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Achter de voordeur van...

Jan van Oord

Het meetingpoint voor
Oekraïense vluchtelingen
Vier dagen in de week staat de deur van de huiskamer in de Jeruzalemkerk open voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vrijwilligers uit onze wijk
drinken koffie of thee met ze, luisteren naar hun verhaal en helpen ze met
praktische vragen over werk, school of een zorgverzekering. We spraken
met Jan van Oord, coördinator namens de kerk en Rosalie Tolenaar van
het Leger des Heils over dit hartverwarmende initiatief.
“Een oorlog is nooit onverwacht,
je ziet het aankomen”, zegt Jan.
“De inschatting was dat vijf miljoen
Oekraïners op de vlucht zouden gaan.
Let op, een deel komt naar ons”,
schreef Jan in een mail naar de
kerkraad. “We kunnen er maar beter
op voorbereid zijn.”
Rosalie vertelt dat de Protestantse
Diaconie Utrecht (PDU) startte met

zoeken naar gastgezinnen om
vluchtelingen te kunnen huisvesten.
Dat is intensief voor deze gezinnen
en de PDU wilde daarom nog wat
aanbieden voor de vluchtelingen: de
meetingpoints. Ze benaderde kerken
met de vraag om een ontmoetingsplek onder hun hoede te nemen.
“Er zijn zes meetingpoints in Utrecht,
we kijken wat er nodig is en of we
moeten uitbreiden.”

Gastgezinnen en vrijwilligers
De opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne is in Utrecht strak geregeld.
Als ze aankomen op het station,
vangen vrijwilligers ze op. In de
Jaarbeurs volgt een intake en
screening met welk gastgezin er een
match is. Dit gaat snel, ze zijn zo kort
mogelijk in de Jaarbeurs. “Er is voldoende aanbod van gastgezinnen”,
volgens Rosalie. “Als het niet werkt,
kunnen mensen doorschuiven naar
een ander gezin.” De Oekraïners
krijgen een bankpas met een weekbudget en BSN-nummers worden
geregeld. “Utrecht onderscheidt zich
op een goede manier”, vindt Jan.
Ruim tweeduizend mensen uit
Oekraïne zijn tot nu toe in de
Jaarbeurs geregistreerd, ruim zevenhonderd daarvan zijn in Utrecht geplaatst. Rond de Jeruzalemkerk zijn er
inmiddels 25 gastgezinnen op initiatief
van de PDU. Er zijn daarnaast locaties
van het Leger des Heils, het Rode
Kruis en het COA.
De huiskamer in de Jeruzalemkerk is
op maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag van elf tot vier uur open
voor vluchtelingen. Niet alleen voor de
mensen die bij gastgezinnen in onze
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wijk verblijven, iedereen die Oekraïne
ontvlucht is, kan terecht. “In eerste
instantie hebben we een rooster
met eigen mensen gemaakt, maar
inmiddels zijn er ongeveer vijftig
vrijwilligers betrokken, een groot
deel komt uit de wijk”, zegt Jan.
Er kwamen meer dan honderd
mensen naar de bijeenkomst die de
kerk organiseerde om vrijwilligers te
werven voor het meetingpoint.
“Het leeft echt.” Ondanks de nare
aanleiding, zorgt het voor meer
cohesie in de wijk. Je geeft op een
andere manier invulling aan het
wonen in Tuindorp-Oost, zegt Jan
daarover. “De oorlog komt dichterbij,
mensen reageren daarop, ik ben
aangenaam verrast.”
Luisteren, kleding en taalles
Mensen komen met verschillende
redenen naar het meetingpoint.
Ze willen hun verhaal kwijt kunnen,
anderen ontmoeten of praktische
informatie over ‘hoe kom ik aan
werk’, of ‘kunnen mijn kinderen naar
school’. Sommigen spreken Engels,
andere alleen Oekraïens of Russisch.
“Met een app communiceren we”,
zegt Jan. “Het is veel met handen
en voeten en lachen om elkaars
miscommunicatie”, vult Rosalie aan.
“Er komen mensen die dicht bij het
front woonden, tot mensen die geen

oorlogsgeluid hebben gehoord”, zegt
Jan. “We weten vooraf niet wat hun
verhaal is, we luisteren gewoon.”
“Een vrouw moest haar man achterlaten in Oekraïne. In het begin was
dat moeilijk voor haar. Maar ze
besloot: ‘het is een feit en hier moet
ik het mee doen’ om het daarmee
emotioneel af te sluiten.” Rosalie
vertelt over een gesprek dat ze had
met een bezoeker van de huiskamer.
Ze is er van onder de indruk.

dan op aansluiten met het aanbod.
“Misschien moeten we gaan werken
met vaste dagen en tijdstippen voor
bijvoorbeeld vragen over werk.” De
plek gaat zich wel bewijzen denkt
Jan. De oorlog en de gevolgen
daarvan zijn voorlopig niet voorbij.
“Dit is iets voor de langere termijn.”

