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NIEUW AANSPREEKPUNT IN DE WIJK: WIJKADVISEURS

Noordoost heeft drie wijkadviseurs: 
José Boon, Maarten Grienberger 
en Susanne Wiss. Die hebben hun 
eigen werkplek op het wijkbureau 
op de F.C. Donderstraat, maar die 
verruilen ze woensdagmiddag van 
twee tot vier voor een tafeltje in het 
buurtcentrum. “Het is wat levendi-
ger dan op het wijkbureau, als wijk-
adviseur kun je zo zelf meer ervaren 
wat er leeft,” vertelt José Boon.
 
ZICHTBAAR 
Hoe geef je participatie vorm? José 
Boon legt uit dat in het coalitieak-
koord is vastgelegd dat de ge-
meente zichtbaarder zal zijn in de 
wijk. Daarom is deze pilot bedacht: 
drie maanden lang is er elke week 
een wijkadviseur in het buurthuis. 
Op die manier kunnen bewoners 
hun ideeën over de buurt op een 
makkelijke manier kwijt aan een 
vertegenwoordiger van de wijk. De 
adviseurs kunnen de ideeën weer 
meenemen naar de gemeente.
 
FACE TOT FACE
Op de woensdag in de Kinderboe-
kenweek zit José naast de boeken-
markt, het is dus druk in de hal: 
‘ideaal’. Ze heeft al twee mensen 
met een goed idee voor de wijk 
kunnen doorverwijzen naar het 
initiatievenfonds.
Een week later heeft wijkadviseur 
Maarten ook positieve ervaringen: 
“Er komt regelmatig iemand een 

Twee mannen in nogal opvallende 
pakken in de Van Swindenstraat, bij 
de ingang van Griftsteede. Rogier en 
Jaap lopen er niet altijd zo bij: “We 
zijn op weg naar de generale repeti-
tie van ons koor.” De zanggroep, met 
de naam ‘Leeuwenhart’, repeteert 
elke woensdag in de hal van Grift-
steede.  De kleding is eigenlijk geen 
streetstyle dus, maar podiumstijl.  

SUPERMAN EN HARTJES
“Normaliter zijn het meer de 
vrouwen die opvallende kleding 
aanhebben; het vorige concert had-
den die bijvoorbeeld allemaal een 
bloemetjesjurk aan. Deze keer heeft 
de kledingcommissie bedacht dat de 
mannen in de spotlights mogen met 
deze pakken,” vertelt Jaap.
Rogier draagt een pak met Super-

manlogo’s. Hij is ook de voorzitter 
van het koor. Toeval? “Haha, nou je 
het zegt…maar ik heb dit pak toe-
bedeeld gekregen.” Jaap heeft zijn 
hartjespak ook niet zelf uitgezocht. 
“Misschien heb ik deze gekregen 
omdat ik net getrouwd ben.” Al pra-
tend komen de mannen erachter 
dat ze er allebei niet waren op de 
repetitie dat de mogelijke motieven 
werden verdeeld.

FESTIVAL
De première van deze nieuwe 
koorkleding zal plaatsvinden op het 
festival van de ‘Bond voor A capella 
en Lichte muziek’, het BALK TOPfes-
tival, dat begin november in de Rot-
terdamse Doelen wordt gehouden. 
“De top van Nederlandse koren die 

lichte muziek zingt, komt daar bij 
elkaar, dus we willen graag goed 
voor de dag komen.” Behalve mooi 
zingen is ook de podiumpresentatie 
belangrijk: “We gaan het publiek 
‘pakken’” grapt Rogier.

OOK ZO’N PAK?
Lijkt het je ook leuk in zo’n pak op 
te treden? Er is bij het koor nog 
plek voor meer mannen! Leeuwen-
hart zingt Nederlandstalige close 
harmony: pop, jazz en kleinkunst in 
vijfstemmige arrangementen. Dat 
kunnen oorspronkelijk Nederlandse 
liedjes zijn, maar ook vertalingen 
van anderstalige liedjes. 

