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Bij deze nieuwe huizen blijft het niet. 

In september van 2016 start ook de 

bouw van 28 appartementen op de 

hoek van de Laan van Chartroise en 

Morelstraat. Mensen die in de Fruit-

buurt woonden én een terugkeerur-

gentie hebben, krijgen voorrang voor 

de nieuwe eengezinswoningen en 

appartementen. Op de site van Mitros 

staat bij nieuwbouwprojecten meer 

informatie over deze nieuwe huizen 

en appartementen.

 

Tegelijkertijd start de bouw van 44 

eengezinswoningen en 36 appar-

tementen aan het Ondiep en de 

Morelstraat. Deze huizen gaat de pen-

sioenbeheerder MN in de vrije sector 

verhuren. Als laatste starten BAM en 

ontwikkelaar Zondag in oktober 2016 

met de bouw van 34 eengezinswonin-

gen (koop) aan de Laan van Chartroise 

en de Tomaatstraat.  

Voor meer info over deze 

koopwoningen kunt u contact 

opnemen met Nienke Schuitman 

van De Keizer Makelaars via tele-

foonnummer (030) 2759040 of via 

nieuwbouw@dekeizer.nl.

Bouwbedrijf BAM is in opdracht van Mitros gestart met de bouw van
57 eengezinswoningen (sociale huur), aan de Aardbeistraat en de Fram-
boosstraat. Eind 2017 is de Fruitbuurt 199 nieuwe huizen rijker. Als de 
laatste woning klaar is, is de vernieuwing van de Fruitbuurt een feit. Iets 
waar veel bewoners en omwonenden lang naar uit hebben gekeken. 
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Kijk op: www.denoordwester.com
en download de tarieven.

Of stuur een mail naar: 
adverteren@denoordwester.com

ADVERTEREN?

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid
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Hoe het zou kunnen zijn
De Straatweg kleurt zonning geel 

tijdens opnames voor de film Hoe 

het zou kunnen zijn van Matthijs 

Bosman.

         UITGELICHT! 
Eindelijk! De Monicahof in Pijlsweerd is nu nog aantrekkelijker én veiliger. Maakten bewoners tien jaar 

geleden al het eerste ontwerp, eind februari ging dan eindelijk de eerste schep de grond in om het plan uit 

te voeren. Op zondag 26 juni vond voor de twaalfde keer het jaarlijkse buurtfeest plaats en in de nu compleet 

vernieuwde buurttuin werden de winnaars van de traditionele taartenbakwedstrijd bekend gemaakt. Fo
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Deze keer: Marleen van Zijl en Hanneke Renes

 

Zes maanden ben ik nu wethou-
der in Utrecht en wijkwethouder 
Noordwest, volgens mij de meest 
veelzijdige wijk van Utrecht. Er 
ligt een enorme geschiedenis 
van wonen én werken en de 
wijk heeft prachtige groene 
plekken zoals het Julianapark en 
de Vechtoevers aan de Zuilense 
kant. De bewoners die ik heb 
leren kennen zijn recht-door-
zee, betrokken en initiatiefrijk. 
Zoals de redactie van deze krant, 
een eigen initiatief gerund door 
bewoners.

Er gebeurt en verandert veel, 
zoals in Ondiep waar met sloop 
en nieuwbouw de woonomge-
ving verbetert. Of in Pijlsweerd 
waar rond de Oudenoord veel 
bouwactiviteiten zijn. En natuur-
lijk zijn er ook rond de Straat-
weg volop ontwikkelingen.

Om de omgeving goed te leren 
kennen fiets ik er regelma-
tig doorheen en haal ik mijn 
boodschappen vaak in de wijk. 
Ik woon namelijk vlakbij, in de 
Vogelenbuurt. Fietsen door de 
wijk, alleen of met buurtgeno-
ten, vind ik hartstikke leuk. Zo 
leer ik het snelst de ins en outs 
van de wijk kennen. 

