
Huisartsen en Buurtteams slaan handen 
ineen voor jeugd in psychische nood

  NIEUWLICHT
Kartuizer monniken 
in Ondiep

  ONDERNEMEN
Spullen voor rituelen 
op de Straatweg 

  GROEN IN DE BUURT
Wisselspoorbijen slaan 
vleugels uit

2 3 3   BEKEND GEZICHT
Karel van den Berg 
uit Ondiep
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De Noordwester
Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
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Psychische klachten bij kinderen en 

jongeren gaan vaak samen met sociale 

en/of opvoedkundige problemen 

binnen het gezin. Nu gebeurt het vaak 

dat een kind of jongere met psychische 

problemen zowel bij de huisarts als bij 

het Buurtteam bekend is. In de aanpak 

werken deze professionals echter vaak 

niet optimaal samen. Door de handen 

ineen te slaan, kunnen huisartsen en 

de Buurtteams Jeugd en Gezin het 

betrokken kind en de ouders beter 

helpen.

ZORG DICHTBIJ
De huisartsen en Buurtteams Jeugd 

en Gezin overleggen met het gezin 

hoe ze het beste kunnen helpen. Ze 

luisteren goed naar de hulpvraag van 

het kind of de jongere en het gezin. 

In de behandeling proberen ze er op 

tijd bij te zijn en niet af te wachten tot 

Huisartspraktijken en de buurtteams Jeugd en Gezin in Utrecht gaan 
vanaf najaar 2016 nauwer samenwerken. Zij doen dit om goede basis-
zorg voor kinderen en jongeren met psychische klachten te organiseren. 
Dichtbij huis, met een vertrouwde persoon en in samenspraak met het 
gezin. Zij noemen dit project: Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ. De proef 
gaat van start in de wijken Ondiep, Binnenstad en Leidsche Rijn.

Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 
06 45 363 220 • altinguitvaarten.nl 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

         UITGELICHT! 
Tijdens de beweegweek, eind september, openden de kinderen en leerkrachten van basis-

school De Boemerang in Ondiep op sportieve wijze twee drinkwatertappunten van Join The 

Pipe, op het Boerhaaveplein en in het Noordse Park, én een drinkwatertappunt in Kenia door 

mee te doen met de Kids Water Run van Jongerentheater Link in Speeltuin Noordse Park. fo
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er iets gebeurt. De zorg is dicht bij het 

kind: goed bereikbaar, in een bekende 

omgeving en bij een vertrouwde pro-

fessional. Kind en ouder praten mee 

over het zorgtraject: zij bepalen zelf 

het tempo en de inhoud. Ze mogen 

ook zelf zeggen welke mensen uit hun 

omgeving ingeschakeld kunnen wor-

den en in hoeverre zij kunnen helpen.

START IN ONDIEP, BINNENSTAD EN 
LEIDSCHE RIJN
Vanaf najaar 2016 brengen huisart-

spraktijken en teams Jeugd & Gezin 

deze visie samen in praktijk. Ze doen 

dit eerst op proef in drie Utrechtse 

buurten: Ondiep, Binnenstad en 

Leidsche Rijn. Hier onderzoeken ze of 

de nieuwe aanpak gaat werken. En 

hoe ze dus op die manier de zorg voor 

Word medewerker!

Wij zoeken getalenteerde:
• schrijvers
• fotografen
• visual designers

Geïnteresseerd? stuur een mail naar: 
redactie@denoordwester.com

FAN VAN DE 
NOORWESTER?

Kijk op: www.denoordwester.com
en download de tarieven.

Of stuur een mail naar: 
adverteren@denoordwester.com

ADVERTEREN?

www.lawinecommunicatie.nl
06 16 61 62 85

kinderen en jongeren met psychische 

klachten kunnen verbeteren. Als het 

nodig is, schakelen ze hierbij ook 

andere deskundigen in. Als het in deze 

drie buurten in Utrecht goed werkt, 

willen ze het ook in andere buurten 

gaan doen.

