
De gemeente komt naar u toe

  LOPEND VUURTJE
Wandelen langs bijzon-

dere plekken in Ondiep

 TERRE DES HOMMES
Nieuwe winkel op de 

Plantage

 ALLES ONDER 1 DAK
Ieder voor zich, maar

wel met elkaar

2 3 3  KINDEREN MET DE PEN
Jonge schrijvers dichten 

over hun buurt
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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

Door Rob Steinebach en Thijs-Jan Lanning 

IN HET KORT 
Utrecht gaat buurtgerichter werken. 

Er komt een gezamenlijke aanpak om 

schulden te verminderen en gezinnen 

uit de armoede te halen. Veiligheid 

krijgt een impuls door het versterken 

van en investeren in buurtbetrok-

kenheid. De komende jaren wordt 

alles op alles gezet om aan de vraag 

naar voldoende betaalbare (sociale) 

huurwoningen te voldoen. Het nieuwe 

college gaat alle mobiliteitsalternatie-

ven afwegen en stelt dat knippen in 

het uiterste geval een optie zijn. Een 

knip ergens op de route Adelaarstraat 

lijkt een onvermijdelijke maatregel. 

BUURTGERICHT WERKEN
Voor de stad zijn de plannen ambiti-

eus. Voor Noordwest is het nog niet 

heel duidelijk, al hebben een aantal 

onderwerpen ook betrekking op On-

diep en Pijlsweerd. Zo gaan gemeente-

medewerkers meer buurtgericht wer-

ken en ook de zichtbaarheid van het 

wijkbureau wordt versterkt. Utrechters 

worden in de buurt opgezocht en de 

gemeente zoekt aansluiting bij hun 

NOORDWEST – Eind mei werd het langverwachte coalitieakkoord ‘Ruim-
te voor Iedereen’ gepresenteerd. Zeven weken fietsten Groen Links, 
D66 en de ChristenUnie ervoor door Utrecht en spraken op verschillen-
de plekken met inwoners en ondernemers. U kunt er de komende jaren 
van genieten. De wijkwethouder voor Noordwest wordt Klaas Ver-
schuure (D66). Met onze Noordwester-bril op, zetten wij de boel eens 
op een rijtje.

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 

alting uitvaarten
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leefwereld. U krijgt als bewoner de 

mogelijkheid om via buurtbudgetten 

zelf te beslissen over zaken in uw 

directe leefomgeving. 

ENERGIE EN WONEN
Ondiep en Pijlsweerd weten in 2021 

wanneer zij van het ‘gas’ worden af-

gesloten. Dan is een plan van aanpak 

gereed. Het nieuwe college geeft aan 

dat met de alternatieven de woon-

lasten voor huurders per saldo niet 

mogen stijgen. Er worden afspraken 

gemaakt over het omzetten van socia-

le huurwoningen naar het middenseg-

ment. Wel moet de voorraad sociale 

huurwoningen op peil blijven. 

VERKEER EN PARKEREN
Utrecht investeert structureel in de 

verbetering van de verkeersveiligheid. 

Er staat niets in het akkoord over de 

onveilige plekken in onze buurten. 

Wel ontsluit straks een fietstunnel 

bij de 1e Daalsedijk-Spijkerstraat, de 

woningen op het Wisselspoorterrein 

en ontlast het de ASW. Straatparkeren 

wordt duurder, daar waar de druk op 

de openbare ruimte groot is. Parkeer-

beleid wordt aangepast. Vanaf 2030 

wil Utrecht alleen nog vervoer zonder 

uitlaat in de milieuzone.

AANPAK ASW
De integrale aanpak van de Straatweg 

wordt voortgezet en er worden mid-

delen voor vrijgemaakt. De ontwik-

kelingen zijn hier voorzichtig positief, 

mede door de ingezette maatregelen, 

maar nog kwetsbaar en vragen een 

lange adem. 

ARMOEDEBELEID
Er komt een flinke impuls voor de 

armoede-aanpak en daarbij speciale 

aandacht voor  ondersteuning van 

kinderen in armoede. Onderzocht 

wordt of voor bepaalde groepen 

de inkomenstoeslag moet worden 

aangepast. De focus komt te liggen 

op voorkomen van schulden, het 

innoveren van schuldhulpverlening en 

op buurtgericht vroeg signaleren van 

schulden. Een verplichte tegenpresta-

tie voor bewoners in de bijstand komt 

er niet. Voedselbanken en vergelijkba-

re initiatieven in de stad krijgen meer 

zekerheid over gebruik van locaties 

tegen dragelijke lasten.  

