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De gepensioneerde docent Franse 
Middeleeuwse Literatuur en studie-
adviseur Jaap van Os noemt zichzelf 
een amateurmuzikant met een uit 
de hand gelopen hobby. Toen hij 
tien jaar was, mocht hij op celloles 
omdat hij erop werd betrapt onder 
de douche de cellopartij van een 
symfonie van Mendelssohn te 

zingen. Later kwam de contrabas 
erbij en werd het zijn tweede natuur 
om tijdens het spelen in orkesten 
“ergens een basje onder te zetten.” 

GRATIS BIER
Via het studentenorkest belandde 
hij in een zigeunerorkest omdat 
daarvoor iemand gevraagd werd die 
met een vijfsnarige bas om kon gaan, 
en hij wilde dat wel proberen. Met 
dat orkest tourt hij sinds eind jaren 
zeventig met tussenpozen door Hon-
garije. In het begin gingen ze er op 
de bonnefooi met een dubbeldek-

kerbus heen om nieuwe nummers te 
leren spelen, alsook voor spontane 
optredens in cafés. “Dan wilde het 
stamorkest even pauzeren en vielen 
wij voor een paar gratis biertjes in.” 
Ze speelden zelfs langs de snelweg. 
“We hebben weleens filevorming 
veroorzaakt,” vertelt Jaap geamu-
seerd.

VLEUGEL
In het Muzieklokaal aan de Bemuur-
de Weerd Oostzijde is Jaaps zwarte 
vleugel te bewonderen. Die heeft 
hij geschonken toen hij in 2016 
van Zwolle naar Votulast verhuisde. 
“Hij was van mijn jongste dochter 
en overleden vrouw, met wie ik 
kamermuziek maakte, maar ik kon 
‘m hier niet kwijt. Sanne en Talitha 
(de uitbaters van het Muzieklokaal 
red.) wilden net middels donaties 

een vleugel kopen en 
ik had er één in de 
aanbieding, dus zo is 
het gegaan.”

In september gaat hij 
weer met het zigeuner-
orkest door Hongarije 
touren en zullen ze 
maar liefst zes optre-
dens in tien dagen in 
wijnkelders, cafés en 
een dorpshuis verzor-
gen. De pensionado is 
dus allesbehalve een 
muzikant in ruste! JH

“De klapstoelconcer-
ten zijn een uurtje op 
zondag. Het kinder-
klapstoelconcert is 
grootser van opzet: 
dan wordt de hele 
middag feestgevierd 
op het plein met spel-
letjes, springkussens 
en schminkers.”

allemaal hun steentje bijdragen aan 
de organisatie van de klapstoelcon-
certen. Zo ontwerpt Esther een flyer 
die andere vrijwilligers rondbrengen, 
er zijn mensen die blijken te kun-
nen schminken of die hun EHBO-
diploma hebben, het plein wordt 
versierd… Veel buurtbewoners zijn 
betrokken. “Bijvoorbeeld Ad, die 
regelt sponsors, dan krijgen we een 
kratje appels van de supermarkt, 
of hebben we opeens een enorme 
doos met Snickers, of hij regelt 
brood bij de bakker om tosti’s mee 
te bakken.”

MET DE PET ROND
Na het concert gaat de pet rond: de 
inhoud is helemaal voor de artiest, 
net als de opbrengst van de ver-
koop van koffie, thee en limonade. 
Maar er kan tegenwoordig ook 
digitaal betaald worden. “En je kunt 
vriend worden,” vult Edmar aan. 
Op die manier kunnen mensen die 
de klapstoelconcerten waarderen 
financieel een steentje bijdragen, 
ook als ze misschien op de dag 
van het concert zelf niet kunnen 
komen.

Ze komen er weer aan: de Klapstoelconcerten! Het mag en kan weer, 
dus de organisatie ging aan de slag: deze zomer zijn er weer zes klap-
stoelconcerten op het Koekoeksplein! Iedereen is welkom. Er kan ge-
danst worden maar neem je klapstoel mee als je wilt zitten.