Taalles en kledingbeurzen zijn in
trek bij de meetingpoints. “Mensen
willen graag de taal leren en zijn
licht bepakt deze kant op gekomen”,
volgens Rosalie. “Ze hadden vooral
winterkleding bij zich en nu is het
mooi weer.” De vrijwilligers in de
Jeruzalemkerk organiseerden begin
mei een kledingbeurs. Mensen uit
hun netwerk leverden daarvoor veel
goede kleding aan. Samen met een
aantal Oekraïners zochten de
vrijwilligers de kleding uit. “De markt
was een groot succes”, zegt Jan. Er
kwamen bijna zeventig mensen op
af. Toch bleef er kleding over en die
is doorgegeven aan de vluchtelingen
in het Starlodge-hotel en aan het
Leger des Heils. Jan verwacht dat ze
de kledingbeurs over een tijd zullen
herhalen.

Misschien is er op korte termijn
geen hulp nodig, maar zodra er meer
activiteiten worden aangeboden
wellicht wel.

Sinds kort geeft een stel docenten,
betrokken bij het initiatief ‘Taal doet
meer’, elke woensdag Nederlandse
les aan de vluchtelingen.
De Jeruzalemkerk houdt daar een
zaaltje speciaal voor vrij. Ze hingen
er een TV op en een poster met
zonnebloemen. Binnenkort biedt het
meetingpoint ook Engels les aan.
“Dat geeft ze meer armslag voor de
toekomst”, zegt Jan daarover.
De aanloop in het meetingpoint is
wisselend. “We willen weten wat de
behoeftes van de Oekraïners zijn en
met een enquête brengen we dat
in kaart”, zegt Jan. Ze willen daar
Advertentie
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Wil je graag een steentje bijdragen
aan het meetingpoint? Mail dan naar
meeting-point@jeruzalemkerk.nl

Naschrift van de redactie:
Toen het interview werd afgenomen
was het meetingpoint vier dagen in
de week open. Vlak voor dit nummer
naar de drukker ging, kwamen er
minder vluchtelingen naar Utrecht en
bezochten nog weinig Oekraïense
gasten de huiskamer van de
Jeruzalemkerk. Het meetingpoint
is nu open op woensdag- en
donderdagmiddag voor taallessen
en er wordt nog bekeken aan welke
andere activiteiten behoefte is.
Kijk op www.jeruzalemkerk.nl/oekraiense-vluchtelingen-meetingpointtuindorp-in-de-jeruzalemkerk.

Koningsdag op het Kouwerplantsoen

Maar liefst twee jaar heeft het draaiboek voor Koningsdag op de plank
gelegen. Maar eind april was het dan echt zover: de kinderen konden zich
weer volop in het feestgedruis storten op 27 april.
“Toen we eind vorig jaar hoorden dat
in de lente de coronabeperkingen
van de baan zouden zijn, zijn we
gaan vergaderen,” vertelt Laurens.
De organisatie is in handen van Kim
Linge, Almer en Michiel. Zij hebben al
wat jaren ervaring. Voor Lies, Meike
en Laurens is het de eerste keer dat ze
Koningsdag op het Kouwerplantsoen
organiseren. “We hebben gekeken
of de spelletjes niet eens moesten
worden aangepast en we hebben
het gehannes met contant geld
vervangen door het gebruik van een
QR-code om de tickets te kopen. Dat
scheelt heel veel. Op de basisscholen,
de BSO en huis aan huis zijn flyers verspreid. Bijna alle winkels van de Gaard
hebben ons dit jaar flink gesponsord!

We verwachten, ondanks het feit dat
er ook veel gezinnen op vakantie zijn,
zo’n 200 kinderen met hun ouders.”
Op 26 april in de avonduren worden
de marktkraampjes en een paar
tenten opgezet. De vlaggetjes
wapperen vrolijk in de wind…. De
weersvoorspelling is gunstig, er wordt
geen regen verwacht.
In de vroege ochtenduren van 27 april
worden de springkastelen en allerlei
spelletjes over het grasveld verdeeld.
De kinderen van 2-6 jaar kunnen zich
vermaken in het spelletjesdorp en
voor de leeftijd van 7-12 jaar is er een
wedstrijd met tien behendigheidsspelletjes. Voor alle kinderen is er een
prijsje!
Én er worden lootjes verkocht waarmee leuke prijzen te winnen zijn die
door de winkeliers van winkelcentrum
De Gaard beschikbaar zijn gesteld.
Na het Wilhelmus laat Lies de toeter
schallen. Het is nog frisjes, maar bij
de stormbaan en het zaklopen gaan
sommige vestjes al uit. De muziek
zorgt voor een lekker sfeertje. Ieder
spel duurt tien minuten, dan wordt er

doorgeschoven naar het volgende
onderdeel. Na vijf rondjes kan iedereen even op adem komen. Met een
snackkaart kunnen onder andere
limonade, broodjes knakworst, cake,
ijs of chips worden gehaald. Er is keus
genoeg. Om kwart voor één is ook de
tweede ronde klaar. Terwijl de prijzen
van de loterij worden uitgedeeld,
berekenen knappe koppen de scores
van de spelletjes. De kinderen van
team 10 hebben het beste gescoord
op de tien onderdelen. Knap gedaan!
Een welverdiend applaus klinkt voor
de organisatie en alle vrijwilligers die
de spelletjes in goede banen hebben
geleid!

