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Bouw je eigen huis 

Mitros had al eerder aangegeven dat een 
rij woningen in de Verenigingstraat zou 
worden gesloopt. De corporatie heeft er voor 
gekozen om de nieuwbouw uit handen te 
geven: geïnteresseerden krijgen de moge-
lijkheid de grond te kopen om er zelf een 
woning te bouwen.  “Dit is de manier om de 
woningbouw aan de gang te houden,” zegt 
Marjolein de Jong van Mitros. “Dit project is 
uniek voor de stad Utrecht en we hebben er 
grote verwachtingen van.”

madebyu
Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. 
Uniek is dat nog helemaal niet vaststaat hoe 
de woningen eruit komen te zien. Sterker 
nog: het is zelfs nog niet duidelijk hoeveel 
woningen er gebouwd gaan worden. Marjo-
lein de Jong: “Dat hangt af van de ideeën die 
potentiële kopers aanleveren.  Het kan gaan 
om brede, of juist diepe woningen. Maar ook 
om een boven- en een benedenwoning.  De 
kopers kunnen dat, rekening houdend met 
enkele gemeentelijke eisen, allemaal zelf 
bepalen. Vandaar de naam van het project: 
MadebyU.” 

dromen
Het MadebyU-project wordt begeleid door 
het Rotterdamse adviesbureau Urbanner-
dam. Alexander Keizer: “Wij leiden belang-
stellenden door de eerste stappen van het 
bouwproces. We adviseren over hoe ze moe-
ten omgaan met architecten, aannemers, 
de bouwvergunning en noem maar op. We 
helpen ook een inschatting te maken van 
de haalbaarheid van alle woonwensen; de 
kopers dromen hoe ze willen wonen en wij 
zetten ze weer een zo’n beetje op de grond.” 

collectief bouwen
Kenmerk van MadebyU is dat de bewo-
ners zo snel mogelijk samen te werk gaan.  
Alexander Keizer: “Een van de eerste stap-
pen die de potentiële kopers zetten is de 
oprichting van een vereniging. Die bewo-
nersvereniging is dan de partner waarmee 
de architect, de gemeente en de aannemer 
zaken doet. De bewoners bouwen dus col-
lectief. We adviseren hen om in subgroepjes 
verder te gaan. Denk dan aan een vereni-
gingsbestuur, een duurzaamheidscommis-
sie en een commissie die de gesprekken met 

de architect voert. Onze ervaring in andere 
steden waar dit concept al langer draait, 
is dat tijdens de bouw de groep kopers een 
hecht geheel wordt.”

keuzevrijheid
De bewoners zijn dus zelf projectontwik-
kelaars die samen een heel blok woningen 
ontwikkelen. “Op deze locatie bouw je tegen 
elkaar aan. Juist daarom is gezamenlijkheid 
en efficiëntie nodig,” zegt Alexander Keizer. 
“ Je deelt immers ook de fundering. En het 
is natuurlijk veel handiger en goedkoper 
om één architect en één aannemer in te 
huren dan vijftien. Maar niet iedereen hoeft 

hetzelfde type kozijn te gebruiken; er blijft 
keuzevrijheid in ontwerp en uitvoer van de 
woning.”    

puzzel 
Eind oktober start de verkoop van de ka-
vels. Marjolein de Jong: “Naar verwachting 
moeten we gaan loten om te bepalen wie 
er mag deelnemen. En het wordt een hele 
puzzel om te kijken welke ontwerpen en 
woonwensen bij elkaar passen!” nvdh

Meer informatie over dit project staat op 
www.madebyu.nl
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Beter een goede buur dan een verre vriend? De Votulastkrant gaat dit jaar eens on-
derzoeken of dat aloude spreekwoord klopt! Deze keer: borrelen met de buren in de 
Nieuwe Koekoekstraat.

Eenmaal per jaar zitten bewoners van de 
Nieuwe Koekoekstraat gezamenlijk op 
straat. Dan organiseren buurvrouwen Ger-
ma Borst en Xantha van der Vos een straat-
buffet (op de foto krijgen zij als dank een 
bloemetje). Het principe is simpel: iedereen 
die komt maakt iets lekkers te eten en neemt 
iets te drinken mee. Ook een eigen stoel, 
bord, bestek en mogelijk ook een tafeltje 
om spullen neer te zetten. Meestal net na de 
vakantie, eind augustus of begin september. 
Een paar dagen van tevoren krijgen buren 
een flyer in de bus met een aankondiging, en 
dan maar kijken wie er komt. En dat werkt 
goed, het is altijd gezellig!

