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Redactie
Wil je winnen? We geven een prijs 
weg! Er is een Mens en Wijk-jubileum-
boek en één theaterkaartje voor 6  
november beschikbaar voor de 
voorstelling FLAT (zie p 14) voor 
de lezer die met het beste com-
pliment komt voor Mens en Wijk! 
Waarom vind jij Mens en Wijk een 
goed magazine? Wat vind je goed? 
Waarom? Mail je compliment naar  
info@mensenwijk.nl.
Niet gewonnen? De beste tien  
krijgen zowieso een uniek Mens en 
Wijk jubileumboek. Vergeet dus niet 
in de mail je adres te vermelden! 
Kinderopvang Mini Stek (van de 
leuke kinderdagverblijven en BSO 
MikMak) heeft ook een feestje: ze 
bestaan 25 jaar! Bij deze van harte 
gefeliciteerd!

Colofon
www.mensenwijk.nl / info@mensenwijk.nl

Hoofdredactie: Puck ’t Hart 
Eindredactie: Stephanie de Blieck
Drukwerk: Drukwerkconsultancy
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REDACTIE: Puck ’t Hart, Peter Boer, 
Maurice Hengeveld, Fien van Walbeek, 
Yvonne van Zaanen, Vicky Pronk,  
Helen Kret, Wendy van Zanten, Fred 
Penninga, Tieneke de Groot en  
Anne-Marie de Ruiter.

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit 
de wijken Tuindorp, Tuindorp-Oost, 
Voordorp, Tuinwijk, Vogelenbuurt,  
Wittevrouwen, Lauwerecht, Staats- 
liedenbuurt, Zeeheldenbuurt, Henge-
veldstraat en omgeving Huizingabuurt.

Gastmaal
Simone en haar broer Erik begonnen in 2006 met Gastmaal Traiteur, lekkere 
afhaalmaaltijden aan het Griftpark. Het liep storm en dikke rijen stonden 
tot buiten. Inmiddels hebben ze Gastmaal Café ertegenover, het café waar  
iedereen op weg naar de stad of terug van de stad nog even neerstrijkt. Daar-
naast hebben ze de Keuken van Gastmaal, een gezellig restaurant aan de Bilt-
straat waar chefkok Erik de scepter zwaait. Simone's man Edgar is ook aan boord 
gestapt, samen met een kokende nicht. Gastmaal is dus een echt familiebedrijf.

Gezond eten, bij voorkeur biologisch, met lokale en duurzame producten, staat hoog 
in het vaandel bij Gastmaal. En dat doen ze samen, als familiebedrijf, in goede  
harmonie. De Gastmaal Traiteur bezorgd nu sinds kort ook aan huis. "We kennen  
allemaal onze stressdagen, als je van tevoren al weet dat koken lastig wordt. Op zo'n 
dag kan een maaltijd van ons uitkomst bieden. Het is lekker en gezond, en je hoeft 
hem alleen maar even op te warmen, daardoor blijft er genoeg tijd over om thuis 
gezellig bij te praten. We hebben meestal zo'n zes maaltijden om uit te kiezen, dus er 
zit altijd wel wat bij. En de maaltijden worden met de fiets bezorgd, dus daarin zijn 
we ook duurzaam."

Bij Gastmaal Café kan je ook heerlijk dineren en lunchen, de beroemde makreel- 
rillette, salades, heerlijke tosti's op zuurdesembrood en alles is van goede kwaliteit. 
Op de avondkaart staan spannende gerechten, veel vegetarische opties en alles past 
goed bij de natuurwijnen die ze schenken. "We zijn niet alleen een wijncafé, we heb-
ben ook goede koffie! Een stel uit Tuindorp komt hier drie keer per week caffè latte 
drinken, dat is hun verwenmomentje. Wordt Gastmaal ook jouw verwenmomentje?"

GASTMAAL TRAITEUR, Griftstraat 1, 030-265 8020, www.gastmaaltraiteur.nl
GASTMAAL CAFE, Griftstraat 2, 030-271 8200, www.gastmaalcafe.nl
DE KEUKEN VAN GASTMAAL, Biltstraat 5, 030-233 4633, www.dekeukenvangastmaal.nl

Bijzondere 
ondernemer

Puck ’t Hart, 
uitgever Mens en Wijk

Heb je nieuws? Meld het ons!
Mail: info@mensenwijk.nl
www.mensenwijk.nl
Facebook.com/mensenwijk
Twitter: @mensenwijk

Woon je in Noordoost en heb je geen nee/nee- 

sticker maar ontvang je toch geen Mens en 

Wijk? Meld het, we bezorgen deze na!
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Intensieve huiswerkbegeleiding 

en bijles voor leerlingen van 

VMBO-TL, HAVO, 

VWO en Gymnasium

De Vooysplantsoen 53-54

3571 ZS Utrecht

030-636 85 10 / 06-225 005 34                             

info@matchpoint.nu

www.matchpoint.nu

Ook geopend op zondag!



Een warme zomer
Afgelopen zomer stond in het  
teken van het heerlijke weer. 
Als ik met temperaturen 
als die van afgelopen 
zomer door onze wijk 
fiets, heb ik af en 
toe het idee dat ik 
op vakantie ben in 
een willekeurige 
mediterrane stad. 
Het leven lijkt zich 
te verplaatsen naar 
de straat, er wordt 
gezwommen bij ‘het 
sluisje’, bij Roberto’s 
staat de rij tot laat bui-
ten en er strijkt zelfs een 
heuse buurtcamping neer in 
het Griftpark. Noordoost op een 
manier waar ik van binnen en van buiten 
warm van word. 

Wat ook opviel, was dat er veel mensen op vakantie  
waren de afgelopen tijd. Als ik zelf op vakantie ben, zie ik in  
andere steden vaak dingen die ik in Utrecht ook wel mooi 
zou vinden. Van mooie indrukwekkende speeltuinen die 
door buurtbewoners zelf zijn opgeknapt tot inspirerende 
wandelroutes langs minder bekende plekken in een wijk. Dit 
maakt mij benieuwd of er ook andere mensen zijn die afge-
lopen vakantie iets zijn tegengekomen dat ze ook zouden 
willen in Noordoost. Mocht dat zo zijn, neem dan gerust 
een keer contact op en dan kunnen we uitzoeken of het 
mogelijk is dat idee ook in onze wijk te realiseren. 

