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Patrick Tersteeg alias Pondertone 
is een veelkunner. In Votulast zijn 
muurschilderingen van zijn hand aan 
de Draaiweg en op de Adelaarhof te 
bewonderen. Die aan de Draaiweg 
maakte hij voor de Kunstroute in de 
wijk, met een groep kinderen van 
basisschool de Fakkel. Het thema 
was ‘Verbinding in de buurt’. In vier 

workshops liet hij de 
kinderen inspiratie 
opdoen, collages 
maken, het concept 
bedenken en schet-
sen maken. Het idee 
is dat de bomen op 
de schilderingen 

buiten het beeld door middel van 
hun wortels verbonden zijn. 

SCHILDEREN
Patrick vindt het heel inspirerend 
om met kinderen te werken omdat 
hij van hun onbevangenheid kan 
leren. De muurschildering op de 
Adelaarhof werd met hulp van tien 
buurtbewoners geschilderd, zowel 
volwassenen als kinderen. Patrick 
ontwierp de skyline van Utrecht en 
zijn vrouw Christine Thau de dieren 
op en om de telefoondraden. 

SCHRIJVEN
Tijdens de lockdown legt hij zich 
toe op het schrijven van een reeks 
artikelen voor het tijdschrift Furore, 
over een Belgisch stripverhaal uit 
1954 dat in Londen speelt. Daarvoor 
is hij de afgelopen jaren diverse keren 
in Londen geweest, op zoek naar de 
locaties die in de strip voorkomen. “Ik 
vind dit heel rustgevend om te doen.”

MUZIEK
Daarnaast maakt hij muziek met 
zijn band Pondertone; op 10 januari 
hadden ze een livestreamconcert 
vanuit de Marnixzaal in de Utrechtse 
muziekschool. Dit concert is nog 
steeds te beluisteren. Op dit mo-
ment is Patrick druk met het maken 
van illustraties voor een zoekboek, 
want illustrator/vormgever is zijn 
echte beroep. JH 

“Als je zo denkt kun je 
een kleine groep dus in 
het donker zetten, als 
het gemiddelde maar 
niet achteruit gaat.” 

komen afleveren, en wordt het 
plein gebruikt om anoniem in het 
donker te gebruiken.” Zij pleiten 
voor meer openheid en licht op 
deze plek, niet minder. 
De groep omwonenden is zeker 
niet principieel tegen sociale huur 
op deze plek maar: “Juist in onze 
buurt zijn al relatief veel sociale wo-
ningen, en als je het relatief grote 
extra aantal woningen ook allemaal 
sociaal maakt mét een bestemming 
voor kwetsbare groepen, dan is de 
wijk daar niet op berekend. Het 
huisvesten van (sociaal) kwetsbare 

groepen in de genoemde aantal-
len vraagt om de juiste ‘checks and 
balances’ en een sociaal vangnet 
binnen de buurt.”

VERSLECHTERING LEEFKWALITEIT
Ook buurtcomité StaLau roert zich. 
“In het SPvE staat dat de leefkwali-
teit door het plan niet mag verslech-
teren. Aan deze randvoorwaarde kan 
op geen enkele manier worden vol-
daan, de leefkwaliteit komt ernstig in 
het geding.”
Het comité vraagt aan de gemeen-
teraad om een pas op de plaats te 

Er staan sloop en nieuwbouw op de planning in de Staatsliedenbuurt. 
Het bestemmingsplan uit 2013 is echter achterhaald: bijna tweeën-
half keer meer woningen moeten er komen. Daarom ligt er een Ste-
denbouwkundig Programma van Eisen, op basis waarvan in juni een 
nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld. Buurtbewoners hebben 
kritiek op de plannen. Biem Lap, bewoner van seniorencomplex Vitae 
Veste: “Hoogbouw neemt de zon weg in onze huizen en valt ook totaal 
uit de toon in deze wijk.” 