mensen leren kennen
Germa vertelt: “We zijn dit in 2005 begon-
nen nadat Nardie Eijsberg met het idee 
kwam om iets te organiseren om meer 
mensen in de straat te leren kennen. We 
hebben best lang gezeten om te kijken hoe 
we dat goed konden aanpakken. We wilden 
geen groot straatfeest, om de gelegenheid 
te hebben om echt met elkaar te kunnen 
praten, en bovendien krijg je dan met 
vergunningen te maken. Destijds was de 
Koekoekstraat opgebroken en toen was 
er een spontane actie dat iedereen tafels, 
stoelen en eten meenam en midden in de 
straat met elkaar ging eten. Dat hebben we 
toen zo vervolgd, een kleinschalig straat-

buffet, en dat bleek een geslaagde formule. 
Het sympathieke is vooral dat iedereen 
iets meeneemt, zonder verplichting om te 
komen. Er is inmiddels een harde kern aan 
buurtborrelaars ontstaan. De kracht is dat 
we het met z’n allen doen. Kiki en Henk van 
Voorst zijn altijd goede mee-regelaars, en 
ook hebben we vaak zaken 
als dans, vuurspuwen, en 
dit jaar hadden we prachtig 
accordeonspel en zang. Het 
eindigt wel altijd om 22.00 
uur om omwonenden niet te 
storen.”

straatbuffet
 “We doen het jaarlijks, met 
uitzondering van vorig jaar, 
toen was het weer te slecht. 
Dat is altijd afwachten, van-
daar dat we het zo kort van 
tevoren regelen.” De reikwijdte 
van het straatbuffet is in de 
loop van de jaren gegroeid. 

“Eerst deden we beperkt uitnodigingen in 
de bus, vanaf garage Dingemans to net na 
het bruggetje, inmiddels flyeren we door 
tot aan Guusjes. Het is helaas een te lange 
straat om helemaal uit te nodigen, dan her-
kennen mensen elkaar niet meer.” 
ab

Zelf een huis bouwen, naar eigen inzicht en eigen ontwerp. Woningcorporatie Mitros 
biedt de mogelijkheid om in de Verenigingstraat een kavel te kopen en te bebouwen. 
De kopers mogen zelf aan de gang gaan. 

even buurten
   

December 2012 zijn ze begonnen: vijf zus-
sen, twee broers en hun moeder. De zussen 
zijn in Tuinwijk opgegroeid: “Het Willem 
van Noortplein wordt steeds leuker, het is 
echt een winkelcentrumpje,” zegt Imane 
tevreden. “En het Griftpark is leuk, je hebt 
hier altijd aanloop van mensen uit het 
park.”
Alle zussen hebben er nog een andere baan 
naast. “Het is als een hobby,” vertelt Imane. 
“Andere mensen hebben werk en een hobby, 
wij hebben werk en een winkel. Maar we 
hebben er evenveel plezier van.” 
 
familie-etentjes 
“Wat je jezelf gunt, gun je een ander ook,” 
legt Imane me uit. Goed en gezond eten 
samen met de familie is erg belangrijk 
voor de zussen, dat doen ze dan ook vaak. 
Tijdens die etentjes gaat het dan ook vaak 
over sis Bakery. Samen ideeën bedenken 
voor de winkel of de workshops die ze 
geven. En soms botst het ook wel eens. “Het 
grootste struikelpunt was toen we beslo-
ten zeven dagen open te gaan: hoe werd de 
verdeling?” vertelt Imane. Nu hebben ze 
een rooster zodat er altijd wel een zus in de 
winkel te vinden is.   
 
zelfgemaakte jam
“We horen graag van de mensen waar be-
hoefte aan is. Speltbrood bakt onze moeder, 
en andere soorten brood zijn van biologi-
sche bakkerij de Veldkeuken. We hebben 
verschillende bakkerijen bezocht en brood 
geproefd, en deze vonden we het lekkerst. 
En de manier van werken sprak ons aan.” 
Door vragen van klanten verkopen ze nu 
ook speltcrackers en glutenvrije producten. 
“En de zelfgemaakte jam zonder e-num-

“Laten we iets met z’n vijven doen,” dachten vijf zussen. En dat werd SIS Bakery. De 
spontane gedachte werd een hechte familieonderneming. Ze maken en verkopen am-
bachtelijke biologisch broden, Arabische patisserie en taarten. De winkel was eerst 
een weekendbakker, van donderdag tot zondag geopend, maar sinds mei kunnen 
klanten zeven dagen bij de zussen terecht voor brood en lekkers. 

