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‘kleinNeude’ als voorbeeld voor 
de inrichting van de straatweg

Door Thijs-Jan Lanning 

Als het aan de initiatiefgroep ligt, 

wordt het plein bij de Boorstraat een 

betere ruimte voor de bewoners van 

Pijlsweerd. Een plek waar bewoners 

zich in herkennen. “Graag sluiten we 

aan op het Bethlehempark waarvan 

je ziet dat het elk moment van de 

dag wordt gebruikt. Even in de zon 

zitten tijdens de lunch of als ouders je 

kinderen laten ravotten op de heuvel. 

Een succesvolle verandering door be-

woners voor elkaar gekregen. Die lijn 

trekken we graag door naar het plein. 

Een kwalitatieve ruimte voor degenen 

die er het vaakst komen.”

Voorbeeld
‘Klein Neude’ heet het initiatief 

waarvoor ondernemers en een aantal 

bewoners in januari voor het eerst 

om de tafel zaten. De Zeeuw: “Dit ge-

deelte kan een voorbeeld worden voor 

de inrichting van de ASW. Openbare 

ruimte waar de bewoners gasten zijn, 

waar het prettig ondernemen is en 
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“Laten we de lijn van de gedachte van het Bethlehempark doortrekken over de ASW naar het plein bij de 
Boorstraat en het parkje erachter.” Dit is wat initiatiefnemer Tom de Zeeuw dacht toen hij de plannen in zijn 
hoofd ontvouwde. Inmiddels zijn die doorontwikkeld tot een concreet project met de treffende werknaam 
‘KleinNeude’.

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

         UiTGeliCHT! 
Dankzij inspanningen van buurtbewoners staat de Roode Brug in de Hoogstraatbuurt sinds deze winter ’s avonds te pronken 

in het licht. Benieuwd waarom de brug ook wel de Rooie Brug wordt genoemd? Kijk op www.denoordwester.com

Door Thijs-Jan Lanning 

De één bezoekt een overleg omdat hij 

zich zorgen maakt over het verkeer in 

de buurt, de ander omdat hij wil we-

ten wat er met die nieuwbouw in de 

straat achter zijn huis gebeurt. De één 

komt met een kritische vraag, de an-

der gewoon om te horen wat er speelt 

in de buurt, een volgende wil graag 

melding maken van overlast in zijn 

leefomgeving. Dit is in een notendop 

waar een buurtoverleg voor dient.

Buurtoverleggen, om ze zo maar on-

der één noemer te scharen, zijn in de 

ongeveer vijftien jaar van hun bestaan 

uitgegroeid tot een sociaal bindmid-

del. Ze informeren en animeren. En ze 

groeien in populariteit en bekendheid. 

Tijdens een overleg gaan buurtbe-

woners in gesprek. Met elkaar, met 

gemeente, politie, woningcorporaties, 

ondernemers en met iedereen die 

op dat moment iets van de ander wil 

weten. Soms is het een geanimeerd 

gesprek, soms lopen de gemoederen 

wat op. Maar wat vooral het belang 

Ondiep Overlegt, Buurtoverleg Pijlsweerd en de Beheergroep Hoog-
straat zijn overleggen waar alle bewoners uit die buurt aan kunnen 
deelnemen. De onderwerpen hebben veelal te maken met veiligheid, 
leefbaarheid en vernieuwing of ontwikkeling van de woonomgeving.

Meer weten over de overleggen 

in de buurt, en dus over wat er 

speelt in de buurt? Bezoek een 

overleg. Stuur een mailtje naar 

sociaal makelaar Rob Steinebach: 

robsteinebach@mekaarutrecht.

nl en u ontvangt in de weken 

voor het Buurtoverleg een 

uitnodiging. In onze agenda op 

pagina 4 staan de eerstvolgende 

overleggen vermeld.

is van de overleggen: ze verbinden 

bewoners, ondernemers en instanties 

met elkaar. Ze houden elkaar op de 

hoogte van wat er speelt in de buurt.

