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 BUURTBIBLIOTHEKEN
Zit er iets voor jou tussen 

in de minibieb?

2  BLACK MAMBA’S
Documentaire over de 

vrouw achter het uniform

 TALENT IN DE BUURT
Maartje wil met 

muziek inspireren
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‘In een wijk moet iedereen zich thuis voelen’
Rob Steinebach is een bescheiden, maar o zo belangrijke spil in de wij-
ken Pijlsweerd en Ondiep. Na 28 jaar werkzaam geweest te zijn in het 
opbouwwerk, blikken wij met hem terug op wat er is verbeterd en wat 
nog beter kan in Noordwest. In gesprek met een markant opbouwwer-
ker die nooit een sociaal makelaar werd. 

Aan die term heeft Rob Steinebach 

een broertje dood. Rob komt uit de 

bouw en uit de vakbeweging en staat 

met beide benen op de grond. Hij was 

bezig met een opleiding Personeel & 

Arbeid, toen hij in Pijlsweerd terecht 

kwam als accommodatiecoördinator 

en volwassenenwerker. “Ik wist niet 

precies wat dat inhield. Ik was wel ac-

tief bij de voetbalvereniging bijvoor-

beeld maar het werk van een wel-

zijnsorganisatie kende ik niet goed. 

Opbouwwerk heb ik langzaamaan ge-

leerd van een aantal goede collega’s. 

Ik was daarnaast ook met politieke 

avonden bezig en zat een avond voor 

over betaald parkeren. Zo groei je 

erin, door aan te pakken, met gezond 

verstand. Ik wist niet precies wat er 

En zo kwam van het een het ander: 

buurtpreventieprojecten opstarten en 

bewoners erbij betrekken. De speel-

tuin in de Balkstraat kwam er, de 

buurt eromheen werd opgeknapt. 

Zo begon de wijk langzaam rustiger 

te worden. Rob: “Dat werkt als je er 

tijd en energie in stopt. Zo ook in de 

1e Daalsebuurt waar een keet werd 

neergezet, een plek voor jongeren. 

Daardoor had je meer grip op ze. 

En de wijkagenten kwamen terug, 

die waren er in de jaren tachtig niet. 

Jongerenwerk werd meer een zaak 

van ‘outreaching’, dus meer de straat 

op en in gesprek gaan met jongeren, 

zorgen dat ze aan werk kwamen en 

scholing regelen.”

Rob denkt terug aan hoe bewoners 

toen voor zichzelf opkwamen. Ze 

lieten niet met zich sollen en het ging 

er soms fel aan toe. Voor hem was het 

een uitdaging om een norm te stellen: 

moest gebeuren toen ik solliciteerde, 

maar het leek me wel geinig.”

Toen hij van bewoners hoorde dat het 

elke nacht raak was in de buurt, stelde 

hij zichzelf ten doel dit op te lossen. 

“Ik bedacht me dat je in je eigen 

wijk niet wakker hoort te liggen van 

een groep jongeren die er weer een 

teringzooi van maakt. Dit is wel het 

minste wat je mag verwachten.”

“We hebben een behoorlijke strijd 

gevoerd tegen de gigantische overlast 

in Pijlsweerd, maar ook in Ondiep. Ik 

heb daarbij altijd volgehouden: als 

je het op straat wilt oplossen, moet 

je het ook achter de voordeur oplos-

sen. En volgens mij is er in de loop der 

jaren een goede route bedacht: het is 

in ieder geval wat veiliger in de buurt 

geworden.” 

In die 28 jaar is er in ieder geval veel 

meer aandacht gekomen voor wat 

mensen bezighoudt in de bredere 

zin. Daar is Rob dan ook wel tevreden 

over. “We hebben meer zicht op wat 

er achter de voordeur gebeurt. Ook op 

de financiële en de relationele situatie 

van mensen. Op school is meer aan-

dacht voor kinderen die zonder ontbijt 

binnenkomen of niet voldoende kun-

nen geven omdat ze thuis in vervelen-

de situaties zitten.”