Wat wordt er allemaal gemaakt 
in onze wijk en door wie? Dit jaar 
gaan we daarnaar op zoek. Dit 
keer: Pondertone
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maken: er moet eerst een leef-
baarheidseffect-rapportage worden 
gedaan. Ook pleiten zij op grond 
van duurzaamheid voor behoud 
van de huidige woningen als dit 
mogelijk is.
Overigens heeft Stalau geen moeite 
met de opvang van kwetsbare groe-
pen op deze plek, mits dit binnen 
het in 2013 vastgestelde bouwvo-
lume van 114 woningen gebeurt.
“Commentaar op deze bouwvolu-
mes kan niet worden afgedaan als 
een Not in my backyard-discussie.” 
FK

kijken naar de algemene effecten. 
Dat vond ik zó akelig! Als je zo denkt 
kun je een kleine groep dus in het 
donker zetten, als het gemiddelde 
maar niet achteruit gaat.”

ZORGEN
Ook de bewonersgroep ‘Buren van 
Nieuw Buurland’ heeft zorgen over 
de bouwhoogte en de ingang van 
een parkeergarage aan het Wil-
lem van Abcoudeplein, waar veel 
kinderen lopen en spelen. “Op dit 
moment staan juist daar regelmatig 
voertuigen die bijvoorbeeld lachgas 

MAKERS 

BUURT NIET BLIJ MET NIEUWBOUWPLANNEN BUURLAND 
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De bezwaren komen van verschil-
lende bewonersgroepen. Ze zijn 
het eens over één ding: het grote 
aantal extra geplande woningen 
en bijbehorende bouwvolumes op 
deze plek staat garant voor een 
verscheidenheid aan problemen. 
Ook de groenplannen moeten min-
der vrijblijvend worden vastgelegd. 
Niemand is te spreken over het 
participatietraject. Bewoners roepen 
de gemeenteraad dan ook op het 
SPvE aan te passen. 

GEEN ZON
De bewoners van seniorencom-
plex Vitae Veste maken zich vooral 
zorgen over het blok van vijfhoog 
tegenover hen, en luchtvervuiling 
door extra verkeer en verlegging van 
de rijbaan. Bewoonster Judy wordt 
er emotioneel van: “Wij zijn allemaal 
senioren, en dus veel thuis. Ik kan 
hier niet weg, ik woon hier waar-
schijnlijk tot mijn dood.” De bouw-
plannen ervaren ze als een bedrei-
ging van hun leefsituatie. Verdichting 
mag niet leiden tot verslechtering 
van de leefbaarheid, is het uit-
gangspunt. “Maar,” vertelt Judy: 
“De gemeente zei tegen me dat ze 



De subsidie is onderdeel van de 
speelbelofte van gemeente Utrecht. 
Hierin staat dat eind 2021 minimaal 
vijf speeltuinen een Samenspeel-
tuin zijn: “Een openbare beheerde 
speelplek die toegankelijk is voor 
iedereen.” Pascal: “Inclusiviteit is 
een breed thema en toegankelijk-
heid kun je op duizend verschil-
lende manieren insteken. Allereerst 
hebben we gekeken naar de fysieke 
kant. Hoe toegankelijk en open is 
onze speeltuin als je in een rolstoel 
zit, slechtziend bent of met krukken 
loopt?” 

AANPASSINGEN
Er zijn al veranderingen doorgevoerd. 
De padenstructuur is aangepast en 
er zijn nieuwe speeltoestellen ge-
plaatst. De draaimolen in het midden 
is toegankelijk voor rolstoelen en 
de nieuwe praatpalen staan op een 
geschikte hoogte. Daarnaast is een 
amfitheater voor klassen en groepen 
in de maak, waarin elke leerling op 
een fijne manier onderdeel kan zijn 
van de buitenles. 

