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Foto: Aad van Vliet

UITGELICHT!
ZIJDEBALEN – Het jongste deel van Pijlsweerd is af. Luxe huizen en appartementen, sportscholen, horeca, (elektrische)auto’s
en veel, heel veel fietsen bepalen het beeld tussen Vecht en Oudenoord. Maar waar het normaal gesproken een drukte van
belang is in dit levendige stadsdeel, is het ook hier in deze coronatijd rustig. De fietsenvoorraad verraad nog een beetje
hoe het ook kan zijn, maar voor nu is het ook hier even een dorp in de stad.

PRIKKELENDE
KWESTIES

Noordwest is in ontwikkeling. Nieuwe wijken verrijzen, oude complexen herrij-

steeds lastiger om evenwichtig te werk te gaan. Wij maken een rondje langs de

zen, bewoners gaan, andere komen. Veel positiefs, maar niet alles is rozengeur

raadsfracties en laten hen hun licht schijnen op prangende kwesties in de buurt.

en maneschijn. Zo stelt de toename van de verkeersdrukte de buurt en de politiek voor grote vraagstukken en ook op het gebied van huisvesting wordt het

Deze keer is het woord aan Corine van Dun, raadslid voor D66.

‘Ik zie kansen voor een vernieuwd Daalsepark’

Een aantal bomen in het Daalsepark gaat verdwijnen. Daarvoor in de
plaats komen nieuwe woningen. Is het kappen van bomen een duivels
dilemma voor gemeenteraadsleden of niet? Voor sommigen wel, voor
anderen helemaal niet. D66 zit daar ergens tussen in.

de binnenstad in en uit gaan rijden. In
mijn ogen ligt daar een nieuwe kans
voor de Initiatiefgroep Daalsepark
om tot een vernieuwd Daalsepark te
komen.

‘Elk nadeel heb se voordeel’, is een be-

De wethouder is met bewoners in

dat ik zelf ben. Als hun voormalige

kende uitspraak van van Johan Cruijff

gesprek over de inrichting van de ‘Kop

buurvrouw heb ik ze deels zien op-

dat ik hier wel van toepassing vind. In

van de Amsterdamsestraatweg - Oude

groeien. Dat was in de tijd dat ik in de

de plaats van enkele gevelde bomen

Daalstraat’, zoals het Daalsepark in

Vosstraat woonde, ongeveer veertig

komen er op deze plek zo’n vijftig

‘gemeentetaal’ wordt genoemd. Als

jaar geleden. De huizen in dat stukje

tot zeventig mooie woonplekken in

D66-gemeenteraadslid zit ik daar niet

Specialisten

het groen. En daarom steunen wij het

bij. Ik ga er wel vanuit dat er veel

veel werkgelegenheid zijn daarvoor

voorstel om woningen te bouwen in

nieuwe huizen komen met nog veel

in de plaats gekomen. Natuurlijk vind

het Daalsepark.

oude bomenSpecialisten
die wel blijven staan.

Utrecht zijn gesloopt. Kantoren met

18%

18%

wit

Specialisten

36%

Foto: Aad van Vliet

De bomen zijn niet veel ouder dan

ik het ook niet fijn dat een aantal van
mijn leeftijdsgenoten gekapt gaat

Er is sprake van het mogelijk afsluiten

Vragen aan Corine? Bel: 06 53 92

worden. Maar in het voorstel van de

van de noordelijke tunnelbuis van de

68 98 of c.van.dun@raad.utrecht.

gemeente is wel vastgelegd dat er veel

Daalsetunnel omdat er in de nabije

nl. Volgende keer: Jan Wijmenga,

groen zal blijven.

toekomst waarschijnlijk minder auto’s

raadslid voor de ChristenUnie.

Specialisten
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Corine van Dun,

36%
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Schetsen Noordwester roepen veel reacties op

Buurtbewoners snakken naar meer groen
SCH

ETS

STROOMSTRAAT - In ons herfstnummer van afgelopen jaar plaatsten
wij twee zelfgemaakte schetsen van de mogelijke invulling van de
parkeerplaats op de hoek van de Stroomstraat en de Oudenoord. Wij
vroegen onze lezers hierop te reageren en ons aan te geven wat zij liever zouden zien. Grijs of groen. De conclusie daaruit mag duidelijk zijn:
een overgroot deel (42) van de mensen dat gereageerd heeft, wil meer
groen in de buurt. Een klein deel van de mensen ziet liever bebouwing
op deze plek (3), anderen kiezen voor een mengvorm (4).

