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Door Elly Strik

ViAViA
Wie wonen er allemaal in de wijk  
en wat doen ze zoal? In VIAVIA stellen  
we steeds een buurtbewoner aan u voor. 

Heeft u haar al zien rijden door de buurt in 
haar nieuwe camperbus? Of heeft iemand 
haar al gespot met haar nieuwe fotocamera? 
Deze Balans interview ik fysiotherapeut en 
zorgmanager Wilma van Twist uit de Pieter 
Saenredamstraat. Zij is nu zo’n vijf jaar 
bestuurslid van de Bans Bewonersvereniging en 
gaat het bestuur tijdens de a.l.v. in april verla-
ten. Niet dat ze het niet leuk meer vindt, integen-
deel! Haar werk als leidinggevende bij Sophia 
Revalidatie in Den Haag is echter behoorlijk 
drukker geworden en sowieso vindt ze het een 
goed idee als er regelmatig nieuwe mensen in 
het bestuur komen. Het mooiste van een actieve 
bewonersvereniging vindt ze de buurtfeesten: 
“Tot in de late uurtjes samen buiten zitten, 
maakt de buurt echt leuker!”

Wilma is al vaker bestuurlijk actief geweest: na haar studie 
fysiotherapie sloot Wilma zich aan bij het bestuur van de werk-
groep kinderfysiotherapie binnen de beroepsvereniging. Nog 
tijdens haar studie in de jaren ’80 woonde ze op de Duikerstraat 
in de watervogelbuurt, waar tussen het Ledig Erf en het Pieter 
Baancentrum veel huizen gesloopt werden in het kader van 
stadsvernieuwing. Samen met andere studenten maakte ze zich 
hard voor de bewoners van sloopwoningen zodat die terug kon-
den komen in betaalbare nieuwbouwhuizen. In het buurthuis 
mochten zij vervolgens een doka bouwen en gaven er fotocur-
sussen voor bewoners.

Nieuwe camera
Fotograferen is nog steeds een hobby. Als kind kreeg ze het 
mee van haar broer die haar leerde zelf foto’s te ontwikkelen. 
Ze woonde toen met haar ouders, drie broers en een zus in 
Harlingen, waar haar vader gemeentesecretaris was. Vroeger 
maakte ze ook wel portretten, maar meer nog hield ze van het 
vastleggen van de ruimte, van de weidsheid van het Friese 

landschap en de Waddenzee. Tijdens het opgroeien van haar 
kinderen maakte ze vooral familiekiekjes, maar onlangs deed ze 
zichzelf een mooie, professionele camera cadeau. Wat voor foto’s 
ze wil gaan maken, gaat ze nog ontdekken.
Wilma heeft nog steeds een band met Waddeneiland 
Terschelling. “Vanuit Harlingen kwamen we daar vroeger vaak, 
ik heb er leren fietsen en ik had er mijn eerste zomerbaan.” Vorig 
jaar kochten Wilma en haar man Frans een camperbusje om uit 
te proberen. Daarmee zijn ze op vakantie geweest naar Bretagne, 
maar ook weekendjes weg naar onder meer Terschelling. Het 
busje beviel zo goed dat ze nu een iets grotere camper hebben 
aangeschaft: een Mercedes Viano. In april gaan ze er voor het 
eerst een weekend mee weg. Naast fotograferen en met de cam-
per weggaan, brengt Wilma haar vrije tijd ook graag door met 
tuinieren (mooi voor de Groendag op 30 mei!) en met tennissen 
bij Iduna, de tennisvereniging bij camping de Berenkuil.

