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Onenigheid plannen Talmalaan
Terwijl de eerste woningen gebouwd
worden en de Talmalaan zelf geheel
vernieuwd is, zijn er nog steeds geen
concrete plannen voor de Staatsliedenbuurt. Inspraak van de bewoners leverde
nauwelijks duidelijkheid, maar wél onenigheid op tussen oude en toekomstige
bewoners.
Al tien jaar maken de gemeente en woningbouwvereniging Mitros plannen voor de
stedelijke vernieuwing in de Staatsliedenbuurt. Het masterplan is nog steeds niet
vastgesteld. Projectleider Frits Dinkla: “De
keuze van de politiek om al te beginnen aan
de realisatie van het deelproject Talmalaan
maakt het niet makkelijker om een totaalvisie vast te stellen.” De voorgenomen
sloop van tientallen woningen leidde begin
2010 tot veel protesten. De raad stelde dat
de buurt beter moest worden betrokken bij
de plannen. Het afgelopen najaar waren er
maar liefst vijf bijeenkomsten voor betrokkenen.
knullig
De inspraakrondes roepen ook ergernis
op. “Knullig”, zegt Pascal Mual, één van de
nieuwe bewoners van het project Binnenhof. “Niemand had er aan gedacht om de
mensen uit te nodigen die een woning gekocht hadden in de nieuwe buurt. En bij de
koop deden Mitros en de makelaar alsof alle
plannen al waren vastgesteld. Niet dus: er
kwam een inspraakronde over de invulling
van de buurt waarin ik net een huis had
gekocht. En niet over zomaar iets: over de
hoogte van de bebouwing, het groen en het
verkeer.” Dinkla: “De gemeente heeft altijd
aangegeven dat de plannen onder voorbehoud waren. Maar het klopt dat enkele kopers vinden dat hen iets is voorgespiegeld.”
boze bewoners
Mual is ook verbaasd over de communicatie
naar de oude bewoners: “Die mensen hebben in het begin van het plan geen aandacht
gekregen. En nu ze al volop bezig zijn met
bouwactiviteiten en de onzekerheid groot
is, komt er inspraak. Veel bewoners zijn
tegen sloop van woningen. Ze kiezen dus in
de alternatieven die nu voorliggen voor de
opties waarbij zo min mogelijk woningen
worden gesloopt. Bij ieder alternatief dat de
nieuwe bewoners noemen, noemen de oude
bewoners ons als de oorzaak van de sloop.
De gemeente en Mitros zijn niet duidelijk:

- Kapster met liefde voor
koken
- Café met verse melk
- Meester Ad heeft een nieuw
hart
- de Verenigingstraat
- Rabobank ontmanteld
- Vrijwilligers in de wijk
- Huisduif zoekt spullen

wij krijgen te horen dat er gesloopt wordt,
terwijl een bewoner te horen krijgt dat hij er
nog tien jaar kan blijven zitten.”
hapklare brokken
De bewoners zijn het in de inspraakrondes niet eens geworden. Mual wijt dat aan
de voorgelegde alternatieven. “Het lijken
hapklare brokken, maar het is niet duide-

De Votulastkrant neemt u dit jaar mee
naar allerlei clubs in de wijk: groepjes
wijkgenoten die het leuk, boeiend of
spannend vinden om regelmatig samen
iets te ondernemen. Een leesclub bijt de
spits af.
In februari 2009 stond er een oproep in de
Votulastkrant: ‘Wie wil er in een leesclub?’
Twintig vrouwen reageerden. Te veel voor
één club. Via loting zijn toen twee groepen
samengesteld. Elly Jansen is coördinator
van de ene club. “We komen om de vijf
weken bij elkaar, op een dinsdagavond, bij
één van ons thuis,” vertelt ze. “Sommige
leden hebben zich aangesloten omdat ze uit
zichzelf nauwelijks tot lezen komen. Voor
hen is de club een stimulans om te lezen.
Andere leden lezen uit zichzelf al heel veel
maar vinden het leuk om over een boek te
praten.”

lijk waar de speelruimte zit. Ieder voorstel
van een bewoner leidt ook tot een wijziging
elders in het plan. Hier een woonlaag weg,
dan komt ie er daar weer bij. Maar niet
duidelijk is wat dat betekent voor de hoeveelheid parkeerplaatsen en de verkeersdrukte.
Meer groen? Dus dan maar geen fietspad
meer op de Troelstralaan? Dat soort dingen.”