SCH

NOO

ETS

RDW

EST

ER

mooie combinatie van woningen met
geveltuinen of groene muren, of een
duurzaam gebouw dat er groen uitziet
en een eyecatcher is voor de wijk, een
goede optie. Dat vindt ook Sylvia Koe-

“IK VIND HET ONGELOFELIJK DAT IN DIT
WOONGEBIED NOG MEER WORDT
GEBOUWD. DE VERKEERS- EN BETONDRUK IS AL VEEL TE GROOT.”
Liesbet Bool

nen. Sylvia van Aalst ziet het breder.
“Woningen kunnen we wel gebruiken
in Utrecht. En Pijlsweerd heeft zeker

tementen, maar dan wel aantrekke-

meer groen nodig. Niet op één plek,

lijker vormgegeven dan in de schets.

Nog even in het kort. BPD is eigenaar

vinden. Immers, met de hoogbouw van

maar door de hele wijk heen. Volgens

“Zolang de Otter op de gevel maar

van dit stukje grond dat nu in gebruik

het aan de overkant van de Ouden-

mij dus niet óf het heen óf het ander,

zichtbaar blijft.”

is als parkeerplaats. De ontwikkelaar

oord gelegen Zijdebalen zo dichtbij,

maar allebei.”

is van plan hier een wooncomplex te

en de dagelijkse files voor de Monica-

bouwen.

brug voor de deur, is het hier toch niet

WONINGEN

Het Utrechtse college is al akkoord en

echt ‘rustig’ te noemen.

Marcel Dingemans ziet meer in wonin-

vindt dat op deze centrale locatie in

NOO

RDW

EST

ER

op Concordia veilig wordt gesteld.
Tot slot kiest ook Piet Leunis voor
groen. “En als er al woningen moeten
komen, laat die dan qua volume en
“GRAAG MEER GROEN. PRETTIG VOOR
HET AANGEZICHT, WARMTEREGULERING
EN BETER IN BALANS MET ALLE NIEUWBOUW ACHTER FIT FOR FREE.”
Gerrieke Grootemarsink

GROEN

hoogte aansluiten op de bebouwing

Voor de voorstanders van groen op

aan de Stroomstraat en de Otterstraat.

deze plek geldt vooral dat ze de wijk

Misschien met een poort naar nog een

gen. “Het woningtekort in Utrecht is

al te grijs vinden en zeker deze locatie.

stukje openbaar groen achter de wo-

de stad meer levendigheid én meer

COMBINEREN

een van de grootste van het land. Dus

De wijk smacht naar groen, zo rea-

ningen.” En misschien is deze laatste

woningen moeten komen. Op onze

Om duidelijke reacties bij onze lezers

dit soort locaties moeten we hiervoor

geert Jaap Verhoeven. Nog meer van

gedachte er ook wel een om mee te

beurt vroegen wij ons af wat bewo-

los te krijgen, presenteerden wij twee

benutten. Plus meer inwoners in de

dit soort blokkendozen neerzetten,

nemen in de plannen van BPD.

ners van deze buurt hier eigenlijk van

redelijk uiteenlopende schetsen van

buurt, betekent ook meer levendig-

zou ik een heel slecht idee vinden!

Tekst: Thijs-Jan Lanning. Beeld: Zoë Versteeg

hoe het er uit zou kunnen komen te

heid en voorzieningen in de buurt.”

