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De vierentwintigjarige Anass Laiou 
werd derde in een competitie voor 
‘automonteur van de toekomst’. 
Die wedstrijd werd georganiseerd 
door AMT, het kennisportal voor 
professionals in de automotive (de 
markt rondom het ontwerp, de 
ontwikkeling, productie, marketing 
en verkoop van auto’s en andere 

motorvoertuigen, 
red.). 
Anass beantwoordde 
de theoretische 
vragen het snelst en 
werd voor de regio 
Utrecht geselecteerd 
voor de kwartfinales. 

In de halve finale volgden praktische 
opdrachten. 

MONTEUR VAN DE TOEKOMST
“Erg leuk om te doen,” vertelt Anass. 
“Bijvoorbeeld een bus die niet start: 
dan moet je met apparatuur de auto 
uitlezen en zie je ergens een fout-
code. Aan de hand van de foutcode 
ga je dan op zoek naar de oplossing.”
De techneut werkt inmiddels ruim 
twee jaar in Votulast bij garage Au-
toweerd en volgt de Mbo-opleiding 
Technisch specialist. Daar leert hij 

over alle soorten autotechniek en 
hoe elektrische storingen opgelost 
moeten worden.

COMPUTERS
Zijn interesse in motoren startte op 
zijn veertiende, toen hij een scooter-
opleiding deed. Dat was echt prak-
tisch; boutjes en moertjes aandraai-
en. De toekomst ligt meer in de ICT, 
gericht op hoe je de computer van 
een auto kunt uitlezen. “Bijvoorbeeld 
als er een nieuw onderdeel geplaatst 
wordt, zoals een gasklephuis, moet 
de basiswaarde ingevoerd worden 
in de computer van de auto. Dit heet 
inleren,” legt Anass uit. 

OPLOSSING
“De diagnose stellen vind ik eigen-
lijk het leukste,” vertelt hij. “Het 
moment dat je de oplossing voor 

een probleem hebt gevonden. Een 
mooi project was het opsporen van 
een airbag storing, omdat er een 
lampje van de airbag brandde in het 
dashboard van een Toyota Prius. Het 
lag uiteindelijk aan de ‘sleepring’ die 
kapot was.” Ook zou hij graag nog 
een keer echt een heel motorblok 
uit elkaar willen halen. Als hij klaar 
is met zijn opleiding gaat hij zich 
waarschijnlijk nog verder verdiepen 
in elektrische auto’s.

BUURT
Zelf komt Anass uit Nieuwegein, 
maar inmiddels kent hij ook wel 
wat gezichten uit de buurt. Hij vindt 
Votulast een prettige werkplek: op 
de fiets even naar de supermarkt 
voor lunch en vrijdagavond altijd 
een patatje om de hoek bij snackbar 
Sjors. MV 

“Het jubileum is een 
mooie aanleiding om 
buurtbewoners te ver-
binden en om mensen 
in omliggende wijken 
kennis te laten maken 
met De Tuinwijk” 

van de NS, lijken de stenen van De 
Tuinwijk verdacht veel op die van 
het huidige ProRail-kantoor. Ook de 
zogenaamde stenen ‘misbaksels’ zijn 
in beide projecten terug te vinden.

TUINWIJK VAN NU
Honderd jaar later is deze voor-
malige ‘NS-buurt’ bijna volledig 
onderdeel van Portaal. Inmiddels 
zijn slaapkamers omgebouwd en 
keukens uitgebouwd om daar een 
badkamer te maken. “Als bewoners 
bij elkaar in huis komen, wordt 
vaak nieuwsgierig gekeken waar de 
badkamer zit en of er nog originele 
elementen in het interieur te zien 
zijn,” vertelt één van de huidige 

bewoners. Het dorpse karakter is 
nog te herkennen. Elke vrijdag rond 
12.00 uur stopt de groenteman al 
toeterend zijn busje op de hoek van 
de straat om producten te verkopen.

JUBILEUM
Een paar bewoners van de Buche-
liusstraat hebben de handen ineen-
geslagen en roepen buurtbewoners 
op om het 100-jarig jubileum samen 
te vieren. “Het jubileum is een 
mooie aanleiding om buurtbewo-
ners te verbinden en om mensen in 
omliggende wijken kennis te laten 
maken met De Tuinwijk,” vertelt een 
van de organisatoren. 

