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MEIDOORNSTRAAT 14 
De tips van de bewoners 

Gebouw waarvoor je  stil

moet staan 

De Meidoornstraat 14. Wat een pand; loop

in de avond gezellig langs alle huizen en

gluur binnen bij iedereen; leuk om te zien

hoe iedereen zijn huis heeft ingericht

Door het project

Wisselspoor zal de wijk

nog leuker worden. Er

komen steeds meer leuke

winkeltjes, eettentjes en

cafétjes op de

Amsterdamsestraatweg.

Leukste winkel

Officieel in Lombok maar wel op 5 minuten

afstand zit Mortys op de kanaalstraat. Je

hebt hier van alles, maar het lekkerste is de

gembercake of het bananenbrood. De

slijterij daarnaast  heeft de lekkerste

olijfolie, likeuren en wijn.

De Meidoornstraat 14 is een

voormalige Mitroswoning. De koper

woonde voorheen een paar straten

verder. Toen hij zag dat deze

woningen verkocht werden was hij

direct enthousiast. Een toplocatie.

Dichtbij het station, het centrum en

de uitvalswegen. Alle winkels om

de hoek. Zijn vader heeft een goede

aannemerij. Niets hield hem meer

tegen.

USP
Lekker avonds

borrelen voor het

heerlijke kacheltje.

Nooit meer koud,

altijd sfeer, genieten

dus.

Dat zijn zus om de hoek is komen

wonen in een vergelijkbare woning

geeft wel aan hoe leuk de wijk is.

Een gezellig wijkje. Binnen 5

minuten zijn alle gewenste

faciliteiten te bereiken. De woning

ligt in een wijk waar veel

ontwikkelingen zijn. Er komen

nieuwe wijken bij en nog meer

faciliteiten. Een plek waar jij je echt

thuis kunt gaan voelen.

MISSEN
5 minuten fietsen naar

de stad, 5 minuten

lopen naar de Roode

brug bij de Vecht en

dus het groen en 5

minuten lopen naar

een een fijne grote

Albert Heijn.

LIEVELINGS 
Lekker ’s ochtends

wakker worden in

een super grote

slaapkamer waarbij je

nog de oude balk ziet.

Een ontbijtje op bed,

de gordijnen nog

dicht en een serietje

aan.

 Favoriete plek

Een zomerse avond bij Roost, een

herkenbaar punt voor iedereen en een

bekend thuiskomen als je Utrecht weer

in komt rijden.


