-oost

Jaargang 26
Nummer 1
April 2020

WIJKKR ANT TUINDORP OOST

Achter de voordeur van Peter en Trees Wessels
Peter en Trees Wessels wonen in Tuindorp-Oost en zijn de ouders van
Derk Wessels. Derk is een Utrechts beeldend kunstenaar die naam heeft
gemaakt in de Outsider Art in Nederland en het buitenland. Derk woont
in Overvecht in een complex voor begeleid wonen. Een gesprek met zijn
ouders.
“Derk werd in 1972 geboren,” vertelt Peter. “Na zijn geboorte zagen
wij meteen dat hij het syndroom
van Down had. De kinderarts werd
‘s nachts uit bed gebeld om het te
bevestigen. We wilden meteen zekerheid, geen valse hoop en niet verhullen.” Nog in het ziekenhuis werd
het advies gegeven om Derk op een
wachtlijst te zetten voor een plaats
in een instelling. “Dit advies hebben
wij niet opgevolgd,” zegt Peter.
“Dit kwam in ons leven en daar
moesten we wat mee. Dat was mijn
overtuiging.” Trees vult aan: “We
hadden geen voorbeeld, kenden
niemand met een kind met Down.
Ons leven nam een totaal andere
wending.”
Gewone school
Derk bleef thuis en groeide op met
zijn broer en jongere zusje. “Hij stak
op allerlei gebied veel op van zijn
zusje. Hij imiteerde haar spel en taal-

gebruik. We zochten hoe Derk zich
het best verder kon ontwikkelen.”
Na een lange zoektocht werd Derk
aangenomen in de kleuterklas van
de Kerschensteinerschool (huidige
Regenboogschool, red.), een reguliere
basisschool in Tuindorp-Oost. Dat was
een unicum in Nederland. “Er kwam
veel los na een interview met mij in
het blad KLIK,” vertelt Trees. KLIK
is een maandblad voor begeleiders
van mensen met een verstandelijke
beperking. “Overal in het land waren
er ouders die hun kind ook op een
gewone school i.p.v. op het Speciaal
Onderwijs wilden hebben. Later
hebben we samen met andere ouders
de V.I.M. opgericht: de Vereniging
voor Integratie van kinderen Met het
syndroom van Down”.

vraag van ons, maar ze vonden het
een prachtig aanbod”. Derk had
zijn plek gevonden. Hij leerde lezen
en schrijven met een aangepast
programma. Hij werd een verbindende factor in de klas.
Thuishulpcentrale
Trees vertelt verder: “Door de zorg
voor Derk merkte ik dat ik hulp nodig
had om ook genoeg aandacht aan
JanIsDeMan samen
met Derk in
Lauwerecht.

Na twee jaar begon de zoektocht naar
een basisschool opnieuw. Derk bleek
‘leerbaar’ en hij was welkom op de Dr.
Bosschool. “Ze zagen het niet als een
Bron: JanIsDeMan
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in aanraking gebracht met kunst.
Wij vonden zijn werk wel heel sterk,
maar we waren nog onzeker over
hoe goed hij was.” Na Derks jaren
op het Voortgezet Speciaal Onderwijs was er geen uitzicht op een
opleiding. Daar kwam verandering
in toen de zorgorganisatie Reinaerde
in 1992 het atelier de Daelse Hoek,
de voorloper van de Wijde Doelen,
in Utrecht opzette. Om daar aangenomen te worden moest Derk een
proef afleveren. Hij koos voor
schilderen, terwijl hij nog nooit een
kwast had vastgehouden. Peter
zucht: “We dachten ‘Derk, doe dat

onze andere kinderen te kunnen
geven. Maar waar vind je die? In
1978 kwamen we in contact met
twee andere echtparen met een
(meervoudig) gehandicapt kind.
Zij hadden ook een hulpvraag. We
keken bij elkaar wat er nodig was en
hoe je dat zou moeten organiseren.
Een jaar lang hielpen we elkaar en
in 1979 konden we met subsidie van
de stichting Kinderpostzegels ‘De
Thuishulpcentrale’ oprichten. We
bezochten mensen die onze hulp
inriepen, bij hen thuis. Wij vroegen
‘wat heeft u nodig?’ en zochten een
goede match met mensen die wilden
helpen. Ik zag hoe divers en ontzettend moeilijk het soms was. We
organiseerden bijeenkomsten voor de
vrijwilligers en gaven trainingen. We
hebben de organisatie door de jaren
heen in de hele provincie opgezet.
Ik heb er 10 jaar als coördinator
gewerkt. De organisatie bestaat nog
steeds, onder de naam ‘Handjehelpen’.”
Werk van Derk
Op de lagere school werd al opgemerkt dat Derk aanleg had voor
tekenen. “We hebben de kinderen
van kleins af aan in de weekenden
naar galerieën meegenomen en hen

|

Tuindorp Oost • Nummer 1 • April 2020

Geridderd
Derk vindt zijn prestaties heel gewoon. Als iemand vol bewondering
spreekt over een werk reageert hij
vaak laconiek met: “Ja, dat heb ik
gemaakt.” “Hij kan nog wel eens
voor verrassingen zorgen,” zegt
Peter. “In 2018 werd hij geridderd.
De genodigden hadden al naar een
groot aantal speeches geluisterd
en waren een beetje ingedut. Derk
haalde tot onze verbazing een papier
tevoorschijn, ging achter de katheder
staan en bedankte de burgemeester,
de koning én Maxima. De zaal was
meteen wakker geschud en Derk
had de lachers op zijn hand! Hij hield
een prachtige speech. Dat kan hij
wel op het moment suprême. Ja, we
zijn heel trots op hem.” “Er wordt
wel eens gezegd dat wij veel bereikt
hebben,” besluit Trees, “maar het is
Derk, die heeft veel bereikt.”
Je kunt atelier de Wijde Doelen aan
de Biltstraat bezoeken en Derk en
zijn collega’s daar aan het werk zien.
Of kijk op de website van de Wijde
Doelen: www.dewijdedoelen.nl