De poort met het jaartal in de Melis Stokestraat wijst op een jubileum. 
In 1921 werden de eerste stenen gelegd van De Tuinwijk. Een feeste-
lijke reden voor bewoners om nader tot elkaar te komen en samen het 
100-jarig jubileum te vieren van deze bijzondere buurt.

Wat wordt er allemaal gemaakt 
in onze wijk en door wie? Dit jaar 
gaan we daarnaar op zoek. Dit 
keer: automonteur Anass Laiou

ACTIVITEITEN 
De website is in ontwikkeling, flyers 
zijn bezorgd en de eerste activiteiten 
staan gepland. Eind mei worden de 
plantenbakken gevuld met nieuwe 
plantjes en wordt iedereen uitgeno-
digd de stoepen, boomspiegels en 
voortuinen op te knappen en een 
praatje met elkaar te maken. Vrolijke 
vlaggen, gemaakt van lapjes en oude 
lakens uit de buurt, gaan de wijk op-
fleuren. Er komt een foto-expositie  
in de etalage van de fietsenstalling 
op de Van de Mondestraat en in sep-
tember volgt een kijk- en ontdekrou-
te door de straten van De Tuinwijk. 
Deze is uiteraard ook voor bewoners 
uit andere wijken toegankelijk. MB

schillende typen eengezins-,  boven- 
en benedenwoningen in lange rijen, 
tuinen met veel licht, winkelvoor-
zieningen en door de aanleg van 
de straten ‘interessante kijkjes’. In 
die tijd hadden de woningen nog 
geen badkamers. Bewoners zouden 
gebruikmaken van het Badhuis aan 
het Willem van Noortplein.

BAKSTENEN
Net als het NS-kantoor aan het 
Moreelsepark, oftewel ‘De Inktpot’, 
was deze wijk een ambitieus bakste-
nenproject in een crisistijd. Hoewel 
de gemeente De Tuinwijk geen 
toestemming gaf om bakstenen over 
te nemen van de bakstenenfabriek 

MAKERS 

100-JARIG JUBILEUM DE TUINWIJK 
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‘De Tuinwijk’ wordt weleens ver-
ward met de gelijknamige wijk. 
Hoewel de buurt wel in Tuinwijk 
ligt, gaat het hier om 180 woningen 
en vier winkelpanden in de Melis 
Stokestraat, Van der Mondestraat, 
Gerard Noodtstraat, Willem Arntz-
kade, Burmanstraat en Buchelius-
straat. Je herkent de woningen van 
De Tuinwijk onder andere aan de 
opvallende bouwstijl, de steile rode 
pannendaken en het groen- en 
crèmekleurige houtwerk. 

SPOORWEGAMBTENAREN
De Tuinwijk was de derde woning-
bouwvereniging van ambtenaren van 
de Nederlandse Spoorwegen. Utrecht 
werd in 1917 gekozen als nieuwe 
vestigingsstad van de NS, met een 
nieuw, groot bakstenen kantoorpand 
aan het Moreelsepark. De plannen 
van De Tuinwijk boden een goede 
oplossing om huisvesting te bieden 
aan de spoorwegambtenaren. 

DORPS KARAKTER
De gemeente had met de bouw een 
‘dorps karakter’ voor ogen. Burge-
meester J.P. Fockema Andreae was 
een voorstander van een ‘tuinstad’; 
een middenweg tussen stad en plat-
teland. Architectenduo Kool en Van 
Rood maakte een wijkplan met ver-



Imme en Sens (zonder Friese roots, 
hun namen vermoeden wellicht 
anders) voelden zich meteen thuis 
op de set. Sens vertelt: “De cast en 
crew kwamen vooral uit Friesland. 
Het is moeilijk uit te leggen maar er 
hangt daar een ander sfeertje, ik vond 
het erg gezellig.” Imme voegt toe: “Je 
brengt 21 draaidagen samen door, 
waarbij je steeds een paar scenes 
speelt en daarbuiten is het ook alleen 
maar lol en leuk.” In al die scenes 
heeft de tweeling overigens dezelfde 
overall aan. Sens: “Wel grappig, die 
werden de eerste dag bewust vies 
gemaakt - de regisseur houdt niet zo 
van perfect - maar zijn daarna niet 
meer gewassen, omdat de vlekken 
hetzelfde moesten blijven.”