Uit de buurtoverleggen ontstaan 

vaak initiatieven die door een groep 

bewoners wordt opgepakt. De laat-

ste jaren lag dit op onderwerpen als 

verkeer, de amsterdamsestraatweg of 

op het ontwikkelen van een park of 

speelvoorziening. 

met het Bethlehempark als voorbeeld. 

Een verbinding over de straatweg, 

kort parkeren met blauwe schijf voor 

ondernemers, bredere stoepen en de 

mogelijkheid voor terrassen op dit 

gedeelte van de ASW, dat de meeste 

zonuren kent.

PArticiPAtieProject
Op de ASW is dit een eerste partici-

patieproject waarbij bewoners en on-

dernemers gezamenlijk streven naar 

een prettige omgeving om te leven 

en te ondernemen en het gesprek 

aangaan met de gemeente, die graag 

een faciliterende rol speelt.

Fo
to

: S
eb

as
ti

aa
n 

te
r 

Bu
rg

ADVERTENTIE



Het Noordse PArk bruist
In de winter deden verschillende 

buurtbewoners en betrokkenen 

mee aan een onderzoek over de 

toekomst van onder meer speeltuin 

Noordse Park. De vraag was hoe 

speeltuinen meer van en voor de 

buurt worden, en hoe we er samen 

invulling aan kunnen geven. En nu is 

er dan een vol voorjaarsprogramma 

met onder meer een buurtmoestuin, 

een speelgoedmarkt en een media-

programma. En deze zomer strijkt 

ook de Buurtcamping er weer neer! 

Lees het complete artikel op onze 

website www.denoordwester.com of 

ga voor alle activiteiten naar: 

www.speeltuinnoordsepark.nl

Me’kAArs MAAtje
Sociaal makelorganisatie Me’kaar 

krijgt 25.000 euro van het Oranje 

Fonds voor de doorstart van project 

Me’kaars Maatje. Met deze gift kun-

nen tieners uit Noordwest en West 

Utrecht aan een maatje worden 

gekoppeld. Me’kaars Maatje is het 

afgelopen jaar in Noordwest gestart 

als pilotproject om te voorkomen dat 

‘gewone’ opvoedingsvragen in pro-

blemen veranderen. Een maatje kan 

daarbij soms meer betekenen dan 

de beste hulpverlener. Komend jaar 

kan het project twintig maatjes en 

tieners met een hulpvraag koppelen. 

Als het Me’kaar lukt een succesvolle 

doorstart te maken, dan stelt het 

Oranje Fonds in 2017 hetzelfde be-

drag beschikbaar. Lees het complete 

artikel op onze website www.den-

oordwester.com of ga naar www.

mekaarutrecht.nl/mekaars-maatje
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Noordwester
Nieuws

Door Toon Vernooij

lucHtAcrobAteN
Als ware luchtacrobaten zwierden ze 

met duizenden boven de bomen langs 

de Marnixlaan, Laan van Chartroise, 

Royaards van den Hamkade, Boerhaa-

velaan en Thorbeckelaan. De volgende 

ochtend waren ze weer vertrokken. En 

’s avonds begon het schouwspel weer 

van voor af aan., Elke dag opnieuw, 

van eind november tot half maart. 

Spreeuwen houden van gezelligheid, 

maar niet als ze een nest met eieren of 

jongen hebben. Dan gaan ze het liefst 

hun eigen gang en zijn ze te druk met 

de opvoeding. Ze vliegen af en aan 

om hun hongerige kleintjes van eten 

te voorzien en hebben geen tijd voor 

andere zaken.

spreeuwen!

oVerNAcHtiNgsAdresje
Dat verandert weer als de jongen 

groot zijn. Dan verlaten ze hun nesten 

onder dakpannen, in nestkasten of 

boomholtes en zoeken ze elkaar weer 

op. Samen vliegen ze naar weilanden 

rond de stad om daar tussen het gras 

naar insecten te zoeken. En dan ’s 

avonds weer op zoek naar een warm 

overnachtingsadresje. ’s Zomers maakt 

het niet zo veel uit waar, maar in de 

natte, kille herfst zoeken ze de warm-

te op. Ook uit het koudere Noord-

Europa komen ze massaal hierheen en 

voegen zich bij ‘onze’ spreeuwen. Er 

zijn er dan ineens vijf, zes keer zo veel. 