Er zit veel muziek in onze wijk. Wij 
zijn benieuwd hoe die muzikan-
ten de afgelopen periode hebben 
doorstaan en hoe het nu met ze 
gaat. Dit keer: Jaap van Os.

WANNEER?
De concerten vinden plaats op de 
zondagen: 19 en 26 juni, 3 juli, 21 
en 28 augustus en 4 september. 
Steeds van 11.30 tot 12.20 uur, 
behalve het Kinderklapstoelconcert 
op 26 juni, dat is van 13.00 – 17.00 
uur.
Kijk op klapstoelconcerten.nl voor 
het volledige programma. MV

Wil je een keer optreden, lijkt het 
je leuk om mee te helpen of heb je 
een goed idee? Laat het weten via 
info@klapstoelconcerten.nl

stoelconcert is grootser van opzet: 
dan wordt de hele middag feest-
gevierd op het plein met spelletjes, 
springkussens en schminkers. Het 
optreden wordt verzorgd door 
Jasper Smit. “Die kennen we door 
zijn interview in de Votulastkrant!” 
Met die middag zijn ze het drukst 
bezig: er moeten veel buurtgenoten 
geactiveerd worden om een uurtje 
te helpen met bijvoorbeeld tosti’s 
bakken of drankjes schenken. 

VRIJWILLIGERS
Er is een kernteam met daaromheen 
een grote kring van vrijwilligers die 

KLAPSTOEL ZOEKT KLAPVEE!
“Het heeft twee jaar stilgelegen en 
we hopen dat iedereen er weer 
heel veel zin in heeft.” Sander 
Geboers, Meike Veenhoven, Edmar 
Weitenberg en Mirjam Luijten heb-
ben de organisatie van de klap-
stoelconcerten weer opgepakt. Ze 
laten foto’s zien van een heel vol 
plein: “Het is mooi om iedereen zo 
bij elkaar te brengen. De klapstoel-
concerten hebben een heel open 
karakter, het is een laagdrempelige 
manier om buurtgenoten te ont-
moeten.”

ARTIESTEN UIT DE WIJK
“We proberen voor de optredens 
artiesten uit de wijk of uit de stad te 
vragen,” vertelt Sander. De program-
mering dit jaar is divers: de Kunst-
bende die aftrapt, bestaat uit jonge-
ren, het tweede klapstoelconcert is 
speciaal voor kinderen, daarna volgt 
een akoestisch optreden van een 
trio wat misschien juist iets oudere 
mensen aanspreekt. Na de zomerva-
kantie is er nog wereldmuziek, een 
studentenband en een groep die 
Ierse muziek speelt. 

KINDERKLAPSTOELCONCERT
De klapstoelconcerten zijn een 
uurtje op zondag. Het kinderklap-
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Afscheid nemen
gewoon, zoals je geleefd hebt

In het Star Lodge Hotel aan de Bilt-
sestraatweg worden het komende 
half jaar zo’n driehonderdvijftig 
vluchtelingen uit allerlei landen 
opgevangen. Om hen een zorgeloze 
avond te bieden, kun je je aanmel-
den als eetadres voor Come & Eat en 
aangeven wanneer je een etentje wil 
organiseren. Eet Mee kijkt vervolgens 
of ze een match kunnen maken met 
vluchtelingen. Je haalt de mensen zelf 
op en brengt ze ook weer terug naar 
de noodopvang. Ook betaal je alle 
onkosten en boodschappen. 