vier bewonersadviezen
Uit de inspraakrondes zijn maar liefst vier
bewonersadviezen gekomen. Die varianten
worden de komende maanden getoetst.
Dinkla: “De plannen moeten voldoen aan
verkeers-, welstands- en milieunormen. In
de zomer maakt de politiek de uiteindelijke
keuze.” nvdh

Om de beurt kiest iemand een boek uit om
te lezen. De enige voorwaarde is dat het een
boek moet zijn dat al een tijdje geleden is verschenen. Het moet namelijk in de bibliotheek te krijgen zijn. Elly: “We lezen nu
‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink.
Het vorige boek was ‘De aanslag’ van Harry
Mulisch. Dat was vlak na zijn dood.”
De avond heeft een vast patroon. Allereerst
is er een ronde waarin men in drie zinnen de
eerste indruk van het boek vertelt. Daarna
praten ze over literaire aspecten en over
maatschappelijke relevantie. Dat klinkt erg
hoogdravend maar Elly benadrukt dat het er
juist heel luchtig aan toe gaat. Ook is er altijd
iemand die iets over het leven van de schrijver
vertelt en over recensies van het boek. Elly:
“Het is een trouwe groep, in de leeftijd van 30
tot 75 jaar. Soms verhuist er iemand naar een
andere stad. Er is daarom weer plaats voor
nieuwe leden. Ook mannen zijn welkom!” rh

Voor aanmelding: zie activiteitenladder op de
achterpagina.

Wellness by Servaas hair + beauty Opening 11 februari
gecertificeerd

Graficiënt printmedia is een
veelzijdig en innovatieve grafimedia
onderneming. Met superieure
high-tech waarborgen wij onze
vertrouwde afdrukkwaliteit en bieden
tevens de meest efficiënte oplossingen
op het gebied van digitale- en online
producties. Wij leveren een optimaal
grafisch product in combinatie met
uitgebreid advies en begeleiding voor
een scherpe prijs. Kijk voor informatie
op www.graficient.nl.

DYNAMISCH IN DIGITAAL & DRUK
Fort Ruigenhoek 7
1358 DA Almere

Tel. 036-5461960
info@graficient.nl

Naast huidverbetering bieden wij nu ook wellness treatments aan in een oase van
rust in de nieuwe schoonheidssalon.
Bij de verschillende BODY & SOUL Feelings wordt je
ondergedompeld in een wereld van WELLNESS….
Horen, zien, ruiken, proeven en voelen,
alle zintuigen worden positief geprikkeld.
Adelaarstraat 86
(030) 271 71 59
www.servaashairandcare.nl

Meester Ad heeft een nieuw hart

Wonny Gharbharan werkt sinds 1990 in de
kapsalon. Oorspronkelijk als werknemer
van de familie Kierpenstein, die de kapsalon al enkele generaties bestierde. Toen al
snel bleek dat niemand in de familie de kapsalon wilde voort zetten, besloot Wonny de
stap te wagen. In 1996 werd Wonny eigenaar
van de kapsalon.
Maar ze is niet altijd kapper geweest,
vertelt ze. “Na de Mulo heb ik een tijdje
als facturiste gewerkt. Dat vond ik niet zo
leuk. Zo wilde ik niet oud worden, en dus
ben ik opleidingen gaan volgen om kapper
te worden. Ik ben begonnen in Rotterdam
en drieëndertig jaar geleden ben ik naar
Utrecht verhuisd. Ik heb bij diverse kap-

salons gewerkt tot ik hier dus mijn eigen
kapsalon kon starten.”
vaste klanten
Kapsalon Wonny is er voor het hele gezin.
In de salon staan twee kappersstoelen die
nogal in het oog springen: een model van een
raceauto en één van een motor. “Dat knipt
makkelijker. De meisjes springen direct
op de motor, lekker stoer, en de jongens
gaan vaak in de auto zitten. Dan geef ik ze
een koekje; zitten ze lekker stil en zijn ze
zo geknipt.” De salon heeft een grote groep