 

Meer informatie over de visie of 

de proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ 

is te vinden via deze link: 

www.awtjutrecht.nl/projecten/

proeftuin-basiszorg-jeugd-ggz 
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DE SPELER ZOEKT EEN KOK(KIN)
In buurtcentrum De Speler in Ondiep 

wordt op dinsdagmiddag en donder-

dagmiddag gekookt voor bewoners 

uit Ondiep. De huidige kokkin 

zoekt één of twee personen die het 

leuk vinden om te koken voor de 

buurtbewoners. De maaltijd wordt 

omstreeks 12.30 uur opgediend. 

Geïnteresseerden kunnen contact 

opnemen met Tamara Erkelens; 

tamaraerkelens@mekaarutrecht.nl 

of telefonisch 06 39 56 39 44. 

WIJKAANPAK KWETSBARE OUDEREN 
WINT KNMP ZORGINNOVATIEPRIJS 
Apothekers Sylvia Verwoert van apo-

theek Ondiep en Fleur de Groot van 

de Zuilense apotheek hebben met 

het project ‘Kwetsbare Ouderen’ in 

Zuilen en Ondiep de zorginnovatie-

prijs van de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij ter bevordering der 

Pharmacie gewonnen. Beiden nemen 

deel aan de werkgroep en Sylvia is 

de kartrekker van dit project. Hierin 

werken alle eerstelijns zorgverleners 

en sociale partners op een unieke 

manier samen rondom de oudere 

bewoners. Doel is om de ouderen te 

‘ontzorgen’ en daarmee de leefbaar-

heid, de zorgverlening en gezond-

heid van de wijk te verbeteren. 

OBS DE KOEKOEK NAAR SCHOOL 
WEERDSINGEL WZ
Sinds afgelopen zomer is Pijlsweerd 

een basisschool rijker. In verband 

met de verbouwing van haar eigen 

gebouw aan het Koekoeksplein 

in de Vogelenbuurt heeft Open-

bare Basisschool De Koekoek haar 

intrek genomen in het leegstaande 

schoolgebouw op de Weerdsingel 

Westzijde. Aangezien de toegang 

voor de groepen 1 t/m 7 zich bevindt 

op de Singeldwarsstraat is het voor 

de bewoners nu drukker in de straat 

door een komen en gaan van ouders 

en kinderen. Om overlast in de 

straat zoveel mogelijk te beperken, 

doet de schoolleiding er alles aan 

om ouders hun fietsen achter de 

schoolpoort en auto’s buiten de 

straat te laten parkeren. Na de kerst-

vakantie gaat de school weer terug 

naar het Koekoeksplein.
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Noordwester
Nieuws

Door Toon Vernooij

NIEUWLICHT
Utrecht was al in de middeleeuwen 

een belangrijk centrum van de katho-

lieke kerk. Er waren wel 25 kloosters 

in en om de stad. De rijkste kloosters 

lagen vaak daarbuiten, omdat de 

kloosterlingen daar meer ruimte had-

den voor landbouw en veeteelt. Een 

Nieuw licht op een oude plek

van die kloosters was Nieuwlicht, dat 

tussen 1392 en 1407 gebouwd werd. 

De monniken die er woonden heetten 

‘kartuizers’. Ze leefden volgens stren-

ge regels en afgezonderd van het ge-

wone leven. De naam ‘Kartuizer’ komt 

van ‘Cartusia’, de Latijnse naam van de 

Chartreuse, een gebergte in Frankrijk 

waar deze monniken oorspronkelijk 

vandaan kwamen. De Laan van Char-

troise is er ook naar vernoemd.

 

MONNIKENWERK
Het klooster heette officieel ‘De 

kartuize van het Nieuwe licht van St. 

Salvator in Bloemendaal buiten de 

stad Utrecht’, afgekort tot ‘Nieuw-

licht’. De monniken bezaten een groot 

stuk land tot aan de Vecht en leefden 

van de opbrengst. Ze verdienden 

daarnaast geld met het schrijven van 

boeken voor kerken en rijke edelen. 