Liesbeth Bool vindt de verkeers- en

(originele foto door Aad van Vliet)

zien wanneer er voor ‘groen’ wordt

Ernst Smit kan zich daar ook wel in

betondruk hier veel te druk. Dat vindt

gekozen en wanneer voor ‘grijs’. Ui-

vinden. Hij vreest dat de locatie snel

ook Linda de Bie. Zij wenst een park

Op onze website kun je alle

teraard is de kans natuurlijk ook reëel

zal veranderen in een hondenuit-

en denkt daarbij vooral ook aan haar

reacties lezen.

dat hier voor een tussenvorm wordt

laatplek. “Kan je er net zo goed flats

nieuwe buren in Zijdebalen die ook

www.denoordwester.com/buurt-

gekozen. Dat vindt ook bewoonster

neerzetten.” Ook Martin Boisen ziet

wel wat groen kunnen gebruiken en

bewonerssnakkennaarmeergroen

Laura van Lee. Volgens haar is een

hier een prima plek voor meer appar-

ze hoopt dat daarmee ook het zicht

“GRAAG MEER GROEN. DE WIJK HEEFT AL
ZOVEEL STENEN! IK VRAAG ME AF OF ER
WEL SERIEUS WORDT NAGEDACHT OVER
DE LEEFBAARHEID VAN DE STAD.”
Tessa Koudijs

KLEUR IN NOORDWEST: JAN WAS ALLANG DE MAN OP DE ASW
DAALSTRAAT – Steeds meer Kleur in

Zo vinden we op de Daalstraat, op de

gemaakt in opdracht van de slijter die

Noordwest. Dat kun je wel zeggen

hoek met ASW ook een werk van Jan

een aantal jaren op die plek gevestigd

nu de ene na de andere grauwe muur

Heinsbroek daterend uit 2011. Deze

was. Inmiddels is deze al weer lang

weer kleur krijgt en de makers van

keer is het werk gemaakt in samen-

geleden vertrokken. Het goede nieuws

deze kunstwerken inmiddels (wereld)

werking met Robert-Jan ‘Verfdokter’

is dat de muurschildering is gebleven.

beroemd zijn. Zo beleefde Jan Heins-

Brink en een mysterieuze derde colle-

Nog beter nieuws is dat we kunnen

broek, alias JanIsDeMan, afgelopen

ga. Samen waren ze ook verantwoor-

melden dat de muur bij de Aldi aan de

jaar zijn (inter)nationale doorbraak

delijk voor het werk op de Loeven-

overkant binnenkort door Jan onder

met de boekenkast op de ASW. Maar

houtsedijk. De Verfdokter kennen we

handen wordt genomen. Als dat af is,

natuurlijk was dit bij lange na niet

ook van de werken op de 2e Daalse-

kunnen we zeker zeggen dat Jan de

zijn eerste werk in Noordwest, zie ook

dijk en de Otterstraat. De muurschil-

man is op de ASW.

eerdere edities van deze krant.

dering gemaakt op de Daalstraat werd

Tekst en foto’s: Thijs-Jan Lanning

Ondernemen in Noordwest: beLEEF Kindercoaching

‘Als je de reden kent, is het gedrag logisch’
OUDENOORD – Het prachtige Concordiagebouw aan de Oudenoord, in
de jaren ’50 gebouwd voor levensverzekeringsmaatschappij Concordia en later nog even ‘bewoond’ door de Hogeschool Utrecht, is sinds
februari 2018 de creatieve broedplaats LOU Oudenoord. Veel jonge,
creatieve ondernemers doen hier hun dagelijks werk. Van muzikanten,
schrijvers en fotografen tot fondsenwervers en vermogensbeheerders.
Er is zelfs een plantenasiel!

Column

Never walk
alone
door: : Thijs-Jan Lanning

Eigenlijk had hier de tweede
column moeten staan van onze
buurtgenoot en 3fm-dj Sander
Hoogendoorn. Het had kunnen

Op de eerste verdieping vinden we

jes’ die eenmaal per maand naar de

gaan over de belevenissen van zijn

Judy Setz, kindercoach. “Ik leer kin-

Oudenoord komen. Er zijn twee groe-

kat Kimi. Sander had het ook kun-

deren op een andere manier naar

pen: voor meiden van 7-9 jaar en voor

nen hebben over zijn wintersport-

zichzelf kijken en zichzelf beter te be-

de wat groteren van 9 12 jaar. “We

vakantie halverwege maart. Alleen

grijpen.” Voor elk gedrag is een reden

bespreken steeds een ander thema;

hij ging niet. En dat was helaas

en als je die kent is het gedrag logisch,

gisteren bijvoorbeeld, ging het over

geen mop, maar bittere ernst.

weet Judy. De kindercoach helpt het

‘alles wat je aandacht geeft, groeit.’