Achter een hek in de Van der Mondestraat staat een bordeauxrode Daimler V8 uit 1967. 
Wim Drost kocht de auto dertig jaar geleden. Zijn zwager zag de met mos begroeide auto 
bij een camping staan en tipte hem. Het kostte Wim vervolgens tien jaar om de auto 
helemaal op te knappen. Daarna kwamen en gingen diverse andere klusauto’s, maar de 
Daimler was een blijvertje. De Daimler rijdt inmiddels niet meer en staat mooi te zijn in  
de tuin. mt

kopij
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     december. Deadline voor het indienen van  
     ideeën of activiteiten is 13 november. 
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

mers vinden onze klanten erg lekker,” zegt 
Imane trots. “We hebben echt heel bijzon-
dere smaken, van ananas tot vijgen.”

wat is leuk? 
Bakken kunnen de zussen allemaal, en ze 
helpen elkaar ook. Imane is gespecialiseerd 
in koekjes. “In december toen we begonnen 
liepen de bonbons heel goed, en de choco-
lade brownies. En nu de Parijse macarons, 
die zijn lang niet overal te krijgen. En de 
worteltaart en de walnoten-dadeltaart zijn 
ook successen.”
“We willen ontdekken waar de buurt be-
hoefte aan heeft. We verzorgen ook work-
shops en high teas, en we doen regelmatig 
woensdagmiddagworkshops voor kinderen. 

Daar zijn we naar op zoek: wat is leuk en 
brengt de buurt samen?”

siscafé
In de toekomst? “siscafé, dat is iets wat we 
graag zouden willen. Een buurtcafé waar je 
kunt lunchen of terecht kunt voor een kopje 
koffie of thee met wat lekkers; een ontmoe-
tingsplek voor de buurt. Met werkplekken 
voor zzp-ers, dan zetten we voorin de win-
kel een soort bar waar mensen aan weerszij-
den kunnen zitten met hun laptop... En een 
terras in de achtertuin...” Imane ziet het al 
helemaal voor zich. mv 
 
SISbakery - Willem Van Noortstraat 180

Bewust biologisch lekkers 

Soms zie je ze ineens staan of rijden in onze wijk. Zo’n auto waar je toch even je hoofd 
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eten   &  drinken

In de ladder staan wijkactiviteiten die 
in oktober of november plaatsvinden. 
De volgende wijkkrant verschijnt begin 
december. Organiseert u in december 
of januari een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 13 november weten, dan nemen 
we een aankondiging op in de volgende 
agenda. Of plaats uw bericht zelf recht-
streeks op het prikbord van  
www.votulastkrant.nl
We zijn ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant

Even voorstellen: Wijkpedagogen  
Opvoedbureau 
Wij zijn Simone Spanjaard en Claske Hon-
koop, wijkpedagogen van het Opvoedbureau 
voor de wijken Oost, Noordoost en Bin-
nenstad. Na zes jaar te hebben gewerkt in 
Buurtcentrum De Leeuw, Staatsliedenbuurt, 
zien we ernaar uit onze werkzaamheden 
voort te zetten vanuit het wijkbureau aan de 
F.C. Dondersstraat 1. Onze werkzaamheden 
blijven onveranderd. Opvoeden is meestal 
een vanzelfsprekend en dagelijks gebeuren. 
Maar elke ouder loopt van tijd tot tijd aan 
tegen vragen of problemen in de opvoeding. 
Dat is eigenlijk even vanzelfsprekend als het 
opvoeden zelf. Het kan dan prettig zijn als er 
een deskundige met u meedenkt. Hiervoor 
kunt u contact met ons opnemen. 
De wijkpedagoog ondersteunt ouders in de 
opvoeding van kinderen van 0-19 jaar. Het 
is een initiatief van de gemeente Utrecht en 
er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het 
maken van een afspraak is het Opvoedbureau 
dagelijks bereikbaar via telefoonnummer 
030-2862278.

Tafeltennis voor senioren
Tafeltennisvereniging sve organiseert elke 
woensdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 een 
tafeltennis instuif waar we de mogelijkheid 
bieden aan 50-plussers om lekker een balletje 
te komen slaan. 
Neem vooral uw vrienden mee want er zijn 
meer dan genoeg tafels en hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. De eerste 3 keer zijn gratis, 
daarna kost het slechts €2,50 per keer. Reden 
genoeg dus om het een keer uit te probe-
ren. U kunt zich aanmelden door te mailen 
naar sve50plus@gmail.com. (Sportpark) 
Loevenhoutsedijk 4, vlakbij de Rode Brug.
Wilt u graag een keer overdag komen spelen, 
maar kunt u toevallig niet op woensdag, 
e-mail of bel ons dan en bij genoeg animo 
kunnen we ook op andere dagen de deuren 
openen. Heeft u overdag helemaal geen tijd 
maar wilt u graag een keer langskomen om 
het uit te proberen, dan kan dat op een door-
deweekse avond (ma t/m do) vanaf 20:00. 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
site: ttvsve.nl/senioren-tafeltennis/ of mailen 
naar sve50plus@gmail.com