Dat moest helemaal met de hand 

Misschien denkt u wel eens: wat zijn toch die twee oude gebouwen 
op de hoek van de Marnixlaan en de Laan van Chartroise? Ze vallen 
meteen op als je erlangs rijdt. Hoe komen die gebouwen daar en hoe 
komen ze aan de naam Nieuwlicht? Dat is een oud verhaal.

In iedere editie tonen we een juweeltje uit de buurt. Deze keer gingen 
we in gesprek met Johan oftewel ‘Z to the Anamorph’. Hij maakte de 
schilderingen op de muren van de Weggeefwinkel op de 2e Daalsedijk.

Door Thijs-Jan Lanning

Laten we de treinschilderingen van De Verfdokter achter ons, dan stuiten we al 

snel op een paar interessante schilderingen op de muren van de Weggeefwinkel. 

Anders dan eerdere kunstwerken, vallen deze op door typografie en het anamor-

fe (3D) karakter. “Een anamorfose is een perspectief wat vanuit één punt goed 

te zien is. Weggeefwinkel en de klassieke bakfiets plus ReDuce, ReUse en ReCycle 

zijn de kernwoorden met portretten als uitgangspunt.

Als wijkbewoner en regelmatige bezoeker maakte Johan het werk voor de Weg-

geefwinkel gratis; voor de verf regelde hij sponsoren. “Eerst verfden vrijwilligers 

egale kleurvlakken op de wanden, waarna ik samen met een gastkunstenaar 

de muurschilderingen maakte. Het belangrijkste vind ik de boodschap van de 

muurschildering en de betekenis van de Weggeefwinkel voor de wijkbewoners 

en armen in de stad.”

De meeste anamorfosewanden maakt Johan voor bedrijven. Zijn vrije werk is 

te zien in slooppanden in heel Europa, maar meestal nooit voor lang. “Een tijd 

geleden heeft er overigens wel bijna een jaar meer dan 100 meter lange bouw-

schutting met een mix van graffiti en typografie van mij op de Drift gestaan.”

gebeuren, omdat er toen nog geen 

drukpersen waren. Echt monniken-

werk dus. Die boeken waren prachtig 

versierd en vaak erg kostbaar, want 

er waren er maar weinig van. Je kunt 

ze nog steeds bekijken in musea, 

zoals het Catharijneconvent aan de 

Lange Nieuwstraat. De kartuizers van 

Nieuwlicht hebben ook veel veenmoe-

rassen langs de Vecht tussen Utrecht 

en Maarssen helpen ontginnen. Het 

waren goede landbouwers.

MARIAPLAATS
Het klooster heeft nog geen tweehon-

derd jaar bestaan. In 1568 begon de 

Tachtigjarige oorlog en werd het bui-

ten de stadsmuren steeds gevaarlijker. 

Tien jaar later verlieten de monniken 

het klooster en verhuisden ze naar de 

Mariaplaats. Het klooster werd door 

de nieuwe protestantse machthebbers 

van Utrecht verkocht en afgebroken.

Twee statige gebouwen bleven over: 

het poortgebouw en een boerderij, 

waarin tegenwoordig kantoren zijn 

gevestigd. Alleen de naam Nieuwlicht 

herinnert nog aan hun geschiedenis. 

Je kunt je nu bijna niet meer voorstel-

len hoe groot het klooster vroeger 

geweest moet zijn.

