
1

De Noordwester
Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd

Aa
n d

e b
ew

on
er

s v
an

 di
t a

dr
es

zomer 2021

Amsterdamsestraatweg 353 // 3551 CJ  Utrecht 
Tel: 030 - 24 42 485 // site: www.vanrumpt.com

18%

90%

72%

54%

36%

18%

90%

72%

54%

36%

18%

36%

54%

72%

90%

18%

36%

54%

72%

90%

wit

wit

SpecialistenSpecialisten

Specialisten

Specialisten

Specialisten

Specialisten

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

veiligheid, gereedschappen & ijzerwaren

Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

 ZAAILINGENPOCKETPARKJE 

Meer natuurlijk groen 

in Noordse Parkbuurt

2   HEROPENING JULES VERNE
Nieuwbouw leidt tot  

nieuw onderwijs

 SUPERBRA
Floor is de beste  

ondernemer van Utrecht

 TALENT IN DE BUURT
En Vosse de jongste  

ondernemer van Pijlsweerd 
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Turn up  
    the bagel

 Wij trakteren je
        op een 2e tune (bagel) 
 Toscaans gratis!

Korting wordt verrekend bij inlevering van deze advertentie.

Geldig bij Bagels & Beans 
Amstersdamsestraatweg 302 Utrecht  

Golden     
      oldie!

         UITGELICHT
BALKSTRAAT - Rondom De Kameleon ging eind mei een gejuich op: de gemeente Utrecht trekt ruim een miljoen euro uit voor de speelplaats en omgeving in Pijls-

weerd. Vorige maand nog werd de noodklok geluid omdat de ontmoetingsplaats verouderd en versleten is, maar er geen geld kwam. En toen was daar de voorjaars-

nota met daarin het goede nieuws. Raadslid Hester Assen stond vrijdag 21 mei al op de stoep met een heerlijke taart. Dus op deze plek geen boze buurtbewoners, 

maar een blije penningmeester Jitse en vrijwilligster Miranda, kinderen en buurtbewoners. Nu niet meer hopend maar wetend dat in de toekomst een plan uitgevoerd 

gaat worden (bekijk het ontwerp op www.denoordwester.com). Op pagina 3 een verhaal over speeltuin De Speelboom die ook het hart van de wijk wil worden. Fo
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Een groene wereld begint in Noordwest 
Noordwest staat bekend als een stenige wijk, ondanks de mooie 
straatnamen in Ondiep die verwijzen naar groente, fruit en bomen. Veel 
gebouwen, weinig groen. In Utrecht zet de Partij voor de Dieren in op 
een sterke vergroening in de wijken, dus ook in Noordwest. En dat kan 
redelijk simpel. 

In de wijk zijn huizen, scholen en win-

kels nodig. Maar is er in een omgeving 

te veel steen, dan ontstaat er een aan-

tal problemen. Naar een kale muur kij-

ken is niet zo leuk en mensen worden 

gelukkiger van groen. Ook voor dieren 

en biodiversiteit in de stad is een 

groene omgeving een stuk plezieriger. 

En door klimaatverandering stijgt de 

gemiddelde temperatuur en wor-

den regenbuien heftiger. Een groene 

omgeving helpt bij het afkoelen: één 

grote boom is net zo effectief als tien 

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 

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

Deze keer is het woord aan Maarten van Heuven, raadslid en fractievoorzitter 

van de Partij voor de Dieren.

PRIKKELENDE
KWESTIES

van een tuin is het ook mogelijk om 

een of meer tegels bij de voorgevel te 

lichten en daar een plant te zetten. En 

natuurlijk kun je ook je balkon of dak 

vergroenen!

Veel mensen vinden planten op de 

stoep maar lelijk of in de weg staan. 

Ze verwijderen het en de gemeente 

had er tot voor kort een handje van 

het weg te branden. Wij waren hier 

niet blij mee. Onkruid bestaat niet, 

want ook planten op de stoep dragen 

bij aan de zo nodige vergroening. 

Vanaf nu mogen stoepplanten blijven 

staan en worden ze pas verwijderd 

als ze voetgangers of mensen in een 

rolstoel belemmeren. 

airconditioners. Vergroening helpt ook 

om wateroverlast van heftige regen-

buien te voorkomen. 

