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Eerlijke prijzen en deskundig advies

INBRAAK PREVENTIE
VEILIGHEID//SLEUTELSERVICE
HOOGWAARDIG GEREEDSCHAP//IJZERWAREN

 ONDIEP ONDER WATER 

Joost verzamelde  

Utrechtse straatkunst

2  WIJKBUREAU NOORDWEST
Verbinding brengen 

tussen wijk en gemeente

 ONDERNEMEN
Lindy werkt en woont  

het liefst in onze buurt

 TALENT IN DE BUURT
Aranka wordt vrolijk  

van creëren

3 3 4

wij trakteren
   je graag!

Alsjeblieft,

Een 2e Goedemorgen    

     ontbijt gratis
Vrijplaats voor bagels, koffie & geluk.
Alles vers bereid, klaar terwijl je lacht.

Korting wordt verrekend bij inlevering van deze advertentie.

Amstersdamsestraatweg 302, Utrecht  
 

          UITGELICHT
OMLOOP – Als onderdeel van het vernieuwingsprogramma ‘Ondiep. Dorp in de stad’ Zijn de laatste Mitros-woningen  

aan de Omloop inmiddels gesloopt. Het hele project in de straten Omloop, Vijgenboomstraat en de Laan van Chartroise  

verloopt gefaseerd en wordt uiteindelijk in 2025 opgeleverd. Op pagina 3 Diana en Romy Kool die het oude huisnummer 

van oma, gevonden in het puin, krijgen aangeboden. Fo
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Knarrenhof voor senioren
Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente Utrecht meer moet gaan 
luisteren naar senioren en gaan bouwen waar vraag naar is. Voor 
deze belangrijke opdracht is de laatste jaren veel te weinig aandacht 
geweest. Utrecht moet specifiek inzetten op het bouwen van blij-
vend betaalbare, passende woningen voor senioren in de bestaande 
Utrechtse buurten. Wat ons betreft met gemeenschappelijke ruimtes 
voor ontmoeting en zorg dichtbij.

“Mijn moeder is pas verhuisd toen het 

te laat was”, zei de Utrechter Herman 

Vreugdenhil, toen ik hem vroeg wat 

hij vond van de huidige woningmarkt 

in Utrecht. Zijn moeder was behoorlijk 

eenzaam geweest de laatste jaren van 

haar leven. Eenzaam, omdat ze door 

lichamelijke ongemakken niet meer zo 

goed ter been was en niet makkelijk 

naar haar vriendinnen toe kon.

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 Cees Bos, fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht.

PRIKKELENDE
KWESTIES

kleine sociale bedoening. Een triest 

einde”, aldus Herman.

Ik hoor dit steeds vaker als ik met seni-

oren praat. Ouderen hebben het niet 

makkelijk als het om wonen gaat. Als 

de kinderen het huis uit zijn en de wo-

ning te groot is, vind dan maar eens 

een passende woning, die qua prijs 

en grootte bij je past, het liefst in de 

buurt die je kent, met zorg dichtbij.

Zoek je bijvoorbeeld via Woningnet, 

dan blijkt dat je je moet inschrijven. 

Om vervolgens achteraan op de elf 

jaar lange wachtlijst te belanden. En 

komt er dan een geschikte woning 

voorbij, dan blijkt deze te duur, of je 

kunt ervoor verhuizen naar de andere 

Ze woonde alleen in een te grote, 

dure eengezinswoning. Deze kreeg ze 

niet meer schoon, ze kreeg te weinig 

hulp. Tijdens een van de laatste keren 

dat ze met de was de trap opliep viel 

ze zich een ongeluk. Pas na een half 

jaar stress en ellende, is een passen-

de gelijkvloerse woning gevonden in 

IJsselstein, met zorg dichtbij. “Binnen 

een jaar was ze overleden, want ja: 

ze was weggerukt uit haar toch al zo 

kant van de stad. Naar een buurt waar 

je niemand kent. Of, nog erger, de 

seniorenwoning ligt in Benschop, want 

je inschrijving op Woningnet geldt 

voor de hele regio. Het is volkomen 

normaal dat je dan maar besluit in de 

woning te blijven wonen. Het is een 

negatieve keuze, want de wil om te 

verhuizen is er wel, maar het kan niet.