Café met verse melk
Als redactielid, maar zeker ook als jonge moeder, vroeg ik mij al een tijd af wat er gebeurde in het Borstvoedingcafé, dat elke donderdag tussen 10.00 en 11.30 te vinden
is in Brasserie Borgesius aan de Goeman Borgesiuslaan. Zitten daar allerlei vrouwen
simultaan te voeden? Komen er alleen maar baby’s of juist oudere kinderen? Is het
altijd hetzelfde clubje? Toen mijn dochter ruim tien weken oud was, heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en ben ik aangeschoven. En het is er zo gezellig dat ik bijna
wekelijks daar te vinden ben.
Het Borstvoedingscafé is in 2007 opgericht
door Liza Suijker, vrijwilligster bij Borstvoedingsorganisatie La Leche League (lll).
Utrecht had de primeur, later volgden
andere steden. Liza: “Er is een gat tussen de
kraamtijd, waarbij je alle hulp hebt van een
kraamverzorgster, en het eerste bezoek aan
het consultatiebureau. Als je net een baby
hebt gekregen is het heerlijk om daarover te
praten met andere jonge moeders. Je komt
weer een beetje onder de mensen en het is
fijn om te merken dat anderen met dezelfde
zoektocht bezig zijn. Hoe ziet je leven eruit
met een baby?”
Er komen vrouwen van allerlei pluimage
naar het café. Kinderen variëren in leeftijd

van twee weken tot ruim twee jaar. Ze hebben één ding gemeen: ze krijgen allemaal
borstvoeding. Soms gaat dat niet vanzelf.
Eén van de bezoeksters vertelt: “Mijn
dochter werd te vroeg geboren en moest een
tijd in het ziekenhuis blijven. Het drinken
aan de borst moest ze echt leren. Mijn
kraamverzorgster maakte me attent op het
Borstvoedingcafé, en ik heb hier veel tips
gekregen over het voeden, zoals het uitproberen van andere houdingen. En ik heb hier
leuke mensen leren kennen!”
Je kunt bij het café terecht voor goede
informatie over borstvoeding. Er is altijd
een borstvoedingsexpert aanwezig, zoals
een vrijwilliger van Vereniging Borstvoe-

Kort na de operatie konden Petra en dochter Bonnette even naar huis. Ze zijn toen
meteen langs school gegaan. Petra vertelt:
“Ik liep de klas in en zei tegen de kinderen:
‘Ik heb goed en slecht nieuws voor jullie.

vaste klanten. “Mensen die verhuisd zijn
naar bijvoorbeeld Tuindorp of andere
wijken blijven hier naar de kapper gaan, en
zelfs mensen die buiten de stad zijn gaan
wonen, bijvoorbeeld in Gouda, komen toch
nog hier naartoe.”
warme voeten
Deze winter hebben de klanten veel profijt
gehad van de voetverwarming. Langs de
wanden, een centimeter of twintig boven
de vloer, zit een verwarmingsbuis met voor
de stoelen een voetenbankje dat op de buis
aangesloten is. Als je in de kappersstoel zit
met je voeten op het bankje dan worden je
voeten lekker warm. “Ik krijg het van de
klanten wel te horen als ik de verwarming
niet aan heb gedaan op koude dagen. Dan
krijgen ze geen warme voeten en dat merken ze.”
geheime liefde
Voor een korte periode heeft Wonny een
uitstapje gemaakt in een ander vakgebied.
Haar geheime liefde. “Ik heb altijd gezegd dat ik, voordat ik definitief stop met
werken, in mijn leven iets met koken wil
doen. Toen de Italiaanse eigenaar van het
afhaalrestaurant hier terugging naar Italië,
heb ik de zaak van hem overgenomen en
dat beroep opgepakt.” Door omstandigheden heeft ze daarmee moeten stoppen en
heeft ze het kappersvak weer opgepakt. Het
is echter niet ondenkbaar dat Wonny in
de toekomst toch nog iets met haar liefde
voor koken gaat doen. Tot dan staat Wonny
met veel plezier van half negen tot half zes
in de kapperszaak. hjb
ding Natuurlijk, lll of een lactatiekundige.
Problemen met aanleggen, spruw en nachtvoedingen kun je allemaal bespreken. Ook
als kinderen ouder worden zijn er genoeg
vragen. Hoe kun je bijvoorbeeld op je werk
voldoende kolven zodat je kind op het kinderdagverblijf moedermelk kan drinken?
En hoe ga je om met doorkomende tandjes?
Het is een gezellige drukke boel met al die
kinderen. Een jongen van 2 rijdt met een autootje over de rand van de bank. Een meisje
van 8 maanden kan net zitten en speelt met
een rammelaar, mijn baby van 5 maanden
slaapt op mijn schoot. Een baby’tje van 4
weken ligt in de maxicosi te slapen terwijl
haar moeder met andere moeders praat
over tepelhoedjes en speciale speentjes. Als
een kindje honger heeft wordt het gevoed,
niemand voelt zich in dit gezelschap ongemakkelijk. Zo zou het altijd moeten zijn.
De jongen die de drankjes serveert maakt
een foto. Wat vindt hij er eigenlijk van?
“Gezellig toch met al die kinderen? Voeden
in dit café is geen probleem. En andere
klanten kunnen rustig lunchen, want het is
om 11.30 afgelopen.” br

