder makkelijk. Gumbot, de Eritreeër die elke maandag
in Ecologisch Tuinenpark De Driehoek werkt, spreekt het woord heel
behoorlijk uit, maar schiet onmiddellijk in de lach: hij moet zijn lippen
en tong in alle bochten wringen om
het er goed uit te krijgen. Zijn collega
Diab, die uit Syrië komt, bijt zijn tanden stuk op kruiwagen, ook al zo’n
raar woord. Vooral dat ’krui’. Lachen!

aan de slag..............

Gumbot en Diab zijn elke maandagochtend bij De Driehoek te vinden.
Ze werken daar als vrijwilligers voor
het onderhoud van de gemeenschappelijke paden en singels. Ze doen dat
met veel plezier. Henk Rienties, voorzitter van De Driehoek, ontfermt zich
tussen 10 en 12 uur over de mannen.
Als we ze tijdens de koffiepauze
vragen of ze het niet vreemd vinden
om hier in Nederland te werken
zonder dat ze daarvoor betaald worden, vindt Gumbot dat eigenlijk een
stomme vraag: “Ik krijg alles: eten,
kleren, schoenen, een huis… Dan wil
je toch graag wat terugdoen?” Een
huis? Jazeker, nadat hij statushouder
werd, heeft hij een kleine woning in
Lunetten gevonden. Hij kijkt uit naar
het moment waarop zijn vrouw en
de tweeling van zes jaar naar Nederland mogen komen. Hij kan bellen
en soms Skypen, maar wat zou hij ze
graag in zijn armen sluiten. Zijn ogen
twinkelen bij het vooruitzicht.
In dat opzicht is Diab hem voorgegaan. Hij woont inmiddels met vrouw
en twee kinderen, 5 en 14 jaar, in de
buurt van de Douwe Egbertsfabriek.
In december zijn ze overgekomen.
Ze zijn met het vliegtuig gekomen, in
tegenstelling tot Diab zelf; hij reisde
destijds te voet. “Ze hadden mij geen
reisgeld meegeven in Syrië. Toen ik
vertrok had ik schoenmaat 37, toen ik
hier aankwam maat 42,” grapt hij. De
grap en zijn stralende gezicht maken
duidelijk dat die ellende nu achter
hem ligt. Nederland is goed en mooi!
Dat vinden beide mannen. Als we
opperen dat België en Engeland ook
niet verkeerd zijn, geven ze toe dat
dat misschien zo is, maar die landen
zijn geen Nederland. Daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen.
Diabs kinderen gaan naar school
Advertentie
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hakken, harken, graven ..............

Waar een klein
initiatief groot
in kan zijn
Het initiatief van De Driehoek
om vluchtelingen in aanraking
te brengen met vrijwilligerswerk
krijgt veel positieve reacties.
We hoorden zelfs dat jullie een
prijs hebben gewonnen?
Henk Rienties, voorzitter van De
Driehoek: “We hebben maar liefst
twee Europese prijzen gewonnen. In
augustus 2016 kregen we de prijs voor
bijzondere sociale projecten op het
Europese Congres van Volkstuinders
in Wenen. Daarna volgde er een prijs
van de Raad van Europa, in het kader
van de week van de lokale democratie.
Twee grote prijzen voor iets dat in de
kern een kleinschalig initiatief is. We
werken één keer per week een ochtend

en zijn vijfjarige dochter spreekt
inmiddels beter Nederlands dan
haar vader. Nederlands is voor de
volwassen heren geen makkelijke
taal. Met elkaar praten ze Arabisch
en met Nederlanders proberen ze
het meestal eerst in het Engels. Henk
Rienties trapt er niet in: “Dat is het
nadeel van Nederland, bijna iedereen
spreekt hier Engels en dat maakt het
voor vluchtelingen heel verleidelijk
om ook Engels te spreken. Maar als
ze een betaalde baan willen vinden,
is het van groot belang dat ze goed
Nederlands spreken,” zegt Henk. Dat
beseffen Diab en Gumbot zich ook:
ze gaan bijna iedere dag naar de taalschool, terwijl ze eigenlijk liever bij
De Driehoek bezig zouden zijn. Het
werken in de tuin is hartstikke fijn,
maar dat kan niet altijd zo doorgaan.

met twee of drie asielzoekers of statushouders, meer is het niet. De betekenis
zit hem naast de waardering vooral
in de voorbeeldwerking. Zo gaat dit
voorbeeld, samen met vrijwilligerswerk
in een zorgcentrum hier in de buurt,
navolging krijgen in 27 andere steden
in Nederland.”