Nu is het in de stad altijd wat warmer 

dan daarbuiten en het is nog prettiger 

als je lekker dicht tegen elkaar aan 

kruipt. 

gigANtiscHe zwerM
Door eerst in kleine groepjes rond te 

vliegen, dan in wat grotere en later 

in nóg grotere groepen wordt het na 

een poosje één gigantische zwerm van 

vele tienduizenden vogels. Voordat 

die zwerm een slaapplek in de bomen 

opzoekt, golft hij in prachtige sierlijke 

vormen door de lucht. Een indrukwek-

kend schouwspel dat wel een half uur 

kan duren. Soms zie je ook roofvogels 

bij zo’n zwerm, die een lekkere malse 

spreeuw hopen te verschalken. Dan 

zie je hoe de zwerm samenbalt tot één 

dichte klomp vogels. Het is prachtig 

om naar te kijken.

zAcHt wiNterweer
Dat er deze winter zo veel spreeuwen 

waren en dat ze de hele winter hier 

bleven, komt waarschijnlijk door het 

zachte winterweer. Bij langdurige 

vorst waren ze allemaal naar warmere 

streken vertrokken om pas weer in het 

voorjaar terug te keren.

In Ondiep, maar ook in de rest van de stad, zag de lucht elke avond 
zwart van de spreeuwen. ’s Avonds vlak voor zonsondergang versche-
nen ze: eerst een stuk of tien, dan honderd en even later een golvende 
zwerm van zeker tienduizend spreeuwen die pas als het bijna helemaal 
donker was, neerstreek in de coniferen langs de Petemoederslaan. Waar 
kwamen al die spreeuwen vandaan en waar zijn ze allemaal gebleven? 

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 werk 
van Jan Is De Man.

Door Thijs-Jan Lanning

In de vorige editie bekeken we een werk van Verfdokter Robert-Jan Brink in de 

Otterstraat. Hij gaf het stokje door aan zijn vriend en collega Jan Heinsbroek, 

alias Jan Is De Man, maker van bekende muurschilderingen in Noordwest zoals 

zijn huwelijksaanzoek op de hoek Herenweg-Monicahof en het veelbesproken 

en gefotografeerde werk op hoek van de Hoogstraat en de Loevenhoutsedijk. 

Tegenwoordig maakt Jan veel schilderingen en tekeningen met het woord 

Utrecht in de hoofdrol. Onlangs nog maakte hij een nieuwe schildering op de 

Amsterdamsestraatweg in een nieuwe stijl, met extra diepte en dimensies. In 

deze stijl verdiept en bekwaamt hij zich nu. Daarnaast is hij samen met collega 

kunstenaar Deef Feed sinds 2014 eigenaar van de creatieve tattooshop Black-

book Tattoos in de Donkerstraat, hartje centrum. Zo geven ze dus niet alleen 

kleur aan Utrecht maar ook aan de Utrechter.

Meer zien van het werk van Jan? www.facebook.com/jan.isdeman

De Straatweg is de komende maanden filmdecor voor ‘Hoe het zou 
kunnen zijn’ van Matthijs Bosman. 

Filmster worden?
Het is het verhaal van een man die na 

jaren terugkeert naar de plek van zijn 

jeugd, zonder terug te vinden waar hij 

al die tijd naar verlangde. Toch geeft 

hij zich op wonderbaarlijke wijze over 

aan de Straatweg. De opnames duren 

tot de zomer en de film gaat dit najaar 

in première. 

Mensen die op de ASW wonen of wer-

ken mogen meedoen, als figurant of 

op een andere manier. Alle bewoners 

worden uitgenodigd voor de première, 

maar wie meehelpt of figureert, krijgt 

vip-kaartjes en vindt zijn naam terug 

op de aftiteling. 

