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Vic Willems is muzikant, liedjes-
schrijver en al tien jaar Buurland-
bewoner. Hij groeide in Schijndel 
op, en kwam naar Utrecht om hier 
Psychologie te studeren. Hij speelt 
al gitaar sinds zijn achtste, en op 
zijn twaalfde zat hij al in zijn eerste 
bandje. Als 15-jarige raakte hij in de 

ban van de muziek van Spinvis waar 
zijn ouders veel naar luisterden. 
Sindsdien is Spinvis één van zijn 
voorbeelden. 

GROTE PRIJS
In 2015 bracht hij al een EP uit:  ‘Niks 
om je voor te schamen’, heette die. 
En dat bleek wel, want in 2016 won 
hij De Grote Prijs van Nederland.
Vics liedjes staan dicht bij hemzelf, 
ze gaan over wat hij meemaakt en 
belangrijk vindt, maar zonder dat ze 
specifiek over hemzelf gaan. Zo gaat 
‘Wij geloven’ over de onzekerheden 

en het gebrek aan (religieuze) hou-
vast van de huidige twintigers. Zelf 
omschrijft hij het als een ‘zoektocht 
uit de leegte’. 

GESLOOPT
Het lied ‘Tuinwijk-West’ ontstond 
in de coronaperiode, aangezien 
hij veel tijd in en rond zijn huis 
doorbracht. Toen hij in Buurland 
kwam wonen, stond het al op de 
nominatie om gesloopt te worden, 
maar twee jaar geleden werd het 
plotseling concreet. Als ik hier toch 
weg moet, kan ik er maar beter een 
lied over schrijven, dacht hij. Inmid-
dels is de sloop weer tot april 2023 
uitgesteld.

NIEUW ALBUM
De inmiddels afgestudeerde psycho-
loog leefde drie jaar van de muziek 

De liedjes zijn te beluis-
teren op Spotify en de 
trailers te bekijken op You-
Tube en op jasperzelf.nl. 

voor de corona pandemie 
uitbrak. Hij trad met een 
vaste band op en soms al-
leen. Gelukkig kon hij voor 
de TOZO-regeling (Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelf-
standig Ondernemers, red.)  
in aanmerking komen. 
Afgelopen zomer heeft hij 
nog wel één à twee keer per 
week opgetreden en pro-
ductieklussen gedaan. Begin 
maart trad hij nog op in Ekko.
Tijdens de lockdowns heeft 
hij vooral veel geschreven en 
nu legt hij de laatste hand 
aan zijn nieuwe album waar-
van de eerste nummers dit 
voorjaar gelanceerd worden. 
Kortom, hij ziet zijn muzikale 
toekomst vol vertrouwen 
tegemoet! JH

“Samen met actieve 
buurtbewoners en 
Fred Weergang, de  
hovenier van de Van 
der Hoeven Kliniek 
om de hoek, heb ik een 
plan gemaakt en dat 
hebben we voorgelegd 
aan de gemeente.”

woonachtig is in het nieuwe ap-
partementencomplex NOW en zich 
nu bekommert over een Toscaanse 
jasmijn.
Peter loopt rond in een hesje van 
de gemeente en vertelt hoe ze 
vanuit de afdeling groenbeheer as-
sisteren bij zogenoemde zelfbeheer-
projecten. Bewoners kunnen zelf 
voor een stukje groen in hun wijk 
zorgen en de gemeente helpt door 
het geven van tips en door materi-
aal beschikbaar te stellen.

GROENE VINGERS
Kerstin heeft voor de burgemeester 
ook nog een klein fietstochtje in 
petto. Ze wijst de plekken aan waar 
nog een groene slag qua biodiversi-
teit kan worden geslagen, zoals het 
redelijk kale plantsoen voor NOW 
en de speelplaats in het Pocketpark, 
waar overigens wel het plan is om 
binnenkort een paar fruitbomen te 
planten.  
Op de vraag of Dijksma zelf ook 
groene vingers heeft, wordt ontken-
nend geantwoord. “Wel heb ik twee 

Waar de storm een paar weken terug nog een stokje stak voor het 
bezoek, konden de initiatiefnemers van project ‘Robuust Groen’ nu 
op een zonnige vrijdagmiddag burgemeester Sharon Dijksma welkom 
heten aan de Talmalaan. Daar bevindt zich een stukje niemandsland in 
de wijk dat volgens Kerstin Steinhart, lid van buurtcomité Stalau, alle 
potentie heeft om met meer groen dan alleen gras te worden heringe-
richt. Het resultaat hiervan is zichtbaar op deze klusdag waar buurt-
bewoners samen met de Van der Hoeven Kliniek en de gemeente vijf-
tien verschillende heesters waaronder de Weigelia in de grond poten.