Niemand ging sinds de tweede

kind de oorzaak te vinden en pro-

Nou, vroeg ik, wat zou jij nu graag wil-

week van maart nog ergens naar

beert inzicht te geven in het waarom,

len dat er groeit bij jezelf? Dat zaadje

toe. Ook Sander niet.

en hoe je daar dan anders mee kunt

gaan we dan vervolgens letterlijk plan-

omgaan. Daarin neemt ze de ouders

ten. Ik probeer de kinderen bewust te

Maar Sander zat niet stil. Sander

mee. “Want als je kind de hakken in

maken en dat is zó leuk!”

ging aan de slag. Zowel in huis, net

het zand heeft gezet, helpt er tegenin

als zovelen, maar ook vanuit zijn
Daarnaast begeleidt Judy kinderen die

positie als mediapersoonlijkheid.

thuis zó explosief zijn dat de ouders

En met succes. Sander bezorgde
Foto: Aad van Vliet

gaan niet.”
“Eigenlijk leer ik kinderen om zich-

met de handen in het haar zitten. In

zelf te leren kennen,” vertelt Judy.

haar praktijk komen bange kinderen,

“Je kunt wel steeds aandacht geven

piekeraars, meiden die slecht slapen,

aan dat boos-zijn, maar waarom zou

boze kinderen, meiden die heel onze-

je niet eens kijken naar iets waarin je

ker zijn. Ouders zien dat wel, maar we-

heel goed bent?” Ook dát hoort bij

ten niet wat te doen. Zij trekken dan

jou, houdt zij haar cliëntjes voor – dat

bij de kindercoach aan de bel. “Het

is; een stukje meelopen en een kind en

iets mee te geven waar kinderen én

is wat jij de wereld te brengen hebt.

gaat mij erom dat kinderen en ouders

gezin helpen om dingen in beweging

ouders lange tijd mee verder kunnen.

leren dat ze goed zijn zoals ze zijn.”

te zetten. Ze heeft de ervaring dat dit

Ik help ouders en het kind altijd het

Sander wilde met dit grootse kleine

nooit klaar is: “Ik heb geen kant-en-

antwoord in zichzelf te vinden.”

gebaar steun bieden aan ons allen,

klare oplossingen, maar ik probeer

Tekst: Majne van de Merwe.

maar vooral aan al die mensen die

Judy’s coaching is gericht op meiden.
Zo begeleidt zij een paar ‘meidenclub-

Voor Judy is dit het leukste werk dat er

vrijdagochtend toen hij You’ll never walk alone van Gerry and the
Pacemakers draaide. En dat deed
hij trouwens niet alleen. Nog 182
radiostations over de hele wereld

Met een auto vol dromen de wereld rond

haakten aan bij zijn initiatief.

voor ons zorgen als we ziek zijn,
die keihard werken om ons van
wc-papier te voorzien, die er voor
zorgen dat onze kinderen nog

en zeker door zoveel landen, is in een

in ruil voor bijvoorbeeld onderdak of

steeds les krijgen, die voor onze

paar maanden tijd in een heel ander

brandstof of gewoon een mooie tijd.

veiligheid blijven zorgen en die er

daglicht komen te staan. En dus gaat

Zo hopen we de mensen en projec-

voor zorgen dat onze buurt schoon

Turbo Ted voorlopig niet de grens

ten die we onderweg tegenkomen te

blijft. Sander organiseerde ook

over. Wanneer hij en zijn baasjes dat

helpen in hun droom en wij hopen dat

samen met zijn collega’s Eva, Timur

wel gaan doen is nog ongewis maar

wij daarmee ook worden geholpen in

en Frank een extra Serious Request:

dat het niet eerder dan in het voorjaar

onze droom.

Never Walk Alone. Zij lieten zien

van 2021 zal zijn, lijkt wel duidelijk nu.

Foto: Annelouc en Bart

me tranen in mijn ogen op die

wat zo veel mensen in Nederland

Annelouc: “De winter is niet de beste

DROOMREIS

en wereldwijd laten zien. Dat San-

tijd om te vertrekken.”