LEVENDE KERSTSTAL
Leeuwenhart zal ook tijdens de 

kerst optreden: traditioneel wordt 
er gezongen tijdens de levende 
kerststal op Griftsteede. Maar dat is 
dan weer in kerstoutfit. MV

“Het is wat  
levendiger dan op het 
wijkbureau, als wijk-
adviseur kun je zo  
zelf meer ervaren  
wat er leeft” 

wijkspreekuur. Toen bleek dat ik dan 
eerst digitaal melding moest doen 
van een klacht. Fijn dat dat kan na-
tuurlijk, voor bijvoorbeeld een kapot 
stoplicht of losse stoeptegel, maar ik 
had niet zozeer een klacht, ik wilde 
iets kwijt over de woonsituatie in 
de wijk. Ik voelde me een beetje af-
gescheept, en wist niet waar ik met 
mijn vragen heen kon. Het spreek-
uur in de Leeuw kwam als geroepen 
en overtrof mijn verwachtingen: ik 
werd heel serieus genomen en heb 
echt een gesprek van mens tot mens 
gevoerd. Het is heel fijn van gedach-
ten te kunnen wisselen in plaats van 
een klacht digitaal te ‘dumpen’”. 

PARTICIPATIE
De afgelopen jaren sprak de 
gemeente ook al regelmatig met 
buurtbewoners over wat er speelt 
in de buurt en hun wensen voor 
de buurt. Dat resulteerde in de 
‘Wijkopgave Noordoost’. De Wijkop-
gave wordt vernieuwd en daarvoor 
gaan de wijkadviseurs nu in gesprek 
met verschillende organisaties en 
netwerken in de buurt. Op die ma-
nier kunnen onderwerpen die in de 
wijk spelen op de agenda van de 
gemeente gezet worden.

DIT JAAR EN VERDER
Tot en met december zijn de wijk-
adviseurs dus op woensdagmiddag 

Nieuw in Buurtcentrum de Leeuw: de wijkadviseurs! Vanaf oktober 
tot en met december zit er elke woensdagmiddag een wijkadviseur 
van wijkbureau Noordoost in Buurtcentrum de Leeuw als aanspreek-
punt voor buurtbewoners.

Utrecht wordt steeds meer een wereldstad, en dat zie je op straat. Re-
gelmatig kom je iemand tegen die werk heeft gemaakt van zijn of haar 
uiterlijk. Een prachtig op elkaar afgestemde outfit of een zwierige jas 
met vrolijke flaphoed. Zouden er in Votulast ook van deze paradijsvo-
gels wonen? Wij zoeken ze op! 
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José Boon (l)

Rogier(l) en Jaap(r)

te vinden in het buurtcentrum. Eind 
van het jaar wordt er geëvalueerd: 
is het spreekuur in Buurtcentrum 
de Leeuw een succes, dan kunnen 
bewoners de wijkadviseurs daar 
blijven ontmoeten. MV

https://www.utrecht.nl/bestuur-en- 
   organisatie/initiatief-en-invloed/
https://wijkparticipatie-utrecht.nl/ 
   Noordoost/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-   
   organisatie/initiatief-en-invloed/ 
   participatie/wijkopgave/wijkop- 
   gave-noordoost
https://utrecht.slimmelden.nl/#/   
   home

praatje maken.” Zo heeft hij al 
opmerkingen kunnen noteren over 
verkeer, informatie kunnen geven 
over een invalideparkeerkaart en 
kunnen wijzen op ‘slim melden’ bij 
overlast. Hij vindt het spreekuur in 
de Leeuw ook een goede manier 
om meer toegankelijk te zijn voor 
buurtbewoners: “Er werd letterlijk 
gezegd ‘Fijn om iemand in de ogen 
te kunnen kijken,’” vertelt hij.

UITWISSELING
Buurtbewoner Angelique is het 
daarmee eens, ze is blij met 
het spreekuur. “Ik had eerder al 
gebeld naar het wijkbureau om 
een afspraak te maken voor het 

STREETSTYLE VOTULAST 



Aan een ovale tafel zitten vijf studen-
ten (de vrijwilligers) en acht oudere 
dames gemoedelijk te praten. Er 
wordt met een voorstelrondje gestart 
“zodat iedereen weet met wie zij aan 
tafel zit,” legt initiatiefnemer Joosje 
(21) uit. Als vrijwilliger Eza (26) 
vertelt dat ze in een bakkerij werkt, 
haakt de 92-jarige Ellie daarop in met 
de mop van het konijntje dat bij de 
bakker om worteltjestaart vraagt… 
“Leuk hoor, een moppie op zijn tijd,” 

“We wilden de wijk permanent 
mooier maken,” vertelt Marith Ha-
meter van Spoken Art Community, 
die samen met Roos Polman het 
omvangrijke project organiseerde. 
Marith: “De straatzinnen en beamers 
hangen er sowieso voor vijf jaar. 
Daarna wordt er gekeken of die pe-
riode verlengd kan worden.” Op alle 
plekken komen ook nog informatie-
bordjes te hangen. Net zoals in een 
museum dus. Het gehele project is 
mogelijk gemaakt door de bijdrage 
van het Ondernemersfonds.