Sinds een aantal weken weten we ook dat DOCK het  
welzijnswerk gaat uitvoeren vanaf 1 januari in alle Utrecht-
se wijken. Dus ook in Utrecht Noordoost. Wat dit precies 
gaat betekenen, weten we nog niet. Bij Wijk&co gaan we er 
de komende tijd alles aan doen om ervoor te zorgen dat de 
overdracht zo soepel mogelijk zal verlopen en hierin werken 
we ook zoveel mogelijk samen met DOCK. 

We zullen iedereen op de hoogte houden van de nieuwe 
ontwikkelingen en als er vragen zijn dan horen we dat 
ook graag. Zelf hoop ik inspirerende ideeën met jullie te  
bespreken die van Noordoost een nog mooiere wijk kunnen 
maken. 

Justin van Riel
Justin.vanriel@wijkenco.nl
06-2365 2409

Wijk & co
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Buurt Mobiel zoekt chauffeurs
Stichting Buurt Mobiel zorgt ervoor dat ouderen en mindervaliden op 
een makkelijke en betrouwbare manier korte ritjes kunnen maken. 
Dat gebeurt nu al in Overvecht. En binnenkort in Noordoost. Om dit 
mogelijk te maken zoeken wij (vrijwillige) chauffeurs.

Ook vrijwilliger worden?

Kijk op www.buurtmobiel.com

Wist je 
dat… 
 
je als vrijwilliger gratis workshops 
kunt volgen bij Vrijwilligercentrale 
Utrecht? Bekijk ons aanbod op: 
www.vcutrecht.nl/workshops 
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Veemarkt

Veemarkt is een gemengde stedelijke 
woonwijk met huurwoningen en koop- 
woningen. Ook is er een wooneenheid van 
Axion, voor mensen met dementie. Er zijn 
gezinswoningen en appartementen. En 
dan heb je ook nog de unieke woningen 
van Kas&Co, voor meergeneratiewonen.
Er zijn deelauto's, gezamelijke tuinen etc. 
Er wonen veelal gezinnen, maar ook 
ouderen en studenten. De woning-
dichtheid is ongeveer 50-55 woningen 
per hectare. Ter vergelijking: in Voor-
dorp en Tuindorp is de woningdicht-
heid ongeveer 35-40 woningen per  
hectare en Wittevrouwen zit op 80  
woningen per hectare.

Straatnamen
De straatnamen in de Veemarkt zijn in 
2012 bepaald op basis van een wedstrijd. 
Bewoners van Utrecht konden hun stem 
uitbrengen op verschillende voorstel-
len. Het thema 'dieren' had uiteindelijk 
de meeste voorkeur, met een sterke link 
naar de veemarkt. Vandaar de Lakenvel-
derstraat, Blaarkoppen etc.

Bewoner van het eerste uur
Wij schreven in Mens en Wijk al over de Vee-
markt in voorjaar 2015, en de bewoner die 
we toen hebben geïnterviewd, hebben we 
weer opgezocht. We zijn benieuwd of alle  
verwachtingen zijn uitgekomen.

Leontien Fliek kwam drie jaar te-
rug zwanger op de Veemarkt (in Oase)  
wonen met haar man Maarten en zoontje 
Luuk. Inmiddels is Luuk 5 jaar en gaat 
hij naar de basisschool. Zoon Merlijn is 
alweer bijna 3 jaar. "Het wonen hier is 
wel ongeveer wat we hadden verwacht. 
Het bevalt goed. De ligging van de wijk 
is gewoon heel gunstig: vlakbij de stad 
en ook lekker snel buiten. Het uitzicht 
over het water vanuit de keuken is echt 
een cadeautje. Hoewel we blij zijn met 
het speeltuintje op het binnenterrein 
van Oase, speelt Luuk ook erg graag hier 
voor, bij het water. We varen vaak met 

TEKST PUCK 'T HART FOTO'S YVONNE VAN ZAANEN

Duurzame wijk met unieke woonvormen

De wijk Veemarkt is een unieke en duurzame woonwijk met ongeveer 700 
woningen. Verschillende sportvoorzieningen: de sportclubs USV Hercules, 
Sporting '70, VV Voorwaarts en tennisvereniging Iduna en Voordorp Fitness 
op loopafstand. En binnenkort een nieuw groot winkelcentrum op De Gaard. 
Het centrum van Utrecht is op fietsafstand en de wijk ligt vlak bij de snelweg 
en aan de rand van de stad; je bent dus ook snel in het groen. Inmiddels is 
ongeveer driekwart van de woningen opgeleverd. September 2019 zullen alle 
woningen zijn opgeleverd.

“Het uitzicht over het 
water vanuit de keuken 
is echt een cadeautjeˮ
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onze rubberboot over het water. Op het 
binnenterrein is het toch altijd uitkij-
ken voor de auto's en er is erg weinig 
schaduw. We hebben daar wel wat plata-
nen staan, dus wellicht dat er volgende  
zomer wat schaduw is. En aan de rand 
van de wijk is zojuist een hele mooie 
nieuwe speeltuin gekomen! Erg leuk! Mijn  
verwachtingen waren hoog, van contac-
ten met andere ouders, maar ik merk dat 
ik zelf toch minder behoefte heb aan al 
die reuring. Eens per jaar hebben we een 
Oase-feest met barbecue en springkus-
sen. Verder passen we weleens even op 
elkaars kinderen.

Over het algemeen is het een hele mooie 
wijk geworden. Ik vind zelf het grijze 
blok wat minder mooi, maar nu daar van 
alles omheen komt en wat groen bijkomt,  
is het wel beter. Rondom de wijk komt 
een hele groenstrook, die is nu bijna af." 

Superloft krijgt prijs!
Het mooie glazen gebouw vooraan links 
op de hoek van de Sartreweg en de  
Kardinaal de Jongweg, Superlofts, heeft 
pas geleden de prijs ‘beste gebouw 2018’ 
in de categorie ‘particuliere woonbele-
ving’ van de Bond van Nederlandse Archi-
tecten gekregen. 

Participatie
De wijk Veemarkt is mede gevormd door 
participatie. Iedereen die destijds wilde, 
kon meedenken. Potentiële bewoners, 
buurtbewoners, sportverenigingen en 
volkstuinders, vrijwilligers uit het aan-
grenzende natuurgebied, maatschappe-
lijke partijen, ontwikkelaars en vastgoed-
beheerders, architecten en deskundigen 
van diverse disciplines. 

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid scoort 
de Veemarkt goed. De DPL (Duurzaam-
heidsPrestatie op Locatie) is een 7,9 
geworden. Dat is de op een na hoogste 
score ooit behaald onder 130 gemeten 
wijken. Alle huizen op de Veemarkt heb-
ben goede isolatie, de meeste huizen 
hebben zonnepanelen en een aantal is 
zelfs energieneutraal. Wie wil nu niet  
wonen in zo'n hippe eigentijdse wijk?