DOOR DE REGEN
Annelien: “Ik moest ze ophalen bij dat 
AZC, maar ik heb geen auto. Dat was 
dus met de fiets heen en met de bus 
samen terug. Het regende heel hard 
en de aansluiting was een kwartier 
lopen…Maar ja, dit is hoe ik woon, 
en dit is ook Nederland: met de bus 
en met de fiets. Ik merkte wel dat ze 
dat niet erg gewend waren, maar ze 
klaagden ook niet hoor!” 
Op de site kun je voorkeuren opge-
ven, en delen of je bijvoorbeeld ve-
getarisch eet of huisdieren hebt. Het  
blijft echter een verrassing wat voor 
mensen er straks bij je aanschuiven 
en uit welk land ze komen (behalve 
als je kiest voor de optie ‘Oekraïners 
aan Tafel’). 

Je kon er niet omheen afgelopen 
maanden: Er werd door de gemeen-
te veel aan promotie gedaan om het 
bijzondere feit van 900 jaar Utrecht 
onder de aandacht te brengen. 
Er werd een speciaal Utrecht 900 
Comité opgericht en organisaties 
werden opgeroepen activiteiten 
te organiseren om dit feest samen 
te vieren. Op de website ontdek-
utrecht.nl is van alles daarover te 
vinden.

STADSMUZIKANTEN
Aan de rand van onze wijk, aan de 
Bemuurde Weerd Westzijde, is Ekko 
één van de podia die meewerkt aan 
de muzikale festiviteiten. 

EINDELIJK WEER KOKEN
“Ik was gematcht met een Egyptisch 
echtpaar en hun volwassen doch-
ter. Ik ben niet zelf over hun reis 
begonnen, omdat je niet weet of er 
misschien een erg trauma achter zit, 
maar ze vertelden er zelf iets over. 
Ze waren echter vooral op zoek naar 
naar lekker eten, haha. We hebben 
eerst boodschappen gedaan hier bij 
de Albert Heijn, omdat ik had aange-
ven dat het me leuk leek om samen 
te koken. Uiteindelijk namen zij het 
echter over in de keuken: ze vonden 
het te fijn om éindelijk weer eens te 
kunnen koken.” 

NIET ENG
Annelien: ‘Ik werk in de ontwik-
kelingssector en reis ook best veel 
- vooral naar Afrikaanse landen - en 
heb ook in Ethiopië gewoond. Ik 
ben het gewend om mensen te ont-
moeten uit een andere cultuur. Dat 
maakt ook dat ik het niet eng maar 
juist leuk vind om nieuwe mensen 
te ontmoeten.” Annelien kijkt uit 
naar de volgende gasten voor wie 
ze kan koken, met kruiden uit haar 
eigen kruidentuintje. FK

Ook een etentje organiseren? Leuk! 
Kijk voor alle info op www.eetmee.nl

Ciske van Oosterhout, al twintig jaar 
bekend als de Regelfee, vertelt over 
de oproep die de gemeente Utrecht 
in september vorig jaar deed. Ze 
was meteen enthousiast. Door 
corona hadden muzikanten immers 
al twee jaar op zolder gezeten, en 
wel muziek gemaakt maar dat niet 
kunnen delen met publiek vanwege 
de beperkingen. In samenwerking 
met Utrecht 900 kwam zodoende 
het project De Utrechtse Stadsmuzi-
kanten tot stand.

VERBORGEN PARELTJES
Het idee: in elke wijk van de stad 
verborgen muzikale pareltjes zoe-
ken, en door middel van wijkrondes 

uiteindelijk de beste muzikanten op 
tournee door de stad laten gaan, 
als muziekambassadeurs. Heel veel 
muzikanten hebben zich aange-
meld. Ciske heeft in elk van de tien 
stadswijken van Utrecht een podium 
gezocht en op elk podium vond vo-
rige maand een voorronde plaats met 
muzikanten uit de wijk. In Ekko, het 
podium van de wijk Noordoost, was 
dat op 11 mei. Utrechtse Stadstrou-
badour (en bewoner van Tuinwijk) 
Jan van Piekeren was de host van de 
wijkrondes. Ruim tachtig muzikanten 
variërend van singer-songwriters, 
punkbands, een handpan-speler, 
country tot soul hebben zich gepre-
senteerd. Eind mei waren er nog 
twee show-cases met de leukste 
muzikanten: eentje in Zimihc Theater 
Stefanus en eentje in Kanaal30. 

