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EeuwigjonginBrothers
Veertigers komen nog steeds naar ‘leukste megaclub’
BUNNIK | Dat Brothers Festival Dome voor het derde
jaar is uitgeroepen tot
‘leukste megaclub van
het land’, verbaast bezoekers van het eerste uur
niet. Veertigers komen
nog steeds trouw naar de
discotheek.
NOORTJE BEUMER

De 43-jarige Sandra Perri-Liefting
weet nog als de dag van gisteren hoe
zestien jaar geleden haar eerste
avond in Brothers - sinds een jaar
omgedoopt tot Brothers Festival
Dome - er aan toe ging. Samen met
haar twee zussen besloot ze een
avond te gaan stappen in de toen
nog nieuwe discotheek en meteen
bij binnenkomst was ze enthousiast.
,,De eerste plaat die ze toen draaiden was zo’n lekkere plaat. We gingen meteen dansen,’’ weet ze nog.
Nu, zestien jaar later, gaat de veertiger nog steeds trouw stappen in de
Bunnikse megaclub. ,,Ik heb mijn
man daar ook ontmoet. Hij werkte
daar toen als dj en moet nog steeds
wel eens aan de bak bij Brothers. De
feesten zijn nog steeds super, alleen
drink ik nu geen chocolademelk
met rum meer, zoals vroeger. Daar
word ik dik van.’’

Diversiteit
Bezoekers van het eerste uur die
nog steeds in de weekeinden gaan
stappen in de club, zijn er volop. Dat
heeft volgens programmeur Hubert
van de Vecht (31) te maken met de
diversiteit van Brothers Festival
Dome. ,,Er zijn avonden voor tieners, voor twintigers en we hebben
de Classic Café voor mensen die
ouder zijn dan vijfentwintig.’’
Voor ieder wat wils dus, in de club

UTRECHT

Coalitie lijkt
tegen komst
windmolens
Coalitiepartijen D66 en PvdA in
de Utrechtse gemeenteraad, hebben grote twijfels over de bouw
van windmolens in industrieterrein Lage Weide.
,,Wij zijn in principe tegen,’’
zegt
woordvoerder Kleuver
(D66). ,,We willen luisteren naar
bewoners en de procedure is niet
fraai verlopen. We vinden duurzaamheid heel belangrijk, maar
willen wel een open en eerlijk
proces.’’
Beide partijen willen met een
deﬁnitief oordeel wachten tot het
college van b en w met een voorstel komt.
PvdA’er Marleen Haage: ,,We
zijn heel kritisch op het plan,
maar een deﬁnitief oordeel hebben we pas als het collegeplan er
is en we alle inspraakreacties
hebben bekeken. Dat is wel zo
eerlijk naar de insprekers toe.’’
Ze hoopt dat het stadsbestuur
snel met een voorstel komt: ,,Het
duurt veel te lang. Het moet niet
langer uitgesteld worden.’’
GroenLinks is voor de molens,
VVD is tegen. Andere partijen
zijn nog in dubio.

Z Natasja Breunesse, Sandra Perri-Liefting en Lucinda Bruinse (v.l.n.r.) bezoeken als veertigers nog regelmatig Brothers in Bunnik. FOTO DESIRÉE SCHIPPERS

met vier zalen waar verschillende
muziek gedraaid wordt.
De 33-jarige Lucinda Bruinse uit
Houten was bij de opening van de
club nog te jong om naar binnen te
mogen. ,,Ik was zeventien en je
moest toen achttien zijn om naar
binnen te mogen. Ze vroegen toen
niet om je identiteitskaart, dus kon
ik zo naar binnen.’’ Waarom de
Houtense na zoveel jaar niet naar
een andere club gaat, is duidelijk.
,,Ik kom hier altijd bekenden tegen,
het is lekker dichtbij en de muziek
is supergoed.’’
Het optutten bij haar thuis, zoals

ze vroeger met vriendinnen deed als
ze naar Brothers ging, is verleden
tijd. Maar verder zijn de stapavon-

De eerste plaat die
ze toen draaiden,
was zo lekker. We
gingen gelijk dansen
–Sandra Perri-Liefting (43)

den nog hetzelfde. ,,Hoewel... De
Brothersbus gebruiken we niet
meer. Tegenwoordig is er altijd wel
iemand die de ‘bob’ is.’’
Dat Brothers meer is dan alleen
een discotheek, stelt ook de 39-jarige Natasja Breunesse uit Bunnik.
Ook zij ontmoette de man van haar
dromen in de discotheek. Ze hebben
drie kinderen en de oudste mag
over een jaar naar Brothers. ,,Ze
roept nu al: mama, als ik twaalf ben
ga ik er ook naartoe.’’
Zorgen maakt ze zich niet over
haar dochter. ,,Er is daar een goede
controle op de bezoekers.’’

