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  MARKT IN ONDIEP
“Hier is de klant nog 

koning”
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Gert van Es gaat terug 

naar de Thorbeckenlaan

 TALENT IN NOORDWEST  
Danseres Tegeist wil het 

gaan maken in Amerika
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Frency is trots op háár 

moestuintje
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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

In 2016 is door de gemeente een ‘ont-

wikkelkoers Oudenoord/Nijenoord’ 

vastgesteld en voor het eerste stuk, 

tussen Monicabrug en Kaatstraat is 

geld beschikbaar voor herinrichting. 

Helaas stelt het college van B&W en 

de coalitiepartijen telkens de uitvoe-

ring uit. Telkens wordt er een nieuw 

onderzoek bedacht. Eerst naar de hele 

Votulast-route (van Weerdsingel tot 

Kardinaal de Jongweg), nu een nieuw 

OUDENOORD - Verkeersdrukte is en blijft een vast onderwerp op de 
Utrechtse raadsagenda. Veel bewoners kunnen daarover meepraten, 
zeker die op de Oudenoord. Afgelopen jaren heeft de ‘knijp’ bij de 
Monicabrug gezorgd voor lange files in de spits. We voldoen weliswaar 
aan de luchtkwaliteitsnormen, maar dat alleen is onvoldoende.

Kinderopvang
in de buurt

ludens.nl

Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

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

onderzoek naar eenrichtingsverkeer 

op de Amsterdamsestraatweg.

De CDA-fractie maakt zich zorgen dat 

goede plannen blijven liggen terwijl 

jaar op jaar gezocht wordt naar nog 

betere oplossingen. Dan gebeurt er 

nooit wat. Daarom pleiten we voor 

een snelle herinrichting en opknap-

beurt voor het begin van de Ouden-

oord, dat is geen weggegooid geld, 

maar een goede basis voor verdere 

maatregelen in de toekomst!

Meer weten over dit onderwerp? 

Sander van Waveren is te bereiken 

via s.van.waveren@raad.utrecht.nl 

en 06-14367390.

CDA-fractievoorzitter Sander van 

Waveren nodigt PvdA-raadslid Hester 

Assen uit hier op deze plek een voor 

Noordwest prangend onderwerp voor 

het voetlicht te brengen en mee te 

denken aan een oplossing. 
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t         UITGELICHT! 
KAATSTRAAT - Het weinige groen op de Kaatstraat komt van de verkeerslichten. Terwijl Utrecht weer in bloei raakt, blijft 

deze straat in Pijlsweerd maar grauw en grijs. Maar er is een sprankje hoop: de woorden boom zijn op het trottoir gespoten 

aan de kant van Zijdebalen. Al heel lang geleden… Tot deze bomen er hopelijk een keer komen, moeten we het doen met 

het boompje dat liefdevol is geplant en wordt verzorgd door bewoners die smachten naar groen in hun buurt!

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

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

en maneschijn. Zo stelt de toename van de verkeersdrukte de buurt en de poli-

tiek voor grote vraagstukken en ook op het gebied van huisvesting wordt het 

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

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

De aftrap is voor het CDA.

NETELIGE 
KWESTIES
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MONIQUE VAN OS EN 
MARGREET VAN DE GENUGTEN

Manlief Gijs rolde zevenendertig jaar 

geleden de kaas in bij het Holland 

Kaascentrum, waarna voor zichzelf be-

gon onder de vlag van ‘HKC’. Monique 

werkt 22 jaar in de zaak. Vorig jaar 

kreeg Margreet als dank voor twaalf 

jaar trouwe dienst drie overnachtin-

gen aangeboden in de Franse Jura 

waar Monique en Gijs jaarlijks hun 

Fransen kazen kopen. 

“Het wekelijkse contact maakt dat je 

met veel mensen een band opbouwt. 

Zij delen graag hun verhalen met jou 

en andersom. Hierdoor leef je met 

ze mee en zij met jou. Naast onze 

vertrouwde klanten komen steeds 

meer jonge gezinnen naar de markt. 

Dat vinden wij erg leuk vinden! We 

zijn klein maar fijn en dat houden we 

graag zo!”