De muziek speelt nog een tijdje door,
zodat ook het opruimen een gezellige
afsluiting is.
Het is een heerlijke dag geweest!
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Werkzaamheden in onze wijk
Er wordt in en om onze wijk op verschillende plaatsen gewerkt. We
praten je bij over De Regenboog, de Bastionweg, Ezelsdijk en Hof van
Tuindorp.

Bastionweg is fietsstraat

Ezelsdijk en omgeving
Nadat twee scenario’s zijn uitgewerkt,
heeft de gemeente in een raadsbrief
op 19 april te kennen gegeven graag
met één scenario verder te gaan. Dit
bestaat uit een ondergrondse garage
voor auto’s en fietsen, een (discount)
supermarkt met een omvang iets
ruimer dan die op het Willem van
Noortplein, zes dagwinkels, een
gezondheidscentrum en rond de
90 appartementen waarvan
40 sociale huur. Met dit scenario wil
de gemeente een bijdrage leveren
aan de grote woningbehoefte in de

De Bastionweg is nu een fietsstraat,
waar de auto’s te gast zijn. De snelheid voor het autoverkeer is van
50 km naar 30 km verlaagd en er is
een voetpad aangelegd. Het grootste
gedeelte van de weg heeft inmiddels
een nieuwe laag, rood asfalt
gekregen. De aansluiting van de
Bastionweg op de Voordorpsedijk
wordt geasfalteerd van 8 tot en met
10 augustus. Dit gebeurt tegelijk met
spoorwerkzaamheden door de NS,
zodat er geen treinen rijden als de
gemeente dicht op het spoor aan de
weg werkt. Deze 3 dagen gelden er
omleidingen.
stad, aan het verbeteren van de
winkelstrip en aan het opknappen
van de openbare ruimte. Door de
beoogde supermarkt in omvang terug
te brengen en een gezondheidscentrum toe te voegen probeert de
gemeente tegemoet te komen aan
buurtbewoners die hier liever geen
(grote) supermarkt zien.
De volgende stap is het verder
uitwerken van dit scenario tot een
concreet schetsontwerp.
Tegelijkertijd werkt de gemeente het
Stedenbouwkundig Programma van
Eisen uit. In dit plan staan de voorwaarden beschreven. De gemeente
verwacht voor de zomer het schetsontwerp te kunnen presenteren.
4
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Nieuwbouw
Hof Van Tuindorp

Gebouw Winklerhof
Dit gebouw is begin april opgeleverd
aan de nieuwe bewoners samen met
het parkeerterrein met kentekenherkenning, de schanskorven en de
bluswaterbron. Ook aan het groen
is gedacht en de eerste struiken en
boompjes zijn geplant.
Wij heten de nieuwe bewoners van
harte welkom in onze wijk!

Gebouw Parkhof
Ook dit gebouw krijgt steeds meer
gestalte en zo op het oog is de
buitenkant bijna af. Men is volop
bezig om ook aan de binnenkant
progressie te boeken zodat nieuwe
bewoners in het najaar van 2022 hun
intrek kunnen nemen.
Hopelijk krijgt het groen dan ook nog
meer haar vlucht en zijn voorlopig de
grootschalige bouwprojecten in onze
wijk voltooid.

Parkeervisie gemeente Utrecht

De gemeenteraad stelde eind 2021 de parkeervisie vast, met het
mobiliteitsplan 2040 als basis. De hoofdlijnen van de parkeervisie zijn uitgewerkt in 6 delen, die elk over een onderwerp
gaan. Daarvan zijn er 2 samen met de parkeervisie vastgesteld:
parkeernormen en de aanpak betaald parkeren.
Hoe bevalt het wonen in Hof van
Tuindorp?
Graag zouden we een nieuwe bewoner/bewoonster willen interviewen
voor ons najaarsnummer. We horen
graag hoe het bevalt in Hof van
Tuindorp en wat de overwegingen
zijn geweest om voor onze wijk te
kiezen.
Aanmelden kan via:
redactie@tuindorpoost.nl

De Regenboog
Het schoolgebouw van De Regenboog en de gymzaal erachter worden
verbouwd. Na de voorjaarsvakantie
zijn de sloopwerkzaamheden gestart
en eind april begon de verbouwing.
Het pand wordt geïsoleerd, er komen
zonnepanelen op het dak en er
wordt een warmtepomp geplaatst.

