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HONDEN EN BAASJES

Ontmoetingen op de
grens tussen twee wijken

ONDERNEMEN

Dierenwinkel
Natuurgenot
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COLUMN

GROEN OF GRIJS

Hoe zie jij de
Oudenoord het liefst?

Een Altijd Druk
Honden Dier

De Noordwester
Buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd

Aan de bewoners van dit adres
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leeg met hier en daar een auto. Maar hieraan komt volgend jaar een eind. Hoe?

330 niet? In de tijd van de vorige bewoner van het pand, de Hogeschool Utrecht, stond de parking

Lees verder op pagina 4 en vertel ons wat jij vindt van de plannen.

Foto: Aad van Vliet

UITGELICHT!
Wie kent deze plak asfalt voor het markante gebouw van creatieve broedplaats LOU op Oudenoord
door de week vol en in het weekend leeg. Tegenwoordig staan er soms veel auto’s, vaak is het hier

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

raadfracties 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 poli-

Deze keer is het woord aan Queeny Rajkowski, raadslid voor de VVD en woon-

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

achtig in de Hoogstraatbuurt.

Samen maken we de ASW sterker
NOORDWEST - De Amsterdamsestraatweg: criminaliteit, verkeersopstoppingen aan de ene kant en hardwerkende ondernemers, speciaalzaken en de braderie aan de andere kant. De Straatweg leeft. Al lijkt de
lokale politiek haar soms te zijn vergeten. Daarom is het extra belangrijk dat wij, als inwoners van Noordwest, de ondernemers daar steunen
door er te winkelen of een avondje uit te gaan.

dat het karakter behouden blijft en

Samen maken wij de Straatweg, het

dat er ruimte is voor ondernemers die

bruisende hart van Noordwest, sterker

hun steentje bijdragen aan een mooie

en houden wij het gezellig en veilig

Straatweg.

voor iedereen.

Gelukkig ontstaat er een kentering. Er

Heb je vragen, tips of wil je dat ik een

komt leuke horeca bij, er wordt steeds

keer langskom om in gesprek te gaan?

Na veel politiek gesoebat, is besloten

meer in de wijk georganiseerd en de

Stuur mij een berichtje!

Napoleon als ‘Route Imperial’, is met

om op een deel van de straat in te grij-

boekenkast van Jan Is De Man en Deef

of q.rajkowski@raad.utrecht.nl.

haar vijf kilometer lengte een van de

pen en om extra geld vrij te maken om

Feed gaat de wereld over. Juist daar-

Ik draag het stokje over aan Janneke

langste winkelstraten van Nederland.

het er groener en veiliger te maken.

om is dit het moment om alle onder-

van der Heijden, gemeenteraadslid

Dat koesteren we en daar mogen

Helaas echter nog niet op de manier

nemers aan de Amsterdamsestraatweg

voor GroenLinks.

we trots op zijn. Alleen komt de

waarop ik het zou willen. Ik zou geld

een hart onder de riem te steken en

Straatweg vaak slecht in het nieuws.

willen investeren voor een Straatweg

de weg naar boven te stimuleren. Ga

Samen met Hester Assen en bewo-

Een kleine greep: criminaliteit, zoals

die groen is, veilig voor iedereen en

eens langs bij de vele speciaalzaken,

ners ben ik bezig om een oplossing

illegaal gokken en mensenhandel, er

bereikbaar met alle vervoersmiddelen

laat je pasfoto hier maken, doe bood-

te vinden voor de stank en overlast

wordt te hard en gevaarlijk gereden

(dus ook de auto). We zijn er politiek

schappen bij de super en nodig jouw

die de rioolwaterzuivering van

0800 – 0225510 (24 uur bereik-

en er lopen vage, soms agressieve,

nog niet, maar er is wat urgentie

vrienden eens uit voor een bakkie aan

tijd tot tijd bezorgt. Jij kunt ook

baar). Hoe meer meldingen,

types rond.

ontstaan. Voor mij is het belangrijk

de ASW in plaats van in de binnenstad.

helpen, door stank te melden:

hoe sterker wij staan.