Die droomreis brengt ze via landen als

der even geen tijd had voor een

Bosnië, Albanië, Griekenland, Turkije,

column, begrijpen we wel…

CAR FULL OF DREAMS

Georgië, Azerbeidzjan, Iran, Turkme-

Maar als ze gaan dan gaan ze ver. Een

nistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Kazach-

‘kleine’ 25.000 kilometer hebben de

stan, Mongolië, Rusland en het laatste

avonturiers voor de boeg. Per auto van

stukje met de ferry via Zuid-Korea

Utrecht naar Tokyo. Of zoals Bart en

naar Japan. De eerste stop zal zijn in

Annelouc het zeggen: “We brengen

Bosnië waar twee kunstenaars worden

Turbo Ted terug naar zijn geboorte-

geholpen en ook een tweede project

Geduldig staat ‘ie te wachten op de Kerkweg, pal voor het huis van
Annelouc Best (29) en Bart de Haan (30). En klein half jaar moet hij
nog geduld hebben. Dan gaat hij los en begint hij aan de reis van zijn
leven. Tot dat moment ziet Turbo Ted, want zo heet de blauwe Toyota
Landcruiser, vooral Utrecht en omgeving en wordt hij nog vertroeteld
en versleuteld, totdat hij in perfecte vorm is om zijn baasjes veilig naar
Tokyo te rijden.

grond. En dat doet hij als een auto vol

in Albanië is al bekend. En het vervolg

dromen.” Wat dat betekent is vrij een-

van de reis? “Dat wordt gaandeweg

Vanuit de Noordwester zijn wij

voudig uit te leggen: Bart en Annelouc

duidelijk. En daarnaast hebben we

trots op wat er gebeurt in onze

willen met deze lange roadtrip niet

door de omstandigheden nog genoeg

buurt. Mensen zitten niet bij de

alleen hun eigen droom verwezenlij-

tijd mooie projecten te vinden.”

pakken neer, maar staan klaar voor

onderweg tegenkomen. Daarvoor heb-

Annelouc en Bart volgen, steunen of

boodschappen voor de buurvrouw,

ken, maar ook die van mensen die ze

elkaar, sporten in het park, doen

maart en gooide een virus roet in het

ben ze de stichting ‘Car full of Dreams’

heb je tips voor ze? Kijk dan op

houden afstand, maar maken het

ZOMER 2020

eten. Een virus dat de hele wereld

opgericht. Het idee is om onderweg

car_full_of_dreams op Instagram

gezellig, hangen posters voor de

Zo begon dit artikel half februari. Over

in zijn greep houdt en dus ook de

hun expertise (Bart is bouwkundige en

of stuur een mail naar:

ramen, spandoeken in de straten

een avontuur dat in juli zou moeten

plannen van het stel uit Pijlsweerd

Annelouc bedrijfskundige) aan te bie-

carfullofdreams@gmail.com

en vlaggen aan de huizen. En dat

beginnen. Maar toen werd het half

behoorlijk in de war schopt. Reizen,

den aan mensen die ze tegenkomen

Tekst: Thijs-Jan Lanning

is mooi en hartverwarmend. Laten
we samen het beste uit deze nare

Griekse delicatessen vind je op de
Amsterdamsestraatweg 88, Utrecht
ma-vr 09:00-18:00 en za 09:00-17:00

situatie halen, er zijn voor elkaar
en vooral volhouden. Dan komt het
weer goed. En verschijnen wij weer
onder normale omstandigheden.
En Sander? Die schrijft de komende
edities vast wel weer prachtige verhalen op deze plek. Daar ben ik
van overtuigd!

Liefdevol maatwerk
030-737 02 02

localsutrecht.nl

demarktbezorgt.nl

W W W. S E N S U I T VA A RT E N . N L

You never walk alone!
Thijs-Jan is naast hoofdredacteur
van de Noordwester ook journalist/
tekstschrijver en eigenaar van Lawine
Communcatie.
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Noordwest Thuis Best

foto: Het Utrechts Archief

Bewoners boos om het volbouwen van het Daalsepark? Nee
hoor, deze protestactie bij de
Daalsetunnel is van veel langer
geleden. De 1e Daalsebuurt was
in 1986 namelijk erg boos vanwege de dreigende sluiting van
het toenmalige buurthuis aan de
Vlijtstraat.
De actie ontwrichtte het verkeer in
de hele stad maar kon de sluiting van