Op dit moment is de hoeveelheid 

geschikte en beschikbare seniorenwo-

ningen in Utrecht ondermaats. Als we 

seniorenwoningen gaan bouwen is dit 

niet alleen positief voor de senioren. 

We brengen er een verhuisketen mee 

op gang waarvan iedereen profiteert. 

Vertrekt een senior naar een passende 

kleinere woning, dan komt er een een-

gezinswoning vrij voor een gezin met 

kinderen. Dan komt het appartement 

van dat gezin vrij voor een jong stel en 

dan komen de twee studentenkamers 

vrij voor studenten en starters, die in 

Utrecht willen wonen. Win-win voor 

alle Utrechters!

En als ik het stokje mag doorgeven, 

dan doe ik dit graag aan Mahmut 

Sungur. Fractievoorzitter van Denk.
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Ik vind het belangrijk dat bewo-

ners zich inzetten voor elkaar en 

hun omgeving. Door hun inzet, 

deskundigheid en ervaring verbe-

teren plannen en uitvoering van 

de gemeente en andere partijen. 

Dat gaat niet altijd makkelijk, 

weet ik uit de praktijk.

Als bewoner was ik ook betrok-

ken bij de inrichting van mijn 

straat en voor woningbouw die 

ten koste ging van ruimte. Ik 

weet dus uit ervaring dat inbreng 

van bewoners waardevol is. En 

soms schuurt of botst dat met 

beleid of doel van een plan. Maar 

het werkt om toch vol te houden. 

Ook al lijkt het hopeloos en is 

het eindresultaat niet wat je zou 

willen, je hebt wel deelresultaten 

om tevreden mee te zijn. 

Het wijkplatform is één van de 

manieren waarin bewoners sa-

menwerken. Ook, of misschien 

wel juist, als dit onvoldoende in 

het beleid van de gemeente is 

meegenomen. Of het nu gaat 

om groen, een schone buurt of 

betrokken zijn in projecten zoals 

afvalinzamelingslocaties, bouw-

plannen en straatinrichting. 

Het wijkplatform bestaat uit 

mensen met voelsprieten in de 

wijk. Ze weten wat er speelt en 

ze kennen bewoners en onderne-

mers. Het is geen ‘vertegenwoor-

diging van de wijk’, maar het ver-

sterkt en bundelt de geluiden uit 

de wijk. Het kan de samenhang 

in de wijk vergroten. Het succes 

verschilt per wijk en is afhankelijk 

van de leden. Het wijkplatform 

mag het bestuur adviseren. Het 

college of ambtenaren geven 

hierop vervolgens een reactie. 

In Noordwest is veel behoefte 

aan meer groen en er zijn geluk-

kig ook veel groen-initiatieven. 

Verder vragen veilig verkeer, het 

bouwen van extra woningen 

en meer drukte in de openbare 

ruimte aandacht. Het wijkplat-

form zorgt ervoor dat bewoners 

elkaar makkelijker vinden en ge-

bruik kunnen maken van elkaars 

kennis en deskundigheid. Ben je 

betrokken bij het wijkplatform, 

dan zie je de overeenkomsten en 

verschillen tussen buurten en kun 

je van elkaar leren. 

Dus: wil je niet alleen voor je 

eigen buurt maar voor de wijk 

Noordwest iets te betekenen? 

Denk dan eens aan het wijkplat-

form. Samen sta je sterker! Meer 

weten of meedoen? Kijk op

www.utrechtnoordwest.nl of mail  

wijkplatform@utrechtnoordwest.