TOURNEE
Vanaf 2 juni, de dag waarop Utrecht 
in 1122 stadsrechten kreeg, zijn 
de winnaars op tournee gegaan in 
Utrecht. Er zijn bands die op wijkfes-
tivals gaan spelen en er komt nog 
een optreden op een Singelfestival; 
ze worden voor van alles gevraagd. 
Ciske is nu de verzamelaar van al 
deze Utrechtse acts, en wil na dit 
jaar de Utrechtse Stadsmuzikanten 
jaarlijks terug laten komen. RvP

www.deutrechtsestadsmuzikanten.nl

Een eeuw geleden werd begonnen met de bouw van 
Tuinwijk. Na de bouw van De Tuinwijk, de buurt rondom 
de Bucheliusstraat in de zo kenmerkende bouwstijl, 
werd er in de jaren die erop volgden volop doorge-
bouwd in Tuinwijk. Rond 1925 wordt er gewerkt aan 
het woningbouwproject Pieter Nieuwlandstraat / Van 
Swindenstraat. 

NOG ONBEBOUWD
Op de eerste foto (Het 
Utrechts Archief) zien we de 
ingang van de nog onbe-
bouwde Van Swindenstraat. 
Iets daar achter de Oude-
mansstraat, die net als de 
Bosschastraat, de Kamer-
lingh Onnesstraat en de Van 
Marumstraat ook onder dit 
project viel. Rechts op de 
achtergrond staat een ge-
deelte van de Gemeentelijke 
Gasfabriek en links zien we 
de in aanbouw zijnde Pieter 
Nieuwlandstraat. De foto is 
gemaakt vanuit een huis aan 
het Willem van Noortplein. 

OVER HET WATER
Aan het eind van de Biltsche 
Grift op de grens van De Bilt 
en Zeist was een zandafgra-
ving. Het zand was nodig voor 
het woningbouwproject in onze wijk. Bootjes werden 
bij de afgraving beladen met zand. Vervolgens zetten de 
bootjes via de Biltsche Grift koers naar het terrein van de 
Gemeentereiniging, wat grensde aan de Van Swinden-
straat en de gasfabriek. 

KIEPKARREN
Daar aangekomen werd het zand overgeschept in 
kiepkarren. Dit waren stalen karren met een V-vormige 
bak die iets boven het zwaartepunt op twee bokken was 
opgehangen. Via speciaal daarvoor aangelegde spoorlij-
nen werden de kiepkarren naar de bouwplaats geduwd. 
Door de ophanging konden de karren makkelijk worden 
geleegd. 

OP DE GEVOELIGE PLAAT
Op de tweede foto (Het Utrechts Archief) zijn de kiep-
karren goed in beeld. De werklui zijn er voor het maken 
van de foto even goed voor gaan staan, ook die op de 
eerste verdieping van de huizen in de ontwikkeling 
zijnde Pieter Nieuwlandstraat. Op de achtergrond staat 
het huis waar vanuit de eerste foto is gemaakt. GJVZ

Stichting Eet Mee biedt de mogelijkheid om iets te betekenen voor vluch-
telingen die (tijdelijk) in onze stad verblijven. Via de site van Eet Mee kun 
je een etentje bij jou thuis organiseren: specifiek voor Oekraïners via ‘Oe-
kraïners Aan Tafel’ of voor vluchtelingen uit de Utrechtse noodopvang via 
‘Come & Eat’. Annelien van de Zaagmolenkade koos voor de laatste optie, 
en ontving een Egyptische familie bij haar thuis.