foto: Helga Jansen

De Straatweg, aangelegd in 1812 door

Kinderopvang
in de buurt
ludens.nl

INBRAAK PREVENTIE
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Specialisten
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Noordwester
Nieuws
JOZEF EN MARIA GEZOCHT!
De voorbereidingen voor de zesde
editie van kerst in het Julianapark
zijn begonnen! Op zaterdag 14 en
zondag 15 december wordt het
park omgetoverd tot een prachtig

Honden en hun baasjes in het Noordse Park

Ontmoetingen op de grens tussen twee wijken
NOORDSEPARK – Op de grens van Pijlsweerd en Ondiep ligt het Noordse Park. Dagelijks ontmoeten honden en -eigenaren uit beide buurten
elkaar hier in ‘het hok’, zoals het losloopgedeelte voor honden ook wel
wordt genoemd. Noordwester’s Zoë Versteeg is daar meerdere malen
per week te vinden met haar – enigszins beruchte – hond Bobo, een wit
vuilnisbakje met bruine vlekken. Zij maakte kennis met mede hondeneigenaren en vroeg hen naar hun ervaringen met het park.

BOB (8 JAAR) EN LEON
ONDIEP

FRITS (8 MAANDEN) EN IRMA
PIJLSWEERD (ZIJDEBALEN)

openluchttheater. Dit jaar met het
thema: Je hoort erbij. En iedereen
uit Noordwest mag meedoen!

NALA (1,5 JAAR) EN SEBASTIAAN
PIJLSWEERD

YUNA (2 JAAR) EN ISABELLA
ONDIEP

De werving van de ruim 250 vrijwilligers is in volle gang. Vrijwilligers
voor en achter de schermen, zowel

Wat voor soort hond is Bob?

Wat voor soort hond is Frits?

in de voorbereiding als op de dagen

“Bob is een kruising tussen een Mal-

“Frits is een langharige Weimaraner.

zelf: medewerkers voor de cate-

teser en nog iets. Mijn vriendin noemt

Best bijzonder want je ziet vaker

ring, op- en afbouwers, kappers

het een Boomer.”

kortharige.”

kostuum- en decorteam! Ook wordt

Hoe is hij in je leven gekomen?

Hoe is hij in je leven gekomen?

nog gezocht naar een aantal setjes

“Bob is van mijn vriendin en zij had

“Nadat we onze Labrador moesten

‘Jozef, Maria en Jezus’. Dus ben je

hem al als pup. Ze is gewoon in de

laten inslapen na 15 jaar, hebben mijn

en visagisten, mensen voor het

net bevallen van een mooi jongetje

Wat voor soort hond is Nala?

Wat voor soort hond is Yuna?

buurt naar een nestje gaan kijken en

man en ik lang nagedacht of we weer

of meisje? Geef je op!

“Tja wat zit er niet in? Nala is een mix

“Yuna is een vuilnisbakje uit

was toen verkocht. Ik ken Bob nu net

een hond wilden. Omdat we in de

van van alles”.

Roemenië”.

zolang als ik mijn vriendin ken, zo’n

stad wonen, wilden we een hond die

jaar en drie maanden.”

niet primair op mensen gericht is. Dus

Meld je aan door te mailen naar
vrijwilligers@kerstinhetjulianapark

Hoe is ze in je leven gekomen?

Hoe is ze in je leven gekomen?

of ga voor meer informatie naar:

“Ze komt uit Griekenland. Het was

“We hebben haar via een stichting die

Waarom komen jullie in het Noordse

en tegen ze op springt. Maar ja het is

www.facebook.com/kerstinhetju-

geen zwerfhondje, maar zat bij

honden uit Roemenië naar Nederland

Park? “Het is heel handig, we wonen

een intelligent beest, dus alternatieve

lianapark; www.instagram.com/

mensen thuis. In Griekenland worden

haalt. Het voelt goed om een hond uit

er praktisch tegenaan. Ik laat hem

manieren om je gezag te ondermijnen

kerstinhetjulianapark/

honden over het algemeen niet geste-

een asiel een huisje te kunnen geven.

soms los in het park, als het niet zo

zijn al snel gevonden. Verder is Frits

riliseerd, dus er blijven maar nestjes

Yuna is lief, slim en luistert goed...

druk is, dan kan hij even rennen. In de

echt een vrolijke sjaak.”