GEWOON DOORGAAN
Hoewel de tweeling zelf niet van 
lezen houdt, was het script geen pro-
bleem. Sens: “Het is een verhaal waar 
je zelf iets mee kan, daar haal ik veel 
meer motivatie uit.” Tekst weleens 
kwijt? Imme: “Als het gebeurde, zei 
de regisseur ‘gewoon doorgaan en 
iets van maken,’ opnieuw beginnen 
vond hij niks.” In de film wordt ook 
geregeld hard over de Friese wateren 

gevaren. Sens: “We hebben geoe-
fend met een Friese stuntjongen. Wij 
hadden nog nooit een boot be-
stuurd maar het was echt kicken.” In 
werkelijkheid bleek het nog specta-
culairder want het hard varen werd 
altijd met drie boten naast elkaar 
opgenomen.

KANO IN DE SCHUUR
Op de vraag wat ze van elkaars 
acteerspel vonden, antwoordt Sens: 

“Lastige vraag, maar ik denk dat 
Imme heel realistisch acteert. Als 
‘ie per ongeluk moet lachen, speelt 
hij gewoon door en dat komt dan 
natuurlijk heel geloofwaardig over.” 
Imme vindt dat zijn broer vooral erg 
naturel speelt, op zijn eigen manier 
en niet al te overdreven. En leidt de 
filmervaring nog tot een verhuizing 
naar het Noorden? Sens: “Als we 
ooit in Friesland gaan wonen, dan 
wordt het sowieso aan het water 
met boot! Nu vinden we het hier 
wel prima en houden we het bij 
onze kano in de schuur.” ML

De Kameleon aan de Ketting staat 
vooralsnog gepland om in juli in de 
bioscopen te verschijnen

Oma’s Soep is een stichting die zich inzet voor eenzame 
ouderen. Door de coronamaatregelen verzorgt Oma’s 
Soep momenteel soep-aan-huis-dagen. Wil jij als oudere 
ook blij gemaakt worden met soep? Of wil jij juist als 
vrijwilliger aan de slag? Je kunt contact opnemen met 
utrecht@omassoep.nl of bel 06-13988333.  
Ook te volgen op Instagram via @omassoeputrecht

Vroeger bracht de tweeling Imme en Sens (15) “heel veel” tijd door op het 
bekende pleintje in hun wijk de Vogelenbuurt. Het was in dezelfde tijd dat 
hun moeder ze inschreef bij castingbureaus. Ze gingen spelen in recla-
mespotjes en deden mee aan diverse producties. Toen kwam afgelopen 
zomer de oproep voor de nieuwe Kameleon-film, naar de gelijknamige 
jeugdboekenserie over de Friese tweelingbroers Sietse en Hielke. Met een 
hoofdrol tot gevolg.

VOTULAST IN WO II 

Door de komst van Joodse vluchte-
lingen uit Duitsland was de Joodse 
gemeenschap in Utrecht tot een 
aantal van ongeveer 1900 mensen 
gegroeid. Vanaf het najaar van 1940 
kregen Joodse Nederlanders te 
maken met anti-Joodse maatrege-
len. Zo moeten Joden zich verplicht 
laten registreren, worden ze van 
steeds meer uitgesloten, de bordjes 
‘Verboden voor Joden’ verschijnen, 
er komt een verplichte grote J in het 
paspoort en ook wordt de Jodenster 
ingevoerd. 

DE DOOD TEGEMOET
Het eerste Jodentransport vanuit 
Utrecht was op 18 augustus 1942. 
Mensen moesten zich hiervoor mel-
den bij het Maliebaanstation (foto 
van Het Utrechts Archief). De Joden 
gingen via kamp Westerbork of via 
kamp Vught naar de concentratie- 
en vernietigingskampen. Een paar 
honderd mensen konden onderdui-
ken, een deel daarvan is verraden 
en uitgeleverd aan de beruchte 
‘Jodenjager’ Jan Smorenburg. Er zijn 
1239 Utrechtse Joden in de kampen 
vermoord of anderszins omgeko-
men. Minimaal 140 mensen daarvan 
woonden in onze wijk. 

MENSEN ZOALS JIJ EN IK
Zoals het gezin Leefsma,  Leo (53 
jaar), Sarlina (42) en hun dochters 
Ella Clara (22) en Mirjam (12), uit 
de Van Musschenbroekstraat. Vader 

Leo had een meubelstoffenhandel in 
de binnenstad. De jongste dochter 
zat op de Dr Bosschool, waar ze al 
even niet meer naartoe mocht. De 
eveneens 12-jarige Bennie Lever uit 
de Kievitdwarsstraat gaf zijn post-
zegelalbum aan zijn buurjongen 
toen hij zich met zijn ouders en zus 
moest melden. 