Samen sterk
Column
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KLEUR IN NOORDWEST 
MUURKUNST VERZAMELD  
ONDIEP – “De straten van Utrecht zitten vol met mooie dingen. Als je er 
maar oog voor hebt. Zo worden Ondiep en Pijlsweerd steeds kleurrijker! 
Als je ergens even niet bent geweest, staat er ineens een mooi nieuw 
kunstwerk op de muur.”

Aan het woord is Joost van Waert. Hij trok met zijn camera kriskras door de stad 

en vond telkens weer mooie nieuwe muurschilderingen, gevelstenen en allerlei 

andere mooie dingen in straten en pleinen, op blinde muren, verstopt in een 

steegje of hoog aan de gevel. “Het boek is één lange, verrassende wandeling 

door Utrecht, zowel door het centrum als door alle buitenwijken.”

De mooiste hiervan, meer de zeshonderd, verzamelde de oud-vormgever in het 

fotoboek MuurKunst in Utrecht. Veel van de kunstwerken vond hij in Ondiep en 

Pijlsweerd. Zo werd hij op de hoek Ondiep en Boerhavelaan onlangs nog verrast 

door een prachtige samenwerking van onze vriend Jan Heinsbroek en Philipp Jor-

dan die daar onder hun artiestennamen JanIsDeMan en Teddies in Space ‘ondiep’ 

uitbeelden. “De een het gedeelte onder water, de ander het deel erboven.”

Tekst: Thijs-Jan Lanning | Foto’s: Keetje van den Heuvel en Joost van Waert

 ‘Muurkunst in Utrecht’ is verkrijgbaar bij VVV Domplein en  

 in meer dan dertig boekwinkels in Utrecht en omgeving. 

Ina Massop is voormalig gebieds- 
manager voor Noordwest en nu  
manager van wijkbureau Noordwest. 

door: Ina Massop
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Je kent het vast wel...zo’n dag dat je 

eigenlijk geen zin hebt om de deur 

uit te gaan. Je beslist dat je het gaat 

doen met wat je in huis hebt. Ik had 

het volgende: 1 pak lasagnevellen. Een 

paar plakken en wat geraspte kaas. 

Wat restjes groente: uitje, knoflook, 

tomatensaus/puree, restje vlees van 

gister. Wat je maar hebt liggen denk 

ik zo. Fruit ‘t uitje en de knoflook, doe 

daar dan de restjes groente bij en je 

favoriete kruiden. Potje aan de pruttel 

en even proeven of het je bevalt. Vet 

een ovenschaal in smeer een dun laag-

je saus over de bodem. Dan een laag 

lasagnebladen, laagje saus, laagje bla-

den, laagje vulling, laagje bladen, en 

een laatste lepel saus. Daar overheen 

leg je een paar plakken kaas en afto-

ppen met de kruiden die je gebruikt 

hebt. Dit was de eerste keer dat ik zelf 

lasagne maakte. Ik vond het heerlijk 

en uitstekend gelukt en dat vonden 

ook de mee-eters van buurthuis De 

Uithoek op de 2e Daalsedijk. Kom je 

ook een keer mee-eten?

Coby’s Lasagne

kamer gezocht 
met aandacht
kamer gezocht 

kamersmetaandacht.nl

Hebben we je aandacht?

mijn huis  |  jouw thuis

Verhuur een kamer 
aan een jongere die nét 
even een tussenstapje 
nodig heeft om geheel 
zelfstandig te kunnen 
wonen.

HÉT ALTERNATIEF VOOR 
BOTOX, FILLERS EN 

PLASTISCHE CHIRURGIE!

