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In 2017 verhuisden Diogo en Bruna 
samen met hun dochters Alice en 
Helena van Rio de Janeiro naar 
Nederland. “In Brazilië kennen we 
Sinterklaas niet,” vertelt Diogo. “De 

meisjes kwamen er op school mee 
in aanraking. Ze zetten nu ook hun 
schoen, mét een wortel, en ze kennen 
inmiddels ook Sinterklaasliedjes.” 

Zomerse temperaturen
In december is het zomer in 
Brazilië, de temperatuur ligt dan rond 
de 35 graden. “Daarom heeft ieder-
een in Brazilië een kunstkerstboom 
en die hebben wij hier in Nederland 
ook. Op 24 december brengt Santa, 
de kerstman, ‘s avonds laat de 
cadeautjes. De kinderen blijven dan 
tot heel laat op. We kennen ook de 
traditie van lootjes trekken voor 
de volwassenen: Secret Santa. Bij 
het cadeau moet ook een verhaal 
worden geschreven, gelukkig niet op 
rijm,” voegt Diogo lachend toe. 
Het kerstontbijt bestaat bij Diogo 
thuis uit ‘rabanada’, wentelteefjes,  
en op oudejaarsavond draagt ieder-
een witte of lichte kleding. 

“Het afsteken van vuurwerk op straat 
kennen wij niet. In Rio de Janeiro 
wordt een grote vuurwerkshow ge-
geven op het strand van Copacabana.  
Voor mij is het de mooiste vuurwerk-
show ter wereld.” Het kerstgevoel van 
Diogo en zijn gezin begon dit jaar op 
9 november: “Toen hebben we samen 
onze kerstboom opgezet en ons voor-
raam met lichtjes versierd.”

Zevenarmige kandelaar
Ook in het raam van Atty Vis speelt 
licht een rol. Op haar vensterbank 
staat een menora, een zevenarmige  
kandelaar. ”De vorm en de symbo-
lische betekenis van deze kandelaar, 

December is in Nederland traditioneel een feestmaand. In een tijdsbestek 
van vier weken staan Sinterklaas, Kerstmis en Oud & Nieuw op het 
programma. Hoe vieren bewoners van Tuindorp-Oost  deze feestdagen? 
Een kijkje in vier verschillende huishoudens. 

                     Decembertradities in de wijk

Rabanada, Vadertje Vorst en 
600 zelfgebakken kniepertjes

Achter de voordeur......
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het licht, spreken mij aan,” legt Atty 
uit. ”Vijf jaar geleden vond ik deze 
moderne uitvoering. Hij past perfect 
bij mij.” Vanuit haar christelijke 
geloof zijn de Tora en de joodse 
gebruiken haar niet onbekend. 
“Zonder licht is er geen leven. Ook 
de ziel van de mens wordt voor-
gesteld als een lamp.” 

De christelijke cultuur kent de 
Adventskrans met het aansteken van 
vier kaarsen, elke zondag één tot aan 
de kerst. Dan is het feest. “Heel af en 
toe,” vertelt Atty, “bij een speciale 
gelegenheid met dierbare vrienden, 
zet ik de menora op tafel en steek 
ik met een grote lucifer vanuit het 
midden de kaarsen aan, als teken van 
verbondenheid. En als ik op donkere 
momenten in mijn leven de menora 
zie staan, weet ik dat er licht is en dat 
ik dat zelf kan aansteken.”

Kniepertjes en rollechies
De traditie van Ina Bakker start half 
december; dan maakt ze al haar 
planning voor het bakken van 600 
kniepertjes en rollechies. “Het is een 
Saksische traditie uit Groningen, 
Drenthe, Overijssel en de Achter-
hoek,” licht Ina toe. “Mijn ouders 
waren afkomstig uit Groningen en 
mijn moeder heeft deze familie-
traditie in ere gehouden. Ik hielp 
haar daar als kind al mee.” Toen 
Ina’s moeder overleed, erfde ze haar 
wafelijzer, maar daar bakt ze niet 
meer mee. “Het snoer van het oude 
elektrische ijzer was al meerdere 
malen gerepareerd door mijn vader 
en niet meer veilig, dus dit is het 
tweede exemplaar”. 

Kniepertjes zijn de platte, brosse 
wafels met - in Ina’s recept – een 
vleugje anijs.  Ze symboliseren al het 
bekende van het oude jaar. In de 
rollechies zit alles wat het nieuwe jaar 
gaat brengen nog ‘opgerold’. ”De 
rollechies moet je direct vanaf het 
ijzer om een conische stok rollen. Als 
je een recht houtje gebruikt, krijg je 
het koekje er niet vanaf. Het stokje 
dat ik gebruik heeft mijn vader van 
hardhout speciaal hiervoor gemaakt.” 

Het bakken van de lekkernijen duurt 
vele uren, verdeeld over meerdere 
dagen. Tussen kerst en oud & nieuw 
worden alle bewoners van de Naber-
laan en ook familie en vrienden 
getrakteerd. “Het verbindt mij nog 
steeds met mijn moeder, en het is 
leuk om één keer per jaar de huizen 
langs te gaan. 
Nieuwe bewoners worden op de 
hoogte gebracht dat ik dan langs zal 
komen,” zegt Ina lachend. Dit wordt 
het elfde jaar.