Foto: Ramazan Kilic

Oude tijden

het buurthuis niet voorkomen. Aan
het protest kwam na enkele uren een
eind toen de gemeente geld toezegde

Tegenwoordig pakken actievoerders

behouden. Met een beetje mazzel

voor een nieuw buurthuis op de hoek

het anders aan. Ze kregen het voor el-

gaat het nog lukken ook, denken ze.

van de Amsterdamsestraatweg en de

kaar dat er een tijdelijk park kwam op

Nu maar hopen dat het op dezelfde

Turfstraat. Dat buurthuis kwam er

de plek waar de gemeente in de toe-

plek blijft liggen.

maar de 1e Daalsedijkers bleven weg.

komst wil bouwen. En sindsdien doen

Tekst: Jos van Sambeek

Het was niet meer hun buurthuis.

ze er alles aan om dit ‘Daalsepark’ te

Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of werken mensen. Ieder met zijn eigen verhaal. In de Noordwester nemen we een
kijkje bij de mens achter de voordeur. Deze keer deed Coby Stiesri (60)
de deur van buurthuis De Uithoek op de 2e Daalsedijk voor ons open.
Buurthuis de Uithoek in de Daalse-

zouden helpen het buurthuis toegan-

buurt is een ontmoetingsplek voor

kelijker te maken. “Voor iedereen. En

alle bewoners van Ondiep. Je kunt er

dat kan eigenlijk zo makkelijk. Laten

cursussen volgen, buurtbewoners ont-

we eens beginnen met de boel meer

Leon kreeg de liefde voor muziek van zijn vader

moeten of gewoon een kopje koffie

open te gooien. Buurtbewoners moe-

komen drinken. En lekker eten. Zo kan

ten van buiten kunnen zien hoe gezel-

iedereen op woensdagmiddag tussen

lig het hier is. Er lopen tegenwoordig

NIJENOORD - Gitarist Leon Sibum (30) woont sinds vorig jaar april met
zijn vriendin Sandra en hondje Bob in het nieuwe appartementencomplex aan de Nijenoord. Hij schrijft en produceert zijn eigen muziek en
sinds kort geeft hij op de woensdag in Utrecht gitaarles.

ik alleen nog maar gitaar. De diver-

vijf en zeven aanschuiven aan de tafels

zo veel mensen hier langs op weg naar

siteit aan muziek is voor een gitarist

van Coby’s Eetcafé. En denk niet dat je

bijvoorbeeld de Ping Pong Club. Ook

vele malen groter.” Daarnaast heeft

dan achter de aardappels met spruitjes

zij zouden moeten zien hoe leuk het

de persoonlijke Rootsy muziekstijl

en een lapje vlees belandt. Nee Coby

hier is.”

van Leon hier ook mee te maken. Zijn

kookt werelds. Met gerechten uit alle

Talent in de buurt

Sinds hij in 2014 afstudeerde aan het

Ik begon met drumlessen en op mijn

liefde voor jazz, country, blues, soul en

windstreken. En dat voor een klein

Naast het eten op woensdagavond

conservatorium in Tilburg, ontwikkelt

zeventiende meldde ik mij aan bij de

oude rock en roll is daarom ook vaak

prijsje. Coby gebruikt nooit varkens-

is Coby, die zelf op de Amsterdamse-

Leon zich tot een veelzijdig gitarist. Zo

Herman Brood Academie”.

terug te horen in zijn eigen nummers.

vlees en koopt alles halal. “Niet omdat

straatweg woont, op maandag- en

begeleidde hij Davina Michelle en nam

Hier kwam hij erachter dat zijn interes-

dat mijn voorkeur heeft. Wel omdat

dinsdagochtend te vinden in het

hij samen met coverband ‘Tess et les

se toch meer uit ging naar de gitaar,

De toekomstplannen van Leon Sibum

op die manier niemand zich buiten-

buurthuis, ze zorgt dan voor koffie

Moutons’ en Kasper van Kooten het

en na het afronden van de opleiding

zien er veelbelovend uit. Zo hoopt hij

gesloten hoeft te voelen. En voor wie

en natuurlijk gezelligheid. Want dat

nummer ‘La Mer’ op. Verder was hij

besloot hij auditie te doen voor het

ooit met zijn eigen band de wereld

van Hollandse pot houdt, niet ge-

is wat Coby wil terugbrengen. “Het

lange tijd de vaste gitarist van caba-

conservatorium. “Sindsdien heb ik

over te gaan.