Aanmelden als figurant of een mooie 

locatie doorgeven kan via de website 

www.hoehetzoukunnenzijn.nl.
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Kleur in Noordwest: Jan is de man

Jan maakt de stad en haar
inwoners een beetje mooier 
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Op donderdag 5 mei is het weer 

tijd voor de langste braderie van 

Nederland op de Amsterdam-

sestraatweg!

Dit jaar is er op de kop van de 

Straatweg een speciale bewoners-

markt. Direct aanwonenden kun-

nen hier voor een spotprijs een 

kraampje huren. Interesse? Neem 

dan snel contact op via info@

amsterdamsestraatweg.nl

Braderie



Deze keer: Stadsverzorger Wim

 

Het grote ontkneuteren van 
Utrecht is natuurlijk een aantal 
jaren geleden begonnen met 
de aanpak van het stationsge-
bied. Sinds de singel echter weer 
krachtig van de Monicabrug 
naar de Daalsesingel stroomt, 
(kan iemand Google maps hier 
trouwens even over inlichten?) 
worden de ambities van Utrecht 
ineens duidelijk zichtbaar.

Het ontdorpen kwam in een 
stroomversnelling afgelopen 
zomer. De Grand Départ zou ons 
stadsie in de spotlights zetten, 
dus schoten nieuwe koffietentjes 
en restaurants als paddenstoelen 
uit de grond, kregen gevels snel 
een likje verf, werden straten 
opnieuw geplaveid en de prijzen 
van hotelkamers nog even 
opgekrikt. Utrecht was als een 
huisvrouw die haar schoonou-
ders op bezoek krijgt.

Sinds die twee dagen in juli vorig 
jaar is Utrecht niet meer te stop-
pen. Foodfestivaltrucks strijken 
zo’n beetje ieder weekend 
ergens neer om hippe ouders 
met nog hippere kinderen van 
belachelijk dure hamburgers en 
dito biertjes te voorzien en cultu-
rele initiatieven rijzen de pan uit. 

Het is jammer dat de NS roet in 
het eten gooide van het cultu-
rele warenhuis Depot. Hopelijk 
kunnen de initiatiefnemers hun 
plannen op een andere locatie 
verwezenlijken, zodat Utrecht 
ook echt mee gaat tellen op 
cultureel gebied.
Ook de Amsterdamsestraatweg 
plukt de vruchten van deze 
opmars. De gemeente haalt er 
goed de bezem door en voor 
panden met voorheen twij-
felachtige praktijken, wordt 
gezocht naar ondernemers met 
minder dubieuze bedoelingen.
Ja het wordt wel wat met 
Utrecht. Als de stad straks her-
rijst als een feniks uit de as, eh 
bouwput, is het nog oppassen 
dat we geen sterallures krijgen 
zoals de inwoners van onze 
hoofdstad.

De horeca op de Amsterdamsestraatweg is best gevarieerd. Turks, Suri-
naams, Grieks. Toch voelde niet iedereen zich altijd thuis bij dit aanbod. 
Er komt steeds meer variatie, met vorig jaar al een nieuwe vestiging 
van biologisch eetcafé Gys en sinds ruim drie jaar een trendy Bagels & 
Beans in het vroegere pand van Café Abattoir op de Straatweg. Aan de 
overkant zijn ondernemers Nienke Kroneman en Dave Kieft onlangs een 
nieuw type pizzabar gestart. 

Meer gevarieerde horeca aan de Straatweg

‘we ontvangen graag 
mensen die op zoek zijn 
naar een beleving’ 

‘Mensen, wees zo goed om geen troep 
te maken op straat’

‘Utrecht was als 
een huisvrouw die 
haar schoonouders 
op bezoek krijgt’
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door: Zoë Versteeg

Als feniks 
uit de as

Column

Professionals in de Wijk
In deze rubriek stellen wij personen voor die beroepsmatig actief zijn in de wijk.
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Zoë Versteeg is freelance grafisch 
ontwerper en schrijft daarnaast 
verhalen en columns met een knip-
oog. Gepubliceerd in o.a. de Metro.

ren hopen op net zo veel gezelligheid 

en sociale contacten als bij de koffie 

en broodjes. Volgens Dave draait 

het bij Satriale’s om lekker eten en 

authentieke producten. “De pizza’s 

komen uit een traditionele Napoli-

taanse houtoven,” zegt Nienke.