Bronnen: Wikipedia, Arjan den Boer, 

www.duic.nl/cultuur

Kleur in Noordwest: Z to the Anamorph  

Kartuizer monniken in Ondiep

fo
to

’s:
 T

hi
js

-J
an

 L
an

ni
ng

fo
to

: T
hi

js
-J

an
 L

an
ni

ng
Br

on
: w

w
w

.a
rj

en
de

nb
oe

r.n
l

‘Het gaat om de boodschap’ 
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Legendarisch zijn ze, de dichtregels 

van Hendrik Marsman: ‘Denkend aan 

Holland zie ik breede rivieren traag 

door oneindig laagland gaan…’ Als 

wijkregisseur van de boeiendste wijk 

van Utrecht, varieer ik regelmatig op 

Marsman met de gedachtenbespie-

geling: ‘Denkend aan de Straat-

weg…’

Denkend aan de Straatweg zie ik 

vóór alles een duizelingwekkende 

optocht van kleurrijke mensen: de 

sjacheraar, de witgoedhandelaar, de 

oude baas van de Griekse winkel, 

onze eigen wijkburgemeester van 

Zuilen in zijn museum, AH en nog 

eens AH, de dames van de nagelstu-

dio, de stoere bezoekers van café 

Thanasis, de Spakenburgse vishan-

delaar die ons verlaat om de Heer 

te dienen, Anneke in haar wasserij, 

de meiden van HIPraven op een 

stoeltje in de zon, de uitbater van 

Efes die droomt van een terras, Gys 

himself die mij vertelt dat ie elke 

nacht droomt van 30km op Klein 

Neude, bewoners Tom de Zeeuw en 

Bouwe van den Ende die met gevaar 

voor eigen leven een zebrapad 

aanleggen van folie en ducttape, de 

alleraardigste familie die de beste 

Toko van Utrecht bestiert, Cobie 

van Het Huis die onvermoeibaar 

debatten, pleinbijeenkomsten en 

ontwerpsessies over de Straatweg 

faciliteert, Leon Giessen die vertelt 

over ‘zijn’ auto-onderdelenwinkeltje 

op nummer 64, de vrijwilligers die 

de levende kerststal mogelijk maken 

in het Julianapark, trots makende 

ondernemers zoals opticien Miede-

ma en rijwielhandelaar Snel, onze 

eigen Willem met zijn veegkar, dag 

na dag ons vuil opruimend, Nienke 

met haar prachtzaken Bagels&Beans 

en Satriale’s en de aardige uitbater 

van Het Dikkertje (met een 8,6 op 

iens.nl!)…

Het is onmogelijk deze lijst volledig 

te maken of iedereen recht te doen 

in 300 woorden. Mensen maken de 

Straatweg, we noemen ze: Straat-

makers.

Noordwest is voor mij een schit-

terend werkgebied. Niet in de 

laatste plaats vanwege de bonte 

verscheidenheid van al die mensen 

die Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen zo 

karakteristiek maken. De Straatweg 

rijgt al dat moois aaneen. Het is de 

aorta van Noordwest waarover ik, 

Marsman indachtig, liefst nooit raak 

uitgedacht.

De meeste winkels in Ondiep en Pijlsweerd bevinden zich op de Amster-
damsestraatweg. Omdat wij graag willen weten wie die ‘stoere’ onder-
nemers op de ‘Straatweg’ zijn, namen we deze keer een kijkje bij Pooja 
Samaan Factory op nummer 262.

Ondernemen in Noordwest

‘Dit was ooit één van de mooiste 
winkelstraten van Nederland!’ 

‘Op naar Vietnam voor Peking Express!’

‘‘...we noemen ze 
Straatmakers’’
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door: Kaat Smulders

Denkend aan 
de Straatweg...

Column

Professionals in de Wijk
In deze rubriek stellen wij personen voor die beroepsmatig actief zijn in de wijk.

Kaat Smulders is Wijkregisseur 
Noordwest.

vol staat met Hindoestaanse pro-

ducten, bestaat het grootste deel 

uit feestartikelen, potten, pannen, 

Chinese en Indiase beelden en ga zo 

maar door. Want alles kun je er kopen. 

En zoek je iets speciaals? “Dan zorgen 

wij dat we het binnen twee weken in 

onze winkel hebben. We importeren 

namelijk alles zelf uit India.” 