WALTER KLARENBEEK

DE BUURTCAMPING TERUG NAAR HET 
NOORDSEPARK
Kamperen, vakantie vieren, work-

shops volgen met je buren. Op 19, 

20 en 21 juli kan het weer in het 

Noordsepark. Tijdens dit eerste 

weekend van de zomervakantie is 

de Buurtcamping weer terug. De 

organisatie is nog op zoek naar 

mensen die het leuk vinden om te 

helpen. Dus hou je van bouwen, 

verven, organiseren, promoten, 

sporten, koken, knutselen, dansen 

en zingen of heb je een ander leuk 

idee voor op de camping? Zoals een 

nieuw kunstwerk? Wil je bank-

jes maken? Hou je van overzicht 

houden? Kinderen schminken? Een 

zeskamp organiseren? Doe dan mee 

en stuur een mailtje naar:

noordsepark@debuurtcamping.nl

STICHTING RECHTSWINKEL LETSELSCHADE 
NAAR UTRECHT
Deze onafhankelijke stichting 

geeft kosteloos advies en bijstand 

aan personen op het gebied van 

aansprakelijkheid gespecialiseerd in 

interculturele dienstverlening. De 

adviseurs spreken naast Nederlands 

ook een tweede niet-westerse taal, 

zoals: Arabisch, Bulgaars, Pools, 

Russisch, Spaans, Turks, Berbers en 

Engels. Dit zorgt ervoor dat perso-

nen zich beter kunnen uitdrukken 

en hun verhaal kunnen vertellen 

in hun eigen taal. In het geval van 

letselschade gaat het gesprek vaak 

gepaard met emoties waarbij niet 

alleen de taal een barrière kan zijn 

voor goed begrip maar ook de 

culturele verschillen. Rechtswinkel 

letselschade zorgt ervoor dat die 

barrières worden voorkomen.  

Doordeweeks kunt u naar binnen 

stappen tijdens de openingstijden 

en zaterdag op afspraak. Meer we-

ten? Kijk op www.rwls.nl

BSO ODIN VOERT ACTIE VOOR TERRE DES 
HOMMES
In maart voerde de buitenschoolse 

opvang BSO ODIN actie voor de 

winkel van Terre des Hommes op 

de Plantage/ASW. Het begon op 12 

maart met de verkoop van zelfge-

maakte soep, de 14e werd een rom-

melmarkt georganiseerd en op 20 

maart was er een sponsorloop. Voor-

zitter Stichting Terre des Hommes 

Utrecht e.o. Thea Haverkort: “Wij 

hebben actie gevoerd met kinderen 

van de buitenschoolse opvang BSO 

ODIN in Ondiep. Het was een ge-

weldige actie, soepverkoop, markt 

en sponsorloop met een opbrengst 

van 875 euro. De kinderen hebben 

zich sterk gemaakt voor kinderen 

die nu in de micamijnen werken en 

door deze inzet weer naar school 

kunnen.”
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Tekst en foto’s: Debby Jacobs

De markt is niet groot, maar dankzij 

marktkooplui én bezoekers wel echt 

authentiek in de stad. Oud, maar ze-

ker ook jong uit Ondiep en omstreken 

bezoekt trouw de markt. Velen zien de 

markt graag uitbreiden. “Een bakker 

en een slager erbij. Of een kraam met 

gedroogde vruchten en noten, olijven 

en andere delicatessen”, zegt een 

bezoeker. 

Aan de ondernemers ligt het niet. Zij 

opperden uitbreiding al vaker alleen 

kregen telkens nul op het rekest van 

de gemeente. Strenge regels en voor-

schriften houden uitbreiding tegen. 

Hierdoor is de markt voor nieuwe 

kraamhouders vaak niet rendabel en 

een aantal ‘oude’ is hierdoor vertrok-

ken. De gemeente zou hierin best 

een meer motiverende rol kunnen 

spelen, vinden zowel ondernemers als 

bezoekers. 

LEONARD MOURITS

 Begonnen in de aardappelhandel van 

zijn broer, runt Leonard sinds 1998 sa-

men met zijn vrouw het bedrijf Mou-

rits A.G.F. “Op een gegeven moment 

vroeg een fruitteler of ik interesse had 

om appels en peren te verkopen. Niet 

veel later verkochten we de winkel en 

stonden we op de markt met groenten 

en fruit.”