In onze stad is veel aandacht 
voor verkeer, ondernemerschap, 
leefbaarheid en veiligheid. En 
die thema’s komen prachtig 
samen in onze wijk. Kijk naar 
de Amsterdamsestraatweg. 
Met meer dan 300 bedrijven is 
dat - in alle bescheidenheid - de 
ondernemendste en levendigste 
straat van Utrecht, misschien 
wel van Nederland. Tegelijk is 
het belangrijk de Straatweg 
leefbaarder en aantrekkelijker 
te maken. Daarom zijn we aan 
het onderzoeken hoe we van 
de Amsterdamsestraatweg een 
dertigkilometerzone kunnen 
maken. En hoewel het in veel 
opzichten een stoere straat is, 
moeten we praktijken die niet 
op de straat thuishoren, stevig 
aanpakken. Zo wordt de straat 
ook veiliger.

Het mooie van wijkwethouder 
zijn, is dat je eigenlijk overal een 
beetje over gaat. Iedere wet-
houder heeft zijn eigen taken, 
maar ik mag als wijkwethouder 
zorgen dat dit goed samen-
komt in Noordwest. Ik heb uw 
hulp daar heel hard bij nodig. 
Regelmatig heb ik wijkspreekuur 
op het wijkbureau en ik vind het 
prettig om u daar te spreken, 
met uw ideeën, opmerkingen of 
verbeterpunten. Ik hoop u snel 
een keer te ontmoeten!

De meeste winkels in Ondiep en Pijlsweerd bevinden zich op de Amster-
damsestraatweg. Wij willen graag weten wie die ‘stoere’ ondernemers 
op de ‘Straatweg’ zijn, en namen een kijkje bij de voorzitter van de 
ondernemersvereniging, Arvid Dam van PraktijkDOM.

Ondernemen op de Straatweg

‘De patiënt staat altijd voorop’ 

‘Mensen kunnen stress krijgen van 
weer een rekening’

STARTERS4COMMUNITIES ACTIEF IN 
NOORDWEST
Dit voorjaar heeft Starters4commu-

nities kennis gemaakt met de wijk 

Noordwest. De organisatie werkt 

samen met lokale initiatieven aan 

een nog mooiere en sterkere wijk 

en zet zich in voor wijkinitiatieven 

en wijkondernemingen. Starters-

4Communities traint ambitieuze, 

maatschappelijk betrokken, jonge 

professionals in sociaal ondernemen 

en werkt samen met initiatiefnemers 

die hun bereik willen vergroten of 

hun financiën willen willen verster-

ken. De organisatie werkt aan vijf 

initiatieven in Noordwest, namelijk 

Utrecht in Dialoog, Dressforsuccess, 

Buurtcamping Noordse Park, Oog 

voor Utrecht en Speeltuin Noordse 

Park. 

DRANKENPOSTERS IN WACHTKAMERS 
ONDIEP EN ZUILEN
Huisartsen uit de Utrechtse wijken 

Zuilen en Ondiep zijn blij met de 

nieuwe informatieve ‘dranken-

posters’ in hun wachtkamer. Deze 

drankenposters zijn eigenhandig ge-

maakt door leerlingen van de Jules 

Verneschool en de Boemerang. Op 

de drankenposters zijn verpakkingen 

van sport- en frisdrankjes geplakt 

met daarnaast het aantal suiker-

klontjes dat in zo’n drankje verwerkt 

is. Deze actie maakt deel uit van de 

aanpak om kinderen en hun ouders 

bewust te maken van een gezonde 

levensstijl. Meer hierover op: 

www.denoordwester.com

HERINRICHTING PLEIN BOOR-
STRAAT-BETHLEHEMWEG
Op 6 juli was er een bijeenkomst 

over de herinrichting van de over-

steek en het plein bij de Boorstraat/

Bethlehemweg. Met de herinrich-

ting wil de gemeente Utrecht het 

oversteken van de Amsterdamse-

straatweg makkelijker maken en 

meer ruimte creëren om te verblij-

ven (bankjes, terras, groen). Tijdens 

de bijeenkomst werd een eerste 

ontwerp gepresenteerd dat tot 

stand is gekomen op initiatief van 

en in samenspraak met bewoners. 