Twee violen en een trommel en een fluit, want Utrecht is jarig en de vlag-
gen hangen uit! Onze stad bestaat dit jaar 900 jaar. Op 2 juni 900 jaar gele-
den kreeg Utrecht stadsrechten, en dat is een feestje waard. En wat is een 
feestje zonder muziek?

Het grootste deel van Votulast is gebouwd in de laatste 
120 jaar. Er bestaan best nog wel wat foto’s van stra-
ten en gebouwen op het moment dat er nog werd ge-
bouwd. Dit jaar gaan we opzoek naar die foto’s. Deze 
keer foto’s van het woningbouwproject Pieter Nieuw-
landstraat / Van Swindenstraat. 

- vogelenbuurt - 
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VLUCHTELINGEN 
BIJ JE AAN TAFEL 

WIJK IN DE STEIGERS       

Horizontaal
2.  Hier wordt gekookt met wol of op betwist gebied
6.  Snacken bij een dubbel donker koekje met romige vulling
7.  Hier eet je jezelf helemaal happy

Verticaal 
1. Hier kan je omgekeerd bier drinken voor het goede doel
2. Babylonische tempelbewaarder
3. Zonder korst maar met een schuin streepje
4. Aziatischs eten met dubbele cijfers
5. Deense gezelligheid

Oplossing:

Stuur de oplossing vóór 6 september 2022 naar info@votulastkrant.
nl. Onder de goede inzendingen wordt een waardebon van Badhuis 
t.w.v. 25 euro verloot. Succes!

Oplossing vorige keer:
De puzzel uit de vorige krant heeft blijkbaar voor veel hoofdbrekens 
gezorgd! De weinige inzenders gaven aan dat het een moeilijke puz-
zel was.
De oplossing was: Griftsteede
Van Harte Gefeliciteerd Egil Fischer, de prijs komt naar je toe!

Je kunt deze zomer je tent weer opzetten op De Buurtcamping in het Grift-
park! Van 8 t/m 10 juli kun je op vakantie in je eigen stad. Twee nachten 
kamperen midden in het Griftpark. Met sport, kunst, muziek, bbq en bingo! 
Kijk op www.debuurtcamping.nl/stad/utrecht of mail naar  
griftpark@debuurtcamping.nl

PUZZEL EN WIN! 

" Je eigen kleur geven
aan de uitvaart"  
Sandra van der Pas  

UTRECHT 900 JAAR:  
DAAR ZIT MUZIEK IN! 

a b c d e f

NIEUWE
REDACTEUR
GEZOCHT
Lijkt het je leuk mee te werken 
aan onze krant? Stuur dan een 
mailtje naar:

info@votulastkrant.nl
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VOTULASTLADDER

Klapstoelconcerten op het Koe-
koeksplein
Ze zijn er weer deze zomer: de 
bekende concerten op zondag 
waarbij je je eigen klapstoel kunt 
meenemen. Data: 26 juni en 3 juli, 
21 en 28 augustus en 4 september. 
Steeds van 11.30 tot 12.20 uur, 
behalve het Kinderklapstoelconcert 
op 26 juni, dat is van 13.00 tot 
17.00 uur. Kijk op www.klapstoel-
concerten.nl voor het volledige 
programma.
Lijkt het je leuk om mee te helpen 
of heb je een goed idee? Laat het 
weten via  
info@klapstoelconcerten.nl 

Buurtcamping Griftpark
Van 8 t/m 10 juli kun je weer 
kamperen midden in het Griftpark. 
Op vakantie in je eigen stad. Leer je 
buren kennen op de buurtcamping! 
Met sport, kunst, muziek, bbq en 
bingo! 
Kijk op www.debuurtcamping.nl/
stad/utrecht of mail naar griftpark@
debuurtcamping.nl