1. Parkeernormen
In onze wijk zien we steeds meer mogelijkheden om gebruik te maken
van deelauto’s van diverse aanbieders én er komen steeds meer laadpalen.
2. Aanpak betaald parkeren
In onze wijk heeft betaald parkeren al geruime tijd geleden haar
intrede gedaan met veelal de venstertijden maandag tot en met
vrijdag, 06.00 – 11.00 uur. Dit heeft ervoor gezorgd dat de bewoners
in Tuindorp-Oost meestal goed kunnen parkeren in de buurt van hun
huis.
Overige delen
De gemeente werkt nog aan de 4 overige delen te weten:
• Fietsparkeren
• Parkeerhubs
• Aanpak parkeren en openbare ruimte
• Parkeren en toegankelijkheid
Zodra daar meer over bekend is, zullen wij daarover berichten.

In juli is de school klaar en na de
zomervakantie kunnen de kinderen
weer terug. Die krijgen tot die tijd les
op een locatie in Tuinwijk.
Meer informatie is te vinden op:
www.utrecht.nl/regenboog.

Bron: website gemeente Utrecht.
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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.

Bezorgd
“Bonjour, que voulez-vous manger?” vraagt de
serveerster in een restaurant in de buurt van
Père-Lachaise. We bestellen pommes frites voor
onze dochters en een maaltijd met een ‘verre de
vin rouge’ voor onszelf. Pling, doet de telefoon
van mijn man. Hij kijkt op het scherm en ik zie zijn
gezicht betrekken. Hij toont me het bericht: ‘Uw
pakket is afgeleverd bij de voordeur’.

Van onze duurzaamheidsredacteur
Sandor Penninga en Sander Ekstijn

Doe meer met minder energie
Door allerlei omstandigheden in de wereld stijgen de
energieprijzen. Van het dichtdraaien van de gaskraan
in Groningen tot wat verder weg het stoppen met gas
kopen van de Russen. Elk huishouden krijgt op termijn
met de prijsstijging te maken. Op cruijffiaanse wijze
zou je kunnen zeggen dat elk nadeel zijn voordeel
heeft.

We zaten er al een paar dagen op te wachten,
maar de bezorgdatum van ons pakket werd
steeds aangepast. Weer een dag later dan
gepland. En de volgende dag weer. Wanneer
je uitkijkt naar een aankoop wil je het zo snel
mogelijk in huis hebben. In dit geval kwam er een
extra complicerende factor bij: we gingen met
onze dochters naar Parijs. In het systeem van de
bezorgdienst was geen optie te vinden om het
pakket bij een afhaalpunt of bij de buren te laten
afleveren. Bij elk busje dat in de straat stopte
hoopten we dat het ons pakket was. Maar op
de vertrekdag naar Parijs was het nog steeds niet
bezorgd. Wij waren dat inmiddels wel.
‘Afgeleverd bij de voordeur’. Terwijl onze
dochters hun patatjes eten en naar het Franse
nieuws kijken dat op een tv-scherm achter ons
wordt uitgezonden, beginnen wij te bellen met
het thuisfront. Onze buren zijn zelf op vakantie en
kunnen niet helpen. Mijn ouders dan. Die hebben
ook een sleutel. “Je vader kan er over een half
uurtje zijn,” laat mijn moeder weten. Een half uur,
dat moet geen probleem zijn in deze wijk.
We proberen in tussentijd van onze maaltijd
te genieten. Op de tv verschijnen beelden van
gebombardeerde Oekraïense steden. Die mensen hébben niet eens meer een voordeur. Toch
zijn we niet gerust. Ik kijk in mijn contactenlijst
en vind het nummer van Erwin van vijf huizen
verderop. We bellen hem en hoewel hij zelf niet
thuis is, belooft hij één van zijn kinderen te
vragen om het pakket voor onze deur weg te
halen.
“Putain!” roept mijn dochter ineens, wijzend naar
het tv-scherm. Daar is het hoofd van de Russische
president te zien. “Nee, merde,” mompelt mijn
man. Ik glimlach ongemakkelijk naar de mensen
aan de tafel naast ons. Pling, doet de telefoon.
Erwin laat weten dat ons pakket is veiliggesteld.
Situatie onder controle. Opgelucht bestellen we
nog een glaasje wijn en besluiten er nu wél van
te genieten. Beter een goede buur, dan een verre
vin rouge op het verkeerde moment.
6
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Nu de prijzen stijgen zoeken mensen naar goedkopere en duurzamere alternatieven. Ook de overheid startte direct een nieuwe
campagne ‘Zet ook de knop om’. Er zijn drie manieren om wat
aan je energieverbruik te doen: 1. besparen (isoleren), 2. zelf
energie opwekken (o.a. zonnepanelen) en 3. door je eigen
gedrag te veranderen. In dit artikel gaan we dieper in op de
eigen gedragsverandering.
Inzicht in verbruik
Als je zelf meer inzicht krijgt in je energieverbruik, is het vaak
mogelijk dit verbruik te verminderen. Hoe kun je dit aanpakken?
Ga om te beginnen eens op zoek naar je energie-jaarafrekening.
Kijk naar wat je per jaar verbruikt aan gas in m3, aan elektriciteit
in kWh of warmte in GJ’s en water in m3. De volgende stap is te
onderzoeken hoe het verbruik is in de maanden van het jaar.
Zit hier een patroon in? En als je gegevens over meerdere jaren
bekijkt gaat je verbruik dan omhoog, omlaag of blijft het gelijk?