JAZZMUZIKANT 
Eliazer Izaäk (Leo) Horneman 
woonde vanaf 1940 op de Lo-
rentzlaan. Leo was een jazzmuzikant, 
hij speelde piano en accordeon. 
Daarnaast was hij muziekleraar en 
arrangeur. Leo speelde in diverse 
bands. In april 1943 moest hij naar 
kamp Vught, via kamp Westerbork 
kwam Leo in Auschwitz. Hier werd 
hij op 32-jarige leeftijd vermoord. 
Hanny Weiss (20) uit de Merelstraat 
trouwde op 26 februari 1943 met 
Elias Cohen in kamp Westerbork. 
Vier dagen later gaat zij en haar fa-
milie op transport naar Sobibor waar 
ze een dag later om het leven wordt 
gebracht. 

JOODS MONUMENT
En zo werden van nog 55 adressen 
in de wijk mensen, kinderen naar de 
kampen gedeporteerd waar verre-
weg de meesten werden vermoord. 
Op de website joodsmonument.
nl staan zij, zodat zij nooit worden 
vergeten. GJvZ

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. Deze keer gaan we in op de ver-
volging en deportaties van Joodse wijkbewoners.  

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

VAN KOEKOEKSPLEIN 
TOT KAMELEON-FILM    

Deze keer: Zoek de 7 verschillen!

Derk Wessels maakte samen met 
Jan is de Man een nieuw kunstwerk 
op de garagedeur van Lauwerecht 
60. Kan jij de zeven verschillen 
vinden?

Mail de oplossing voor 6 juni 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 heel veel geproost met de 
redactie want het goede antwoord 
op de cafeetjespuzzel was ‘Proost!’ 
Dank jullie wel voor alle inzendin-
gen, de prijswinnaar kan binnenkort 
bericht verwachten.

PUZZEL EN WIN! 

Als je wel eens door de Troelstralaan 
komt, heb je de ‘etalage’ met slingers 
van gekleurde mondkapjes vast al 
gespot. Ze worden gemaakt door de 
vrouw des huizes, Anouk, en je kunt 
ze kopen voor 5 euro, waarvan 1 euro 
aan KiKa wordt gedoneerd. Dan moet 
je wel even je schroom overwinnen 
en aanbellen, maar Anouk vindt dat 
alleen maar gezellig. Bovendien krijg 
je gelijk advies over welk mondkapje 
er waarschijnlijk het beste bij je past. 
“Sommige mensen vinden het lastig 
om aan te bellen. Daarom probeer ik 
contact te maken vanuit de kamer als 
ik mensen voor het raam zie kijken, en 
doe dan de deur open. Laatst had ik 
wel een meneer die daarvan schrok, 
haha, maar meestal gaat dat goed.” 

MONDKAPJESMAATWERK
Wie denkt dat er misschien weinig 
komt kijken bij het maken van mond-
kapjes - lapje stof, twee elastiekjes 
eraan, klaar - moet eens met Anouk 
praten. In de maanden dat het dragen 
van mondkapjes op veel plekken 
verplicht werd, is ze zich steeds meer 
gaan verdiepen in wat een mond-
kapje nou prettig draagbaar maakt. 
Mooie geschikte stofjes uitzoeken op 
de lapjesmarkt, steeds betere model-
len ontwerpen: het is inmiddels echt 
een specialisme geworden. 

Nu we vaker thuis zijn met zijn allen wordt er meer geklust, gelezen en 
gewandeld. De coronatijd zorgt er ook voor dat mensen soms hobby’s 
ontwikkelen die ze anders nooit hadden opgepakt. Anouk kroop samen 
met haar moeder achter de naaimachine en bekwaamde zich in het maken 
van mondkapjes. 

STOEIEN MET DE NAAIMACHINE
Anouk is verpleegkundige en gezond-
heidswetenschapper van huis uit en 
vaccineert op dit moment voor de 
GGD tegen corona. Iets naaien doet 
ze eigenlijk pas sinds eind vorig jaar. 
Anouk: “Mijn moeder is superhandig 
- ze was docent textiele werkvor-
men - en maakte altijd al van alles. Al 
jaren had ik haar oude naaimachine, 
maar geen rust om er iets mee te 
doen. De eerste mondkapjes heeft 
mijn moeder gemaakt van oude 
lapjes, die ik als cadeautje uitdeelde 
bij de afscheidspicknick op school 
(Anouk en haar man Bram heb-
ben een tweeling in groep 7, red.). 
Ik merkte dat ik het leuk vond om 
zoiets samen met haar te maken als 
ze op bezoek was. In het begin was 
ik echt een dag bezig met een kapje. 
Ik was nog zó aan het stoeien met 
de naaimachine: wisselen van garen, 
vastlopende spoeltjes... Soms voelde 
ik me zo’n kluns. Maar door de lock-
down heb ik volgehouden!”
Op 19 oktober verkocht ze haar eer-
ste mondkapje. Inmiddels heeft ze er 
130 verkocht en maakt ze ze ook op 
bestelling. FK

