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Dominee Koos Jonker 
“Yes, dat mag dus hier op het plantsoen!”

Koos Jonker groeit op in Zuid-Afrika. 
Hij studeert er theologie. Voor 1700 
kwamen de Jonkers al naar Zuid-
Afrika, vertelt hij met het onmisken-
bare accent van het Zuid-Afrikaans 
in zijn stem. Na zijn studie gaat hij 
werken in een kibboets in Israël en 
belandt daarna in Nederland. “Ik kon 

hier tijdelijk werken. Dat was in 2000, 
ook in Utrecht. Ik kerkte toen al in 
de Jeruzalemkerk.” De liefde hield 
hem uiteindelijk in Nederland. “Ik 
kwam mijn vrouw tegen. En zo is het 
toen gelopen.” Hij wordt predikant 
in Hoorn, daarna in Nijmegen en nu 
dus in Utrecht. Begin dit jaar verhuist 
hij met zijn vrouw, drie dochters en 
hond Silke naar Tuindorp Oost, naar 
de Van Everdingenlaan. 

Wat is je indruk van de wijk?
“In onze ogen is Utrecht een drukke 
stad, maar wij vinden ons straatje 
hier geweldig! Als je vanaf de drukke 
Kardinaal de Jongweg hier de straat 
in komt, dan is het in één keer een 
stuk rustiger. Het is een nette buurt. 
Het voelt veilig. Ik heb de indruk 

dat veel mensen al lang in de wijk 
wonen, mensen die het goed 
hebben. Eerlijk gezegd vraag ik me 
wel een beetje af: hoe goed kennen 
de mensen elkaar? Hoeveel zijn de 
mensen bij elkaar betrokken? Ik moet 
dat allemaal nog ontdekken. Wat 
ik laatst wel heel leuk vond: ik zag 
vaders met hun kinderen voetballen 
hier in de straat op het gras en ik 
dacht: Yes, dat mag dus hier op het 
plantsoen!” 

Welke functie heeft de kerk in 
de wijk? 
“De kerk staat toevallig in deze wijk, 
maar de gemeenschap is groter. We 
hebben mensen uit de hele stad, 
uit Nieuwegein, De Bilt, Bilthoven, 
Maartensdijk, Houten. We zijn een 
streekgemeente. Maar we realiseren 
ons wel dat de kerk in deze wijk 
staat. Goed burencontact vinden wij 
belangrijk. We proberen mensen te 
inspireren om vanuit de boodschap 
van Jezus zo goed mogelijke buren 
te zijn. Dat is ook al een wijkfunctie. 
Maar de kerk neemt in de wijk ook 
een maatschappelijke functie in. Veel 
groepen maken gebruik van ons 
gebouw.” Koos somt op: “Mensen 
huren er vergaderruimte. Het ge-
bouw wordt gebruikt als stemlokaal. 

Je kunt er terecht voor belastinghulp. 
Een ouderenkoor oefent er elke 
week. Een migrantenkerk maakt 
wekelijks gebruik van ons gebouw.” 

De gemeente telt rond de 350 leden. 
De betrokken kern is wat kleiner. 
Elke zondag preekt Jonker in de kerk. 
Hij kiest een Bijbelverhaal en vertelt 
daarover. Zijn preken zijn geen een-
richtingsverkeer. “Na de samenkomst 
drinken we koffi e en praten we met 
elkaar na. En soms bespreken we ook 
voor.” Koos vist uit zijn broekzak zijn 
mobiel. “We hebben een church-
app.” 
De church-app blijkt een Whatsapp-
groep van gemeenteleden. Via de 
app laat Koos soms weten over welk 
Bijbelverhaal hij gaat preken. Hij 

vraagt dan om input. Koos zoekt in 
de app naar een voorbeeld. “Kijk, in 
dit geval heb ik gevraagd: geef eens 
voorbeelden van zorg die je in je om-
geving van mensen hebt ontvangen. 
Mooie voorbeelden gebruik ik dan in 
mijn preek. Zo betrek ik de mensen 
ook vooraf.”