Kliniek, Chirurgie, Röntgen, Echo,
hd/ed, Laboratorium.
Lijsterstraat 92, 3514 te Utrecht
t 030-2730961
www.dierenkliniekdemolenutrecht.nl
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In de tijd daarna kregen Ad en Petra veel
steun van familie, vrienden, kinderen
van school en mensen uit de buurt. “Elke
dag kregen we stapels brieven, kaarten en
knutselwerkjes in de bus. En toen Ad thuiskwam uit het ziekenhuis was de hele straat
versierd.”

Betrokken en kundig, duidelijke tarieven op de website.
oep
mr

etest door

Petra en Ad Buijing wonen inmiddels al
ruim dertig jaar in de Valkstraat, samen met
hun dochter. De leerlingen van de Koekoekschool kennen hem als overblijfmeester.
Ad is hartpatiënt en heeft de afgelopen drie
jaar en acht maanden een steunhart gehad.
In heel Nederland hebben slechts veertig
mensen een steunhart. Dat is een pomp
die de functie van het hart overneemt. Ad
stond ook op de wachtlijst voor een harttransplantatie. “Maar je moet geluk hebben

Afgelopen september ging de telefoon.
“Het was een normale dinsdagavond rond
half acht. De stem aan de andere kant van
de lijn zei: ‘Er is een hart voor u beschikbaar.’ Dat is een moment waar je lang op
hebt gewacht. We moesten naar de poli in
het ziekenhuis. ‘Wat komt u doen?’ vragen
ze dan. ‘Ik kom voor een nieuw hart’.”

Het slechte nieuws is dat jullie Ad een tijdje
moeten missen. Het goede nieuws is dat hij
een nieuw hart heeft.’ En meteen begonnen
alle kinderen te klappen en te juichen. Dat
was heel leuk.”
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Kapsalon Wonny Hairstyling aan de
Pieter Nieuwlandstraat zit in een snel
veranderende omgeving. De stoep staat
vol met containers en bouwmaterialen
omdat de Albert Heijn aan het verbouwen is, waarmee aan Bastiaanse Menshop een einde gekomen is. Naast de
kapsalon zit sinds kort een (web-)winkel
waar wielrenkleding verkocht wordt. En
even verderop kan een Griekse maaltijd
genuttigd worden in een nieuw afhaalrestaurant, de derde binnen een jaar of
twee.

dat er net voor jou een geschikt hart is.”

0

Kapster met liefde
voor koken

“Ik vergeet nooit meer dat we de straat
binnenkwamen. De hele straat was
versierd met harten en slingers. Dat was
echt hartverwarmend.”