Het wijkbericht hierover vindt u op 

www.utrecht.nl/noordwest

VERWIJDEREN VERKEERSLICHTEN 
Op dezelfde kruising verwijdert de 

gemeente deze zomer definitief de 

verkeerslichten en plaatst het een 

fietsenrek op de kop van Tiendstraat. 

Op basis van advies van en observa-

tie door een onafhankelijk verkeers-

adviesbureau is besloten de verkeers-

lichten definitief uit te zetten en 

te verwijderen. Dat een fietsenrek 

op die plek gewenst is, bleek uit de 

evaluatie van de uitbreiding van het 

terras van restaurant Gys.
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door: Kees Diepeveen

Prachtige 
wijk!

Column

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

Kees Diepeveen studeerde geschiedenis 
en rechten aan de Vrije Universiteit en 
was eerder ook wethouder in Amster-
dam-Noord.

Noordwester
Nieuws

of tegengaan van klachten houden wij 

ons wel bezig.”

MESOLOGIE
Een mesoloog behandelt vooral 

chronische klachten, bijvoorbeeld 

migraine, langdurige moeheid, nek 

, schouder- en rugklachten. “Het 

gaat dan vaak om klachten waar de 

reguliere geneeskunde niet goed raad 

mee weet. Ook bij de behandeling 

van diabetes boeken wij vaak goede 

resultaten.” Ik heb een vijfjarige op-

leiding gevolgd aan de Academie voor 

Mesologie, een opleiding op HBO-ni-

veau. Alleen wie deze opleiding heeft 

gevolgd en zich bovendien regelmatig 

laat na- en bijscholen mag zich meso-

loog noemen. 

GEEN VERWIJSBRIEF
‘Wie denkt dat mijn collega’s en ik 

hem of haar kunnen helpen, kan 

gewoon een afspraak maken”, vertelt 

Dam. “Je hebt geen verwijsbrief van je 

huisarts nodig, en de meeste verze-

keraars vergoeden de behandeling 

wel.” En vindt de mesoloog het nodig, 

dan wordt de patiënt alsnog verwe-

zen naar een ‘gewone’ dokter. “Dat 

spreekt vanzelf, want de patiënt staat 

altijd voorop.”

Door Majne van de Merwe 

GEEN WATJE
Een week of wat geleden werd de Am-

sterdamsestraatweg opgeschrikt door 

een ongeluk op de kruising met de 

Boorstraat: met hoge snelheid ramde 

een auto de pui van PraktijkDOM. “Nu 

ben ik geen watje,” zegt Arvid Dam, 

eigenaar van de praktijk en sinds kort 

voorzitter van Ondernemersvereniging 

Hart voor de Straatweg, “maar hier 

schrok ik wel enorm van!”

RAVAGE
De ravage is goed te zien op de foto 

die al snel op RTV Utrecht verscheen, 

maar ook de volgende raadselachtige 

woorden zijn goed te lezen: osteopa-

thie, mesologie! Wat zou dat zijn? 

Is PraktijkDOM een artsenpraktijk 

misschien? Dam: “Artsen zijn wij niet, 

maar met het opsporen en verhelpen 

Twee betrokken vrouwen die mensen helpen meer inzicht te krijgen 
in hun administratie, digitale voorzieningen of energienota. Met de 
workshops van Voor ‘t zelfde geld gaan zij samen met vijftien vrijwil-
ligers de strijd aan tegen vage ambtelijke taal en onoverzichtelijke 
voorzieningen.

Door Cora Bastiaansen

DAGELIJKSE KOPZORGEN
Elke grote stad en elk dorp kent 

mensen die problemen hebben met 

hun administratie. Niets om je voor 

te schamen. We ontvangen allemaal 

ambtelijke post die we niet begrij-

pen of nota’s die onduidelijk zijn. 

Workshopprogramma Voor ‘t zelfde 

geld is opgezet om hierbij te helpen. 