Gelukkig is het vergoenen van de 

buurt vrij simpel. Het begint al met het 

groener maken van je tuin: tegels eruit 

en, liefst biologische, planten erin. De 

gemeente komt ‘gewipte’ tegels te-

genwoordig gratis ophalen. Het voor-

deel van planten is ook dat het vlin-

ders en bijen aantrekt en dat is goed 

voor de biodiversiteit. Bij afwezigheid 

Net zoals onkruid niet bestaat, vinden 

wij de term ‘ongedierte’ onplezierig. 

Ja, mensen kunnen overlast ervaren 

van bijvoorbeeld ratten, maar daar 

kunnen de dieren zelf niets aan doen. 

Mensen wel, want wijzelf veroorzaken 

de aanwezigheid van vuil en eten op 

straat, in parken of in de sloot. Geluk-

kig komt er in Utrecht een voederver-

bod voor dieren in de openbare ruim-

te. Dit maakt hopelijk een einde aan 

de ‘voedseldumpingen’ die op sommi-

ge plekken erg uit de hand lopen. 

Op de site van de gemeente staan 

allerlei tips over het vergoenen van je 

tuin, dak en directe omgeving. En als 

je het goed aanpakt, krijg je misschien 

nog ook een subsidie of hulp. 

Wie ongetwijfeld ook een mooie 

visie heeft voor Noordwest is Cees 

Bos, fractievoorzitter van Stads-

belang Utrecht. Aan hem de eer 

om de volgende keer hier iets te 

schrijven.



BUURTGEVOEL
Niet alleen kinderen maar ook de 

ouders vinden elkaar in de speeltuin. 

Stichting de Speelboom wil buurtge-

voel creëren. Shiva: “We willen het 

kloppende hart van de wijk worden. 

Op een voetbalplek na, is de speeltuin 

het enige publieke stukje hier in de 

buurt. In de toekomst willen we nog 

inclusiever worden, door buurtbewo-

ners die al op leeftijd zijn erbij te be-

trekken. We zijn van plan om met de 

kinderen langs te gaan bij de ouderen 

in de buurt. Zo brengen we iedereen 

bij elkaar.”

Tekst: Leonie Paauwe    

Foto: Merel van Kuijen

Ook helpen in de speeltuin? 

Meld je aan als vrijwilliger via: 

shivaramcharan@speeltuindespeel-

boom.nl of bel 06-83784179.

 

Welke coronahobby’s blijven 

we eigenlijk houden als we 

weer teruggaan naar het ‘oude 

normaal’? Ik hoorde Diederik 

Gommers van de week op tv juist 

praten over het ‘nieuwe normaal’ 

en dat klonk me op de een of an-

dere manier beter in de oren. 

Wat zeker meegaat naar mijn 

nieuwe normaal is wandelen 

door de stad. Want Utrecht is 

begin zomer echt op z’n aller-

mooist: planten en bomen vol in 

bloei, vrienden op een kleedje 

met een pilsje en een vrouw die 

voor het eerst in haar leven op 

een supboard staat. Ik geef mijn 

ogen graag goed de kost tijdens 

het wandelen. Echt even lekker 

in het moment zijn in de stad en 

alles wat je hoort, ziet en ruikt 

helemaal in je opnemen. 

En als ik dan zo lekker door de 

stad drentel, dan kan ik de vele 

muurschilderingen natuurlijk 

niet aan me voorbij laten gaan. 

Wat zijn het er toch een hoop in 

Utrecht. Ik ga het niet googlen 

of controleren, maar ik durf hier 

in De Noordwester wel te stellen 

dat we de Muurschildering Capi-

tal of Europe zijn. There I said it! 

Laatst is er nog een prachtig werk 

opgeleverd boven de Albert Heijn 

op de Straatweg van JanIsDeMan 

(je weet wel die ene van die boe-

kenkast). Of aan de overkant bij 

de Aldi (ook van Jan) of verderop 

bij de Otterstraat (gemaakt door 

de Verfdokter met otters en de 

Domtoren!). 

En als je even helemaal ver-

dwaald bent, dan kun je terecht 

op de kop van de 1e Daalsedijk 

waar een kaart te zien is met de 

geschiedenis van de Daalsebuurt. 