En de toekomst? Drie maanden na de operatie gaat het goed met Ad. “Het leven begint
opnieuw. Ik kan weer sporten, dansen en
kan weer zoiets simpels als fietsen. Ik doe
nu ook vrijwilligerswerk bij de Hartstichting en de scouting. We hielden altijd erg
van kamperen, ik verheug me er al op dat
we dat weer kunnen doen. En dit jaar zijn
we 30 jaar getrouwd, dat willen we natuurlijk graag vieren.” Op sportief gebied heeft
Ad grootse plannen. “In 2012 wil ik meedoen aan de European Transplant Games. Ik
heb al een zwemcoach en begin binnenkort
met trainen.”
Terugkijkend was de afgelopen periode
heel bijzonder. “Het was echt een rollercoaster van emoties. Gelukkig gebeurden er
ook veel positieve dingen. En dat je dan zo
gesteund wordt door je buren en de mensen
om je heen is heel bijzonder. Daar word je
een dankbaar mens van.” mt
Ad en Petra waren ook te zien in het programma ‘Goudmijn’ van de KRO. De reportage is te
bekijken op www.youtube.com via de zoekterm ‘Man zoekt hart’.
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Rabobank
Verhalen van de straat
ontmanteld
Het pand aan het Willem van Noortplein
3 is verkocht. Tot vorig jaar zat er de
Rabobank, maar die naam werd recentelijk van de gevel gehaald.
De Rabobank kwam in 1973 in het pand.
Daarvoor was er een kruidenierswinkel
van De Gruyter gevestigd. In het onlangs
verschenen boek ‘De kunst van de Gruyter
– handel in keramiek in Utrecht en elders’
van Peter Sprangers is te lezen dat het
gebouw werd ontworpen door architect
Wildschut. Deze architect behoorde tot de
stroming van De Nieuwe Zakelijkheid: een
sobere en eenvoudige bouwstijl.
Het boek ‘De Utrechtse wijken-Noordoost’, uitgegeven door o.a. het Utrechts
Archief, vertelt dat het pand een karakteristieke De Gruyterpui had met blauwe tegels.
De pui werd aangepast toen de Rabobank
het pand betrok. mv

De redacteuren van de Votulastkrant gaan verhaal halen in hun
eigen straat. Deze keer: de Verenigingstraat

De eerste huizen in de 350 meter lange Verenigingstraat zijn gebouwd in 1886. De vereniging verantwoordelijk voor de bouw werd
gevormd door de lokale ondernemers, die
hier ook hun vak of beroep uitoefenden. De
straat kwam uit bij ‘de Benenkluif ’, de Beenzwartfabriek die hier tot 1965 gevestigd was.
Ben, wonend op nr. 22 en al 43 jaar bewoner
van de straat, weet nog dat op nr. 26 een
schoenmaker werkte. Hij en zijn vrouw
Greet betrokken het huis destijds als huur-
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wijkverhalen
........................

ders, maar kochten het na enkele jaren van
de Hervormde Gemeente. Nagenoeg alle
huizen in de straat zijn inmiddels koopwoningen, op de spoedig te slopen woningen
na aan het einde van de straat. Ben heeft het
prima naar zijn zin in de Verenigingstraat:
“Veel mensen kennen elkaar en de sfeer is
goed. Niet dat we bij elkaar de deur platlopen overigens.”
“Een gezellige straat met knusse huisjes,”
vertelt Esther. Ze woont met Michiel en
kinderen Emi en Lize ongeveer vijf jaar op
nr. 62. Beiden zijn geboren en getogen ver
buiten Utrecht. Toch heeft ze al een lange
relatie met de Verenigingstraat. De oom en
tante van Esther woonden enkele decennia
terug namelijk op nr. 30. Toen ze daar als
kind over de vloer kwam, kon ze nog niet
vermoeden dat de liefde haar uiteindelijk
naar deze straat zou terugbrengen.
De straat bruist niet, velen zijn onbekenden
voor elkaar maar de eensgezindheid is er
zeker. “De vergunning van de kroeg op de
hoek van de Verenigingstraat en de Verenigingdwarsstraat is onlangs ingetrokken,
na een handtekeningenactie van de buurt,”
meldt Esther. De kroeg zorgt voor sociale
cohesie, maar niet op de manier die je van
een buurtcafé mag verwachten. Dat neemt
niet weg dat er behoefte is aan contact.
“Wellicht dat een straatbarbecue of andere
gezamenlijke activiteit daar verandering in
kan brengen,” zegt Michiel. Bewoners van
de Verenigingstraat: verenigt u! fb
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In de ladder staan wijkactiviteiten die in
februari en maart plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt begin maart.
Organiseert u in maart, april of mei een
buurtactiviteit? Laat het ons vóór 9 februari weten, dan nemen we een aankondiging op in de volgende agenda.