Hanneke Renes van de Stichting 

Lezen & Schrijven is één van de initia-

tors en Marleen van Zijl van welzijn-

sorganisatie U Centraal zorgt voor 

de uitvoering en voor de begeleiding 

van vrijwilligers.

GEWONE TAAL
“Er zijn in Utrecht 30.000 mensen 

die elke dag te maken hebben met 

dit soort problemen”, zegt Hanneke. 

“Dat is bijna tien procent!” En het 

zijn niet alleen mensen die niet in 

Nederland zijn grootgebracht: twee-

derde is autochtoon. “Mensen die de 

administratie niet snappen, durven 

vaak hun post niet meer te openen 

en raken zo verder in de problemen. 

Ze hebben stress en kunnen daardoor 

ook lichamelijk klachten krijgen. Het 

programma is er om te helpen instan-

ties en voorzieningen te begrijpen 

door het gebruik van gewone taal.”

ZELFREDZAAMHEID
Bij Voor ‘t zelfde geld gaat het vooral 

om zelfredzaamheid. Mensen zien 

vaak door de bomen het bos niet 

meer. Hoe vraag je toeslagen aan, 

bijvoorbeeld? Welke abonnementen 

heb ik eigenlijk? Is het verstandig 

om iets op afbetaling te kopen? Veel 

vragen waar Voor ‘t zelfde geld bij 

kan helpen en waar de deelnemers 

uiteindelijk zelf mee om leren gaan.

ORDE IN DE CHAOS 
Marleen van Zijl van U Centraal vond 

vrijwilligers die helpen bij Voor ‘t 

zelfde geld. “Er zijn vijftien vrijwil-

ligers voor getraind.” Zij kennen de 

weg in de administratieve wereld. “En 

als mensen hun administratie weer op 

orde hebben, kan de volgende stap 

een computercursus zijn.”

Interesse in de workshops van 

Voor ‘t zelfde geld? Kijk op 

www.u-centraal.nl/voortzelfde-

geld, mail: finan-admin@u-cen-

traal.nl of bel U Centraal: 

06-10781154.

Door Toon Vernooij

THEATER
Waar nu het bouwterrein is, was in 

de achttiende eeuw, een luxe bui-

tenplaats met een zijdespinnerij. Het 

landgoed heette Zijdebalen en was 

eigendom van de Amsterdammers 

Jacob van Mollem en zijn zoon David 

van Mollem (die van de gelijknamige 

straat aan de noordzijde van het ter-

rein). De handel in zijde was in die tijd 

een zeer winstgevende onderneming. 

Luxe, handel en wonen

De familie Van Mollem hield er in elk 

geval genoeg geld aan over om op 

hun land een prachtig lustoord aan te 

leggen, compleet met vijvers en zelfs 

een theater.

TSARENBEZOEK
De spinnerij draaide op waterkracht, 

want elektriciteit had je toen nog niet. 

De Van Mollems hadden daarvoor 

een waterrad gebouwd in de Wester-

stroom, een riviertje dat uitkwam in 

de Vecht. Volgens bronnen werkten 

er in de spinnerij meer dan honderd 

mensen, voor die tijd een groot en 

hypermodern bedrijf. Zo modern, dat 

Je kunt het niet missen als je over de Oudenoord of de Bemuurde 
Weerd naar de binnenstad fietst. Langs de Westerdijk en de Zeedijk 
wordt volop gebouwd aan nieuwe stadswoningen – onlangs is het 
hoogste punt bereikt. Maar hoe komt het bouwproject aan zijn naam: 
Zijdebalen? Het zal de meeste mensen waarschijnlijk niet veel zeggen. 
Daarvoor dook ik weer eens in de geschiedenis van Utrecht.

Overal in Utrecht, en zeker in Pijlsweerd en Ondiep, kom je het tegen: 
graffitikunst. Saaie, kale muren worden weer mooi. In iedere editie van 
de Noordwester tonen we een juweeltje uit de buurt. Deze keer gingen 
we met Verfdokter Robert-Jan Brink naar de 2e Daalsedijk.