De rest ga ik niet verklappen, die 

moet je zelf maar allemaal ont-

dekken tijdens je wandeling door 

de stad. Laat dat nieuwe normaal 

maar komen!

‘Van Quantum Computing naar SuperBra’ Nieuwe normaal
Column

Er gaat veel fout in lingeriewinkels. 

Heel veel vrouwen vinden het dan 

ook vervelend om een beha te shop-

pen. Het gaat immers over een deel 

van het lichaam waar bijna iedereen 

erg onzeker over is. Dan wil je niet 

horen dat je maar eens bij de tiener-

maten moet gaan kijken, of juist bij 

de grote maten.” 

Met heldere ideeën over hoe het niet 

moet, begon Floor in 2016 haar eerste 

SuperBra-vestiging, in Rotterdam. Van-

af het begin was het haar ambitie om 

een winkelketen op te bouwen, met 

minstens tien winkels in Nederland. 

“Bij de opening van mijn eerste winkel 

was dat mijn plan, en dat ben ik nu 

aan het uitvoeren.” 
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AMSTERDAMSESTRAATWEG - Raadsel: wat is de overeenkomst tussen 
een lingeriewinkel en experimentele natuurkunde? Het antwoord is: 
Floor van de Pavert. Floor (39) is eigenaar van SuperBra op de Am-
sterdamsestraatweg, maar werd opgeleid tot natuurkundige, met als 
specialisatie Quantum Computing. 

“Ik werkte bij een organisatie die  

natuurkundig onderzoek financiert.  

Ik had veel te maken met wetenschap-

pers die een bedrijf wilden beginnen 

met wat zij hadden ontwikkeld.” Dit 

bracht haar op het idee om zelf te 

gaan ondernemen. Het techbedrijf 

dat zij oprichtte, kon na enige jaren 

verder zonder haar. “Toen stuitte ik op 

een lingeriewinkel die te koop was en 

waar ik zelf ooit goed was geholpen.” 

Die koop ging uiteindelijk niet door, 

maar het idee van een eigen lingerie-

zaak had postgevat.

In het voorjaar van 2020, nét voor de 

eerste lockdown, opende SuperBra 

aan de ASW haar deuren. Plannen 

voor een derde vestiging zijn er, maar 

door de coronamaatregelen is het niet 

zeker dat die er nog dit jaar komt. De 

plaats is al wel bekend: Amsterdam.

De onderneemster vindt dat de diver-

siteit van de Amsterdamsestraatweg 

goed bij haar winkel past. Zij voelt zich 

thuis op het levendige stukje tegen-

over de Plantage. Wie binnenkomt, 

krijgt uitgebreid advies over behamaat 

en  modellen. Een bra fitting noemt ze 

dat. “Het eerste wat je ‘s morgens aan-

trekt, is je ondergoed. Dat moet goed 

en lekker zitten. Als we geen passende 

beha voor een klant hebben, verkopen 

we liever niets.” 

Die kans is echter niet groot, want 

SuperBra heeft bijna alle maten en 

kleuren in voorraad. “De best passen-

de beha bestaat! Ik ben blij als iemand 

die met lood in de schoenen binnen 

kwam, de winkel uitloopt met een 

beha die helemaal naar smaak is en 

perfect zit.” 

Onopgemerkt is de winkel niet geble-

ven, want in het voorjaar riep Inde-

buurt Floor uit tot Beste Ondernemer 

van Utrecht; ondanks de coronacrisis 

wist ze haar onderneming overeind te 

houden – zónder overheidssteun. “Een 

geweldige erkenning voor mijn team 

en mij!”

Tekst: Majne van de Merwe

Foto: Aad van Vliet

Van mode en kleding wist Floor al 

het nodige. Als student maakte ze als 

hobby al haar eigen lingerie: mooie 

kanten beugelbeha’s. Geleerd op een 

cursus, waar ze ook had geleerd om 

een behapatroon op maat te maken. 

“Dat is lang niet gemakkelijk want 

 je moet er wel twintig metingen  

voor doen.” 