Veel activiteiten in de wijk worden
gedaan door vrijwilligers. Wie zijn dat
en waarom doen ze dit werk? Deze keer:
Tom van der Meer, bezorger van de Votulastkrant.
“Vind je het leuk?” “Ja!” antwoordt Tom en
slaat met zijn hand op tafel.
We zitten in de woonkeuken in het souterrain met Tom en zijn moeder Fanny. Tom
is nu zestien. Twee jaar geleden wilde hij
graag een krantenwijk. Maar door zijn beperkingen was dat niet mogelijk: Tom heeft
een verstandelijke handicap. Hij schreef
eigen krantjes en bezorgde die bij de buren.
Moeder Fanny mailde de Votulastkrant:
zou Tom die misschien kunnen bezorgen?
Dat kon! Dus bezorgt Tom nu zes keer per
jaar de Votulastkrant in zijn eigen wijk. Hij
doet het in drie etappes: de Weerdsingel, de
Bellamystraat en een stukje Lijsterstraat en
de Hopakker. Over de Hopakker doet hij het
langst. “Hij is soms wel twee uur weg,” vertelt zijn moeder. “Waarschijnlijk door alle
trappetjes naar boven.” De eerste keren liep
ze mee, maar Tom kan het nu alleen. “In het
begin deed Tom de krant in de bus en belde
daarna aan, om de bewoners erop te wijzen
dat de Votulastkrant op de mat lag.”
Omdat andere jongens van zijn leeftijd geld
verdienen met krantenwijken krijgt Tom
van zijn moeder ‘tosti-geld’. Althans, het
is de bedoeling dat hij er op school tosti’s
van koopt, maar laatst had Tom zijn geld
besteed aan roze koeken.…
Sommige dingen zijn voor Tom erg onduidelijk. In de Lijsterstraat bijvoorbeeld
is een huis met een nee/nee-sticker op de
brievenbus. Daar bezorgde Tom dus niet.
De bewoners mailden naar de Votulastkrant

kopij
Nummer 2 van 2011 verschijnt begin
maart. Deadline voor het indienen van
ideeën of activiteiten is 9 februari 2011.
redactieadres
Votulastkrant
p.a. Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 ea Utrecht
e votulast@hotmail.com
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Jacqueline van Eimeren
fotografie
Norbert Gehéniau
Redactieleden
bezorging
Coördinator: Marian Venemans
Wordt de krant niet bij u bezorgd?
Geef het door aan de redactie.
De krant ligt ook bij de buurtcentra
en de bibliotheek.
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www.takeadetour.eu
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Graficiënt Printmedia bv, Almere
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5600 exemplaren

dat ze toch graag krantjes wilden, twee
zelfs! Dat heeft Fanny wel een paar keer
moeten uitleggen.
Tijdens zijn bezorgrondje zegt Tom mensen
die hij tegenkomt gedag: ‘Hoi!’ “Sommige
mensen zeggen dan niets terug,” zegt
Fanny. “Dat vind ik zo raar.”
Toen de Votulastkrant vorig jaar verscheen
met een nieuwe vormgeving en een andere
kleur moest Tom daar erg aan wennen. “Hij
wilde ‘m eerst niet meer bezorgen,” vertelt

zijn moeder. “We hebben hem uitgelegd dat
het echt hetzelfde krantje is, met dezelfde
artikelen, en toen wilde hij wel weer.” Tom’s
lievelingskleur is blauw, dus hopelijk bevalt
de nieuwe kleur van de krant! De krant zou
van Tom wel dikker mogen zijn, ook al zou
dat meer sjouwwerk voor hem betekenen.
“Wil je dit jaar ook nog de krant bezorgen?”
vraagt Fanny. “Ja!” antwoordt Tom. mv
Kent u een bijzondere vrijwilliger? Stuur een
mailtje naar Votulast@hotmail.com

Huisduif zoekt spullen
Die theekopjes bij het antieke servies,
zijn die ergens te vinden? En die mooie
bureaustoel, zou daar nog een tweede
van te krijgen zijn? Het kan moeilijk
zijn om zulke bijzondere spullen voor
het interieur op de kop te tikken. Voor
degenen die daar zelf geen tijd voor
hebben, of geen idee hebben waar ze het
moeten zoeken, is er een alternatief: De
Huisduif.
dat ene meubelstuk
De Tuinwijkse Jennie Duif is een jaar
geleden gestart met haar eigen bedrijf. “Ik
kocht voor mezelf graag leuke spullen voor
in huis en dat begon ik ook voor vrienden
en bekenden te doen. Ik merkte dat ik het
leuk vond om net dat ene leuke meubelstuk
te vinden. Gaandeweg heb ik mijn klantenkring uitgebreid en de stap gezet om er een
echt bedrijf van te maken. Dit jaar hoop ik
ook meer bedrijven als opdrachtgever te
krijgen.”
Bij Jennie kun je een gerichte zoekopdracht
neerleggen, of een wat minder concreet
idee, om je interieur compleet te maken.
Jennie neemt dan het zoekwerk over. “Eén
van mijn eerste opdrachtgevers wilde een
Philips bureaustoel uit de jaren vijftig. Ze
was van plan om te gaan samenwonen en
haar vriend had zo’n oude houten bureaustoel. Ze wilde graag een eigen exemplaar mee kunnen nemen als ze bij hem
introk. We vonden het allebei geweldig toen
het me lukte om zo’n stoel te vinden.”
vaste adresjes
Jennie gaat op twee manieren te werk.
“Sommige van mijn opdrachtgevers hebben een heel duidelijk idee wat ze zoeken,