WIJKPARTICIPATIE
Tenslotte wordt de wijkparticipatie 

vernieuwd. Zo zou u door loting lid 

kunnen worden van de wijkraad. 

Voordat dit gebeurt, doet het college 

een voorstel voor een stadsbrede her-

vorming waardoor een goede afspie-

geling van de wijk en van de buurten 

mogelijk wordt.

         UITGELICHT! 
PIJLSWEERD - Vanaf Het Noorderlicht is het prachtig om te zien hoe de buurt groeit en bloeit. Er wordt genoten en ge-

luierd, opgeknapt en nieuw gebouwd. Als dan binnenkort ook Zijdebalen af is en de stad daarmee nog completer, wordt 

het dan niet eens tijd de Oudenoord en de Kaatstraat mee te laten bloeien? Wij roepen het nieuwe gemeentebestuur op 

werk te maken van de politiek breed gesteunde transformatie van de Oudenoord van racebaan naar echte bomenlaan en 

daarmee ook hier werk te maken van veiligheid en schoonheid.
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buurt. Ze zagen Ondiep op sommige 

plekken verkrotten, maar nu is er veel 

nieuwbouw gekomen en zijn oude 

woningen opgeknapt. Dat heeft nieu-

we bewoners aangetrokken en ook de 

sfeer in de wijk is anders. “Wij zijn er 

blij mee,” zeggen ze. “Het is mooier 

nu.” Nieuwe bewoners uit de recente 

nieuwbouw aan de Laan van Char-

troise spreekt de vriendelijkheid van 

Ondiepers en het contact met buurtbe-

woners juist weer aan. “Ondiepers zijn 

rechttoe rechtaan. Wij voelen ons hier 

helemaal thuis.”

DORP IN DE STAD
Onderweg is het Witte wijk voor 

veel mensen een verrassing. De witte 

huisjes en de zigzaggende straatjes 

vormen een dorp middenin de stad. 

Alles is er nog in de oorspronkelijke 

staat. Het Kleine wijk vormt daarmee 

JULIANAPARK FESTIVAL 
Noordwest is een nieuw festival 

rijker. Op 15 september vindt de 

eerste editie plaats van het Juliana-

park Festival, een gratis cultureel 

festival voor de gehele stad en voor 

de buurt in het bijzonder. Creatieven 

uit omliggende wijken geven er acte 

de presénce. De kunstcaravans van 

kunstenaar Pet van de Luijtgaarden 

- bekend van o.a. Tour d’Artistique 

en Gullivers Verzamelingen in de 

Jaarbeurs - zullen een uitnodigende 

cirkel vormen op het grote grasveld. 

In en om de caravans zijn er allerlei 

workshops. Kinderen kunnen verven 

bijvoorbeeld, terwijl papa in de 

caravan ernaast een prachtgedicht 

voor mama maakt. Maar lekker eten, 

drinken en naar muziek luisteren is 

ook mogelijk. 

ERVARINGSMAATJES: GOUD WAARD 
VOOR JONGE MANTELZORGERS
Even afleiding van de thuissituatie, 

gewoon even wat leuks doen en je 

zorgen van je afkletsen bij iemand 

die je begrijpt. Dat is wat je als jonge 

mantelzorger hebt aan een Erva-

ringsmaatje: een jongere die zelf 

ook is opgegroeid met een gezins-

lid met een beperking of een ziek 

broertje of zusje. Ervaringsmaatjes 

is een nieuw project dat vrijwilli-

gersorganisatie Handjehelpen in 

samenwerking met het Steunpunt 

Mantelzorg uit Utrecht is gestart. 