Kleding maakte ze ook zelf: mooie 

outfits voor de gothicfeesten waar ze 

graag naartoe ging. Volgens Floor is 

het kopen van een beha bijna net zo 

moeilijk als er een maken. “

KLEUR IN NOORDWEST 
‘RETURN TO SENDER’  
WISSELSPOOR – Eind februari konden we weer eens een pracht van 
een muurschildering toevoegen aan ons al behoorlijke bestand. Deze 
keer misschien op een iets minder prominente plek, maar daarom niet 
minder mooi. Sterker nog: het Wisselspoorterrein, om precies te zijn de 
achterkant van de loods waarin de PingPong Club is gevestigd, is de 
perfecte plek voor dit werk van de Amsterdamse artiest en designer 
Sander Pappot, alias Zender.

En weer is Noordwest, en daarmee Utrecht, een stukje kleurrijker geworden. 

Waar dit voorjaar op de kop van de Straatweg weer een kleurrijk werk van huis-

vriend JanIsDeMan verscheen, kwam afgelopen winter opeens een grote robot 

Noordwest opvrolijken.

Sander, ofwel Zender, maakte dit werk met hulp van (daar is ie weer) JanIsDeMan 

en Coim. Zender is al jaren actief als grafisch artiest en designer, wat inhoudt dat 

zijn werk niet alleen op straat vrij te vinden is, maar onder meer ook op gevels 

van bedrijven en op reclameborden. Naast zijn werk voor zijn eigen studio Zen-

der, maakt hij ook deel uit van het collectief Amsterdam Sign Painters. 

Kijk voor meer over Zender en zijn werk op: signpaintersandco.com, zender.nu

Tekst: Thijs-Jan Lanning | Foto: Christa Groeneveld

030-737 02 02
WWW.SENSUITVAARTEN.NL

Liefdevol maatwerk

Vrolijk zijn de krijttekeningen op de 

muur en de stoeptegels. Met een re-

genbui spoelt het zo weer weg, maar 

dat is niet erg. Des te meer ruimte is 

er voor een nieuwe tekening. En dat is 

niet het enige. Ondanks dat de speel-

tuin de kleinste van de wijk is, is er 

genoeg te doen. Tussen de glijbanen, 

schommels en klimrekken in ligt zelfs 

een zwembad.

MELANIE VAN DE SPEELTUIN
Speeltuinmedewerker Melanie houdt 

zes dagen in de week een oogje in het 

zeil. “Ik verzin activiteiten voor de kin-

deren. Touwtjespringen, verstoppertje, 

noem maar op. Het is altijd wel leuk 

en gezellig.” Zodra het weer mag, ko-

men ook de activiteiten binnen weer 

op gang. Er is namelijk een keukentje, 

waarin de kinderen onder begeleiding 

kunnen koken. Aan de lange tafels 

binnen kunnen ze ook knutselen of 

spelletjes spelen. 

Melanie kent bijna alle ouders en 

ze kennen haar ook: “Vaak genoeg 

word ik in de Albert Heijn herkend als 

Melanie van de Speeltuin. Dat hoort 

erbij. Het is ook makkelijk, want als er 

een keer iets speelt tussen de kinderen 

in de speeltuin, kan ik dat zo met de 

ouders bespreken.”

OVERLEVINGSPAKKETJE
Dat de medewerkers en vrijwilligers 

van De Speelboom inventief en be-

trokken zijn, zie je terug aan hun cre-

ativiteit tijdens de lockdown. Melanie: 

“Toen de kinderen een tijdje niet naar 

school mochten, hebben we een over-

levingspakketje met knutselspulletjes 

samengesteld en langs de deuren ge-

bracht.” Ook werkten de vrijwilligers 

met huiswerkklasjes, om de kinderen 

te ondersteunen bij hun schoolwerk. 

De kinderen kregen één op één, of in 

een klein groepje, hulp en tips bij de 

vakken die ze moeilijk vinden.

Naast Melanie en de enthousiaste vrij-

willigers die haar bijstaan (ze pingpon-

gen, fietsen of hinkelen erop driftig 

op los met de kinderen) is het ook 

nodig om de organisatie en adminis-

tratie op orde te houden. Hier houdt 

voorzitter Shiva Ramcharan zich mee 

bezig. “Na mijn stage in de speeltuin, 

ben ik in het bestuur gebleven. Ik 

wilde dit doen voor de ervaring, maar 

ook gewoon omdat ik het zo’n gezelli-

ge speeltuin vind.”