SANERING
“De buurt was in rep en roer,” vertelt 
Gert Leurink, sinds 1993 als gemeen-
telijk projectleider betrokken bij de 
sanering van het Griftpark. Omwo-
nenden maakten zich grote zorgen, 
maar de gemeente wimpelde die 
eerst weg. ‘Het Gifkomitee’ werd 
opgericht, en jaren van onderzoek 
volgden. Omdat het onmogelijk was 
om de vervuilde grond te verwijderen, 
werd de grond in 1993 in een terrein 
ter grootte van 8 hectare geïsoleerd 
door damwanden aan te leggen, die 
64 meter diep in de grond zitten. 
Daarna werd er een laag schone 
grond over uitgestort waarop het hui-
dige Griftpark is aangelegd. Daarnaast 

was ook grondwatersanering nodig: 
het vervuilde grondwater wordt 
sindsdien permanent opgepompt en 
gezuiverd.

WONDERLIJKE ONTDEKKING
In 2006 ging de grondwatersanering 
ineens veel sneller dan verwacht. 
Het grondwater leek vanzelf scho-
ner te worden. De oorzaak bleken 
bacteriën die zich voeden met de 
verontreiniging. Het leek wel een 
sprookje. Er werden veel testen uit-
gevoerd en tussen 2013 en 2016 zijn 
er veel workshops georganiseerd 
met kennisinstituten en universitei-
ten. In 2017 kreeg de gemeente 1,5 
miljoen aan subsidie en gingen de 

Wageningen University & Research, 
Onderzoeksbureau Deltares en de 
Universiteit Utrecht aan het project 
meedoen. 

EXTRA GELD VOOR ONDERZOEK
Nu stelt het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat 2,8 miljoen 
euro beschikbaar voor aanvul-
lend onderzoek naar de bacterie. 
Dit voorjaar worden boringen tot 
negentig meter diepte gedaan naast 
het park, om te kijken of de bacterie 
ook op deze diepte voorkomt, en 
hoe het staat met de natuurlijke 
afbraak door deze bacterie.
Tim Grotenhuis van de WUR vertelt 
dat hij de gemeente graag wil hel-
pen om de bodem zo in te richten 
dat het wegpompen van het ver-
ontreinigde grondwater onder het 
Griftpark niet meer nodig is. Naar 
verwachting duurt het onderzoek tot 
minimaal begin 2023.
De omwonenden gaan niet veel 
merken van de werkzaamheden: 
veel gebeurt ondergronds. RvP

Hoe creëer je een inclusieve stadsspeeltuin waar ook kinderen met een 
beperking fijn kunnen spelen? Pascal van Wanrooy, locatiecoördinator bij 
Griftsteede, vertelt hoe de speeltuin bij Griftsteede dankzij de subsidie 
‘Samen Spelen’ toegankelijker wordt voor iedereen.

Voor inwoners van Votulast is het Griftpark een groene oase. Maar nog 
niet zo heel lang geleden bevonden zich op deze plek een gasfabriek en 
een vuilstortplaats. In 1960 werd de gasfabriek gesloten en gesloopt. De 
gemeente wilde woningen bouwen op de vrijgekomen 6 hectaren, maar in 
de 70’er jaren kwam de buurt in opstand: het zou een park moeten wor-
den. Toen in 1979 werd begonnen met de aanleg daarvan, was het al snel 
foute boel: kinderen vonden vaten met zwavelzuur, nog afkomstig van de 
gasfabriek; enkelen van hen liepen zelfs verwondingen op. De grond bleek 
ernstig verontreinigd, en het Griftpark kreeg als bijnaam het Gifpark.