Als je woning voorzien is van een slimme
meter, dan is het vaak mogelijk om via een
app van je leverancier je verbruik per dag,
week, maand of jaar af te lezen.
Dit is superhandig en kan al veel inzicht
verschaffen. Bijvoorbeeld door de pieken
en dalen in verbruik te kunnen linken met
wat je gisteren deed (ovengerecht klaargemaakt of logees die allemaal hebben
gedoucht). Of hoe koud was het wel niet
in bijvoorbeeld februari vorig jaar ten
opzichte van dit jaar? En dat is dan terug
te zien in je gasverbruik.

Je kunt zelf veel verschil maken zonder op
comfort in te leveren. Veel apparaten (televisies, computers etc.) gaan op stand-by stand
en blijven dag en nacht energie lekken (1
watt sluipverbruik kost €4/jaar). Deze kosten
zijn te voorkomen door bijvoorbeeld een verlengsnoer met stekkerdoos te kopen met een
aan-en-uit-knop. Door alle stand-by apparaten op deze stekkerdoos aan te sluiten kun
je ’s avonds met de uitknop in één beweging
alle sluipverbruikers uitschakelen. En zo zijn
er vele tips die je helpen bij gedragsveranderingen die goed zijn voor milieu en energieverbruik. Zie het kader.

Sluipers en slurpers
Eenmaal de smaak te pakken kun je er
nog dieper in duiken en specifiek gaan
speuren naar je ‘sluipers’ en ‘slurpers’
in huis. Dan is het fijn als je een
apparaat hebt waarop je direct kunt
aflezen hoeveel energie je op dit
moment verbruikt. Dit kan bijvoorbeeld via de Toon-thermostaat
(Eneco) en bijbehorende app of via
een Geo Trio apparaat dat in zijn
display direct het huidige energieverbruik weergeeft. Met een
Toon of Geo Trio kun je van al je
apparaten in je huis gaan meten
wat zij verbruiken aan energie.
Wist je dat je met 1kWh stroom een
ledlamp van 5W wel 200 uur kan laten
branden? Had je een oude gloeilamp van
40W dan is dat nog maar 25 uur en bij een halogeenlamp van 100W is het na 10 uur al donker. Wat
verbruikt je koelkast in 1 week en die vriezer in de schuur?
Is het ECO-programma van je wasmachine echt het zuinigste
(start hem alleen als hij vol is en hang de was bij voorkeur
buiten op)? Met meten is weten kom je daar zelf achter.

Heel veel succes met je gedragsverandering en met jouw
‘Ontdek je lekje’.

TIPS
•
•
•

Jaarprogramma 52 Weken Duurzaam:
https://52wekenduurzaam.nl/
En bekijk de uitdaging voor week 15: meten=weten.
Workshops via Energie-U (meten=weten), EcoLogisch (voor de GEO TRIO – in juni weer te koop)
Referentie wat je met 1m3 gas kunt: globaal 3 keer
douchen en 6 keer koken of 1 uur verwarmen:
1m3 gas bevat evenveel energie als 9kWh stroom.
Douche korter, kouder en minder vaak, gebruik
bespaardouchekop en thermostaatkraan.
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Poortwachters bij de stadsentree
Na de oorlog was er behoefte
aan veel woningen. De stad
Utrecht kon daar pas na 1957
mee beginnen toen de
gemeentegrenzen werden
herzien. Het gebied waar
Tuindorp Oost nu ligt behoorde
eerst tot de gemeente
Maartensdijk. Tuindorp Oost
is helemaal ontworpen als een
wijk met veel groen maar ook
met alle ruimte voor de auto.