Veemarkt geschiedenis
De eerste veemarkt in Utrecht was in 1450 op de Neude. In 1965 
had Nederland nog zeventien veemarkten, waarvan Utrecht de vierde 
plaats innam. Op de Voorveldse Polder werd de Veemarkt een groot 
overdekt complex, dat van 1970 tot 2012 gebruikt werd, ook voor  
andere markten, zoals antiekmarkten. 
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TEKST EN FOTO TIENEKE DE GROOT

Natuur 
een toefje zwavelgeel

De weg door Park de Berekuil ligt  
regelmatig op mijn route richting stads-
centrum. Een paar jaar geleden doken 
in de berm zo’n tweehonderd dikke 
dode boomstammen op. Neergelegd als  
versiering, om wildparkeren te voor-
komen, of om ecologische redenen. 
Een combinatie van die drie kan ook. 
Gaandeweg kleurden deze stammen 
steeds groener vanwege de uitbundige 
begroeiing met mossen. 

Uiteraard verdroogden en vergeelden 
deze minilandschapjes tijdens de afge-
lopen gort- en gortdroge zomer. Maar 
toen kwamen de zeer gewenste regen-
buien langs, en eind augustus werd een 
deel van de boomstammen verfraaid met 
diverse soorten paddenstoelen. Van die 
lastige soorten die nauwelijks op naam 
te krijgen zijn. Ook zaten er op zo’n vijf-
tien stammen halfronde, fel geeloranje 
gekleurde zwammen bij. Met zo’n kleur 
kan je niet anders genoemd worden dan 
zwavelzwam! 

Zwavelzwammen zijn houtzwammen; dat 
zijn paddenstoelen die op levende of 
dode bomen groeien. En ze behoren tot 
de parasieten. Als je in een boom kerft, 
of er met een maaimachine tegenaan 

rijdt, kan de zwavelzwam ‘binnenkomen’ 
en de boom infecteren. Via een uitge-
breid netwerk aan schimmeldraden leeft 
de paddenstoel van het kernhout van de 
boom. Je snapt, als je van binnenuit op-
gevreten wordt, word je daar niet sterker 
van. Het hout verpoedert op den duur 
zelfs. Bij een storm kan zo’n aangetaste 
boom makkelijk omvallen. In dit geval 
liggen de stammen al. Dat scheelt.

De zwavelzwam staat hier in den lande 
te boek als een niet betrouwbare con-
sumptiepaddenstoel. Sowieso moet je 
ze nooit rauw naar binnen werken, maar 
dan nog schijn je misselijk of duizelig te 
kunnen worden na de juiste bereiding. In 
Engeland wordt hij ‘chicken of the woods’  
genoemd en belanden jonge exemplaren 
als vleesvervanger op menig bordje. 

Toen ik na een paar dagen besloot ze op 
de foto te zetten, bleek er een gastro-
nomische paddenstoelliefhebber langs 
geweest te zijn. Alle zwavelzwammen (!) 
waren afgesneden en meegenomen (zie 
de snijsporen op de foto). Wellicht om 
er goede sier mee te maken in een uniek 
herfststoofpotje. Moet ik nu hopen dat de 
misselijkheid is meegevallen?

De huis-aan-huisbezorging van Mens 
en Wijk in Votulast (Vogelenbuurt, 
Tuinwijk, Lauwerecht en Staatslie-
denbuurt) wordt tegenwoordig heel  
enthousiast gedaan door de leuke 
jonge organisatie Serve the City.

Serve the City Utrecht is een vrijwilligers- 
organisatie bestaande uit jongeren. 
Jonge mensen (16-25 jaar) zetten zich 
vrijwillig in voor mensen in Utrecht die 
weinig tot geen netwerk hebben en 
die hulp of wel wat aandacht kunnen  
gebruiken. Bijvoorbeeld een student 
die een boodschap doet voor iemand 
die dat niet meer zelf kan, een jonge  
scholier die een kopje koffie drinkt met 
een oudere die veel alleen zit, jongeren 
die spelletjes spelen met mensen met 
een verstandelijke beperking of een  
jongen uit Syrië die een tuintje opknapt 
van iemand die fysiek beperkt is.

Wij van Serve the City vinden het  
ontzettend belangrijk dat niemand al-
leen is en dat mensen die hulp nodig 
hebben, dit ontvangen. Omdat we  
ontmoeting en de sociale cohesie in de 
stad belangrijk vinden, dragen we Mens 
en Wijk een warm hart toe. We vinden 
het dan ook erg tof dat we voor de  
zomer dit wijkblad rond konden brengen 
met een groep vrijwilligers (zie foto). 
Het grootste deel van deze vrijwilligers 
zijn statushouders (vluchtelingen die 
een status hebben gekregen) die zich 
graag inzetten voor kwetsbare burgers. 
Ook dit nummer van Mens en Wijk is 
weer door deze toppers bezorgd. Geef 
ze even een schouderklopje of een high 
five als je ze tegenkomt.
 
Meer informatie over Serve the City is te 
vinden op www.stcutrecht.nl
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“Noordoost is echt 
uniek door al die 
verschillende 
buurten!”

FOTO VICKY PRONK TEKST PUCK 'T HART

Linda Voortman (39) is onze nieuwe 
wijkwethouder. Van 2010 tot 
2018 was Linda lid van de Tweede  
Kamer voor GroenLinks. Sinds 7 juni 
2018 is ze wethouder in Utrecht. 
Ze woont ruim tien jaar in Zuilen 
(Noordwest) samen met haar man 
en dochter van vier jaar. In Noord-
oost komt ze graag in het Griftpark.
 
Als wijkwethouder vindt Linda het 
van belang dat buurtbewoners betrok-
ken zijn en blijven bij de wijk. Heb je 
een wens of een idee? Kijk dan of het  
Initiatievenfonds je daarbij kan  
helpen. 
Tijdens het wijkspreekuur is de wet-
houder zelf ook in de wijk aanwezig 
om met je in gesprek te gaan. Tussen 
9.00 en 10.00 uur  op woensdag 10 
oktober, 7 november en 10 december.
Aanmelden? Bellen naar: 14 030 of 
mailen naar: noordoost@utrecht.nl.