“ In Nederland zijn
we allemaal
een soort familie”

Was het project meteen zo’n succes?
“Het had letterlijk heel wat voeten
in de aarde. Drie jaar geleden kwam
gezondheidsinstelling Pharos met een
idee dat niet meer was dan ‘iets met
vluchtelingen en volkstuinders’. Samen
met de Utrechtse Vrijwilligerscentrale
is men toen naar het AZC gegaan om
te kijken of er belangstelling was. Het

“ Ik krijg in

Nederland alles:
eten, kleren, schoenen,
een huis… Dan wil
je toch graag
wat terugdoen?”
Het is een opstap naar een betaalde
baan. Ze willen aan de slag, zelf de
kost verdienen. Diab werkte vroeger
in de bouw; hij is gespecialiseerd als
marmerwerker. Hij heeft al gemerkt
dat er hier in Nederland minder met
marmer wordt gedaan dan in zijn
thuisland. Als zijn blik vanuit de tuin
afdwaalt naar het Gerrit Rietveldcollege geeft hij aan dat hij ook wel

aan zo’n gebouw met baksteen wil
werken. Gumbot ziet voor zichzelf
mogelijkheden in de handel: op de
markt of in een winkel.
De koffie is op en het is tijd om weer
aan de slag te gaan. Op weg naar de
singel, die vandaag aan de beurt is,
wordt er gevraagd of ze op school
al geleerd hebben wat een spiegel
is. “Ja,” roept Gumbat enthousiast:
“mirror!” “Ho, ho! Nederlands alsjeblieft”, commandeert Henk. Er zijn
verschillende spiegels: handspiegels,
kapspiegels, achteruitkijkspiegels,
lachspiegels. Nu gaan ze werken aan
boomspiegels. Boomspiegels, weer
wat geleerd.

idee was om paden te laten onderhouden, bomen te snoeien en oudere
tuinders te helpen met hun werk in de
volkstuinen. De eerste hobbel was dat
het UWV vond dat het om werk ging
dat normaal betaald zou worden en
dat mocht niet. De tweede hobbel was
de afstand van het AZC aan de Joseph
Haydnlaan naar Tuindorp Oost.
Gelukkig hebben we dat allebei
kunnen oplossen.”

Hoe is het voor vluchtelingen om
vrijwilligerswerk te doen?
“Vrijwilligerswerk is een vreemd begrip. Je werkt, maar je doet het voor
niks. We moeten het begrip iedere
keer goed uitleggen. We vergelijken
het met wat je voor je familie doet. In
de landen van herkomst zijn families
vaak heel groot. In Nederland is vrijwilligerswerk vergelijkbaar met iets
doen voor je familie. We zijn een soort
hele grote familie.”

De vrije ruimte rondom een boom
heet de boomspiegel. Deze boomspiegel is klaar!’

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

...bij kinderdagverblijf Villa Kakelbont.
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Agenda
Expositie bij LOKAAL
16 - 30 juni
Kunstenaarscollectief Zwart Zand
heeft weken gewerkt aan het project
Reis naar je dromen. Een project om
zwerfjongeren te helpen het ontwikkelen van intrinsieke motivatie om
hun eigen toekomst weer vorm te
geven. Vanaf 16 juni zijn de kunstwerken van de jongeren te bewonderen tijdens een expositie.
LOKAAL
www.lokaal.center
Jan van Galenstraat 83
Gilde Utrecht:
Op de fiets rond Fort de Bilt
21 juni, 19.30 - 21.30
Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie
was Fort de Bilt heel belangrijk, maar
sommige Utrechters hadden er last
van. Ontdek er meer over tijdens de
rondleiding en fietstocht. Aanmelden
is verplicht.
Gildewandeling:
Fort Blauwkapel
28 juli, 10.30 - 12.30
Onteigenen was te duur, dus werd
Fort Blauwkapel om de kern van het
gelijknamige dorp heen gebouwd.
Het fort is onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Tijdens de
rondleiding leer je meer over Fort
Blauwkapel. Aanmelden is verplicht.
Gilde Utrecht:
Waterlinie-fietstocht
26 augustus, 12.30 - 16.00 uur
Na een rondleiding bij Fort de Bilt
leidt de fietstocht je langs bijzondere
restanten van de verdedigingslinie
naar Fort aan de Klop. Aanmelden is
verplicht.
030 234 3252
post@gildeutrecht.nl (met vermelding
je uw telefoonnummer)
www.gildeutrecht.nl.
Concerten in Kerk Blauwkapel
27 augustus, 15.00 - 16.00
Concert van altviolist Joel Lipton en
gitarist Richard Marsden.
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24 september, 15.00 - 16.00
Muziek uit alle windstreken, gezongen door gemengd koor Nootabene,
onder leiding van Gerard Legeland.
Kerk Blauwkapel
www.onderwegkerkblauwkapel.nl
Tel. 228 73 42
O
Open
Atelier
At li
‘Ontdek je eigen kracht’
Maandagen, 14.00 – 15.30 uur
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.
Hendra Versteegde,
Tel. 06 160 89 838
hversteegde@gmail.com
Kunstzinnige.nl
Winklerlaan 365
Chin Neng Qigong
Vrijdagen,
14.00 - 15.00 uur staande les,
15.30 - 16.30 zittende les
Chi Neng Qigong is een vorm van
Chinese bewegingsleer die bijdraagt
aan verbetering van de concentratie,
conditie, weerstand en het zelfherstellend vermogen.
Aanmelden kan via
Obloem@hotmail.com
Nieuw Bleyenburg,
Jan van Galenstraat 6, Utrecht