nou niet. Dit is de kans die je leven
kan veranderen!’ Maar het liep goed
af.” Derk werd aangenomen en in
1992 werd zijn eerste werk, ‘De
Schaapvogel’, in productie genomen.
Derk gebruikt diverse materialen en
beheerst meerdere technieken. Hij
had een solotentoonstelling in het
Centraal Museum in 2006. Er hangt
werk van hem in het Outsider Art
Museum in Amsterdam en ook in
musea in Engeland, China en Japan.
In 2018 werd ter gelegenheid van zijn
25-jarig jubileum als kunstenaar het
boek ‘Werk van Derk’ uitgegeven.
Het grootste kunstwerk is de muurAdvertentie
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schildering uit 2019 op een huis in de
Lauwerecht: een reproductie van een
lino van Derk door de Utrechtse
graffitikunstenaar JanIsDeMan.

Speeltuin de Pan
Sinds 1 maart is hij weer open:
Speeltuin de Pan. Een mooie plek
in Tuindorp-Oost, maar wel eentje
die dringend aan renovatie toe
is. Dat gaat nu gebeuren.
De Pan heeft een nieuw bestuur,
nieuwe beheerders en meer dan
60 vrijwilligers die de speeltuin
draaiende gaan houden. Initiatiefnemer Matthijs de Wit vertelt wat
er allemaal gaat gebeuren.
Matthijs woont zelf in de wijk en
heeft twee jonge kinderen. “Toen de
vorige beheerder van De Pan er na
25 jaar mee stopte, wilde ik zeker
weten dat de speeltuin zou blijven
bestaan. Daarom ging ik op zoek
naar middelen om de speeltuin te
vernieuwen.”
Betrokken bewoners
De gemeente vond het een goed plan,
maar wilde wel dat de wijkbewoners
nauw bij de vernieuwing betrokken
werden. Daarom zette Matthijs in
januari 2019 een enquête uit in de
wijk en organiseerde hij bewonersavonden om de wensen en behoeften
binnen de wijk in kaart te brengen. Hij
stuitte op veel enthousiasme. In juni
2019 hadden zich al meer dan
50 vrijwilligers gemeld.

“Inmiddels hebben we ook een
nieuwe beheerder,” vertelt Matthijs.
“Zijn naam is Rami. Rami is een
Syrische vluchteling die al een aantal
jaar in Nederland woont en veel
ervaring heeft met het werk bij
maatschappelijke organisaties.
“Samen met Carola, die o.a. ook de
communicatie verzorgt, zal hij De Pan
gaan runnen.” Niet alleen de speeltuin
wordt vernieuwd: er is al betere koffie
in het horecagedeelte en er zullen
regelmatig activiteiten worden
georganiseerd. Zo zou er eind maart
een vliegerwedstrijd in samenwerking
met Tuindorps Belang plaatsvinden
(die vanwege corona niet door kon
gaan) en er komen ook knutseldagen.
Op dit moment is er nog niet zo veel
veranderd in De Pan, hoe zit dat?
“Om de speeltuin grondig te kunnen
vernieuwen, is een bedrag van
200.000 euro nodig,” vertelt Matthijs.
“Dat komt vooral doordat speeltoestellen heel duur zijn. Een klimrek
kost al snel 30.000 euro. Daarom zijn
we in 2019 een crowdfundingsactie
gestart en hebben we verschillende
fondsen aangeschreven. Ook de
gemeente heeft een fijne bijdrage
geleverd. We hebben nu de helft van
het benodigde bedrag bij elkaar.”

Tweede helft
Met dit bedrag kan de helft van de
speeltuin worden aangepakt. In het
lager liggende gedeelte komen o.a.
een nieuwe waterpomp, zandbak,
trampoline en een skelterbaan. Het
hoger liggende gedeelte wordt met
uitdagendere toestellen ingericht
voor wat oudere kinderen tot 12 jaar.
Tenminste, als het lukt om de tweede
100.000 euro bij elkaar te krijgen.
“De gemeente is enthousiast over
onze plannen en ziet dat de bewoners
van Tuindorp-Oost heel betrokken
zijn,” zegt Matthijs. “We hopen daarom dat de gemeente ons ook bij de
financiering van het tweede gedeelte
kan helpen.” Donaties van wijkbewoners zijn ook nog steeds welkom.
Op de website van Speeltuin de Pan
staat een rekeningnummer waarnaar
geld kan worden overgemaakt. Dit
geld komt direct ten goede aan de
vernieuwingsplannen.
Meer informatie
over De Pan vind
je op de nieuwe
website:
www.speeltuindepan.nl

Advertentie
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Een Friese spreuk op een Utrechts bankje
Het is alweer een paar maanden geleden: de oproep om een uitdrukking
of citaat in te sturen voor een bijzonder kunstwerk in Winkelcentrum de
Gaard. Dat leverde 170 inzendingen op. Veertien ervan zijn inmiddels
vereeuwigd in het kunstwerk ‘De Poëtische Ontmoeting’.