Vadertje Vorst
Nog langer geleden, meer dan 
vijftien jaar terug, verhuisde Natasja 
met haar gezin naar Tuindorp- Oost. 
Ze komen oorspronkelijk uit Rusland. 
“Toen onze kinderen klein waren 

vonden wij het belangrijk dat ze de 
Russische tradities rondom de jaar-
wisseling beleefden,” zegt Natasja. 
“We gingen langs bij Dedoeska 
Moroz (Vadertje Vorst, de Russische 
variant van de kerstman) en zijn klein-
dochter Snegoerotchka (Sneeuw-
meisje).” 

In Rusland wordt op Oudejaarsavond 
een uitgebreide feestmaaltijd op-
gediend met olivjé (een Russische 
salade), toastjes met kaviaar en kaas, 
vlees of eend met gepofte appel, en 
taarten met verschillende vullingen. 
Een overvloedige gezamenlijke 
maaltijd wordt beschouwd als een 
garantie voor vruchtbaarheid en rijk-
dom in het nieuwe jaar. “Inmiddels 
wonen we al zo lang in Nederland 
dat een jaarwisseling zonder olie-
bollen ook voor ons onvoorstelbaar 
is,” zegt Natasja. “De enige traditie 
die we in ons gezin koesteren, is dat 
de kerstboom blijft staan tot het 
Russisch-orthodoxe Nieuwjaar. Dat is 
op 14 januari.” 
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Het enorme grijze betonnen blok dat daar stond, en 
waarin het bejaardenhuis ‘Tuindorp-Oost’was gevestigd, 
is gesloopt. Een nieuwe hypermoderne voorziening is 
inmiddels in gebruik genomen als verpleeghuis. Graag 
hadden wij hier een interview met oude en nieuwe be-
woners van het tehuis geplaatst, maar dat kon helaas niet 
doorgaan omdat er corona is uitgebroken in ‘Buitenhof’, 
zoals het nieuwe tehuis heet. Dat interview houd je van 
ons tegoed.

Hof van Tuindorp
‘Buitenhof’ is niet de enige nieuwbouw op het terrein. 
Het nieuwe bejaardenhuis maakt deel uit van een samen-
hangend complex van vier gebouwen, die door het leven 
zullen gaan als ‘Hof van Tuindorp’; eigenlijk een nieuw 
wijkje in een nieuw parkje. De redactie bracht een bezoek 
aan de bouwkeet en kreeg een rondleiding door het in 
aanbouw zijnde fl atgebouw, dat op het moment van 
verschijnen van deze wijkkrant door de eerste bewoners 
zal zijn betrokken. ‘Forthof’ heet die toren. Het gaat om 

62 appartementen in de midden- en hogere huurklassen 
(€ 730,- tot ruim € 2200,- per maand). 

Park en penthouses
De kleinste woningen hebben een oppervlakte van circa 
70 m2 en de grootste 150 m2 , over het algemeen met 
grote badkamers en balkons. De penthouses bovenin zijn 
erg populair; die hebben enorme buitenruimtes. Er zijn 
voor iedereen genoeg parkeerplaatsen, veelal overdekt. 
Rondom het gebouw wordt een park aangelegd. Pluspunt 
is dat de woningen niet zijn aangesloten op het gas. De 
warmte komt uit de grond en ’s zomers ook de koeling 
van de woningen; de platte daken zijn wit gemaakt en dat 
weerkaatst in de zomer de hete zon. Duurzame bouw dus 
met lage energierekeningen.

Duurdere categorie
Het zal nog ongeveer anderhalf jaar duren voordat het 
hele wijkje af is. Er komen nog twee torens bij met 50, 
respectievelijk 60 soortgelijke appartementen: ‘Eykmanhof’ 
en ‘Winklerhof’. Natuurlijk zou Tuindorp-Oost voor de 
eigen jonge mensen ook graag nieuwbouw hebben in de 
lagere prijsklassen, maar gezien de snelle verhuurbaarheid 
van de fl ats in de ‘Hof van Tuindorp’ is er voor de duurdere 
categorie woningen klaarblijkelijk ook een markt.

Een wijk is nooit klaar en altijd in ontwikkeling, maar na voltooiing 
van de jarenlange verbouwing van winkelcentrum De Gaard lijken 
de bouwactiviteiten achter het benzinestation aan de Eykmanlaan 
voorlopig het laatste grote project in onze wijk.

Nieuwbouw in de wijk:

Hof van Tuindorp

Bouwplaats gezien vanaf de Winklerlaan met rechts ‘Forthof’

   Situatieschets 
‘Hof van Tuindorp’

Buitenhof
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De school staat al veel langer in onze wijk dan 25 jaar. De 
locatie op de Regentesselaan is gebouwd in 1936 en het 
gebouw aan de Wevelaan stamt uit 1959. Dit voorjaar was 
het 25 jaar geleden dat de school de naam ‘De Regen-
boog’ kreeg. 

Basisschool De Regenboog viert 
25-jarig lustrum

Feestelijke voorstelling
In verband met de coronamaatregelen werd het lustrum 
van het voorjaar naar het najaar verplaatst. Helaas bleek 
het nog steeds niet mogelijk om het oorspronkelijke 
feestelijke programma – met onder andere een ouderfeest 
en schoolreisje – te laten plaatsvinden, maar de school 
vond een aangepaste en zeker niet minder feestelijke 
invulling. Er was een theatervoorstelling in de school, uitjes 
naar De Pan en het Griftpark en elke dag een andere 
creatieve activiteit. 