“De mensen hier geven me een blij 

gevoel. Zij hechten veel waarde aan 

kwaliteit en kennis van het product. 

Mijn klanten kopen altijd verse 

producten die ik iedere ochtend haal 

bij de groothandel en op de veiling. 

De binding met mijn klanten is het 

belangrijkst. Iedere woensdag weer 

ben ik blij dat men voor mijn produc-

ten kiest.”

WILCO MOURITS

Wilco groeide op tussen de aardappe-

len. “De naam ‘Mourits Aardappelhan-

del’ zegt het al: aardappelen horen bij 

onze familie. Misschien treden mijn 

kinderen wel weer in mijn voetspo-

ren. De aardappelhandelaar heeft 

kwaliteit hoog in het vaandel staan. 

“Iedere aardappel die wij verkopen, 

wordt eerst door onszelf gekookt en 

gekeurd.” 

“Al meer dan twintig jaar maken wij 

onderdeel uit van de markt, waar-

van ruim tien jaar op De Plantage en 

daarvoor op het Oppenheimplein. De 

gezellige en echte Utrechtse men-

sen, die zeggen wat ze denken, daar 

houden wij van. Fijn dat ze van onze 

aardappelen houden! Wij waarderen 

onze trouwe klanten en hopen ze nog 

jarenlang te kunnen bedienen.”

DE PLANTAGE – Woon je in de buurt van de Plantage, dan is hij niet te 
missen: de markt op woensdagochtend. Al meer dan vijfentwintig jaar 
zijn de marktkooplui bekende gezichten in Ondiep. Wie zijn dat eigen-
lijk en wat brengt de toekomst voor de buurtmarkt?

Als kleuter plukte Walter altijd al 

bloemetjes. Zijn moeder wist al dat hij 

‘de bloemen in zou gaan’. En inder-

daad, na de middelbare school, ging 

hij vrijwel gelijk in de bloemenwinkel 

van een vriend werken en rolde zo het 

‘bloemistenvak’ in. Inmiddels staat hij 

al weer zo’n zeven jaar met zijn ‘WK 

Bloemen’ op de Plantage. 

 “Ik houd van het contact met de ge-

neratie ‘echte Utrechters’. Een gezellig 

praatje, een dolletje. Met hen heb ik 

in de loop der jaren een goede band 

opgebouwd. We kennen elkaar zelfs 

bij naam. Ik ben ontzettend blij dat 

mijn trouwe klanten en andere markt-

bezoekers wekelijks een bloemetjes 

komen halen en hoop dat ze dat nog 

heel lang blijven doen!”

JACOB DIRK RUIZENDAAL

Samen met vrouw Jenny en collega’s 

staat Jacob Dirk wekelijks op de markt. 

Als klein jongetje van ‘Visspecialist 

Ruizendaal al te vinden in de winkel 

van zijn ouders. Van het leren schoon-

maken van een visje tot het helpen na 

schooltijd en in de zomervakanties. 

Inmiddels zit hij al meer dan dertig 

jaar in het vak. 

 “Ik houd van de Utrechtse no-non-

sense-mentaliteit! Als Spakenburgse 

jongen was dit in het begin best 

lastig. Maar Gijs de Vos, een rasechte 

Utrechter die jarenlang bij ons werkte, 

leerde me er mee omgaan. Helaas is 

hij op 5 januari overleden. Door hem 

voel ik veel liefde en waardering voor 

de Utrechters en trouwe klanten. Wij 

zijn trots dat wij hier onze vis mogen 

verkopen.”

‘Hier is de klant nog koning’

KLEUR IN NOORDWEST
ZWAARGEWICHT AAN DE OUDENOORD 
OUDENOORD – Kleur in Noordwest komt in vele vormen. Deze keer een 
architectonisch hoogtepunt op Oudenoord 330: de beeldengroep bo-
venop het Concordiagebouw. Naast de markante halfronde voorgevel 
en imposante opgang een niet te missen blikvanger. Zoë Versteeg sprak 
hierover met de BPD, de huidige eigenaar van het pand.