ZEIST

Verslagenheid
bij bewoners
na moord op
Zeister vrouw
NOORTJE BEUMER
Bij bewoners van de Promenade
in Zeist heerst verslagenheid
nadat vrijdagavond een 51-jarige
vrouw is vermoord. De partner
van de vrouw, die zich diezelfde
avond bij het politiebureau
meldde, zit nog vast.
Buurtbewoners zijn ontdaan
door het plotselinge overlijden
van hun buurvrouw. Zij snappen
niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Een bovenbuurman, die niet
met zijn naam in de krant wil,
was vrijdagavond thuis toen hij
één van de dochters van het stel
gillend de straat op hoorde rennen. ,,Mijn moeder is dood. Mijn
moeder is dood, riep ze. Dat is
het enige wat ik hoorde.’’ ,,Het
was een lieve vrouw,’’ zegt hij.
De dag later staan buren bij elkaar op straat om te praten over
wat er is gebeurd. ,,Onvoorstelbaar,’’ noemt de één het. ,,Dat dit
in onze straat is gebeurd,’’ zegt
een ander verbaasd. In de loop
van de dag kwamen mensen naar
het huis om bloemen neer te leggen.
De politie onderzoekt wat zich
in de woonkamer heeft afgespeeld. Er was volgens de politie
al langer sprake van huiselijk geweld op dat adres.
Het gebruik van een vuur- of
steekwapen bij het misdrijf
wordt door de politie uitgesloten.
,,Het is die avond extreem uit de
hand gelopen. We verhoren nu
familieleden om te horen wat er
precies speelde tussen de man en
de vrouw,’’ laat politiewoordvoerder Leo Dortland weten.
Meer wil de politie niet kwijt
over het incident. ,,Er zijn twee
dochters en kleinkinderen bij betrokken. Er zit veel verdriet bij.’’

Eén grote tuin beter dan veel kleintjes
MARLOUS VAN MERKENSTEIN
UTRECHT | Tussen twee ﬂats in de
Utrechtse wijk Kanaleneiland legt
‘Dit Moest’ een moestuin aan voor
en door bewoners. Zaterdag staken vrijwilligers de handen uit de
mouwen tijdens BakkenBouw-dag
om volgend voorjaar te kunnen
starten met zaaien en beplanten.
,,Zó hoog stond het onkruid hier.’’
Ghita van Bergen, initiatiefnemer
van Dit Moest, heft haar hand tot
op ooghoogte. Ze staat tussen de
sloopﬂats van de Trumanlaan en
de Monnetlaan op Kanaleneiland
op een lap grond van zeshonderd
vierkante meter.
Vandaag tijdens BakkenBouw-dag
bouwt een club van circa tien vrijwilligers aan houten bakken waar
vanaf volgend voorjaar groenten
en fruit in zullen worden gekweekt.
Van Bergen is deelneemster van
Eiland8, een community van creatievelingen die tijdelijk in de
sloopﬂats tussen het winkelcentrum en het Amsterdam -Rijnkanaal wonen. ,,Sinds wij hier
wonen, is niemand meer verantwoordelijk voor de tuinen die bij
de ﬂats horen. Dat vond ik
zonde,’’ vertelt Van Bergen.
Vanuit haar woning aan de Tru-

aan één grote tuin te werken, dan
wanneer iedereen zijn eigen postzegeltje krijgt,’’ meent Van Bergen.

Oogst

Z

Initiatiefnemer Ghita van Bergen (m) is samen met vrijwilligers
aan het werk in het moestuinproject Dit Moest. Rechts met kruiwagen Ivo Sille. FOTO ANGELIEK DE JONGE

manlaan keek ze daardoor uit op
een wildernis van onkruid.
De gezamenlijke moestuinen die
ze zag in het Amerikaanse Detroit
inspireerden haar om te starten
met het project Dit Moest. ,,Ik
plaatste een oproep op Facebook
en de reacties waren direct enthousiast. Inmiddels bestaat de
organisatie van Dit Moest uit
zeven man.’’

Ook kreeg ze van de gemeente onlangs subsidie toegewezen om
met het project aan de slag te
gaan. Van Bergen: ,,De eerste bakken maakten we van gevonden
hout. Nu kopen we gerecycled
hout, waardoor we veel beter opschieten.’’
Het wordt een grote moestuin,
waarover Dit Moest de regie
houdt. ,,Het is veel efﬁciënter om

De vrijwilligers krijgen een deel
van de oogst mee naar huis. De
rest wordt voor een zacht prijsje
aan de bewoners verkocht. ,,De
opbrengst daarvan gebruiken we
om nieuwe zaden te kopen. We
hoeven geen winst te maken.’’
Behalve een moestuin komt er
tussen de ﬂats ook een pluktuin,
waar bewoners gratis bloemen
kunnen plukken.
,,Ik vind het leuk om te leren hoe
je voedsel verbouwt en om medebewoners te leren kennen. De sociale betrokkenheid valt me op. Ik
vind het positief dat de bewoners
hier zelf verantwoording nemen
voor hun leefomgeving.’’ zegt Ivo
Sillé. Hij is één van de vrijwilligers die meehelpt met bakken in
elkaar schroeven, kruiwagens
aarde heen en weer rijden en
planken op maat zagen. ,,Stel je
voor, straks stap ik mijn achterdeur uit en kan ik mijn eigen
groenten uit de tuin halen. Daarnaast vind ik het lekker, die fysieke arbeid.’’