Hoogzwanger
Toen Wilma zich inschreef voor een Banswoning woonde ze 
met Frans in een klein appartementje op de Burgemeester 
Reigerstraat. Ze was zwanger van hun zoon Niels, dus ze waren 
erg blij met het telefoontje van de heer Prak van het stichtings-
bestuur dat er een woning vrij kwam. In oktober 1987, vijf 
weken voor de geboorte van Niels, betrokken ze hun tussenwo-
ning op de Pieter Saenredamstraat 50. En in december konden 
ze er alweer uit voor de verbouwing! Ze mochten er wel blijven 
wonen, maar het leek hen niet handig met zo’n kleine baby.” Het 
jonge gezin paste een maand op een huis van vrienden en de 
tweede maand brachten ze door in een vakantiewoning. Daarna 
konden ze terug in het huis met nieuwe kozijnen, badkamer en 
keuken. In 1989 werd dochter Jorina er geboren en nu, 28 jaar 
later wonen ze er nog steeds met veel plezier.

Wilma van Twist:  
Tot in de late  
uurtjes samen  
buiten zitten, maakt  
de buurt leuker!
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Aangezien ikzelf al regel-
matig Bar Beton bezoek 
en meer mensen wil laten 
kennismaken met deze 
leuke horecagelegenheid 
bij ons in de buurt, heb 
ik een gesprek gehad met 
Eric, mede-eigenaar van 
Bar Beton - De Bank. Het 

pand is gevestigd op de hoek Adriaen van Ostadelaan en Jan 
van Scorelstraat, in het voormalig pand van de ABN Amro bank. 
Vandaar de naam. Loop de trap eens af naar beneden, daar 
bevinden zich nog allemaal oude kluisjes. Die stammen uit de 
tijd dat in dit gebouw nog een bank gevestigd was, erg grappig 
om te zien!

Eric geeft aan dat hij met mede-eigenaar Jeroen op zoek was 
naar uitbreiding. Samen zijn ze begonnen met de D.E. winkel 
aan de Domstraat. Later kwam daar, schuin tegenover die D.E. 
winkel, de eerste Bar Beton bij. Vervolgens waren de heren toe 
aan nog een uitdaging. Ze zochten een leuk pand in een leuke 
buurt. Stom toevallig eigenlijk had Eric dit pand in het voorma-
lige bankgebouw al eens gefotografeerd tijdens een fietstocht 
door Utrecht. Toen de eigenaren van de het pand hem en Jeroen 
tipten, waren ze meteen enthousiast.

Eric en Jeroen wilden niet alleen een leuk pand in een leuke 
buurt maar ook graag een pand op een hoek met veel ramen en 
een terras. Vanuit de gemeente was de wens om meer horeca in 
dit gedeelte van Utrecht te vestigen, daardoor is het gelukt om 
een terrasvergunning te krijgen.

Eric vertelt dat ze in augustus 2014 open zijn gegaan en met 
succes! Hij vindt het belangrijk dat er veel transparantie is, ook 
in de keuken. Dus veel ramen, men kan van buiten naar binnen 
kijken en andersom. Als we in gesprek zijn, komt de bovenbuur-
man een hobbelpaard brengen voor de kinderspeelhoek bene-
den. Eric is enthousiast over deze gift en vertelt dat Bar Beton 
goed contact heeft met de buren. Belangrijk voor dat goede 
contact is, zo stelt Eric, dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt. 
Afspraken die moeten voorkomen dat de (directe) buren overlast 
hebben van Bar Beton. Het terras is dus bijvoorbeeld open tot 22 
uur. Stipt.

Er is veel samenwerking met de buurt en met de ondernemers-
vereniging Adriaen. Bar Beton probeert ook zoveel mogelijk 
lokale producten af te nemen en zoekt voortdurend naar samen-
werkingsverbanden. De strikjes die het bedienend personeel 

draagt, zijn bijvoorbeeld ontworpen door de kledingzaak aan de 
overkant van de Bar Beton-vestiging in het centrum.

Wat Eric leuk vindt, is dat Bar Beton - De Bank op de grens ligt 
van verschillende buurten. Dat merkt hij aan het publiek, aan de 
verschillende mensen en hun leeftijden. Er zijn vaste klanten op 
leeftijd, maar er komen ook veel jongeren bij Bar Beton. Vaste 
klanten geven feedback en het personeel vraagt ook regelmatig 
aan klanten wat zij van de gerechten vinden.