Rob benadrukt dat dit zonder het jon-

gerenwerk, een paar goede wijkagen-

ten en behulpzame bewoners allemaal 

niet had gekund: “Als ik kijk naar de 

club Buurtpreventie rond de Balk-

straat, dat was geweldig. Als je kijkt 

naar iedereen die maar iets heeft bij-

gedragen, en die groep is groot, dan 

is mijn rol eigenlijk maar bescheiden. 

En dat is dan ook een van de basisi-

deeën van het opbouwwerk: mensen 

bij elkaar te brengen en dan samen 

kijken naar welke stappen nodig zijn 

om een wijk te creëren waar iedereen 

zich thuis voelt. Daar kunnen we wel 

tevreden over zijn. Daar kijk ik met 

veel plezier op terug.”

Tekst: Cora Bastiaansen en Thijs-Jan Lanning

Foto’s: Aad van Vliet

Hoe het volgens Rob nu verder met 

de wijk moet lees je op onze web-

site: www.denoordwester.com/

interviewrobsteinebach

          UITGELICHT
THORBECKELAAN – Op vrijdag 8 april nam Rob Steinebach afscheid van zijn werkzame leven met een interessant symposium ‘Van wie was de wijk, van wie wordt 

de wijk’ in de DHSC-kantine op het Wesley Sneijderpark. Rob was in Utrecht 28 jaar lang met hart en ziel opbouwwerker. Hoe de namen van zijn werkgevers of zijn 

functie ook veranderden, Rob bleef altijd betrokken bij de mensen en de buurt. Nu er aan dat tijdperk een einde is gekomen, betekent dat niet dat we niets meer van 

hem horen. We zullen hem nog regelmatig in Noordwest zien fietsen. Misschien niet meer op weg naar een door hem georganiseerd buurtoverleg, maar misschien 

wel om een stukje voor De Noordwester of gewoon voor een bezoek aan een van zijn vele bekenden. In deze editie eren wij Rob met een mooi interview en vieren 

we het feit dat Rob, als betrokkene van het eerste uur, betrokken blijft bij deze krant. Deze keer met een column van zijn hand op pagina 3.

 TERRE DES HOMMES
Modeshow tegen 
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‘Als je het op straat 
wilt oplossen, moet  
je ook achter de  
voordeur kijken’



 

Liefde voor je buurt! Je thuis 

voelen op de plek waar je woont. 

Dat wens je iedereen. Een buurt 

met gemeenschapsleven, waar 

je je zelf mag zijn. Een buurt 

waar je thuiskomt als je even 

weg bent. Een buurt waar kopjes 

rondgaan met ”Ondiep gisteren, 

vandaag en oneindig veel mor-

gen of Ondiep, het maakt niet uit 

hoe ik heet, als je maar weet wie 

ik ben. Hier wil je toch wonen!”

Er gebeurt iets met je wanneer 

krachten van buiten de liefde van 

je gaan verstoren. Dan weet je 

niet meer wie je bent. Krachten 

vanuit het stadhuis die je vertel-

len wat er gaat gebeuren. We ha-

len slechte sociale huurwoningen 

weg, de wijk moet veelzijdiger 

en het imago moet beter. Geld, 

heel veel krachtgeld en bekwa-

me krachtige mensen gingen aan 

de slag. Sociale huurwoningen 

maakten in rap tempo plaats 

voor nieuwe koop- en dure huur-

woningen. En er kwamen andere 

bewoners. Was het een mensen-

wijk, vertelde een oude bewoner, 

nu lijkt het wel een wijk waar 

huizen belangrijker zijn.

 

Je zag de mensen kijken en aan 

hun gezichten kon je aflezen dat 

de buurt haar karakter verloor. 