Er zit veel muziek in onze wijk. Wij 
zijn benieuwd hoe die muzikan-
ten de afgelopen periode hebben 
doorstaan en hoe het nu met ze 
gaat. Dit keer: : singer-songwriter 
Vic Willems.

planten die al twintig jaar oud zijn 
en elke verhuizing, ook richting 
Utrecht, overleefd hebben.” Het 
past wel bij de gemeenteslogan 
‘Groen groeit mee’, waarin aandacht 
wordt gevraagd voor een goede 
balans van woninggroei en natuur. 
Kerstin vraagt Dijksma of dit in alle 
bouwplannen in de toekomst kan 
worden meegewogen. Ook buurt-
bewoonster Fatos grijpt haar kans, 
zij vraagt de burgemeester aan het 
eind van een geslaagde middag nog 
snel om een fotootje samen. ML

GROEN IS BELANGRIJK
Buurtbewoonster Fatos stapt voorbij 
met een schep. Ze woont aan de 
overkant en vond een flyer over de 
klusdag in haar brievenbus. “Ik vind 
groen belangrijk, het is goed voor 
de omgeving en goed voor mij.” Ze 
vindt dit soort initiatieven erg leuk, 
zo gaat ze ook elke maand naar 
Buurtcentrum de Leeuw, waar be-
woners van 45 jaar en ouder samen 
kunnen koken en eten. Haar me-
ning wordt gedeeld door studente 
Humanistiek Bonnie die sinds kort 

VELE HANDEN MAKEN ROBUUST GROEN    
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De burgemeester vraagt Kerstin hoe 
ze dit project van de grond heeft 
gekregen. Kerstin: “Samen met ac-
tieve buurtbewoners en Fred Weer-
gang, de hovenier van de Van der 
Hoeven Kliniek om de hoek, heb ik 
een plan gemaakt en dat hebben 
we voorgelegd aan de gemeente. 
Die gaf vervolgens aan wat wel en 
niet kon.”
 
SOCIALE COHESIE
Kerstin vertelt Dijksma dat Robuust 
groen niet alleen helpt tegen hit-
testress in de stad maar ook voor 
sociale cohesie kan zorgen. Er zijn 
in de wijk weliswaar een aantal 
groene plekken maar die ogen over 
het algemeen vrij kaal en saai. Zoals 
bijvoorbeeld het Verdwenen Beeld-
plantsoen tegenover restaurant 
Hygge. Als dat aantrekkelijk ver-
blijfsgroen wordt gemaakt, kunnen 
mensen er picknicken zonder dat 
er alleen maar hondenuitwerpselen 
liggen. 
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De mannen hebben elkaar één 
keer eerder ontmoet tijdens een 
podcastevent in TivoliVredenburg. 
Frank wist toen nog niet zeker of 
hij mee zou doen aan De slimste 
mens. “Ik keek altijd al en ben echt 
een quizliefhebber. Samen met mijn 
vriendin maakte ik jarenlang zelf 
quizzen. Maar ik dacht: ik hoef niet 
zo nodig op televisie.” Jeroen lacht: 
“Dat is heel herkenbaar. Ik heb nooit 
de behoefte gehad om met mijn 
hoofd op televisie te komen, maar ik 
deed puur mee omdat ik, net als jij 
kennelijk, een enorme achtergrond 

links Jeroen Grueter, rechts Frank Heinen

heb in quizzen. Eind jaren negentig 
deden we al mee aan de pubquiz in 
de Ierse pub Mick O’Connells. En De 
slimste mens is toch wel de heilige 
graal van het quiz spelen.” 