Door Thijs-Jan Lanning

Maar niet voordat we eerst hebben vermeld dat de prachtige schildering op de 

Loevenhoutsedijk uit de vorige editie, ook van de hand van De verfdokter is. Hij 

maakte dit werk samen met collega Jan is de Man. 

Terug naar de Daalsebuurt. Het zijn in totaal vier schilderingen van treinen die 

vervlogen tijden daar weer een beetje doen herleven. Op de hoek van de 2e 

Daalsedijk en de Meidoornstraat komt een groen-rode Mat ’36 als het ware 

uit de muur gereden. Het is één van de treinen die vroeger werd gemaakt bij 

Werkspoor Utrecht, de fabriek die hier ooit was gevestigd. 

Robert-Jan is met recht trots op dit werk: “Hierbij heb ik de originele bakstenen 

gebruikt door deze niet over te schilderen maar in de muur te betrekken. Ik ben 

op dit idee gekomen, omdat de originele bakstenen erg mooi zijn, en ik het zon-

de vond om er overheen te schilderen. Door de muur minimaal te beschilderen 

en gebruik te maken van deze originele bakstenen word het plaatje extra rea-

listisch. Tijd- en verf besparen en toch de originele wand deels in stand houden, 

dat geeft samen een maximaal resultaat.”
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Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat het Otter-Beverpark officieel werd 
geopend en Pijlsweerd een groene parel rijker werd. Het parkje ligt ver-
scholen achter de Kruisweg, Otterstraat en Beverstraat en is een typische 
buurttuin, beheerd door de bewoners  van de aangrenzende tuinen.

Al vijftien jaar de verborgen 
groene parel van Pijlsweerd

SLEUTEL
Aanwonenden hebben een sleutel 

van de poort die iedere avond op slot 

gaat. Schweizer: “Overdag is het open 

voor iedereen. Je kunt hier recreatief 

tuinieren en studenten zonder tuin 

zitten hier heerlijk te eten of liggen 

in de zon. Of zie het oudere echtpaar 

dat hier iedere dag wandelt. Iedereen 

geniet er van op zijn eigen manier.”

PARKWERKDAGEN
Drie maal per jaar zijn er buurtpark-

werkdagen. De rest van de tijd wordt 

het parkje door een paar mensen 

bijgehouden die ieder een deel van 

het park beheren. Schweizer geniet na 

al die jaren nog steeds van de prach-

tige tuin: “Het zou wel heel fijn zijn 

als aanwonenden het park ook weer 

gingen gebruiken om elkaar gezellig 

te ontmoeten.”

Door Thijs-Jan Lanning

PARKMOEDER
Annette Schweizer (68) zet zich al die 

jaren in als zogenaamde Parkmoeder, 

ze is nog altijd zeer blij en enthousiast 

over de tuin, al zou ze het fijn vinden 

als zich een opvolger aandient. “En 

die hoeft niet gelijk in het diepe te 

stappen, maar kan het eerst een tijdje 

samen met mij beheren.” 

OTTERSTROOM
De buurttuin ligt op de plek waar 

vroeger de Otterstroom liep en de 

bedrijven van Hamminga, Glind en 

Van Gils waren gevestigd. “De grond 

was zwaar vervuild. Maar uiteindelijk 

kregen we het voor elkaar en is het ge-

saneerd. Daarna ontstond door geza-

menlijke inspanning van omwonenden 

en gemeente het Otter-Beverpark.”

fo
to

: A
ad

 v
an

 V
lie

t

Tsaar Peter de Grote er vanuit Rusland 

er zelfs een kijkje is komen nemen.

HANDELSGEBOUWEN
In de 19e eeuw stortte de zijdehandel 

in. Dat kwam doordat men steeds 

meer het veel goedkopere katoen 

ging gebruiken. De gebouwen wer-

den afgebroken en het terrein werd 

een tijdlang gebruikt als tuinders-

grond. De tuinderswoning aan de 

Zeedijk herinnert daar nog aan. Later 

kwamen er de bedrijfsgebouwen bij 

van Houthandel Jongeneel, meelfa-

briek De Korenschoof, broodfabriek 

Lubro en bouwmarkt Gamma. 