De cultuur waar je zo aan ge-

wend was, de bewoners, de ge-

meenschap; het was weg voordat 

je het in de gaten had. De wijk 

veranderde, zoals de krachtige 

mensen bedacht hadden. De mid-

denklasse kwam en zorgde voor 

opwaardering en verdringing. Zo 

werd de oude arbeidersbevolking 

huis voor huis verdrongen. 

Floor Milkowski was scherp in 

haar analyse tijdens het sympo-

sium op 8 april. ‘Van wie was 

onze wijk, maar van wie wordt 

de wijk’. Je wilt niet een overheid 

die ‘ieder voor zich’ centraal stelt, 

maar één die de mensen centraal 

stelt, de samenleving centraal 

stelt, nadenkt in wat voor om-

geving mensen opbloeien, hoe 

je een fijn leven kunt leiden en 

hoe je naasten bij je in de buurt 

kunnen wonen?

Kortom een overheid die er is 

voor de burger, een overheid die 

haar krachtige medewerkers ook 

inzet, wanneer er geen stenen 

gestapeld worden. Een overheid 

die dienstbaar is aan de bewo-

ners. Een overheid die snapt dat 

liefde voor je buurt de beste 

voorwaarde is voor een fijne, 

krachtige en gezonde samenle-

ving. Met een beetje goede wil 

van een jonge opbouwwerker/

ster, zou het precies kunnen.

Liefde
Column
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KLEUR IN NOORDWEST 
BLOEMEN, VOGELS EN VLINDERS
2e DAALSEDIJK  Bloemen, een vogel en vlinders. Dat is het werk dat 
sinds vorig jaar te bewonderen is op de 2e Daalsedijk in de Bloemen-
buurt. Waar anders zou je zeggen. Het werk is van tattoo-artist, want 
zo noemt hij zich, Roald van den Broek. 

Het werk is gemaakt op verzoek van de buurt en is zijn eerste grote muurschilde-

ring. Normaal gesproken houdt hij zich bezig met het ontwerpen van tattoo’s en 

maakt hij ‘murals’ op kleinere schaal. Dus in slaapkamers en dergelijke. Nadat een 

mural in een studio van een vriendin op zijn Instagrampagina rondging, kwam 

ook het verzoek om er een te maken op een grote buitenmuur.

Ondanks dat hij tegen het formaat wel een beetje tegen opzag, pakte de artiest, 

wiens basis in de graffiti ligt, de opdracht toch aan en verscheen dit prachtige 

werk op de 2e Daalsedijk, waar het zich in goed gezelschap bevindt van de  

treinen van de Verfdokter. 

Tekst en foto: Thijs-Jan Lanning

door: Rob Steinebach
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‘Voor weinig geld helemaal in het nieuw’ 
de mensen uit de buurt vaak prachtige 

kleding bij de winkel komen afleve-

ren. We willen graag laten zien wat 

een mooie en smaakvolle combinaties 

je daarmee kunt maken. Je kunt je in 

de winkel van Terre des Hommes voor 

weinig geld helemaal in het nieuw 

steken!”

Daarnaast is de modeshow een mooie 

gelegenheid om aandacht te vragen 

voor het goede doel waar de hele 

winkelopbrengst naartoe gaat: ‘Stop 

kinderarbeid in de micamijnen.’ “Mica 

is een grondstof die bijna overal in 

zit,” weet Thea, “in laptops, maar 

ook in verf en in auto’s. In cosmetica 

wordt het veel gebruikt omdat het 

zo’n mooie glans geeft. Dat dit wordt 

OUDENOORD - Het is makkelijk om te vergeten dat in het grote grijze 
gebouw achter de spoorlijn een paar duizend studenten elke dag 
werken om met kunst de wereld een stukje fijner te maken. Beatrijs 
Moolenburgh en Floor van der Krol, twee filmstudenten in hun vierde 
jaar aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, studeren dit jaar af 
met een documentaire genaamd Maanskyn.