RARE KENNIS
Ze hadden het niet willen missen. 
“Het klinkt een beetje dramatisch, 
maar het behoort tot een van de 
hoogtepunten van mijn leven,” 
vertelt Jeroen. “Bij de drie keer dat 
De slimste mens is uitgezonden, had 
ik een enorm heimweegevoel. Ik 
ben gewoon jaloers op de mensen 

die dan nog aan het begin staan van 
het avontuur.” Ook de impact die het 
heeft, vinden ze erg bijzonder. “Met 
name in de finaleweek, hoe men-
sen dan meeleven. Hoeveel impact 
het heeft in vergelijking met al het 
andere wat ik heb gedaan en waar-
schijnlijk ooit nog ga doen is echt 
uitzonderlijk,” vertelt Frank. Terwijl 
het gaat om kennis die je normaal 
niet echt nodig hebt. Jeroen: “Dat 
je je al jaren bezighoudt met rare 
kennis, dat dat op zo’n moment 
uitbetaalt is erg lekker.” Frank lacht: 
“Ja, hier kon je echt even laten zien: 
ik kan hier verder niks mee, ik ben 
er ook niet per se trots op, maar het 
zit allemaal in mijn hoofd.” 

BURLEN
Winnen was de insteek, hoe zwaar 
valt dan het verlies? “Nu begint het 

eindelijk een beetje te slijten, maar 
ik ben er bijna anderhalf jaar dage-
lijks kapot van geweest dat ik niet 
heb gewonnen. Ik heb er elke dag 
aan gedacht. Dat je denkt: hoe is 
het mogelijk zeg? Dat het niet gelukt 
is.” Frank denkt er ook nog regel-
matig over na. “In de uiteindelijke 
finale tegen Jacob Derwig ging het 
over burlen. Sindsdien vraag ik me 
af: wist ik het nou eigenlijk? Ik kan 
niet meer zo goed terughalen of het 
nou zenuwen waren of gewoon een 
lacune in mijn kennis.” Binnenkort 
weet hij wél alles van burlen. “Jacob 
en ik zijn nu erelid van Vereniging 
het Edelhert en we zijn uitgenodigd 
om een keer een workshop burlen 
te volgen.” MB

BEWUSTE PRECISIE IN ZEE VAN GROEN
Op de hoek van de Samuel van Houtenstraat - in het 
pand waar eerst Fysio Bewust zat - vind je op de begane 
grond de knusse studio Heart Yoga mét achtertuin. Nu 
nog kaal, maar de bedoeling is om stevig te vergroenen.
Eigenaresse Sanne Wagenaar: “Ons idee is dat je straks 
door de tuin binnenkomt, waardoor je vanuit de stad 
binnenstapt in een zee van groen, een soort Geheime 
Tuin. ”Naast pilates worden hier verschillende yogales-
sen gegeven door een team van docenten. Sanne begon 
Heart Yoga 5 jaar geleden op een steenworp afstand 
aan het Willem van Abcoudeplein in haar ouderlijk huis, 
waar eerder het kinderdagverblijf De Kleine Wereld van 
haar moeder zat. Toen die met pensioen ging, greep 
Sanne - die al 12 jaar pilates geeft - de kans aan om de 
droom van een eigen studio waar te maken. “Heart Yoga 
is een toegankelijke gemeenschap waar iedereen wel-
kom is. Het mooie van pilates is dat de bewuste precisie 
waarmee je leert bewegen, helpt bij beweging in het 
dagelijks leven.”   
De verhuizing van haar moeder betekende echter ook 
een verhuizing voor Heart Yoga. “Het is een wonder dat 
het allemaal zo mooi aansloot en dit pand nu vrijkwam.” 
FK

www.heartyoga.nl

SCHILDERACHTIGE LICHTINVAL IN VOORMALIG ZEEF-
DRUKKERIJ
Pilates Studio Utrecht (één van de eerste pilatesstu-
dio’s van Utrecht) is ook verhuisd, maar dan vanuit 
Buiten-Wittevrouwen. Pilatesdocent (en fysiotherapeut) 
Esther Swen werd op slag verliefd toen ze de voormalig 
zeefdrukkerij aan de Lauwerecht van binnen zag, onder 
meer door de schilderachtige lichtinval. Ze geeft zelf les 
in haar studio, samen met enkele andere docenten met 
elk hun specialisme binnen pilates.  
In plaats van zeefdrukapparatuur staan er in de grootste 
zaal nu o.a. zes reformers, waarop pilates beoefend kan 
worden, ook in de vorm van kleinschalige groepslessen. 
De reformers zien er op het eerste gezicht wat eng uit 
met alle metalen veren. Ze helpen je echter om je bewe-
gingen met meer beheersing uit te voeren doordat je 
minder last hebt van de zwaartekracht, legt Esther uit. 
In de ruimte aan de straatkant worden pilateslessen op 
de mat gegeven. Achterin, aan de Vecht, is een plek die 
verhuurd gaat worden aan een verloskundigenpraktijk 
(Pilates Studio Utrecht geeft ook zwangerschapspilates). 
Esther behandelde eerder vooral mensen met klachten, 
maar iedereen is welkom om zich te verdiepen in de 
pilatesmethode. “Het is toepasbaar op elk lichaam; oud 
of jong, mét of zonder zonder klachten, vrouwen en ook 
zéker mannen!” 