Kloppend hart van de wijk
HORTENSIASTRAAT- Wie op zoek is naar een kleurrijke, gezellige speel-
tuin vol activiteiten is bij De Speelboom in de Bloemenbuurt aan het 
juiste adres. Sinds kort is de speeltuin in beheer van de wijkbewoners. 

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

Floor is de beste ondernemer van Utrecht

Sander Hoogendoorn is dj bij 3FM en 
woont in Pijlsweerd. Hij is iedere werk-
dag van 06:00 tot 09:00 te horen in de 
ochtendshow Sander’s Vriendenteam.

door: Sander Hoogendoorn

‘Wij zijn de  
Muurschildering  
Capital of Europe’

Albert Heijn begin ASW 

Van buiten zie je ‘gewoon’ een nieuw 

schoolgebouw dat met de rode 

baksteen muren en de wisselende 

raampartijen goed in de wijk Ondiep 

past. Van binnen is echter alles an-

ders. De basisschool is namelijk totaal 

vernieuwd en omgevormd tot een 

flexibele basisschool. Een duurzaam 

en energieneutraal gebouw, klaar 

voor de toekomst. Binnen is het licht, 

prettig, rustig. Een nieuw gebouw dat 

past bij het onderwijs dat op obs Jules 

Verne wordt gegeven zoals directeur 

Jessica Geldof het omschrijft. “We ont-

wikkelden en verdiepten onze onder-

wijsvisie tegelijk met de nieuwbouw. 

Dat is mooi, want nu past het gebouw 

perfect bij ons onderwijs.’’

Op de school in hartje Ondiep zijn 

geen jaargroepen waar alle kinderen 

dezelfde lessen van dezelfde leer-

kracht krijgen, maar stamgroepen 

waarin kinderen hun dag beginnen. 

Voor instructies waaieren ze uit door 

de hele school, ze leren alles precies op 

het niveau dat ze nodig hebben. De 

stamgroepen hebben eigen ruimtes, 

er zijn leerpleinen en de indeling is 

heel flexibel. Binnen dertig seconden 

verdwijnt een complete muur vrijwel 

geruisloos in het plafond. Overal zijn 

zitjes, hoekjes en plekjes waar leerlin-

gen kunnen werken en spelen. Er is 

zelfs een stiltekamer ingericht.

MARIËNDAALSTRAAT - Openbare basisschool Jules Verne bestaat al 101 
jaar en op 10 mei werd het derde nieuwe gebouw geopend. Ook de 
peutergroep en de bso hebben een mooie plek gekregen. 
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De groengroep ZPP Noordsepark wil 

meer ruimte voor natuurlijk groen 

in Pijlsweerd. De buurtbewoners uit 

Pijlsweerd Noord voelen zich zeer 

betrokken bij het groen in hun wijk 

en begonnen twee jaar geleden met 

het omtoveren van de verwilderde 

plantenborder aan de Kokkenhof-

laan in een zogenaamd ‘Zaailingen-

PocketParkje’ (ZPP).

Het idee komt van beeldend kunste-

naar en hovenier Hans van Lun-

teren die de groep ook begeleidt 

tijdens de bewonerswerkdagen. 

“Een ZaailingenPocketParkje is een 

groenstrook waarin het spontaan 

opkomend groen de ruimte krijgt 

om uit te kunnen groeien. Er wordt 

in principe niets aangeplant, zodat 

het zich ontwikkelt vanuit zijn eigen 

natuurlijke dynamiek. Mocht je ech-

ter ergens anders een mooi plantje 

of struikje tegenkomen, mag je deze 

gewoon in een ZPP planten, want 

als hij goed aanslaat dan hoort hij er 

gewoon thuis. Dit kan ook de biodi-

versiteit vergroten.”

Vier keer per jaar zijn de buurtbe-

woners bezig de natuur een beetje 

in te dammen. “Wij beginnen zo’n 

werkochtend met een gezamenlijke 

wandeling door het groengebied. 

