BALANSBUURTBLAD
Voor de bewoners van de woningen van woningstichting Tuindorp BANS te Utrecht
april 2017 • Uitgave: vereniging van BANS-bewoners

Kunst aan de
Laan van Minsweerd

Uitnodiging:
ALV + lezing

Vogels
in de buurt:
De bosuil

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 7

BALANS • APRIL 2017

2
Van de redactie

Contributie 2017

In deze Balans veel foto’s van de renovatie,
speciaal voor ons gemaakt door fotograaf
en Bansbuurtbewoner Fred Elsink. Zelf was
ik in oktober al aan de beurt en ik zat er deze
winter warmpjes bij. Maar eerst hebben mijn
buren en ik de invasie van werklui, busjes,
containers, rekken met kozijnen, steigers,
drilboren en de hijskraan in de straat
doorstaan. Gelukkig vormen de werklui een
vrolijk team en doen zij hun best om schade
en overlast te beperken. Ik ben zo blij met
de warmere en stillere kozijnen dat ik de
overlast alweer ben vergeten.

Drie x per jaar een glossy in de brievenbus met al het nieuws
uit de buurt, een rondleiding door het verbouwde revalidatiecentrum, een warm en persoonlijk welkom voor nieuwe
bewoners, een groendag én een bollenplantdag en dit jaar
ook weer een buurtfeest annex talentenexpositie. En natuurlijk
sluiten we 2017 weer gepast af met een nieuwjaarsborrel in
een kroeg in de buurt. Al die saamhorigheidsbevorderende
activiteiten kunnen wij écht, écht, écht alleen financieren middels uw contributie.

De renovatie schept ook een band. Zo
worden verhuisdozen doorgegeven
en helpen buurtbewoners elkaar bij
het vrijmaken van de kozijnen en het
terugplaatsen van gordijnen en meubels
zodra de nieuwe ramen erin zitten. Wie
extra handen kan gebruiken in de dagen
voor en na de plaatsing, kan zich melden
bij Els via info@bansbuurt.nl. Zij coördineert
de hulp via mail en Facebook en zo hebben
al heel wat buurtgenoten elkaar geholpen.
Verder in deze Balans een interessant
stuk over de kunstwerken aan de Laan
van Minsweerd door ruimtelijk ontwerper
Leonie Brinks, die zelf aan de laan woont.
Zij zal haar project kort toelichten na de
ALV van 13 april. In de duurzame column
doet Karin Haerkens een oproep voor
Supporters van Schoon. En natuurlijk de
vaste rubrieken zoals Vogels
in de buurt, Nieuws van het
stichtingsbestuur en
de agenda.

Voor het laatste jaar zal die contributie slechts €7,50 per
huis(houden) bedragen. Want vanaf 2018 gaat de gemeentelijke geldkraan echt & heus dicht en zullen we al dat BANSleuks volledig zelf moeten gaan bekostigen. Dus pak voor
de laatste keer dat voordeel en maak dit bescheiden bedrag
over op rekening NL 50 INGB 0000 247149 ten name van
Vereniging van BANS-bewoners te Utrecht. Contant afgeven
mag ook: Pieter Saenredamstraat 29 bis - maar dan wel graag
duidelijk uw naam en adres op de enveloppe vermelden,
zodat ik u de rest van het jaar niet onterecht ga manen.
Omdat ik heel slecht blijk in aanmaningen sturen, ben ik aan
het onderzoeken of het mogelijk is te gaan werken met automatische incasso. Dat is natuurlijk geheel vrijblijvend maar
het zou u en mij een hoop moeite schelen. Zodra ik hierover meer weet, meld ik
mij terstond op Facebook en/of met een
briefje in uw brievenbus.
Uw penningmeester
Sonja Sanders
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Foto: Leonie Brinks

Beeld-bepalend

Beeld Bob Stolzenbach ter hoogte van Frans Halsstraat

Begin december plaatste ik een oproep op de Bansbuurt
Facebook om te horen wat de Bans Buurtbewoners van de
serie kunstwerken vinden die aan het einde van vier zijstra
ten staan die uitkomen op de Laan van Minsweerd. Je kan
ze al van veraf zien. De beelden zijn van beeldhouwer Bob
Stolzenbach. Ze zijn in 1987 geplaatst ter verfraaiing van
de geluidswand. Ik vind ze in de huidige staat waarin ze
verkeren een doorn in het oog, waar ik als ontwerper elke
dag mee geconfronteerd word. Daarom ben ik erg blij dat
er 26 reacties kwamen op mijn oproep, het is duidelijk dat
hier iets aan gedaan moet worden.