Lamerislaanflats - 1970

Lamerislaanflats - 2016 met regenboog

De drie hoge flats met twaalf verdiepingen langs de Eykmanlaan
werden gezien als ‘poortwachters
bij de stadsentree’. Ook het
zorgcentrum Tuindorp Oost was
met veertien verdiepingen duidelijk
aanwezig. Door de hoge spoordijk en
de nieuwe flats aan de Winklerlaan,
is het zicht nu wel veranderd, maar
nog steeds zijn de drie flats heel
herkenbaar als je Utrecht binnenkomt
via de Eykmanlaan.
De flats zijn gebouwd in 1970.
Eigenaar was destijds AMEV, nu a.s.r.
Veel werknemers van AMEV konden
een woning krijgen in de flats.
De flats zijn verdeeld in twee keer
een trappenhuis met lift en per
verdieping een twee-, een drie- en
een vierkamerwoning. Totaal zijn dat
216 woningen. Er zijn in de loop van
de jaren veel veranderingen
doorgevoerd. Nieuwe entrees en
gevel, voorzieningen in de woningen
en isolatie. Zo kunnen ze nog jaren
mee.
Eerste bewoner
Een van de eerste bewoners is Lily
Vinken, ze is 90 jaar. In september
1970 kwam zij met haar man en
8
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dochter van 8 te wonen in een vierkamerwoning op de tiende
verdieping. Haar man had een baan
gekregen in Utrecht en vanuit
Den Haag konden zij hier een
gloednieuwe flat gaan bewonen.
Ondanks dat Lily in het begin wel
veel heimwee had naar Den Haag,
woont ze nu tevreden in Tuindorp
Oost, sinds 2009 alleen nadat haar
man overleed. Een ruime en zonnige
woning met natuurlijk ook een
mooi uitzicht. Ze heeft veel zien
veranderen, Winkelcentrum ‘De
Gaard’ is een aantal keren op de
schop gegaan. De brand in het pand
van Evora in de nieuwjaarsnacht van
1981, was de eerste keer een van de
redenen om te verbouwen.
Ze herinnert zich die spectaculaire
brand nog, waarbij de hele buurt
kwam kijken.

Lily Vinken

Verder is de wijk natuurlijk veel
drukker geworden omdat Voordorp
en ook de Veemarkt zijn verbonden
met Tuindorp Oost. Fietsen durft Lily
niet meer vooral door het snelle
verkeer – ook elektrische fietsen –
en de versmalling op de Kapteynlaan.
De OV-verbindingen met telkens
andere buslijnen zijn ook niet handig.
Maar gelukkig komt ze overal nog
met haar auto.
De afgelopen twee jaar merkte Lily
dat de samenhang van de bewoners
minder is geworden. Vroeger was zij
penningmeester van de bewonerscommissie, die ook de belangen
behartigde van de bewoners van de
flats in de Rümkelaan en de Heijmans

De oude Gaard

van den Berghlaan, en zij kende
vrijwel iedereen. Nu herkent ze zelfs
bewoners van haar eigen flat soms
niet meer. Wel heeft ze gelukkig na
de lockdown haar gymklas weer op
kunnen pakken.
Lily blijft actief en heeft zich weer
aangemeld bij de bewonerscommissie. En wie weet kan nu
die rondreis naar Ierland doorgaan
die zij twee jaar geleden moest
annuleren!

Henwen

Huxley

Even voorstellen...

Henwen en haar broertje Huxley
In het decembernummer van onze wijkkrant vertelde Sanne de
Groot over haar plannen om Kune Kune varkentjes bij het Lachende
Paard te gaan huisvesten. In april gingen we een kijkje nemen.
Ze waren toen 3 maanden oud.

Dominique
met Henwen
en Huxley

Dominique Hommes, de vriend van
Sanne, is begonnen om Henwen en
Huxley een aantal kunstjes te leren
en hij vertelt enthousiast over deze
nieuwe bewoners. “Ze zijn, net als
de ezeltjes Anna en Elsa, vernoemd:
Henwen heeft haar naam te danken
aan het varkentje uit de Disneyfilm
‘Taran en de Toverketel’ en Huxleys
naam is van een biggetje dat speelde
in een kinder-tv-programma.”
Dominique laat zien welke kunstjes
ze al geleerd hebben. “Ik maak
handgebaren om mijn woorden te
ondersteunen. Ze maken oogcontact
en ze snappen wat ik zeg. Soms
hebben ze een nieuwe opdracht
binnen vijf minuten al door. Ze kijken

de kunstjes ook van elkaar af.” Op
commando lopen ze een rondje om
zijn benen of ze gaan tussen zijn
benen door. Ook achteruitlopen is
geen probleem. Ze weten dat ze
beloond gaan worden met een paar
rozijntjes.
Ondeugend
Als de rozijntjes op zijn scharrelen
ze vrolijk knorrend rond. “Je kunt
zien dat ze vrolijk zijn omdat ze
kwispelen. Bij angst gaat het staartje
tussen de benen en staat ie in een
krul dan zijn ze heel relaxed. De
staart is samen met de oren de meest
gevoelige plek. De ezels willen hen
daar nog wel eens bijten. Maar die
krijgen op hun beurt een knauw in
een poot en dan rennen de varkens
snel weg naar een plek waar de ezels
niet kunnen komen.” Het zijn net een
stel ondeugende kinderen.
Wroeten en knorren
Wroeten is belangrijk voor varkens.
“Hun favoriete eten, varkensmuesli,
strooien we daarom in de stal tussen
het stro zodat ze lekker lang bezig
zijn om hun kostje op te scharrelen.
Ze vinden het heerlijk om in de
modder van het slootje te wroeten
en ze kunnen daar ook verkoeling
zoeken. Maar dat is oppassen
geblazen want varkens kunnen