€25 korting op je eerste 
Guinot Hydradermie behandeling

Maak nu een afspraak bij 
Karin van Santen: 06 12 29 06 12

Ondiep Zuidzijde 6 • Lumax gebouw unit 1.10 • 3551 BW Utrechtwww.estecarin.nl

Burgemeester Sharon Dijksma ging in september op bezoek bij op 
bezoek bij JoU in Ondiep en Speeltuin De Speelboom. Bij JoU ging zij in 
gesprek met jongeren over onder ander het mobiele buurthuis dat zij 
mede hebben ontworpen. In De Speelboom maakte zij kennis met een 
paar kinderen en met buurtbewoners achter de organisatie.

Burgemeester maakt kennis met 
mobiel buurthuis en speeltuin

“Toen ik vorig jaar de hekken om 

de woningen aan de Omloop in 

Ondiep zag staan, realiseerde ik 

me dat een mooie herinnering zal 

verdwijnen. “Diana Kool woont 

inmiddels met haar gezin in Maars-

senbroek, maar ze is opgegroeid in 

Ondiep. “Mijn oma woonde ruim 

vijftig jaar in een bovenwoning aan 

de Omloop. Ook haar zes kinderen 

groeiden er op. Zelfs ik heb er als 

baby een tijdje met mijn ouders ge-

woond.” Het zijn de verhalen over 

vroeger die Diana’s 18-jarige doch-

ter Romy deden besluiten contact te 

zoeken met Mitros met de vraag of 

ze het huisnummer mag hebben.  

En zo geschiedde.

Leesgroepen in bibliotheek
De leesgroepen in de bibliotheek gaan 

weer van start. Gilde Utrecht verzorgt 

samen met de Bibliotheek Utrecht 

laagdrempelige leesbijeenkomsten 

voor mensen met een niet-Nederland-

se achtergrond. 

Voor 10 euro per half jaar kan worden 

deelgenomen aan een leesgroep. 

030-737 02 02
WWW.SENSUITVAARTEN.NL

Liefdevol maatwerk

sen Watertoren en het spoor. Ze kreeg 

uitleg over hoe de bewoners zelf het 

sociaal beheer op zich hebben geno-

men. Ook hier wordt samengewerkt 

met JoU en daarnaast het buurtteam, 

de huisartsenpraktijk, het wijkbureau 

en de wijkadviseur. 

Mail ideeën voor de buurthuis-bus 

naar hassan.touh@jou-utrecht.

nl of stuur op Instagram een DM 

naar @jou_ondiep.

MOBIEL BUURTHUIS
Sinds half oktober rijdt het mobiele 

buurthuis rond in Ondiep en Pijls-

weerd. Met ‘JoU on the move’ willen 

jongerenwerkers jongeren bereiken 

die niet zo makkelijk naar buurthuis 

De Speler of de grote JoU-activiteiten-

bus kunnen komen. 

Jongeren waren actief betrokken bij 

de inrichting van de bus. En samen is 

bus omgebouwd tot mobiel buurthuis. 

De bus is bedoeld als extra voorziening 

voor de wijk en gaat zo’n drie tot vier 

dagen per week naar verschillende 

locaties in Ondiep en Pijlsweerd. Initia-

tiefnemer Hassan Touh roept jongeren 

en wijkbewoners op om vooral met 

ideeën te komen voor de bus.

SPEELTUIN
De burgemeester maakte ook kennis 

met de medewerkers van speeltuin De 

Speelboom in de ‘vergeten buurt’ tus-

         VERVOLG SLOOP OMLOOP: 
          HUISNUMMER VAN OMA

Als bewoner van een kamer met 

aandacht bouwt een jongere onder 

begeleiding van een hulpverlener en 

met persoonlijke aandacht van de 

verhuurder en/of van inwonende huis-

genoten, een eigen netwerk op om op 

terug te vallen. De jongere is op zijn 

beurt weer bereid om een wederdienst 

te doen zoals een klusje in huis. 

Kijk voor meer informatie en data 

van informatiebijeenkomsten op 

www.kamersmetaandacht.nl

NOORDWEST - Stichting Kamers met Aandacht is op zoek naar kamers 
voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten of 
dak- of thuisloos zijn en nog net niet zelfstandig kunnen wonen. 

