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Hennepkwekerij
goed verstopt
Een hennepkwekerij aan het

Tolsteegplantsoen in Tolsteeg

bleek erg goed verstopt te zitten.

In een garage die niet via de

normale deur, maar alleen via

een luik onder de laminaatvloer

in de keuken was te bereiken,

zat de plantage verstopt. De po-

litie deed na een tip onderzoek

in een woning aan de Ruijgen-

hoeksepolder in De Meern en

vond daar hennepafval. De 32-

jarige bewoner bleek nog een

woning te hebben, die aan het

Tolsteegplantsoen. De eigenaar

wees de politie uiteindelijk op

het luik naar de inmiddels ge-

oogste plantjes.PENRIS001

VIANEN

Laatste strohalm
voorboogbrugA2
De stichting Boogbrug Via-

nen die strijdt voor behoud

van de oude metalen brug

over de Lek stapt naar de

Raad van State om de brug

op de gemeentelijke monu-

mentenlijst te krijgen. De

monumentenstatus zou

sloop van de brug kunnen

voorkomen. Het gemeente-

bestuur wil er echter niet

aan, ondanks een positief

advies van de monumen-

tencommissie.

UTRECHT

GroenLinkswil
per sedebatA27
GroenLinks-Kamerlid Liesbeth

van Tongeren wil deze week per

se een debat over de verbreding

van snelweg A27 bij Utrecht.

Van Tongeren peinsde er giste-

ren niet over om op verzoek van

de PVV het debat van de Kamer-

agenda te halen. ,,Met de A27

zijn bijzonder grote sommen

geld gemoeid. Ik heb nieuwe in-

formatie en zeker nieuwe vra-

gen aan de minister,’’ aldus Van

Tongeren. Er loopt nog een on-

derzoek naar de voorgestelde

verbreding naar twee keer zeven

rijstroken waarvoor natuur van

Amelisweerd moet wijken. Dat

is dit voorjaar gereed.

UTRECHT

Aanmeldingen
voorNLDoet
Er zijn al 234 klussen aange-

meld voor de landelijke vrijwilli-

gersactie van het Oranjefonds.

De gemeente Utrecht heeft de

meeste klussen aangemeld. ROMANI000
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Het bericht van een zelfdoding

komt hard aan. Het is de confron-

tatie met hoe diep een mens kan

gaan. Als ik ervan hoor, gaat er al-

tijd een siddering door me heen.

De herinnering aan de zelfmoord

die ik zelf in mijn omgeving mee-

maakte? De plaatsvervangende

pijn die ik voor de door zwaar-

moedigheid

gepijnigde

mens voel?

Mijn eigen

zwaarmoe-

dige kant?

Het sms-je

donderdagavond dat ‘een jongen

van Kampong’ het leven niet meer

aan had gekund, bracht

de martelende donkere

zijde van het bestaan

dichtbij.

Vandaag nemen in de Ja-

cobikerk al zijn dier-

baren afscheid van

Thijs, 21 jaar. Thijs’ familie toonde

ons in de krantenadvertentie de

foto van een grappige jongen, uit-

gelaten hangend op de giek van

een zeilboot. Volle lach. De jongen

herkende ik. Thijs, verdediger van

Kampong B1, later A1! Een

jongen die in mijn afbeel-

dingenbestand op foto’s

van de derby Spor-

ting-Kampong voor-

komt. Al heb ik

nooit een woord met

hem gewisseld, ik

weet wie hij is. Thijs’

ouders en zus vonden de

woorden. ‘Peilloze zielenpijn’,

‘stralende glimlach’, ‘schuilging’.

Het ‘we nemen je niets kwalijk’

deed mij denken: we moeten ons

eerst en vooral verplaatsen in de

persoon en zijn daad.

Dat Thijs’ familie zovelen laat

delen in hun verbijstering en ver-

driet maakt indruk op mij. ,,Als je

erbij wilt zijn, voel je welkom,’’ las

ik in de advertentie. Een oproep

om stil te staan bij een man die,

hoe jong ook, veel betekende voor

de mensen om hem heen. Al die

mensen van Daltonschool Pieters-

kerkhof, Boni, Veritas, studie ge-

neeskunde, Dado, Ghana. In het

dorp Utrecht kennen velen Thijs,

merk ik.

Wij hebben het er thuis over

gehad. Herinneringen aan tussen

de witte lijnen. Maar ook over het

‘waarom?’

Over onszelf. Over onze eigen

twijfels en radeloosheid. Over de

aanleg van de een, de eenzaam-

heid van sommigen die je maar

niet kunt doorbreken. En over de

jonge twintigers in onze stad. Die

niet allemaal, en zeker niet altijd,

zo zorgeloos zijn als ze overko-

men.

Thijs, een echte Kampongjongen
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Cees Grimbergen
Journalist

Zeven ouderen uit verpleeghuis

Swellengrebel in Utrecht-Oost doen

spelletjes met studenten. Gebakje of

iets hartigs erbij, bakkie leut of thee.

Het is de High Tea van studenten-

vereniging Spontaan, vaker per jaar

en bedoeld om de deelnemers aan

het project Adopteer een Oma met

elkaar in contact te brengen.

De opkomst valt mede door het

barre weer misschien wat tegen, het

is er niet minder gezellig om. ,,Een

bijzonder project,’’ zegt Ina Hame-

link van het verpleeghuis. ,,Om

jonge mensen in huis te hebben, is

prettig. De ouderen vinden het leuk

om met ze op te trekken.’’