Naast Utrecht heeft de familie ook 

nog winkels in Den Haag en Rotter-

dam. De Utrechtse winkel bedient 

een grote regio. “Van Amsterdam 

tot ’s-Hertogenbosch. Onze winkel 

bestaat dit jaar negen jaar, maar wij 

kennen de straat al veel langer. En 

ondanks dat we de straat nog steeds 

netjes vinden, mis ik de sfeer van toen 

hier nog een postkantoor en een AH 

zaten. Nu lijkt het wel of er alleen nog 

maar kapsalons en broodjeszaken zijn. 

Ooit was de Straatweg een van de 

langste en mooiste winkelstraten van 

Nederland!” 

“Wij proberen het straatbeeld weer 

gezellig te maken met onze winkel, 

het is zo jammer dat dit niet meer 

te zien is in de straat. Ik hoop dat de 

bakker, de kaasboer en de slager weer 

in de straat terugkomen. Meer hebben 

we eigenlijk niet nodig.”

Door Thijs-Jan Lanning 

Fietsend door de Straatweg, is het al 

snel duidelijk dat je in de buurt van 

een Hindoestaanse winkel komt. De 

geur van wierook en de mooiste kleu-

ren lokken je naar binnen. Eenmaal 

binnen waan je je ook een beetje aan 

die kant van de wereld. 

Het is een bijzondere winkel, met 

een prachtige naam: Pooja Samaan 

Factory. “Bedrijf met spullen voor de 

rituelen betekent het eigenlijk. Alles 

wat je nodig hebt om de Hindoestaan-

se rituelen te kunnen uitvoeren, vind 

je bij ons.” Aldus de oudste broer van 

eigenaar Mike, die hem af en toe mee-

helpt. Begrijpelijk, want het uitstallen 

kost al snel een half uur. 

Waar een groot deel van het bedrijf 

Utrecht bruist van de creativiteit. Dus ook Noordwest. Zo woont in 
de David van Mollemstraat een regisseur-programmamaker die films 
maakt voor onder meer AvroTros en RTV Utrecht. Niet alleen landelijke 
tv-programma’s, maar ook video’s en films in en over de wijk.

Door Thijs-Jan Lanning

PEKING EXPRESS
Maar nu even niet. Eind oktober reist 

Camiel van de Boogaard (48) af naar 

Vietnam voor de opnames van Peking 

Express. Hij gaat mee als regisseur 

en volgt één van de deelnemende 

koppels. Helemaal logisch is dat niet, 

want hij had ook mee kunnen gaan 

als cameraman of eindredacteur. 

GEHEIM VAN DE MEESTER
De bewoner van Pijlsweerd is van vele 

markten thuis wanneer het gaat om 

televisie/filmwerk. Zo is hij regisseur/

eindredacteur voor landelijke tv-pro-

gramma’s, maar hij maakt ook video’s 

en films in de wijk. “Dit jaar maakte 

ik zowel een film voor de HKU op 

Oudenoord, als voor de AvroTros 

een serie genaamd Het geheim van 

de Meester. En volgend jaar maak 

ik voor de Gemeente Utrecht samen 

met RTV Utrecht een documentaire 

over de unieke restauratie van de 

Domtoren.”

ZIJDEBALEN
Op een korte onderbreking na, 

woont Van den Boogaard sinds zijn 

studententijd in Utrecht. Hiervan 

woonde hij vijftien jaar in de Voge-

lenbuurt en nu vijf jaar in Pijlsweerd. 

Vanuit zijn huis op de David van 

Mollemstraat heeft hij goed zicht op 

de veranderende wijk. Keek hij jaren 

uit op een bouwput, nu verrijst voor 

zijn ogen een hele nieuwe wijk: Zijde-

balen. “Straks loop ik door die mooie 

buurt, via een nieuwe verbinding, 

naar de binnenstad.”

MINIMAATSCHAPPIJ
“Ik heb wel eens een idee gehad om 

een programma te maken over een 

straat in Nederland waar een dwars-

doorsnede van de bevolking woont. 