Meer informatie: 

www.ervaringsmaatjes.nl 

Aanmelden: www.handjehelpen.nl

 

ZOMERFEEST & BUURTBBQ IN HET 
NOORDSEPARK
13 juli 14:00-20:00 in Speeltuin 

Noordse Park (Lagenoord 28A)

Het vakantiegevoel begint in 

Noordse Park! Kom vrijdagmiddag 

en -avond langs voor een (gratis) 

programma met dans, muziek, 

sport, schmink, en vanaf 17:00 een 

BBQ met hapjes uit de buurt en een 

kampvuur. De Buurtcamping Noord-

se Park en de speeltuin organiseren 

dit samen voor de buurt. Hopelijk 

tot dan!

https://www.facebook.com/

debuurtcampingnoordsepark/
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Noordwester
Nieuws

Door Toon Vernooij

En hoe leer je meer over die geschie-

denis dan door te luisteren naar de 

verhalen waar Ondiep zo rijk aan is 

en die tot vandaag nog altijd als een 

lopend vuurtje rondgaan? Dus trok 

een vrolijk gezelschap onder begelei-

ding van Henny van Zanten, bewoner 

van Ondiep, en Rob Steinebach, al 

bijna een kwart eeuw opbouwwerker 

in de wijk, langs markante plekken in 

de buurt. 

BADHUIS
Bij al die plekken zijn verhalen te 

vertellen. Sommige dateren al uit 

de begintijd van de wijk, zoals de 

plek van het voormalige badhuis op 

de hoek van de Boerhaavelaan en 

Thorbeckelaan waar nu een wooncom-

plex staat. In de jaren twintig was het 

badhuis de plek waar bewoners uit 

de wijk wekelijks terecht konden voor 

een bad. De woningen waren te klein 

voor een eigen badkamer.

RECHTTOE RECHTAAN
Sindsdien, zo vertellen oudere bewo-

ners, is er veel veranderd in de wijk. 

Zij wonen al sinds hun geboorte in de 

ONDIEP - Noordwaarts! Dat was het thema van de Culturele Zondag op 
22 april. En ga je in Utrecht noordwaarts, dan kom je natuurlijk terecht 
in Ondiep. Waar anders? Zo dachten meer mensen er blijkbaar over, 
want het was druk deze zonnige voorjaarsdag op het plein van de Plan-
tage. Er stonden kraampjes, er was muziek en er was veel informatie 
over de geschiedenis van onze geliefde buurt. 

ROYAARDS VAN DEN HAMKADE - 
Overal in Utrecht, en zeker in Pijls-
weerd en Ondiep worden saaie, 
kale plekken weer mooi. In De 
Noordwester tonen we juweeltjes 
uit de buurt. Deze keer waren we 
terug op de Royaards van den 
Hamkade in Ondiep. Daar vond 
Cora Bastiaansen een eenvoudige 
deur met een bijzonder verhaal.

 

In april gaf de gemeente een 
rondje van de zaak: gratis plan-
ten om Utrechters hun tuinen 
te laten onttegelen en meer 
groen te planten in het kader 
van de ‘watervriendelijke’ tuin. 
Sympathieke actie, toch? Een 
gratis stekkie voor je stekkie?

Maar wacht eens even. Aan de 
ene kant speelt de gemeente 
voor groene sinterklaas, terwijl 
ze aan de andere kant groen-
initiatieven van bewoners 
dwarsboomt. Want is er niet 
een groep inwoners die al een 
half decennium lang strijdt om 
de gemeentelijke bulldozers 
buiten hun Daalsepark te hou-
den? Dat stukje groen dat het 
(vorige) gemeentebestuur dol-
graag wilde bebouwen? Want 
tja, stenen leveren nu eenmaal 
meer op dan gras. Dat zijn heel 
wat tuintjes bij elkaar.

Of wat te denken van de 
beloofde vergroening van de 
Kaatstraat? Al zes jaar zetten 
bewoners zich daar in voor 
bomen. De grootscheepse 
verbouwing is geen excuus: de 
vergroening was in het Wijk-
groenplan Noordwest uit 2012 
al opgenomen, dus vier jaar 
voordat ze gingen hakken en 
breken.

Toen ik dat plan doorlas, viel 
me op dat er meer projec-
ten niet zijn uitgevoerd: de 
Plank- en Houtstraat zouden 
vergroend zijn in 2013, maar 
die straten liggen er - op wat 
geveltuintjes na - nog stenig 
bij; geen boom te bekennen. 
En bewoners van de Moerbei-
straat kijken nog steeds tegen 
een kaal grasveld aan in plaats 
van het voorgespiegelde parkje 
met bloemen en speelplaats.