v.l.n.r. kunstenaar Jozef Legrand, projectleider Ella Derksen en Wethouder Anke
Klein in overleg voor de onthulling

De wethouder onthult de eerste bank; december 2019

‘Poëtische Ontmoeting’ is ontworpen
door Jozef Legrand en bestaat uit
zeven ‘verhalende’ banken.
De veertien door hem uitgekozen
levenswijsheden, uitdrukkingen of
citaten zijn gefreesd in de voor- en
achterzijde van de rugleuningen.
Op een regenachtige middag in
december 2020 werden de eerste
banken feestelijk onthuld door
wethouder Anke Klein, samen met
de kunstenaar en wijkbewoners.
Moedertaal
Nu het zonnetje vaker schijnt en het
plein zijn voltooiing nadert, is het
tijd om eens te gaan kijken naar alle
teksten. De soms bijna filosofische
zinnen zijn behalve in het Nederlands
ook in het Engels, Surinaams en Fries
opgesteld. Dat laatste trekt de aandacht: hoe komt zo’n Friese uitspraak
nu op een Utrechts bankje terecht?
En vooral: wat betekent het?
De spreuk op de bank luidt: ‘Ik

Freerk op de bank met zijn tekst.
4
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bin net ferlegen om wurden, wol om
de krekte’. Letterlijk vertaald: ‘Ik ben
niet verlegen om woorden, wel om
de juiste’. Tijd om de inzender ervan
te ontmoeten: wijkbewoner Freerk
Kuperus.
Freerk vertelt dat hij in Berlikum, of
op z’n Fries: Berltsum, is geboren. Dit
ligt tussen Franeker en Leeuwarden.
Hij verhuisde ruim 40 jaar geleden
voor zijn werk bij het spoor naar
Utrecht. Inmiddels is Utrecht helemaal zijn stad, maar ja, “Fries blijft
je moedertaal”. En omdat zijn vrouw
uit dezelfde provincie komt, spreken
ze onderling altijd Fries en zijn de
kinderen tweetalig opgevoed.
De juiste woorden
Bij de oproep om teksten in te
sturen, stond dat de kunstenaar ook
geïnteresseerd was in teksten in
andere talen. Dat zette Freerk aan
het denken. Het motto ‘Poëtische

ontmoeting’ inspireerde om op zoek
te gaan naar korte, puntige zinnen
in het Fries. Hij stuitte daarbij op Gys
Miedema, een Friese dichter. Freerk
vindt juist deze zin erg toepasselijk:
“Hebben juist dichters en schrijvers
niet een hoofd vol woorden, en is
het schrijven niet een altijddurende
worsteling om in die brij woorden
nu de goede woorden te vinden?”
Freerk legt uit hoe dit voor hem te
maken heeft met de manier waarop
de mensen met elkaar omgaan en
elkaar aanspreken.
“De Nederlander is best direct, waar
bijvoorbeeld de Belg en Duitser veel
meer naar woorden zoekt, voordat
hij ze uitspreekt...”
Voor ons is het dus eigenlijk een
aansporing om goed te luisteren en
van alle woorden in je hoofd vooral
de juiste woorden spreken!
Is één van de teksten op de
bankjes van jou? Of ben je erdoor
geïnspireerd geraakt? Stuur een
mailtje naar redactie@tuindorpoost.nl
en wie weet staat jouw verhaal straks
hier.

de ruwe bank, in de werkplaats

Wijkwijzer Noordoost
Ken jij de Wijkwijzer Noordoost? De Wijkwijzer is een platform en netwerk
in de wijk Utrecht Noordoost dat bewoners(initiatieven), organisaties,
locaties en ondernemers bij elkaar brengt. We spraken met twee van de
oprichters: Wilma de Buck en Hans van Dijkben.

De naam Wijkwijzer Noordoost zegt
het al: de wijkwijzer laat zien wat
er in Utrecht Noordoost allemaal
te doen is. “Ik woon al heel lang in
Noordoost” zegt Hans, “maar ik ben
er toch iedere keer weer verbaasd
over dat er zoveel te doen is! Er gebeurt allerlei interessants en daar heb
je vaak geen weet van. Jammer is
dat!” Hans en Wilma willen daarom
iedereen die iets zoekt erbij helpen
om dat ook te vinden. En iedereen
die iets organiseert helpen om dat
ook breed bekend te maken. Dat
doen ze op verschillende manieren.
Ontmoetingscentrum
De Griftstede.
Op vrijdagochtend zijn de mensen
van de Wijkwijzer standaard tussen
10 en 12 uur aanwezig in het ontmoetingscentrum de Griftstede in
het Griftpark. Daar weten ze dus
precies wat er op dat moment en
de komende dagen te doen is in de
wijk, en ook waar het is, hoe laat
het begint, wat het kost, of je je
tevoren moet aanmelden en noem
verder maar op. Maar het werkt ook

andersom: organiseer je zelf (of jouw
organisatie of club) iets leuks en wil
je dat iedereen daarvan op de hoogte
komt? Dan plaatsen de mensen van
de Wijkwijzer dat graag op hun site.
Ook stuurt de Wijkwijzer regelmatig nieuwsbrieven uit, waarop je
je kunt abonneren. Zijn er belangrijke
ontwikkelingen, dan word je daar
dus automatisch van op de hoogte
gesteld.
De Website
Op www.wijkwijzernoordoost.nl
vind je van alles: organisaties (waaronder onze wijkkrant) staan er op,
activiteiten, geïnteresseerde en
actieve wijkbewoners (waaronder
de schrijver van dit stukje) en meer.
Je hoeft trouwens niet echt heel
handig te zijn om ook jezelf in te
voeren op de site. Gewoon als geinteresseerde, en eventueel ook als
actieveling; je kunt dat zelf aangeven.
En als je een fotootje van jezelf geplaatst hebt kun je zelf organisaties
en activiteiten op de site toevoegen.
“Ja,” zegt Wilma “want het overzicht