In het hart van Tuindorp Oost staat 
de Jeruzalemkerk. Sinds januari is 
Koos Jonker er de nieuwe dominee. 
We zijn nieuwsgierig naar deze 
nieuwkomer in de wijk en gaan dus 
bij hem op bezoek. We praten met 
hem over de kerk, het geloof, de tijd 
waarin we leven en natuurlijk over 
de wijk. Jonker: “We leven in een 
onzekere tijd.” 

“Hoe goed kennen 
       de mensen elkaar? ”

“Er is ruimte 
           voor verschillen ”

Tuindorp2 2019.indd   1 20-05-19   22:27



2  |  Tuindorp Oost  •  Nummer 2  •  Juni 2019

Advertentie

De kerken lopen leeg. Mensen 
geloven niet meer in God. Hoe 
ga je daar mee om? 
“Iedere tijd heeft zijn uitdagingen en 
kansen. Aan de ene kant is het pijnlijk 
dat de kerken leeglopen. Geloven in 
de christelijke God is al lang niet meer 
vanzelfsprekend in ons land. Maar 
deze tijd biedt ook unieke kansen. 
Mensen zijn open voor gesprekken 
over zingeving. En de kerk spreekt 
gelukkig niet meer vanuit de hoogte. 
Ik denk en ik hoop dat kerken wel 
open staan voor een gesprek met 
mensen. Tegelijkertijd schamen wij 
ons niet voor de kern van ons geloof: 
wij geloven dat Jezus Christus aan 
een kruis is gestorven en dat hij is 
opgestaan uit de dood. Maar er is 
ruimte voor verschillen, voor mensen 
die zeggen: ik kan niet alles wat jullie 

belijden voor mijn rekening nemen. 
Wij zeggen dan: je bent evengoed 
welkom, om te komen luisteren naar 
de verhalen, om mee te doen met de 
gemeenschap. We hebben daar ook 
geen verborgen agenda in.”
“De kerk bevindt zich in de marge 
van de samenleving, maar krijgt 
daardoor een authentiekere stem in 
deze onzekere tijd. Er zijn ongeloofl ijk 
veel mensen die aan de buitenkant 
succesvol ogen, maar die het in het 
echt verschrikkelijk moeilijk vinden 
om mee te komen in de samenleving. 
Het is niet makkelijk om in deze tijd 
met vreugde en hoop te kunnen 
leven. Het leven is moeilijk, let’s 
face it! En daar heeft de kerk wat te 
bieden. Een boodschap van hoop en 
moed. We proberen een gemeen-
schap te creëren waar iedereen 

Leerlingen vieren start bouw nieuw schoolgebouw

   Op de bouwplaats kregen 
de kinderen een helm op. 
Zichtbaar onder de indruk 
liepen ze over het 
modderige terrein.

  Derrick Flach van bouw-
bedrijf BM Van Houwelingen vertelde de kinderen wat er bij 
de bouw van hun school komt kijken: “Wij zijn supertrots 
dat we jullie school mogen bouwen. Eind van het jaar is de 
school klaar.’’ Inclusief zandbak en voetbalkooi! 
,,De speelplaats komt helemaal om de school heen,’’ wees 
Daniël Biesheuvel van EVA architecten. Hij vertelde de 
kinderen dat het tekenen van het gebouw wel een jaar 
heeft geduurd. Hij vergeleek de tekening met hoe het echt 
wordt. Iliass vroeg ongelovig: ,,Komt het er in het echt ook 
zo uit te zien? Zo rond?’’ Ja, kijk maar, je kunt het hier al 
zien aan de vorm van de vloer, wees meneer Biesheuvel.

Sem informeerde ongerust of de gymzaal niet een beetje 
klein wordt, want op de tekening zag hij er maar een klein 
stukje van. Toen hij zag hoe groot de gymzaal in het echt 
wordt, was hij gerustgesteld. Dilano knikte blij: ,,We worden 
wel verwend,’’ zei hij tegen de architect.