Een greep uit de reacties:
-	Veel slechter kan het in mijn ogen niet worden. Ik vind ze
spuuglelijk. Toch denk ik dat ik ze zelfs na een opknapbeurt
nog niet mooi kan vinden.
-	Ik heb de kunstenaar ooit nog ontmoet vlak voordat ze
geplaatst werden. Heb ze nooit mooi gevonden… maar een
opknapbeurt zou wel beter zijn.
-	Misschien moet de strakke vormgeving aansluiten bij het
Rietveld-Schröderhuis? Ik stel dan voor om het kunstwerk
in Mondriaanse kleuren te schilderen. Dan valt het
tenminste op.
- Een schoonmaakbeurt zal zeker helpen!
- Ik heb het nooit mooi gevonden, soms ga je er later toch
meer in zien maar voor die tijd werd het al lelijk en werden
de ‘bladen’ gestut door oerlelijke rode pinnen meen ik me te
herinneren.
- Een nieuw kozijn ervoor misschien?

Met de bevindingen op zak nam ik begin december contact op met de gemeente en legde het probleem voor aan
Mathilde Heyns (Projectleider Kunst in de Openbare Ruimte).
Zij beheert de zorgvuldig samengestelde collectie van kunst in
de openbare ruimte van Gemeente Utrecht. Neem maar eens
een kijkje op: utrecht.kunstwacht.nl (zonder www!). Hier zijn
alle beelden opgenomen die de stad Utrecht rijk is, waaronder
ook ‘onze’ beelden aan de Laan van Minsweerd.
Hoe staat het er nu voor?
Ik merk dat de gemeente er echt iets aan wil gaan doen, want
tot mijn plezier nam Mathilde eind februari contact op om een
afspraak te maken en de beelden te gaan bekijken met nog
twee andere collega’s. Op maandagmiddag 6 maart presenteerde ik mijn eerste verkenning, waaronder de reacties uit
de buurt, historisch beeldmateriaal, informatie over de
kunstenaar en over de Bansbuurt. Daarna gingen we naar
‘de plaats delict’.
Ik liet de gemeente zien dat de beelden in de huidige staat
afbreuk doen aan de buurt. Sommige zijn nauwelijks zichtbaar
door het hoge struikgewas, het beton is vuil, het zinkwerk is
kromgebogen en ik wees op de afstandhouders tussen het
zinkwerk, zijn deze wel origineel? Ik vertelde dat ik uit de buurt
geluiden hoorde dat de beelden gebruikt worden als urinoir en
dat de lange groenstrook waar de beelden in staan, als uitlaatplek voor honden dient. Mathilde schrok erg van wat ze zag
en realiseert zich dat dit moet veranderen. We spraken onder
meer over het herstellen en revitaliseren van de kunstwerken
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Zoek de subtiele verschillen
en ik gaf aan dat dit alleen niet voldoende is, en dat de omliggende omgeving ook aangepast moet worden om de beelden
echt tot hun recht te laten komen.
Leuk te vertellen is dat er een studente van de HKU bij betrokken is. Haar onderzoek gaat over de revitalisering van vergeten en eenzame kunstwerken in Utrecht. De beelden aan de
Laan van Minsweerd neemt zij graag mee in haar onderzoek!

Tijdens de ALV op 13 april a.s. vertel ik meer over het project
– dat kan ik het nu wel noemen.
Tot ziens, Leonie Brinks (www.bluezones.nl > LvM71).

Uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering 2017 van de
Vereniging van Bans bewoners
Donderdag 13 april 2017
19.45 uur
19.45u koffie en thee
20.00u vergadering
21.00u	presentatie
Leonie Brinks
over kunst
werken LvM
Locatie: Huiskamer
van de Schildersbuurt,
Hobbemastraat 41

Agenda:
1. Opening en
vaststelling agenda
2. Notulen ALV 12 april
2016 (deze liggen voor
u klaar)
3. Communicatie:
Website/Facebook/
Balans/Overleg met
het stichtingsbestuur
4. Terugblik 2016 en
plannen 2017
5. Financiële stukken
6. Rondvraag
7. Sluiting

Bans buurt etentje

Zin om de nieuwe kozijnen eens van de
binnenkant te zien? Andere Bansbewoners
te ontmoeten? Geen zin om te koken? Kom
dan naar het Bans buurt etentje! Vrijdag
21 april 2017 om 18.30u bij Els Berkman
aan de Laan van de Minsweerd 42.
Kosten 5 euro p.p. Graag opgeven
via berkm111@kpnmail.nl, Facebook
messenger of je kan een briefje in
de bus doen.
Tot dan!
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BERICHT van het BESTUUR
Beste bewoners,
Hierbij een korte update van de renovatie
werkzaamheden aan en in de woningen:
• De werkzaamheden verlopen conform plan
ning. Momenteel zijn de eerste drie complexen
(t/m eerste helft van de Herman Saftlevenstraat)
nagenoeg gereed.
• Uitgangspunt is dat de meeste werkzaamheden
rond de zomerperiode gereed zijn. Daarna
worden nog werkzaamheden t.b.v. de afwer
king, balkons en schilderwerk uitgevoerd.
• Op dit moment is de aannemer bezig om de
dichte panelen in de keukendeur te vervangen
door een glazen paneel.
• Naar aanleiding van vragen van sommige
bewoners, wordt onderzocht of het mogelijk is
om haakjes in de keukendeur aan te brengen.
Verder wil het bestuur de bewoners nog op de
volgende zaken attenderen:
• Het is niet toegestaan om plakfolie op de ruiten
te plakken i.v.m. de grote kans op thermische
breuk van de ruiten (veroorzaakt door de folie
in relatie met de zon). Dit wordt niet vergoed
door onze verzekering en dient dus op eigen
kosten te worden hersteld.
• Zoals eerder aangegeven is het ook niet toege
staan om te boren in de kunststof delen van de
kozijnen. De reparatiekosten per kozijn kunnen
oplopen tot € 500,-, die ten laste komen voor
rekening zijn van de bewoner.
• Graag de spullen aan de voorgevel verwijderen
als de aannemer langskomt. Denk o.a.
aan fietsen, bankjes en motoren.
• De balkons worden begin van de zomer
gerenoveerd, hiervoor komt de aannemer
dus nog een keer bij u terug.
• Momenteel vindt er in de keukendeuren een
herstelactie plaats van het vervangen van een
dicht paneel door een glazen paneel. Dit is
echter geen vrije keuze. Mocht u toch
liever een dicht paneel hebben, dan kunt u dat
vragen aan de aannemer en zal deze geplaatst
worden tegen meerkosten. Het originele
glazen paneel dient u zelf in opslag te nemen
en terug te (laten) plaatsen bij opzegging van
het huurcontract.
Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u dagelijks de uitvoerder van de
aannemer (Leen) bellen of buiten aanspreken.
Het bestuur

BANS AGENDA 2017
donderdag 13 april

ALV + lezing

vrijdag 21 april

Buurtetentje bij Els

zaterdag 6 mei

Groendag

zaterdag 17 juni

Rondleiding
Revalidatiecentrum

zaterdag 9 september

Buurtfeest

zaterdag 25 november

Bollen planten
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Bans kledingruilmiddag
In de huiskamer van de Wilhelminakerk was zaterdagmiddag 29 oktober de Bans kledingruilmiddag. Iedereen kon
kledingstukken inleveren en deze werden voorzien van een
maatkaartje. Zelfs een hondenmand werd aangeboden, maar
we hebben het toch bij kleding gehouden... Er werd heel wat
gepast en gekeurd, ook de mannen die kwamen gingen met
een broek naar huis. De verhalen achter de kledingstukken
werden uitgewisseld, dat leverde nog wel eens hilariteit op!

Bijna alle deel
nemers gingen
met blije gezichten
en nieuwe aanwinsten naar huis.
De kleding die
overbleef is naar
een goed doel
gegaan. Het was weer een gezellige Bans bijeenkomst!
Els Berkman

Nieuwjaar in de Bansbuurt
Op zondag 15 januari hield de bewonersvereniging een
drukbezochte nieuwjaarsborrel. Die was dit jaar in restaurant
Mi Barrio op de hoek van de Prins Hendriklaan en de Jan van
Scorelstraat. Tussen vier uur en zes uur kwamen zo’n veertig
buurtbewoners gezellig samen om met een lekker Spaans
wijntje of (speciaal) biertje het glas te heffen op 2017.
Elly Strik
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Voor deze wisselcolumn wordt steeds iemand anders uitgenodigd. Heb jij (of ken je iemand
met) een idee voor deze column over duurzaamheid? Geef het aan bij de redactie!