Als ik vraag naar de specialiteit van Bar Beton, geeft Eric aan 
dat dat zeker de koffie en de betaalbare gerechten van goede 
kwaliteit zijn. Eric heeft net een cappuccino voor mij gemaakt 
en dan merk ik dat Eric van origine barista is, wat een heerlijk 
“bak”!  Bekijk ook eens goed de wandkaart van Utrecht Oost in 
Bar Beton, gemaakt door de grafisch vormgever van Bar Beton, 
grappig zijn ook de fietsafstanden in de legenda ernaast. Bar 
Beton is een bezoek waard! 

Els Berkman

Nieuwe 
aanwinst  
in de buurt:  
BAR BETON

Van uw gulle 
contributiegiften 
organiseert de BANS 
Bewonersvereniging 
in 2015 in ieder 
geval de volgende, 
nu al memorabele, 
evenementen:

ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING
Wanneer:  
Woensdag 15 april
Hoe laat: Vanaf 19.45 
staat de koffie klaar
Waar: Huiskamer van 
de Schildersbuurt

GROENDAG 
Wanneer:   
Zaterdag 30 mei
Hoe laat: Van 10.00 tot 
13.00 uur
Waar: Kruising Laan 
van Minsweerd / 
Herman Saftlevenstraat

PARKPICKNICK
Wanneer:  
Zaterdag 27 juni
Hoe laat: 16.00 uur
Waar: Wilhelminapark

BANS 
BUURTFEEST 
Wanneer:  
Zaterdag 26 
september (nationale 
burendag)
Hoe laat: Nog niet 
bekend
Waar: Ook nog niet 
bekend

BANS-AGENDA VOOR 2015
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COLOFON
BALANS is een periodieke uitgave van de vereniging van 
BANS-bewoners. Leden van het bestuur van de bewoners-
vereniging zijn: Gerda van Scherpenzeel, Els Berkman, 
Caroline Grevinga, Elly Strik, Katja Heinst en Sonja Sanders.
Verder werkten mee aan dit nummer: Felix de Fijter,  
Nanne Nauta, Bernard van den Hoeven, Ruth Wolters  
en Richard Werkhoven.

Kopij voor de BALANS is welkom via info@bansbuurt.nl.
Website: www.bansbuurt.nl - Vormgeving: Saskia Wilbrink
Printwerk: De Kopijwinkel Utrecht - Oplage: 180 stuks

Berichten vanuit het bestuur 
van de Stichting Tuindorp-BANS

Felicitaties
2015 begon bestuurlijk feestelijk: Op 1 januari moch-
ten we de de huidige voorzitter van het bestuur, Ben 
Golstein, feliciteren met het feit dat hij vijfentwintig jaar 
geleden toetrad tot het bestuur. Hij nam destijds de por-
tefeuille Verhuurzaken over. 

Renovatie
De aanstaande renovatie van de buitenkant van de 
woningen loopt enige vertraging op. Het bestuur heef 
in het najaar van 2014 een onderzoek laten uitvoeren 
naar de staat van de buitenkant van de woningen (in 
vakjargon: De schil). Het rapport waarin de uitkomsten 
van dit onderzoek opgenomen zijn, voldeed niet geheel 
aan de afspraken en de verwachtingen. De opsteller van 
de rapportage is daarom verzocht zijn rapportage aan te 
passen. Pas nadat er een goed rapport is geleverd, kan 
het bestuur een voorgenomen besluit voorleggen aan de 
Raad van Commissarissen.

Kandidatenlijst
Dat het eind van de crisis in zicht is, vertaalt zich in 
onze buurt ook in het aantal mutaties. Er wordt weer 
verhuisd. In 2014 heeft de BANS daardoor bij veer-
tien kandidaten hun woonwens in vervulling kunnen 
laten gaan. Er zit dus na lange tijd weer beweging in de 
kandidatenlijst.