Op zoek naar de vrouw achter het uniform 

Modeshow tegen kinderarbeid

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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Rob Steinebach was Sociaal Makelaar 
in Ondiep en Pijlsweerd en is mede-
oprichter en redactielid van deze krant.

De film gaat over de Zuid-Afrikaanse 

anti-stroperijeenheid The Black Mam-

bas. Deze groep vrouwen probeert 

zonder zelf geweld te gebruiken, het 

stropen van wilde dieren tegen te 

gaan. Omdat er al talloze reportages 

over het werk van de vrouwen zijn 

verschenen, willen Beatrijs en Floor de 

vrouwen achter het uniform tonen. 

In de film zien we hoe de leden van 

The Black Mambas de weloverwogen 

keuze maken om hun land en dieren 

te beschermen met gevaar voor eigen 

leven. Deze vrouwen hebben naast hun 

werk vaak ook een gezin met kinderen. 

Waar halen zij de kracht vandaan om 

21 dagen per maand van huis te zijn 

om te waken over het Balule Nature 

reserve?

In mei verruilden Beatrijs en Floor hun 

appartement op de Amsterdamsestraat-

weg voor een verblijf in Zuid-Afrika. 

Afgelopen half jaar deden ze veel on-

derzoek naar de positie van de vrouw 

in Zuid-Afrika en naar verscheidene 

filmische middelen om dit verhaal het 

beste tot zijn recht te laten komen. 

Voor de beide Utrechtse studenten 

was het belangrijk om uit te vinden 

en hoe het is om in een vreemd land 

met onbekende mensen een band op 

te bouwen terwijl je een documen-

taire filmt. “Door veel gesprekken 

met andere makers te voeren en ons 

goed in te lezen, hebben we besloten 

om de eerste dagen nog niet met de 

camera op pad te gaan. Aangezien we 

de verschillende rollen van de vrou-

wen willen laten zien, is het belang-

rijk dat we dicht bij hen komen.” 

Op hun website omschrijven Beatrijs 

en Floor waarom het noodzakelijk is 

dat deze film nu gemaakt moet wor-

den: “Het doel van de documentaire is 

om de kijker te laten zien dat je soms 

dwars door vooroordelen en onze-

kerheden heen moet om je idealen 

te kunnen nastreven. Ook om kritisch 

te leren kijken naar de wereld om je 

heen en tegen de stroom in durven  

te gaan.”

Tekst: Merel van Kuijen

Foto’s: Lisa Oraya en Julia Gunther

De reis van Beatrijs en Floor voor 

Maanskyn is te volgen en na te 

kijken op: maanskynfilm.com

Beatrijs Moolenburgh (links) en Floor van der Krol (rechts)

De zomer komt er aan en dat betekent voor veel mensen 

met een volgeladen auto richting de camping, per vlieg-

tuig naar een zonnige bestemming of heerlijk relaxen in 

eigen achtertuin of balkon. Hoe je je zomer ook door-

brengt, een goed boek mag toch niet ontbreken. Veel 

lezers zijn overgestapt op het digitale boek, maar er 

gaat toch niks boven een papieren exemplaar waar 

het strandzand zich verzamelt in de vouw.

Je kunt naar de bibliotheek op de Neude gaan of 

een boek kopen, maar wist je dat er in Pijlsweerd 

en Ondiep her en der particuliere minibiebjes 

te vinden zijn? Dit zijn veelal initiatieven van 

buurtbewoners en worden met veel liefde 

onderhouden. 

Dus wandel eens langs en kijk of er iets 

van jouw gading tussen zit!

Enneh, neem niet alleen maar een 

boek mee, maar doneer ook jouw 

eigen uitgelezen boeken. Zo 

blijven de minibiebjes goed 

gevuld.