Voor de buurt
Als gastvrouw en gastheer in hart 

en nieren hopen Nienke en Dave bij 

Satriale’s gasten van allerlei pluimage 

te ontvangen, een afspiegeling van de 

buurt. “We hopen op mensen die op 

zoek zijn naar een verhaal, die mooie 

producten willen. Mensen die zich be-

wust zijn van wat ze eten en drinken.” 

Het stel komt zelf uit Utrecht, woont 

al negen jaar bij het Julianapark en wil 

vanuit de betrokkenheid bij de wijk 

graag een verbindende factor zijn.

toekoMstdroMeN
Of hun volgende stap het opbouwen 

van een Utrechts horeca-imperium is, 

weten ze nog niet.: “Eerst maar eens 

van Satriale’s een toppizzabar maken.” 

Wel hebben ze nog een toekomst-

droom: een hotelletje in Oostenrijk. 

Nienke: “We ontvangen graag mensen 

die op zoek zijn naar beleving.”

Satriale’s, Plantage 1B, is dagelijks 

geopend van 15.00 uur tot 22.00 uur.

Door Cora Bastiaansen 

Nieuwe uitdAgiNg
Voor en na zijn koksopleiding werkte 

Dave in de horeca. Voor Nienke begon 

het als bijbaantje tijdens haar studie 

commerciële economie. Nu hebben ze 

grootse plannen met één van de mo-

numentale panden van het voormalige 

slachthuis aan de overkant. “Het pand 

kwam vrij en we zagen het als een 

kans,” zegt Dave. Een enorme verbou-

wing leverde een nieuwe pizzabar op: 

Satriale’s. Een bekende naam voor fans 

van de tv-serie The Soprano’s. En voor 

de locatie extra toepasselijk omdat het 

in de serie een slagerij was.

AutHeNtiek eN lekker eteN
Satriale’s vult het restaurantaanbod 

goed aan op de Straatweg. De eigena-

Wie op een dinsdag of donderdag op de Amsterdamsestraatweg moet 
zijn, loopt grote kans om daar Willem aan het werk te zien, of kortweg 
‘Wim’. Met zijn rood-witte bakfiets is hij een markante verschijning; 
Wim hoort net zo bij de Straatweg als de Watertoren of het spoorvia-
duct.

Door Majne van de Merwe

bAkfiets
Iedereen denkt dat Wim altijd al op 

de Straatweg werkte, maar dat is niet 

zo. Hij werkt hier nu ongeveer vier 

jaar, en heeft het uitstekend naar 

zijn zin. Op de dagen dat de vuilop-

haaldienst niet komt, zorgt Wim voor 

de Straatweg. ‘s Morgens om zeven 

uur begint hij met zijn eerste ronde. 

Meestal is hij daar rond half tien of 

half elf mee klaar. “Dan breng ik 

eerst het afval dat ik heb verzameld 

naar de Tractieweg, met de bakfiets.” 

lAcHgAsPAtroNeN
Het afval heeft hij verzameld in witte 

zakken, groter dan de gewone grijze 

vuilniszak. Twee tot vier zijn het er. 

Na de rit naar de Tractieweg ‘doet’ 

hij de zijstraten. Daarna eet hij zijn 

boterham op het Wijkservicecentrum. 

Na de pauze krijgt de Straatweg 

nog een tweede ronde. “Die doe ik 

lopend. Ik vind van alles: plastic be-

kertjes, rotte bananenschillen, allerlei 

troep. De laatste tijd liggen er veel 

van die lachgaspatronen op straat; pas 

had ik daar wel vier dozen vol van.”

zuileNees
Wim werd geboren in Schaakwijk; hij 

is dus een echte Zuilenees. Tegen-

woordig woont hij met veel plezier 

in Overvecht. In zijn vrije tijd luistert 

hij graag naar muziek. Zijn favoriet is, 

heel verrassend, AC/DC. “Maar ik houd 

ook van rustige muziek, zoals The 

Cats, een Nederlandse band die niet 

meer bestaat.”

kuNNeN de bewoNers wiM HelPeN bij 
zijN werk? 
Met enige aarzeling geeft Wim aan 

dat het wel zou helpen als iedereen 

de rommel in de afvalbak zou gooien. 