Als je op de gemeentesite kijkt, 
lijkt vergroening serieus ge-
nomen te worden, want naast 
het Wijkgroenplan Noordwest 
is er het Bomenbeleid Utrecht, 
Waterproof030, actualisa-
tie-groenstructuurplan 2017-
2030 en een Meerjarengroen-
programma. Je zou door de 
bomen het bos niet meer zien.

De vraag is echter of die plan-
nen uiteindelijk omgezet wor-
den in planten. Als bestaande 
parkjes dreigen te worden 
volgebouwd en groenplannen 
elders het niet halen, blijft het 
streven naar ‘healthy urban 
living’, een kreet uit het Meer-
jarengroenplan 2017-2030, een 
loze, eh kale, belofte.

‘Het beste voor een goede prijs, niet de laagste’
door:  Zoë Versteeg

Rondje van de 
zaak

Column

Straatweg is een project voor kind-mi-

granten in Oost-Afrika. Velen zijn 

hun familie kwijtgeraakt. Terre des 

Hommes vangt hen onderweg op. Met 

een ander project kreeg de organisa-

tie een paar jaar geleden landelijke 

bekendheid: het virtuele Filipijnse 

meisje Sweetie, dat via internet kan 

worden ingezet om kindersekstoeris-

‘Ieder voor zich, maar wel met elkaar’

AMSTERDAMSESTRAATWEG - Op 22 april is Bij Berlage: Alles onder 1 
dak geopend. Stichting MoHuKa, Voedselbank Ondiep, Dierenvoedsel-
bank, Sociale Supermarkt én Buren voor Buren zijn vanaf nu samen te 
vinden in de voormalige Julianaschool aan de Amsterdamse Straatweg.

Door Shannah Spoelstra

OPENING
Wijkwethouder voor Noordwest Kees 

Diepeveen opende tijdens de culture-

le zondag de nieuwe locatie. Hij gaf 

toe dat het gestalte geven aan Alles 

onder 1 dak flink wat voeten in de 

aarde had. “Het lied Bloed, zweet en 

tranen zou hier niet misstaan”, aldus 

Diepeveen. De verschillende initiatief-

nemers zijn volgens hem (te) vaak van 

het kastje naar de muur gestuurd. Hij 

prijst hun doorzettingsvermogen.

 

WOONKAMER
Twee van hen, Bianca (de Dierenvoed-

selbank) en Monique (Buren voor 

Buren) hebben lang gestreden voor 

een nieuwe, gezamenlijke locatie. Dit 

was niet altijd even makkelijk, maar ze 

zijn niet moegestreden, blijkt wel en-

kele dagen voor de officiële opening. 

De laatste kwastjes verf zitten op de 

muren van de ‘woonkamer’ van Buren 

voor Buren en de Dierenvoedselbank 

is druk bezig met verdelen van voer 

en allerlei andere huisdierbenodigd-

heden. Monique: “Het is ieder voor 

zich, maar nu wel met elkaar onder 

één dak.”

SOCIALE VERZAMELPLAATS
Alles onder 1 dak is opgezet als sociale 

verzamelplaats. Hier is iedereen wel-

kom om gezellig bij te kletsen, voor 

een luisterend oor én voor hulp en 

advies. Cliënten van de verschillende 

initiatieven hoeven zo niet elke keer 

een nieuwe drempel over om hun 

verhaal te vertellen. De organisaties 

zetten zich allemaal op hun eigen ma-

nier in voor het welzijn van inwoners 

van Noordwest. 

DIERENVOEDSELBANK
Eén van de organisaties, de Die-

renvoedselbank, stelt het welzijn 

van (huis)dieren voorop. “Stichting 

Dierenvoedselbank Utrecht voorkomt 

dat mensen hun huisdieren moeten 

opgeven en probeert zorgen bij hen 

weg te nemen. Daarvoor verdienen ze 

best nog wat extra erkenning”, aldus 

oprichtster Bianca. “Mensen in armoe-

de en schulden lopen het risico in soci-

aal isolement te raken en ervaren vaak 

veel stress. Dit heeft een negatieve 

invloed op de gezondheid én zorgt er-

voor dat zij hun problemen niet meer 

goed kunnen overzien. Huisdieren 

hebben een positieve invloed op het 

welzijn van hun baasje. Naast bewe-

ging en sociaal contact, zorgen ze voor 

ontspanning en rust. Én verminderen 

ze stressgevoelens. Gek genoeg vragen 

schuldhulpverleners van hun cliënten 

nog steeds om hun huisdieren op te 

geven. Die kosten immers alleen maar 

geld, is de veronderstelling.”