Tekst: Zoë Versteeg

Foto’s: Christa Groeneveld

Buurtbiebs
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AMSTERDAMSESTRAATWEG - Bij de winkel van Terre des Hommes op 
de Amsterdamsestraatweg zijn de medewerkers bezig met de voorbe-
reidingen voor een leuk project dat komend najaar zal plaatsvinden: 
een modeshow onder leiding van Trijntje Knaapen, die vorig jaar de 
Dress For Succes-Award ontving uit handen van burgemeester Dijksma. 

zijn het die over de catwalk zullen 

schrijden. 

De kledingcombinaties die ze laten 

zien, komen vanzelfsprekend uit de 

winkel. “We hadden er zin in om met 

elkaar iets leuks voor de straat te or-

ganiseren,” gaat Thea verder, “omdat 

Trijntje Knaapen (midden) tussen de vrijwilligers die de modeshow gaan lopen. Hier  
tijdens een rondleiding door de stad o.l.v. Koos Marsman (alias van Ton van den Berg).

bakken, ligt het aan onverschilligheid 

van bewoners en ondernemers, of 

gaat er iets mis bij de gemeente? Een 

ding is duidelijk: dit wil niemand toch? 

Zo is dit met enige regelmaat de situa-

tie op de Bethlehemweg in Pijlsweerd. 

Sinds een aantal maanden is ook in 

deze buurt het ‘nieuwe inzamelen’ van 

start gegaan. En het valt ons op dat dit 

regelmatig het beeld is op sommige 

plekken. Is hier sprake van kinderziektes 

of gaat hier iets mis. Zijn er te weinig 

Blik op straat Nieuwe rubriek!
GORILLAS HIGHWAY
In de Otterstraat, eveneens Pijlsweerd, 

hangt sinds een tijdje deze snelheids-

meter. Bewoners vragen zich af waar 

deze vandaan komt en waarom deze 

er hangt. Sinds de doorgang in de 

straat onmogelijk is gemaakt door be-

weegbare palen, is flink doorscheuren 

er niet meer bij dus waarom deze me-

ter? Weet jij het? Laat het ons weten. 

Of zou het tegen hard fietsende goril-

la’s zijn?

NIEUW GROEN
We blijven in Pijlsweerd. Want in de 

hele wijk maken de bewoners goed 

Afvalzakken naast de container, fietsen op het trottoir die de doorgang 
blokkeren. Allemaal zaken die het straatbeeld niet verfraaien. Gezellige 
bankjes en mooie tuintjes tegen gevels, speeltuinen die verfraaid wor-
den, muurschilderingen... Allemaal zaken die juist een lach op je gezicht 
toveren. Blik op straat laat leuke, nare, bijzondere, verwonderende 
zaken op straat zien.

Mysterieuze snelheidsmeter in de Otterstraat

De Black Mamba’s uit ‘Maanskyn’

verkregen door kinderarbeid weten 

niet veel mensen; daar vragen wij in 

de winkel op een bescheiden manier 

aandacht voor en daar besteden wij 

onze opbrengst dus aan.” 

De Terre des Hommes-winkel heeft 

niet alleen kleding, maar ook een 

groot aanbod boeken, tassen, cd’s, 

horloges, speelgoed, snuisterijtjes – 

en nog veel meer! “De modeshow is 

op zaterdag 1 oktober. We lopen dan 

twee shows, om 13.30 uur en om 15.00 

uur. De winkel is dan gesloten voor 

verkoop, want we hebben alle ruimte 

nodig om onze mannequins aan te 

kleden en op te maken!”

Tekst en foto: Majne van de Merwe

Bestuursvoorzitter Thea Haverkort ver-

telt: “Het wordt een mooie, professi-

onele show, compleet met catwalk en 

mannequins, want dat is Trijntje wel 

toevertrouwd!” Het publiek gaat de 

winkelmedewerkers, een vaste groep 

van zo’n 25 vrijwilligers, dan eens van 

een heel andere kant zien, want zij 

De gemeente Utrecht en ont-
wikkelaar BPD hebben overeen-
stemming bereikt over de nieuwe 
plannen voor Oudenoord 330-370. 
De bouw van een hotel, horeca en 
woningen aan Oudenoord is daar-
mee een stap dichterbij gekomen. 