Kerst in het Julianapark is een initia-

komen. Een stichting herplaatst die

meestal. Een hond is gewoon heel

wijk kan dat niet. Ik kom alleen niet

tief van en wordt gedragen door be-

pups. We hebben Nala uitgekozen op

leuk. En je hebt een goede reden om

meer in het losloopgedeelte. In het

Waarom komen jullie in het Noord-

woners uit Zuilen en omstreken. De

de foto en beschrijving. En ja, eenmaal

te wandelen.”

begin wel, maar ik heb daar wat nare

se Park? “Het is het dichtstbijzijnde

kaartverkoop start op 24 november.

op Schiphol konden we niet meer

ervaringen gehad met andere honden

losloopgebied en het is een leuke ont-

Dit jaar wordt voor het eerst een

terug, haha.”

Waarom komen jullie in het Noordse

en sindsdien laat ik hem er niet meer

moetingsplaats met andere honden.

Park? “Het is het grootste park in de

binnen. Ik vind het veldje wat krap,

Het is goed voor zijn socialisering.”

toegangsprijs gevraagd. Voor meer

een hond die niet op mensen afrent

informatie: www.kerstinhetjuliana-

Waarom komen jullie in het Noordse

buurt met het grootste losloopgedeel-

waardoor honden sneller naar elkaar

park.nl/bestellen

Park? “Het is makkelijk, echt om de

te. Nu is het natuurlijk geen enorm

kunnen gaan grommen en happen.”

hoek. Nala is nu een beetje moe, maar

bos. In tegendeel. Maar er is veel

normaal gesproken houdt ze erg van

groen en je kunt een wandelingetje

Heb je nog tips voor verbetering van

een hond hier zijn poot had gebro-

spelen. Dus het is leuk dat hier andere

maken in het losloopgedeelte. Het is

het park? “Ik hoorde laatst iemand

ken door al die kuilen. Ik sprak een

honden komen.”

wel jammer dat sommige mensen de

zeggen dat de gemeente eigenlijk

man die zei dat ze dat gedeelte gaan

poep van hun hond niet opruimen. Ze

halverwege een hek zou moeten

bestraten. Dat zou ik zeker toejuichen.

verpesten het voor de rest.”

zetten. Tussen het smalle gedeelte en

Vooral het stuk rond het bankje dat

het veld. Dan kunnen honden die aan

honden helemaal kapot rennen.”

Heb je nog tips voor verbetering
van het park? “Het hondengedeelte

Heb je nog tips voor verbetering van
het park? “Iemand vertelde me dat

mag wat mij betreft wel gedeeltelijk

Heb je nog tips voor verbetering van

de andere kant binnenkomen niet in

bestraat worden, vooral bij de ingang

het park? “Er mag wel meer gelet

één keer doorstuiven en is er wat meer

Veld vol kuilen of een niet sluitend

en rond het bankje. Ik hoorde dat dat

worden op figuren die in het park

controle. Dat vond ik wel een goed

hek? Meld het op:

NIEUWE WONINGEN AAN HOGENOORD

ook gaat gebeuren. Het is hier name-

afval achterlaten: blikjes, barbecues, er

idee, dan zou ik Bob wel weer op het

utrecht.slimmelden.nl

Aan de Hogenoord in Pijlsweerd

lijk vaak één grote modderboel waarin

ligt echt van alles. En soms staan ze te

hondenveldje laten spelen.

komen zo’n zestien woningen op

honden gaan graven.”

plassen in het hondengedeelte.”

de plek waar nu nog bouwbedrijf

KLEUR IN NOORDWEST

van Miltenburg is gevestigd. Het
bouwbedrijf zoekt naar een nieuwe
locatie. De loods en twee bedrijfswoningen aan de Vecht zullen

BUURTKINDEREN VEREEUWIGD

plaatsmaken voor overwegend
middeldure koopappartementen,

OUDENOORD – Steeds meer Kleur in Noordwest. Dat kun je wel zeggen nu de

aangevuld met enkele koopwonin-

ene na de andere grauwe muur in de buurt weer kleur krijgt en de makers van

gen in de vrije sector. De plannen

deze kunstwerken inmiddels (wereld)beroemd zijn. Zo zijn we in Ondiep weer

worden nu uitgewerkt en waarbij

een kale muur armer, dankzij een oude bekende. Schreven we eerder al over

de initiatiefnemer omwonenden

haar werk op de 1e Daalsedijk, deze keer belichten we het nieuwste werk van

betrekt.