WEER OM TE WONEN
De bedrijven zijn nu allemaal verdwe-

nen. Alleen het skelet van de voor-

malige Lubro-bakkerij staat er nog en 

krijgt een functie in het toekomstige 

woonwijkje. Ook de mooie witte 

tuinderswoning aan de Zeedijk blijft 

staan. Er zijn zelfs plannen om de 

Westerstroom weer in ere te her-

stellen. Maar de balen zijde komen 

niet meer terug. Die zijn voorgoed 

verdwenen.

Bronnen: Wikipedia, Arjan den Boer, 

www.duic.nl/cultuur

Kleur in Noordwest: de Verfdokter

‘De groen-rode Mat ’36 komt als 
het ware uit de muur gereden’ 

De geschiedenis van Zijdebalen

Groen in de buurt: het Otter-Beverpark

fo
to

’s
: T

h
ijs

-J
an

 L
an

n
in

g

fo
to

: T
h

ijs
-J

an
 L

an
n

in
g

fo
to

: T
h

ijs
-J

an
 L

an
n

in
g

fo
to

: T
h

ijs
-J

an
 L

an
n

in
g

B
ro

n
: w

w
w

.a
rj

en
d

en
b

o
er

.n
l



Kruisbestuiving in Concordia

 

Noordwest Thuis Best

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.

Redactie
Cora Bastiaansen (Ondiep), 
Thijs-Jan Lanning (Pijlsweerd) 

Bestuur
Cora Bastiaansen (Ondiep), Bert de 
Kruijf (Ondiep), Jos van Sambeek 
(Pijlsweerd)

Medewerkers deze editie
Majne van de Merwe (Ondiep)
Toon Vernooij (Ondiep), 
Marianne de Winter (Ondiep)

Advies
Rob Steinebach van stichting Mekaar

Vormgeving
Niva van de Geer (Pijlsweerd), 
Zoë Versteeg (Pijlsweerd)

Fotografie
Anna van Kooij, Aad van Vliet, 
Thijs-Jan Lanning, Dolly van den Berg, 
Norbert Waalboer

Drukwerk
True Colours
Oplage: 11.000

Contact
redactie@denoordwester.com
www.denoordwester.com
www.facebook.com/buurtkrantde- 
noordwester

Adverteren?
adverteren@denoordwester.com
Of kijk op onze Facebookpagina.

De Noordwester digitaal?
Kijk op www.denoordwester.com en 
download de pdf.
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In Ondiep en Pijlsweerd bevinden zich veel verborgen activiteiten in 
oude, industriële gebouwen. Af en toe gaan de deuren open voor het 
grote publiek, maar meestal doen kunstenaars en andere creatieve-
lingen er onopvallend hun werk. Een kijkje in het Concordia Creative 
Industries Building aan de Concordiastraat 68.

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken men-
sen. Ieder met zijn eigen verhaal. Wie wonen er eigenlijk in Noordwest? 
Deze keer namen we een kijkje bij Dolly van den Berg, inwoonster van 
Ondiep, die in november voor Kika de marathon in New York loopt.

Door Cora Bastiaansen

ALLEMAAL CREATIEF
Concordia is Latijn voor ‘eendracht’ 

of ‘harmonie’. De harmonie in het 

gebouw langs het spoor is vooral de 

creativiteit. Mensen met een crea-

tief beroep of ambacht werken hier 

soms alleen, maar vaak ook samen. 

Slechts een enkele IT-er heeft zich hier 

gevestigd tussen schilders, fotografen 

en meubelmakers. Alles wat in het 

creatieve klimaat past, is welkom.

IEDEREEN EEN PLEKJE
Het voormalige NS-gebouw is in 2005 

grondig verbouwd en kreeg daarbij 

63 werkruimtes. Op de begane grond 

vooral vakmensen die wat minder stil 

zijn, zoals meubelmakers en beeldhou-

wers, en op de bovenliggende etages 

kantoren en kunstateliers. Onlangs is 

er beneden een nieuwe ontmoetings-

ruimte gecreëerd met wifi en veel 

groen. Hier ontvangen de creatieve 

ondernemers hun klanten of drinken 

ze een vrijdagmiddagborrel.