‘Kamers met Aandacht’ gezocht

Diana en Romy ontvangen het huisnummer van Eelco IJtsma, projectmanager bij Mitros.

Deelnemen of ken je iemand die 

dit zou willen? Stuur een mailtje 

naar: balie@gildeutrecht.nl. 

Zelf leescoach worden? Via Gilde 

Utrecht krijg je een training en je 

enthousiasme doet de rest.  

Meer info: www.gildeutrecht.nl

‘Deze omgeving heeft echt álles’

Samen met haar team zet ze zich in 

om mensen zich in Noordwest thuis 

te laten voelen. Ze taxeert, verkoopt, 

koopt huizen aan én denkt mee over 

de inrichting. Iets wat in de huidige 

woningmarkt een noodzakelijkheid is 

geworden. Het is namelijk niet altijd 

mogelijk om álles wat iemand wenst te 

vinden in een betaalbare woning. Een 

bad én een grote tuin? Nee, woning-

zoekers moeten compromissen sluiten.

“Dat is de belangrijkste tip voor wo-

ningzoekers: denk goed na over wat 

je echt belangrijk vindt in een thuis. 

In welke wijk wil je wonen, in wat 

AMSTERDAMSESTRAATWEG – Vanaf het eerste moment dat ze voet 
aan de grond zette in Utrecht, voelde Lindy Hendriks (28) zich thuis. De 
eigenaresse van Gusto Casa helpt al ruim zeven jaar ook anderen zich te 
vestigingen in de Domstad. Sinds drie jaar doet ze dat vanuit haar eigen 
makelaarskantoor. Vooral in Noordwest, de plek die haar hart verover-
de. “Deze omgeving heeft echt álles.”

Buiten is het druk, de avondspits staat 

op het punt los te barsten. Scooters 

crossen langs, auto’s en fietsers razen 

voorbij. Van die drukte is in het kan-

toor van Gusto Casa, pal aan de Am-

sterdamsestraatweg, niks te merken. In 

deze oase van rust, kijkt Lindy met een 

glinstering in haar ogen naar de men-

sen die gehaast haar zaak passeren. 

voor type huis? Hoeveel ruimte heb je 

nodig? Hoe ziet jouw ideale weekend 

eruit? Wat vind je belangrijk in het 

leven? Onze taak is het dan om samen 

te kijken naar de mogelijkheden. Met 

slimme aanpassingen kunnen we ge-

lukkig veel realiseren.” Ze lacht. “Dat 

is misschien wel het leukste van het 

vak: een berichtje van iemand die laat 

weten hoe blij ze zijn dat we zo heb-

ben meegedacht. Het is gelukkig dus 

écht nog mogelijk je droomhuis  

te vinden.”

In die persoonlijke aanpak zit haar 

meerwaarde, denkt Lindy. En in het 

feit dat haar team alles weet over wat 

er zich afspeelt in de wijk. Zo wordt er 

altijd adequaat meegedacht met de 

wensen van haar klanten. 

Maar er is nóg iets wat haar werk-

plezier vergroot: het prettige contact 

dat ze heeft met de andere onder-

nemers in de straat. Weer verschijnt 

een glimlach op haar gezicht. “Het 

is bijzonder om te merken hoe hard 

iedereen werkt om van deze straat 

en de omliggende wijken een succes 

te maken. Nieuwe bedrijven worden 

niet gezien als bedreiging, maar juist 

als een verrijking. Iedereen staat voor 

elkaar klaar en helpt elkaar verder. 

Ja, het is en blijft de plek waar ik het 

liefst werk.” 

Tekst: Mirjam Liefbroer

Foto: Robert van Rooijen

“Ik ben iedere keer weer verrast over 

wat dit gebied te bieden heeft. Je 

hebt hier mooie woonwijken, leuke 

winkels, hippe tentjes. Het is super 

centraal én authentiek. Dat is dan ook 

de reden dat wij hier graag wonen 

en werken. Er staat hier de komende 

jaren zoveel moois te gebeuren. We 

willen hier dan ook niet meer weg.”