Jacqueline Govers de Hon op de Amandelstraat in Ondiep.

De nieuw te bouwen woningen

Door: Thijs-Jan Lanning

worden per auto bereikbaar via de

Net als het schilderij op de 1e Daalsedijk, kwam ook deze keer weer het verzoek

Schouwweteringstraat, parallel aan

uit de buurt: ,,De bewoners wilden graag een muurschildering om de saaie muur

de Hogenoord. De Hogenoord, waar

in de straat op te leuken en daar hebben ze mij voor ingeschakeld’’, zegt Govers.

drijf rijden, wordt in de toekomst

De kunstenares schakelde op haar beurt weer de bewoners in en vroeg ze foto’s

als fietsstraat ingericht. De plannen

in te sturen met wat ze graag op de muur zouden willen zien en de buren hiel-

aan de Hogenoord bieden ook kans

pen ook mee de muur schoon te maken. “In eerste instantie wilde ik een bosrijk

om de speeltuin aan de Schouw-

landschap met vogels en spelende kinderen schilderen. Dat plan is gaandeweg

weteringstraat te verbeteren en

aangepast door spontane suggesties van kinderen uit de straat. Zo staat nu, in

een verbinding voor fietsers en/of

plaats van fictieve kinderen, een aantal kinderen uit de straat op de muurschilde-

voetgangers aan te leggen tussen de

ring afgebeeld.” En niet alleen staan er kinderen uit de buurt op de muurschilde-

Schouwweteringstraat en de Hogen-

ring, ze mochten ook zelf een stukje van de muur schilderen.

oord. In de vervolgfase zullen deze
ideeën verder worden onderzocht.

Al met al is Jacqueline vier weken bezig geweest met het prachtige werk en is de
buurt weer een stukje sfeervoller geworden.
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foto: Thijs Jan Lanning

nu nog de busjes van het bouwbe-

Ondernemen in Noordwest: Dierenwinkel Natuurgenot

‘Wij praten hier over alles behalve politiek’
geen optie en daarom moesten, met
pijn in het hart de dieren wijken. John:
“Wij hadden vroeger allerlei dieren

Column

Een Altijd Druk
Honden Dier
door: Sammy

in de winkel zoals (tropische) vissen,
vogels en knaagdieren. Ook hadden

Ik ben een buitenlander. Ik kom

wij loslopende huiskatten en elke dag

uit Frankrijk, maar ik woon nu al

kregen de klanten een fluitconcert van

dertien jaar in Ondiep en heb het

de papegaai. Nu hebben we alleen

best naar mijn zin. Ik ben nog heel

nog dierenvoer en benodigdheden.”

fit en wandel graag door mijn
buurtje. Toen ik wat jonger was

Je zou denken dat door de komst van

ben ik een paar keer weggelopen,

het internet er liever online wordt

dus ik mag van Haar niet loslopen

gekocht, maar in tegendeel. “Onze

en helemaal niet nu ik doof wordt,

klanten bestaan vooral uit jonge

want ik kan dan het verkeer niet

mensen en gezinnen en dat vinden wij

horen en daar komen ongelukken

fantastisch. Wij zijn echte dienstver-

van, zegt Zij.

foto: Aad van Vliet

leners, dat is onze kracht. We hebben

AMSTERDAMSESTRAATWEG - John en Tony Teeuwen, 46 jaar getrouwd
en eigenaar van de bekende Utrechtse dierenwinkel op de ASW op
nummer 412. Op 17 mei 1976 namen zij de winkel over van de toenmalige eigenaar. 44 jaar later staan zij nog steeds wekelijks klaar voor alle
dierenliefhebbers uit Noordwest.

altijd een luisterend oor en maken

Het is hier fijn voor honden. In

graag een praatje of dit nou gaat

het parkje waar we vaak lopen

over het weer of persoonlijke zaken.

zijn zelfs hondentoiletten, maar

Hierdoor hebben we een goede ver-

die vind ik maar niks. Ik kies liever

trouwensband opgebouwd met onze

zelf een graspolletje of, liever, een

klanten. Al hebben wij één belangrijke

heuveltje om mijn behoefte op te

regel, over politiek wordt niet gepraat,

doen. Zij vindt het niet erg om het

nog vrij weinig over het runnen van

daar doen wij niet aan! Zo blijft het

op te ruimen; dat moet, want er

een dierenwinkel en alles wat daarbij

gezellig.”