treurd: minstens een keer per maand

moet weer gezellig worden in De Uit-

retière Kirsten van Teijn, voor wie hij

eigenlijk nooit meer gedrumd en speel

Tekst en foto: Debby Jacobs

staat dat op tafel!”

hoek. Een buurthuis zoals een buurt-

alle nummers schreef net als voor het

huis bedoeld is.”
Hoewel Coby al jaren een bekend ge-

album van zijn eigen Leon Sibum Trio.

Tekst en Foto: Thijs-Jan Lanning

zicht is in de buurt en in buurthuis De
De liefde voor muziek heeft Leon van

Uithoek, krijgt ze nog vaak de vraag

Ook genieten van Coby’s kookkun-

geen vreemde. Leon’s vader is ook gi-

of ze er niet meer zou willen doen.

sten? Kom langs op woensdag in

tarist en was in de jaren ‘70 en ’80 de

Niet dat Coby te beroerd is haar han-

buurthuis De Uithoek of maak zelf

vaste gitarist van de in Utrecht gebo-

den uit de mouwen te steken, maar ze

een van haar gerechten. Vanaf deze

ren zanger Robert Long. “Als vierjarig

zou graag zien dat meer mensen mee

editie gaan we Koken met Coby.

jongetje mocht ik met mijn vader mee
naar optredens en stond daar dan met

Koken met Coby: Surinaamse roti

grote ogen om mij heen te kijken hoe
alles er aan toe ging. Dat maakte veel
voor muziek geboren.”
De wens om zelf een instrument te

foto: Coby Stiesri

Vanaf nu kun je ook thuis genieten van de recepten van Coby. We
trappen af met haar vermaarde
Surinaamse Roti.

indruk op me. Daar is bij mij de liefde

bespelen, kwam pas op zijn twaalfde.
“Daarvoor interesseerde ik mij niet

Per persoon gebruik je dezelfde

echt op die manier voor muziek. Ik

hoeveelheden als wanneer je kip

was met hele andere dingen bezig,

met aardappel en groente maakt.

bouillonblokje en flink wat water toe

totdat ik op een gegeven moment de

Het maakt niet uit welke kipdelen je

en breng dat aan de kook. Voeg de

kriebels kreeg en besloot dat ik drum-

gebruikt. Als het maar geen kipfilet is,

kip toe en wat gesneden selderie. Even

mer wilde worden. Ik koos voor dat

dat is te droog.

omscheppen en als het kookt de hele

instrument omdat ik graag mijn eigen

peper erbij. Zacht laten sudderen met

identiteit als muzikant wilde vinden

Inkopen: Rotikoeken, aardappels, uien,

en mijn eigen pad wilde bewandelen.

tomaten, bosje selderie, bosje kousen-

Niet hetzelfde doen als mijn vader.

band, witte of spitskool, 1 Madame

Roerbak nu de groenten in beide

Colofon

Jeannette-peper, zout, zwarte peper,

pannetjes met een klontje boter, zout

masalakerrie, nootmuskaat, boter, olie,

en peper in een paar minuten beet-

verse knoflook, kippenbouillonblokje,

gaar en voeg naar smaak wat verse

eieren en kip.

nootmuskaat toe. Intussen voeg je
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Aan de slag: Wrijf de kip in met zout,

en voorgekookte stukken aardappel

peper, knoflook en masala. Bak aan

toe aan de saus van de kip. 5 minuten

beide kanten bruin. Snij ondertussen

garen en roeren.

de groenten en zet deze met een
klontje boter klaar in aparte pannetjes.

Kook ondertussen een eitje per persoon hard en hou die warm in de pan

Is de kip lekker gebakken, leg hem

met de kip. Verwarm de rotikoeken

dan op een bord. Doe de gesneden ui,

heel even. Tijd om op te scheppen.

wat knoflook, een lepel olie en een

Scheur stukken van de koek en hap

flinke lepel masala in de pan en braad

daar alles mee van je bord.

dat aan. Voeg daarna stukjes tomaat,

Eet Smakelijk! Njang sweety!
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