van wat er te doen is actueel houden;
dat gaat niet vanzelf. Wijkbewoners
en organisaties in de wijk moeten
natuurlijk wel aan de Wijkwijzer
laten weten wat ze doen en wat er
te doen is!” Hans en Wilma betogen
dat wijkbewoners en organisaties dit
alleen samen kunnen doen: degenen
die op de hoogte zijn, kunnen het
ook weer doorvertellen aan buurtgenoten en zo leer je ook weer
nieuwe interessante mensen kennen.
Alleen samen kunnen we de wijk
nog fijner en leefbaarder maken dan
die nu al is.

Advertentie

Ontdek Careyn Buitenhof op
careyn.nl/buitenhof

Buitenhof is het nieuwe verpleeghuis in de
Utrechtse wijk Tuindorp. Een moderne en vertrouwde
omgeving, speciaal voor wie het dagelijks
leven lastiger wordt. Door de comfortabele
appartementen en meerdere gezellige
woonkamers, voelt Buitenhof als thuis.
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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.

Straatkunst
“In welke wijk wonen jullie?” vraagt de gids, als we
ons op de Neude bij haar groepje aansluiten. We
hebben ons aangemeld voor de Street Art Tour van
Greetings from Utrecht. Gids Didi Steen gaat ons
tijdens haar rondleiding mooie muurschilderingen
en interessante graffiti in de Utrechtse binnenstad laten zien. Als we antwoorden dat we in
Tuindorp-Oost wonen, is Didi’s reactie: “Ah. Tja,
daar is niet zo veel interessants te zien, hè?”
Ze heeft gelijk. ‘Bij ons in Oost’ is weinig graffiti
te vinden. Wat op zich natuurlijk goed is, want
niemand zit te wachten op willekeurig volgespoten
schuttingen of garagedeuren. Maar een beetje
kleur zou in onze wijk niet misstaan. In andere
wijken zijn al een aantal mooie voorbeelden van
legale street art te vinden. Denk aan de ruim
30 meter hoge muurschildering in Overvecht; een
prachtige reproductie van Abraham Bloemaert, één
van de Utrechtse Caravaggisten, gemaakt door het
Utrechtse kunstenaarscollectief De Strakke Hand.
Of het werk van Derk Wessel in Lauwerecht, gemaakt door kunstenaar JanIsDeMan.
“Als je dat ook wilt in je wijk, kun je daar als
bewoner bij de gemeente een initiatief voor
indienen,” vertelt Didi. Ik zie het meteen voor me:
zo’n indrukwekkende Caravaggio of levensgrote
‘Derk’ op de zijkant van één van de flats aan de
Lamerislaan/Eijkmanlaan, zodat iedereen die onze
wijk binnenrijdt het kunstwerk kan zien. “Dat
soort kunstwerken wordt door de gemeente gesubsidieerd,” gaat Didi verder. “Je moet er alleen
voor zorgen dat genoeg mensen in je wijk het
ermee eens zijn.” Dat laat ik even bezinken.
Ik denk aan de negatieve reacties van wijkbewoners op de speciaalbierzaak die twee jaar
geleden enthousiast startte in Winkelcentrum
de Gaard. Inmiddels is de zaak alweer weg; ze
zochten hun heil in het jongere Leidsche Rijn.
Ook herinner ik me een dame, die tijdens de
verbouwing van de Gaard hardop aan de rand
van het nieuwe plein stond te mopperen dat
‘alles toch gewoon bij het oude had kunnen
blijven’. “Maar wie houdt er nu niet van kunst?”
besluit Didi haar verhaal. Ik kijk haar aan en glimlach: daar ben ik het volkomen mee eens.
Vind jij ook dat Tuindorp-Oost een muurschildering
verdient? Evelyne verzamelt handtekeningen om
een aanvraag in te dienen bij het Initiatievenfonds
van de Gemeente Utrecht.
Onderteken de online petitie op: bit.ly/tuindorpoost
of ga naar www.petities.nl en zoek op de term
‘straatkunst’.
6
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Je dak in kleuren en geuren
In elk seizoen andere planten, kleuren en geuren.
Meer bijen, vogels en vlinders in de tuin. Geen
wateroverlast meer, koelte in de zomer en vooral
een prachtig uitzicht vanuit de woning. Dat laatste
was voor wijkgenoot Jan de Jager, die vanuit huis
werkt, een belangrijke reden om te kiezen voor een
groen dak op de uitbouw en de schuur.

De voordelen van een groen dak
Een groen dak verlengt de levensduur van je dak: de
plantjes beschermen het tegen zonlicht, waardoor de
dakbedekking tot twee keer langer meegaat. Het verkoelt
de ruimte in de zomer met wel vier graden Celsius. Jans
familie ondervond nog een voordeel: “Mijn zoon drumt in
de schuur; we horen er binnen niets meer van!”