Natuurlijk is deze locatie niet alleen 

maar daarom gekozen. Ook samen-

werkingspartners Dock en jongeren-

werk (JoU) werken van daaruit, op de 

begane grond bevindt zich het buurt-

huis en ook Ludens kinderopvang 

heeft er een plek. 

ONTMOETINGSPLEK
Het wijkbureau heeft dus een thuis 

gevonden in een belangrijke ontmoe-

tingsplek in de wijk. Dat vindt ook 

wijkmanager Ina Massop. “Ontmoeten 

en verbinden, is een belangrijke rol 

van het wijkbureau. Oog hebben voor 

wat er speelt in Pijlsweerd, Ondiep en 

Zuilen, signalen oppakken en binnen 

de gemeentelijke organisatie agende-

ren. Het is niet altijd makkelijk dingen 

te veranderen en te verbeteren.  

Ook wij hebben te maken met regels 

en beleid. Maar we kijken steeds of 

iets mogelijk gemaakt kan worden. 

Dat vraagt geduld en vooral vertrou-

wen. Juist ook van bewoners  

en ondernemers.”

AANSPREEKPUNT 
Het wijkbureau is hét gemeentelij-

ke aanspreekpunt voor bewoners en 

ondernemers uit de wijk. Het deelt 

nieuws en andere ontwikkelingen 

over de wijk en is het eerste aan-

spreekpunt van de gemeente. “Afhan-

kelijk van de vraag, kijken we of wij 

direct van dienst kunnen zijn of dat 

Wijkbureau: verbinden tussen wijk en gemeente
THORBECKELAAN - Wijkbureau Noordwest vind je sinds eind mei in 
buurtcentrum De Speler. Hartje Ondiep, tegenover sportpark Wesley 
Sneijder. Een historisch locatie waar in 1958 de zegereeks begon van 
DOS richting het landskampioenschap voetbal 1959.

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

Ondernemen in Noordwest: Gusto Casa

Royaards van den Hamkade 13-2
€ 285.000 k.k.

Oppervlakte: 70 m2
Info: www.a-m.nl

we contact leggen met de juiste afde-

ling binnen de gemeente of met een 

van onze partners in de wijk.” 

BUURTOVERLEGGEN
Het wijkbureau zet zich gevraagd en 

ongevraagd in om vraagstukken in 

de wijk verder te brengen. Dit is de 

ene keer zichtbaar en de andere keer 

gebeurt dit achter de schermen. Ina: 

“Zo hebben we geholpen speelplaats 

de Kameleon in Pijlsweerd op de 

kaart te zetten en faciliteren we de 

opstart van het wijkplatform. Vanuit 

het initiatievenfonds helpen we mee 

Vlnr: Dominique Prenen (gebiedsmanager veiligheid), Lemke Staring (wijkadviseur), Hester 

Verschoor (wijkadviseur), Paul van der Heijden (aanspreekpunt), Nelleke Sontrop (aanspreek-

punt), Ina Massop (wijkmanager), Joke Alberts (communicatieadviseur), Ellen Lauffer  

(aanspreekpunt), Leo Faber (openbare orde en veiligheid), Aart jan Voogt (wijkadviseur).  

Niet op de foto: Sibel Sukan (communicatieadviseur) en Vincent Heus  

(gebiedsmanager veiligheid)

met het realiseren van geveltuintjes, 

de buurtoverleggen, aan buurtkranten 

zoals de Noordwester en het Zuilens 

Magazine en ook met activiteiten  

zoals Kerst in het Julianapark.” 

Tekst: Joke Alberts-Boon

Foto: Wijkbureau Noordwest

U vindt wijkbureau Noordwest 

in De Speler, Thorbeckelaan 18b 

(Ondiep)

Bereikbaar via 14030 of:

noordwest@utrecht.nl.

nl
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Dé digitaal en 
offsetdrukker 
van Utrecht.