SIGNALEREN
Wekelijks vindt de afgifte plaats. Men-

sen kunnen zich inschrijven voor maxi-

maal drie huisdieren als wordt voldaan 

aan strenge voorwaarden. Het gaat 

dan met name om honden, katten en 

vogels. Wanneer een huisdier overlijdt, 

wordt geen nieuw huisdier onder-

steund. Ook al staat dierenwelzijn op 

één, Bianca is ook voor veel baasjes 

een luisterend oor. Daarmee is ze een 

belangrijke schakel bij het signaleren 

van zorgvragen én het doorverwijzen 

naar andere organisaties, binnen Alles 

onder één dak en daarbuiten. 

De Dierenvoedselbank steunt volledig 

op giften van derden. Bijdrage leve-

ren? Neem een kijkje op: http://www.

dierenvoedselbankutrecht.nl/.

Wandelen langs bijzonder plekken in Ondiep

Zoë Versteeg is grafisch ontwerpster 
en schrijft daarnaast verhalen 
en columns.
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Ondernemen in Noordwest: Terre des Hommes-winkel naar Plantage

AMSTERDAMSESTRAATWEG - Zaterdag 16 juni werd de nieuwe winkel 
van Terre des Hommes feestelijk geopend door wethouder Kees Die-
peveen. Begin mei verhuisde de winkel van Terre des Hommes van het 
knusse pandje bij de Watertoren naar een professionele verkoopruimte 
aan de Straatwegkant van de Plantage. 

Door Majne van de Merwe

Je zou niet zeggen dat dit een twee-

dehandswinkel is, zo professioneel ziet 

het eruit. “Sinds september 2009 zaten 

we al aan de Amsterdamsestraatweg, 

maar we groeiden er uit”, vertelt Thea 

Haverkort, bestuursvoorzitter van 

Stichting Terre des Hommes Utrecht. 

De organisatie is erg blij met de nieu-

we winkel op nummer 273a.

TWEEDEHANDSWINKEL
Het winkelconcept is bedacht door de 

landelijke organisatie, die de Utrecht-

se stichting ook ondersteunt met ken-

nis en deskundigheid op het gebied 

van detailhandel. “Verder doen wij 

het hier zelf, met vrijwilligers die bijna 

allemaal uit de omliggende buurten 

komen.” 

De winkel neemt (kinder-)kleding, 

speelgoed, boeken, cd’s, kleine huis-

houdelijke artikelen en accessoires 

zoals schoenen, tassen en sieraden 

aan. Er wordt streng geselecteerd, 

maar alles wat gedoneerd is, blijft in 

de kringloop. Zijn de artikelen schoon, 

heel en van goede kwaliteit, dan ko-

men ze in de winkel. Ongeveer zestig 

procent van de omzet wordt gemaakt 

met mooie tweedehands kleding. 

“Met onze omzet steunen we een 

van de projecten ter bestrijding van 

uitbuiting van kinderen, die Terre des 

Hommes wereldwijd ondersteunt. We 

bieden het beste voor een goede prijs, 

niet voor de laagste prijs.”

GOED DOEL
Het goede doel van de winkel aan de 

een groot contrast: veel oude huizen 

zijn afgebroken en vervangen door 

nieuwe, maar zelfs daar proef je toch 

nog iets van de sfeer van Ondiep zoals 

het ooit was. 

LANDSKAMPIOEN
Het sportpark is ook al zo’n plek met 

een roemrucht verleden, want ooit 

trainde het elftal van DOS daar en in 

1958 werden ze toch maar mooi lands-

kampioen! Nu wordt er gevoetbald 

door de amateurs van DHSC. Ook dat 

is dus veranderd. Van oud naar nieuw, 

maar oud en nieuw gaan in Ondiep 

heel goed samen. Dat bleek wel tij-

dens deze mooie rondwandeling.

Meer lezen en horen over de 

wandeling?  Kijk op:

www.lopendvuurtje030.nl

Als een lopend vuurtje door de wijk

Ervaringsmaatje Kirsten met jonge 

mantelzorger Laura

Waar is de passie voor wijn begonnen? 