Een soort minimaatschappij waar alle 

grote problemen zich in het klein 

afspelen, waarbij wij volgen hoe be-

woners maatschappelijke problemen 

en actuele zaken met elkaar behande-

len of oplossen. Ik denk dat zo’n straat 

hier in de buurt wel te vinden is. De 

straat waar we de ene dag de yup op 

nummer 28 volgen en de andere dag 

een portret maken van de Turkse fami-

lie op nummer 16.”

FREEK VONK
De eerstvolgende tv-klus echter leidt 

van Pijlsweerd naar Vietnam. “Ik heb 

vroeger veel gereisd en veel natuur-

programma’s gemaakt, onder meer 

voor Martin Gaus en Freek Vonk. En 

nu mijn kinderen groter zijn kan ik 

weer meer reizen. Op naar de Peking 

Express!

 www.beeldbepalers.net

Tussen het spoor en de 2e Daalsedijk komen straks woningen. Voorlopig 
echter niet zolang het bestemmingsplan nog niet is gewijzigd. Projectont-
wikkelaar Synchroon wilde alvast iets positiefs en kleinschaligs doen op 
dit terrein en plaatste hier bijenkasten.

Eerste bewoners wissel-
spoor slaan vleugels uit

voor de bouwwerkzaamheden. “Om 

bijen te verhuizen moet je de kast bui-

ten hun leefgebied plaatsen zodat ze 

niet terug naar de oude plek vliegen. 

Vervolgens kunnen ze weer terug naar 

het Spoorterrein, een paar meter van 

hun oude plek.”

Een imker zit nooit stil. “Bijvoeden 

met suikerwater in de winter en 

natuurlijk de gezondheid van het bij-

envolk goed in de gaten houden.”

De bijen blijven op het Wisselspoor-

terrein. Eerder hebben buurtkinderen 

er bloemen gezaaid. Nu gaan ze de 

winter in, maar let op als het weer 

voorjaar is: misschien landt er dan wel 

een Wisselspoor-bij op een bloem.

Meer weten? Kijk op de site van 

de Nederlandse Bijenhoudersver-

eniging: www.bijenhouders.nl. De 

bijenkasten kun je vinden op het 

Wisselspoor-terrein op het talud 

van het spoor.

Door Susanne van der Lugt

Bijen dragen bij aan het milieu. Ze Bij-

en dragen bij aan het milieu. Ze vlie-

gen van bloem tot bloem en komen 

dan in aanraking met de stuifmeel-

draden. Bij de volgende bloem zorgen 

ze voor de bestuiving die nodig is om 

vruchten of zaden te geven. In één 

bijenkast wonen tot wel 40.000 bijen. 

Op het terrein staan nu drie kasten, 

Wisselspoor heeft dus al zo’n 100.000 

eerste bewoners!

“Het zijn honingbijen”, vertelt imker 

Mirjam Timmer. De bijen vliegen tot 

zo’n drie kilometer rondom hun kast 

en halen dus makkelijk het Julianapark 

of het Centraal Station. “Je hoeft ze-

ker niet bang voor ze te zijn. Ze eten 

alleen nectar. Als ze steken, sterven 

ze, dus dat doen ze alleen in uiterste 

nood.” 

Bijen zijn honkvast. Je verplaatst ze 

niet zomaar een paar meter. Maar 

straks moeten ze wel plaats maken 

Groen in de buurt: de bloemetjes en de bijtjes
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Deze keer: Camiel van den Boogaard



De politie komt liever een 
keer voor niets dan te laat!

Noordwest Thuis Best

4

Na een inbraak blijkt vaak dat buren iets is opgevallen. Bel altijd 112 als u het niet vertrouwt. Degene die de 
melding aanneemt maakt een inschatting of er agenten gestuurd moeten worden. Met de donkere dagen in 
aantocht, vertelt de politie wat te doen bij verdacht gedrag.