zwemmen. We hebben schrikdraad
moeten plaatsen, anders zijn ze zo
foetsie.”
Ze kunnen veel duidelijk maken met
knorgeluiden. Er zijn wel dertig verschillende variaties. Zo is hoog gepiep een teken van gevaar of angst
en klinkt er tijdens het eten zacht
gegrom. In Engeland wordt onderzoek gedaan naar de betekenis van
varkensgeknor. Volgens Dominique
komt er misschien ooit wel een
vertaal-app voor mensen die varkens
hebben.
Zo te zien en te horen hebben deze
twee het uitstekend naar hun zin.
Ze zijn goede leerlingen. “Je kunt ze
alles leren wat je een hond kunt leren
en meer,” zegt Dominique. Ik ga
nog trainen op ‘Zit’! ‘Blijf’! en ‘Geef
poot’! Er blijven altijd mensen staan
kijken als ik aan het oefenen ben.”
Applaus voor Henwen en Huxley!

Samen in het bad
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Basisschool De Beiaard viert 50-jarig lustrum met
bijzonder gebaar voor Oekraïense kinderen

Na meer dan een jaar uitstel door corona vierde De Beiaard
van 16 t/m 20 mei haar 50-jarig bestaan. Als slotspektakel
van een week vol feestelijke activiteiten voor de leerlingen,
was er op vrijdagmiddag een spetterende Parade.
Op het programma stonden muzikale optredens door de
kinderen, een verhalenverteller, een goochelaar, oud-Hollandse
spellen en een kinderkunstveiling. Alle groepen verkochten in hun
eigen marktkraam zelfgemaakte kunstwerkjes en lekkernijen.
De opbrengst van de Parade, totaal €4300,-, komt volledig ten goede aan
een goed doel, dat door de Leerlingenraad zelf is uitgekozen: de kinderen
in Oekraïne. In samenwerking met de Taalschool worden met de opbrengst
leesboeken aangeschaft, die geschonken worden aan Oekraïense en
anderstalige leerlingen.

Wist je dat...
… de coördinator Welzijn de Buitenhof, Carla van Dijck, dringend op zoek is naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen
bij de maaltijden, spelletjes doen, wandelen, fietsen, activiteiten ondersteunen. In de Buitenhof wonen mensen met
dementie en somatische klachten. Geïnteresseerd? Meld je aan door te mailen naar c.vandijck@careyn.nl
........ Duko, Flo, Baila en Ollie een nieuwe schuilstal nodig hebben en het Lachende paard
daarom een crowdfundingsactie is gestart? Doe je ook een duit in het zakje of wil je meer
weten over de actie? Kijk dan op www.geef.nl/nl/actie/schuilstal-voor-onze-paarden
........ LOOS in de even weken op vrijdag om iets na 3 uur in onze wijk staat op de hoek
Zwaardemakerlaan-Wevelaan? Kijk op loosutrecht.nl/aanmelden/ voor de hele route in
Noordoost en voor de laatste informatie.
....... het laatste stukje van de Lamerislaan is omgedoopt naar Gloria Wekkerlaan? In 2001
werd Gloria de eerste gekleurde vrouwelijke hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
...... Er 27 huishouden aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst over de collectieve aanschaf van zonnepanelen?
Iedereen kan nu zelf aanmelden met een code.
... op 4 juni jongstleden aan de Biltse Rading een herinneringsboom is onthuld ter gelegenheid ‘Utrecht 900 jaar’?
Rond de boom zijn voetstappen vereeuwigd; als daar de jouwe bij is, komen we graag met je in contact voor ons
volgende nummer.
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Kom jij onze redactie versterken?
Heb jij goede ideeën voor onze wijkkrant? En vind je het leuk om daar af en toe een stukje over te schrijven?
Kom dan bij de redactie! Onze wijkkrant verschijnt 4 keer per jaar en we overleggen 2 keer (online) per uitgave.
Er is veel ruimte voor eigen inbreng en we helpen elkaar om er elke keer een mooie wijkkrant van te maken.
Heb je belangstelling of wil je eerst eens kennismaken? Mail dan naar redactie@tuindorpoost.nl