Sedum-kruidendak

Sedum of kruiden
Een groen dak wordt ook wel een Sedumdak genoemd.
Sedum is een vetplantje met korte worteltjes. Het neemt
veel vocht op en kan tegen grote temperatuurverschillen.
Een groen dak bestaat uit verschillende soorten Sedum,
waardoor het er het hele jaar mooi uitziet. Er zijn ook
groene daken met grassen en kruiden, maar dat stelt
hogere eisen aan de dakconstructie omdat deze planten
langere wortels hebben.

Sedum

en er zijn allerlei doe-het-zelfsystemen op de markt in de
vorm van rollen of zelfs cassettes.
De prijs loopt uiteen van €40,- per m2 voor een Sedumdak
tot €120,- voor een intensief begroeide daktuin. Zelf aanleggen is uiteraard goedkoper dan laten leggen. Je kunt bij
de gemeente Utrecht subsidie krijgen voor een groen dak.
Verzekeraars bieden 10% korting op de woonhuisverzekering als je een groen dak aanlegt.

Doe-het-samen

Bieslook

Jan en Lidian kozen voor een kruiden-sedumdak. Ze
legden het aan tijdens de verbouwing van hun huis. Juist
door die kruiden is het erg mooi en afwisselend geworden.
Zo groeit er bijvoorbeeld ook bieslook op het dak. Lidian:
“We hebben er een keer bloembolletjes in geplant, maar
de vogels hadden dat snel door en aten de bolletjes op. Ze
gebruiken het dak zelf ook om er nootjes in te verstoppen.
Dat is zo leuk om naar te kijken.”

Jan en Lidian legden in 2013 zelf hun groene daken aan.
De schrijver van dit artikel, Judith de Bruijn, vindt zichzelf
geen doe-het-zelver en heeft ook geen Handige Harry in
huis, maar ze denkt wel dat ze het kan. Via dit artikel wil
ze vragen wie er meedoet. Met elkaar kunnen we
Tuindorp-Oost vergroenen en deze wijk een nog betere
plek maken voor vogels, insecten en planten. We kunnen
van elkaar leren, ervaringen delen en samen gebruik
maken van flinke kortingen bij de aanschaf van Sedumcassettes. We kunnen ladders delen en koffie voor elkaar
zetten.
We kunnen er dit voorjaar een mooi groendakweekend
van maken.
Wie doet er mee? Reacties naar je.debruijn@ziggo.nl.

Een groen dak helpt de stad
De gemeente Utrecht subsidieert groene daken.
Begrijpelijk, want met zo’n dak draag je bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit: het neemt per vierkante
meter tot 200 gram fijnstof per jaar op. De luchtkwaliteit
in Utrecht is slecht, dus alle kleine beetjes helpen. Een
andere zorg voor de komende jaren is wateroverlast.
Door klimaatverandering staan ons vaker hevige buien te
wachten. Ons rioolsysteem is daar niet op berekend en
daardoor krijgen we meer overlast. Een groen dak neemt
25 liter water op per jaar per vierkante meter. Daardoor
verkleint de kans op waterschade en wordt het riool
minder belast. Tot slot lever je met een groen dak een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in de buurt.

Nieuwsgierig geworden?
Dan wordt het tijd voor wat praktische zaken: Een groen
dak is mogelijk op een oppervlakte van minimaal zes vierkante meter. Het dak mag maximaal 15% aflopen.
Het wordt als een soort mat aangebracht. Het is vrij simpel
Advertentie
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Utrechtse Gemeenteraad bezoekt De Gaard
De verbouwing van de Gaard nadert zijn voltooiing. Op 12 maart
kwamen diverse leden van de Utrechtse Gemeenteraad een kijkje nemen.
CDA, VVD, D66, SP, Groen links en PvdA waren vertegenwoordigd.
Voorafgaand aan hun rondgang hadden ze een gesprek met de
voorzitter van de winkeliersvereniging, Marthijn van de Mheen, met
Judith van Eijk namens de eigenaar van De Gaard en met Simone Storm,
de projectmanager.
Gespreksstof te over. Al gauw bleek
dat het handiger zou zijn geweest
om het winkelcentrum gewoon te
sluiten en dan te verbouwen; veel
gemakkelijker en het zou dan zeker
ook sneller klaar zijn geweest. Maar
dat kon natuurlijk niet: de buurt wil
immers spullen kopen en de winkeliers moeten hun omzet maken.
Dus tijdens de verbouwing gaat de
verkoop door.
Megaklus
Toen de aannemer na uitvoerig
overleg met de winkeliers en met
de buurt en de gemeente aan de
megaklus kon beginnen, bleek al snel
hoe moeilijk het is om het iedereen
naar de zin te maken. Een grote
tegenvaller was bijvoorbeeld dat de
vloer van de AH op de oude locatie
door de leegsloop kapot was gegaan.
Die moest eerst hersteld worden,
voordat de verbouwing verder kon.
Om constructieve redenen moest

de hele vloer eruit en moest er een
compleet nieuwe gelegd worden.
Dat kost natuurlijk extra geld en
vooral extra tijd.
Bomen
Ondertussen moesten de klanten
van de winkels iedere keer weer
wennen aan nieuwe looproutes en
bovendien herrie en stof voor lief
nemen. Sommige klanten bleven
weg en winkeliers zagen hun omzet
dalen. Druk op de uitvoerders: schiet
op s.v.p.! Voor de projectleider is
het zaak om steeds iedereen te
betrekken; voortdurend heeft zij
overleg met de gemeente, de buurt,
de aannemers, de eigenaar en de
winkeliers.
Ze geeft een wekelijkse nieuwsmail
uit voor 450 geadresseerden, maar
ze moet toch iedere dag opnieuw
vragen beantwoorden, zoals: komen
alle bomen terug? Jazeker, die komen
allemaal terug. Komt de vitrine van
de Wijkkrant terug? Daar wordt nog
over nagedacht.
Inmiddels is het nieuwe speeltoestel
op het plein volop in gebruik en als
het goed is, is Kruidvat open
wanneer deze krant verschijnt. Een
paar weken later zullen ook Primera
en Etos hun deuren openen. Wat
later volgt Pearl.
Rijrichting
De gemeenteraadsleden willen weten
of er nog wensen zijn. Ja, die zijn er.
Zo zou het handiger en veiliger zijn
Advertentie