ZACHTE KANT
“Bouwen aan de fysieke kant is snel 
gedaan, maar de zachte kant vergt 
wel wat,” vertelt Pascal. Ook kinde-
ren met een verstandelijke beperking 
horen ongestoord en vrij te kunnen 
spelen bij Griftsteede. Pascal en 
zijn collega’s gaan zich verdiepen in 
plannen om als locatie meer steun 
en support te bieden. “Je kunt het 
personeel daar wat sterker voor in-
zetten en we denken eraan om een 
netwerk op te bouwen van ouders 
met kinderen met een beperking,” 
vertelt Pascal. “We willen kijken of 
we samen iets kunnen betekenen. 
Als je met meer bent, kun je mis-
schien wat breder de rest van de 
ouders betrekken.” 

DANKBAAR
Dat de speeltuin in het Griftpark 
onmisbaar is, blijkt ook tijdens de 
coronaperiode. Het gedeelte met de 
dieren is gesloten, maar de speel-
tuin is altijd opengebleven. Pascal: 
“Zeker toen kinderen thuisonderwijs 
kregen, kwamen er elke dag ouders 
naar ons toe om te vertellen hoe 
dankbaar ze waren dat de speeltuin 
open was.”

De route Kaatstraat-Adelaarstraat-Willem van Noortstraat 
richting de Kardinaal de Jongweg wordt te veel gebruikt 
voor doorgaand verkeer. Daarom komt er een afslagver-
bod vanaf de Oudenoord voor auto’s. Omdat er hierdoor 
op de Draaiweg meer verkeer wordt verwacht, komen 
daar bredere fietsstroken en meer oversteekplaatsen. 

GRASDAK
In 2021 zal deze speeltuin meer 
positieve ontwikkelingen doormaken, 
maar helaas begon het jaar met een 
tegenslag. Begin februari is het kope-
ren dak aan de voorkant van het pand 
vernield. Pascal: “Wat wij heel graag 
willen: het koper eraf en er een gras-

dak op leggen.” Het is nog afwach-
ten of dit kan qua kosten, techniek 
en de esthetiek van het gebouw. 
“Wij zijn er zeker een voorstander 
van in het kader van biodiversiteit.” 
Wie weet wordt Griftsteede binnen-
kort ook toegankelijker voor bijen, 
vlinders en andere insecten. MB

VOTULAST IN WO II 

Tijdens de Duitse bezetting probeert 
iedereen met zijn dagelijkse leven 
verder te gaan. Maar het leven wordt 
wel steeds moeilijker gemaakt. Be-
stuurlijke functies komen in handen 
van NSB’ers. 

NSB
De in 1932 door Anton Mussert 
opgerichte NSB (Nationaal-Socia-
listische Beweging) hing in de loop 
van de jaren ’30 steeds fanatieker de 
nazi-ideologie aan. Toen Duitsland 
ons land binnenviel koos de NSB 
dan ook gelijk de Duitse kant. 

FRITS MÜLLER
Een vroeg lid van de NSB was F.E. 
(Frits) Müller. Hij was met zijn broer 
directeur van ‘De Benenkluif’ aan de 
Lauwerecht, de fabriek die bekend 
stond om de intense stank. In 
februari 1941 werd Müller Commis-
saris der Provincie Utrecht. Op de 
foto (Het Utrechts Archief) wordt 
hij gefeliciteerd door burgemeester 
Ter Pelkwijk, het ongemak straalt er 
vanaf. Een jaar later wordt onze bur-
gemeester ontslagen. Müller is dan 
al vertrokken naar Rotterdam, waar 
hij burgemeester werd.

Met de inval van de Duitsers in Nederland op 10 mei 1940 begon voor ons 
land de Tweede Wereldoorlog. Wat betekende dit voor onze wijk? In deze 
rubriek gaan we dit jaar in op deze vraag. We richten onze blik dit keer op 
het dagelijks leven in de oorlog.

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

EEN SPEELTUIN VOOR IEDEREEN   

HET SPROOKJE VAN DE 
GRIFTPARKBACTERIE   

Deze keer: Cafeetjespuzzel
Het wordt weer mooier weer en we 
verlangen er allemaal naar om weer 
lekker op een terrasje te kunnen zit-
ten en het glas met elkaar te heffen.
Genoeg gelegenheden in Votulast 
die daar gelegenheid toe bieden. 
Weet jij welke zaken we bedoelen? 
Vul de kruiswoordpuzzel in. Vul on-
deraan het woord in dat we zoeken. 

