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Noordse Park viert Burendag

Op zondag 23 september vindt tussen 14.00 en 17.00 uur de
Noordse Park Burendag plaats. Een mooie gelegenheid om je
buurtgenoten beter te leren kennen. De buurt is de afgelopen
maanden flink opgeknapt, genoeg reden voor een gezellig
samenzijn.
De Burendag staat in het teken van een taartenbakwedstrijd,
waar iedereen zich voor kan opgeven. Je mag je thuis culinair
uitleven. Van 14:00 tot 14:30 uur kunnen de taarten dan naar het
Noordse Park worden gebracht. Later op de middag zullen een
professionele en een kinderjury proeven en overgaan tot de prijsuitreiking. We zijn dus op zoek naar taartenbakkers uit de buurt,
jong en oud!
Markt
Verder zal er in het Noordse park een creatieve en rommelmarkt
worden georganiseerd. Buurtbewoners kunnen er ook een

kraampje met eigen creaties opzetten. Vanaf 14:00 uur gaat het
kinderprogramma van start. Een dj zorgt voor de muzikale
omlijsting en de middag wordt afgesloten met een optreden van
de band Tilia van buurtbewoonster Charlotte, sfeervolle muziek
voor jong en oud. Wees welkom op de Burendag en praat bij in
het Noordse park onder het genot van koffie, taart, limonade of
een ander drankje en muziek.
Aanmelden
Wil je meedoen aan de taartenbakwedstrijd of wil je een plek op
de creatieve markt? Geef je op via het aanmeldformulier op
www.noordsepark.nl óf doe het aanmeldstrookje van de flyer in
de brievenbus bij Engelen van Pijlsweertstraat 11.
Aanmeldingen voor de markt ontvangen we graag uiterlijk 15
september!
Houd de website in de gaten voor meer info over het programma.

Beplantingskaart online
Groenontwerper Hans Booij heeft op een
interactieve kaart prachtig weergegeven
wat er groeit en bloeit in het Noordse Park
en waar dat te vinden is.
Via de titels, waarop u kunt klikken, krijgt
u een beschrijving van de borders te zien.

Als u vervolgens op de namen van de
planten klikt, krijgt u meer informatie en
afbeeldingen te zien. Zo wordt duidelijk
zichtbaar waar wat groeit en bloeit in het
park.
www.noordsepark.nl/groen-noordse-park

Bewoners Noordse Park knappen achterpad op
vuil. De schuttingen waren vervallen. Er stonden bomen die alle
zon wegnamen. Er waren sloopplannen, er gebeurde niets. Het
heeft lang geduurd, alles moest goedgekeurd worden door de
gemeente, maar het ziet er nu prachtig uit.’’
Mariken wil onderstrepen dat het plan van de bewoners is. “Het
is fantastisch wat ze voor elkaar hebben gekregen. Mitros is van
de sloopplannen afgestapt.’’ De bomen zijn inmiddels gekapt, in
samenspraak met Mitros. Ook is de knik in de steeg verdwenen;
hij is recht getrokken, waardoor de kleinere tuinen er een stukje
bij hebben gekregen. Het geeft een ordelijke aanblik.

Buurtbewoonster Wilma Bos wandelt elke dag met de honden langs het pad, dat loopt van de Engelen van Pijlsweertstraat naar de Schouwweteringstraat.‘’Het is zo mooi geworden. De buurt is enorm opgeknapt, echt een verbetering.’’
Er staan gloednieuwe schuttingen en tuinhekken van FSC-hout.
Het idee voor een opknapbeurt ontstond drie jaar geleden toen
vertegenwoordigers van de bewonerscommissie en Mitros een
schouw in de buurt hielden. Met een handtekeningenactie spraken bewoners zich uit voor het opknappen, als onderdeel van de
herinrichting van de Noordse Parkbuurt. De gemeente betaalde
de materialen en Mitros de plaatsing van het houtwerk.
Mariken van Nimwegen van Metname architectuur ontwierp de
schuttingen, die de achtertuinen van de Oude Pijlsweerdstraat
begrenzen. ‘’Het achterpad was een rommeltje, met veel zwerf-

Meedoen

De muurschilderingen in de Schouwweteringstraat zijn gemaakt
door kunstenares en bewoonster Desi Angevaare. Ze reisde
enkele maanden door Australië. “Daar bekeek ik tekeningen van
aboriginals op rotswanden en in grotten. Ze gebruikten natuurlijke
pigmenten van zachte stenen, vermengd met water, voornamelijk
okergeel. Die kleuren heb ik gebruikt.’’ Bewoner Chris Willemse,
die zijn eigen timmerbedrijf heeft, plaatste de panelen.
Tien jaar geleden beschilderde Desi ook al de muur van het
pleintje met de speeltoestellen. ‘’Ik heb kindertekeningen in het
groot overgeschilderd.’’ Zo’n vijftig kinderen leverden destijds
tekeningen in, waaronder haar eigen kinderen en die van buurvrouw Dieuwke. Ze gebruikten verf, stiften en potloden. Desi wijst
naar een groot hart op haar nieuwe muurschildering. ‘’Kinderen
tekenen een hart heel anders dan een volwassene zou doen.’’
Het resultaat biedt een unieke aanblik. De muurschilderingen van
het speelpleintje zijn nu verbonden met die van het achterpad.
Binnenkort zullen nieuwe straatlantaarns oude stijl bijdragen aan
de sfeer. Dan zijn de plannen verwezenlijkt.
Reindert Brongers

Noordse Parksite vernieuwd!

Er gebeurt veel rondom het Noordse Park. We hebben niet alleen
een nieuwe site, maar er is ook een actieve Groengroep die elke
eerste zaterdag bijeen komt om de border in het park mooi te
houden. De bewonerscommissie praat met Mitros en gemeente
om de buurt leefbaar te houden en er is een activiteitengroep die
in ieder geval vier keer per jaar activiteiten organiseert. Voor al
deze activiteiten en redactiewerkzaamheden zijn we op zoek naar
betrokken buurtbewoners. Wilt u uw steentje bijdragen aan de
buurt, stuur een mail naar info@noordsepark.nl!

Sinds een paar maanden heeft de website van de Noordse
Parkbuurt een nieuw uiterlijk, net als deze nieuwsbrief. We kregen
vanuit het Leefbaarheidsbudget een bijdrage om de website te
vernieuwen. We hebben een Facebookpagina aangemaakt en
sinds kort hebben we ook een twitteraccount. Zo kunnen we
steeds meer digitiaal doen. Op de verschillende digitale kanalen
houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over de buurt.
Je vindt de links naar facebook en twitter op www.noordsepark.nl

Bewonerscommissie
Saar van der Spek (secr.)
Schouwweteringstraat 3 bis-A
info@noordsepark.nl

Mitros
0900 - 245 245 2
vraag@mitros.nl

Sociaal Makelaar
Rob Steinebach
030 - 233 33 15
r.steinebach@portes.nl

Wijkbureau Noordwest
Amsterdamsestraatweg 283
030 - 286 00 00
noordwest@utrecht.nl

Buurtbeheerder Mitros
Selvester van den Hoek
06 - 4600 0794

Politie Utrecht
Wijkagent D. Terluin
0900 - 8844

Meedoen?
Aanmelden als vrijwilliger
voor diverse activiteiten
kan via:
aanmelden@noordsepark.nl

www.noordsepark.nl