Saadia en Daimy mochten als eersten met grote spaden een 
gat graven voor de koker met tekeningen en brieven van 
leerlingen, waarin die vertellen hoe het leven er nu, in 2019, 
uitziet. Andere leerlingen hielpen ook. Koker 
in de kuil, de directeur en de adjunct-directeur 
schepten de kuil dicht. Toen legde de bouw-
kraan er een dikke betonnen plaat overheen: 
alles voorgoed begraven onder de nieuwe 
school. Meer lezen? Ga naar: www.sofi er.nl

Foto’s: So Fier

welkom is. Een gemeenschap waar je 
kunt binnenkomen en even je masker 
kunt afzetten. Hier mag je zijn wie je 
bent. Hier mag je ook eens een keer 
zeggen: jongens, ik heb het moeilijk. 

Help mij. Bid voor me. Ik denk dat 
er heel veel vooronderstellingen zijn 
over de kerk. Daarom zeg ik: kom 
maar eens een keertje kijken.”

Meer informatie over samenkomsten 
en activiteiten in de Jeruzalemkerk 
op: utrecht.ngk.nl 
Koos Jonker: jonkerbus@gmail.com 

Door gastredacteur 
Margreet Jonge Poerink

“ Je bent evengoed 
                       welkom ”

Leerlingen van SO Fier hebben brieven en tekeningen begraven onder hun nieuwe 
schoolgebouw aan de Winklerlaan 79. Van elke groep was een leerling aanwezig.

Foto’s: So Fier
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Verantwoord afslanken zonder dieet  
naar het gewicht dat bij u past  

Le e Doornbos  |  06 1565 6804  
C. Mendesstraat 18 - 3573 AT Utrecht  
www.goedinvorm-voordorp.nl 

Op een zonnige vrijdagmiddag bel 
ik aan bij Freerk Kuperus op de 
Wichmanlaan 31. De energiemeter 
ronkt spreekwoordelijk, want de acht 
zonnepanelen op zijn dak leveren nu 
volop energie. “Als we op zo’n dag als 
vandaag de wasmachine laten draaien 
en ondertussen stofzuigen, leveren 
we nog steeds stroom terug aan het 
net,” zegt Freerk.
Want zo werkt het: de zonnepanelen 
wekken energie op van twaalf volt, de 
omvormer zet dat om naar 230 volt 
wisselstroom en alles wat in huize 
Kuperus niet direct wordt gebruikt, 
gaat terug het net in. Dat wordt aan 
het einde van elke maand verrekend. 
Om die berekening goed te kunnen 
doen, heb je wel een ‘slimme meter’ 
nodig. 

Met zijn acht zonnepanelen wekt 
Freerk twee megawattuur (MWh) 
elektriciteit per jaar op. 
Dat zegt mij niet direct zoveel, maar 
een energierekening van gas en licht 
van € 127 per maand, dát zegt mij 
wel wat! Mijn energierekening was 
vorig jaar € 210 per maand, voor 
een vergelijkbare, goed geïsoleerde 
woning. Freerk bespaart dus fl ink, 

maar dat komt niet alleen door de 
zonnepanelen. Al in 1991 legde hij 
een ander systeem aan op zijn dak: 
een zonneboiler. De panelen daarvan 
lijken op zonnepanelen, maar leveren 
warm water. Freerk was de eerste die 
dit systeem in Utrecht aanlegde. Het 
eerste jaar kampte hij met kinder-
ziektes, maar sindsdien levert het 
dak zonder sputteren nu inmiddels al 
27 (!) jaar dagelijks heet water voor 
kraan, douche en wasmachine. Als 
we op zolder staan om de apparaten 
te bekijken voel ik aan de leidingen 
van het water dat van het dak komt: 
gloeiend heet! 

De zonnepanelen volgden in 2011. 
Het aanleggen was een fl uitje van een 
cent. Panelen op het dak, omvormer 
in een hoekje, aansluiten op een 
aparte groep van de meterkast en 

klaar is kees. De ligging van dit huis 
is dan ook ideaal: noord-zuid. Freerk 
wijst naar het huis aan de overzijde 
van de Wichmanlaan: “Dat huis heeft 
en oost-west ligging. De zonne-
panelen liggen op beide kanten van 
het dak. Dus in de ochtend levert de 
oostkant stroom en de westkant in de 
middag. Het is dus anders verdeeld. 
Maar in de winter is de zon te laat en 
te zwak om veel energie te leveren. 
Het duurt dus iets langer voordat je 
de kosten terug hebt verdiend dan bij 
een huis met een dak op het zuiden.”