Bernard van den Hoeven
Algemene 
Ledenvergadering 
op woensdag  
15 april 2015
De algemene ledenvergadering is dit jaar op woens-
dag 15 april in de huiskamer van de Schildersbuurt. 
Vanaf 19.45 staat de koffie voor u klaar. 

Om 20.00 uur starten we met de vergadering.  
De agenda hiervoor en de andere vergaderstukken 
liggen ter plekke klaar.
De ledenvergadering is naast nodig en nuttig ook 
altijd een goed moment om elkaar te ontmoeten.  
En bent u nog geen lid van onze bewoners-
vereniging? Dat geeft niets,  u kunt namelijk  
deze avond meteen lid worden dus ook u bent  
van harte welkom!

Groendag  
op zaterdag 30 mei!
Volgens BANS-traditie gaan we 
op zaterdag 30 mei onze buurt weer opvrolijken. Dat 
opvrolijken vergt wel enige noeste arbeid: zwerfvuil en 
onkruid verwijderen uit de boomspiegels (de buurtbewoners 
mét groene vingers leggen u graag uit wat dat zijn, 
boomspiegels), de stoep vegen, zwerfafval opruimen en 
natuurlijk… nieuwe plantjes poten.

Je kunt je geveltuin weer lenteklaar maken en de 
bloembakken aan de voorkant vullen. Wij zorgen 
voor plantjes en ook dit jaar zijn er vast weer vele 
zonnebloemen. Heb je zelf stekjes om te ruilen of om te 
planten, neem ze mee! De bewonersvereniging heeft wat 
schepjes en voegenkrabbers en breng vooral ook je eigen 
tuingereedschap mee.

We beginnen om 10 uur op de kruising Laan van 
Minsweerd / Herman Saftlevenstraat en gaan door tot 
ongeveer 13 uur. Voor koffie, thee, limonade en koekjes 
wordt gezorgd. 

Heb je zelf geen groene vingers, kom ons dan gezellig 
aanmoedigen. Let maar eens op: dit jaar wordt het (dat is 
helaas geen traditie) vast en zeker een prachtige, zonnige dag!

30
mei

15
april
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Wie waren toch die mannen waar onze straten naar genoemd zijn? 

Deel 1: Pieter Saenredam
Toen ik hier vijftien jaar geleden kwam wonen, had ik 
geen flauw idee wie dat was. Pieter Saenredam. Ik had 
wel een soort van vermoeden (ja, toch wel) op basis van 
de omringende straatnamen als Jan van Scorel, Herman 
Saftleven en Frans Hals maar van Pieter S. had ik nog nooit 
gehoord.

En, ik ga het eerlijk toegeven, tot de dag van vandaag wist ik 
nog steeds niet meer dan dat Pieter Saenredam een schilder 
was. Daar moest maar eens verandering in komen. Daarom 
hierbij deel 1 van een kort feuilleton over de mannen die 
onze straten hun namen hebben gegeven. 

Pieter Jansz. Saenredam (9 juni 1597 - Haarlem, begraven 
31 mei 1665) was (en is) vooral bekend om zijn verfijnde en 
gedetailleerde tekeningen en schilderijen van het interieur 
(!) van kerken. Hij was de eerste kunstschilder die bestaande 
kerkinterieurs tot onderwerp nam.

In zijn werk verwijderde hij zich van het destijds überhippe 
maniërisme en stortte zich op een heel precieze weergave 
van gebouwen en interieurs. Saenredams “uiteindelijke” 
werk bestaat voor het grootste deel uit olieverfschilderijen, 
meestal op houten panelen geschilderd. Uiteindelijke werk 
omdat aan de schilderijen eerst schetsen vooraf gaan, die 
Saenredam op locatie maakte. Die schetsen werkte Pieter 
Janszoon in zijn atelier uit tot een tekening, daarbij vaak 
gebruikmakend van de constructietekeningen van het 
gebouw. Die tekening bracht hij tot slot in olieverf over op 
houten panelen.