Mail het antwoord voor 26 april naar 
info@votulastkrant.nl. 
Onder de goede inzendingen wordt 
een bon t.w.v. 25 euro verloot, te 
besteden bij een lokale ondernemer 
naar keuze.

Oplossing vorige keer

Er werd wat afgespeurd naar het 
konijntje Bunbun.
De foto in de Votulastkrant werd 
gemaakt op de hoek van de  
Troelstralaan en de Draaiweg.
Reinder en Liesbeth hebben ‘m  
uiteindelijk gespot: de prijs komt 
jullie kant op!

PUZZEL EN WIN! 
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CENTRALE KEUKEN 
Begin 1941 wordt aan de Weerd-
singel OZ (tegenwoordig Stieltjes-
straat), pal naast Het Ketelhuis, de 
Centrale Keuken geopend. Vanuit 
hier worden gaarkeukens in de hele 
stad bevoorraad. Op de foto (Het 
Utrechts Archief) zijn werkzaamhe-
den in de keuken en de uitgifte van 
eten te zien. 

HONGER EN KOU
Het wordt steeds moeilijker om aan 
voedsel te komen. Zo schrijft ook 
de op de Van Swindenstraat 134 
wonende 15-jarige Jopie van der 
Veen in haar dagboek. Naast honger 
wordt er door een gebrek aan kolen 
zeker in de hongerwinter van 1944 
ook kou geleden. De haat tegen 
Duitsers en NSB’ers groeit steeds 
meer, door bijvoorbeeld de avond-
klok en de beslaglegging op radio’s. 
Ingrijpender waren de deporta-
ties van Joden, het oppakken van 
jongens en mannen als represaille 
tegen verzetsdaden en de oproepen 
tot dwangarbeid. Ook schrijft Jopie 
over luchtalarmen en het neerhalen 
van een Engels vliegtuig boven het 
aan onze wijk grenzende Wittevrou-
wen. GJvZ

OPROEP!
NIEUW REDACTIELID GEZOCHT! 
REAGEER VIA WWW.VOTULASTKRANT.NL OF INFO@VOTULASTKRANT.NL

fo
to

 J
vH



 

VOTULASTLADDER

Gratis Plusgids 2021
Als je tegen een vraag of probleem 
aanloopt, dan vind je het liefst zelf 
een oplossing. Maar hoe? De Plus-
gids biedt Utrechters een overzicht 
van voorzieningen rondom wonen, 
welzijn, zorg en financiën. Kom ik in 
aanmerking voor huur- of zorgtoe-
slag? Waar kan ik terecht als ik niet 
meer zelf kan koken? Bij deze en 
vele andere vragen wijst de Plus-
gids de weg. De g is gratis af te ha-
len in buurthuis, woonzorgcentrum, 
bibliotheek, buurthuis, huisarts, 
of online te raadplegen op www.
ugids.nl/plusgids. Het is nu ook 
mogelijk om de Plusgids per post te 
ontvangen. Dit kan door een mailtje 
te sturen naar ugids@u-centraal.
nl. Met vermelding van het adres of 
door te bellen met de Informatie en 
Advieslijn: 030 – 236 1727

Oma’s Soep bij u thuis!
Normaal koken we om de week 
in Buurtcentrum De Leeuw samen 
met ouderen van de breigroep 
en buurtbakkie. Nu dat in deze 
coronatijd niet kan en het voor 
veel ouderen lastig is om de deur 
uit te gaan, willen wij met het 
Oma’s Soep team om de week 
voorverwarmde soepen langs gaan 
brengen bij de ouderen in de buurt. 
Dit zullen de soepen zijn die nu ook 
in de supermarkt te koop zijn. We 
volgen de richtlijnen van het RIVM 
- en zullen ervoor zorgen altijd 1,5 
meter afstand te houden. 