NU OPEN!
KOM JE OOK
BUURTEN IN
DE GAARD
WINKELCENTRUM DE GAARD
TUINDORP-OOST, UTRECHT
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Beneden van links naar rechts:
Sophie Schers (GroenLinks)
Ankie Petersen (SP)
Jantine Zwinkels (CDA)
Jony Ferket (D66)
Martijn van Dalen (VVD)
Boven van links naar rechts:
Marthijn van de Mheen (voorzitter winkeliersvereniging)
Judith van Eijk (Van der Vorm Vastgoed,
eigenaar De Gaard)
Simone Storm (projectmanager)
Rick van der Zwet (PvdA)

om de rijrichting van de verkeersroute rond het winkelcentrum om
te draaien, zodat de auto’s eerst de
grote parkeerruimte zien en niet in
de woonstraten gaan parkeren.
Een andere verbetering zou zijn om
ergens op het terrein een ondergrondse container te plaatsen voor
bedrijfsafval, zodat er geen rommel
op het terrein achterblijft. De Raadsleden gaan eraan werken.
In het weekend van 4 en 5 september vieren we groot feest: TuindorpOost opent dan officieel het vernieuwde, vergrote en moderne
winkelcentrum, waar we trots op
kunnen zijn. Even geduld nog!

Leerlingen Rietveldcollege op de bres voor het milieu

“Niets doen, dat is pas spijbelen”
“Ach, zo jong nog en toch al van die linkse extremistjes!” Ianthe Minnaert
en Ellis van der Borg kunnen er wel om lachen, al was dit commentaar op
hun acties voor een beter milieu natuurlijk niet zo aardig bedoeld.
“Meestal krijgen we juist heel positieve reacties en dat motiveert ons om
vooral vol gas door te gaan!”
hebben wij het in Den Haag duidelijk
aan de orde gesteld. Het heeft daar
indruk gemaakt!” “Maar,” vult Ianthe
(16) aan, “we moeten zeker doorgaan, anders valt de aandacht weg.”

Ellis (links) en Ianthe

Op de bank zitten de twee vriendinnen uit klas 5 VWO van het Gerrit
Rietveld College, die enthousiast vertellen over hoe ze door de Zweedse
Greta Thunberg geïnspireerd raakten.
“Ik had eigenlijk altijd al wat met de
natuur en met dieren,” zegt Ellis (17),
“maar ik merk dat ik me meer en
meer zorgen ga maken. En dan is het
fijn om te merken dat je er niet alleen
voor staat. Doelgericht met gelijkgestemden werken voor de goede zaak,
dat geeft een goed gevoel. Gelukkig

Pittig
Toen de meisjes aan de Haagse
manifestatie wilden deelnemen mocht
dat van school alleen als ze duidelijke
argumenten gaven waarom ze het
nodig vonden om hiervoor te verzuimen. “Het Gerrit Rietveld begreep
ons!” zegt Ianthe. En ze gaan door.
Ianthe heeft zich aangesloten bij de
jongerenorganisatie Fridays for Future,
die wereldwijd actief is om politici
en andere bestuurders ertoe aan te
zetten maatregelen te nemen om de
aarde te redden en te beschermen.
“Het kost veel tijd,” zegt Ianthe.
“Best pittig: met school erbij lijken
het wel twee jobs, maar het moet!”
En ze voegen de daad bij het woord,
want ze waren zelfs bereid om in de
voorjaarsvakantie vanuit Lombok en
Maarssen door de regen naar school

te fietsen voor dit interview. Ianthe
werkte op het moment van dit schrijven volop mee aan de organisatie van
een nieuwe klimaatmars in april. Deze
werd vanwege coronomaatregelen
helaas afgelast.
Oproep
“En dan wil ik nog een oproep doen,”
zegt Ellis. “Zouden alle mensen die
dit artikel lezen zo vriendelijk willen
zijn even goed na te denken over wat
zij zelf voor het milieu kunnen doen?
Iedereen kan wel iets doen. Het hoeft
niets groots te zijn.” Ianthe vult aan:
“Wat minder plastic boterhamzakjes
gebruiken is al een positieve bijdrage,
of af en toe eens geen vlees, alle
beetjes helpen. Ook mensen, die
nog vliegvakanties boeken, kunnen
toch hun bijdrage leveren. Dat wordt
gewaardeerd!”

In juni staat een nieuwe klimaatmars gepland. Houd de berichtgeving rondom de coronacrisis in de gaten om te weten of
deze mars doorgaat.

Aanvulling Warmtescans
Bij het artikel over de warmtescans
in het vorige nummer, verwezen we
naar een kader over energie-adviseur
Ad Kwak. Dit kader ontbrak echter.
Hierbij alsnog:
Ad Kwak is energie-adviseur en maakt
warmtescans in opdracht van Energie U.
Dit is een energiecoöperatie, waar je voor €25,- per jaar
aan kunt deelnemen. Binnen de coöperatie zijn veel
actieve leden bezig met verduurzaming van hun huis.
Met hen kun je ervaringen uitwisselen. Daarnaast kun
je gebruik maken van collectieve kortingen. En…. zodra
je lid wordt, krijg je een gratis warmtescan.