“Al toen ik vrij klein was, een jaar 

of tien, keek ik gefascineerd naar de 

wijnvelden die eindeloos doorgingen. 

Ik herinner me de lokale bewoners 

die met hun plastic jerrycans naar de 

winkel liepen om wijn te halen.” Koen 

grapt: Nu weten we dat er in de jaren 

LAAN VAN CHARTROISE - Koen Warmink woont sinds 2011 samen met 
zijn vrouw aan de Laan van Chartroise in Ondiep. In zijn vrije tijd schrijft 
hij een blog op www.ondiepindewijn.nl over zijn passie: wijn. Om zijn 
wijnkennis te verdiepen volgde hij verschillende opleidingen. Delilah 
Sarmo wilde hier wel eens meer over horen.

wijngebied vind. Een klein gebied met 

uiteenlopende regio’s: sommigen koel, 

andere warm, er zijn regio’s die wor-

den beïnvloed door de oceaan en op 

andere plekken zijn er hoogteverschil-

len. Allemaal factoren die van invloed 

zijn op de wijn.” 

Wijn- en spijs-tip

Domaine Marcel Lapierre, Morgon 

uit 2017. ‘Lekker’ dekt wat betreft 

Koen de lading niet, dit is veel meer. 

Kenmerken: elegant, subtiel, energiek. 

Goed te combineren met gegrilde, 

gebakken of rauwe groenten, of chili-

gerechten. Drinktemperatuur rond de 

16 graden, dus licht gekoeld. Enjoy!

Ondiep in de wijn

tachtig goede wijn werd geprodu-

ceerd. Hadden we toen maar wat 

ingeslagen…”

Wat wil je bereiken met de website? 

“Ik vind het leuk om mijn passie voor 

wijn te delen. Ik richt me vooral op 

Frankrijk omdat ik dit het mooiste 

“Na een inbraak tijdens de jaarwisse-

ling, heeft een buurvrouw het slot van 

de poort laten vervangen en besloot 

ze er meteen maar iets moois van te 

maken. Ze houdt van bomen en dus 

werd het een boom. Haar zoontje 

mocht de vogels erop plakken. De 

buurt is er in ieder geval blij mee. Het 

is een stuk beter dan de graffiti op de 

garagedeur ernaast.”

KLEUR IN NOORDWEST
DEUR MET EEN VERHAAL 

Griekse delicatessen vind je op de 
Amsterdamsestraatweg 88, Utrecht
ma-vr 09:00-18:00 en za 09:00-17:00
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De Larixstraat in Ondiep
me en webcamseks met kinderen te 

bestrijden. In het algemeen zet Terre 

des Hommes zich in voor de armste en 

kwetsbaarste kinderen ter wereld.

Lees het hele artikel op: 

www.denoordwester.com
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BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 18 september om 20.00 uur in 

het gebouw van LOU, Oudenoord 330 

(voormalig Concordia/HU-gebouw). 

Meer info op facebook.com/buurto-

verlegpijlsweerd 

ONDIEP OVERLEGT

Woensdag 24 oktober om 19.30 uur in 

De Speler, Thorbeckelaan 18c. 

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 24 september om 19.30 uur 

in Stella Maris, Jagerskade 4. Meer 

info op facebook.com/Buurtcomi-

té-Hoogstraat-eo-

NAPOLEONOVERLEG

Woensdag 12 september om 19.30 

uur. De locatie wordt nog bekend 

gemaakt. 

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 20 september om 20.00 

uur in buurthuis Geuzenkwartier, Laan 

van Chartroise 166. Agenda: 

www.wijkraadnoordwest.nl 

ONZE WIJKWETHOUDER

Ook onze nieuwe wijkwethouder 

Klaas Verschuure houdt waarschijnlijk 

maandelijks spreekuur in Noordwest. 

Hoe en wanneer is nog niet duidelijk. 

Kijk op www.utrecht.nl/noordwest 

voor meer informatie. Natuurlijk kunt 

u het ook komen vragen aan de balie 

van het Wijkbureau, Amsterdamse-

straatweg 283. 

ROMMELMARKT

Buurthuis Stella Maris organiseert 

een rommelmarkt op eigen terrein. 