RECEPT
Het recept is simpel. Studentenmel-

den zich aan bij Spontaan, Hame-

link zoekt er een oma of opa uit het

verpleeghuis bij. Als het klikt, gaan

ze samen leuke dingen doen, al naar

gelang de behoefte. Dus oma leert

de studenten breien, met opa naar

het voetbal of gewoon samen shop-

pen. Spontaan coördineert alleen,

zegt Emily Tegnell (25) van de stu-

dentenvereniging. ,,Wij regelen de

match en begeleiden de vijf koppels

die we hebben. En het moet voor

beide partijen iets opleveren.’’

Bewoonster Annie Klunder (74)

snoept van haar gebakje. Na een

operatie raakte ze verlamd, leerde

weer (een beetje) lopen en kwam zes

jaar geleden in het verpleeghuis te-

recht. Sinds een jaar of drie is ze dus

‘geadopteerd’. ,,Leuk, want dan krijg

je wat meer aandacht. Want zo ge-

weldig is ’t hier nou ook weer niet.’’

Met haar meiden heeft ze het erg

getroffen, zegt ze. ,,We gaan bloem-

schikken, doen spelletjes en ik ben

met Astrid naar FC Utrecht geweest.

Ik trek graag met jongelui op. En je

moet er zelf ook wat aan doen om

niet eenzaam te worden.’’

Van oma Annies adoptiegroepje is

studente logopedie Astrid van Leer-

dam (23) de spin in het web. In het

begin woonde ze op het IBB, vlak bij

Swellengrebel. ,,Ik heb geen groot-

ouders en dit sprak me aan. Als ik

Annie bezoek, neem ik meestal een

ex-huisgenoot mee. Ik zie haar bijna

elke week, ook al ben ik verhuisd. Ik

noem haar gewoon oma Annie en

dat is ze ook: een hele lieve, leuke

oma. Dit is een mooi project.’’

En er kunnen nog steeds oma’s

(en opa’s) geadopteerd worden, zegt

Emily Tegnell van Spontaan. Meer

aanmeldingen van (groepjes) stu-

denten zijn welkom. ,,Velen zijn ver-

rast hoe leuk het is om iets met ou-

deren te doen.’’

Astrid weet het. Oma Annie laat

ze niet meer los. ,,Ook als het project

zou stoppen, of als ik naar elders

verhuis, blijf ik Annie toch zien.’’

Aanmelden: spontaanutrecht.nl

PROJECT ‘SPONTAAN’ KOPPELT STUDENTENAANOUDEREN

‘Annieiseenlieveoma’
UTRECHT • Adopteer een
oma. Zo heet het maat-
jesproject van de studen-
tenvereniging Spontaan.
De club koppelt (een
groepje) studenten aan
ouderen uit verpleeghuis
Swellengrebel. Tot genoe-
gen van beide partijen.
,,Ik heb er een hele lieve
oma door gekregen.’’

HANS VAN DENHAM

Bewoonster Annie Klunder (74) met haar maatje Astrid van Leerdam (23): ‘Ook als ik naar elders verhuis,
blijf ik Annie toch zien.’ FOTO SHODY CAREMAN

‘Wekelijkse koopzondag leidt niet tot overlast’
RENÉ CAZANDER
UTRECHT •De Utrechtse koop-
zondag heeft meer voor- dan na-

delen. Elke zondag open levert de

winkels extra inkomsten op, is de

verwachting, en leidt niet tot

extra criminaliteit of overlast voor

de omwonenden. Dat valt op te

maken uit het onderzoek dat de

gemeente gedaan heeft naar de

invoering van een wekelijkse

koopzondag in Utrecht.

Bij andere gemeenten blijkt bo-

vendien dat de animo om op zon-

dag te werken, groot is. Ook een

meerderheid van de bevolking wil

graag elke zondag winkelen.

Tegenover al deze positieve gelui-

den staat dat de gemeente wel

extra geld kwijt is om de stad na

afloop van een koopzondag weer

schoon te maken: 75.000 euro.

Harde cijfers over hoeveel banen

de koopzondag oplevert, ontbre-

ken. Volgens de gemeente is het

wel duidelijk ‘dat een verruiming

van het aantal uren dat winkels

geopend mogen zijn, zal leiden

tot extra uren dat winkelperso-

neel aan het werk is.’

In Utrecht mogen al enige tijd de

supermarkten op zondag open.

Hiervoor is zowel bij de supers

zelf als bij de inwoners veel be-

langstelling. Een enquête onder

2000 huishoudens rond de 14 su-

permarkten die elke zondag open

zijn, wijst uit dat meer dan twee

derde geen overlast ervaart van

de openstelling op zondag.

Eén op de drie omwonenden

heeft soms of iedere zondag over-

last. Aan deze steekproef namen

679 respondenten deel.

Het onderzoek naar de voor- en

nadelen van de koopzondag is uit-

gevoerd in opdracht van de ge-

meenteraad. Die is verdeeld over

de invoering van de wekelijkse

koopzondag.

De winkeliers zijn voor en hebben

middels een burgerinitiatief de

kwestie op de raadsagenda gezet.

Een deel van de burgers, verenigd

in actiegroep ‘Utrecht is geen

Harrie’, is tegen. De gemeenteraad

beslist begin volgende maand of

de winkels in Utrecht elke zondag

open mogen. Op 22 januari is een

raadsinformatieavond.

OmaAnnie

‘Leuk project,
want nu krijg
ik wat meer
aandacht’