SPELEN MET LICHTPROJECTIES
Er zijn verschillende muurschilde-
ringen te zien. Na zonsondergang 
vallen de lichtgevende straatzin-
nen – gespannen tussen de huizen 

Een eenvoudig recept: jongeren maken samen met ouderen soep en wis-
selen ondertussen verhalen uit. De ingrediënten komen van de Jumbo die 
ze voor niks aanbiedt. De ruimte in Buurtcentrum De Leeuw is ook zonder 
kosten en zodoende kan er om de week op dinsdagmiddag van 12.00 tot 
14.00 uur gratis aangeschoven worden!

Een groene muur vol Utrechtse planten is het laatste kunstwerk dat nog 
gerealiseerd gaat worden in de nieuwe kunstroute in Lauwerecht met 
veertien bijzondere kunstwerken. Over de route is een boekje gemaakt dat 
ook online komt te staan. De route is ontwikkeld om de wijk meer groen, 
kunst en licht te geven; een wens van zowel ondernemers als bewoners.

Een niet al te lange, groene straat, 
met aan weerszijden bomen, struiken 
en veel gevelgewas. Opvallend zijn 
de verschillende soorten woningen. 
Hoge statige woningen met beleta-
ges, dan weer een gek torentje of 
een uitstekend balkon. Het raam van 
het ene pand zit ter hoogte van het 
dak van een ander pand. Het doet 
een beetje denken aan Amsterdam. 
Al met al één van de mooiste straten 
van de buurt.

RUST EN STILTE
De aantrekkingskracht zit hem vooral 
in de combinatie van de locatie en 
de rust. Stil, en toch zo dicht bij het 
centrum. Monique heeft een tijdje 
geleden haar oog op een woning in 
de straat laten vallen en woont sinds 
twee maanden in de straat. “Als ik in 
mijn achtertuin zit, hoor ik nauwelijks 
iets. Misschien wat eetgeluiden van 
mijn buren. Het is net alsof je in een 
dorp zit.”  

SAMEN ETEN 
Met die dorpse gezelligheid zit het 
wel goed, zegt een buurvrouw een 
paar deuren verderop. Recent was er 
nog een ontbijt bij Møs, waarbij je zo 
aan tafel kon schuiven bij straatbe-
woners. En verleden jaar was er een 
walking dinner waarbij voor-, hoofd- 
en nagerecht elk op een ander adres 
werd geserveerd.  

VREEMDE VOGEL
Maar wat doet een Bellamystraat 
in een Vogelenbuurt? Een vreemde 
vogel, gezien de naam. Opval-
lend weinig buren kennen het hele 
verhaal. Maar dan biedt buurman 
Roderick uitkomst. Hij blijkt het een 
tijdje geleden tot op de bodem te 
hebben uitgezocht. “Dit was vroeger 
de Valkstraat. Precies ja, net zoals 
de straat verderop. Op tekeningen 
destijds was het één lange straat. Ze 
hebben dat op een gegeven moment 
in tweeën geknipt en toen werd dit 
gedeelte vernoemd naar een be-
roemde tuinarchitect.” 

KLUSSTRAAT
De laatste tijd is de Bellamy een 
beetje een klusstraat, vindt Marion 
die er al zo’n 25 jaar woont. “Er 
wordt ontzettend veel geklust.” De 
oorzaak lijkt te liggen in een piek qua 
verhuizingen. Aan meerdere wo-
ningen kleeft een bord dat verraadt 
dat de woning hoogstwaarschijnlijk 
binnenkort van eigenaar wisselt. Van-
wege de gunstige verkoopopbrengs-
ten, op zoek naar nog meer groen of 
omdat gezinnen eruit groeien. Zo ook 
Yvonne, die na ruim dertig jaar de 
Bellamystraat gaat verlaten. “Het zal 
best wel pijn doen om te verhuizen.”
SM

Doorgaande wegen, kleine straatjes, kades, steegjes, hofjes; Votulast heeft 
het allemaal. Hoe is het om daar te wonen? Wij gaan het vragen!

lacht Trees van 78. Er wordt ook 
geïnteresseerd gevraagd naar de 
opleidingen van de studenten en er 
wordt trots verteld hoe lang ieder al 
in de wijk woont. 
“Ik zat tien jaar thuis,” vertelt Martha 
(65) “maar kom nu continu in De 
Leeuw. Ik ga naar Oma’s soep om-
dat de sfeer ongedwongen is en de 
soep goed smaakt.”