Elektrische deelauto:
het kan nog!
In het decembernummer
maakten we melding van de mogelijkheid om een
elektrische deelauto in de wijk te exploiteren in samenwerking met basisschool De Wissel en Rijschool Veronica.
Er hebben zich mensen gemeld die hiervoor belangstelling hebben, maar nog niet genoeg.
Misschien komt dat doordat wij naast het (juiste!)
e-mailadres van Veronica (helaas) een fout telefoonnummer hebben afgedrukt. Belangstellenden kunnen
zich nog steeds melden. Het juiste telefoonnummer
hiervoor is: 030 2 730 840 en natuurlijk via
info@veronicaverkeersschool.nl
Tuindorp Oost • Nummer 1 • April 2020
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SO Fier opent deuren aan de Winklerlaan

“We hebben nu een echt schoolplein”
Na ruim vier jaar op een tijdelijke locatie is SO Fier, school voor speciaal
basisonderwijs, weer terug op haar oude plek aan de Winklerlaan. Nu
echter in een volledig energieneutraal schoolgebouw. Samen met ouders,
buurtbewoners en het schoolbestuur werden de deuren van de school op
24 januari 2020 officieel geopend.

Youssef (4) knipt het lint door om het kunstwerk op het schoolplein, geassisteerd door
wethouder Anke Klein.

10

Kunstwerk
Bijzonder is ook het graafmachinekunstwerk op het plein, de Rain Drain
Digger, dat tegelijk als overdekte
wachtruimte voor de sportende
kinderen in de voetbalkooi fungeert.
Het kunstwerk is gemaakt van materialen uit het oude schoolgebouw
van SO Fier. De leerlingen hebben
destijds zelf de regenpijpen gesloopt,
die daarna door kunstenaar Jan
Jongert van Superuse Studio’s in het
kunstwerk zijn gebruikt.
Groen plein
Met passen en meten is het gelukt
om tijdens de bouw zoveel mogelijk
groen om de school te behouden.
De volwassen bomen en struiken
en de al volledig beplante tuin om
de school heen, creëren een rustige
sfeer en schermen de school af van
de straat. Nestkastjes voor gierzwaluwen, mussen en vleermuizen
benadrukken het groene, duurzame
karakter van het gebouw. Nieuw zijn
ook de twee gymzalen, die aan de
school vast zijn gebouwd.
De tweede gymzaal is ook via een
eigen ingang van buitenaf bereikbaar
en kan zo ook door andere scholen
en verenigingen worden gebruikt.

De jongste leerling van de school Youssef van 4 jaar - knipte samen
met de oudste leerling - Jaiden van
12 jaar - de linten door van het
kunstwerk op het schoolplein.
Ze werden geassisteerd door Anke
Klein, wethouder Cultuur en Onderwijs. Na de toespraken en de opening
leidden de kinderen hun ouders vol
trots rond door de school. Jaiden:
“Ik vind het een mooie school met
veel nieuwe dingen en een echt
schoolplein. We hebben nu veel meer
ruimte en spullen om mee te spelen.’’

Duurzaam
SO Fier is de eerste duurzame, volledig energieneutrale basisschool in
Utrecht. De school maakt gebruik
van zonnepanelen, verbruikt geen
aardgas en is goed geïsoleerd door
een groen dak. Op dit dak is sedum
geplant, net als op de Utrechtse bushokjes. Schoolbestuur SPO Utrecht
wil het goede voorbeeld geven en
investeert daarom stevig in duurzame
schoolgebouwen: er worden nog vier
andere energieneutrale SPO-scholen
gebouwd.

Speciaal onderwijs
SO Fier is de enige school voor
speciaal onderwijs in Utrecht voor
kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben op het
gebied van gedrag. De ongeveer
160 leerlingen komen uit de hele
stad en ver daarbuiten, tot Woerden
en Mijdrecht. De school is zodanig
ingericht dat het past bij de aandacht
die de kinderen nodig hebben. Zo
heeft elk klaslokaal een eigen rustige
ruimte en hebben de lokalen op de
begane grond zelfs een eigen kleine
buitenruimte met picknickbank. Een
blikvanger is de trap in de hal, die
om de patio naar boven draait.
Een mooi ontwerp van EVA Architecten uit Utrecht.

Jaiden(12) opent het nieuwe schoolgebouw, geassisteerd door wethouder Anke Klein.
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SO Fier is één van de 38 openbare
scholen voor primair onderwijs die
bij schoolbestuur SPO Utrecht horen.
Meer informatie over de school vind
je op www.sofier.nl

Wist je dat

Op 17 januari vond het jaarlijkse dam- en schaaktoernooi
voor de groepen 5 tot 8 op basisschool De Regenboog
plaats. Vol concentratie werden er 4 rondes gespeeld.
De winnaars bij het dammen: Noor, Gijs en Bogdan.
De winnaars bij het schaken: Jan, Bart en Demir. Alsnog
gefeliciteerd allemaal met deze knappe prestatie!
Wist je dat deze krant financieel mogelijk
gemaakt wordt door het Initiatievenfonds
van de gemeente? Ook dit jaar krijgen we
weer subsidie om de krant te maken en te
drukken. Alle redactieleden zijn vrijwilligers
uit onze wijk. Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan
als redactielid (zie ook de oproep in deze krant).

