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Kunstwerk van Harrie Sterk krijgt nieuw leven aan muur van sportzaal

Onthulling van gered mozaïek
zorgt voor emoties in Vleuten
Een mozaïek van de
Vleutense kunstenaar
Harrie Sterk werd gered
van de sloop en is
gisteren onthuld op een
nieuwe plek in het dorp.
Wim Langejan
Vleuten

Harrie Sterk zelf kan het niet meer
meemaken. De veelzijdige kunstenaar (behalve mozaïeken, maakte hij
ook onder meer schilderijen, glas in
lood en affiches) overleed in 1991.
Maar zijn dochters Joke en Albertina
en zijn zoon Barend waren er wel,
gloeiend van trots. ,,Dit is ongelofelijk leuk.’’
Spelende kinderen 1, heet het mozaïek en dat zie je ook. Kinderen die ravotten, met een bal spelen en er is
ook een hondje dat toekijkt.
Vanaf 1962 zat het op de muur van
de Pastoor Ohlschool (ook bekend
als Willibrordschool). Vergetelheid
dreigde toen dit gebouw gesloopt zou
worden. Het was aan Ad van Zoeren,
kapper maar vooral ook drijvende
kracht van de Historische Vereniging, te danken dat dit niet gebeurde.
Hij sloeg alarm bij de gemeente en
kreeg voor elkaar dat het mozaïek behouden bleef, opgeslagen werd en
uiteindelijk een plek vond op de Fletiozaal, de sportzaal naast de Torenlaanschool. Daar werd het gisteren
onthuld, terwijl tientallen kinderen
van de Torenlaanschool toekeken.
Wijkwethouder Kees Geldof sprak
van een ‘warm moment voor alle
Vleutenaren’. ,,Iedereen is als kind
wel langs dat mozaïek gelopen. Dat
zit dus als het ware in je hoofd. Dan is
het goed dat we erin geslaagd zijn het
te behouden.’’
Harrie Sterk (kleine foto), geboren
in Harmelen, belandde in 1940 in
Vleuten. Hij woonde met zijn vrouw

Extra controles
LOENEN Hardrijders en foutparkeerders op de Rijksstraatweg in
Loenen aan de Vecht maken voortaan een grotere kans op de bon geslingerd te worden. De gemeente
Stichtse Vecht kondigt aan hier extra op te gaan handhaven.

Kinderen bekijken het mozaïek. Ad van Zoeren (met
hoed) en Kees Geldof kijken toe. FOTO MARNIX SCHMIDT
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en zes kinderen in het dorp, in een
tijd dat het nog behoorlijk bijzonder
was full-time kunstenaar te zijn. Joke
(71) en Albertine (73) weten dat nog
goed. Albertine, die ook Stichting
Vrienden van het Werk van Harrie
Sterk bestiert: ,,Wij waren een uitzondering. Met carnaval bijvoorbeeld, maakte onze vader leuke dierenmaskers. Die namen we dan mee
naar school. Maar daar werden we er
mee geplaagd. Want dat hóórde
niet.’’
Hun jeugd was fijn, maar arm. Joke:
,,Moeder was goed met de naainachine, dus we hadden altijd wel leuke

Deze
onthulling
is voor mij
het puntje op
de ‘i’
–Ad van Zoeren,
Historische
Vereniging

kleren.
Maar
soms
moest ze
geld lenen bij familie. Dat
vond ze heel erg.
Ze was een trotse
vrouw.’’ Toch kijkt ze met een goed
gevoel terug. ,,Van armoede word je
rijk’’, constateert ze. ,,Geestelijk rijk.’’
Harrie was een bescheiden en verlegen man, die hard werkte. Hij
maakte veel religieus geïnspireerde
kunst, daar was in de jaren na de oor-

log een markt voor. In de Vleutense
Willibrordkerk hangen bijvoorbeeld
kruiswegstaties van zijn hand.
En hij ‘schiep’ mozaïeken. Kleurige, zoals Spelende Kinderen 2, die te
zien is op de hoek van de Dorpsstraat
en de Camphuysenstraat, of iets soberder, zoals het gisteren onthulde
mozaïek.
Ook Ad van Zoeren zit te glunderen. Hij heeft tenslotte het kunstwerk gered. ,,Ja, dit is geweldig. Ik
ben helemaal emotioneel. De historie van mijn woonplaats is echt mijn
kindje. Deze onthulling is voor mij
het puntje op de ‘i’.’’

Kandidaten voor Healthy
Urban Quarter gekozen
Roeland Franck
Utrecht

De gemeente Utrecht heeft drie
kandidaten gekozen om de plannen voor de bouw van het zogenoemd Healthy Urban Quarter,
tegenover het Beatrixgebouw
aan de Croeselaan, uit te werken.
In juni volgt een volgende keuze
met de voorlopige gunning van
het project aan één partij.
De gemeente wil niet zeggen
hoeveel ontwikkelaars zich hebben gemeld en wie de drie geselecteerden zijn.
Het Healthy Urban Quarter
omvat een maximaal negentig
meter hoog complex, in omvang

vergelijkbaar met het stadskantoor. Het moet groen en duurzaam worden en onderdak bieden aan voorzieningen, kantoren en vooral woningen.

Informatieavond
De gemeente Utrecht houdt
dinsdagavond 7 februari vanaf
19.30 uur in het stadskantoor een
informatiebijeenkomst over het
plan voor omwonenden en andere belangstellenden. Ze wil
hen informeren en horen welke
wensen en zorgen er leven in de
omgeving van het bouwplan.
De bouw begint op zijn
vroegst in 2019 en moet in 2022
klaar zijn.