instagram: noekies_snoetjes

MONDKAPJES VOOR HET KEUKENRAAM 
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VOTULASTLADDER

Ontmoet en wandel
Woon je in Utrecht Noordoost? 
Wandel dan mee en leer nieuwe 
wijkgenoten kennen en Noordoost 
te ontdekken! Kijk op www.utrecht-
indialoog.nl voor meer informatie 
en om je aan te melden.

Mentale Weerbaarheidstraining 
voor kids
Kinderen gaan op hockey, paard-
rijden, gitaarles, ... waarom geen 
les in mentale weerbaarheid? Hier 
hebben kinderen hun hele leven 
profijt van. In de lessen leren kin-
deren omgaan met veranderingen, 
teleurstellingen en emoties. Ze ont-
wikkelen veerkracht en een positief 
zelfbeeld. De lessen zijn voor alle 
kinderen van 9-16 jaar, maar vooral 
belangrijk voor kinderen die last 
hebben van: onzekerheid, faalangst, 
somberheid, boze buien, perfectio-
nisme, niet lekker in hun vel zitten, 
stil en teruggetrokken zijn, buikpijn, 
huilbuien, of een moeilijke gebeur-
tenis zoals scheiding. De eerstvol-
gende lessenreeks (5x) start op 
vrijdagmiddag 11 juni. Voor meer 
informatie: www.praktijkilseboel-
laard.nl. Info: 06-126 54 958

Gratis wandelboekje Utrecht 
Noordoost
Op meerdere plekken in Noordoost 
is een gratis boekje met sportieve 
wandelingen in Noordoost ver-
krijgbaar. O.a. bij Buurtcentrum De 
Leeuw. Meer info en locaties vindt 
u op 
www.beweegvriendelijkewijk.nl/
post/gratis-wandelboekje-utrecht-
noordoost
Het wandelboekje is een initiatief 
van de Beweegvriendelijke Wijk die 
in Noordoost activiteiten voor 55+ 
organiseert om alleen of samen te 
bewegen en elkaar te ontmoeten. 
Dit doen we samen met onderne-
mers, clubs, en organisaties uit de 
wijk op het gebied van sport, bewe-
gen, natuur en cultuur. Iedere week 
is er een verrassend aanbod. Wit u 
weten aan welke activiteiten u kunt 
deelnemen? Voor meer informatie 
en inschrijven voor de nieuwsbrief 
gaat u naar: www.beweegvriende-
lijkewijk.nl
 

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in juni en juli plaatsvinden. De 
volgende wijkkrant verschijnt be-
gin juli. Organiseert u in augustus 
of september een buurtactiviteit? 
Laat het ons vóór 9 juni weten, 
dan nemen 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

ESTAFETTE

Hij valt misschien niet direct op als je voor je bood-
schappen bij de Jumbo aan de Merelstraat komt. 
Maar even het hoekje om piepen en de Draaiweg 
opgezwenkt, kijk je er recht tegenaan. De muurschil-
dering ‘Vrouwen dragen de wereld’ van collectief De 
Strakke Hand. 

Naar wie in de buurt ben jij 
nieuwsgierig? In deze reeks 
estafette-interviews bevraagt de 
ene buurtbewoner de volgende. 
Deze keer: de studenten Carolien 
en Sybren in gesprek met Piet 
Hessel, die al zijn leven lang in 
de Kievitdwarsstraat woont.

Piet woont al van voor zijn ge-
boorte in de ‘Hessel-huizen’, zoals 
hij ze zelf noemt: hij is er bijna 82 
jaar geleden geboren. Carolien en 
Sybren willen graag weten hoe Piet 
de buurt ervaart en wat er in al die 
jaren veranderd is. Als Piet eenmaal 
aan de praat is, weet hij van geen 
ophouden, zodat de studenten veel 
te weten komen over de veran-
deringen in de buurt waar ze nu 
wonen. 