Live streaming
Hoogtepunt van de week was een muzikale voorstelling, 
gemaakt door de kinderen zelf, waar muzikale workshops 
aan vooraf gingen. De voorstelling was een groot succes. 
Dat er geen ouders bij aanwezig konden zijn, werd opge-
lost door een live streaming. Er stonden diverse camera’s 
opgesteld en ouders konden vanuit thuis live meekijken.

Kinderen, ouders en teamleden kijken terug op een zeer 
geslaagde feestelijke week vol creatieve activiteiten; iets 
waar deze school ook in hun dagelijkse onderwijs veel 
aandacht aan besteedt. Op naar het volgende lustrum! 
www.onzeregenboog.nl

Eind september vierde basisschool De 
Regenboog haar 25-jarig lustrum. Een feest-
week lang stonden er elke dag verschillende 
activiteiten op het programma, vanwege corona in aangepaste vorm.

Begin november is het zover: groep 8 
is een ochtend praktisch aan de slag 
geweest. De buurt van de school is 

Basisschool de Wissel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 
Het is zelfs verankerd in één van de vier pijlers: leerlingen leren zowel 
binnen als buiten de school hoe ze actief kunnen bijdragen aan de 
vorming van een duurzame toekomst. 

Duurzaamheid: jong geleerd is…..

een beetje mooier gemaakt door 
afval op te ruimen. Met grijpers, 
vuilniszakken en hesjes aan liepen ze 
door de buurt. Misschien heb je hen 
wel aan het werk gezien. Het werd 
een sport om zoveel mogelijk afval te 
vinden. De kinderen verbaasden zich 
over de hoeveelheid die ze in twee 
uur verzamelden en vonden alle 
complimenten die ze kregen erg leuk. 

Ook zijn ze deze ochtend aan het 
werk geweest in Het Groene Fort, 
de natuurspeeltuin, onder leiding van 
Jolanda, de tuinvrouw. Ze hebben 
gesnoeid en het Fort winterklaar 
gemaakt, zodat de natuur weer zijn 
werk kan doen voor aankomend 
voorjaar. 

Normaal gesproken staat elders in de 
krant wanneer er weer een open 
lesochtend voor belangstellende 
ouders plaatsvindt. Door de corona-
maatregelen kan dit helaas niet 
doorgaan. Maar je kunt een virtuele 
rondleiding doen op de website: 
dewissel-levwn.nl. Ook kun je altijd 
contact opnemen met Joke de Pagter 
voor een gesprek. 

Muziek workshop gedurende de feestweek op locatie Wevelaan. 

Uitbundige versiering van locatie Wevelaan

Foto: Erik Kottier
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Heideschapen Mona en Lisa
Zo heeft zwartblesschaap Roos 
gezelschap gekregen van de twee 
Drentse heideschapen Mona (rechts 
op de foto) en Lisa, afkomstig van 
een dierenweide in Leidsche Rijn. 

In het begin waren de anderhalf jaar 
oude nieuwelingen erg schuchter 
en weken ze niet van elkaars zijde. 
Inmiddels voelen ze zich echter 
helemaal vertrouwd op de dieren-
weide van Ons Buiten. 

In Tuinenpark Ons Buiten heeft een verjongingsgolf 
plaatsgevonden. Niet van de mensen die er werken, maar 
van de dieren. Een bezoekje aan het tuinenpark is daarom 
niet alleen aan te raden vanwege de prachtige herfstkleuren, 
maar ook om alle nieuwkomers te bewonderen. 

Het bijzondere van de dierenweide van Ons Buiten, ver-
geleken met bijvoorbeeld het Griftpark of de dierenweide in 
Overvecht, is dat alle dieren hier gewoon door elkaar lopen. 

Ze zijn dus niet opgehokt in verschillende afdelingen. Alleen de cavia’s hebben 
een eigen plekje. En nu zijn er dus ook nog allerlei nieuwe dieren bijgekomen.

Verjongingsgolf op dierenweide Tuinenpark Ons Buiten

 Familie Stippel
Iets kleiner is de nieuwe familie 
Stippel, drie dwerggeitjes. Het is een 
echt gezinnetje, met moeder Lieve 
(midden), zoon Boet (rechts) en 
dochter Aagje (links). Ze zijn afge-
lopen zomer gearriveerd en zorgen 
voor veel jong leven op de dieren-
weide. Vooral Boet is een echte 
dondersteen die graag het voer 
van de eenden steelt en regelmatig 
bokkend zijn moeder of zusje uit-
daagt. Heel soms zie je de kleintjes 
nog bij de moeder te drinken.

 

Roodkopganzen
En dan zijn er nog vier nieuwe 
roodkopganzen. Dat zijn bijzondere 
vogels, waarvoor je naar het zuiden 
van Latijns-Amerika moet om ze 
in het wild te zien. Ze hebben een 
prachtige bruinrode kop en een 
bruingrijze borst, met fraai ge-
streepte fl anken. Ze lopen meestal 
op de weide rond te scharrelen en 
gaan zelden te water.