Het is jammer, vindt hij, als je weer 

troep ziet liggen als je net de straat 

mooi hebt opgeruimd. “Ik zorg voor 

de stad, dus ik ruim het dan gewoon 

weer op. Mensen, wees zo goed om 

geen troep te maken op straat.”

 In de vorige Noordwester stond een leuk interview met Rianne uit de 
Dahliastraat, waarin zij zei dat ze een buurttuin mist. Dat hoeft niet meer!

Toch een buurt-
tuin in ondiep!

De tuin is dagelijks geopend en er 

staan bankjes, dus kom gerust een 

keer lekker zitten.

Iedere eerste zaterdag van de maand 

wordt er door buurtbewoners gewerkt 

van 10.00-14.00 uur. Om tien uur staat 

de koffie klaar. Iedereen is welkom, 

ook als het maar voor een uurtje wer-

ken of een kopje koffie is. Meer we-

ten? Neem dan contact op met Yvonne 

Abels: yvonnecornelia@gmail.com

Ingezonden door Joost van Leeuwen

Afgelopen zomer is er een prachtige 

buurttuin geopend in de wijk Ondiep.

De tuin ligt achter het Gezondheids-

centrum (vroeger een klooster!) aan 

het Boerhaaveplein. De tuin heet dan 

ook heel toepasselijk De Kloostertuin.

De tuin wordt beheerd door buurtbe-

woners in samenwerking met basis-

school de Boemerang. 
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van opera tot dolly Parton
Zangkoor De Ondiepse Kanaries

 

Noordwest Thuis Best

Fo
to

: S
eb

as
ti

aa
n 

Ti
m

m
er

m
an

Colofon 
De Noordwester is een onafhanke-
lijke buurtkrant voor en door mensen 
uit Ondiep en Pijlsweerd. De krant 
verschijnt vier keer per jaar en is een 
uitgave van Stichting De Noordwester.

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

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

Medewerkers
Delilah Sarmo (Ondiep), Majne van de 
Merwe (Ondiep), Susanne van der Lugt 
(Ondiep), Toon Vernooij (Ondiep), 
Jos van Sambeek (Pijlsweerd), Marianne 
de Winter (Ondiep),

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

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.
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“Christien, Christien… ik haat je uit het diepste van mijn hart!” De 
Nederlandse versie van Jolene van Dolly Parton klinkt na de eerste 
repetitie al niet slecht. Het koor is enthousiast. Zingen is populair en 
er is tegenwoordig een koor voor iedereen. Kerkkoren, ouderenkoren 
en zelfs koren voor wie niet kan zingen. Ook Ondiep heeft zijn eigen 
zangvogels.

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken men-
sen. Ieder met hun eigen verhaal. Wie wonen er eigenlijk in Noordwest? 
Deze keer namen we een kijkje bij Henny Roerhorst van de Kerkweg.

Door Cora Bastiaansen

Dit verhaal begon in 2014 met de 

Volksopera Ondiep op de nationale 

televisie en kon niet zonder vervolg 

blijven. Het was voor veel deelnemers 

aan de amateuropera zo’n mooie er-

varing dat een aantal van hen besloot 

samen door te gaan met zingen. Daar-

uit ontstond zangkoor De Ondiepse 

Kanaries.

NederlANds
De Ondiepse Kanaries repeteren elke 

maandagavond in de Rietendakschool. 