BELLETJE TREKKEN 
De huizen op nummer 15 t/m 19 
zijn gebouwd in 1897 door Jan La-
gerug, de overgrootvader van Piet, 
en het kostte destijds 1500 gulden 
om zo’n huis te bouwen. Piet bracht 
een deel van zijn jeugd in de oor-
logsjaren door, dat was geen fijne 
tijd. Daarna was de straat van de 
kinderen, geen auto’s, en werd er 
volop gespeeld: tollen en knikkeren 
bijvoorbeeld. Van zijn ouders mocht 
hij voor zijn 10e jaar de straat niet 
uit, dat vonden ze veel te gevaarlijk. 
Dan maar veel kwajongensachtige 
streken uithalen, zoals belletje trek-
ken. Je werd dan wel meteen door 

andere buren aangesproken, er was 
veel sociale controle. Nu berust de 
opvoeding van kinderen toch vooral 
bij de eigen ouders.  Piet herin-
nert zich nog een akelig incident: 
een buurman die een groot mes 
stond te slijpen en tegen een 
andere buurman zei dat hij hem 
zou vermoorden. Gelukkig liep dat 
allemaal goed af.

DE UPPER TEN 
In eerste instantie was het een hele 
chique straat voor de upper ten. 
De crisis in de jaren ’30 heeft dat 

behoorlijk veranderd, het werd meer 
een volksbuurt. Er kwamen ook veel 
kleine winkels, die nu weer allemaal 
verdwenen zijn. De straat verander-
de weer, de huizen werden duurder 
en er is nu weer meer sociale co-
hesie: regelmatig zijn er feestjes en 
barbecues, dat kwam vroeger maar 
sporadisch voor.

PIETS IDEE
Piet en zijn vrouw Jeannette wan-
delen graag, een rondje om het 
Griftpark of naar Fort Blauwkapel, 
bijvoorbeeld. Piet vertelt en passant 

COLOFON

LEUKER KUNNEN WE HET MAKEN! 

“Een ode aan sterke vrouwen,” aldus buurtbewoner 
Matthijs Moeken, de initiatiefnemer van het project. 
Tijdens de eerste lockdown raakte hij in gesprek met 
illustrator, grafisch ontwerper en kunstenaar Max 
Kisman van De Strakke Hand die in de school naast 
het huis van Matthijs een atelier huurde. Matthijs 
vertrouwde hem toe dat hij al jarenlang de wens 
koesterde om een kunstwerk op de blinde muur 
naast zijn huis wilde laten schilderen. Toen begon het 
balletje te rollen. 

DRIE DAGEN
Max droeg het ontwerp aan waarover Matthijs en zijn 
vrouw meteen enthousiast waren. Met ondersteuning 
van het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht 
en hulp van Maarten Grienberger van Wijkbureau 
Noordoost is dit werkelijk gerealiseerd. In slechts 
drie dagen tijd zorgden drie schilders van De Strakke 
Hand ervoor dat de straat een beetje mooier werd 
gemaakt. Op dag één werd de muur voorbewerkt en 
gegrond, op dag twee werd de schildering aange-
bracht en op dag drie werd de schildering met een 
deklaag afgewerkt. 

TOEVALLIGE ONTMOETINGEN
Matthijs heeft het glas geheven op het eindresultaat. 
Waar toevallige ontmoetingen in coronatijd al niet toe 
kunnen leiden! 
De Strakke Hand is verder bekend van o.a. de afbeel-
ding van de Fluitspeler van Abraham Bloemaert op een 
flatgebouw in Overvecht in de serie muurschilderingen 
van de Utrechtse Caravaggisten; de Muurformules 
waaronder het Dopplereffect op de Burgemeester Rei-

gerstraat, en dichter bij onze eigen 
wijk: het ook metershoge schilderij 
van Pyke Koch aan de Van Asch van 
Wijckskade. JH

Heeft u zelf ook een leuk idee voor 
het opleuken van een kale muur of 
straat? Kijk voor het indienen van 
een aanvraag en de voorwaarden 
op utrecht.nl/initiatievenfonds
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# # #

# # #

dat hij, toen hij voor Provinciale Wa-
terstaat werkte, op het idee kwam 
om het Griftpark op te hogen in 
plaats van de vervuilde grond af te 
voeren. Dat is een mooie aanvulling 
op het artikel daarover in de vorige 
editie van deze krant. RvP
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