Orpingtonkuikens
Tenslotte zijn er dit voorjaar drie 
nieuwe Orpingtonkuikens op Ons 
Buiten grootgebracht en toegevoegd 
aan de bestaande groep eenden, die 
al wat ouder werd. Dat is een mooi 
clubje geworden, dat meestal in een 
groep aan het grazen is of lekker ligt 
te dutten langs de rand van de vijver, 
zodat zij bij gevaar onmiddellijk het 
water kunnen opzoeken. Dit eenden-
ras is begin vorige eeuw gekweekt 
in Engeland. Op de foto is de jonge 
woerd te zien die een slokje water 
neemt uit de teil. Het is een prachtig 
dier met een mooie donkere hals en 
een fraaie gekrulde staart.
 
Waar ligt de dierenweide?
Wil je het jonge volkje van de dieren-
weide gaan bewonderen? 
Steek vanuit Tuindorp-Oost de 
spoorlijn over, ga meteen linksaf 
(langs het spoor) en het bruggetje 
over. Daar zie je direct de ingang 
van het park. 
Meer informatie op: 
www.onsbuitenutrecht.nl
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‘Als de muren op je afkomen’, kopte de Volks-
krant half november. Het artikel belicht vier 
thuiswerkers die, om de sleur te ontvluchten, 
een andere omgeving opzoeken om te werken. 
De één gaat met zijn pc op de boot van zijn 
schoonmoeder zitten, de ander klapt haar laptop 
open in een chique hotelkamer. Mij lijkt dat ook 
wel wat. Het liefst zat ik dan in een afgelegen 
hutje op de Veluwe. Of in een mooie suite met 
uitzicht op het water. 

Deze ochtend zit ik echter in de behandelkamer 
van de manueel therapeut. Hij vraagt naar mijn 
thuissituatie (“Samengesteld, vier kinderen” – 
zijn wenkbrauwen schieten even omhoog), de 
aard van mijn werkzaamheden  (“Zittend, de hele 
dag achter een laptop”) en mijn klachten (“Pijn 
in nek en schouders”). Hij knikt, hij weet het al. 
“Je mag deze periode niet onderschatten,” drukt 
hij me op het hart, terwijl hij zijn warme handen 
op mijn pijnlijke schouders drukt. “Blijf bewegen, 
al is het steeds maar een kwartiertje.”

Bewegen staat ook in de Volkskrant op plaats 1 
van de vijf bewezen tips voor mentale veerkracht. 
Op de tweede plaats staat Dankbaarheid, 
gevolgd door Slaap, Sociaal contact en 
Stilstaan bij je emoties. Met ‘slaap’ heb ik 
momenteel een haat-liefdeverhouding, en sociaal 
contact is vanwege corona nogal omstreden. 
Daarom besluit ik om me voorlopig op de overige 
drie tips te richten. En dus beweeg ik mij de 
volgende ochtend nog vóór mijn eerste video-
meeting naar de bakker. Ik haal een croissantje 
en een cappucino-to-go, intens dankbaar voor 
de calorieën en de cafeïne. Ik neem plaats op 
één van de poëtische bankjes op het plein van 
De Gaard. De ochtendzon valt op een exemplaar 
met de spreuk: Be the reason someone smiles 
today. Ik kijk om me heen. Bijna iedereen draagt 
een mondkapje. 

Wanneer ik weer naar huis wandel, krijg ik een 
idee. Ik bel mijn moeder en vraag of ik bij haar 
thuis mag komen werken. Een half uurtje later 
sta ik in de woonkamer van haar appartement in 
Zuilen. Vanuit het raam zie ik hoe twee zwanen 
door het troebele water van het Niftarlake-
plantsoen glijden. Mijn moeder vraagt wat ik wil 
drinken (“Kamillethee”). Ze knikt, ze weet het al. 
Als ik me naar haar omdraai, glimlacht ze haar 
moederlijke glimlach naar me. Bij het gevoel dat 
dit oproept, sta ik vandaag heel bewust even stil. 

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.

MUREN

“Er staat er een doos met 
wijkkrantjes in de gang. 
Ruim honderd stuks. In een 
bui van goedwillendheid heb 
ik aangeboden te helpen met de bezorging van de wijkkrantjes. 
Als invaller, ik leg me liever niet vast. Nu was het dan zover. Victor, 
de coördinator van de bezorgers, had me al een mail gestuurd met 
daarin de straten waar ik de krantjes moet bezorgen. 

Zaterdagochtend is het mooi weer, dus direct na mijn ontbijt ga ik op 
pad. De wijkkrantjes gaan in de fi etstas, het lijstje met straten in mijn 
jaszak. De eerste straat is de Troosterlaan, en meteen vraag ik me 
af hoe andere bezorgers dat doen: Fiets neerzetten, de hele straat 
bezorgen en dan teruglopen naar je fi ets? Of de fi ets steeds mee-
nemen? Ik probeer allerlei varianten uit en prompt vergeet ik bij 
welk huis ik gebleven ben. Kopje erbij houden. Even later zet ik iets 
te snel mijn fi ets tegen een lantaarnpaal. Hij valt om en het nieuws 
ligt letterlijk op straat. Kopje erbij houden én de fi ets niet te vaak 
verplaatsen. Of een volgende keer toch kiezen voor een rugzakje?