Met een repertoire van pop en klein-

kunst, voelt iedereen zich vooral op 

zijn gemak in zijn moerstaal. Ook de 

hommage aan Dolly Parton is keurig in 

het Nederlands bewerkt door koorlid 

Karoline Bozelie.

de keel sMereN
De stoelen in een brede kring, de 

piano een kwart slag gedraaid, 

iedereen op zijn plekje en midden 

op tafel het zangzaad: een grote pot 

drop. Gegiechel bij het losmaken van 

de stembanden. Het is even wennen 

met de nieuwe dirigent, maar dankzij 

het enthousiasme en de inzet van alle 

partijen, klinkt het al snel alsof ze al 

jaren samenwerken. Tabitha Bolwijn is 

een doorgewinterde musicus en zan-

geres en geen totale onbekende voor 

het koor. Ze viel al eens in bij afwezig-

heid van de vorige dirigent, Caroline 

Grasmeijer. 

oPtredeN
En nu is het aan Tabitha om De On-

diepse Kanaries klaar te stomen voor 

een Dolly Parton tribute op 14 mei 

in het Vorstelijk Complex in Zuilen. 

Het is niet het eerste optreden van de 

vogeltjes. In de twee jaar dat ze nu be-

staan, traden ze al op tijdens het ZON 

Festival van het Zimihc theater Zuilen, 

op het Domplein en in buurthuis de 

Uithoek.

MANNeN gezocHt
Samen zingen verbroedert, maar 

andersom is het ook leuk om samen 

te gaan zingen als je al een band 

hebt. Onder de 27 Kanaries bevinden 

zich twee zussen, een echtpaar en 

vriendinnen; helaas zijn er slechts 

vijf mannetjes. Nieuwe kanaries zijn 

altijd welkom, ook niet-Ondiepse. 

Enne… mannen hebben natuurlijk een 

streepje voor.

ziN oM Mee te ziNgeN? 
ondiepsekanaries@gmail.com

Of kijk op: 

Door Thijs-Jan Lanning 

Een vreselijke val gooide roet in het 

eten, anders had Henny Roerhorst 

met dit mooie weer al weer veel extra 

uren op de racefiets gezeten. Extra, 

want drie keer per week kruipt deze 

geboren en getogen Pijlsweerder op 

de fiets. Zomer en winter.

Nu gaat dit even niet, want tijdens de 

openingsrit van RTC De Domstad ging 

het mis. In Maarssen dook de tach-

tigjarige over zijn vijf jaar oudere (!) 

fietsmaatje heen die voor hem tegen 

het wegdek ging. En waar Anton er 

met een paar schrammen af kwam, 

leverde het Henny een gebroken 

schouder, een gekneusd borstbeen en 

veel pijn op. Voorlopig dus even niet 

op de fiets, maar nu het herstel inzet, 

begint het wel weer te kriebelen. “Het 

liefst zou ik nu gelijk weer op de fiets 

stappen, maar mijn schouder wil nog 

niet meewerken, helaas.”

Roerhorst woont al praktisch zijn hele 

leven op de Kerkweg in Pijlsweerd. 

Geboren op nummer 93bis in een 

statig huis, bracht hij zijn jeugd door 

in een totaal andere omgeving dan 

we nu kennen. Het was de tijd van 

het Houtplein en de Batterijenfabriek 

Herberhold, bekend van de Witte Kat-

batterijen. In de beginjaren van zijn 

huwelijk maakte hij een kort uitstapje 

naar de Bemuurde Weerd Oostzijde 

maar al snel keerde hij weer terug 

naar de Kerkweg. Sinds 1967 woont hij 

op nummer 29. Na het overlijden van 

zijn vrouw, vorig jaar, woont hij daar 

alleen. Gelukkig wel omringd door zijn 

dochter, zoon en schoonzus die met 

hun gezinnen ook in de straat wonen. 

Zijn werkzame jaren bracht hij door 

in de bouw, maar hij was bovenal een 

getalenteerd wielrenner. Het was de 

tijd van de zogenaamde broodrenners: 

om te kunnen koersen moest je wer-

ken want van prijzengeld kon je niet 

leven. En dat deed Henny. De laatste 

jaren van zijn werkzame leven leerde 

Pijlsweerd hem nog beter kennen als 

zeer betrokken en actieve buurtbe-

woner en beheerder van verschillende 

buurthuizen.