SCHILDER- OF CLOWNSCURSUS
In het gebouw worden ook cursussen 

gegeven. Schilderen en beeldhouwen, 

bijvoorbeeld, maar er is ook een heuse 

clownsschool! Kunstenaar Els Vegter 

zit hier al vanaf het begin en heeft 

hier haar schilderatelier annex cur-

susruimte. Ze koos voor deze bijzon-

dere broedplaats vanwege de andere 

creatieve ondernemers: “Er is hier ook 

kruisbestuiving, we maken gebruik 

van elkaars diensten.” Een ander 

voordeel is dat ze hier langere tijd kon 

blijven zitten: het gebouw is tot 2024 

in beheer van Sophies Kunstprojecten.

EEN KIJKJE NEMEN
In het voorjaar organiseert Concordia 

open dagen en is er voor buurt- en 

stadsbewoners de gelegenheid om 

rond te kijken, inspiratie op te doen of 

kunst te kopen. Dit jaar doet Concor-

dia bovendien mee aan de Utrechtse 

atelierroute op 11 en 18 september en 

is er dus nog een kans om deze bijzon-

dere ondernemers te ontmoeten.

INFORMATIE
Vanwege insluipers is het ge-

bouw niet constant geopend voor 

het publiek. Op afspraak kun je 

een kijkje nemen. 

Ga naar: www.concordiastraat68.

nl  of www.sophieskunstprojec-

ten.nl. Kijk voor de cursussen van 

Els Vegter op www.elsvegter.nl

De Utrechtse atelierroute is op 

11 en 18 september 2016:

www.atelierrouteutrecht.nl

Door Thijs-Jan Lanning 

In 2008 kocht Dolly van den Berg haar 

woning in de Wijnbesstraat. De voor-

malige huurwoning ligt in Ondiep, de 

wijk zich Dolly thuis voelt. De huizen 

zijn ruim en hebben een grote tuin. 

Daarnaast ligt de wijk dichtbij de 

binnenstad, maar net ver genoeg om 

er geen last van te hebben.

De 43-jarige Dolly woont praktisch 

haar hele leven al in Utrecht. Ze 

groeide op in Oog in Al en woont nu 

naar alle tevredenheid met haar drie 

zoons én twee katten in een rustige 

buurt, waar het Klokkenveld onlangs 

nog is opgeknapt en waar om de hoek 

nog een trapveldje voor de kinderen 

is. Lekker centraal, dichtbij de winkels 

maar ook dichtbij de Vecht waar je 

heerlijk kunt lopen. In de zomer fietst 

ze in tien minuten naar de Maarsse-

veense plassen. 

Goede training voor iemand die in 

november de marathon van New York 

loopt. Ze liep al een halve marathon 

en ze deed mee aan de Utrechtrun, 

maar deze keer gaat ze voor de hele 

en dan ook nog eens voor het goede 

doel. Deze Bouwkundig werkvoorbe-

reider vindt dat je altijd moet kijken of 

je iets kunt doen voor iemand die het 

slechter heeft dan jij. 

Ze zag een artikel over Kika en de 

daarbij horende sponsorloop en gaf 

zichzelf meteen op. “Het is tweeledig, 

ik vind het leuk om hard te lopen (al is 

de marathon met ruim 42 km wel erg 

ver) en ik draag graag een steentje bij 

aan de genezing van kanker, betere 

behandelmethoden en meer kwaliteit 

van leven voor kinderen met kanker. 

Ik ken mensen die aan kanker zijn 

overleden of ziek zijn, een verschrik-

kelijke ziekte. Ik hoop dat als iedereen 

een beetje op elkaar let en voor elkaar 

zorgt, er veel minder zieken zullen 

zijn.”

Ondertussen is Dolly druk bezig geld 

in te zamelen voor Kika en met allerlei 

loopevenementen waar ze aan mee-

doet. 