De kalkstenen beeldenpartij bestaat uit een knielende man, omringd door vrouw 

en maar liefst vier kinderen. Een familie dus. Let wel, een katholieke familie, 

want het pand werd speciaal gebouwd voor katholieke levensverzekeringsmaat-

schappij Concordia. De beelden zijn dan ook vervaardigd door kunstenaar René 

van Seumeren, een telg uit een belangrijke Utrechtse katholieke familie.

De vader slaat een arm om zijn kinderen, daarmee zeggend: “Wees gerust, wij 

zijn goed beschermd door Concordia.” Het beeldt eigenlijk de filosofie van maat-

schappij uit. Als een zorgzame vader sloot het bedrijf haar leden als kinderen in 

zijn armen. Het is nogal een zwaargewicht, die familie. De beeldengroep weegt 

maar liefst tien ton en moest in 1953 tijdens de bouw in drie delen omhoog 

worden getakeld. Saillant detail: door het zolderraam in het dak, kijk je zo op 

het achterwerk van vaderlief. De beeldengroep is dus van voor en achter goed 

afgewerkt. Dat kenmerkte Concordia: er werd geïnvesteerd in kwaliteit.

En als je er dan toch bent, nuttig dan een cappuccino in café Karibu en verwon-

der je over de enorme raampartijen van wat eens de administratiezaal was.

Door weer en wind op de markt in Ondiep

 

Ik liep al wat langer met het idee 

om weer eens te gaan kijken bij 

DHSC. Toen FC Breukelen, de club 

van mijn huidige woonplaats 

tegen ze moest spelen, was dat 

een mooie gelegenheid weer eens 

richting Ondiep te gaan. Eenmaal 

op sportpark Thorbeckelaan gingen 

mijn gedachten terug naar mijn 

jeugd in Ondiep met mijn oma en 

opa in de Morelstraat, mijn andere 

oma, mijn ouders met vier kinderen 

en een oom in de Moerbeistraat en 

nog een andere oom met zijn gezin 

in de Vlierboomstraat. Ik werd in 

1960 lid van Holland en zat tussen 

1954 en 1966 op de Ondiep-kleu-

terschool, de Rietendakschool en 

de Gerrit Aafjes Mulo.

 

Het huidige mooie clubhuis is wel 

even wat anders dan het groene 

keetje van Moeke Mol uit de jaren 

’60. De tijd van Holland, DOS en 

HMS. Ook de terreinbeheerders 

Rinus van Kleef en Dolf Zorn 

werken er niet meer. Dolf zie ik 

nog vaak in mijn dorp wandelen of 

genieten op een bankje langs het 

Amsterdam Rijnkanaal.

Voorzitter Ron Klunder nodig-

de me uit om voor de wedstrijd 

een bak koffie te drinken in de 

bestuurskamer. Hij vertelde me het 

trieste verhaal over het onver-

wachtse overlijden van penning-

meester Stan Bollebakker. Hem 

kende ik nog van mijn trainersperi-

ode bij de jeugd van VVO’65 waar 

hij een verdienstelijk voetballer 

was. Na het overlijden van iconen 

Ad van Rooijen en Wout Weldam 

de derde grote bestuurlijke klap 

voor DHSC.

In de bestuurskamer ving ik op dat 

het sportpark binnenkort wordt 

vernoemd naar Wesley Sneijder. 

Zelf heb ik met nog wat DOS-sup-

porters medio 2007 getracht om 

het sportpark te laten vernoemen 

naar clubicoon Tonny van der 

Linden, volgens velen de beste 

Utrechtse voetballer in de vorige 

eeuw. B en W Utrecht wees dat af. 

Het beleid was dat er niet ver-

noemd werd als iemand nog leef-

de. Dat beleid lijkt gewijzigd. Het 

zou Wesley sieren om zich sterk te 

maken om Tonny of DOS1958 op 

het sportpark, de vroegere thuis-

haven van DOS, te laten herleven.