Freerk begrijpt niet waarom het hele 
rijtje aan zijn kant niet is vol gelegd 
met zonnepanelen, want de ligging 
van de woningen is daar ideaal voor. 
Met twaalf panelen - die passen er 
makkelijk op - ben je qua elektriciteit 
al zelfvoorzienend. 

Ben je ook actief aan de slag 
met het verduurzamen van je 
huis of rijd je auto met je zelfge-
produceerde energie? Laat het 
Judith dan weten door te mailen 
naar redactie@tuindorperoost.nl. 
Zij kom graag kijken en verslag 
doen van hoe je het aanpakt. 

Hoe doet onze wijk het op 
gebied van duurzaamheid? 
Wat doen de bewoners om 
hun huis te verduurzamen? 
Welke beslissingen nemen ze 
en wat is daar het resultaat van?

Gastredacteur Judith de Bruijn is 
benieuwd hoe Tuindorpers dit 
aanpakken en doet hiervan verslag.

Warmte in de Wichmanlaan

DUURZAAMHEID IN DE WIJK
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“Dit is wel een saaie wijk,” zei ik lang geleden, 
toen ik als student door Tuindorp-Oost fi etste. 
Dit was geen buurt met hippe koffi etentjes, 
bebaarde hipsters of bierfestivals. Nee, de 
verzorgde straten straalden degelijkheid en 
rust uit. Het soort wijk waar je ooit zou willen 
wonen als het dagelijks leven niet meer continu 
spannend hoeft te zijn.

En dus gingen mijn vriend en ik hier drie jaar 
geleden op zoek naar een huis. We liepen 
een rondje door de wijk en kwamen uit bij de 
Gaard. “Aha!” zei ik, “Als we hier gaan wonen, 
hebben we een winkelcentrum direct om de 
hoek!” 

Sinds twee maanden heeft dat winkelcentrum 
een bijzondere Albert Heijn. De nieuwe winkel 
is minimaal maatje L. Tijdens de heropening 
dringen wijkbewoners massaal naar binnen, 
alsof er die dag gratis boodschappen worden 
uitgedeeld. Ook ik ben onderdeel van die 
menigte. Het is me een raadsel waarom ik juist 
nú avondeten wil kopen, maar daar sta ik: 
midden in een onherkenbaar landschap van 
brede gangpaden, kaas- en vleeseilanden, 
eigenhandig-af-te-knippen kruiden en doe-het-
zelf kassa’s. Ik besluit spontaan dat het maar 
een simpele pizza moet worden. Het ver-
zamelen van aardappelen, vlees en groenten 
kost me in dit rampgebied immers minstens 
drie kwartier; veel te heftig voor een woens-
dagavond.

Terwijl ik een zweetdruppeltje langs mijn slaap 
voel sijpelen, spreekt een jonge kerel met een 
baard en een onderarm-tattoo me aan. “Mijn 
vriendin en ik willen een huis kopen in deze 
buurt,” zegt hij. “Vind jij het hier leuk?”
Ik kijk om me heen in die reusachtige AH, waar 
je nu zelfs je eigen hagelslag kunt samenstellen. 
Ik glimlach en antwoord: “Jazeker, in Tuindorp-
Oost is altijd wat te doen.” 

AH-erlebnis

Ondertussen in De Gaard...
Evelyne Hermans woont 
met haar gezin in de wijk 
en schrijft vanaf nu in elke 
editie van de Wijkkrant een 
column over het leven en 
wonen in Tuindorp-Oost.

Afgelopen maanden is fl ink gewerkt aan het parkeerterrein 
aan de Kapteynlaan, en is de Lamérislaan afgesloten geweest. 
Rijwielhandelaar Uniek en Kaaswinkel Alexanderhoeve zijn 
inmiddels naar hun nieuwe winkelpand verhuisd. Ook bij hen 
zijn we weer even langs gegaan.
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FIETS HET GROOTSTE 
PARK VAN UTRECHT IN 
 5 gratis fietsroutes zo vanuit je ‘stadsie’ richting  
 het verrassende Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

FIETSENNAARDEHEUVELRUG.NL

GO  
EAST!