Peuterclub
Dinsdag, woensdag en vrijdag,
10.30 - 12.00
Allerlei leuke activiteiten. Houd de
Facebookpagina van ´Griftpark Speelhonk´ in de gaten om van het laatste
nieuws op de hoogte te blijven.
Buurtbakkie
Dinsdag, 10.00
Met buurtgenoten koffie drinken in
de hal van Griftsteede.
Griftsteede / Griftpark
Van Swindenstraat 129, Utrecht
Tel. 272 28 88
www.utrecht.nl/griftpark
De Driehoek
In Ecologisch Tuinenpark De Driehoek
vind je 137 volkstuinen, een oase van
groen en rust. Je bent welkom om te
komen wandelen en te genieten van
de aangelegde tuinen. In de zomer
sluit het park om 20.00. Wil je meer
dan alleen komen wandelen? Schrijf
je in voor een tuin.
De Driehoek
Winklerlaan 151, Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl
www.driehoektuin.nl
Wil je jouw evenement onder
de aandacht brengen voor onze
agenda of op onze Facebookpagina?
Mail naar redactie@tuindorpoost.nl.
De volgende agenda loopt van half
september tot half december..

Veranderingen in het bestuur
MatTijs Veringa is één van de wijkbewoners die de
Wijkkrant leest. Hij zag de oproep ‘penningmeester
gevraagd’ en dacht: “Dat kan en wil ik wel.” MatTijs
is registeraccountant. “Zo doe ik meteen wat voor de
wijk. Lijkt me leuk.” Zo gezegd, zo gedaan. Welkom
MatTijs! Hij volgt Marijke Blécourt op als penningmeester. Ondertussen heeft Magriet Swiersta afscheid genomen als voorzitter van het wijkkrantbestuur. Redactielid
Frans Jacobs is haar opgevolgd als voorzitter, waardoor de redactie en
het bestuur verbonden worden. Wij willen alle vertrekkende bestuursleden hartelijk bedanken en de nieuwe leden welkom heten!

Kort nieuws

Van het
Buurtcomité

Jong + Oud = Goud matcht
senioren en studenten
Dankzij Jong + Oud = Goud zijn er al bijzondere vriendschappen ontstaan. De stichting koppelt senioren en
studenten. De studenten kunnen helpen met tuinieren,
taken op de computer, boodschappen doen, koken…
Maar natuurlijk is het ook gezellig om samen tijd door te
brengen en zo ontstaan er mooie vriendschappen. Sinds
begin dit jaar is het project gestart in Utrecht. Meer informatie of aanmelden? Kijk op stichtingseniorenstudent.nl.
Wij zijn benieuwd naar bijzondere contacten die gelegd
gaan worden. Dus doe je mee? Dan hoort de Wijkkrant
graag meer over jullie match.