‘Zelfverzekerd en op eigen benen de deur uit’
door: Gert van Es

Terug naar de 
Thorbeckelaan

Column

en apothekers in de wijk doen eraan 

mee. Judith doet daarnaast ook mee 

aan het landelijke project Welzijn Op 

Recept, dat in Utrecht in Noordwest 

is begonnen. Haar deelproject ‘In Be-

‘Hier liggen een hoop jeugdherinneringen’

Gert van Es is geboren en getogen in 
Ondiep. De voormalig voorlichter 

Sociale Zaken van de Gemeente 
Utrecht woont inmiddels in Breukelen, 

maar komt graag naar zijn oude 
buurt en dan vooral naar zijn 
oude club Holland, nu DHSC.
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Ondernemen in Noordwest: Fysiotherapie De Straatweg

AMSTERDAMSESTRAATWEG - In 1991 nam ze samen met haar toenmali-
ge collega de praktijk van hun werkgever over. Sinds dat jaar is fysio-
therapeut Judith Blankstein zorgondernemer aan de Straatweg en heet 
het Instituut voor Fysiotherapie dat daar al sinds 1985 gevestigd was, 
simpelweg Fysiotherapiepraktijk De Straatweg.

Door Majne van de Merwe

Het oude pand uit 1905, werd in 2003 

grootscheeps verbouwd en uitge-

breid: de eerste verdieping werd erbij 

getrokken, zodat er plaats kwam voor 

een extra behandelruimte en een 

sportruimte voor medische fitness. 

“Dat was hard nodig want ons vak was 

volop in ontwikkeling. Waar we voor-

heen het meest met patiënten op en 

aan de behandelbank werkten, zetten 

we ze steeds meer zelf in beweging en 

laten we ze oefenen met bewegen en 

sporten.” 

Een prachtige combinatie vindt ze dat. 

“Mensen van hun klachten afhelpen 

én hen leren hoe zij zich beter en 

gezonder kunnen bewegen in hun 

dagelijks leven. Van massage alleen 

word je immers niet beter!” Blij is de 

fysiotherapeut als ze het verschil voor 

iemand heeft kunnen maken tussen 

‘altijd maar pijn’ en ‘zelfverzekerd op 

eigen benen de deur uit.’

weging’ is daar een onderdeel van. Zo 

zijn er meer deelprojecten die allemaal 

als doel hebben de gezondheid van 

de bewoners in de wijk op een hoger 

plan te tillen.

NOORDWEST - Tegeist Fekre (29), is vaste danseres en choreografe van 
de Nederlandse DJ en Hip-Hop artiest Bizzey. De in Utrecht geboren en 
getogen danseres vertrekt binnenkort voor drie jaar naar Amerika om 
daar haar ‘big dream’ verder te realiseren. Over de liefde voor dans en 
muziek, de ontwikkeling van haar professionele danscarrière en haar 
band met Noordwest. 

Laan van Chartroise. Inmiddels wonen 

Tegeist en haar moeder zelf ook in 

Noordwest. “Voor mij liggen hier een 

hoop jeugdherinneringen.” 

De passie voor dansen en muziek is 

er met de paplepel ingegoten. Thuis 

was er elke dag muziek en werd er 

gedanst in de woonkamer. “Op de 

oude platenspeler werden dagelijks de 

lp’s van Prince, Paul Simon, Bob Marley 

en Michael Jackson gedraaid. Daarmee 

groeide ik op en ontstond de liefde 

voor muziek en dans. Wat niet vreemd 

is met een Ethiopische vader: dans 

en muziek spelen een belangrijke rol 

in de Ethiopische Cultuur. Het is een 

belangrijk onderdeel van het dagelijks 

leven en bij het verwerken van emo-

ties en stress.”

 

Op haar zesde gingen haar ouders 

uit elkaar en vertrok haar vader naar 

Bristol. Dat was ook de leeftijd dat zij 

voor het eerst op ballet ging. Dit duur-

de niet lang. De kleine Tegeist was 

héél verlegen en danste liever thuis op 

haar eigen kamertje. Totdat zij op haar 

twaalfde geïnspireerd werd door de 

hiphop-videoclips op MTV en besloot 

op streetdance te gaan. Deze keer 

ging ze door. Verlegen of niet. “Rond 

mijn zestiende ging ik hiphop-dan-

slessen volgen bij InfluenceZone en 

kreeg ik les van Raoul Richardson. 

Zijn ‘strenge’ manier van lesgeven en 

doorzettersmentaliteit, gaf mij zelfver-

trouwen en inspireerde mij om voor 

een carrière als professionele danseres 

te gaan.”