Wilt u Dolly ondersteunen ga dan naar 

www.runforkikamarathon.nl/dolly-

van-den-berg of steun haar op haar 

Facebookpagina Dollyrentvoorkika.

BUURTOVERLEGGEN

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 13 september om 20.00 

uur in EKKO, Bemuurde Weerd 

Westzijde 3.

ONDIEP OVERLEGT

Donderdag 27 oktober om 19.30 

uur in De Speler, Thorbeckelaan 18c.

BEHEERGROEP BUURTCOMITÉ 

HOOGSTRAAT

maandag 19 september om 19.30 

uur in Stella Maris, Jagerskade 4.

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 1 september en 13 ok-

tober om 20.00 uur in Geuzenkwar-

tier, Laan van Chartroise 166. 

ONZE WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Kees Diepeveen 

houdt maandelijks spreekuur in 

Noordwest. Je kunt hier terecht met 

vragen en ideeën over onze wijk. Meld 

je wel van te voren aan, zodat hij zich 

kan voorbereiden op je vragen.

Spreekuur

Woensdag 24 augustus en maandag 

19 september van 18.30-19.30 uur 

in Wijkservicecentrum Noordwest, 

Amsterdamsestraatweg 283. Graag 

aanmelden via noordwest@utrecht.nl.

ACTIVITEITEN

TAFELTENNIS

Bij tafeltennisvereniging SVE zijn jon-

ge en oudere, beginnende en ervaren 

tafeltennissers welkom om een balletje 

te komen slaan. Op maandag t/m don-

derdag zijn er trainingen door ervaren 

trainers, op vrijdag en zaterdag is er 

competitie. Ook kan er de hele week 

vrij gespeeld worden. De eerste drie 

keer is dat gratis zodat je de sfeer kunt 

proeven! Kijk op de website wanneer 

er een geschikte training voor jouw 

niveau en leeftijdsgroep is. Meer infor-

matie: www.ttvsve.nl of info@ttvsve.nl, 

adres Loevenhoutsedijk 4.

RUIMTE HUREN EN DANSEN 

Woon je in de buurt en heb je ruimte 

nodig of wil je iets leuks doen in je 

buurt? Bij Studio Cielito, Mariendaal-

straat 14, kun je naast dansen, ook 

ruimte huren voor activiteiten, eve-

nementen en feestjes. Buren, kunste-

naars, dansdocenten en muzikanten, 

voor iedereen is een geschikte ruimte. 

Kijk op www.studio-cielito.nl voor 

meer informatie over de projectruim-

tes en leuke activiteiten dichtbij huis.

BEWEEGWEEK 2016 IN ONDIEP, PIJLS-

WEERD EN ZUILEN

Op zondag 18 september gaat de 

Beweegweek van start met een groot 

openingsfeest in buurtcentrum De 

Speler, met fitheidstesten, gratis work-

shops, gezonde hapjes, een gezond-

heidsplein en nog veel meer. De hele 

week, van zondag 18 t/m zaterdag 24 

september zijn er allerlei gratis sport- 

en beweegactiviteiten voor jong en 

oud in buurtcentra, wijkgebouwen, 

sport- en dansscholen en bij sportver-

enigingen. Meer informatie: 

www.beweegweek030.nl

SPEELTUINEN

De Speelboom, Hortensiastraat 4.

Meer informatie: www.mekaarutrecht.

nl/speeltuin-speelboom, Facebook 

‘Speeltuin De Speelboom’

De Duizendpoot, Spijkerstraat 200.

Meer informatie: www.mekaarutrecht.

nl/speeltuin-duizendpoot

Noordsepark, Lagenoord 28A.

Meer informatie: www.speel-

tuinnoordsepark.nl, Facebook ‘Speel-

tuin NoordsePark’

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief Wijkservicecentrum 

Noordwest: www.utrecht.nl/

wijk-noordwest/nieuws/

Wat is er te doen in onze buurt?

‘Ik laat mijn schilderijen 
fotograferen door een 
fotograaf uit het gebouw’ Fo
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