Buurtbewoners kunnen hier hun oude 

spullen komen verkopen. Dus ruim je 

zolder op en verkoop het aan je buren 

op de rommelmarkt. Of kom gezellig 

langs. Een kraam huren kost 5 euro 

en een plek op de grond is gratis. Een 

kraam of grondplek reserveren kan via 

adriana.brons@hotmail.com. De rom-

melmarkt is op zaterdag 30 juni, van 

10.00 tot 15.00 uur. Locatie: buurthuis 

Stella Maris, Jagerskade 4. 

ZOMERFEEST & BUURTBBQ IN HET 

NOORDSEPARK

Het vakantiegevoel begint in Noordse 

Park! Vrijdag 13 juli is er een (gratis) 

programma met dans, muziek, sport, 

schmink, en vanaf 17:00 een BBQ met 

hapjes en een kampvuur.

13 juli 14:00-20:00 in Speeltuin Noord-

se Park (Lagenoord 28A)

Zie ook ‘Kort nieuws’ in deze krant op 

pagina 2. Of ga naar www.facebook.

com/debuurtcampingnoordsepark/

Wat is er te doen in onze buurt?

Als de molen op de achtergrond er 

nog stond, zou je die nu nauwelijks 

meer kunnen zien, want het spoorvi-

aduct over de Amsterdamsestraatweg 

staat in de weg. Je ziet hier wat ooit 

de Route Impériale 2 was op een foto 

uit Het Utrechts Archief, gemaakt in 

1900. Dat het de voorloper van de A2 

was, wist toen nog niemand. Het was 

hobbelen over de nogal smalle kinder-

kopjesweg, die werd aangelegd tussen 

Parijs en Amsterdam in opdracht van 

de Franse bezetters onder leiding van 

ene Napoleon Bonaparte. In 1940 

reden er opnieuw bezetters over de 

keizerlijke keien en in de jaren vijftig 

waren het weer Duitsers, die over de 

Oude tijden

straatweg naar de Keukenhof reden. 

De Utrechters vonden het prachtig als 

al die Duitsers huiswaarts keerden in 

hun met bloemen versierde auto’s. 

Lees op www.facebook.com/

buurtkrantdenoordwester waar de 

fotograaf stond, ofwel: hoe heet de 

zijstraat rechts op de voorgrond? De 

panden die u ziet, staan er nog steeds.

DE OVERLASTTELEFOON

Bel 06 - 38 62 14 96 voor de 

volgende zaken:

illegaal aangeboden (huis)afval, 

jeugdoverlast, hinderlijk gedrag 

op straat, hinderlijke uitstallingen, 

graffiti, wildplassen, parkeer- 

overlast auto’s en fietsen, 

honden overlast. 

Dagelijks bereikbaar van: 

8.30 tot 22.30 uur.

Colofon 
De Noordwester is een onafhankelijke buurt-
krant voor en door mensen uit Ondiep en 
Pijlsweerd. De krant verschijnt vier keer per 
jaar en is een uitgave van Stichting Buurt-
krant de Noordwester.
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Fotografie
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Adverteren?
adverteren@denoordwester.com
Of kijk op onze Facebookpagina.

De Noordwester digitaal?
Kijk op www.denoordwester.com 
en download de pdf.

De zomer komt eraan, de zon 
schijnt en je hoeft even niets. 
Waar ga je heen om van het 
mooie weer te genieten? Susan-
ne van der Lugt deed een rondje 
door de buurt en kwam terug 
met leuke tips.

PICKNICK IN HET PARK
Het Julianapark mag natuurlijk niet 

ontbreken. Is het mooi zomerweer? 

Ga hier dan lekker picknicken. En 

mensen kijken natuurlijk! Op de 

heenweg kun je je picknickmand 

vullen bij de Familie van Rijk of bij 

The Sandwich Company (beiden aan 

de Amsterdamsestraatweg). Spreid je 

kleedje uit en geniet van de zon! 

ITALIAANS IJS OM VAN TE WATERTANDEN
Mooi weer? Altijd een reden voor 

Italiaans ijs! Op weg naar huis is Roma 

zeker het omrijden waard. Je vindt dit 

lekkere ijs aan de Burgemeester van 

Tuyllkade. Of is het ijs van Il Mulino 

toch lekkerder? In ieder geval heb je 

daar de perfecte plek om je ijsje op te 

eten: aan het water bij de sluis aan de 

Bemuurde Weerd OZ. En heb je het 

ijs van gelateria Lucia aan de Anton 

Geesinkstraat al geprobeerd? Een 

mooie stop na een fietstocht langs de 

Vecht!