We bespreken dan wat we ervan 

vinden en wat we gaan doen. Dat 

kan van alles zijn: weghalen van 

verdorde plantenresten, snoeien 

van bosjes, veldjes maaien, bramen 

terugzetten, doorkijkjes knippen of 

bepaalde planten vrij plukken. Ook 

snoeien we wel eens een boompje 

terug als deze te groot wordt. Schof-

felen doen we zeker niet en we 

spitten zo min mogelijk. Voor een 

gezond bodemleven is het namelijk 

goed om de grond met rust laten.” 

Waar bij een plantsoen of een park 

normaal gesproken eerst een ont-

werptekening wordt gemaakt, is dat 

bij een ZPP niet het geval. “Het is 

altijd een verrassing waar de zaailin-

gen van bomen en heesters opko-

men of welke grassen, kruiden en 

andere planten er gaan groeien. Ons 

streven is om de groenstrook tot 

een mooi ecologisch parkje te laten 

uitgroeien met een zo groot moge-

lijke biodiversiteit dat ondanks het 

natuurlijke en ruigere karakter toch 

aangenaam en mooi verzorgd is.”

MEER INFORMATIE OF MEEDOEN? 
Neem dan contact op via: 

info@noordsepark.nl of kijk op: 

www.noordsepark.nl (groengroep)

Tekst: ZPP Noordsepark/Thijs-Jan Lanning

Foto: Anna van Kooij

Zaailingen-
PocketParkje Nieuwbouw leidt tot nieuw onderwijs

SAMENWERKING
Dat dit nieuwe schoolgebouw het 

resultaat is van een goede samen-

werking en veel creativiteit, is overal 

zichtbaar. De centrale trap is aan de 

achterkant een ‘huisje’ en heeft aan 

de voorkant een ‘toneeltje’ waar 

kinderen op zitzakken lekker rustig 

kunnen lezen. Alle vensterbanken zijn 

laag en diep en bieden zitgelegen-

heid. Alle kasten zijn ingebouwd en 

alle ‘smartscreens’ zijn verplaatsbaar. 

Een wonder van licht en ruimte is de 

hal, het ‘hart’ van de school, mede 

dankzij een glazen dak. En ondanks de 

aanwezigheid van die kleine tweehon-

derd kinderen en hun leerkrachten, 

blijft de sfeer rustig en is de akoestiek 

prettig. De geluidsisolatie is goed, 

zodat de hal ook kan worden gebruikt 

als flexibele theaterzaal.

GOEDE BUREN
Het schoolplein is al volledig ingericht 

met een groot speelhuis en klimob-

jecten, een groene plantenhoek en 

een grote voetbalkooi. Dit openbare 

speelplein is een mooie aanwinst voor 

Ondiep, want het is toegankelijk voor 

alle kinderen uit de wijk en werd als 

vanzelf al meteen in gebruik geno-

men. Ook de kinderen die de Milli 

Görüsmoskee bezoeken, spelen er 

graag. Moskee en school delen het 

plein en de fietsenstalling en kennen 

elkaar als goede buren.

Tekst: Gerry van der Lit

Foto: obs Jules Verne

Zomer of geen zomer, met zuur-
kool kun je alle kanten op. Dus 
mooi weer of niet, probeer eens 
deze heerlijk zomerzuurkool 
van Coby en verras jezelf of een 
ander. 

IN HUIS HEBBEN OF HALEN:
2 zakjes zuurkool, 2 plakken (1/2 cm 

dik) pekelvlees,1 (pittige) rookworst, 

knoflook, masalakerrie, zout en peper, 

1 grote ui, platte peterselie,  

rijst òf aardappels.

AAN DE SLAG:
Uitje en knoflook aanbraden, het in 

blokjes gesneden pekelvlees er bij. 

Voeg een eetlepel masalakerrie toe. 

Lekker beetje roerbakken tot het 

lekker gefruit is. Kook ondertussen 

de zuurkool volgens de aanwijzing 

en voeg deze toe. Lekker roerbakken 

dit en fijngesneden peterselie erbij. 

Voeg naar smaak zout en peper toe. 

Verwarm ondertussen je rookworst en 

kook de rijst of aardappels. Binnen 15 

minuten is het tijd om op te scheppen!

Koken met Coby: Zomerzuurkool

Ongewild aangesproken worden, 

milieuvervuiling, pesten... dit zijn 

onderwerpen die de Kinderraad 

van Utrecht Noordwest bespreek-

baar wil maken. Daarom hebben ze 

besloten stripverhalen te tekenen. 