Bekend gezicht



“Wat!?! Heb jij Dylano nog niet aangemeld voor 
een basisschool, hij is al drie!!’’ krijst Yolan tegen 
mij op een bankje in de Torteltuin. De ouders om 
ons heen gaan zich er direct mee bemoeien. Zij 
hadden hun kind natuurlijk wel zo ongeveer een 
dag na de conceptie bij een school aangemeld. Nu 
kan mijn kind met een beetje geluk alleen nog  
terecht in Overvecht-Noord. 

Hoe had ik dit nu weer moeten weten? Vroeger gin-
gen we gewoon naar een willekeurige school om de 
hoek, daar werd geen woord aan vuil gemaakt. Met de 
moed der wanhoop gaan we voorlichtingsavonden af.  
Misschien is er nog ergens een schoolleider omkoop-
baar. 

CITO-scores
Bij school 1 is het een verrassing dat we dit geen 
school mogen noemen. Het is een gemeenschap. “We 
doen het samen, ouders nemen actief deel aan het 
geheel.” Mijn vriend kijkt me paniekerig aan. Die 
dacht onze zoon juist uit te kunnen gaan besteden 
vanaf zijn 4de verjaardag. Maar hier worden we zelfs  
geacht bij de kringgesprekken te zijn (Op het werk: “Nee  
jongens, dan kan ik niet, dan moet ik in conclaaf met 
30 kleuters”). 
Ook hoor ik dat alle kinderen cultuurontwikkelaar zijn. 
Zo had ik nooit eerder tegen mijn snotterige dreumes 
aangekeken. 
Aan het eind van de presentatie vraagt een politiek 
correcte moeder nog tegen beter weten in: “Is dit 
wel een beetje een gemengde school?” De schoollei-
der zegt pinnig: “Bijna alle kinderen komen uit deze 
buurt. EN we hebben hoge CITO-scores.” (Ja, en dus?)

Stokstaartjes
Op school 2 ziet ieder klaslokaal er perfect georgani-
seerd uit. Dat vind ik verdacht. In mijn herinnering 
lagen er in een kleuterlokaal wat mismaakte poppen, 
aan elkaar plakkend crêpepapier en hier en daar een 
afgekloven auto. 
Tijdens de rondleiding zie ik op een digibord wat 
spreekbeurtonderwerpen staan: ‘Vrijheid van me-
ningsuiting in het licht van de privacywetgeving’ en 
‘Het zich ontwikkelende brein van stokstaartjes’. Dit 
is de plusklas, voor hoogbegaafden. De ouders buite-
len meteen over elkaar heen met vragen hierover. De 
school blijkt ook te overwegen Chinese les te gaan 

geven. Ik begin me in alle eenzaamheid af te vragen 
of mijn kind zich wel thuis zal voelen in deze kweek-
vijver voor toekomstige Google-medewerkers. 
De schoolleider spreekt ons tenslotte nog streng toe. 
“Wij bieden hier zoals u merkt excellent en op maat 
onderwijs; maar verwachten van u dat uw kind op 
niveau blijft. Dat betekent: dagelijks thuis bijspij-
keren als uw kind ondanks ons aanbod toch achter-
stand oploopt." Het belang van het bespelen van een 
muziekinstrument wordt ook nog even benadrukt. Ik 
vrees dat die triangel van Dylano’s Muziek op Schoot-
groepje niet meetelt. 

“Is dit wel een beetje een 
gemengde school?”
Witte boterhammen
“Ben je op dìe school geweest?” vraagt Yolan. “Als 
Dylano met die naam van hem daar überhaupt zou 
worden toegelaten, moet je wel Pools leren, met al  
die au pairs daar op dat schoolplein. Ben je trouwens 
al op de Vrije School geweest? Daar leren ze pas lezen 
als ze tanden wisselen. Goed hè!” 
Sommige mensen worden van de gekste dingen blij. 
Maar ik ga er ook maar kijken. En zo ga ik nog even 
door. Als ik klaar ben met mijn ronde, verlang ik zo 
langzamerhand  naar een school waar ze maar wat 
aanrommelen, lelijke knutsels maken, witte boter-
hammen eten en elkaar afmaken tijdens de pauze. 
Een paar maanden later word ik gebeld. “Wij hebben 
in principe een plek voor uw kind. Maar ik wil u wel 
vragen of u er van overtuigd bent geraakt dat uw kind 
bij onze school past. Dat vinden wij belangrijk.’’
Oh jee, welke school was dit in hemelsnaam? Op hoop 
van zegen zeg ik: “Ja, mijn zoon is echt het type 
hoofd-hart-handen en vindt het heel prettig zijn werk 
zelf in te delen.” 

Kelly, geboren Rotterdamse, schrijft over haar belevenissen met de 
moedermaffia in het over het paard getilde Utrecht Noordoost.
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A
Kelly’s avonturen zijn gecreëerd 
door Anne-Marie de Ruiter, 
auteur van onder andere 
‘Ja dokter nee dokter. Hoe ik 
mijn weg vond in de zorg’ 
(uitgeverij ZEZZ). 

Goede 
basisscholen 

Onze eigen 
luizenmoeder

Kelly
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“Groen is heel 
belangrijk in de wijk. 
En daarnaast hou ik  

ook van wat kleur; 
een paar gezellige 

bloemetjes, dat staat 
toch leuk!”

Buch Agterberg (74) was tot 
twee jaar terug kapper op de 
Lauwerecht en tevens een van de  
drijvende krachten achter de Jan 
van Linghtuin. Na zijn pensioen is 
hij in Tuindorp komen wonen. 

Op de kop van de Prof.Zonnebloem-
laan, aan het water, is hij meteen 
met een mooie tuin begonnen. Zijn 
hart en ziel stopt hij erin, hij is er 
altijd mee bezig. Toen afgelopen  
zomer het gras overal geel was, was 
zijn gazon nog strak groen. 
"Vorig jaar oktober hebben bouw-
vakkers de helft van de tuin  
gesloopt, toen ze met de riolering 
van de nieuwe Gaard begonnen. Ik 
was daar zo boos over! En ik wacht 
nog altijd op een gebaar van de  
gemeente. Wat leuke plantjes om die 
strook weer op te vrolijken.
Buurman Cor maait nu meestal het 
gras. Op de Jan van Linghtuin waren 
we met een hele groep, dat was wel 
gezellig. Af en toe een biertje erbij, 
na het werk. En eens per jaar kookte 
mijn vrouw voor het hele stel."