- waarschijnlijk als eerste op. Wat 
echter het meest bijzonder is om op 
te zoeken (vooral met kinderen), zijn 
de vijf kunstwerken die onder de 
noemer ‘Lauwerlicht’ zijn ontwikkeld 
in samenwerking met het Uitvin-
dersgilde: verschillende kunstenaars 
ontwierpen lichtprojecties die vanuit 
beamers aan een lantaarnpaal op de 
stoep bewegen. De beamers reage-
ren op menselijke nabijheid. Roos: 
“Bewoners gaven aan dat ze het fijn 
zouden vinden om elkaar te ont-
moeten, dus in alle vijf kunstwerken 
zit een spelelement dat kan zorgen 
voor interactie.” Zo kan je bijvoor-
beeld van start naar finish lopen; 
een stukje van een paar meter waar-
bij je de tijdsscore op de stoep ziet. 
Bij een ander kunstwerk zie je eerst 

niks, alleen een wit stipje dat een bal-
letje blijkt dat je kan volgen. Als je dat 
doet, verschijnen allemaal dieren die 
ook achter het balletje aangaan. 

SPROOKJESACHTIG
Marith: “Aan het begin van de Goe-
man Borgesiuslaan krijgt iedereen 
die onder de beamer komt een eigen 
kleur lijn die je volgt. Met meerdere 
mensen kan je dan als het ware een 
soort kunstwerk vormen. De lijnen 
blijven ook een tijdje staan, dus als je 
aankomt zie je dat er buren gepas-
seerd zijn.” Roos: “Er is aan de Willem 
Dreeslaan ook een projectie van een 
soort omgekeerde ondergrondse 
wereld. Heel mooi en sprookjesach-
tig. Als je erop gaat staan, gaat die 
wereld sneller onder je voorbij en 
verandert. De laatste beamer is weer 
heel anders: die projecteert haiku’s 
met woorden uit de wijk. Als je daarin 
springt vliegen alle letters uit elkaar 
en komt er een nieuwe haiku. Stie-
kem is er met al die kunst gelijk ook 
veel meer licht in de wijk!” FK

De boekjes over de kunstroute liggen 
o.a. bij het kantoor van Spoken Art 
Community.
www.lauwerechwel.nl

Namens de Votulastkrant, fijne feestdagen!

EENZAAM
Uit onderzoek blijkt dat 40% van de 
65-plussers zich regelmatig een-
zaam voelt. (volksgezondheidenzorg.
info) De oprichters van Oma’s soep, 
jeugdvrienden Max en Robert, had-
den dit in de praktijk ervaren. De 
oma van Max vertelde hem eens 
tijdens het maken van soep, dat ze 
zich soms wat eenzaam voelt. Ze 
zou vaker met iemand soep willen 
maken. En Robert merkte bij zijn 
studie geneeskunde dat ouderen 
regelmatig voor een gesprekje bij 
een arts kwamen en niet omdat ze 
ziek waren. 
Zo werd het idee voor Oma’s soep 
geboren, en inmiddels verspreidt dit 

sympathieke initiatief zich nu door 
heel Nederland. Er wordt boven-
dien met overgebleven groenten uit 
de supermarkt gewerkt, zodat het 
niet alleen de eenzaamheid maar 
tegelijkertijd de voedselverspilling 
tegengaat.

HET MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN
Ellie blijft hangen na de breiles die 
hier ook wordt gegeven. “Thuis is 
toch niks te beleven!” Het snijden 
van de groente laat ze aan zich voor-
bij gaan. Marijke (70) schuift ook 
graag aan voor de soep. “Deze soci-
ale gebeurtenissen zijn zo belangrijk. 
Toen ik jong was had ik met heel 
veel mensen contact. Nu ik ouder 

ben, zoek ik dat ook op.” Trees ver-
telt dat ze thuis alleen is sinds het 
overlijden van haar man. “Je moet 
het allemaal zelf doen.“ Lies van 74 
beaamt dit. Ook zij is eenzaam. “Het 
snijden vind ik leuk om te doen.” 
“Nu ik geen opa en oma meer heb, 
vind ik het heerlijk om hier te hel-
pen,” vertelt Eza. Zo snijdt het mes 
aan twee kanten. LL

Aanmelden: utrecht@omassoep.nl 
Initiatiefnemers in Utrecht, Joosje en 
Sophie, verwelkomen je graag.

www.omassoep.nl 

BIJ ONS IN DE... 