Heeft u of weet u ouderen in de 
buurt die wel zin hebben in een 
lekkere voorverwarmde soep? Wij 
horen het graag! Bel ons op  
06-30446563 of stuur een e-mail 
naar utrecht@omassoep.nl

Wandelroute Vogelenbuurt:  
Het water en de vogels
Een gratis wandelroute door de 
Vogelenbuurt, langs de loop van de 
oude Vecht, muurschilderingen met 
vogels en tal van mooie plekjes.
Kijk op www.wijkwijzernoordoost.nl

Ook kun je daar de Straatkunstroute 
Noordoost vinden: Een fiets- of 
wandelroute langs muurschilderin-
gen en beelden in Noordoost.

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in april en mei plaatsvinden. 
De volgende wijkkrant verschijnt 
begin mei. Organiseert u in juni 
of juli een buurtactiviteit? Laat 
het ons vóór 14 april weten, dan 
nemen we een aankondiging op 
in de volgende agenda. Of plaats 
uw bericht zelf rechtstreeks op het 
prikbord van www.votulastkrant.
nl We zijn ook te vinden op Face-
book: www.facebook.com/Votu-
lastkrant

ESTAFETTE

Een nieuwe horecazaak beginnen in coronatijd: dat 
vergt lef! In Votulast zijn het afgelopen jaar drie 
nieuwe zaken gestart.

Op 12 maart 2020 heeft Julius (22, 
vierdejaars Media en Cultuur) voor 
het laatst een collegezaal van bin-
nen gezien. Nu neemt hij met drie 
medestudenten deel aan dit (on-
line) interview. Studenten wonen 
in de regel op een klein aantal vier-
kante meters. Voor Laura en Ditmar 
reden om na een jaar corona eens 
bij hen (deels hun bovenburen) te 
informeren: wat is er allemaal voor 
ze veranderd en hoe gaan zij met 
deze situatie om?

GROENE KNEUSJES 
Lisette (22, vierdejaars Sociale 
Geografie) heeft in elk geval een 
veel schonere kamer. “Vroeger liet 
ik troep nog wel een weekje liggen 
maar nu is het eerst opruimen en 
dan beginnen met de dag.” Ook 
verzorgt ze inmiddels vijftien via 
internet bestelde ‘Groene Kneusjes’. 
“Ja, ik ben obsessief planten gaan 
kopen,” lacht ze. Huisgenoot Sybren 
(21, vierdejaars Sociale Geografie) 
heeft een sta-bureau aangeschaft. 
“Dat is fijn voor de afwisseling om-
dat ik nu eigenlijk de hele dag bin-
nen ben.” Wel gaat hij tegenwoordig 
geregeld met huisgenoten hard-

lopen of wandelen. Carolien (23, 
eerstejaars, International Develop-
ment) voegt hieraan toe: “Ik luister 
veel podcasts maar dat mag ik van 
mezelf alleen doen als ik buiten ga 
wandelen.”

DE ONLINE DOCENT 
Op de vraag of docenten het op 
afstand lesgeven een beetje in de 
vingers hebben, volgt gegrinnik. 
Julius: “Afgelopen jaar viel mijn 
filosofie vak redelijk in het water. 
Online debat voeren met tien men-
sen werkte gewoon niet.” Volgens 
Carolien moeten docenten de fy-
sieke lesmethode loslaten. “In plaats 
van anderhalf uur lang praten, kun 
je studenten ook sneller in groepjes 
wat laten bespreken. Door toetsing 
aan te passen hoef je studenten niet 
via een webcam te gaan observeren. 
Met een essay of openboektenta-
men zonder kennisvragen bereik je 
volgens mij hetzelfde.” 