maar krijgen het niet voor elkaar om het
te vinden of willen aan die zoektocht niet
zoveel tijd besteden. Ik neem die tijd wel
en bovendien heb ik inmiddels genoeg
contacten en vaste adresjes waarvan ik weet
dat er een kans is om aan dergelijke spullen
te komen. Zo heb ik iemand met een mooi
antiek bestek waar ze graag meer van wilde
hebben. Dan kan ik heel gericht op zoek
naar uitbreidingen. Aan de andere kant heb
ik ook opdrachtgevers die geen vastomlijnd
idee hebben. Ze noemen dan enkele criteria:
‘een boekenkast, niet te hoog en met een
oosterse uitstraling.’ Dan ga ik me oriënteren, zoek op het net plaatjes van kasten
en laat die dan zien. De opdrachtgever kan
dan bepalen in welke richting ik verder kan
zoeken. Maar het gaat me wel om unieke
spullen. Ik ga niet ergens een Ikea-kast
kopen.” nvdh

Drummer zoekt muzikanten
Drummer (37) uit Tuinwijk zoekt muzikale
buurtgenoten om (moderne) jazz en/of rock
mee te spelen. Niveau: ervaren amateur. Oefenruimte in Buurthuis De Leeuw beschikbaar. Ambitie: lekker spelen en misschien
een optreden hier en daar. Reacties naar:
jaspervdwal@yahoo.com

Trefpunt Oost en Noordoost op 3 maart
Op donderdagavond 3 maart bent u van 19.30
tot 22.00 uur weer welkom op het jaarlijkse
Trefpunt Oost en Noordoost, bedoeld voor
alle belangstellenden uit beide wijken. Wijkwethouder Jeroen Kreijkamp zal die avond
het eerste exemplaar van beide wijkjaarverslagen in ontvangst nemen. Bewoners
presenteren hun plannen voor 2011 en blikken terug op 2010. Locatie is het wijkbureau
aan de F.C. Dondersstraat 1. Het programma
staat vanaf 15 februari op www.utrecht.nl/
noordoost

Stichting Tafelboom maakt leestafel voor
Griftsteede van boom uit de buurt
Tafelboom maakt tafels van bomen uit de
stad die gerooid moeten worden. Bijzondere
tafels waarin het verhaal van de boom een
plek krijgt. In de hal van kinderboerderij
Griftsteede staat sinds vorige week een
Tafelboomtafel: de Rijdende Tafel. Deze tafel
is gemaakt van een bijna 200 jaar oude iep
die langs de singel heeft gestaan. In één van
de laatjes zit een boekje met meer informatie
en verhalen over de boom. Daarnaast is er in
de hal een fotoreportage te bekijken waarop
het werkproces van Tafelboom, de weg van
boom naar tafel te zien is. De expositie en de
Rijdende Tafel zijn te zien tot eind februari.
In maart plaatst Tafelboom een leestafel speciaal gemaakt voor Griftsteede van een boom
uit de buurt. Deze leestafel krijgt een permanente plek in de hal. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Griftsteede@utrecht.nl

Zware stemmen gezocht
Bassen laat horen hoe heerlijk je onder de
douche zingt. Maar doe dat vanaf nu in een
warm bad van lieve koorleden: meld je aan
bij wijkkoor ‘t Akkoord. Bel Marianne Kemps
030-2710994. De repetities zijn op maandagavond, een fantastisch muzikaal begin van
de week.
Leesclub
Leest u graag en praat u daar graag over
met medelezers? De leesclub zoekt nieuwe
deelnemers. In het artikel op de voorpagina
van deze krant leest u meer over deze leesclub. Is uw interesse gewekt? Informatie en/
of aanmelden via Elly Jansen, telefoonnummer
06-01610527.