WIJKWATER

Drie eeuwen lang was de ongeveer 
tien kilometer lange Biltsche Grift, die 
vanaf landgoed Oostbroek in Zeist 
de Zeister Grift wordt genoemd, de 
belangrijkste transportroute tussen 
Utrecht, De Bilt en Zeist. De eerste 
kleine 500 meter van deze vaarweg 
ligt in onze wijk. Het beginpunt is 
namelijk bij de Vaaltbrug. Op de foto 
(GAU/Het Utrechts Archief) uit 1976 
zien we dit begin. 

ONTSTAAN
Een gedeelte van de Biltsche Grift die 
van de Vaaltbrug naar de Biltstraat 
loopt, was ooit een natuurlijke water- 

 
loop van de meanderende rivier de 
Vecht. Rond 1640 werd in opdracht 
van de Staten van Utrecht de Bilt-
sche Grift uitgediept, verbreed en 
doorgetrokken naar Huis Zeist, waar 
later Slot Zeist verrees. De aanleg 
werd betaald uit de bezittingen van 
de abdij van Oostbroek, die tijdens 
de Reformatie was onteigend. 

VAN EN NAAR UTRECHT 
De uitbreiding was nodig om te 
kunnen voorzien in de groeiende 
behoefte van het vervoeren van 
allerlei goederen. Mest, turf, stadsaf-
val, luxe goederen als wijn en tabak, 

huisraad voor buitenplaatsen langs 
de Grift en bouwmaterialen voor het 
eerder genoemde Slot waren goede-
ren die van Utrecht naar De Bilt en 
Zeist gingen. In omgekeerde richting 
kwamen zand, landbouwproducten 
en producten van lokale bedrijfjes 
(zoals zilver, terracotta en blikwaren) 
naar de stad. 

VANUIT DE LUCHT
Er was dus veel bedrijvigheid op en 
langs de Grift. Zeker ook op die eer-
ste halve kilometer, zie de luchtfoto 
(KLM Aerocarto/Het Utrechts Archief) 
uit 1922. In het midden van de foto 
het fabriekscomplex van de N.V. 
Utrechtse Fouragehandel en Voeder-
koekenfabriek Hooghiemstra en daar-
achter en linksachter de Gemeentelij-
ke gasfabriek. Dwars door dit terrein 
heen gaat de Biltsche Grift. GJvZ

Langs en door onze wijk stroomt heel wat water. Dan zijn er nog vaarten, 
kanaaltjes en stroompjes die er vroeger waren, maar alweer lange tijd zijn 
gedempt. Dit jaar gaat de redactie op zoek naar de geschiedenis van al dit 
water. Deze zesde en tevens laatste keer nemen we een duik in de Biltsche 
Grift.

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

BELLAMYSTRAAT 

OMA’S SOEP: HET RECEPT TEGEN EENZAAMHEID

1922

VAALTBRUG 1976

MEER GROEN, KUNST EN LICHT 
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FOTOGRAAF GEZOCHT

VALT OP HÈ !?
HIER ADVERTEREN?

Vind jij het leuk om zes keer per jaar op pad te gaan door de 
wijk om foto’s te maken bij onze artikelen?  

Neem dan contact met ons op via www.votulastkrant.nl 
of stuur een mailtje naar info@votulastkrant.nl

 
Mail naar info@votulastkrant.nl



VOTULASTLADDER

Kerstavond in het Griftpark
Beleef samen met vrienden, familie 
en buurtbewoners een sfeervolle 
kerstavond op Griftsteede. Met een 
kerstkoor, poppentheater, warme 
choco, glühwein, en natúúrlijk onze 
levende kerststal: 24 december 
2019 van 17.00 tot 19.00 uur in 
Griftsteede, Van Swindenstraat 129.