Agenda
Afgelast t.g.v. Coronamaatregelingen: Weerbaarstraining
op vrijdag 10 april in het sportcomplex Hercules.
Alle overige agenda-punten op deze pagina vinden
plaats na 1 juni 2020. Houd de berichten rondom
de coronacrisis in de gaten om te weten of deze
bijeenkomsten wel of niet doorgaan.
Voorstelling ‘TheaterKunstKlas’
op donderdag 4 juni.
Je bent van welkom op het Rietveldcollege voor de voorstelling ‘TheaterKunstKlas’, gegeven door de onderbouwgroep. Entree gratis,
aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.
Muziekavond Rietveldcollege op woensdag 10 juni.
Bovenbouwleerlingen spelen eigen werk en covers. Entree
gratis, aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.
Straattekenwedstrijd voor kinderen op zaterdag
13 juni: Van 10.30 tot 12.00 uur, voor kinderen van 4 t/m
12 jaar. Ouders zijn van harte welkom. Locatie: schoolplein
van basisschool De Beiaard aan de van Loonlaan. Advertentie
Houd de flyers en posters in de gaten,
deze zijn begin juni te vinden op de
scholen. Je kunt je dan ook opgeven.
kom ontdekken bij
Meer info: jbrink@xs4all.nl
Ludens
kinderopvang

De nieuwe, geactualiseerde Plusgids
2020 is uit! De nieuwe Plusgids wijst
Utrechters de weg in het woud van
voorzieningen rondom wonen, welzijn,
zorg en financiën. Zodat je sneller zelf
de oplossing vindt. Gratis af te halen in
buurthuis, woonzorgcentrum, bibliotheek, buurthuis, huisarts, of online te
raadplegen op www.ugids.nl/plusgids.
In andere Utrechtse wijken is het
al gerealiseerd: gesubsidieerde
straatkunst. Zoals de Utrechtse
Caravaggisten (in samenwerking
met het Centraal Museum) of
de muurschilderingen van
JanIsDeMan. Vind jij dat ook onze
wijk zo’n kunstwerk verdient?
Onderteken dat de petitie voor het Initiatievenfonds van
de Gemeente Utrecht:
https://petities.nl/petitions/straatkunst-in-tuindorp-oost

GroenMoetJeDoenDag op zondag
21 juni: van 12.00 uur – 17.00 uur.
Op Ecologisch Tuinenpark De Driehoek
met plantjesbeurs en kunst gemaakt door
tuinders. Adres: Winklerlaan 151.
Zondagmiddagconcerten in het kerkje Blaukapel:
- 7 juni 2020: Koor Quasi Niente zingt
muziek vanaf de vroege renaissance tot nu.
- 28 juni 2020: De Elckerlyc-speellieden o.l.v.
Nico Haneveld brengen met instrumenten
zoals de doedelzak, draailier, hobo, klarinet,
gitaar, accordeon, cello, viool, harmonica,
trom en draaiorgel volksmuziek uit de
Brabantse en Vlaamse Kempen.
Entree gratis (deurcollecte voor onkostenbestrijding),
aanvang 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.30 uur.
Afgelast t.g.v. Coronamaatregelingen
Bij het ter perse gaan van dit nummer
hebben wij het bericht gekregen dat het
Orgelconcert op het 18e-eeuwse Ruprechtorgel in de Tuindorpkerk op zondag 17 mei
door Dorien Schouten, vaste kerkmusicus in
de Tuindorpkerk, is afgelast. Informatie:
www.stichtingruprechtorgel.nl

www.ludens.nl
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De redacteur oude foto’s
is een beetje op het spoor
van het spoor beland.
De vorige keer zag je de
unieke betonnen bovenleidingportalen in aanbouw, rond 1940, in de
buurt van Groenekan.
Beton in verband met
schaarste aan staal, als we
goed zijn geïnformeerd.
Deze keer weer een opmerkelijke plaat, vol overeenkomsten met afgelopen
jaar richting de Uithof.
De vraag is weer: wat zien
we, waar en wanneer?
Mail je antwoord aan de
redactie!

Colofon
T-Oost, wijkkrant Tuindorp Oost, wordt gemaakt
door een onafhankelijke redactie van vrijwilligers en
wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het initiatievenfonds.
Redactie: Evelyne Hermans, Frans Jacobs,
Marjan Tesser, Eveline ter Wolbeek.
Gastredacteur: Judith de Bruijn.
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Fotografie: Kaspar Hanenbergh.
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Advertentie

Telefoon 030 271 80 29
WhatsApp 06 268 72 320
Poortstraat 85, 3572 HE Utrecht
info@praktijk-wittevrouwen.nl
www.praktijk-wittevrouwen.nl
• fysiotherapie • dry needling • psychosomatiek • oedeemtherapie •
• bekkenklachten • hoofdpijn • duizeligheid • slaapproblematiek •
• rugklachten • schouderklachten • loopanalyse •
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De redactie van Wijkkrant Tuindorp
Oost is op zoek naar nieuwe
redacteuren. Heb je een paar uur
per maand tijd en vind je het leuk
om bezig te zijn met wat er speelt
in de wijk? Dan is de redactie van
de wijkkrant iets voor jou. Goede
beheersing van de Nederlandse taal
is handig, maar we hebben ook
een eindredactie de d’s en t’s wel
op hun plaats kan zetten. Wil je je
aanmelden of heb je vragen?
Stuur een mail naar
redactie@tuindorpost.nl.