www.pilates-utrecht.nl

Dat er in onze wijk slimmeriken wonen, hebben Jeroen Grueter (sportver-
slaggever NOS) en Frank Heinen (columnist en schrijver) kunnen bewijzen 
in het televisieprogramma De slimste mens. Jeroen behaalde in de zomer-
editie van 2020 de tweede plek en in de afgelopen wintereditie zag Frank 
de trofee ook nét aan zijn neus voorbijgaan. Samen blikken ze terug op het 
avontuur.

Bij veel sport- en yogascholen kun je tegenwoordig 
kennismaken met de bewegingsleer van Joseph Pilates, 
die zich met name richt op het versterken van je core. 
In Votulast kun je op twee ‘nieuwe’ plekken pilates  
beoefenen: bij Heart Yoga (onlangs verhuisd naar de 
Samuel van Houtenstraat) en bij Pilates Studio Utrecht, 
in het pand aan de Lauwerecht waarin zeefdrukkerij 
Spant zat. De studio’s hebben echter ieder hun eigen 
sfeer en kwaliteit.

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

DE SLIMSTE MENS IN DE WIJK     

NIEUWE PLEKKEN VOOR 
REKKEN EN STREKKEN      

Hoe goed lees jij de Votulastkrant?  
Maak de filippine met de krant in de hand en win een leuke prijs!

Vragen
1. Bij deze kraam koop je zonder pakjes en zakjes (4)
2. Hiernaast staat de kraan waar geen water uit komt (10)
3. In welk ‘land’ woont Vic Willems? (8)
4. Bij dit buurtcomité kwam de burgemeester een plantje poten (6)
5. Nummer twee van ‘De Slimste Mens’ in 2021 (5-6)
6. Pilates doe je hier vanuit je hart (5-4)
7. Leeftijd meneer Spierings in letters (8)

Oplossing:
Aan het eind van deze straat staat het tegenovergestelde.

Stuur de oplossing vóór 26 april 2022 naar info@votulastkrant.nl. Onder de goede in-
zendingen wordt een bon t.w.v. 25 euro verloot, te besteden bij een lokale ondernemer 
naar keuze. Succes!

Oplossing vorige keer:
Dankzij onze flyeractie kwamen er meer inzendingen dan ooit bij ons binnen, veel met 
een enthousiaste reactie erbij. Dank jullie wel! Altijd leuk om complimenten te krijgen, 
en te horen dat onze krant gewaardeerd wordt!
Iedereen had de oplossing goed, dat was: Tuinwijk.
Uit de inzendingen hebben we een winnaar getrokken:  
Hartelijk Gefeliciteerd Josje van Noorden! De prijs komt naar je toe!

De Middeleeuwse stadskraan die ooit aan de werf bij het stadshuis stond, keert binnenkort 
terug aan de Weerdsingel, pal naast de Monicabrug. Het houten bouwwerk dat ruim dertien 
meter hoog wordt, wordt momenteel op traditionele wijze herbouwd door leerlingen van de 
Ambachtsschool Vreeswijk in Nieuwegein. Het wordt een attractie waar mensen kennis kunnen 
maken met de werking van de middeleeuwse hijsconstructie, mogelijk met een winkeltje en een 
uitspanning waar bezoekers een drankje kunnen drinken. 

PUZZEL EN WIN! 