Met die verhalen delen zij hun 

ervaringen uit hun wijk. 

Benieuwd naar de hele strip van 

Sifra? Bekijk hem op: 

denoordwester.com

Kinderraad maakt strips

Heropening basisschool Jule Verne

Midden: Shiva Ramcharan (met roze T-shirt). Rechts: zoontje en man van Melanie.
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WESTERDIJK - Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd wonen of 
werken mensen. Ieder met een eigen verhaal. Wij nemen een kijkje bij 
de mens achter de deur. Deze keer deed Ronny Pluk (54) zijn deur op de 
Westerdijk voor ons open. 

Jarenlang genoot Ronny van de mas-

sages die hij in wellnesscentra kreeg. 

En tijdens één daarvan, in 2018, kwam 

een gedachte bij hem op die hem niet 

meer losliet. Hoe zou het zijn om die 

massages zélf te geven? Ronny besloot 

zijn hersenspinsel werkelijkheid te ma-

ken, begin maart opende hij zijn eigen 

praktijk. En die houdt hij het liefst zo 

lokaal mogelijk.

Wie langs de Westerdijk loopt, was het 

wellicht al opgevallen: het logo van 

Massagepraktijk Zijdebalen. Bevond 

zich achter de stickers met logo’s tot 

een paar maanden geleden nog de 

kamer van zijn dochter, nu is dit zijn 

praktijkruimte. En die ademt vooral 

ontspanning en rust. 

Klanten zijn bij Ronny welkom voor 

een ontspannings-, anti-stress of sport-

massage tegen zeer betaalbare tarie-

ven. “Ik doe dit naast mijn baan bij 

een verzekeringsmaatschappij en hoef 

er dus niet van rond te komen. Daar-

door blijft het niet alleen ontzettend 

leuk, maar kan ik ook mijn tarieven 

laag houden.” Hij haalt zijn schouders 

op. “Op die manier kan íedereen van 

een moment voor zichzelf genieten, 

ook met een kleine beurs.” 

Sinds de opening van zijn praktijk 

voorziet hij vooral veel buurtbewoners 

van anti-stressmassages. “Corona hè. 

Er zit veel stress in de maatschappij, 

dat merk je ook aan de nek en schou-

ders van veel mensen.” Dan verschijnt 

er een glimlach op zijn gezicht. “Voor 

mij is het mooiste dat ik er op deze 

manier écht voor mensen kan zijn. Het 

zijn cadeautjes, die momenten voor 

jezelf. Dat is ook wel echt het verschil 

met mijn andere baan. Daar hoor ik 

nooit iemand die zeggen: ‘goh,  

bedankt voor die polis’. Hier wel.  

Mensen lopen met een glimlach weg. 

Echt fantastisch.”

Tekst: Mirjam Liefbroer

Foto: René Merlijn

Een massage bij Ronny boeken? 

Dat kan via: 

www.massagepraktijkzijdebalen.nl 

Noordwest Thuis Best

Wandelaars is het vast wel eens op-

gevallen, dat gele briefje op het raam 

daar op de hoek van de Herenweg 

en Kruisweg. Keurig opgesomd staan 

daarop de stekjes van de verschillende 

planten met de bijbehorende prijzen 

aangeven. Een etalage kun je het 

beter noemen, want een deel van het 

beschikbare assortiment is er te zien. 

Chinees Lantaarntje, Graslelie, Mother 

of Thousands, Madagascar Jewel.  

De stekjes van Vosse zijn top! 
Jong talent in de buurt

En verkopen doet de, waarschijnlijk 

jongste, ondernemer van Pijlsweerd 

al sinds zijn vierde. Hij heeft groe-

ne vingers en de voorraad stekjes en 

plantjes groeide zo hard dat hij samen 

met moeder Anouk besloot een winkel 

te openen. Zo kon hij er ook wat aan 

verdienen én sparen voor het spel 

Kolonisten van Catan. Inmiddels is 

Vosse ‘groot’ op Marktplaats en weten 

de klanten (vooral studentes) de weg 

naar de ‘winkel’ goed te vinden.

Zo goed dat de jonge ondernemer 

zijn spaardoel opzij heeft geschoven 

en de verdiende opbrengsten heeft 

geïnvesteerd in nieuwe bloempotjes. 