Agenda
Onderwegkerk Blauwkapel
Oecumenische diensten
Oecumenische diensten in het kerkje Blauwkapel; aanvang 10.30 uur. Een dienst duurt
40 tot 45 minuten. Deze zogenaamde onderwegdiensten zijn bedoeld voor mensen die
letterlijk en/of figuurlijk onderweg zijn en zich interkerkelijk verbonden voelen.
De voorgangers zijn dan ook afkomstig uit diverse christelijke kerkgenootschappen.
Na afloop van een dienst wordt een kopje koffie/thee aangeboden.
Zondagmiddagconcerten
De Vereniging Vrienden van Blauwkapel organiseert gratis toegankelijke concerten op de laatste zondagmiddag juni,
augustus en september, van 15.00 tot 16.00 uur. De kerk is steeds open vanaf 14.40 uur.
• Zondagmiddag 26 juni spelen en zingen de Elckerlyc-speellieden volksmuziek uit de Brabantse en Vlaamse Kempen.
De speellieden begeleiden zichzelf op muziekinstrumenten zoals de doedelzak, draailier, hobo, klarinet, gitaar,
accordeon, viool, trom en draaiorgel.
• Zondagmiddag 28 augustus: Een orgelmuziek-estafette. Vier van de vaste organisten spelen op het monumentale
orgel gedurende 10 minuten hun favoriete muziekstuk.
• Zondagmiddag 25 september: Een cross-over van klassieke, keltische en ragtime muziek, gespeeld door Joel Lipton
(quintar) en Ricard Marsden (gitaar).
Na afloop is er bij droog weer op het terras voor het dienstgebouwtje gelegenheid om na te praten met de musici onder
het genot van een drankje (frisdrank € 0,50 en wijn € 1,00). Parkeren in Blauwkapel alléén in de parkeervakken op de Kapelweg en op het parkeerterrein aan het eind van de Kapelweg.
Zie voor meer informatie de website www.onderwegkerkblauwkapel.nl

Straattekenwedstrijd
•
•
•
•

Voor wie?
Wanneer?
Waar?
Aanmelden:

De kinderen uit Tuindorp-Oost van 4 t/m 12 jaar
Zaterdag 25 juni om 10.30 uur
Schoolplein van basisschool De Beiaard
Vóór vrijdag 24 juni, met naam, leeftijd en telefoonnummer
bij jbrink@xs4all.nl.

Huiskamer Jeruzalemkerk
Elke zaterdag staan koffie en thee klaar van 11.00 tot
12.30 uur. Loop je ook even binnen? Ingang is aan de
kant van Winkelcentrum de Gaard. Omdat een van de
Utrechtse Meetingpoints voor Oekraïners in de kerk is
gevestigd (zie pagina 1-2), is de doordeweekse opening
even komen te vervallen.

Koffieconcerten in de Tuindorpkerk
In juli en augustus worden er koffieconcerten georganiseerd op het 18e eeuwse
Ruprecht-orgel van de Tuindorpkerk. Deze orgelbespelingen starten rond 11.30 uur en
duren ongeveer een half uur, voorzien van een toelichting door de uitvoerende organist
met voorafgaand de mogelijkheid een kopje koffie te drinken.

•
•

Zondag 10 juli:
Zondag 24 juli:

Dorien Schouten
Wouter Koelewijn

•
•
•

Zondag 7 augustus:
Willeke Smits
Zondag 14 augustus: Peter van Dijk
Zondag 21 augustus: David Jansen
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Wie was Kapteyn
Op veel straatnaambordjes in TuindorpOost zie je wel dat de betreffende straat
is vernoemd naar een professor. Zo’n
straat heet dan bij voorbeeld “Prof. Zusen-zo-laan”, met daaronder vaak van
wanneer en tot wanneer en waarin zo
iemand professor was en aan welke universiteit. Soms zie je

alleen de naam, maar op het volgende kruispunt in de straat
vind je dan wel een straatnaambord met een verklarend
onderschrift. Maar zo niet op onze uitvalsweg naar Voordorp;
die heet gewoon zonder meer Kapteynlaan op alle bordjes
van begin tot eind. We hebben dus even moeten uitzoeken
wie de naamgever is van deze straat dwars door onze wijk.
En ja hoor, professor Willem Kapteyn.
Hij werd in 1849 in Barneveld geboren, hij ging er naar een
privéschool, net als zijn broer Jacob, die in Groningen hoogleraar werd. Uiteindelijk studeerde Willem af aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar tot doctor in 1872. Daarna
werd hij wiskundeleraar in
Maastricht en
vervolgens op
de HBS in
Middelburg,
waar hij vijf jaar
bleef en toen
terugkeerde
naar Utrecht, waar hij
hoogleraar wiskunde
werd. In 1918 ging hij
met emeritaat.
In 1927 overleed hij op
78-jarige leeftijd.

Met de camera onder de Professoren der Utrechtsche Universiteit. (Bron foto’s: Utrechts Archief.)
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