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

ONDIEP ZUIDZIJDE – Achter elke voordeur in Ondiep en Pijlsweerd 
wonen of werken mensen. Ieder met een eigen verhaal. In de Noord-
wester nemen we een kijkje bij de mens achter de deur. Deze keer deed 
Karin van Santen de deur van haar beautysalon Estécarìn Beauty in het 
Lumaxgebouw in Ondiep voor ons open.

Geboren en getogen in Utrecht, groei-

de Karin op in het centrum. Na meer 

dan 25 jaar met haar beautysalon in 

Oog in Al te hebben gezeten, fietst 

ze nu elke dag vanuit de Dichterswijk 

naar Ondiep. “Ik huurde een ruimte 

in een kapsalon. Maar ik was toe aan 

een rustiger plek. Op het Lumaxge-

bouw was ik meteen verliefd. Ik zag 

de inrichting gelijk voor me. Nu heb 

ik prachtige grote ramen, een ruimte 

vol planten en er is veel minder lawaai 

dan in mijn oude ruimte. Lekker rustig 

voor mijn klanten.”

Karin is gespecialiseerd in zichtbare 

huidverbetering en anti-aginghuid-

behandeling, zonder botox, fillers of 

plastische chirurgie. Ze praat graag 

met haar klanten. “Onze gesprek-

ken scheppen een band. Er zijn zelfs 

vriendschapen ontstaan. Ik kom wel 

eens op een verjaardag en voor mijn 

eigen housewarming heb ik zelfs klan-

ten uitgenodigd.”

Een groot deel van Karins klanten-

kring kwam mee vanuit Oog in Al. “Ik 

vond het best even spannend, want 

de meeste klanten wonen daar. Dat ze 

het ervoor overhebben om op de fiets 

of in de auto te stappen en hierheen 

te komen, is een groot cadeau.”

Karin haalt haar energie ook de buurt 

waar ze nu werkt. “Oog in Al is ge-

zellig, maar Ondiep is veel diverser. 

Deze buurt is een afspiegeling van de 

samenleving. Ik heb hier nog een hoop 

te verkennen, maar ik ben al een keer 

bij het eet- en drinklokaal De Straat-

weg geweest. Heel leuk!”

“Ik waardeer Utrecht steeds meer. 

Toen mijn vriend drie jaar geleden bij 

mij in Utrecht kwam wonen, ging ik 

mijn eigen stad door zijn ogen bekij-

ken en zag ik pas hoe mooi en uniek 

die oude huizen eigenlijk zijn. Wauw!”

Tekst: Leonie Paauwe

Foto: Merel van Kuijen

Noordwest Thuis Best

Al in groep 5 draaide ze een musical in 

elkaar én overtuigde ze haar klasgeno-

ten eraan mee te doen. Daarna bouw-

de ze aan een lang CV met daarin 

onder andere tien jaar dwarsfluit- en 

piccolospel, danslessen en opleidingen 

aan Fontys en de Amsterdamse Hoge-

school. “Het maakt me vrolijk om iets 

uit niets te creëren en dat te laten zien 

aan het publiek.”

Aranka wordt vrolijk van creëren! 
Talent in de buurt

Wat de toekomst brengt, weet ze niet. 

“De wereld van het theater is hard. Je 

krijgt weinig betaald, je gaat van audi-

tie naar auditie en je hoort vaker ‘nee’ 

dan ‘ja’. Je moet een enorm doorzet-

tingsvermogen hebben, wil je succes-

vol worden.”

Toch ligt haar liefde bij de kunsten. 

“De afgelopen tijd heb ik testen ge-

daan om te kijken wat me het meeste 

ligt. Daaruit komen toch steeds mu-

ziek, dans en theater uit naar voren. 