Sommige bewoners zijn buiten in de tuin. Dat is een mooie gelegen-
heid om te polsen wat ze van de wijkkrant vinden. Ik word helemaal 
blij van hun lovende woorden. Ik moet er maar op vertrouwen dat 
bewoners met een nee/nee sticker op hun brievenbus ook positief 
zijn over de wijkkrant. Maar in de Naberlaan stormt er toch een 
bewoonster de deur uit. Ze loopt direct op me af en zegt: “Dus jij 
bezorgt hier de wijkkrant”. Ze is allesbehalve boos. “Ik ben ook 
bezorger van de wijkkrant en ik vroeg me al af wie mijn straat heeft” 
vervolgt ze. Zo ontmoet ik Carla, die inmiddels bezorger is van twee 
delen van de wijk. “Kleine moeite, vaak ben ik in een uur klaar met 
één wijkdeel. En het is maar vier keer per jaar,” zegt ze opgewekt. 
“Ja, zoveel werk is het niet,” beaam ik, en enigszins beschaamd vraag 
ik mezelf af waarom ik me niet eerder heb gemeld als bezorger. Ik 
weet hoezeer ze zitten te springen om bezorgers. 

Na vijf kwartier ben ik weer thuis, tevreden over de goed bestede tijd. 
En precies op tijd voor de koffi e. Ik stuur meteen een berichtje naar 
Victor, dat hij me wel kan noteren als vaste bezorger, want zoveel 
moeite is het eigenlijk niet.”

Oproep
  Wil jij net als Ams ook vier keer per jaar Victor helpen om 

de wijkkrant in alle Tuindorpse brievenbussen te krijgen? 

Meld je dan snel aan door een mailtje te sturen naar: 
redactie@tuindorpoost.nl 

De wijkkrant wordt vier 
keer per jaar bezorgd door 
een team vrijwilligers. 
Eén van hen is Ams 
Slemmer. In dit verhaal 
vertelt ze waarom ze de 
wijkkrant bezorgt.

Bezorger van de wijkkrant:

    “Kleine moeite, 
groot plezier”

Het nieuws ligt 
letterlijk op 

straat……
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Op 5 september was het zover. Op twee plekken rond het blok van de Weve-
laan-Hamakerlaan en Naberlaan-Troosterlaan werden de pallets met sedum-
cassettes geleverd. “Het was een mooie dag,” vertelt Judith. “Buurtgenoten 
hielpen elkaar met sjouwen en met het plaatsen van de cassettes. Binnen een 
mum van tijd waren 40 daken voorzien van een mooie groene laag. Per schuur 
kostte dat nog geen 200 euro!” De bewoners sloten het weekend af met een 
buurtborrel op het grasveld. 

Het artikel over groene daken in de wijkkrant van maart bevatte een 
oproep tot het samen leggen van groene daken. Onze duurzaamheids-
redacteur Judith vond 40 geïnteresseerden, verzamelde alle benodigde 
gegevens en samen dienden ze een subsidieaanvraag in bij de gemeente. 

Van onze duurzaamheidsredacteur

   “Tuindorp-Oost is weer een stukje groener”

Ook een groen dak?
Nog beter nieuws: het initiatief 
wordt voortgezet in de buurt rond de 
Huizingalaan, aan de zuidkant van de 
Kardinaal de Jongweg. 
Woon je daar en wil je nog voor 
komende zomer een groen dak? 
Neem dan per mail contact op met 
Gerdien Griffi oen: 
gerdien.griffi oen@xs4all.nl.
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Om ervoor te zorgen dat dit niet alleen door gemeente en 
energieleveranciers wordt bepaald, organiseren burgers 
zich in een energiecoöperatie of buurtwijkgroep. 
Zo kunnen bewoners meebeslissen over de energie- en 
warmtevoorziening in hun buurt. 

Groep voor Tuindorp-Oost
Sandor Penninga woont aan de Troosterlaan en is 
energie-ambassadeur bij energie-u. Hij start een groep 
voor Tuindorp-Oost die met vragen rondom energie-
voorziening aan de slag gaat, zoals:
•  Welke maatregelen om energieverbruik te verminderen 

kun je sowieso nemen? 
•  Zijn er alternatieve energiebronnen voor gas in 

onze buurt? 
•  Kunnen we gebruik maken van warmte van 

oppervlaktewater of restwarmte van bijvoorbeeld 
winkelcentrum De Gaard?

•  Kunnen we schaalvoordeel behalen met gezamenlijke 
maatregelen?

•  Kunnen we een buurtcoöperatie starten waardoor we 
mede-eigenaar worden van nieuwe energiebronnen?

De eerste stap is om gezamenlijke doelen te stellen en een 
plan van aanpak te maken. Informeren en in gesprek gaan 
met buurtbewoners is hierin een belangrijke stap. 

Verschillende kwaliteiten gevraagd
De tijd die je hiermee kwijt bent hangt af van je eigen 
situatie en ambitie, maar een dagdeel of avond in de week 
ben je er al gauw mee bezig. De ervaring leert dat het 
goed werkt als er in de groep mensen zitten met 
verschillende kwaliteiten. Er zijn mensen nodig die kunnen 
netwerken en anderen meekrijgen, mensen met verstand 
van regelgeving en subsidies, mensen die houden van 

organiseren en uiteraard 
mensen met kennis en 
ervaring op het gebied van 
energietransitie. 

Heb je interesse en herken je 
jouw kwaliteit of talent? 
Stuur Sandor dan een bericht: 
sandorpenninga@gmail.com

Gezocht:

wijkgenoten met een groen hart en toekomstvisie

De vereniging werd opgericht op 
7 november 1935 door Jan Hellevoort 
en een aantal andere tuinders. 