spelen ook kinderen. Maar waar ik

komt kijken, maar al doende leert

ook ‘ga’ ik krijg altijd een snoepje

men. We kregen hulp van John’s ou-

Inmiddels zijn John en Tony 65 jaar,

als ik klaar ben. En dan ga ik snuf-

ders en we hadden een ‘winkelmeid’

maar denken nog niet aan hun pen-

felen. Er zijn hier zo ontzettend

in dienst, zodat wij in de tussentijd

sioen. “Wij genieten van het contact

veel interessante geurtjes en er is

werd dat dierenwinkel ‘de Weert’ op

onze middenstand- en vakdiploma’s

met de klanten. Voorlopig gaan wij

gewoon te weinig tijd om over al

“Wij zijn eigenlijk het vak ingerold

de Amsterdamsestraatweg te koop

konden halen.”

lekker door, al zou een dagje extra vrij

die luchtjes heen te plassen. Want

door de ouders van John”. Zij hadden

stond, boden John’s ouders aan de

wel leuk zijn!”

ik moet natuurlijk wel laten mer-

via het abattoir op de Plantage een

dierenwinkel over te nemen. Dankzij

Tot veertien jaar geleden verkochten

kleine handel in slachtafval, wat

hun gezamenlijke liefde voor dieren,

ze ook ‘echte dieren’, totdat bleek

Wil je John op de accordeon horen

verkocht werd als honden en katten-

bleek dit geen moeilijke keuze en

dat Tony voor veel dieren allergisch

spelen? Ga dan naar onze Face-

voer, ‘Firma Teeuwen’ genaamd. Ook

zo werden ze op drieëntwintigjarige

was geworden. Hierop volgde een

bookpagina: www.facebook.com/

trainde de vader van John hazewind-

leeftijd eigenaars van de dierenwinkel.

moeilijke keuze: de winkel sluiten of

denoordwester

honden op hoog niveau. Toen bekend

“Op dat moment wisten wij eigenlijk

de dieren de deur uit. Dat eerste was

Door Debby Jacobs

ken dat die grasveldjes van mij zijn.

Groen in de buurt

Nieuwkomers deel twee: de scholeksters
Voor echte natuur moet je de stad uit denken veel mensen. Maar in alle
parken en plantsoenen van onze stad leven toch ook allerlei planten
en dieren? Ze voelen zich er vaak net zo thuis als in de echte wildernis.
Je zou dus kunnen zeggen dat die parken óók natuur zijn, stadsnatuur.
Eksters, merels, huismussen en mezen horen bij de stadsnatuur zoals
olifanten bij de Afrikaanse savanne. En net als die ‘wilde’ natuur is ook
de stadsnatuur altijd in beweging. Planten en dieren verdwijnen soms,
maar er komen ook nieuwe bij.

zoals beagle Ricky, chihuahua
James of mijn vriendjes Xanti en
zo druk als ik). Sommige zijn wel
boeiend, maar ik heb een korte
aandachtsboog, bij mensen noemen ze dat geloof ik ADHD, een
Altijd Druk Honden Dier, denk ik.
Ik ruik dan even aan de achterkant
en loop snel door. Op naar het
volgende geurtje!

hem nauwelijks missen: een wit met

Kwam in de vorige editie al de hals-

zwarte vogel op hoge rode poten

bandparkiet aan de orde, sinds een

en met een lange knalrode snavel.

jaar of vijf is er nog een nieuwkomer

Eigenlijk is het vreemd dat scholek-

in onze wijken. Een vogel die je hier

sters in het binnenland komen, want

alleen in voorjaar en zomer tegen-

van nature leven ze aan de kust, van

komt. Het zijn er niet veel, maar ze

schelpdieren die ze met hun lange

vallen wel op: scholeksters.

snavel uit het slib naar boven halen
en openwrikken. Schelpdieren zijn

SCHELPDIEREN

hier niet, dus wat doen ze hier? Dat

Wie vaker door het plantsoen naast

weet men niet precies, maar ze zoeken

Sportpark Wesley Sneijder loopt, kan

steeds vaker het binnenland op om
daar elk jaar jongen groot te brengen.