Hiervan mijn carrière te maken lijkt 

nog steeds de juiste keuze te zijn.”

De korte tijd bij de Nederlandse 

Reisopera bracht haar wel haar mooi-

ste herinnering. “Tijdens één van de 

repetities deed ik een choreografie 

met een partner waarin een spin zat. 

Ik werd rondgedraaid, zag de hele 

zaal aan me voorbijflitsen en dacht: 

‘Hier zitten straks allemaal mensen’. 

Dat was overweldigend.”

Tekst: Leonie Paauwe

Foto’s: Merel van Kuijen en 

Richard Hoogendijk

Oude tijden

een fraaie muurschildering op de 

zijgevel van de foto waarop Anton op 

oudejaarsdag 1965 zijn eigen straat-

naambord schroeft? 

Het zou een mooie herinnering in 

Ondiep zijn aan de judoreus. Helemaal 

OMLOOP - Doodzonde toch dat 
op steeds meer plekken in de 
stad naoorlogse woningen wijken 
voor nieuwbouw? Zo ook in onze 
buurt: de sloop van de complete 
Omloop is inmiddels begonnen, 
inclusief het stukje Anton Geesin-
kstraat met dezelfde woningen. 

Smaken verschillen, maar veel mensen 

vonden de rijen duplexwoningen uit 

1950 best mooi. Op de lelijke kunststof 

kozijnen na. Met een beetje goede 

wil hadden ze best opgeknapt kunnen 

worden maar nee, dat zat er niet in. 

Was het geen goed idee geweest als 

op zijn minst het blok aan de Anton 

Geesinkstraat was blijven staan? Met 

OTTERSTRAAT – Dansen en zingen 
wilde ze altijd al. Met een moeder 
als dansdocent en een vader bij 
de muziekvereniging, is Aranka 
Bonants (26) geboren voor thea-
ter en muziek. Colofon 
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Wat is er te doen in onze buurt?
BUURTOVERLEG PIJLSWEERD
Dinsdag 30 november om 20.00 uur in 

EKKO Bemuurde Weerd Westzijde 3.

Info: rsteinebach@dock.nl. 

BEHEERGROEP HOOGSTRAAT
Maandag 22 november om 19.30 uur 

in Stella Maris, Jagerskade 4.

Info: bc-hoogstraat@ziggo.nl

hard nodig nu zijn sportschool net zo 

onherkenbaar verbouwd wordt als de 

Omloop. En als het niet kan, dan de 

muurschildering maar op een mooi 

plekje in de buurt. 

Tekst: Jos van Sambeek

Foto’s: Utrechts Archief 
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Na haar afstuderen deed ze met succes 

auditie bij de Nederlandse Reisopera. 

Als jongste van het dansensemble zou 

ze meereizen langs de grootste thea-

ters van Nederland. Tot corona roet in 

het eten gooide.

Met de grote optredens nog in het 

verschiet, zat Aranka niet stil. Ze gaf 

les op de balletschool van haar moe-

der en maakte samen met haar en de 

leerlingen een film, ter vervanging van 

de geplande eindmusical. Daarnaast 

werkt ze bij de GGD. “De afgelopen 

tijd was pittig en onzeker. Het aanzet-

ten van een DVD, CD of livestream is 

anders dan de ervaring van een evene-

ment. Het geeft veel minder energie.”

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Op het spreekuur van Klaas  

Verschuure kun je terecht met vragen 

en ideeën over onze wijk. Voor meer 

informatie en aanmelden ga naar: 

www.utrecht.nl/noordwest.

Sub-lokale nieuwsgerichte wijkberichten 

- ongeadresseerde uitgaven die met een 

frequentie van maximaal enkele keren 

per jaar gratis huis aan huis worden ver-

spreid in één wijk of buurt, mogen huis 

aan huis worden bezorgd. Zie hiervoor 

afvalstoffenverordening Utrecht 2010, 

artikel 23 a lid 2 b.