CARRIÈRE
Na het afronden van haar dansoplei-

ding in Arnhem, timmerde de jonge, 

danseres hard aan de weg. Zo was zij 

onder meer te zien in videoclips van 

kleine Aliyah en Be Brave. Ook deed 

ze vaak de styling van de dansers. “In 

die tijd deed ik veel audities. Ik werd 

vaak afgewezen om mijn kleine lengte 

en ‘volle’ bovenbenen. Hierdoor zou ik 

niet passen in de standaard maat-

pakjes. Ook veranderde ik vaak van 

kapsel. Zo liet ik een keer mijn haar 

blonderen en kort knippen, waardoor 

ik nog moeilijker aan werk kwam. Ik 

paste niet in het standaard plaatje 

van de getinte danseres met donkere 

lange haren. Dit kon me echter niet 

stoppen. In tegendeel: het maakte me 

juist nog sterker om trouw te blijven 

aan mijzelf en te staan voor wie ik ben 

en wil zijn als danseres.” 

“Ik doe nooit iets wat ik niet leuk vind 

en waar ik niet achter sta.” Dankzij 

dat levensmotto werd de Utrechtse 

danseres zo’n anderhalf jaar geleden 

de vaste danseres van Bizzey. Hij koos 

haar juist om haar ‘anders zijn’. 

NOORDWEST THUIS BEST
Naast haar tour met Bizzey is Tegeist 

nu druk bezig met een visum voor 

Amerika om daar de komende drie 

jaar te gaan wonen. Ze hoopt daar 

ontdekt te worden. Nu al vliegt ze 

elke zes weken tot drie maanden op 

en neer naar Los Angeles. “Het is mijn 

grote droom om als vaste choreograaf 

en danseres voor grote artiesten zoals 

Usher en Chris Brown te mogen wer-

ken. Niet zozeer om de artiesten zelf, 

maar juist om de choreografen achter 

deze artiesten.” 

Tegeist is overigens niet van plan om 

in Amerika te blijven wonen. Dus als 

zij eenmaal is doorgebroken in Ame-

rika, zullen we haar, net zoals Wesley 

Sneijder, best nog weleens in Noord-

west tegen kunnen komen! 

• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Medische fitness 

Amsterdamsestraatweg 244
3551 CR  Utrecht

030 - 244 14 16
info@fysioasw.nl 
www.fysioasw.nl

Afspraken
zonder

verwijzing

Contracten
met alle

zorgverzekeraars

De drie fysiotherapeuten van prak-

tijk De Straatweg behandelen het 

meest mensen uit de buurt. Er komen 

mensen van alle leeftijden en van 

alle culturen. “Een echte afspiegeling 

van de omgeving. Utrechters uit alle 

windstreken melden zich bijvoorbeeld 

met gewrichtsklachten die het gevolg 

kunnen zijn van overgewicht of diabe-

tes of met nek- en schouderklachten 

vanwege een verkeerde houding 

– denk: computers! Wie een zittend 

beroep heeft, doet er goed aan om 

minstens driemaal per week iets aan 

sport te doen,” tipt de fysiotherapeut, 

of om zo’n bureau te nemen waar-

aan je zowel staand als zittend kunt 

werken.” Sportblessures zien Judith en 

haar collega’s ook regelmatig.

Sinds een paar jaar is er een goede 

samenwerking onder de medische 

professionals in de wijk op gang ge-

komen, onder de naam Zuilen Ondiep 

Gezond. Alle medische praktijken 

“Ik hou van mijn klanten”

“Aardappelen horen 
bij onze familie”

“Wij vinden kaas gewoon 
erg lekker!”

“Trots om onze vis hier te 
verkopen”

“Ons kent ons’”
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Door Debby Jacobs

De mooie en getalenteerde Utrechtse 

danseres met Ethiopische en Neder-

landse roots, groeide op in de wijken 

‘Lombok’ en ‘Oog in Al’ maar was al 

vanaf haar twaalfde bijna dagelijks bij 

haar beste vriendin te vinden op de 
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Wat is er te doen in onze buurt?

Oude tijden
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en Pijlsweerd en is een uitgave van Stichting 
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Zomer in Noordwest

CHILLEN BIJ DE WATERTOREN
Vlakbij de Watertoren met een lekker 

ruim terras vind je The Food Club. 