Doordat Saenredam zo gedegen en goed gedocumenteerd 
te werk ging, kan de ontstaansgeschiedenis van zijn werken 
goed gevolgd worden. Zo heeft hij bijvoorbeeld de voorstudie 
voor het schilderij Gezicht op de Mariakerk en op het 
Mariaplein in 1636 in Utrecht gemaakt. In dat jaar verbleef 
Pieter Saenredam vijf maanden in Utrecht en tekende hij 
alle grote kerken van binnen en van buiten. Het geschilderde 
paneel dateert echter uit 1662, 26 jaar nadat hij de tekening  
maakte. Het werk werd in 1872 gekocht door Museum 
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Waar het al jaren 
prominent op zaal hangt.

BANS Buurtfeest op zaterdag 26 september
Het springkussen is al geregeld, de picknicktafels en het podium zijn besteld. Je merkt: Wij hebben er zin in!
Op zaterdag 26 september is het Nationale burendag, een mooie gelegenheid om het BANS Buurtfeest  
weer te organiseren.

OPROEP
Om het een echt feest voor en van ons allemaal te laten worden, hebben we wel hulp nodig. Wil je in het voorbereidings-
comité meedenken over de invulling van deze dag? Meld je dan aan, we kunnen je heel goed gebruiken. Ben je meer een 
doener in plaats van een (be)denker? Geen nood, ook bij de opbouw en het weer afbreken en opruimen is alle hulp meer  
dan welkom. Wil je toch liever een bardienst draaien? Of regel je graag technische zaken? Ook voor jou is een passende  
plek in de organisatie dus laat je horen.

Meld je ideeën, suggesties en/of hulp aan via info@bansbuurt.nl

26
sept
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Dat vindt papa heel leuk

Sinds 16 november draag ik met mijn vrouw de zorg 
over een lief, klein mensje. Evi. En ik zal u zeggen: dat 
is me wat. De afgelopen vier maanden waren een feest. 
Tegelijkertijd heb ik in hoge mate het vertrouwen in 
mezelf verloren. 

Voordat Evi werd geboren, heb ik luidkeels op alle moge-
lijke feesten en partijen breedsprakerige beweringen 
gedaan over wat ik wel en wat ik vooral niet zou doen als 
vader. Maar nu het zover is, doe ik bijna alles wel en bijna 
alles niet. 

Weet u, ik kon me hopeloos ergeren aan ouders die op een 
zaterdagavondverjaardag met de volgende verzuchting 
kwamen: “Heerlijk, Keesje sliep vanochtend uit tot zeven 
uur.” Dan dacht ik: “Hoepel op! Zeven uur is vreselijk 
vroeg.” 

Ook kon ik het niet uitstaan als ouders vragen stelden aan 
hun kind in de derde persoon enkelvoud. “Wil Brammetje 
een flesje van papa?” Eén: kinderen snappen er niks van. 
Je kunt net zo goed zeggen: “Wil Brammetje reerugjes met 
kaviaar?” En twee: praat gewoon in de ik-vorm. Straks 
denkt Brammetje nog dat papa een enge man is die er 
altijd bij wordt gehaald, maar er nooit is. 

Erger vond ik het nog als babyprestaties op hoge toon 
werden gedeeld. “Hij is zó ontzettend snel met praten. 
Vanochtend zei Koosje ‘glagla’, ik denk dat-ie papa pro-
beert te zeggen. Nou, dat zie ik de andere kinderen bij het 
consultatiebureau dus echt nog niet doen!” 

Maar weet u, ook ik heb gezondigd. Ik vind zeven uur 
ook best heerlijk, ik praat zo nu en dan ook in de derde 
persoon enkelvoud en ik denk ook dat Evi een fenomeen is 
in de historie van de mensheid. Ze kijkt zó helder! Ze heeft 
álles in de gaten! Het is niet te geloven! Tja.