Eind maart is het buurtcomité
aanwezig geweest bij de werkgroep die de ontwikkeling van De
Gaard begeleidt. Er is uitgebreid
gesproken over het inrichtingsplan van het nieuwe winkelcentrum en van de
directe omgeving. Vooral de verkeerscirculatie,
de verkeersveiligheid en de groenvoorziening zijn
aan bod gekomen. Er wordt goed opgelet dat de
bouw niet tot te veel overlast voor de omwonenden zal leiden. Ook aan de groenvoorziening is
ruime aandacht besteed; zo krijgt de Eijkmanlaan
in de toekomst een groenere uitstraling. In grote
lijnen staat het inrichtingsplan vast, de details
worden de komende maanden uitgewerkt.
De leerlingen van de Gerrit Rietveldschool
maakten een ontwerp voor een speelplek (circa
10 vierkante meter) op het nieuwe winkelplein.
De speelplek zal geen belemmering zijn voor
evenementen of de zichtbaarheid van winkels.
Een jury waarin onder meer ondernemers en
kinderen van de basisscholen zitten, kozen het
winnende ontwerp. Ook de bezoekers van het
winkelcentrum werden via een publieksprijs bij
het uiteindelijke ontwerp betrokken.

Sleutelkoning gezocht
Het Wevehuis is op zoek naar een nieuwe sleutelbeheerder. De huidige sleutelbeheerder stopt na twee jaar
trouwe dienst. Zolang er geen nieuwe sleutelbeheerder
is, kan het Wevehuis maar beperkt verhuurd worden.
Dat is jammer voor het Wevehuis, de buurt en het kan
gevolgen hebben voor de toekomst van het Wevehuis.
Zou jij de nieuwe sleutelbeheerder willen worden?
Stuur een mail naar post@wevehuis.nl voor meer
informatie of om je aan te melden.

De Survival Cirkel van Technasiumleerlingen Joop,
Sara en Bo heeft de voorkeursstemmen van de
vakjury en het publiek gewonnen. Op het multifunctionele speeltoestel in de vorm van een cirkel
kun je klimmen, spelen, schommelen en er vanaf
glijden.

Redactieleden voor de Wijkkrant
gezocht
De wijkkrant draait momenteel op een vrijwilligersredactie. Een paar handen, ogen en oren erbij zou heel
fijn (en gezellig) zijn. Zin om af en toe iets over de wijk te
schrijven, een interview te doen, ideeën aan te dragen?
Stuur een mailtje naar redactie@tuindorpoost.nl

De bouwvergunning is inmiddels verleend en
wordt onherroepelijk als de hele formele procedure rondom de aanvraag voor wijziging van het
bestemmingsplan is afgerond. Naar verwachting
zal de bouw rond oktober/november van dit jaar
van start gaan.
Half mei is er een Nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom De Gaard huis aan huis verspreid
daarin was meer informatie te vinden.
Nieuwsbrief gemist? Kijk voor meer informatie op
www.denieuwegaard.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
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In memoriam

Jelske Kuijper

Colofon

* 17 juni 1946 † 5 april 2017
Begin april bereikte ons het bericht dat Jelske Kuijper,
oud-redactielid van de wijkkrant, is overleden. Het nieuws kwam
niet als donderslag bij heldere hemel. We wisten dat Jelske een
ongeneeslijke longziekte had. Een paar maanden voor haar
overlijden heeft ze – met pijn in het hart - haar werk voor de
wijkkrant moeten staken. Het ging gewoon niet meer. Wel wilde
ze via de mail op de hoogte gehouden worden, en zo op afstand
het reilen en zeilen rond de wijkkrant blijven volgen. Zolang haar
gezondheid het toeliet, beantwoordde ze onze berichten met
korte mailtjes waarin ze haar goedkeuring over een onderwerp,
artikel of foto enthousiast met ons deelde. Zo was Jelske in onze
ogen ten voeten uit: betrokken en enthousiast. Ze heeft niet lang
in onze wijk gewoond. In 2015 dwong haar ziekte haar een huis
te zoeken zonder trappen. Zo kwam ze terecht in een flat aan de
Rumkelaan. Om de wijk en de mensen in de buurt beter te leren
kennen, meldde ze zich begin 2016 als nieuw redactielid. Met
haar kalme uitstraling en haar wijze, soms verrassende vragen,
bracht ze rust en levenswijsheid binnen de redactie. Haar eerste
bijdrage voor de krant was een artikel over de Kunstroute,
inclusief een interview met kunstenares Fenny Geyssen. Ze hield
van kunst en schilderde zelf ook. Ze was oprecht nieuwsgierig
naar mensen, naar hun belevenissen en ervaringen. Maar ze kon
ook prachtig verhalen over haar eigen levenservaringen. ‘Ik heb
een geweldig leven gehad’ stond er bovenaan haar overlijdensbericht. Wij twijfelen er geen seconde aan.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en andere nabestaanden
veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

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.
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Vormgeving: Stichting MEO
Opmaak: Aard de Kruijf
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Wevelaan 75
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