De panden worden ontwikkeld voor 

een combinatie van functies. De twee 

monumentale gebouwdelen worden 

getransformeerd naar een hotel met 

40 kamers, bijbehorende horeca en 

88 short stay-appartementen. Andere 

delen worden gesloopt en herbouwd. 

Hier komen 9 eengezinswoningen en 

49 appartementen in de koopsector. 

Op het naastgelegen parkeerterrein 

komen 52 sociale huurwoningen  

door Mitros.

Het college van burgemeester en 

wethouders heeft een zogenaamde 

bouwenvelop ondertekend, waarin de 

afspraken tussen gemeente en ontwik-

kelaar worden beschreven over het 

programma en randvoorwaarden over 

bijvoorbeeld duurzaamheid, parkeren 

en groen.

Voor meer info, ga naar:

www.oudenoord330.nl

Plannen Oudenoord 
een stap verder

2E  DAALSEDIJK (weggeefwinkel)

gebruik van de mogelijkheden die  

de gemeente biedt. In de hele wijk  

zijn bakken voor geveltuinen aan- 

gelegd. Ook iets voor jou? Kijk op 

www.utrechtnatuurlijk.nl/geveltuin

Gebeurt er bij jou in de straat nou 

ook iets waarvan je je afvraagt wat 

er gebeurt? Of wil je een prachtig 

plaatje uit de buurt met ons delen? 

Maak een foto en stuur hem ons 

toe: redactie@denoordwester.nlNieuwe geveltuinen in noordwest

ONDIEP – Kinderen in de basisschool-

leeftijd die na hun vlucht uit een cri-

sisgebied in Utrecht worden opgevan-

gen, volgen onderwijs op Taalschool 

Utrecht. In verband met onder meer 

de grote toestroom van kinderen uit 

Oekraïne is op korte termijn een groot 

aantal leerkrachten nodig.

Taalschool Utrecht is een voorziening 

voor alle kinderen tussen de 4 en 12 

jaar oud, die net in Nederland zijn  

komen wonen en de taal niet spre-

ken. Zij leren hier in ruim een jaar tijd 

voldoende Nederlands om te kunnen 

doorstromen naar een basisschool in 

de buurt. 

Belangstellenden kunnen zich  

melden bij Taalschool Utrecht: 

administratie@taalschoolutrecht.nl

Taalschool Utrecht 
zoekt leraren
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Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

Onderdeel van de Toekomst
030 2412 630 | www.detoekomst.nl

VAN HOORNEKADE - Een lui oog komt voor bij een op de dertig kinde-
ren. Om erachter te komen of dit kan worden behandeld met een vroege 
bril, is onder meer in Ondiep een zogenaamde Vroege Bril Studie gestart.  

In Utrecht liep het onderzoek al in 

Leidsche Rijn, maar sinds kort onder-

zoekt Othoptist-onderzoeker Toba 

Dehpoor, onder begeleiding van de 

Rotterdamse professor Simonsz, de 

ogen van eenjarige kinderen ook in 

Ondiep, Zuilen, Overvecht en Kana-

leneiland. “Het bleek dat nauwelijks 

kinderen van ouders van niet-Neder-

landse afkomst in de studie meedoen. 

Hierdoor kan de studie uiteindelijk 

geen uitspraak doen voor alle kinde-

ren in Nederland. Daarom is gevraagd 

om ook kinderen in onder andere 

Ondiep mee te laten doen, zodat een 

betere afspiegeling van de bevolking 

ontstaat.”