Supporters van Schoon gezocht!
Wie wil met mij samen onze buurt vrij van zwerfvuil
houden? Het lijkt mij leuk om samen met een aantal
buurtbewoners en liefhebbers van groen regelmatig
een rondje door de buurt te doen.
De plannen zijn nog niet concreet
dus we kunnen nog bedenken hoe
we het een en ander gaan vormgeven. Enthousiastelingen kunnen
zich opgeven via de mail bij mij op
meel4kaatje@hotmail.com of doe
een briefje in de bus bij LvM 56.
Groeten, Karin Haerkens

Vogels in de buurt (6)
Deze keer geen foto van een vogel. Hoe kan dat? Nou, dat
komt door het volgende. Een heel enkele keer komt het voor
dat je een bijzondere waarneming doet in onze tuinen en dan
heb je of je fototoestel niet bij de hand of is het te donker. Of
beide natuurlijk. Dat laatste overkwam me afgelopen winter.
Ik was na het avondeten de keuken aan het opruimen zo
rond een uur of acht en ik deed nietsvermoedend de (oude)
keukendeur open om afval in de vuilnisemmer te gooien. Mijn
aandacht werd meteen getrokken door een groot rondvliegend silhouet aan de overkant. Ik dacht, wat doet die reiger
daar op dit tijdstip. De vogel vloog nog even rond en toen
wist ik het eigenlijk al. Dit is een uil. Hij was in onze tuinen
aan het jagen, en als uilen aan het jagen zijn hoor je niks. Alle
andere vogels maken geluid tijdens het vliegen. Je hoort altijd
wel iets van het klappen en flappen van de vleugels. Maar
niet bij uilen. Die hebben speciale veren waardoor het geluid
gedempt wordt. Het kan je dus overkomen dat een uil op

twee centimeter
over je hoofd
vliegt en dat je
niks hoort, dat
is me wel eens
in Zuid-Frankrijk
op vakantie
overkomen. Kort
daarop ging onze
vogel zitten op de conifeer van Frans en Wilma (zie foto). Toen
wist ik het zeker: een uil, een bosuil wel te verstaan. Want net
zoals Utrechters een karakteristieke kop hebben, zo hebben
uilen dat ook. Een beetje stomp, lomp en rond. De uil woont
en slaapt vermoedelijk langs de Kromme Rijn en kwam eens
kijken of ie een makkelijke prooi als een chihuahua te grazen
kon nemen. Helaas lukte dat laatste niet.
Nanne Nauta (PS46)

Rommelmarkt Wilhelminakerk
Elke eerste zaterdag van de maand wordt er in de
Wilhelminakerk een rommelmarkt gehouden tussen 11 en 14
uur, ten bate van het onderhoud van het kerkgebouw. Velen
maken er gebruik van ook buiten de zondagse diensten zoals
bridgeclubs, maaltijdgroep, soos voor ouderen enz. Om dit
vol te kunnen houden is wat financiële hulp zeer welkom. Op
de rommelmarkt kunnen mensen zelf hun overbodige spullen
komen verkopen, zoals klein huisraad, speelgoed, puzzels,
boeken, enz. Wat niet wordt verkocht, gaat gewoon weer mee
naar huis. Ook is er een koffiehoek waar u gezellig een kopje
koffie met iets lekkers erbij kunt komen gebruiken en een

loterij voor een prijsje.
Komt u eens een kijkje
nemen? Een tafeltje
reserveren voor de te
verkopen spullen kan bij Riet Vlieger
tel. 2540521 of email: maria.vlieger@gmail.com. De eerst
volgende rommelmarkt zijn op zaterdag 1 april en zaterdag
6 mei. Ook zijn er op de derde zondag van de maand
benefietconcerten ’s middags van 16 tot 17 uur, met de
gelegenheid na afloop nog iets te drinken.
Namens de Rommelmarktcommissie: Riet Vlieger

Gluren

buren
bij de

Renovatie!
Foto’s: Fred Elsink HS17