-NIEUWE REDACTEUR-
GEZOCHT

Hou je van schrijven? Hou je van verhalen maken en nieuwe mensen 
ontmoeten in je wijk? We zoeken een redacteur! Zes keer per jaar 
vergader je over mogelijke onderwerpen en ga je daarna op pad in 
je eigen buurt als reporter voor een artikel. Interviewen, observeren, 
op papier krijgen. Leuk? Spannend? Mail naar info@votulastkrant.nl

" Je eigen kleur geven
aan de uitvaart"  
Sandra van der Pas  
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Sanne Wagenaar

Pilates Studio Utrecht



 
-

VOTULASTLADDER

Nieuw ontmoetings- en  
sportevenement voor 55+
vanaf 19 mei in Synergo
De Derde Helft is ontmoeten,  
spelletjes doen, sporten, babbelen, 
kortom contact maken met elkaar.
Voor wie: voor elke 55-plusser 
die graag nieuwe contacten wil 
aangaan.
Wanneer: Vanaf 19 mei, elke  
donderdag van 10 tot 12 uur.
Waar: Sportcomplex Synergo, Loe-
venhoutsedijk 2 (hoek Brailledreef)
Info-ochtend: 12 mei om 10 uur.
Info te verkrijgen via:  
dederdehelft@synergo.nl of  
telefonisch via Hannie Spierings:  
06 4634 7995

Oma’s soep kookdagen 
Komt u ook gezellig een ochtendje 
koken met Oma’s Soep? Samen 
met leuke studenten worden de 
groenten gesneden, verhalen 
uitgewisseld, spelletjes gespeeld, 
en daarna lekker genieten van uw 
zelfgemaakte soep. Deelname en 
lunch zijn gratis.
Data: 12 & 26 april, 10 mei van 
11.30 tot 14.00 uur in Buurtcen-
trum De Leeuw. Aanmelden via  
utrecht@omassoep.nl of  
06-38251389 of het Buurtcentrum.

Buurtborrel bij HYGGE 
Gezellig onder het genot van een 
hapje en een drankje buurtbe-
woners leren kennen en ideeën 
uitwisselen over: Het Verdwenen 
Beeldplantsoen groen herinrichten 
naar ‘verblijfsgroen’, tekstborden 
voor Talmalaan en Pocketpark zoals 
in Veenhof, Buurtcentrum de Leeuw 
toekomstbestendig laten maken. Je 
bent welkom op 20 mei van 16.00 
tot 18:30 uur bij HYGGE.

Samen tuinieren, meewerken op 
de tuinen
Dit voorjaar biedt Utrecht Natuurlijk 
stadsbewoners opnieuw een rijk 
aanbod aan groene tuincursussen, 
activiteiten en workshops. Hiermee 
wordt jong en oud de kans gebo-
den om samen hun kennis over de 
natuur, een duurzamere voedsel-
productie en gezonde voeding te 
vergroten. Kom samen tuinieren!
Kijk op www.utrechtnatuurlijk.nl/
samentuinieren

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in april en mei plaatsvinden. 
De volgende wijkkrant verschijnt 
half mei. Organiseert u in april 
of mei een buurtactiviteit? Laat 
het ons vóór 20 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 Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant 

OUD & WIJK 

In Votulast is een supermarkt nooit ver weg, maar je 
kunt er nu zelfs eentje bij jou in de straat bestellen. 
De SRV-wagen van vroeger, maar dan in een fris, 
verpakkingsloos jasje.

In 1952 werd Joost Spierings gebo-
ren aan de Willem Arntszkade, en 
hij slaapt nu in de kamer waar hij 
geboren werd. Tot zijn 24e woonde 
hij in de wijk. Toen vertrok hij naar 
Den Haag voor zijn werk. Ruim 
dertig jaar geleden, in 1991, keerde 
hij terug naar het ouderlijk huis. Wat 
vindt hij de grootste verschillen tus-
sen nu en toen?

WINKELS 
Het hele pakket aan winkels is 
volgens Spierings erg veranderd: 
“Het type winkels, het aanbod, is 
gewijzigd. Er is er maar één die min 
of meer hetzelfde is gebleven en 
dat is snackbar Matthaeus. Dat was 
vroeger weliswaar een viswinkel, 
maar die begon al vrij vroeg met de 
verkoop van patat. En dat is doorge-
groeid tot die snackbar.” 

SLOOT MET RATTEN 
Nu kun je vanaf de Willem Arntsz-
kade gewoon oversteken, maar 
vroeger lag er een sloot. Die werd 
in 1964 gedempt: “Dat was wel 
groots, met al die machines en 
zoveel zand en al die mensen die 

er werkten. Daarvoor konden we 
gewoon schaatsen voor de deur, dat 
was ook wel leuk. Maar daarna had-
den we geen ratten meer.”
Bij de molen was de melkfabriek, 
het warme water waar de melkbus-
sen mee gespoeld werden kwam 
ook gewoon in de sloot. “Het was 
echt een functionele sloot, geen 
mooi recreatiewatertje,” legt Spie-
rings uit.