‘Het liefst zou ik nu 
gelijk weer op de 
fiets stappen’

buurtoVerleggeN

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 7 juni,  20.00 uur EKKO, 

Bemuurde Weerd Westzijde 3.

ONDIEP OVERLEGT

Donderdag 9 juni, 19.30 uur, 

De Speler, Thorbeckelaan 18c.

BEHEERGROEP BUURTCOMITÉ 

HOOGSTRAAT

maandag 30 mei, 19.30 uur, 

Stella Maris, Jagerskade 4.

WIJKRAAD NOORDWEST

donderdag 28 april en 2 juni, 

20.00 uur, Geuzenkwartier, Laan van 

Chartroise 166. Geïnteresseerden 

kunnen als toehoorder aanwezig 

zijn. Voor de agenda zie: 

www.wijkraadnoordwest.nl.

ONZE WIJKWETHOUDER

Onze wijkwethouder Kees Diepe-

veen spreken? Hij houdt maande-

lijks spreekuur in Noordwest. Meld 

je wel van te voren aan, zodat hij zich 

kan voorbereiden op de vragen.

Spreekuur

Maandag 18 april en 23 mei,18.30-

19.30 uur, Wijkservicecentrum Noord-

west, Amsterdamsestraatweg 283. 

Aanmelden via 030-286 00 00 

of via noordwest@utrecht.nl

ActiViteiteN

SPORTEN VOOR KINDEREN SAMEN 

MET HUN OUDERS

Elke vrijdagmiddag kunnen basis-

schoolkinderen samen met hun ouders 

sporten en spelen, in de sporthal van 

De Speler van 16.00 – 17.30 uur. De 

activiteiten worden begeleid door 

Izaak Campbell -en zijn stagiaires- van 

Mekaar. Kosten 1 euro per keer. 

Meer informatie: 06-41561319.

BUURTFITNESS VOOR VROUWEN

In buurthuis De Uithoek kunnen 

vrouwen elke werkdag samen sporten 

in een vaste, kleine groep. Er staan 

verschillende cardio-apparaten, waar 

de vrijwilligster uitleg over kan geven. 

Kosten: 1 euro per keer. Meer infor-

matie: Mustafa Alay, 06-41785891 en 

www. buurthuisdeuithoek.nl 

WIJKCONNECT

Op zoek naar een leuke activiteit 

voor jezelf of je kind? Kijk dan eens 

op wijkconnect.com. Per wijk kun je 

klikken op de agenda, organisaties, de 

etalage of het prikbord. De website 

is ook te gebruiken om een vraag te 

stellen of een dienst aan te bieden. 

Directe link voor Ondiep en Pijlsweerd: 

www.wijkconnect.com/utrecht/on-

diep-pijlsweerd/  

buurtHuizeN
Kom gezellig koffie of thee drinken en 

kletsen met je buurtgenoten! Dit kan 

bij De Speler, De Uithoek, Bij Bosshardt 

en Stella Maris (alleen mannen) . 

BUURTHUIS DE SPELER

Thorbeckelaan 18c, 

030-721 05 70 www.mekaarutrecht.nl/

locaties-en-adressen

BUURTHUIS DE UITHOEK

2e Daalsedijk 2b, 030-243 01 50 

www.buurthuisdeuithoek.nl

BUURTHUIS GEUZENKWARTIER

Laan van Chartroise 166, 030-244 75 95 

secretariaat@jov-geuzenwijk.nl 

www.jov-geuzenwijk.nl

BUURTSTEUNPUNT BIJ BOSSHARDT

Acaciastraat 42, 030-243 07 45 

wendelmoet.sjoer@legerdesheils.nl

BUURTCENTRUM DE VOEDSELBANk

Plantage 18, 06-127 47 650 

info@voedselbank-utrecht.nl

BUURTHUIS STELLA MARIS

Jagerskade 4

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief Wijkservicecentrum 

Noordwest: www.utrecht.nl/wijk-

noordwest/nieuws/

wat is er te doen in onze buurt?
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