Een lui oog moet voor het zevende 

jaar ontdekt en behandeld worden 

met een bril of het afplakken van het 

goede oog. In Nederland wordt dit 

opgespoord tijdens een oogmeting 

op vierjarige leeftijd door het op het 

consultatiebureau met beide ogen 

plaatjes te laten lezen. “In Vlaande-

Tijdens haar studie Geneeskunde in 

Utrecht speelde Maartje viool in diver-

se Utrechtse én in twee nationale stu-

dentenorkesten. Inmiddels woont ze 

alweer vijf jaar in Pijlsweerd en doet 

ze onderzoek naar slokdarmkanker. 

Omdat ze na haar studie de studen-

tenorkesten was ontgroeid, kwam ze 

na een korte zoektocht terecht bij het 

World Doctors Orchestra, waar artsen 

en geneeskundestudenten uit de hele 

wereld aan deelnemen. Haar liefde 

voor vioolspel en haar achtergrond 

als arts maakten haar een geschikte 

kandidaat.

Het artsenorkest heeft een concert-

geschiedenis over de hele wereld. De 

afgelopen jaren speelde het orkest 

in onder andere Lissabon, Londen, 

Frankfurt en Anguilla. Deze zomer 

is Nederland aan de beurt met twee 

prachtige concertlocaties: het Concert-

gebouw in Amsterdam en het Muziek-

centrum in Enschede. Het orkest heeft 

een benefietinsteek. Elk jaar wordt er 

geld ingezameld voor een ander goed 

doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar 

Stichting Papageno, een organisatie 

die zich richt op de ontwikkeling van 

kinderen met autisme.

Reden genoeg voor Maartje om zich 

aan te melden. “Het leek me heel gaaf 

om muziek te spelen met mensen die 

uit zoveel verschillende wereldde-

len komen. Muziek snapt iedereen, 

‘In muziek spreekt iedereen dezelfde taal’
Talent in de buurt

Mahler, is een mooie bijkomstigheid, 

want dit jaar speelt het World Doctors 

Orchestra Mahler 6. 

Met haar verhaal hoopt Maartje 

mensen te inspireren om meer naar 

live-concerten te gaan om muziek te 

ervaren: “Ik zou iedereen aanmoedi-

gen om meer naar klassieke muziek te 

luisteren, want het is zo mooi om naar 

het vragen en antwoorden van de ver-

schillende instrumenten te luisteren.”

Tekst: Leonie Paauwe

Foto: Merel van Kuijen

Maartje horen spelen in het World 

Doctors Orchestra? Kijk op: 

www.world-doctors-orchestra.org/

concerts/amsterdam2022 

Oude tijden foto’s. Op deze prent uit 1955 is een 

flinke oploop te zien van mensen, die 

afkwamen op een aanrijding van een 

auto met een agent, een fietser en 

een verkeerszuil. Tegenwoordig is het 

hier bij de Bethlehemweg, met alleen 

al 20.000 fietsers en 11.000 auto’s 

per dag, vele malen drukker en dus 

onveiliger dan toen. Dit jaar wordt de 

situatie al iets verbeterd en volgend 

jaar gaat de Straatweg definitief op de 

schop. Nog even geduld dus a.u.b.

Tekst: Jos van Sambeek

Foto: Utrechts Archief 

AMSTERDAMSESTRAATWEG - De 
‘Straatweg’ gaat op de schop. De 
straat moet niet alleen prettiger 
worden om te verblijven, ook 
de verkeersveiligheid moet flink 
verbeterd worden vanwege de 
vele (bijna)ongelukken die er 
plaatsvinden. 

Dat het verkeer al heel lang een 

probleem is, is te lezen in veel oude 

krantenartikelen en te zien op oude 

WESTERDIJK – Als arts-onderzoeker Maartje Valkema (28) niet aan het 
werk is, repeteert ze intensief voor de benefietconcerten die ze als vio-
liste in het World Doctors Orchestra begin juni speelde. Hoog tijd voor 
ons om eens kennis te maken met dit talent uit Zijdebalen, Pijlsweerd.