VERVUILING
Als kind speelde hij in het parkje 
achter de bibliotheek, want op het 
gras van het Willem van Noort-
plein mocht je niet voetballen. 
“Het gebied waar nu het Griftpark 
is daar kwam je niet, daar zat de 
vuilstort waar de vuilniswagens 
hun afval kwamen lossen.” Op het 
andere gedeelte zat de gasfabriek. 
Er werd toen niet gewaarschuwd 
voor vervuiling: “Cokes vlogen in het 
rond en vuil kwam overal terecht. 
We gingen wel eens kijken, het was 
wel spectaculair als de oven werd 
leeggemaakt en de gloeiende kolen 
er uit kwamen.”

IDEAAL
Spierings is zeer tevreden met zijn 
woonplek, en zijn buren blijkbaar 
ook: in het rijtje huizen zijn er sinds 
1991 nauwelijks wisselingen in be-
woners geweest. Het is een ideaal: 
groen voor de deur, de winkels in 
de buurt, de bus op loopafstand 
en de dokters om de hoek. Het 
Griftpark vindt hij een fijne plek om 
lekker in de zon te zitten en hij kan 

genieten van de vele schilderingen 
die op diverse plekken in Votulast 
op de muren staan. MV

COLOFON

kingsloze supermarkt die als doel 
heeft plastic waste te verminderen, 
lijkt me niet wenselijk…Gelukkig 
verkoopt LOOS ook stoffen zakjes 
en weckpotten waar ik hun popu-
laire mangostukjes in kan schep-
pen. Hoe komen ze zelf trouwens 
aan hun producten? Jiske: “Uit héle 
grote zakken van de groothandel. 
Dus ja: wel uit verpakkingen, maar 
wel minder verpakkingsmateriaal 
dan als het verpakt zou zijn in kleine 
bakjes en pakjes.” 
FK

www.loosutrecht.nl

Hoe werkt dat eigenlijk? Zou ik LOOS ook bij mij in de 
straat kunnen laten komen?
Op de site kan ik me aanmelden met mijn adres. 
LOOS rijdt inmiddels bijna door heel Utrecht (in de 
Binnenstad mogen ze niet komen), en bedient elke 
dag volgens schema een andere wijk. Je moet dus 
even zoeken in hun agenda op welke dag Noordoost 
op de planning staat. 
Ik neem aan dat er een combinatie van straten wordt 
gemaakt, en dat ik naar de Bucheliustraat verwezen 
wordt (inmiddels een vaste stek van LOOS in Noord-
oost, met een aantal trouwe klanten), maar als ik de 
planning krijg van de route die LOOS gaat rijden, zie 
ik tot mijn verrassing dat ze echt speciaal voor mij in 
mijn straat komen staan.

ZELFGEMAAKTE FIETSKAR
Laurens (24) van de start-up LOOS (die uit vier men-
sen bestaat) ontwierp en bouwde zelf de winkelstel-
lage - vol potten en bakken waar je zelf onder meer 
cornflakes, koffiebonen, noten, peulvruchten en 
gedroogd fruit uit kan tappen en scheppen - op het 
onderstel van een fietskar. “Kijk, hier heb ik oude Ikea 
boekenkasten van de kringloop verwerkt. Het is wel 
puzzelen om het niet te zwaar te maken allemaal.” Hij 
is vandaag op pad met collega Jiske (22). Prijzen ze - 
zoals aardbeienverkopers van vroeger - met luidspre-

kers hun waren aan? Dat mag niet met hun vergun-
ning, maar ze mogen hun aanwezigheid wel kenbaar 
maken met een gezellige toeter. Als er geen klanten 
meer zijn, moeten ze weer verder: het is verboden om 
te blijven staan ‘venten’.  

REGEN EN WIND
Enigszins bezwaard loop ik op de afgesproken tijd naar 
de kar. Jiske heeft hem geparkeerd op een paar lege 
parkeerplaatsen en houdt het afdakje goed vast, want 
de wind trekt in vlagen aan de kar. Laurens: “Regen is 
prima, maar wind is gevaarlijk.”
Veel was ik niet van plan te kopen, en ik had ook geen 
lege potten of bakjes om mee te nemen. Om met 
plastic diepvrieszakjes aan te komen bij een verpak-
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Jiske in de Bucheliusstraat 