SHOTJESBINGO
De avonden worden nu vooral 
gevuld met thuis samen eten en 
spelletjes doen (“shotjesbingo op 
de spreekwoorden van Hugo”), wat 

zorgt voor een hechte band. De coro-
naregels worden gerespecteerd. Het 
leenstelsel en het laten betalen van 
(al dan niet verlaagd) collegegeld, 
met alle niet verlengde oproepcon-
tracten, een stuk minder. Julius: “Veel 
eerstejaars maken ontzettend lastig 
nieuwe vrienden. Verenigingen heb-
ben veel moeite succesvolle online 

COLOFON

een klantenbestand op te bouwen, 
maar het dekt de kosten niet. Het 
was even slikken: je droomt van 
een eigen restaurant en dan te 
moeten starten met take-away. 
Maar de buurt was heel positief, we 
kregen veel lof.”
Zodra het kan, wil Pieter gewoon 
een restaurant zoals hij het bedacht 
had; ’stick to the plan’. De schul-
den zijn toegenomen, maar Pieter 
heeft er alle vertrouwen in dat het 
goedkomt: “Ik ben heel positief 
ingesteld, op de lange termijn gaat 
het lukken.” MV

ONDERNEMINGSLUST IN CORONATIJD 
HOMEMADE BY KARIBU 
Er wordt hard gewerkt achter de bar bij Karibu. Puk 
perst vers fruit door de sapcentrifuge: “Er zijn dit 
weekend weer ‘city-walks’, dus we verwachten veel 
klandizie.” 
‘Karibu’ (‘Welkom’ in het Swahili) startte afgelopen 
oktober in bedrijvengebouw Hooghiemstra. “In juni 
2019 waren we al bezig met plannen: het concept, 
onderhandelingen over het huurcontract, mensen 
aannemen,” somt eigenaresse Yentl Duijn op. Maar 
corona dwarsboomde de boel. Er kan nu dagelijks 
brunch en lunch afgehaald worden, en op termijn 
zal er ook diner geserveerd worden. “Alles is huis-
gemaakt, en ik wil in de toekomst de producten 
waarmee we werken, zoals fruit en groente, zelf 
gaan verbouwen.” Als ze weer open mogen is er een 
vergunning voor een terras. “Maar door alle investe-
ringen en weinig inkomsten heb ik nu even geen geld 
voor terrasmeubilair.”

FLIGHTBAR SUMVENTURE
Sinds januari is Sumeet bezig met de overname van 
Café de Donder aan de Adelaarstraat. De verbouwing 
tot ‘Flightbar Sumventure’ is inmiddels klaar. “Nieuw 
en fris,” vertelt de kersverse barman: “Met een lichte 
kleur vloer en muren.” De uitbater heeft nu nog een 
baan als bedrijfsleider bij een restaurant, en Sum-
venture is zijn eerste eigen onderneming. “Het was 
een kans die ik niet kon laten lopen.” Want elk nadeel 
heeft ook voordeel: leveranciers geven in deze tijd 
meer korting omdat ze weinig nieuwe klanten krijgen. 

“Afhaal ga ik niet doen, dat past niet in het concept.” 
Dat concept is dat je een ‘flight’ bestelt: een vlucht naar 
een ander land, bestaande uit drie matchende drank-
jes. De ouders van Sumeet komen uit Suriname: “Mijn 
vader gaat binnenkort met pensioen en komt dan in de 
keuken helpen met het maken van Caribische hapjes.”

RESTAURANT HET BADHUIS
Augustus vorig jaar kreeg Pieter Jonkers de sleutel van 
het Badhuis. Het plan was sowieso om eerst te ver-
bouwen om de stijl van de Amsterdamse School terug 
te brengen. In het najaar kwam de tweede lockdown. 
Omdat het restaurant nog geen bestaande onderne-
ming was, kon er geen steun aangevraagd worden. In 
december gingen ze open voor afhaal: “Dat is fijn om 
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Puk achter de bar in Karibu