Leuk om met buurtgenoten een kopje 
koffie te drinken?
Op Griftsteede kan dat!
Op verzoek van een aantal omwonenden 
organiseert Griftsteede op dinsdagochtend 
vanaf 10.00 uur een koffie ochtend. Het 
zogenaamde ‘burenbakkie’. Kosten: alleen de 
koffie. Vooral de iets oudere buurtbewoners 
worden uitgenodigd om in Griftsteede hun 
kopje koffie te komen drinken. Gezellig even 
bijkletsen. Griftsteede zorgt de eerste paar 
keer voor wat lekkers erbij. Hoe en wat er 
verder op zo’n ochtend gebeurt, bepaalt u 
helemaal zelf. Blijkt er behoefte te zijn aan 
bijvoorbeeld een spelletje, informatie, vrij-
willigerswerk of wat dan ook dan kunnen we 
onderzoeken of dat te regelen valt.
Tot gauw!
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Tijdens die etentjes gaat het dan ook vaak 
over sis Bakery. Samen ideeën bedenken 
voor de winkel of de workshops die ze 
geven. En soms botst het ook wel eens. “Het 
grootste struikelpunt was toen we beslo-
ten zeven dagen open te gaan: hoe werd de 
verdeling?” vertelt Imane. Nu hebben ze 
een rooster zodat er altijd wel een zus in de 
winkel te vinden is.   
 
zelfgemaakte jam
“We horen graag van de mensen waar be-
hoefte aan is. Speltbrood bakt onze moeder, 
en andere soorten brood zijn van biologi-
sche bakkerij de Veldkeuken. We hebben 
verschillende bakkerijen bezocht en brood 
geproefd, en deze vonden we het lekkerst. 
En de manier van werken sprak ons aan.” 
Door vragen van klanten verkopen ze nu 
ook speltcrackers en glutenvrije producten. 
“En de zelfgemaakte jam zonder e-num-

“Laten we iets met z’n vijven doen,” dachten vijf zussen. En dat werd SIS Bakery. De 
spontane gedachte werd een hechte familieonderneming. Ze maken en verkopen am-
bachtelijke biologisch broden, Arabische patisserie en taarten. De winkel was eerst 
een weekendbakker, van donderdag tot zondag geopend, maar sinds mei kunnen 
klanten zeven dagen bij de zussen terecht voor brood en lekkers. 

Achter een hek in de Van der Mondestraat staat een bordeauxrode Daimler V8 uit 1967. 
Wim Drost kocht de auto dertig jaar geleden. Zijn zwager zag de met mos begroeide auto 
bij een camping staan en tipte hem. Het kostte Wim vervolgens tien jaar om de auto 
helemaal op te knappen. Daarna kwamen en gingen diverse andere klusauto’s, maar de 
Daimler was een blijvertje. De Daimler rijdt inmiddels niet meer en staat mooi te zijn in  
de tuin. mt

kopij
     Nummer 6 van 2013 verschijnt begin  
     december. Deadline voor het indienen van  
     ideeën of activiteiten is 13 november. 
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mers vinden onze klanten erg lekker,” zegt 
Imane trots. “We hebben echt heel bijzon-
dere smaken, van ananas tot vijgen.”

wat is leuk? 
Bakken kunnen de zussen allemaal, en ze 
helpen elkaar ook. Imane is gespecialiseerd 
in koekjes. “In december toen we begonnen 
liepen de bonbons heel goed, en de choco-
lade brownies. En nu de Parijse macarons, 
die zijn lang niet overal te krijgen. En de 
worteltaart en de walnoten-dadeltaart zijn 
ook successen.”
“We willen ontdekken waar de buurt be-
hoefte aan heeft. We verzorgen ook work-
shops en high teas, en we doen regelmatig 
woensdagmiddagworkshops voor kinderen. 