De Tussenvoorziening zoekt 
vrijwilligers
Na de Russische inval in Oekra-
ine zijn duizenden mensen op 
de vlucht. Ook in Utrecht zoeken 
Oekraïners bescherming. De Tus-
senvoorziening vangt hen op in een 
opvanglocatie.
Wil jij Oekraïners wegwijs maken in 
Utrecht en hen een warm welkom 
heten? Word dan vrijwilliger in onze 
opvang voor Oekraïners. 
Je begeleidt vluchtelingen en biedt 
hen een luisterend oor. Je onder-
steunt hen om zelf hun weg te vin-
den in de stad en onze maatschap-
pij. We zoeken mensen voor door 
de week en in de weekenden. Je 
draait diensten van 4 uur, overdag 
of in de avonden. 
Je werkt samen met een betaalde 
kracht en hebt veel vrijheid om 
het contact zelf vorm te geven. Het 
belangrijkste dat we van je vragen? 
Dat je iets wil betekenen voor me-
demensen die het moeilijk hebben. 
Kijk voor mee info en aanmelding 
op:
www.tussenvoorziening.nl/werken-
bij/vrijwilligerswerk/vrijwilliger-op-
vang-oekraiense-vluchtelingen/

 

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in juli, augustus en september 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt eind september. 
Organiseert u in oktober of novem-
ber een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 2 september weten, dan 
nemen we een aankondiging op 
in de volgende agenda. Of plaats 
uw bericht zelf rechtstreeks op het 
prikbord van www.votulastkrant.nl 
We zijn ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant 

OUD & WIJK 

De Jan van Lingtuin is die prachtige openbare tuin 
aan de Bemuurde Weerd bij het bruggetje langs de 
Vecht. Deze plek trekt nu al veel bezoekers, maar 
wie weet worden het er straks nóg meer: na de zo-
mer wordt een beeld geplaatst dat gemaakt is van 
stenen uit de Domtoren. Het beeld kan voor het 
eerst bewonderd worden tijdens kunstroute ‘Care 
Full’ in september.

De eerste bijna drie jaar van haar 
leven woonde Liselot van Zetten, 
meisjesnaam van Beek, in de Koe-
koekstraat. Voor en ook nog in de 
Tweede Wereldoorlog hadden haar 
ouders daar een melkzaak. 

DE LAAN 
Nadat de zaak was verkocht, ver-
huisde het gezin naar de Antonius 
Matthaeuslaan. “We woonden vrij 
achteraan, tegenover de vloerkleden-
winkel van Kind (later kwam daar  
de stomerij in). Als we de laan 
uitliepen zagen we de weilanden 
en rechts Tuindorp. In de weilanden 
speelde ik vaak. Op het bruggetje 
over het water aan de Adriaen Beyer-
kade werden de vloerkleden geklopt, 
dat deed ik ook vaak.”

SNEL TERUG 
Na haar trouwen ging Liselot wonen 
op een woonboot aan de Billitonkade 
in Lombok, haar oudste zoon is daar 
geboren. Na twee jaar keerde ze terug 

naar de Antonius Matthaeuslaan, nu 
in een huis ongeveer in het mid-
den van de Laan. Hier groeiden haar 
twee kinderen grotendeels op. Hal-
verwege de jaren 80 verhuisde het 
gezin naar de Weerdsingel O.Z. 95.

NOODLOT
Toen Liselot acht jaar was, verloor 
ze haar drie jaar oudere zus aan de 
gevolgen van een acute bloedvergif-
tiging. In 1974 werd bij haar beide 
zonen Duchenne spierdystrofie 
vastgesteld, een ernstige spierziekte. 
Als gevolg hiervan kwamen beiden 
in een rolstoel. En hierdoor verkaste 
het gezin naar de Weerdsingel O.Z. 
“Dit oude gemeentepand werd 
voor ons aangepast tot een mooie 
woning.” In 1992 verloor ze André, 
haar jongste zoon. Acht jaar later 
overleed haar man.
 