Samen eten met Kerstmis
Wil je de komende Kerstdagen 
graag gezellig met anderen samen 
eten? Dat kan via Eet Mee. Wij ma-
ken graag een fijne match voor je 
op 24, 25 of 26 december. Je kunt 
je aanmelden als eetadres en koken 
voor mensen of als gast en bij ie-
mand aanschuiven. Aanmelden kan 
tot 15 december via 030-2213498 
of www.eetmee.nl.

Holy Moly kerstmarkt
Zondag 15 december 2019 van 
12:00 tot 16:00 uur in Griftsteede.
Platvorm Utrechtse Makers staan 
15 december op de Holy Moly 
Kerstmarkt in Griftsteede met hele 
mooie zelfgemaakte spullen. Wil je 
meer weten of een tafel huren voor 
je zelfgemaakte producten? Er zijn 
nog wat tafels vrij! Meer info:  
www.facebook.com/platvormUM/

Wintermarkt Staatslieden  
Lauwerecht 
Zondag 26 januari 2020 van 12.00 
tot 17.00 uur in het park voor 
Hygge (Goeman Borgesiuslaan). De 
voorbereidingen zijn in volle gang! 
Meedoen?
De Wintermarkt is een plek om el-
kaar op een ongedwongen manier 
te leren kennen. Onder het genot 
van een drankje bij Hygge kennis te 
maken. Genieten van de optredens 
op het podium. Of langs de kraam-
pjes struinen om te zien welke pro-
ducten en/of diensten de mensen 
uit de buurt te bieden hebben.
Bent u die creatieveling die zelf 
kaarten maakt, sjaals breit, prach-
tige taarten bakt, stekjes kweekt of 
heerlijke hapjes kookt? Dan nodi-
gen wij u uit om ook een kraampje 
te huren en uw talent met ons te 
delen! U kunt zich opgeven via  
vanbatenburgjulius@gmail.com.

In de ladder staan wijkactivitei-
ten die in december en januari 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt eind januari. Or-
ganiseert u in februari of maart 
een buurtactiviteit? Laat het ons 
vóór 8 januari weten, dan ne-
men we een aankondiging op in 
de volgende agenda. Of plaats 
uw bericht zelf rechtstreeks op 
het prikbord van  www.votulast-
krant.nl We zijn ook te vinden op  
Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant

KOFFIE MET...

Voor de zomer spraken we met sociaal makelaar 
Rosa Balrak over de prachtige tipi in Grifsteede die 
er op haar initiatief kwam, en welke mooie plannen 
ze er mee had. Helaas werd de tipi aan het einde van 
de zomer verwoest door vandalen. 
Rosa: “Ik was nét terug van vakantie, toen ik opeens 
een fotootje kreeg geappt met een verscheurde tipi. 
En ik dacht echt: hè? Wat is dit nou?”

Onze wijk heeft veel vrijwilligers én veel leuke cafés. Dus we beslo-
ten om dit jaar elke editie met een bijzondere vrijwilliger in één van 
deze gezellige cafés koffie te gaan drinken.

In deze laatste editie van het jaar 
spreken we met Hadj Salah, pen-
ningmeester van Moskee El Fath 
aan de Bemuurde Weerd. We no-
digen hem uit voor koffie een paar 
deuren verderop bij Meneer Peer. 
Salah is er nog nooit binnen ge-
weest, al loopt hij er dagelijks langs. 
Hier voeren we het gesprek in het 
‘Darizja’ (Marokkaans Arabisch).

GASTARBEIDER 
De 75-jarige Salah is in Noord-
Marokko geboren en in 1968 naar 
Utrecht geëmigreerd. Als gastarbei-
der werkte hij bij limonadefabriek 
Raak en in de groenvoorziening bij 
firma Agterberg. Hadj Salah heeft 
sindsdien altijd in Utrecht gewerkt 
en gewoond, sterker nog: hij woont 
al sinds 1980 in dezelfde woning 
aan de Oudenoord. In ’83 kwam 
zijn vrouw ook naar Utrecht en hier 
zijn al zijn vijf kinderen geboren; 
drie dochters en twee zoons. Zijn 
Nederlands is niet goed, zegt hij 
zelf, dus helpen zijn kinderen hem 

met enige regelmaat bij zijn vrijwil-
lige taken in de moskee. 