POEDELEN IN HET PIERENBAD
Kleine kinderen en prachtig weer? Pak 

de zwemkleding uit de kast en haast 

je naar Speeltuin Noordse Park aan 

de Lagenoord. Hier vullen ze bij mooi 

weer het pierenbad. Je hebt geen kind 

meer aan ze!

TERRAS AAN HET WATER
Wat een zonovergoten terras! Bij 

Roost aan de Singel zit je goed. Ze 

hebben een Zuid-Afrikaanse braai in 

hun buitenkeuken om het zomerge-

voel te vergroten. Is het te druk? Zoek 

dan een plekje in het gras langs de 

Singel. 

BOOTJE VAREN, THEETJE DRINKEN
Je kunt bij Sloepdelen een elektrische 

boot huren en zo vanaf de Weerdsin-

gel de Vecht op varen. Of vaar je 

toch liever de binnenstad in door de 

grachten en singels? Natuurlijk kun 

je ook de Kromme Rijn opvaren en 

aanleggen bij Theehuis Rhijnauwen 

voor een kopje theet of een pannen-

koek. Sloepdelen vind je vlakbij: bij 

het Hooghiemstraplein.

Zomer in Noord West

Deze keer geen poëzie van huis-
dichter Jelle Pieters, maar werk 
van de jonge schrijvers Nazan, So-
fia, Anna, Lola en Floortje van OBS 
Jules Verne. Zij gingen dit voorjaar 
in de leer bij ‘De Man met de Pen’ 
en schreven ieder een zogenaamd 
triolet. Elk gedicht gaat over waar 
ze wonen in Ondiep.

Floortje Pieterse

in mijn huis aan de Mariëndaalstraat

speel ik buiten met Willem, Eva en Anna

ik zie heel veel katten en mijn school

in mijn huis aan de Mariëndaalstraat

hoor ik mensen en auto’s om mij heen

veel bomen zie ik in mijn straat

in mijn huis aan de Mariëndaalstraat

speel ik met buiten met Willem, Eva en Anna

Nazan Akdeniz

in mijn straat in Ondiep

speel ik met mijn buren en mijn kat

ik zie heeeel veeeel katten (jeej!)

in mijn straat in Ondiep

ruik ik eten en hoor ik katten

er zijn veel mooie bomen met blaadjes 

eraan

in mijn straat in Ondiep

speel ik met plezier

Lola Wils

in mijn straat in Ondiep

ren ik rond

ik zie witte huizen om mij heen

in mijn straat in Ondiep

hoor ik vogels ’s ochtends vroeg

droeg mijn buurvrouw altijd bloemen

in mijn straat in Ondiep

ren ik rond

Bovenaan van links naar rechts: Nazan Akdeniz, Sofia Ziz en Anna Pieterse.

Onderaan van links naar rechts staan: Lola Wils en Floortje Pieterse.

Word medewerker!*

Wij zijn altijd op zoek naar:
• schrijvers
• fotografen
• grafisch ontwerpers

Of heb je een onderwerp dat je 
graag in de Noordwester zou wil-
len zien? Laat het ons weten. 

Stuur een mail naar: 
redactie@denoordwester.com

*De Noordwester wordt gemaakt 

 door vrijwilligers

FAN VAN DE 
NOORWESTER?

 Anna Pieterse

in mijn straat in Ondiep bij de speeltuin

glij ik van de leuke glijpaal waar ik van hou

ik zie twee scholen

in mijn straat in Ondiep bij de speeltuin

ruik ik de bomen maar hoor ik de auto’s

ik zie de katten rondlopen door onze tuin

in mijn straat in Ondiep bij de speeltuin

glij ik van de leuke glijpaal waar ik zo van 

hou

Sofia Ziz

in mijn buurt in Ondiep bij de dönerzaak

speel ik met de dieren om mij heen

zie ik bomen en auto’s

in mijn buurt in Ondiep bij de dönerzaak

ruik ik veel pizza’s en hoor ik veel mensen

die langs mijn huis lopen

in mijn buurt in Ondiep bij de dönerzaak

speel ik met vrienden

Jonge dichters over hun buurt

fo
to

: A
ad

 v
an

 V
lie

t

fo
to

: U
tr

ec
h

ts
 A

rc
h

ie
f