Bewoner
TEKST EN FOTO PUCK ' T HART
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Aan de Veeartsenijstraat in de wijk Wit-
tevrouwen bevindt zich een aantal panden 
uit de periode dat hier nog de Faculteit der 
Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit 
was gevestigd. De Paardenkathedraal is 
de bekendste. Het is de bijnaam van een 
gebouw dat in de tijd van de Veeartsenij-
school en de Faculteit Diergeneeskunde 
dienst deed als manege. Hier worden te-
genwoordig voorstellingen gegeven en gaan 
stukken in première van Theater Utrecht.

De Paardenkathedraal werd door rijksbouw-
meester C.H. Peters ontworpen en gebouwd in 
het begin van de twintigste eeuw. De naam 
Paardenkathedraal ontstond in de volksmond, 
vanwege de karakteristieke voorgevel met de 
neogotische ramen. De Rijks Veeartsenijschool 
was vanaf omstreeks 1820 de eerste onder-
wijsinstelling in Nederland waar dierenartsen 
werden opgeleid. Sinds 1993 fungeert het ge-
bouw als theater. Daarvoor heeft het tijdelijk 
gediend als opslagplaats voor proefschriften 

van de Universiteit Utrecht. Het theatergezel-
schap heeft ook een kantoor, dat in de voor-
malige snijzaal van de Faculteit Diergenees-
kunde is gevestigd.

Utrecht Noordoost heeft maar liefst drie 
theater-plekken: De Paardenkathedraal (op 
de foto, Veeartsenijstraat), De Berenkuil 
(Biltstraat) en ZIMIHC (Zat Ik Maar In Hoog 
Catharijne, Bouwstraat).
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Paardenkathedraal
GEDICHT FRED PENNINGA FOTO HELEN KRET

THEATER GENOEG

De wereld is een schouwtoneel,

elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.

Joost van den Vondel (1587-1679)

Zo is het.

Elk kiest of krijgt een eigen schmink of haardracht en kostuum

verzamelt attributen als een wandelstok, een hoge hoed

een Zorro-cape, een kunstgebit, een bril of pettycoat

of geeft zich – heel modern – volkomen bloot.

Op zoek naar sterke tekst – gelaagd, vertakt – met bedding, 

boodschap en bestemming of slechts een enkel woord

dat past, of schuurt en vlekt en zó blijft hangen.

Een fraai decor, een passend zetstuk, zie het oog in al

hier wonen de gebaren en gebreken, verheffing én verval. 

Breng licht! Tot slot, of juist om te beginnen,

moeten er theaters zijn. Met stoelen en publiek.

Een podium, met twee bordeaux velours gordijnen

én duistere coulissen om daartussen op én af te gaan.

Speel mee!
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Buurtcoöperatie 
Wederzijds 
voorziet in behoefte

In Utrecht Noordoost wonen circa 7.000 
55-plussers, waarvan meer dan de helft de 
65 is gepasseerd. Naar verwachting zullen 
er in 2030 zo’n 40 procent meer ouderen 
zijn dan nu. Daarnaast telt Utrecht vrij 
veel alleenwonenden (52 procent tegen-
over 37 procent landelijk). Combineer 
ouderdom met alleen-wonen en er dienen 
zich soms situaties aan waarin je hulp of 
ondersteuning nodig hebt. Handig is het 
sowieso om bij het ouder worden een net-
werk van mensen om je heen te hebben 
die elkaar een beetje in de gaten houden. 
Met het verdwijnen van veel goede en  
betaalbare zorgvoorzieningen in de buurt 
is zo’n netwerk voor bewoners die ge-
hecht zijn aan hun woonomgeving van 

groot belang. Fijn als betrokken buurt-
bewoners je kunnen en willen helpen. 
Buurtcoöperatie Wederzijds in Noordoost 
is zo’n netwerk van betrokken buurt-/
wijkbewoners.   

Voor elkaar
Wederzijds is er voor mensen die iets mét 
en voor elkaar willen doen of betekenen 
en zo het leven in de wijk makkelijker, 
prettiger en gezelliger maken. Rien Ha-
mers, binnen Wederzijds verantwoorde-
lijk voor pr en communicatie, licht toe: 
“Leden bieden elkaar hun diensten aan, 
zonder daarvoor betaling te verwachten. 
Ieder biedt wat hij of zij graag en gemak-
kelijk met een ander kan delen. Daarvoor 

in ruil kan je als lid een beroep doen op 
andere leden. Voor een dienst, een klus, 
voor ontspanning, gezelligheid of een ad-
vies. Om te zorgen voor een gemakkelijke 
uitwisseling is er voor de leden een Vraag 
en Aanbod-rubriek in het leven geroepen 
waarin zeer uiteenlopende initiatieven 
voorbij komen.” Opgericht in oktober 
2014 als vereniging stelden de oprichters 
zich tot doel om inwoners van de wijk 
Noordoost in staat te stellen zo lang mo-
gelijk zelfstandig in hun eigen huis in de 
wijk te blijven wonen bij een afnemend 
en verschralend niveau van professionele 
voorzieningen. 

“Leden bieden elkaar 
hun diensten aan, 
zonder daarvoor 
betaling te verwachten”
Buurtcoöperatie
Het initiatief komt van Christel Terwiel, 

TEKST MAURICE HENGEVELD • FOTO'S VICKY PRONK

‘Naar elkaar omkijken’ en ‘samen leuke dingen doen’ in een netwerk van  
betrokken wijkbewoners in je eigen wijk. Binnen buurtcoöperatie Wederzijds 
staan bewoners uit Utrecht Noordoost voor elkaar klaar als iemand in de buurt 
hulp nodig heeft bij een klus of zijn weg moet vinden in de zorg. Maar de 
inmiddels circa 130 actieve leden doen veel meer. Mens en Wijk deed verslag 
van de oprichting in 2014 en werd recent bijgepraat tijdens de gezellige 
maandelijkse Wederzijdsborrel.          
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Rien Hamers, Christel Terwiel en Wil van Dijk

die al heel wat jaren in Noordoost woont 
en er ook graag wil blijven wonen.  
“Zorginstellingen en welzijnsvoorzienin-
gen komen en verdwijnen weer, afhanke-
lijk van overheidsbesluiten, van subsidies 
en geldstromen. Personeel daarvan komt 
en gaat, afhankelijk van banen, van de 
arbeidsmarkt.  Ik heb geleerd meer ver-
trouwen te hebben in duurzame relaties 
tussen mensen dan in instellingen. Daar-
om heb ik destijds het initiatief genomen 
om een netwerkorganisatie op te richten 
van mensen die elkaar willen helpen om 
het leven in je eigen huis in de wijk heel 
lang mogelijk te houden en vooral pret-
tig. Het is in de eerste plaats belangrijk 
dat je in de buurt elkaar persoonlijk kent, 
zodat je makkelijker bij elkaar aanklopt 
als je hulp nodig hebt.”  