Deze tuinders werden kort daarvoor 
uitgekocht vanwege stadsuitbreiding 

Tuindersvereniging De Pioniers vierde dit jaar het 85-jarige bestaan. 
Het jubileum werd onder meer gevierd met een wandeling met twintig 
buurtgenoten, waarbij Rian Kraan, penningmeester van De Pioniers, 
over de ontstaansgeschiedenis van de vereniging vertelde.

Jubileumwandeling ter ere van 
85-jarig bestaan De Pioniers

aan de Blauwkapelseweg. Op die 
plek waren zij al een tijdje actief 
als zogenoemde ‘wilde’ tuinders; 
tuinders die niet teelden voor de 
broodwinning, maar probeerden hun 
eigen groenten te telen.

De wandeling ter ere van het 
jubileum vond op 27 september 
plaats. De wandeling startte in 
Wittevrouwen. Het gezelschap liep 
via het huis van oprichter Hellevoort, 
langs de Blauwkapelseweg en het 
voormalige terrein van de ‘wilde’ 
tuinders en via de vroegere Ezelsdijk 
naar de Kögllaan, waar de ingang 
van het tuinenpark zich nu bevindt. 

Daar aangekomen opende wijk-
wethouder Linda Voortman offi cieel 
het nieuwe plein in het tuinenpark. 
Dat deed zij door een groenslinger 
door te knippen. Daarna konden de 
gasten luisteren naar het cellospel 
van Charlotte Brussee en Argentijnse 
muziek van Saskia en Rodiguez. 
Ook vond er een ‘uitruil-tour’ plaats, 
waarbij de aanwezigen plantjes 
konden ruilen. Verder waren er 
poffertjes, taart en een glaasje 
prosecco. 
Er wordt nog een kleine jubileum-
expositie ingericht in de kantine, die 
aan het plein ligt. 

Blauwkapelseweg in 1931 gezien vanaf de Kapelbrug.
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In de vorige Wijkkrant maakten we al 
melding van de petitie van bewoners 
van de Obbinklaan en omgeving, 
die vele honderden malen is onder-
tekend. Ook op de website van DUIC 
(De Utrechtse Internet Courant) wordt 
in de commentaren onder artikelen 
over De Gaard met veel emotie 
gediscussieerd. 

Achtergrond
De verbouwing van het winkel-
centrum vormde voor de gemeente 
aanleiding om de verkeerssituatie 
rond De Gaard aan te passen. De bus-
route werd verlegd en – en daar gaat 
het hier om – de Valetonlaan kreeg 
eenrichtingverkeer. Komend van-af 
de Eykmanlaan kunnen auto’s via de 
ruime toegang richting het winkel-
centrum rijden zonder last te hebben 
van tegenliggers.

Die maatregel pakte echter verkeerd 
uit. Wie de Valetonlaan neemt zoekt 
namelijk een parkeerplaats in de 
straten rondom het winkelcentrum 
aan de kant van de Valetonlaan/
Obbinklaan en gaat geen rare omweg 
maken naar het parkeerterrein aan 
de Kapteijnlaan. Gevolg: winkel-
bezoekers van buiten de wijk gaan 
dubbel parkeren, half op de stoep of 
in het plantsoen. Kortom: overlast. 
Het omdraaien van de rijrichting zou 
een goede oplossing kunnen zijn. 

De verkeerssituatie rondom winkelcentrum De Gaard houdt de gemoederen 
nog steeds fl ink bezig. Toen dit voorjaar vertegenwoordigers van de 
gemeenteraadsfracties een werkbezoek brachten aan De Gaard, werd 
duidelijk dat de omwonenden niet blij zijn met de nieuwe situatie. 

Wanneer auto’s vanaf de Eykmanlaan 
niet via de Valetonlaan, maar via de 
Kapteijnlaan naar de winkels worden 
geleid, komen ze immers direct bij het 
grote parkeerterrein terecht wat be-
doeld is voor het winkelend publiek. 

Bijeenkomst
De wethouder nam de petitie van de 
bewoners van de Obbinklaan en 
omgeving in ontvangst en zegde toe 
dat de situatie opnieuw zal worden 
bekeken. Er werd een bijeenkomst 
belegd, waarin bewoners en ge-
meente de situatie nog eens grondig 
met elkaar doornamen. Een aantal 
mensen was in de zaal aanwezig, een 
groter aantal kon vanuit huis online 
meekijken en meepraten.

Tijdens deze bijeenkomst kondigde 
de gemeente aan dat er drie ver-
beteringen worden doorgevoerd:
•  Het wordt voor auto’s onmogelijk 

gemaakt om stiekem door de 
bussluis van lijn 4 te glippen;

•  Er worden meer fi etsplekken 
aangelegd;

•  Er komt betere bewegwijzering 
naar de parkeerplaats aan de 
Kapteijnlaan.

Aardig, maar dit neemt het hoofd-
probleem nog steeds niet weg. 
Auto’s komend vanaf de Valetonlaan 
rijden nog steeds niet verder dan de 
Obbinklaan en omliggende straten, 
met alle ellende van dien.

Verbaasd
De aanwezige ambtenaren waren 
nogal verbaasd over dit nieuws, om-
dat ze afgelopen zomer een draag-
vlakonderzoekje uitvoerden, waaruit 
weinig klachten naar voren kwamen. 
“Maar,” zo merkte één van de aan-
wezigen terecht op, “het hangt er 
maar vanaf hoe je zo’n onderzoek 
doet. De gemiddelde wijkbewoner 
kan best tevreden zijn, maar richt je 
je draagvlakonderzoek op de Obbink-
laan en omgeving, dan krijg je wel 
wat anders te horen!” “Bovendien” 
voegde iemand anders toe, “zo’n 
onderzoekje moet je niet in de 
zomerperiode doen, maar pas 
daarna, als iedereen weer thuis is.” 