Daar zijn we naar op zoek: wat is leuk en 
brengt de buurt samen?”

siscafé
In de toekomst? “siscafé, dat is iets wat we 
graag zouden willen. Een buurtcafé waar je 
kunt lunchen of terecht kunt voor een kopje 
koffie of thee met wat lekkers; een ontmoe-
tingsplek voor de buurt. Met werkplekken 
voor zzp-ers, dan zetten we voorin de win-
kel een soort bar waar mensen aan weerszij-
den kunnen zitten met hun laptop... En een 
terras in de achtertuin...” Imane ziet het al 
helemaal voor zich. mv 
 
SISbakery - Willem Van Noortstraat 180

Bewust biologisch lekkers 

Soms zie je ze ineens staan of rijden in onze wijk. Zo’n auto waar je toch even je hoofd 
voor omdraait en denkt: ??

 elke eerste donderdag van de m
aand, vanaf 17:00 uur: ondernemers-borrel      20% korting op o

nze
 lu

nc
h 

bi
j i

nl
ev

er
in

g 
va

n 
uw

 v
isi

te
kaartje!     

 www.etenbijguusje.nl 

eten   &  drinken

In de ladder staan wijkactiviteiten die 
in oktober of november plaatsvinden. 
De volgende wijkkrant verschijnt begin 
december. Organiseert u in december 
of januari een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 13 november weten, dan nemen 
we een aankondiging op in de volgende 
agenda. Of plaats uw bericht zelf recht-
streeks op het prikbord van  
www.votulastkrant.nl
We zijn ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant

Even voorstellen: Wijkpedagogen  
Opvoedbureau 
Wij zijn Simone Spanjaard en Claske Hon-
koop, wijkpedagogen van het Opvoedbureau 
voor de wijken Oost, Noordoost en Bin-
nenstad. Na zes jaar te hebben gewerkt in 
Buurtcentrum De Leeuw, Staatsliedenbuurt, 
zien we ernaar uit onze werkzaamheden 
voort te zetten vanuit het wijkbureau aan de 
F.C. Dondersstraat 1. Onze werkzaamheden 
blijven onveranderd. Opvoeden is meestal 
een vanzelfsprekend en dagelijks gebeuren. 
Maar elke ouder loopt van tijd tot tijd aan 
tegen vragen of problemen in de opvoeding. 
Dat is eigenlijk even vanzelfsprekend als het 
opvoeden zelf. Het kan dan prettig zijn als er 
een deskundige met u meedenkt. Hiervoor 
kunt u contact met ons opnemen. 
De wijkpedagoog ondersteunt ouders in de 
opvoeding van kinderen van 0-19 jaar. Het 
is een initiatief van de gemeente Utrecht en 
er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het 
maken van een afspraak is het Opvoedbureau 
dagelijks bereikbaar via telefoonnummer 
030-2862278.

Tafeltennis voor senioren
Tafeltennisvereniging sve organiseert elke 
woensdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 een 
tafeltennis instuif waar we de mogelijkheid 
bieden aan 50-plussers om lekker een balletje 
te komen slaan. 
Neem vooral uw vrienden mee want er zijn 
meer dan genoeg tafels en hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. De eerste 3 keer zijn gratis, 
daarna kost het slechts €2,50 per keer. Reden 
genoeg dus om het een keer uit te probe-
ren. U kunt zich aanmelden door te mailen 
naar sve50plus@gmail.com. (Sportpark) 
Loevenhoutsedijk 4, vlakbij de Rode Brug.
Wilt u graag een keer overdag komen spelen, 
maar kunt u toevallig niet op woensdag, 
e-mail of bel ons dan en bij genoeg animo 
kunnen we ook op andere dagen de deuren 
openen. Heeft u overdag helemaal geen tijd 
maar wilt u graag een keer langskomen om 
het uit te proberen, dan kan dat op een door-
deweekse avond (ma t/m do) vanaf 20:00. 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
site: ttvsve.nl/senioren-tafeltennis/ of mailen 
naar sve50plus@gmail.com

Leuk om met buurtgenoten een kopje 
koffie te drinken?
Op Griftsteede kan dat!
Op verzoek van een aantal omwonenden 
organiseert Griftsteede op dinsdagochtend 
vanaf 10.00 uur een koffie ochtend. Het 
zogenaamde ‘burenbakkie’. Kosten: alleen de 
koffie. Vooral de iets oudere buurtbewoners 
worden uitgenodigd om in Griftsteede hun 
kopje koffie te komen drinken. Gezellig even 
bijkletsen. Griftsteede zorgt de eerste paar 
keer voor wat lekkers erbij. Hoe en wat er 
verder op zo’n ochtend gebeurt, bepaalt u 
helemaal zelf. Blijkt er behoefte te zijn aan 
bijvoorbeeld een spelletje, informatie, vrij-
willigerswerk of wat dan ook dan kunnen we 
onderzoeken of dat te regelen valt.
Tot gauw!