Meer dan hulp
Inmiddels zijn er circa 130 aangeslo-
ten leden. Daarmee voorziet Weder-
zijds duidelijk in een behoefte. Naast 
de praktische hulp die leden elkaar  

bieden, vinden er tal van gezamenlijke 
activiteiten plaats, zoals wandeltochten,  
tuinenrondes, lezingen, huiskamerbor-
rels, een leesclub, een filmclub en (veel) 
meer, georganiseerd door de leden zelf.
  

“Het is in de eerste 
plaats belangrijk dat je 
in de buurt elkaar 
persoonlijk kent, zodat 
je makkelijker bij elkaar 
aanklopt als je hulp 
nodig hebt”

Kleinschalig en persoonlijk
“Wederzijds beperkt zich bewust tot de 
wijk Noordoost”, stelt aspirant-bestuurs-
lid Wil van Dijk: “Belangrijk  is tenslot-
te dat leden snel ‘even’ bij elkaar langs 

kunnen gaan. Wonen op loop- of fiets-
afstand is het beste. Kleinschaligheid en 
persoonlijk contact binnen een niet al te 
groot gebied is de kracht van Wederzijds. 
Elkaar persoonlijk kennen of tegenkomen 
op straat of in een winkel in de buurt 
is fijn.” Maandelijks vindt in eethuis De 
Helden aan de Jan van Galenstraat in 
Noordoost de goedbezochte en gezel-
lige Wederzijdsborrel plaats, waar leden 
elkaar ontmoeten en kennismaken. Wie 
de groep wat wil mededelen of te vertel-
len heeft, krijgt het woord en aansluitend 
kan er gezamenlijk een lekkere dagscho-
tel gegeten worden. Bij het afscheid na 
een bijzonder prettig gesprek is het zon-
nige terras van De Helden inmiddels al re-
delijk volgestroomd met leden en klinken 
er over en weer geanimeerde verhalen.     

Vereniging Wederzijds
www.wederzijds.net 

“Gezamenlijke 
activiteiten zoals 
wandeltochten, 
tuinenrondes, 
lezingen, 
huiskamerborrels, 
een leesclub, 
een filmclub etc”



Op donderdag 1 november 2018 gaat 
de nieuwe voorstelling FLAT van het 
Utrechtse theatergezelschap Als de Be-
ren Komen in première in verzorgings-
tehuis Tuindorp Oost. FLAT is een lo-
catievoorstelling die zich gelijktijdig 
afspeelt in drie appartementen van het 
verzorgingstehuis, een bijzondere plek 
waar jong en oud samen wonen en le-
ven. Een intieme en ontroerende voor-
stelling over ouder worden, over de tijd 
die doorraast, en hoe we ons daartegen 
kunnen wapenen.

“Hoe weet je of je de 
juiste keuzes maakt?” 
Aan de rand van de stad, waar de ge-
bouwen plaatsmaken voor uitgestrekte 
velden, staat een hoge flat. In drie ap-
partementen van deze flat wonen vijf 
mensen: er is het kersverse stel, dat zich 
halsoverkop in een leven samen heeft 
gestort. Het echtpaar, dat met lede ogen 
aanziet hoe hun gedeelde toekomst lang-
zaam maar zeker een gedeeld verleden 
wordt. En de weduwe, die al jaren alleen 
nog terugblikt.

Alle vijf staan ze op een breekpunt in 
hun leven. En alle vijf worstelen ze met 
dezelfde vragen: hoe bouw je een goed 
leven voor jezelf? Hoe weet je of je de 
juiste keuzes maakt?

Verzorgingstehuis Tuindorp Oost
FLAT speelt zich af in Verzorgingstehuis 
Tuindorp Oost, waar jong en oud van de 
leeftijd 1 tot 107 jaar samen wonen en 
leven. Door de geplande sloop van de 
flat in 2020 was het al bekend dat de 
bewoners van het verzorgingstehuis gaan 
verhuizen naar een nieuw naastgelegen 
pand. Zorginstelling Careyn heeft bekend 
gemaakt dat de hoogbouwvleugel zeer 
binnenkort, maar uiterlijk 31 december 
gaat sluiten. Het huidige pand is door 
een opnamestop in 2015 volgens de zor-
ginstelling te groot geworden voor de 
42 overgebleven bewoners. De oudere 
inwoners moeten intern verhuizen naar 
de laagbouw, om vervolgens binnen an-
derhalf jaar tijd nogmaals te verhuizen. 
Met de verhuizing van de ouderen moeten 
ook de jongeren uit het gebouw vertrek-
ken. Deze onverwachte dubbele verhui-
zing zorgt voor veel spanning onder de 
bewoners. 

Kaartje winnen? 
Win een Mens en Wijk-jubileumboek én 
een kaartje voor deze theatervoorstel-
ling op 6 november. Dat kan door jouw 
compliment voor Mens en Wijk in te 
zenden. De lezer met het beste com-
pliment wint. Waarom vind jij Mens en 
Wijk een goed magazine? Wat vind je 
goed? Waarom? Mail je compliment naar  
info@mensenwijk.nl.
De 10 beste complimenten krijgen ook een 
jubileumboek!

Theater FLAT 
in verzorgingstehuis Tuindorp Oost

SPEELLIJST 2018 FLAT
Locatie: Verzorgingstehuis Tuindorp 
Oost, Winklerlaan

Dinsdag 30 okt 20.00 try-out
Woensdag 31 okt 20.00 try-out
Donderdag 1 nov 20.00 première

Dinsdag 6 nov 20.00  
Woensdag 7 nov 20.00  
Donderdag 8 nov 20.00  

Dinsdag 13 nov 20.00 
Vrijdag 16 nov 20.00 
Zaterdag 17 nov 20.00  
Zondag 18 nov 15.00 

Theater Kikker op locatie, 
kaartverkoop via Theater Kikker: 
www.theaterkikker.nl 

“Wilt u misschien 
mijn hand vasthouden?
Wilt u misschien gewoon 
heel even mijn hand 
vasthouden?
Misschien komt het 
dan terug.”