5 G

RA
TIS FIETSROUTES

U
TRECHT  �  HEUVELRU

G

Alweer 3 jaar kunnen we speciale kazen kopen bij 
René en Karen. Toen zo’n anderhalf jaar geleden de 
verbouwing begon merkten ze er in de winkel weinig 
van, maar toen ook het plein op de schop ging was het 
soms een uitdaging om de winkel bereikbaar te houden. 
De nieuwe winkel heeft geen pui: “zo willen we 
openheid uitstralen naar de klant”, zegt René.

Sinds anderhalf jaar kunnen we in de Gaard onze fi ets laten opknappen. 
De Amsterdammer Niels Borgmann is, na 15 jaar in loondienst gewerkt te hebben, 
voor de liefde naar Utrecht gekomen en hier zijn eigen zaak begonnen. Zijn ruime 
winkel, met veel plaats om de te repareren fi etsen te stallen, zit aan de buitenkant 
van het winkelcentrum: “Niet in de loop, wel in het zicht”, zegt hij tevreden. 

Zaterdag, 22 juni, 
10:30-12:00: 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar? 
Vind je tekenen leuk? Doe dan 
mee aan de jaarlijkse teken-
wedstrijd op het schoolplein 
van basisschool De Beiaard op 
de van Loonlaan. 

Je komt in een groepje met kinderen 
van ongeveer jouw leeftijd. Iedereen 
krijgt een eigen vak om daarin iets 
moois te maken, het geeft niet wat 
het is. 
Een jury beoordeelt de tekeningen en 
voor elke groep is er een mooie beker 
te winnen. Ook als je niet wint, ga 
je toch met een leuk cadeautje naar 
huis, want we hopen natuurlijk dat je 
mee komt doen. 
Voor de kinderen is er limonade en 
snoep, voor volwassenen, die met 
nadruk ook worden uitgenodigd, 
staat de koffi e klaar. 
Kom allemaal naar de Beiaard, je 
hoeft echt niet goed te kunnen 
tekenen, hoor, als je er maar zin in 
hebt. 
Meld je vóór vrijdag, 21 juni, 
aan bij Jody van den Brink, 
Wichmannlaan 1. 
Doe een stukje papier in haar 
brievenbus met daarop je voor- en 
achternaam, adres, telefoonnummer 
en leeftijd. 
Ook e-mailen kan: jbrink@xs4all.nl.
Tot 22 juni!
Namens het organisatiecomité
Jody van den Brink

 

Straattekenen
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De redactie van Wijkkrant Tuindorp Oost is op zoek naar nieuwe redacteuren. 
Heb je een paar uur per maand vrij 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 zeker niet noodzakelijk. De 
eindredactie kan de d’s en t’s wel op hun plaats zetten. Wil je je aanmelden of 
heb je vragen? Stuur een mail naar redactie@tuindorpost.nl.

-oost
WIJKKR ANT TUINDORP OOST

Wie komt ons versterken?

Concerten in het 
kerkje Blaukapel
•  30 juni staat er een 

dubbelconcert op het 
programma, nl. Luit en zang door 
“Les menus Plaisirs” met Franse Airs 
de cours uit de 17e eeuw en gitaar-
duo “DE SI DE LA” met een mix van 
oude en hedendaagse muziek.

•  1 september spelen en zingen de 
Elckerlyc-speellieden op  muziek-
instrumenten zoals de doedelzak, 
draailier, hobo, gitaar, viool,  
accordeon, harmonica, trom en 
draaiorgel volksmuziek uit de 
Brabantse en Vlaamse Kempen.

•  29 september een wervelende 
cross-over van klassieke, keltische en 
ragtime muziek. 
De muziek wordt gespeeld door de 
virtuozen Joel Lipton op de quintar 
en Richard Marsden op gitaar. 