WELKOM 
Salah is al 26 jaar betrokken bij 
moskee El Fath. Naast het behe-
ren van de contributies, donaties 
en het betalen van de rekeningen 
onderhoudt hij ook het contact met 
o.a. brandweer en gemeente. Hij 
ziet zijn werk bij Moskee El Fath 
als een verplichting en neemt zijn 
verantwoordelijkheden heel serieus. 
Dit zijn mijn “hasanat” (red: goede 
daden) in dit leven, vertelt hij trots. 
Hij is blij en voldaan dat hij dit op 
zijn leeftijd nog mag doen en dat 
er geen klachten zijn uit de buurt. 
Hadj Salah hecht veel waarde aan 
de buurt en vindt het belangrijk 
om open te staan voor samenwer-
kingen. Moskee El Fath is klein en 
daardoor verrichten alleen mannen 
het gebed er, maar Salah verwel-
komt vrouwen voor het gebed of 
een bijeenkomst. “We maken wel 
ruimte boven,” benadrukt hij een 

paar keer: “Marhbabikoum” (red: 
jullie zijn welkom).

MOSKEE
Salah kent nog de tijd dat er geen 
moskee was en hij elders mocht 
bidden, ook in de Jacobikerk. Eind 
jaren 70 werd het pand aan de 
Bemuurde Weerd gekocht en sinds-
dien wordt er gebeden, komen Ma-
rokkaanse moslims bijeen en wordt 
er in het weekend les gegeven aan 
kinderen van 4 t/m 14 jaar.

KRUIDIGE KOFFIE
In de moskee drinken de heren meer 
thee dan koffie, maar thuis is het 
andere koek, want Salah houdt meer 
van koffie dan thee. Zo’n twee a drie 
kopjes per dag gaan er wel in. Die 
drinkt hij op z’n Marokkaans: lekker 
gekruid met een scheutje melk én 
wat schepjes suiker. HH

COLOFON

bijeenkomsten waarbij verbinding 
tussen mensen centraal staat. Zo 
zoekt ze bijvoorbeeld de samen-
werking met de vreedzame school 
om workshops te geven.  Misschien 
ook weer in haar ‘eigen’ tipi! FK

Antonius Matthaeuslaan 19
3515 AN Utrecht 

telefoon 030 271 00 04
ww w.wijmakelaardij.nl

HOE VERDER MET DE TIPI?

“We hebben nog steeds geen idee wie het zijn 
geweest, niemand heeft iets gezien; maar wel weten 
we dat diegenen sowieso gedronken hebben, want 
er lagen heel veel kapotgeslagen drankflessen. Met 
een mes is het doek van de tipi helemaal aan stukken 
gescheurd, en er is een kinderfietsje door de ruit van 
het speelhonk gegooid. Daar lagen ook nog flessen 
drank. Het was zo’n ravage dat ze apparaten hebben 
moeten laten komen om het glas uit het zand te ha-
len, dat konden we niet met veger en blik oplossen...”

DRAAD WEER OPPAKKEN
“Het doek van de tipi moest gewoon weg. Maar dat 
was sowieso hard aan vervanging toe. Dus ergens 
had ik stiekem ook wel iets van: yes, nu komt er écht 
een nieuw doek. Toevallig had ik een week vante-
voren eigenlijk voor mezelf besloten om te stoppen 
bij Dock. Toen die tipi opeens vernield was, ben ik in 
gesprek gegaan met Dock en Utrecht Natuurlijk, de 
eigenaars ervan. Ik vroeg: ‘Wat willen jullie er dan nog 
mee als ik wegga? Willen jullie dat nog wel voortzet-
ten dan?’ Gelukkig zeiden ze allebei dat ze de tipi 
erg waardevol vonden en dat mijn opvolger de draad 
weer op kan pakken. Daar zijn duidelijk dingen op 
papier over vastgelegd, dus dat gaat ook echt gebeu-
ren. Want feit blijft dat in deze wijk wel wat aandacht 
nodig is voor rustpunten, omgaan met stress en iets 
doen tegen eenzaamheid. Dus nu gaan ze gezamen-
lijk een nieuw doek kopen, en dan gaat de tipi in de 
zomer gewoon weer opgezet worden.”  

ZONNIGE TOEKOMST
Hoe verschrikkelijk het vandalisme dus ook was, Rosa 
ziet de toekomst van de tipi zonnig in: “Het voelt bijna 
als symbolisch moment: hij gaat lekker verfrist worden, 
hij krijgt een mooi nieuw doek en dan ga ik weg en 
gaat iemand anders met nieuwe energie en enthousi-
asme hem gewoon weer opzetten.” Rosa zelf gaat als 
zelfstandige verder. Haar hart ligt bij het geven van 
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