Strijk hier in de ochtend neer voor een 

kop koffie. Ze zijn al vroeg open, dus 

waarom geen ontbijt erbij? En worden 

het dan de fluffy pancakes of eggs 

benedict? The Food Club is ook een 

lekkere plek voor een zomeravond. En: 

je kunt er ook een hapje eten. 

Open: di/wo 8.00-18.00, do/vr 8.00-

22.00, za 9.00-22.00

ALS EEN BALLETJE
Zin in zon gecombineerd met een 

bordspelletje of een potje tafelten-

nis? Dan zit je goed bij De Ping Pong 

Club. Het lekkere terras ligt de hele 

dag in de zon en er zijn ook wat meer 

beschutte plekken. Hier zit je dus al 

snel goed. De Ping Pong Club vind je 

op het Spoorzone-terrein achter de 

Daalsedijk. Je kunt het terrein op bij 

buurthuis De Uithoek of je kunt achter 

langs het Concordiagebouw lopen. En 

je hoeft niet weg, want je kunt blijven 

eten. Denk aan de Arabische keuken: 

NOORDWEST - Heerlijk, de zon en een strakblauwe lucht. De zomer is 
in aantocht! Maar heb jij ook alleen een klein plaatsje in de schaduw 
of een smal balkon? Geen nood, er zijn genoeg plekken in de buurt 
waar je heerlijk op een terras van de zon en die strakblauwe lucht kunt 
genieten!

mezze met Libanees platbrood of 

Palestijnse pita. Open: wo-vr 15.00-

23.00, za 12.00-23.00, zo 12.00-22.00

FLEXWERKEN IN DE ZON
Moet je moet flexwerken, maar je 

wilt eerst nog even met een ontbijt 

van het mooie weer genieten? Dan is 

het terras van O-café op de kop van 

de ASW een lekkere plek. Je kunt hier 

lekker buiten zitten met je boterham 

pindakaas, yoghurt of croissantje met 

verse jus. Na je ontbijt kun je binnen 

aan het werk. Of natuurlijk lekker 

buiten blijven zitten! 

Open: ma-vr 8.30-18.00 uur

GRILLEN AAN DE PLAS
Door de zon helemaal in de bbq-

mood? Sluit de dag dan af bij Roost 

aan de Weerdsingel. Aan het einde 

van de dag kun je hier nog goed van 

de zon genieten. Hier maken ze graag 

iets voor je klaar op hun Zuid-Afri-

kaanse braai, ook als je vega eet. 

Open: wo-zo vanaf 12.00 uur. Bij mooi 

weer en op feestdagen ook op maan-

dag en dinsdag.

Op de foto de achterkant van de 

fabriek, gezien vanaf de Nieuwe Pijls-

weerdstraat. Het merk Witte Kat bleef 

bestaan tot 2010. Herberhold was 

al veel eerder opgegaan in een veel 

grotere onderneming. 

Wat is de naam van het batterij-

enmerk dat die onderneming nog 

altijd maakt? Lees het op www.

facebook.com/denoordwester.

Je kunt je er niets meer bij voor-
stellen, een chemische fabriek in 
een woonwijk. Toch was batte-
rijenfabriek Herberhold decen-
nialang gevestigd in Pijlsweerd, 
zo ongeveer tussen het oude 
Houtplein en de Balkstraat. 

Door Jos van Sambeek

Het hele land kende de Witte Kat-bat-

terijen die er werden gemaakt. Je had 

vaak geen keus omdat de er naast de 

Utrechtse batterijen in veel winkels 

geen batterijen van andere merken te 

vinden waren. Herberhold had overi-

gens twee fabrieken in de stad. Er was 

er ook een aan de Alexander Numan-

kade. De fabriek in Pijlsweerd dateert 

uit de jaren ‘20 van de vorige eeuw en 

sloot in 1977 de deuren. 

Door Debby Jacobs

Frency deed al een aantal keer mee 

met een ‘groene vingers’-workshop 

in de speeltuin en raakte daardoor 

geïnspireerd om met haar eigen moes-

tuintje aan de slag te gaan. Inmiddels 

weet ze een hoop over hoe je een 

zaadje plant, hoe het dan ontkiemt 

en wat je moet doen om het te laten 

groeien en verder te verzorgen.