Inmiddels ligt de focus van Vosse dan 

ook meer op het ondernemen dan op 

de groene vingers. En later? Later wil 

Vosse toch een andere kant op en wil 

hij detective worden. Maar voordat  

hij kan beginnen aan die opleiding, 

wil hij best een studentenbaantje 

als vakkenvuller hebben. Wel in een  

plantenwinkel. Uiteraard.

Tekst: Thijs-Jan Lanning

Foto: Aad van Vliet.

Interesse in een stekje van Vosse? 

Kijk eens op https://link.markt-

plaats.nl/m1675393550 of loop 

gewoon eens langs.

Oude tijden

van de Westerbrug, een overzetschuit-

tje. De Westerbrug verdween toen de 

Weerdsingel werd gedempt. Toen die 

weer terugkwam, werd de Monica-

brug gebouwd. Kortom, er is in min-

Herken je de hoge kubus links en de 

kerktoren in het midden, dan weet je 

waar deze prent is gemaakt. Het zijn 

de Korenschoof en de Monicakerk. 

De straat heette de Westerdijk en het 

water de Westerstroom. Dit alles is, op 

de Westerstroom na, verdwenen. Sinds 

de Oudenoord eind jaren dertig werd 

aangelegd, stroomt die ondergronds 

in een spuikoker vanaf de huidige Mo-

nicabrug onder de huidige Westerdijk 

en de nieuw aangelegde Zijdebalen-

straat naar de Vecht. Dat gaat met 

een behoorlijke vaart. Jammer dat 

er geen watermolentje is gebouwd, 

zoals een buurtbewoner ooit opper-

de. Over de Weerdsingel voer tot de 

aanleg van de Oudenoord en de bouw 

HERENWEG - Je hebt mensen het leuk vinden om dingen te verkopen 
en je hebt mensen die geboren zijn om te handelen. De 7-jarige Vosse 
Croes lijkt tot de laatste categorie te horen. De jonge ondernemer is al 
jaren succesvol met zijn ‘winkel’ in stekjes.  
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Wat is er te doen in onze buurt?
BUURTOVERLEG PIJLSWEERD
15 september, 20.00 uur, EKKO,  

Bemuurde Weerd Westzijde 3.

Info: rsteinebach@dock.nl.

ONDIEP OVERLEGT 
13 oktober, 19.30 uur, De Speler, Thor-

beckelaan 18c. 

Info: rsteinebach@dock.nl.

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT 
20 september, 19.30 uur, Stella Maris, 

Jagerskade 4.

Info: bc-hoogstraat@ziggo.nl

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER 
5 juli, 20 september en 25 oktober van 

19.00 uur tot 20.00 uur. Zie ook :

www.utrecht.nl/noordwest

der dan een eeuw tijd veel gebeurd in 

dit kleine stukje Pijlsweerd.

Tekst: Jos van Sambeek

Foto’s: Utrechts Archief 

Gusto Casa

Gusto Casa
Aankoop
Verkoop
Taxaties
info@gustocasa.nl  |  Amsterdamsestraatweg 184 Utrecht  |  www.gustocasa.nl  |  030 251 32 50

Amsterdamsestraatweg 346 | 030 - 320 32 10 
post@toplach.nl | www.toplach.nl

Vosse schudt de namen van zijn huis-

kamerplanten zo uit zijn mouw, terwijl 

hij het verschil laat zien tussen een 

wel en niet gewortelde Papyrusplant. 

Enthousiast legt hij uit hoe je een stek-

je maakt van een bestaande plant en 

je binnen een paar weken een nieuw 

exemplaar klaar hebt voor de verkoop. 

En natuurlijk gaat dat niet zomaar. 

“Je moet veel water geven, weten hoe 

je van stekjes planten maakt en dan 

moet je ze nog verkopen.”

Leer je buren kennen tijdens een 

kampeerweekend in je eigen park!

Twee nachten 

kamperen 

in het Noordse Park!

Op vakantie in
eigen stad.

Coronaproof!

Ben je er
 ook bij?

Sport, theater, 
muziek, bbq 
& bingo!

Op een

 onbewoond

 ei-hei-land...
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