Mijn laatste troef, als tekstschrijver, is een deugdelijke 
opvoeding in de Nederlandse taal. Als u mij ooit “dat doet 
au” of “dat is bah” hoort zeggen, lever ik subiet mijn pen 
in. En dan ga ik met mijn superintelligente, razendsnelle, 
kraakheldere dochter in de rimboe wonen. Dat vindt papa 
heel leuk. 

Felix de Fijter

COLUMN

Felix 
de Fijter

Fietsen de Bike Babes al?
In de vorige BALANS werden de 
buur(t)vrouwen door Karin Haerkens 
uitgenodigd zich aan te sluiten bij 
de BANS Bike Babes. Uw BALANS-
redactie was zeer benieuwd naar de 
animo en heeft Karin aan een digitaal 
kruisverhoor(tje) onderworpen.

Hoeveel aanmeldingen heb je inmiddels? Drie, dus met Els 
en mij erbij nog niet zoveel.

Kunnen er nog meer vrouwen bij? Graag.

Op welke avond wil je gaan fietsen? Woensdagavond.

Hoeveel uur ongeveer? 1  tot 1,5  uur.

Wie kiest de routes? In overleg.

Hoeveel kilometer? Hangt een beetje af van de snelheid, zo 
tussen de 15 en 20.

Verder is het wel belangrijk om te melden dat Bike Babes 
in het bezit moeten zijn van een sportfiets, mountainbike 
of  racefiets. Het is niet de bedoeling dat we met omafietsen 
aan de slag gaan ;0). Ik denk dat in april starten wel een 
goede optie is en dat we voorafgaand een keer bij mij thuis 
met de liefhebbers gaan kennismaken en de wensen van 
iedereen gaan bespreken.

Dus haal je fiets uit het vet (of geldt dat alleen voor 
schaatsen) en meldt je alsnog aan: kajoni@casema.nl.

CONTRIBUTIE 2015

Voor alle activiteiten hebben wij de betrokkenheid,  
maar zeker ook de financiële steun van zoveel 
mogelijk BANS-bewoners nodig!

De contributie bedraagt slechts € 7,50 per huis(houden).
Wilt u dit overmaken op rekening  
NL50 INGB 0000 2471 49  
t.n.v. BANS-bewonersvereniging te Utrecht?
U kunt het ook bij mij afgeven (Herman de Keyserstraat 
67) maar dan wel graag duidelijk leesbaar uw naam en 
adres op de enveloppe vermelden, anders schrijf ik uw 
bijdrage misschien per ongeluk op het conto van uw 
buren.

Bent u nog geen lid? Door betaling van de contributie 
meldt u zich meteen aan maar u kunt ook lid worden 
door te mailen naar info@bansbuurt.nl.

Gerda van Scherpenzeel
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Vogels in de buurt (2)
Ik hou veel van vogels. 
Aan de vogels in onze tuinen kun je bijvoorbeeld zien dat 
de seizoenen wisselen. Eén van de leukste vogeltjes waar je 
dat aan kunt zien is de staartmees. Staartmezen zijn mezen 
met een hele lange staart. Dus de naam klopt. Ze hebben 
een zwart-wit verenkleed waar veel rossig-roze doorheen zit. 
Door die lange staart lijken ze een wat kort lichaam met een 
bolle buik te hebben. 

Ik word altijd erg vrolijk als ik ze zie. Ze buitelen over de 
takken met een licht gekwetter. Als je vetbolletjes in je tuin 
hebt opgehangen dan zie je ze langskomen bij de wisseling 
van herfst naar winter en van winter naar lente. Nu dus. 
Vaak zijn ze met zijn tweeën en liften ze mee met een groepje 
andere mezensoorten. Zoals pimpelmezen en koolmezen. 
Koolmezen zijn hele bijzondere vogels. Iedereen heeft ze 
wel eens gezien want ze komen in onze tuinen veel voor. Het 
bijzondere zit in hun zang. Koolmezen beschikken over een 
heel groot arsenaal aan geluiden. Meer dan 20 soorten. Dat 

zou je niet zeggen in het voorjaar. In die tijd van het jaar, 
ruim voordat de zon opkomt tot ’s avonds laat, laten ze hun 
metalig harde tie-tuu horen. Je wordt er wakker van en als je 
er op gaat letten, knettergek. 
Dan hou ik even niet veel van vogels.