MOOISTE PLEK
Als mooiste plek in de wijk noemt 
Liselot zonder na te denken de grote 

tuin achter het huis. “Ik vind het 
heerlijk om daar in het voorjaars-
zonnetje te zitten.” Voorheen deed 
ze zelf ook veel aan de tuin, maar 
door het ouder worden is dat nog 
maar beperkt mogelijk. Leuk was 
ook de tijd dat tegenover het huis 
de dierenweide was, dit was daar 
tot de aanleg van het huidige Grift-
park. “Mijn man heeft nog wel eens 
meegeholpen bij het te wereld 
brengen van lammeren.” Pratend 
over de dierenweide moet Liselot 
ook denken aan de veel te vroeg 
overleden Monique, zij had de lei-
ding over de weide. Zeer tevreden 

is ze ook met de Torteltuin, want 
Liselot herinnert zich nog de tijd 
van de grote parkeerplaats met de 
vele auto-inbraken. 
Intussen woont Liselot al ruim 37 
jaar op de dezelfde plek, samen 
met haar oudste zoon. Ze gaat naar 
de kapper waar vroeger de groen-
tewinkel zat, tegenover haar oude 
huis. GJvZ

COLOFON

Bij de restauratie van de Domtoren blijven er stukken 
en ornamenten over die niet worden teruggeplaatst. 
Het zou jammer zijn als deze stukken onder het asfalt 
verdwijnen. Daarom zijn deze stenen beschikbaar 
gesteld voor projecten waarbij ze op betekenisvolle 
wijze kunnen worden hergebruikt. De vijfkoppige 
tuinploeg van de Jan van Lingtuin mocht ook een 
aantal van deze stukken ophalen, om een kunstwerk 
van te laten maken voor de tuin. Over de vormgeving 
van het beeld werd onder begeleiding van kunstena-
res Wendy van Zanten, die zelf vlakbij de tuin woont, 
door buurtkinderen in workshops nagedacht. Hoe 
kun je van deze stukken een kunstwerk maken met 
als thema ‘omarming’? En kun je nog iets herkenbaars 
behouden van de ornamenten? 

PLEK KIEZEN
Het eindresultaat van het community art project komt 
te staan op een plek in de tuin die de kinderen zelf 
(met goedkeuren van de tuincommissie) hebben 
uitgekozen.
Kunstenares Wendy: “Wat ik leuk vond, zijn de plek-
ken die kinderen bedenken, en de redenen waarom. 
‘Hier kun je er goed omheen lopen’ en: ‘Hier staat het 
gezellig naast het andere beeld’. En het vrije denken 
over de mogelijkheden met de stukken steen. De 
brainstormsessies vormen de basis om verder vorm te 
gaan geven.” 

VERBORGEN
Gerard Kooijman woont al 
sinds zijn geboorte vlakbij 
de tuin aan de Bemuurde 
Weerd, maar heeft zich pas 
na zijn pensionering bij de 
tuinploeg gevoegd, toen 
hij meer oog kreeg voor de 
straat waarin hij woonde. 
Hij vond de sessies met de 
kinderen erg leuk, en ziet 
in de buurtkinderen ook 
potentiële helpers van de 
tuincommissie. Belangrijke 
taak is het wekelijks ruimen 
van bierblikjes en peuken, 
een vervelende bijkomstig-
heid van de populariteit van 
de tuin. Maar het is vooral 
genieten van alles wat er 
groeit en bloeit. Gerard: “En 
er staat al jaren een ander 
heel mooi beeld: ‘Ochtend’ 
van Pieter d’Hont. Die juist 
in de avondzon heel mooi 
uitkomt.” Hij wijst de plek 
aan waar het nieuwe beeld 
komt te staan. “We wilden 
ook het verborgen hoekje 
van de tuin wat extra aan-
dacht geven.” Wie straks het 
beeld wil zien, moet dus 
even de tuin in wandelen: 
zeker geen straf. FK

www.vandomtotsteengoed.nl
www.loket-z.nl/sculptuur-tuin-
omarmt-de-dom
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