De concerten zijn steeds van 
15.00 tot 16:00 uur; entree gratis 
Zie voor meer informatie: 
www.onderwegkerkblauwkapel.nl

Op zondag 7 juli vindt het tuinfestival 
“Struinen in de Tuinen” plaats 
tussen 12:00 - 17:00 uur. Gratis entree. 
Struinen in de Tuinen is hét tuinen-
festival waar gastvrije bewoners de 
buren verwelkomen met lokale acts. 
Wat op een podium past, past in de 
tuin! Voor meer informatie: 
www.struinenindetuinen.nl/utrecht

Wekelijks Bridgen vanaf 
4 september 2019
Wil je graag bridgen 
in een gezellige en 
gemoedelijke om-
geving? Dit kan elke 
woensdagmiddag 

van 13.30 tot ong. 16.45 uur in de 
Jeruzalemkerk (nabij het winkel-
centrum de Gaard). Heb je interesse 
of wil je meer informatie, bel dan 
030-2735921 of 030-8795156.
Je kunt ook op proef een keer mee-
spelen; dan vooraf even aanmelden 
op voorgenoemd telefoonnummer. 
(kom gerust eens kijken).

Weetje 
Winkels verhuizen; we berichten er af en toe over. 
Maar soms verdwijnt er ook een winkel, bijvoorbeeld 
die van groenteboer Gerard van Hezik. Hij heeft zijn 
winkel opgegeven en werkt momenteel bij restaurant 
De Tafelberg in Blaricum en daarnaast is hij docent op een MBO-school.         
                                       Gerard laat al zijn oud-klanten hartelijk groeten.

Weetje 
In ons lentenummer besteedden wij aandacht aan de 
Wadi, de waterafvoer langs de Eykmanlaan. 
We legden uit dat de Wadi een acroniem is van Water 
Afvoer Door Infi ltratie. In Nederland en België wordt 
hiermee een bufferings- en infi ltratievoorziening be-
doeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. 
Een oplettende lezer attendeerde ons erop dat ‘Wadi’ 
              ook een Arabisch woord is voor “droogstaande rivierbedding”.  

                                                Heel toepasselijk dus en leuk om te weten.

Weetje
Inmiddels staat de ‘wijkopgave 
voor 2019 van de Gemeente’ 
online. Hier kun je lezen wat de 
belangrijkste thema’s zijn voor 
de buurten in Noordoost. 

Conreet voor onze wijk 
is de gemeente bezig met 
de volgende acties: 
•  terras voor ontmoetingen
•  omgeving rondom De Gaard en Eykmanlaan verbeteren (te denken valt 

aan verkeersveiligheid, meer ontmoetingsmogelijkheden in de openbare 
ruimte en verbeteren van toegankelijkheid)

•  aandacht voor veiligheid van senioren
•  diverse woningbouwprojecten
Ook wordt er gezocht naar permanente huisvesting voor buurthuis 
            Wevehuis.

              Zelf op de hoogte blijven? Lees meer op de website van de 
                 gemeente:  
                  www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/
                      participatie/wijkopgave/wijkopgave-noordoost 

W k lijk B id f
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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
 

www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!

De gemeenteraad van Utrecht 
neemt besluiten over de gehele 
stad, ook over Tuindorp-Oost. 
Als je een rondje loopt in de 
buurt, zijn er zo een aantal 
voorbeelden aan te wijzen: de 
uitbreiding van winkelcentrum 
De Gaard, de bouw van het 
Gerrit Rietveld College, de parken, 
de afvalcontainers, de verkeers-
situatie en het betaald parkeren. 

De gemeenteraad gaat ook over veel 
onderwerpen die minder zichtbaar 
zijn, zoals regels rondom huisvesting 
en sociaal-economische zaken als 
werkgelegenheid en armoederegelin-
gen. Maar ook veiligheid is natuurlijk 
een belangrijk onderwerp.

Sinds maart 2018 zit Jantine Zwinkels 
voor het CDA in de gemeenteraad. 
We liepen met haar een rondje in de 
buurt. Als een van de 45 raadsleden 

heeft zij een rol in de besluitvorming 
over nieuwe plannen voor de stad. 
Veel inwoners van Utrecht denken 
daarin mee, bijvoorbeeld door hun 
reactie te geven op plannen, of door 
juist zelf initiatieven te nemen. De 