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken 
mensen. Ieder met zijn eigen verhaal. Wie wonen er eigenlijk in Noord-
west? Deze keer namen we een kijkje bij Karel van den Berg uit de 
Oleanderstraat.

KLOPT DAT WEL?
Iemand in uw buurt kijkt bij verschil-

lende huizen naar binnen. Die persoon 

loopt even weg, komt weer terug, 

maakt een rondje om het huis. Een 

beetje raar, maar misschien is het wel 

een schilder die een offerte wil ma-

ken? U voelt dat het niet klopt. 

Ook als u twijfelt, bel 112. De politie 

komt liever een keer te veel dan te 

weinig. Dankzij uw tips kan de politie 

inbraken voorkomen. 

HOE HERKENT U EEN INBREKER?
Inbrekers kunnen georganiseerd 

werken, maar het kunnen ook jongens 

en meisjes uit uw eigen buurt zijn. Let 

het best op het gedrag van personen 

die in uw buurt lopen. U weet zelf wat 

normaal is in uw wijk. Plekken waar 

het logisch is om stil te staan of waar 

je juist doorloopt. Afwijkend gedrag 

kan betekenen dat een inbreker op 

onderzoek uit is. Bel dan meteen 112. 

WAT IS VERDACHT GEDRAG?
Veel inbrekers bereiden zich voor. Ze 

kiezen een huis, schatten in hoe mak-

kelijk ze binnen komen en bekijken 

wat er binnen voor het grijpen ligt. 

Ook kijken ze hoe snel ze kunnen 

wegkomen en of buurtbewoners 

opletten. Ze lopen speurend rond, 

vaak meerdere malen dezelfde route, 

kijken bij huizen naar binnen, bellen 

aan, voelen aan deuren of ramen en 

verstoppen soms gereedschap of een 

hard voorwerp, zoals een steen.

Door Cora Bastiaansen

Een bekend gezicht is Karel van den 

Berg (67) in Ondiep. Karel was 25 jaar 

lang conciërge bij de Boemerang-

scholen aan de Mariëndaalstraat, de 

Amandelstraat en het Boerhaaveplein. 

Een baan waar hij in is gerold, want 

van huis uit was hij, net als zijn vader, 

timmerman. Tot hij een enkelblessure 

kreeg en, na 26 jaar, geen zwaar werk 

meer mocht doen in de bouw.

Karel werd geboren in de Okker-

nootstraat, bij de Roode Brug, op een 

steenworp afstand van het toenmalige 

politiebureau. Ook zijn eerste baantje 

was vlakbij zijn ouderlijk huis: in een 

bouwkeet op de plek waar nu bakker 

Boonzaaijer zit. Hij wist toen al dat hij 

dingen wilde bouwen.

Het gezin Van den Berg bestond uit 

de ouders en zestien kinderen. Karel 

herinnert zich dat ze het best goed 

hadden thuis: “Ik weet niet hoe, maar 

wij waren één van de eerste gezinnen 

met tv. En wie het in de buurt minder 

had, kon altijd bij ons komen eten.”

Er werd door alle kinderen veel 

gesport. Zo zat Karel op boksen, judo 

– natuurlijk bij Anton Geesink – en op 

voetbal. En één van de voordelen van 

het grote gezin was dat er nog meer 

voetballers waren. Bijna voldoende 

voor een eigen elftal… al moesten 

er nog wel wat van buitenaf komen. 

Maar daar zorgden de zusjes wel voor 

door met voetballers thuis te komen. 

En zo ontstond in 1969 (tot 1989) het 

bijzondere zaalvoetbalteam Bergboys. 

“Er werd zelfs over ons geschreven in 

Goal, de voorloper van het blad Voet-

bal International.” Ook toen Karel zelf 

niet meer voetbalde bleef hij in allerlei 

functies actief bij USV Holland.

Sinds twee jaar is Karel met pensioen 

en mist hij zijn werk op de school wel. 

“Ik was er dag en nacht mee bezig.” 

Maar het woord ‘verveling’ komt 

niet in Karels woordenboek voor. 