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

Ik kom vaak andere honden tegen,

Kira (die is lief, maar bijna net

foto: iStockphoto/ phototrip

Door: Toon Vernooij

“Ik moet natuurlijk
wel laten merken
dat die grasveldjes
van mij zijn.”

“ In deze buurt is er
altijd wel iemand om
aan te snuffelen”
Ik ben dus graag buiten, maar vind
het ook mooi dat ik Haar ermee
help. Ze werkt de hele dag in huis
en ik zorg dat Ze af en toe mensen
ontmoet. Ik weet dat Ze graag

‘PIET-PIET-PIET’

men te zoeken. Ineens is er dan een

praat, maar als het te lang duurt,

Op een van de flats bij het sportpark

compleet gezin.

word ik ongeduldig. Maar het leu-

REGENWORMEN

nestelt sinds een jaar of drie steevast

Ze nestelen op platte daken van

een scholeksterpaar. Elk jaar rond eind

VLIEGLESSEN

tijd neemt, er altijd wel iemand is

hogere gebouwen, waar ze veilig zijn

maart, begin april verschijnen ze, me-

In de weken erna krijgt het kroost

om aan te snuffelen. Ook voor mij

voor roofdieren. En vanaf dat moment

neer meestal iets eerder dan mevrouw.

nog wat laatste vlieglessen en in juli

als Fransman.

veranderen ze ook gewoon van dieet:

Luid ‘piet-piet-piet’ roepend maken

vertrekt het hele gezin naar de kust.

bij gebrek aan schelpdieren eten ze

ze elkaar het hof en eind april zijn er

Daar overwinteren ze en in het voor-

hier vooral regenwormen. En laten er

eieren. De ouders voeren de jongen

jaar begint alles opnieuw. Scholeksters

nou lekker veel wormen in sportvel-

met wormen uit de omliggende gras-

kunnen best oud worden. Vijftien jaar

den zitten, want die worden het hele

velden. Ook dit jaar hebben ze weer

is niet uitzonderlijk, dus als het meezit

jaar nat gehouden. En als die velden

twee jongen grootgebracht. Die zie je

mogen we nog heel lang blijven

dan ook nog in de buurt zijn van een

vaak pas als ze naar beneden kunnen

genieten van deze bont gekleurde

gebouw met een geschikt dak…

vliegen om zelfstandig naar regenwor-

nieuwkomer.

ke aan deze buurt is dat als je de

Au revoir!

Sammy is 15 jaar en woont
samen met zijn baasje Cora
Bastiaansen in Ondiep. Cora is
voorzitter van Stichting
De Noordwester, vertaalster
en schrijft met enige
regelmaat voor deze krant.
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Wij maakten twee schetsen van hoe het zou kunnen worden (dit is dus geen echt ontwerp, red.)

> Vervolg van pag. 1

Als het aan de eigenaar van het

is al akkoord. In de woorden van

meer woningen komen”. En die

plek zouden willen zien? Is het hier

Laat het ons weten in een reactie

pand, BPD, ligt wordt ook dit

wethouder Klaas Verschuure: “We

opmerking vinden wij interessant

echt te rustig? Of kan Pijlsweerd

op dit bericht op:

stukje open ruimte in Pijlsweerd

zijn blij dat op deze centrale locatie

genoeg om onze lezers te vragen

hier juist wel wat meer groen

www.facebook.com/

volgebouwd. Het Utrechtse college

in de stad meer levendigheid én

wat zij eigenlijk het liefst op deze

gebruiken?

buurtkrantdenoordwester.

Oude tijden

Vuurwerkoverlast?
• Bel 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties
• Bel 0900-8844 bij verdenking illegale opslag vuurwerk

Deze foto is ongeveer een eeuw gele-

• Bel 0900-8844 of 14030 bij overlast binnen en

den gemaakt in Ondiep. Ondiep was

buiten afsteektijden

de eerste wijk in Utrecht, die door de

• Bel 14030 bij vernieling of rommel

gemeente Utrecht werd gebouwd.

Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/jaarwisseling

Door Jos van Sambeek
foto: Het Utrechts Archief

Het project heette het 1000 Woningenplan en met Ondiep werd een
veel groter gebied aangeduid dan nu
het geval is want ook de Geuzenwijk
hoorde er toen bij.
Op de foto is ‘Het Kleine wijk’ in
aanbouw te zien, die inmiddels is
gesloopt. De school op de achtergrond

hebben gezeten omdat de school zo

bij wie de kans groter is dat ze op de

staat er nog steeds. Sommige Ondie-

hoog is.

Hogeschool hebben gezeten dan op

pers, die daar op de lagere school za-

Tegenwoordig wonen er in de nieuw-

de hoge school.

ten, zeggen dat ze op de hoge school

bouw van Het Kleine wijk mensen,

Colofon
De Noordwester is een onafhankelijke
buurtkrant voor en door mensen uit Ondiep
en Pijlsweerd en is een uitgave van Stichting
Buurtkrant de Noordwester.
Redactie
Thijs-Jan Lanning, Zoë Versteeg,
Rob Steinebach
Bestuur
Cora Bastiaansen, Bert de Kruijf,
Jos van Sambeek
Medewerkers deze editie
Jos van Sambeek, Cora Bastiaansen,
Ton Vernooij

Wat is er te doen in onze buurt?

zich kan voorbereiden op de vragen.

BUURTOVERLEG PIJLSWEERD

ONDIEP OVERLEGT

25 november in Het Huis, Boorstraat

Dinsdag 26 november om 20.00 uur in

Woensdag 5 februari om 19.30 uur

107 en 16 december van 18:30 tot

BINGO DHSC

het gebouw van LOU, Oudenoord 330

in buurtcentrum De Speler, Thorbec-

19:30 uur in Buurthuis de Beatrix.

Wil jij vette prijzen winnen, kom dan

De eerstvolgende spreekuren zijn

Advies
Rob Steinebach van stichting Dock

kelaan 18c. De directeur van Mitros

Aanmelden kan via:

naar de DHSC jeugdbingo op zondag 8

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT

zal aanwezig zijn bij deze Ondiep

noordwest@utrecht.nl

december, aanvang 13.30 op Sportpark

Maandag 25 november om 19.30 uur

Overlegt.

in Stella Maris, Jagerskade 4.
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fotobewerking: Zoë Versteeg

originele foto: Aad van Vliet

WELKE INVULLING HEEFT JOUW VOORKEUR? LAAT JE HOREN OP WWW.FACEBOOK.COM/BUURTKRANTDENOORDWESTER

Vormgeving
Zoë Versteeg
Fotografie
Aad van Vliet, Thijs-Jan Lanning,
Drukwerk
True Colours / De Toekomst
Oplage: 11.500
Contact
redactie@denoordwester.com
www.denoordwester.com
www.facebook.com/
buurtkrantdenoordwester
Adverteren?
adverteren@denoordwester.com,
of kijk op onze website.
De Noordwester digitaal?
Kijk op www.denoordwester.com
en download de pdf.

Wesley Sneijder, Thorbeckelaan 16.
HOBBYCLUB IN DE SPELER

De entree is 5 euro per persoon en is

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER

Dagelijks tussen 13.00 en 15.30 uur

voor iedereen tussen de 5 en 16 jaar.

WIJKRAAD NOORDWEST

Wijkwethouder Klaas Verschuure

kunt u deelnemen aan de hobbyclub

Neem gezellig je vriendje, vriendinne-

Donderdag 21 november om 20.00 uur

houdt geregeld spreekuur in Noord-

in de huiskamer van Buurtcentrum

tje, broertje of zusje ook meenemen,

in buurthuis Geuzenkwartier, Laan van

west. Je kunt hier terecht met vragen

De Speler. Meer informatie: Liesbeth

iedereen kan meedoen! Lid of geen

Chartroise 166. Agenda:

en ideeën over onze wijk.

Meijns, 06-24983453, Lmeijns@dock.nl.

lid. Beperkt aantal boekjes op=op

www.wijkraadnoordwest.nl

Meld je van te voren aan, zodat hij

•
•
•
•
•

Voor alle middelbare scholieren
Professionele begeleiding
Huiselijke sfeer
Kleinschalig en persoonlijk
Vriendelijke prijzen
www.flowhuiswerk.nl
info@flowhuiswerk.nl