Colofon 
De Noordwester is een onafhankelijke 

buurtkrant voor en door mensen uit On-

diep en Pijlsweerd en is een uitgave van 

Stichting Buurtkrant de Noordwester.
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Wat is er te doen 
in onze buurt?
BUURTOVERLEG PIJLSWEERD
Bestaat al meer dan tien jaar. Het is 

een overleg dat georganiseerd wordt 

door bewoners, voor bewoners van 

Pijlsweerd. We organiseren het overleg 

vier keer per jaar in EKKO aan de 

Bemuurde Weerd Westzijde. Als u uw 

emailadres doorgeeft via:

info@buurtoverlegpijlsweerd.nl, 

dan ontvangt u een uitnodiging, de 

notulen en ontvangt u af en toe een 

enquête om uw mening te geven. De 

volgende bijeenkomsten zijn gepland 

op: dinsdag 21 juni, 13 september 

2022, 29 november 2022.
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ongeacht de taal die je spreekt. Dat 

verbindt. Ook het beroep als arts ver-

bindt. Je deelt iets en dat maakt het 

contact eenvoudig.”

Maartje begon haar muzikale carriè-

re met blokfluitles op de basisschool. 

Toen ze daarop uitgekeken was, 

switchte ze op haar tiende naar viool. 

Al achttien jaar lang krijgt ze les van 

dezelfde docent die haar door de 

jaren heen hielp met het instuderen 

van de klassieke stukken waar ze zo 

van houdt. Bach, Mozart, Mendelssohn 

en Mahler zijn een kleine greep uit 

haar favorieten. Haar voorliefde voor 

Vroege Bril Studie voor kinderen in Ondiep

Dit is zo’n typisch gerecht dat je op 

woensdag kunt eten in buurthuis 

De Uithoek. Kip met kerrie, rijst of 

minikrieltjes, wortelen en doperw-

ten Surinaamse of liever: Cobystijl.

Voor twee personen halen we in huis: 

8 stukken ontbotte kipdijen, 2 uien,  

4 tomaten, 1 bosje selderij, 2 kipbouil-

lonblokjes, 1 zak diepvries wortel/dop-

erwt, masalla/kerrypoeder, knoflook,  

1 madam Jeannette-peper.

Bak de uitjes samen met de gehakte 

knoflook lichtbruin, voeg de met mas-

salla-kerrie, zout en zwarte peper ge-

kruide stukken kip erbij en bak het lek-

Kip met kerrie Cobystijl

ren worden kinderen al op eenjarige 

leeftijd onderzocht en behandeld met 

een vroege bril. Als uit ons onderzoek 

blijkt dat hoge oogsterkte dan al een 

goede voorspeller is en een vroege bril 

de ontwikkeling van een lui oog kan 

voorkomen, kan op alle consultatie-

bureaus in Nederland de oogsterkte 

op de leeftijd van 1 of 2 jaar gemeten 

worden.” 

Tekst: Thijs-Jan Lanning

Foto:   Adobe stockfoto 

Ouders die mee willen doen met 

het onderzoek kunnen dit aan- 

geven tijdens hun bezoek aan het 

consultatiebureau. Ook kunnen  

ze contact opnemen met Toba  

Dehpoor, www.vroegebrilstudie.nl

ker aan. Doe de wortel en doperwtmix 

erbij samen met de in stukjes gesneden 

tomaten. Beetje roerbakken, 2 bouil-

lonblokjes erbij, beetje water erbij. De 

gesneden takjes selderij erbij en lekker 

even een half uurtje zacht laten sudde-

ren samen met de hele peper. Vergeet 

niet te proeven tussendoor en voeg 

naar smaak nog meer van de kruiden 

of zout toe. Kook intussen de rijst of 

de minikrieltjes.... Eet smakelijk!

Recept: Coby Stiesri. Proeven? Coby 

kookt iedere week in buurthuis  

De Uithoek op de 2e Daalsedijk