Overtuigende argumenten. De 
aanwezige ambtenaren beloofden 
nieuwe tellingen in het najaar en 
dat onderzocht wordt waar de 
bezoekende auto’s vandaan komen. 
Ook zij vinden dat het probleem 
moet worden opgelost. Bewoners 
krijgen volgend voorjaar bericht over 
de resultaten. 

Laden-en-lossen wordt door deze 
bestuurders wel héél ruim opgevat!

Ruimte genoeg op de offi ciële parkeerplaats

Eenrichting vanuit de Eykmanlaan

Gemeente belooft nieuw onderzoek 
naar verkeersoverlast rondom De Gaard

De redactie wenst je fi jne feestdagen, een goed uiteinde en een gelukkig, maar vooral gezond 2021
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Hoe zit het nu met het seinhuisje bij Blauwkapel?

Vorig jaar september maakte ProRail bekend dat het seinhuisje aan het 
spoor bij Blauwkapel een nieuwe bestemming krijgt. Floor van Gurp en 
Renske van Kooten, eigenaars van de horecagelegenheid Meneer Peer 
aan de Weerdsluis, zouden het monumentale pand uit 1931 na meer dan 
20 jaar leegstand opnieuw leven in gaan blazen. Het plan: een lunch-
room. Meer dan een jaar later kun je er echter nog steeds geen kopje 
koffi e drinken. 

“Dat klopt,” is de reactie van Floor en 
Renske. “Wij zijn meer dan een jaar 
bezig geweest met het verkrijgen 
van de bestemmingswijziging en alle 
bijbehorende vergunningen. 
Dat traject duurde langer dan we 
hadden verwacht. Het coronavirus 
werkte daarbij natuurlijk ook niet 
mee.” Maar nu is het dan eindelijk 
zover: half november kreeg het 
ondernemersduo het feestelijke 
bericht dat alle aanvragen zijn goed-
gekeurd. 

Bijzonder pand
Dat het seinhuisje niet even snel 
omgetoverd kan worden tot een 
horecagelegenheid heeft te maken 
met het feit dat het een bijzonder 
pand is op een complexe locatie. 

Het seinhuis is ontworpen door 
Sybold van Ravesteyn, een architect 
die allerlei stations en seinhuizen 
ontwierp voor de NS. Veel van Van 
Ravesteyns karakteristieke bouwwer-
ken zijn inmiddels gesloopt. 
Om ervoor te zorgen dat liefhebbers 
zijn bouwstijl kunnen blijven be-
wonderen, is Van Ravesteyns voor-
malige woonhuis aan de Prins 
Hendriklaan, waar hij jarenlang 
woonde met zijn gezin, een museum-
huis geworden. Met dezelfde reden 
is in samenwerking met de Stichting 
Herontwikkeling Iconische Bouw-
werken (HIB) gezocht naar een 
ondernemer die het monumentale 
karakter van het seinhuisje bij Blauw-
kapel wilde herstellen. 

Huiskamer voor de buurt
Floor en Renske bleken de juiste 
personen om dit plan te verwezen-
lijken. Vanwege de ligging van het 
seinhuisje, direct naast Speeltuin de 
Pan, is het de perfecte locatie voor 
een kindvriendelijke horecazaak. 
Hoewel de twee ondernemers in 
eerste instantie hadden gehoopt 
om in 2020 open te gaan, liet de 
heropening van het seinhuisje dus 
iets langer op zich wachten. 
Er moesten vergunningen komen 
voor het aanleggen van riolering, 
goedkeuringen van monumentenzorg 
om wijzigingen in het interieur door 
te voeren, en rapporten waaruit blijkt 
dat de omliggende fl ora en fauna 
niet wordt aangetast. Dat traject is 
dan nu eindelijk afgerond. Eerder 

vertelden Floor en Renske aan het 
AD hoe ze de inrichting van het sein-
huisje voor zich zien: “Het pand heeft 
twee etages: een begane grond waar 
we koffi e, tosti’s en broodjes kunnen 
serveren, en een bovenruimte die 
we kunnen gebruiken voor buurt-
activiteiten. Denk aan een muziekles 
voor kinderen uit de wijk, of een 
activiteit voor ouderen. 

Bubbels
In januari 2021 willen ze beginnen 
met de verbouwing. “We zijn echt 
super blij dat we nu eindelijk aan de 
slag kunnen,” zegt Floor. Toen de 
dames twee jaar geleden de pitch 
bij ProRail wonnen, konden ze het 
nog uitbundig vieren op een terras. 
Dat zat er deze keer vanwege corona 
niet in. “Onze eigen zaak aan de 
Weerdsingel was de enige horeca-
plek waar we terecht konden om op 
het goede nieuws te proosten,” zegt 
Floor lachend. “Daarom zijn we onze 
werkdag daar maar begonnen met 
een glas bubbels.” 

Floor en Renske proosten op het 
goede bericht dat alle aanvragen 
zijn goedgekeurd. 

Het seinhuis aan het spoor 
bij Blauwkapel.