Ook het verwijderen van onkruid 

hoort daarbij, hiervoor hebben ze in 

de speeltuin een compostbak. Alleen 

is deze te vol en komen ze er eentje 

tekort. Uiteraard heeft Frency hier een 

plan op bedacht, door er zelf eentje 

te bouwen! Ze is al druk in de weer 

Frency is trots op háár moestuintje

geweest met zaag, hamer, wat spijkers 

en schroeven. Zo heeft ze van twee 

pallets en wat plankjes hout een eigen 

verzonnen compostbak gecreëerd.

Frency is druk bezig met haar com-

postbak en het onderhouden van háár 

moestuintje. Ook heeft zij een nieuw 

project in het vooruitzicht en dat is 

een bijenhotel! Hiervoor bekijkt zij 

filmpjes op YouTube en laat zich zo in-

spireren. Frency, succes en blijf vooral 

je passie en talent(en) volgen!

Volgende keer vertelt Ilja van Heugten 

uit Pijlsweerd ons alles over zijn passie 

voor film en fotografie! Ken jij ook 

een talentvol buurtbewonertje? Mail 

ons dan: redactie@denoordwester.com

SPIJKERSTRAAT - Wat is er nou fijner dan lekker te wroeten in de aarde 
en je eigen groenten en fruit te zaaien en oogsten?! De tienjarige 
Frency weet daar alles van! Elke dag na schooltijd vind je haar in de 
moestuin van Speeltuin ‘De Duizendpoot’. Op een klein stukje grond 
verzorgt zij liefdevol haar eigen gekweekte groente zoals radijsjes, 
wortels en sla.

Jong talent in de buurt

NOG NIET UITGEBAKKEN?
Begin dan de dag met een koffie in de 

zon bij de Bagels&Beans aan de ASW, 

lunch vegan op het terras van GYS 

op de Bethlehemweg en eet aan het 

einde van de dag een lekkere pizza uit 

de steenoven op het zonnige terras 

van Satriale’s op de Plantage. 

Gedicht
Aan een boom
door: Jelle Pieters

Het voorjaar speurt naar 

perken en plantsoen

om tussen het beton in te ontspruiten,

om narcissen en tulpen te ontsluiten;

in onze stad woont 

weinig hoopvol groen.

Dus heeft u op een middag niets doen

laat dan uw vieze ruiten vieze ruiten,

begeef u ongemutst en -jast 

naar buiten

en wandel uit bewonderend fatsoen

naar de Kaatstraat 

waar één boompje staat

dat vol van worteldrang en 

twijgtalenten

lijdzaam stadswind langs haar 

blaadjes laat,

zich dapper vastklampt 

aan een nieuwe lente.

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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BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

Dinsdag 17 september om 20.00 uur 

in het gebouw van LOU, Oudenoord 

330 (voormalig Concordia/Hogeschool 

Utrecht-gebouw). 

ONDIEP OVERLEGT

Woensdag 19 juni & 16 oktober om 

19.30 uur in De Speler, Thorbeckelaan 

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

Maandag 23 september om 19.30 uur 

in Stella Maris, Jagerskade 4. 

NAPOLEON OVERLEG

Buurtoverleg voor bewoners en onder-

nemers van de Amsterdamsestraatweg 

e.o. Woensdag 26 juni om 19.30 uur. 

De locatie wordt nog bekend gemaakt

WIJKRAAD NOORDWEST

Donderdag 29 augustus om 20.00 uur 

in buurthuis Geuzenkwartier, 

Laan van Chartroise 166. 

Agenda: www.wijkraadnoordwest.nl 

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER

Wijkwethouder Klaas Verschuure 

houdt geregeld spreekuur in Noord-

west. Je kunt hier terecht met vragen 

en ideeën over onze wijk. Meld je van 

te voren aan, zodat hij zich kan voor-

bereiden op de vragen. De eerstvol-

gende spreekuren zijn op 17 juni en 23 

september van 18:30 tot 19:30 uur in 

wijkservicecentrum Noordwest, 

Amsterdamsestraatweg 283. 

Aanmelden: noordwest@utrecht.nl. 

GESNAPT!
Geen plek op een terras? Voor een hangmat is altijd wel een plaatsje te vinden!
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