Hij is nog actief supporter van DHSC 

en één van de grootste fans van de 

Utrechtse band The Jets, waarin zijn 

zoon speelt. En als hij helemaal niets 

meer te doen zou hebben? “Dan vind 

ik misschien nog wel een plekje bij de 

oude mannen op het bankje onder de 

Watertoren.”

BUURTOVERLEGGEN

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 13 december, 20.00 uur in 

EKKO, Bemuurde Weerd Westzijde 3.

ONDIEP OVERLEGT

Donderdag 9 februari,19.30 uur in De 

Speler, Thorbeckelaan 18c.

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 21 november, 19.30 uur in 

Stella Maris, Jagerskade 4.

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 17 november en 15 decem-

ber, 20.00 uur in buurthuis Geuzen-

kwartier, 

Laan van Chartroise 166. Zie voor de 

agenda: www.wijkraadnoordwest.nl 

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Kees Diepenveen 

houdt maandelijks spreekuur in 

Noordwest. Je kunt hier terecht met 

vragen en ideeën over onze wijk. Meld 

je van te voren aan, zodat hij zich kan 

voorbereiden op je vragen.

Het spreekuur is op maandag 28 

november van 18.30-19.30 uur en op 

dinsdag 20 december van 18.30-19.30 

uur in wijkservicecentrum Noordwest, 

Amsterdamsestraatweg 283. Aanmel-

den via noordwest@utrecht.nl

ACTIVITEITEN

HONDENCLUB IN ONDIEP 

‘De Vrolijke Viervoeter’, hondenclub in 

Ondiep. Elke dinsdagmiddag van 13.30 

tot 14.30 uur bij de ingang van De 

Speler, Thorbeckelaan 18c. Info: Ietje 

Bleijenberg, tel. 030-244 79 36, ietjeb-

leijenberg@hotmail.com. Het is gratis.”

SPEELTUINEN

DE SPEELBOOM, Hortensiastraat 4.

Informatie: www.mekaarutrecht.nl/

speeltuin-speelboom, 

Facebook: ‘Speeltuin De Speelboom’

DE DUIZENDPOOT, Spijkerstraat 200.

Informatie: www.mekaarutrecht.nl/

speeltuin-duizendpoot

NOORDSEPARK, Lagenoord 28A.

Informatie: www.speeltuinnoordse-

park.nl, Facebook: ‘Speeltuin Noord-

sePark’

NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief Wijkservicecentrum 

Noordwest: 

www.utrecht.nl/wijk-noordwest/

nieuws/

Wat is er te doen in onze buurt?

WAT KUNT U DOEN?
Let op takjes tegen de deur, papier-

tjes tussen de deur of een foldertje 

dat dagenlang uit de bus steekt. 

Dat zijn aanwijzingen die inbrekers 

mogelijk achterlaten om te bepalen 

of iemand wel of niet thuis is. 

Ziet u een verdacht persoon, spreek 

hem dan aan. Vraag of hij de weg 

zoekt of hulp nodig heeft. Bereidt hij 

zich inderdaad voor op een inbraak, 

dan voelt hij zich mogelijk betrapt. 

Durft u dit niet, bel dan 112. Geef 

door wat en wie u ziet en de politie 

kan dan misschien een inbraak voor-

komen. Soms is het zelfs strafbaar om 

voorbereidende handelingen uit te 

voeren. Twijfel dus niet maar bel de 

politie.

TELEFONISCH SPOED
Spoed en melden  
verdacht gedrag: 112

Voor doven en slecht-
horenden: 0900-8112 

Colofon 
De Noordwester is een onafhankelij-
ke buurtkrant voor en door mensen 
uit Ondiep en Pijlsweerd. De krant 
verschijnt vier keer per jaar en is een 
uitgave van Stichting Buurtkrant 
de Noordwester.
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Contact met de politie

‘Misschien zit ik 
ooit bij de oude 
mannen onder de 
Watertoren.’
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