WIN 
een gratis kaartje 

voor 6 november!
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De route naar de stad via de Biltstraat is ingesleten. De Karel 
Doormanlaan lag lang open: afzettingen, bouwlint, rijplaten, zand, 
graafmachines en stratenmakers in fluoriserende jacks. Als fietser 
kon je heel gemakkelijk langs alle obstakels laveren, alleen ik 
niet. De Karel Doormanlaan is al lang klaar en is nu een fiets-
straat. De straat laat ik nog steeds links liggen en ik sla de Corne-
lis Houtmanstaat en daarna de Willem Barentzstraat in. De straat 
die zoveel beter fietst dan alle opengebroken straten in de stad; ik 
passeer huizen, tel de nummers en vraag me fietsend iedere keer 
af wie het bordje Hillegonda ooit opgehangen heeft. Ik wil het 
weten. Ook tel ik de SSH-panden. Het zijn er veel. Op kamers in de 
Willem Barentzstraat; een mooie straat om in Utrecht te beginnen. 
De stad ligt aan je voeten.   
 
Hoe kijk ik naar de straat nu mijn fietsroute ineens zo vanzelfsprekend 
geworden is? De straat waarvan ik niets weet, niemand ken die in een 
van de huizen woont. Ik fiets door de straat omdat het nog zo lekker 
gaat. Het me zo logisch lijkt dat iedereen het doet. Je hoeft die slinger 
vanaf de Karel Doormanlaan niet te maken. Bij de Heemskerckstraat 
moet ik nog altijd even aan de schoolplaten van J.H. Isings denken. 
Ik zie de schoolplaat ‘Behouden Huys op Nova Zembla’ achterin de klas 
opdoemen. De schoolplaten zijn geschiedenis geworden; vervangen 
door het digitale schoolbord. In een antiquariaat hoop ik nog eens zo’n 

plaat te vinden voor een schappelijke prijs. Al staan alle platen wel in 
het boek Het vooroudergevoel van wijlen Jan Blokker en zijn zonen Bas 
en Jan. Ik heb dat boek weer eens uit de boekenkast gehaald.
 
Aan het einde van de straat denk ik soms aan het verhaal van mijn 
moeder. Zij vertelt het meer dan me lief is. Hoe ze samen met haar 
vriendin Bauk helemaal uit Zuilen was komen lopen. De oorlog was net 
een paar dagen voorbij. De Canadese soldaten kwamen de Biltstraat 
binnenrijden. Dat wilden ze niet missen. Als ik haar naar huis breng, 
begint ze er zomaar over. “Kijk daar. Dat was onze plek. De plek van 
Bauk en mij. Daar waar je die letters ziet.” Ze wijs naar Dental Care 
op de hoek van de straat. “Bauk en ik stonden met onze rug tegen de 
muur. Het was druk, heel druk. Ik zou daar nu echt niet meer kunnen 
staan. Hoe oud was ik toen?” “Je moest nog zeventien worden,” zeg 
ik. Het blijft stil in de auto. Het verhaal is verteld.    
  

Op kamers in de Willem 
Barentzstraat; een mooie 
straat om in Utrecht te beginnen. 
De stad ligt aan je voeten.   

Willem Barentz
TEKST PETER BOER 

FOTO YVONNE VAN ZAANEN

de zwaan uitvaarten
030 238 00 38

www.dezwaanuitvaarten.nl

“professioneel maar tóch zo dichtbij” 
reactie van een nabestaande     

Allerzielen Anders
Tijd voor Herinnering en troost. 

Voor iedereen die een overleden 

dierbare wil gedenken.

Vrijdag  2 november 2018 om 17.00 uur 

Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9 Utrecht

HLU_logo_100 x 21,5cm.pdf   1   6-10-2017   14:31:29

Huid & Laser Utrecht is een 
kliniek voor huidtherapie 
gespecialiseerd in laser-

behandelingen

T. 030 - 751 02 69
Herculesplein 271, Utrecht
E. info@huid-en-laser-utrecht.nl
www.huid-en-laser-utrecht.nl

1e laser-
behandeling 
20% korting

AANBIEDING



De Wijkraad Noordoost
TEKST FIEN VAN WALBEEK EN AB KOOLS FOTO’S YVONNE VAN ZAANEN

De Wijkraad Noordoost bestaat 
uit een groep actieve bewoners en 
geeft regelmatig gevraagd en onge-
vraagd adviezen over verschillende 
thema’s aan het College van Burge-
meester en Wethouders.

Vergaderingen zijn maandelijks 
op een dinsdag, voor iedereen 
toegankelijk. De volgende zijn op 
dinsdag 16 oktober, 20 november 
en 18 december.

Volg de Wijkraad Noordoost ook op  
Twitter via @Wijkraad_NO
www.wijkraadnoordoost.nl
info@wijkraadnoordoost.nl. 

Wijkraden exit?
De huidige wijkraden zijn in het leven geroepen om burgers een stem 
te geven en burgerparticipatie meer inhoud te geven. De functie van 
de wijkraden is onder andere meedenken met beleidsontwikkeling van 
de gemeente en het uitbrengen van advies met betrekking tot plan-
nen van de gemeente. Maar ook legt de wijkraad verbindingen tussen 
(groepen) belanghebbenden in de wijk, professionele partijen (buurt-
team en sociaal makelaars) en de gemeente. 

De wijkraad is een actieve groep betrokken burgers met hart voor de wijk. 
Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden met een enkele jongere 
erbij. Samen met ondernemers en buurtgroepen komen we op voor de leef-
baarheid van de wijk. Onze 14 leden staan op de schouders van zo’n 300 
actieve buurtbewoners waarmee we contact onderhouden en die we zoveel 
mogelijk betrekken bij onze advisering aan het College van B&W. 

Al vanaf 2015 is er discussie gaande over de toegevoegde waarde van de 
wijkraden. De wijkraden hebben hier vaak over gesproken met wethouders 
en raadsleden om de wijkraden op een andere wijze in te richten. Na de 
verkiezingen van de gemeenteraad is er een nieuw coalitieakkoord. Tot 
onze schrik lazen we dat het nieuwe bestuur van de gemeente de rol en 
functie van de wijkraden wil herzien. Geen open gesprek, maar een dictaat 
van het nieuwe bestuur! 

Dit karakteriseert precies wat wij als wijkraad al langer constateren: de 
burgers mogen opdraven voor belangen van de bestuurders maar kunnen 
ook zo aan de kant geschoven worden, ofwel: wegwerp-participatie. De 
wijkraad wil als afspiegeling van de buurt een serieuze gesprekspartner zijn 
voor het stadsbestuur. Zij wil niet behandeld worden als ‘adviseurs-voor-
spek-en-bonen’!
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Hulp nodig
Wij zijn benieuwd naar de opvattingen 
hieromtrent van de gemeenteraad, maar 
ook naar jouw opvattingen. Hoe kun-
nen we de rol en functie van de wijkraad 
zo goed mogelijk vormgeven? Wij horen 
jouw opvattingen graag.