Nanne Nauta (PS46)

Oud & Nieuw in de 
BANS-buurt
Al voor twaalf uur meldt zich de eerste bewoonster om 
met buurtgenoten het nieuwe jaar in te luiden. Met een 
vuurkorf en Zweedse kandelaars maken we sfeer en warmte 
op de hoek van de Herman Saftlevenstraat en de Laan van 
Minsweerd.

Vlak na twaalven komen BANS-bewoners naar de hoek om 
elkaar, onder het genot van bubbels en hapjes, gelukkig 
nieuwjaar te wensen. Er wordt wat vuurwerk afgeschoten 
maar we merken dat het rustig is qua vuurwerk dit jaar. De 
meeste aanwezigen zijn daar absoluut niet rouwig om. We 
zien heel veel wenslantaarns over Utrecht Oost zweven, een 
grappig gezicht! Ondertussen komen en gaan bewoners en 
worden er gesprekken aangeknoopt. Jos komt zijn beroemde 
ballen met saus ronddelen en hier wordt zeer van genoten. 
Als het later en kouder wordt en de vuurkorf is uitgebrand,  
wordt het borrelen en kletsen voortgezet bij Jos en Karin aan 
de Laan van Minsweerd. 

Wat een gezellig begin van het nieuwe jaar! Iedereen vanuit 
de BANS-buurt is ook komend jaar van harte welkom om 
met elkaar het nieuwe jaar in te luiden.
Els Berkman

Op 11 januari vierden we met 
ongeveer 30 bewoners de start 
van het nieuwe jaar in café 
Sisters. Het was weer heel gezellig 
met piepjonge BANS-ers en eehh... 
iets oudere.
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GLUREN BIJ DE BUREN
Voor deze aflevering van gluren bij de buren namen wij 
letterlijk een kijkje in de keuken bij onze buurtgenoten.

Wist u dat? 
1) Het aantal keukenkastjes vaak afhankelijk is van het 

aantal apparaten in de keuken? Een vaatwasser, een 
koelkast én een grote oven kost u of drie kastjes (foto 3) 
óf ruimte (foto 4);

2) Het ook mogelijk is om een vriezer in de tuin te zetten, 
maar dat u dan ‘s winters geen vriezer heeft (maar wel 
een koude tuin);

3) Onze buurman op zaterdagmiddag kookt;

4) Er meerdere buren zijn die weleens fantaseren over een 
open keuken (“maar dan mis je wel weer twee muren om 
dingen tegenaan te zetten”).

door Ruth Wolters & Richard Werkhoven

een kijkje in de keuken

Foto 6
Ligt uw keukendeur hier tussen?

Foto 1
Bovenwoning.  
Het bewijs van punt 3. 
In deze keuken ontbreekt 
overigens de koelkast. 
Waar zou die zijn?

Foto 2
Benedenwoning met 
schuine hoek in de  
keuken. Leverde  
1 keukenkastje en een 
grote oven in.

Foto 4
Bovenwoning. Een grote 
koelkast met vriesvak 
én een grote oven én een 
magnetron. Neemt wel 
veel ruimte in…

Foto 3
Benedenwoning zonder 
schuine hoek in de keu-
ken. De oplossing voor het 
weinige aantal kastjes? 
Kastjes bevestigen aan de 
tegenoverliggende muur 
(niet te zien op de foto)!

Foto 5 en 5a
Benedenwoning.  
Net verhuisd en nu al zo’n 
mooie keuken. Nog wel 
zonder vloer maar met 
prachtige antieke oven. 