buurtcoöperatie Wederzijds is een 
goed voorbeeld van actieve wijkbe-
woners. Het buurtcomité bestaat 
inmiddels niet meer, maar een mooi 
succes dat zij bereikten door middel 
van inspraak vanuit de buurt, is de 
nieuwe situatie rondom het laden en 
lossen van de Albert Heijn; dit gebeurt 
nu overdekt. Jantine is een groot 
voorstander van de actieve betrokken-
heid van bewoners bij de besluit-
vorming. Zij moedigt inwoners daar-
om aan om contact met haar en 
andere raadsleden op te nemen. “Wij 
willen zo goed mogelijk de inwoners 
van Utrecht vertegenwoordigen. Daar-
voor is het van belang dat we weten 
wat er speelt. Iedere buurt heeft haar 
eigen kwaliteiten en problemen. De 
prioriteiten en oplossingen kunnen 
daarom per buurt verschillen.”

Het CDA zet zich in voor ontmoeting, 
lokaal ondernemerschap, door-
stroming van het verkeer, leefbaar-

ZO M E R A A N B I E D I N G
Bij uitvoering vóór september 2019

€100 korting op adviesprijs

www.bjarnivloerisolatie.nl

Een rondje door de wijk met 
gemeenteraadslid Jantine Zwinkels

“Dankzij inspraak 
       is het laden en 
           lossen door AH 
                   nu inpandig ”

“ Inwoners 
       aanmoedigen 
   contact op te nemen ”

Jantine Zwinkels

Kunst in de klas
Juf Antoinette Spelbos 
van basisschool De 
Regenboog heeft met 
haar kleuters dit voor-

jaar een prachtig project uitgevoerd: KUNST. 
In de klas bekeken de kinderen eerst plaatjes 
en fi lmpjes over kunstwerken in de wijk, die 
ze daarna met een wandeling door Tuindorp-
Oost ook in het echt konden zien. 
In de klassen is ook aandacht besteed aan 
diverse grote kunstenaars, zoals Kandinsky, 
Picasso en Mondriaan. Het thema is afgesloten 
met een expositie.

Een trotse kleuter toont haar Kandinsky-
werkstuk op de tentoonstelling

heid en duurzaamheid. Van groot 
belang daarbij is dat verschillende 
maatregelen goed op elkaar worden 
afgestemd. De onlangs aangelegde 
afwateringsbermen aan de Eykman-
laan – de WADI – laten zien dat 
slimme combinaties van verkeer en 
klimaat mogelijk zijn. 

De redactie houdt aandacht voor 
de plannen van de gemeente met 
betrekking tot Tuindorp-Oost wil, 
maar wil je zelf graag een rondje 
maken met de gemeente? Dat kan. 
De gemeente organiseert op aanvraag 
een zogeheten buurtschouw. Wil je 
zelf ideeën en suggesties delen, neem 
dan contact op met Jantine Zwinkels: 
j.zwinkels@raad.utrecht.nl
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Bij deze historische foto geven we maar één hint: deze man speelt géén orgel of piano. 
Mail ons uw antwoord met wie, waar, wat en wanneer!

In 2019 bestaan wij 35 jaar! 
Wij vieren dit het hele jaar met diverse  

workshops 
o.a. over slaap, hardlooptechniek en  

stressvermindering 
Kijk voor ons actuele aanbod op  

www.praktijk-wittevrouwen.nl/workshops 

• fysiotherapie • dry needling • psychosomatiek • oedeemtherapie • bekkenklachten • hoofdpijn • 
 • duizeligheid • slaapproblematiek • rugklachten • schouderklachten • loopanalyse • 

WhatsApp 06 268 72 320 
info@praktijk-wittevrouwen.nl 

tel. 030 271 80 29 
Poortstraat 85 

Kinderopvang
in de buurt

ludens.nl

“Was u erbij”, vroegen we. 
Nou en of u erbij was! De 
redactie heeft diverse reacties 
gekregen. De mooiste 
reactie kwam van de heer 
Harry Simonis. Hij vertelde 
dat de brand ontstond in het 
fi liaal van de fi rma Evora door 
een vuurpijl in oudejaarsnacht, 
begin zeventiger jaren. Hij 
werkte toentertijd als etalage- 
en interieurontwerper voor dit 
bedrijf. 
Evora was het warenhuis – 
of, zoals dat vroeger heette: 
de bazaar - van de familie 
van Rossum. 
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