NU OPEN!
KOM JE OOK
BUURTEN IN 
DE GAARD

KOMBUURTEN.NL
WINKELCENTRUM DE GAARD
TUINDORP-OOST, UTRECHT
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Ludens 
kinderopvang, 
ruimte voor 
groei 

ludens.nl www.ouwehandrouwbegeleiding.nl
06-3971 9093

Naamloos-1   1 14-05-2020   11:15

Campagne NL-Schoon: 
Maak van je mondkapje 
geen zwerfkapje

Het mysterie van de vitrinekast
Had jij ‘m gemist? Vóór de herinrichting van het plein bij 
De Gaard stond er een vitrinekast naast de bloemenstal. 
De redactie zorgde er steeds voor dat de nieuwste wijk-
krant erin werd opgehangen. Ook aankondigingen hingen 
we op in die kast. Maar opeens was de kast verdwenen. 

Redactielid Frans Jacobs liet het er niet bij zitten en ging 
op onderzoek uit. En de 
aanhouder won: op 
11 november 2020 is de 
vitrinekast weer terug-
geplaatst op het plein bij 
De Gaard. We hebben ‘m 
offi cieel onthuld samen 
met raadslid Jantine 
Zwinkels. Vanaf nu kun je 
de wijkkrant dus ook weer 
op het plein bekijken. 
Wil je een poster in de 
kast laten ophangen? 
Laat het ons weten! 

Wist je dat...

Nieuwe redactieleden
De dringende oproep die de 
redactie begin oktober verspreidde via posters 
en op Facebook heeft succes gehad. We mogen twee 
nieuwe redactieleden verwelkomen: Marieke en Remco! 
Vanaf nu bestaat de redactie uit zes mensen: 
Evelyne Hermans, Frans Jacobs, Marieke ten Katen, 
Remco Schoenmaker, Marjan Tesser, Eveline ter Wolbeek.

Vieringen en Kerstdiensten
Door de coronamaatregelen ziet de agenda van kerk-
bijeenkomsten in de wijk er dit jaar anders uit. Bij het ter 
perse gaan van dit nummer was het volgende bekend: 

In de Jeruzalemkerk, bij het nieuwe winkelcentrum De 
Gaard, ben je welkom op donderdag 24 december van 
16.00 -20.00 uur. Laat je op deze kerstavond verrassen 
door het kerstverhaal en proef van de kerstsfeer, waar 
iedereen in deze tijd, waarin alles anders is dan anders, 
behoefte aan heeft.  Je kunt genieten van fi lmbeelden, 
muziek en er is de mogelijkheid om een kaarsje aan te 
steken. Ook kun je producten inleveren voor de Voedsel-
bank. Alles coronaproof.

In de Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen, zijn er op 
kerstavond 24 december 2020 twee vieringen. 
Om 18.30 uur een kinderkerstviering en om 22.30 uur 
een woord- en gebedsdienst. 
Kerstdag 25 december om 10.30 uur is er een 
eucharistieviering. Per viering zijn dertig plaatsen beschik-
baar en er moet vooraf worden gereserveerd via 
de website.

In de Tuindorpkerk, Professor Suringarlaan 1, zijn er 
woensdag 23 december 2020 twee vieringen. 
Om 16.30 uur een kinderkerstviering en om 19.30 uur 
een adventsvesper. 
Kerstavond 24 december 2020 worden er Carols in 
de Tuin gezongen en is er een viering. Op Kerstdag 
25 december om 10.00 uur is er een viering. 

Kijk op de websites van de kerken, voor actuele 
informatie:
’t Eykpunt:  https://www.eykpunt.org/
Pauluskerk:  https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/
Jeruzalemkerk:  https://utrecht.ngk.nl/online-vieringen/
Tuindorpkerk:  https://www.tuindorpkerk.nl/

Raadslid Jantine Zwinkels en redactielid Frans Jacobs doen 
de offi ciële onthulling.

Het septembernummer hangt 
in de vitrinekast.
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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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Colofon

De foto van de vorige keer leidde tot een aantal nostalgische reacties. Die gingen niet over de berijder, 
maar over de brommer. William Zorge meldt onder andere dat het gaat om een Honda 50cc van het 
type C310a. Volgens sommigen is de voorvork van een ander type. De foto is van tussen 1974 en 1978. 
Als je goed kijkt kun je zien dat de foto is genomen op de hoek van de Troosterlaan en Hijmans van den 
Berghlaan. Er is daar niet veel veranderd... Op de brommer zit Michiel Röben. Hij woont nog steeds in de 
wijk, aan de Obbinklaan. En hij heeft nog steeds iets met (brom)fi etsen en motorfi etsen. Zijn nieuwste 
project is een oude AJS van rond 1950.

De foto van deze keer is een raadplaat van een wat ander kaliber. Je hebt vast 
al gemerkt dat de redacteur vooral de platen uit de begintijd van de wijk 
fascinerend vindt. Een torenkraan, lantaarnpalen en een regenboog boven 
Tuindorp-Oost zorgen voor een wat spookjesachtig beeld. Maar de vragen 
blijven hetzelfde: kijk heel goed en mail de redactie met het antwoord op de 
vragen: Wanneer is de foto genomen? Wat zien we precies, welke straten zijn 
dat? En vooral: waar stond de fotograaf precies? Wie lukt het om dit zo exact 
mogelijk aan te geven? Succes!
Mail de redactie op het bekende adres: redactie@tuindorpoost.nl 
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