Lauwerecht, Staatsliedenbuurt en  
Wittevrouwen
De wijkraad is altijd op zoek naar nieuwe 
leden. In de wijk Noordoost zijn er 11 
buurten; uit 8 ervan heeft de wijkraad 
vertegenwoordigers. 
Als wijkraadlid kom je maandelijks naar 

de vergadering en word je actief in een 
van de werkgroepen. Een wijkraadslid 
komt op voor de belangen van bewoners 
en ondernemers uit de buurt. De wijkraad 
reageert op de plannen van het College 
van B&W, maar kan ook zelf het initia-
tief nemen door eigen voorstellen en 
adviezen aan het College van B&W voor 
te leggen. In 3 buurten zijn vacatures: 
Lauwerecht, Staatsliedenbuurt en Wit-
tevrouwen. Wil je meehelpen of een keer 
komen kijken? Kom gerust een keer langs 
bij een wijkraadvergadering. 
Mail naar: info@wijkraadnoordoost.nl 
voor meer informatie. 

Vrijwel jaarlijks houden we een ‘wijk-
raadpleging’, waarvan de resultaten 
openbaar worden gemaakt. 

In 2015 ging die over voorzieningen, in 
2016 over de Veemarkt en in 2017 over 
Lauwerecht. Dit jaar organiseren we een 
‘Wijk-Lab’ waar we met ongeveer vijftien 
deskundige wijkbewoners nadenken over 
het benutten van kansen voor de wijk bij 
de groei van de stad. 
De uitslagen kun je eind 2019 op de  
website van de wijkraad inzien. 
Meedoen? Stuur een e-mail naar 
info@wijkraadnoordoost.nl.

Het Wijk-lab
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Samen in het gras
bij onze kinderdagverblijven

Voor meer informatie:  www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

U bent van harte welkom!

Villa Kakelbont                   Anansi                    Jodokus

T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld 
met een 9,1 en 99% beveelt ons aan!

Lever deze advertentie in 
en ontvang 10% korting! 
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Peter zweet

 
Loeiding
 
Het was nog maar net september toen alles ineens beginnen moest. Een hele hete 
zomer lag achter me waarin ik nauwelijks iets deed. Lamgeslagen door de hitte 
terwijl ik altijd de eerste ben die zegt goed tegen hitte te kunnen. Nu moest ik 
echt bekennen dat dit nu niet het geval was. Deze zomer bleven we thuis. In mijn 
buurt zag ik campers, caravans en een enkel vol geladen aanhangertje vertrekken. 
Ik merkte dat het me wat deed. Jaloers? Nee toch! 
 
In de uren op die warme dagen dat werken nog een beetje ging, schreef ik maar wat 
voor me uit. Het wilde niet vlotten. In de stad kwam ik nauwelijks. Al riep ik steeds 
dat ik nu toch echt naar het stadsstrand op het Wolvenplein zou gaan. Ik ben er niet  
geweest. Er was een buurtcamping in mijn oude buurt aan het Willem de Zwijgerplant-
soen zag ik op Twitter. Een zuinig like-je was wel genoeg. Ook de Parade ging aan me 
voorbij. Pas in augustus zag ik in het Louis Hartlooper Complex de film die ik al in mei 
had kunnen zien. The Bookshop, een film die echt blijft hangen als je van boeken houdt. 
En dat dat doe ik. The Bookshop is een heel Brits verhaal dat zich afspeelt eind jaren 
vijftig in de vorige eeuw. Op de aftiteling las ik dat de film in Catalonië opgenomen 
was. In april van dit jaar was ik daar nog, maar ik herkende het nu niet. The Bookshop 
hield me in de houtgreep. Op Youtube vond ik de muziek van de film. Nu ik dit stukje 
tik, hoor ik voor de zoveelste keer ‘Feeling lonely on a Sunday afternoon’. Maar alleen 
was ik zeker niet.  
 
In de ergste hitte fietste ik met een ventilator voor mijn moeder in de hand. De venti-
lator zou uren gaan maken, al moest ik zo af en toe op afstand tegen haar zeggen dat 
dat loeiapparaat, die toren in de hoek van de kamer, aan moest en aan moest blijven. 
Zet hem maar op drie zei ik steeds. Toch, als ik bij haar kwam, was het verdacht stil in 
haar kamer. De balkondeur was hermetisch gesloten. De zonnegordijnen waren niet naar 
beneden gedaan.
In mijn rugzak had ik altijd mijn laptop en een boekje van Adriaan van Dis ‘Onder het 
zink – un abécédaire de Paris’. “De wind heeft Parijs verlaten. Bij het tellen van de aan 
hitte bezweken bejaarden blijken er vele door geen familielid te worden opgeëist, in Parijs 
alleen liggen er midden augustus driehonderd op hun begrafenis te wachten.” Parijs is 
zeker geen Utrecht. Maar ik zorgde er wel voor dat zij niet omviel. “Het is heet jochie, 
mag ik dat zeggen. Saai vind ik het zelfs.” Dat mag je zeggen. We lazen elkaar vervol-
gens stukjes voor en lachten om Van Dis en zijn bejaarden.  
 
De zomerse hitte duurde nog langer. Op mijn buienradar keek ik lang niet meer. Toch heb 
ik haar ventilator maar vast opgeruimd.      
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Het zwarte blok
OPTIMAAL WOONGENOT IN HET MC HUIS

Wie op de grens tussen Tuinwijk-Oost 
en de zuidelijker gelegen Vogelenbuurt 
door de Menno van Coehoornstraat wan-
delt of fietst, vindt daar het MC Huis: 
een bijzonder eigentijds woonhuis tus-
sen de historische bebouwing. Nadat de 
gemeente in 2015 drie bestaande pan-
den op het terrein van de voormalige 
gasfabriek uitgaf voor herbestemming 
tot woning en twee naastgelegen kavels 
voor nieuwbouw zag architect Pascal 
Cornips zijn kans schoon. Hij bouwde 
op een van de lege kavels een royale 
woning voor zijn gezin. Als architect 
en sinds 2017 ook partner bij het voor-
aanstaande architectenbureau Benthem 
Crouwel is hij medeverantwoordelijk 
voor innovatieve, flexibele en efficiënte 
ontwerpen. Zijn eigen woning is daar, 
op bescheiden schaal, het bewijs van.  
Zonder meer een verrijking voor de 
buurt!           


