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De nazomer zoemt
Wat een warme zomer hadden we! Het is duidelijk dat het klimaat gaat
veranderen. En er is ons gelukig ook een hele warme nazomer beloofd,
zodat de verwarming nog even uit kan blijven. Ga maar lekker in de tuin
zitten: genoeg om te lezen in dit mooie Zuilense magazine.
Je kunt lezen over het ZON festival, of over sporten met Marcel Uppelschoten of Ankelien Barkman, over de Yuverta school, koken met
Gerdy, eten halen bij Ebony of lekker gaan eten bij Warmoes. De nieuwe
wijkwethouder stelt zich voor, en we lezen een mooi verhaal van een
operazangeres uit de buurt. En nog veel meer.
Lukt het jou om het plaatJe te raden op pagina 22?

Eindredactie
Annelies Buit - Kooiman
Drukwerk
Veldhuis Media, Oplage: 8.300,
4x per jaar gratis huis-aan-huis
Redactie website
Beppie Spruit, Bart de Bruijn,
Gerjanne van Oort.
www.zoiszuilen.nl
Uitgever Zo is Zuilen

We geven ook nog wat handige tips voor als je meer wilt doen met
groen. Tips zijn hier op de redactie ook altijd zeer welkom. Ken jij een
wijkbewoner die weleens in het zonnetje gezet mag worden? Heb je
mooie Zuilense onderwerpen, suggesties of complimenten? Mail het
ons dan, want we horen graag van je. Ook op onze sociale media plaatsen we graag jouw nieuws. En let op, want we hebben een nieuw mailadres:

Stichting Kracht van Zuilen

zoiszuilenblad@krachtvanzuilen.nl

- Initiatievenfonds

Puck ‘t Hart
Hoofdredacteur

Krachtvanzuilen@gmail.com
Dit blad wordt financieel
mogelijk gemaakt door:
- Stichting Kracht van Zuilen
- Ondernemersfonds
- Bibliotheek Zuilen
- Zuilen Ondiep GEZond
- ZIMIHC theater Zuilen
- Veiligheid Noordwest
- Utrecht Natuurlijk
Mailadres redactie (nieuw!)
zoiszuilenblad@krachtvanzuilen.nl
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Marcel Uppelschoten
‘Veertien jaar geleden benaderde
de gemeente mij: of ik het Julianapark actiever wilde maken met
sportactiviteiten, want het was
daar soms aardig stil. Dat is nu
anders.’
Ervaren marathonloper Marcel Uppelschoten (55) had de smaak snel
te pakken toen zijn hardloopgroep
een groot succes bleek. Kort daarna
vroeg de stichting Zuilen en Vecht
om in de wijk Zuilen allerlei clinics
te gaan organiseren. ‘Voor een luttel
bedrag kan nu iedereen kiezen om
elke week aan zijn conditie te werken.
Dat gaat van marathons voorbereiden tot recreatieve wandelgroepen
op de zaterdagmorgen. Iedereen is
welkom, zowel beginners als atleten.’
Als ervaren trainer in diverse Utrechtse sportverenigingen heeft Marcel
nu een team van meerdere trainers
die Zuilen actief houden. Dat sport
meer kan zijn dan alleen bewegen,
heeft hij ook goed begrepen. ‘Samen
met Jan-Willem van de dierenweide
in het Julianapark verzorg ik sociale
ontmoetingsmomenten voor en na
de sport en de versnaperingen leveren zo een kleine bijdrage om de
dierenweide te ondersteunen.’

‘Training geven aan
beginners is het leukst:
van niks naar actief’

Daarnaast organiseert Marcel twee
keer per jaar een bijzondere loopactiviteit: afval verzamelen tijdens het
lopen, met knijpers en afvalzakken.
Met dubbel resultaat: het Julianapark
is na zo’n zaterdag een stuk schoner
en de activiteit stimuleert ook anderen om het park en omgeving schoner te houden. En dit vat de actieve
en sociale spirit van Zuilen goed samen!
FOTO KIM EVERSE
TEKST ERICK AUFDERHEYDE
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Kom naar de Buurt Pakt Uit

Het ZON-festival

ZON Festival
Zuilen

Zondag 25 september
13.00 tot 21.00 uur
Vorstelijk Complex Zuilen
toegang gratis
Kom je ook?

actuele programma

dans, zang
en ontmoeting

culturelezondagen.nl/2022/de-buurt-pakt-uit-zonfestival

TEKST ANNELIES BUIT FOTO’S STEVEN TIPS

Zondag 25 september ben je
welkom bij de Buurt Pakt Uit
ZON festival. Je kunt genieten
van muziek, dans en allerlei
mooie Zuilense initiatieven.
Maar wat misschien nog wel
belangrijker is: je ontmoet je
buurtgenoten. Popkoor Zuilen
en choreograaf Afra Ernst zijn
er ook bij en vertellen alvast
wat meer. ‘Open your mind.
Ontmoet andere mensen. Dat
verbreedt je geest.’
‘Ik kom uit Indonesië en heb een
ander sausje dan iemand uit bijvoorbeeld Finland’, vertelt choreograaf en danseres Afra Ernst.
‘Ieder land heeft zijn eigen tradities. Die verschillende culturen
proeven, dat is een rijkdom.’ Op
het festival in Zuilen zal ze iets
laten zien van haar eigen achtergrond: ze danst, samen met Senna
Amarnis, de voorstelling ‘My religion doesn’t define me’. Hierin laten
de twee moslimvrouwen zien hoe
ze vanwege hun geloof in een hok-
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je worden gestopt door de maatschappij. In de voorstelling ligt de
nadruk vooral op de manier waarop ze uit het hokje weten te breken. Dat doen ze met dans. En met
zand. Ook gaan ze na de voorstelling met het publiek in gesprek.
‘Het is waardevol om te horen wat
zij uit de voorstelling hebben gehaald’, benadrukt Afra. Zo hoorde
ze, na een eerdere uitvoering, dat
een jongen die Arabische muziek
maakte en zich hiervoor schaamde, hoop en vertrouwen putte
uit haar voorstelling. Maar net zo
mooi vindt ze de reactie van een
man die door het zand moest denken aan de Sahara. ‘Dat mag er
ook zijn, als je maar aan het denken wordt gezet.’
Verrassen
Ook Popkoor Zuilen is onderdeel
van het programma van het komende festival. Bestuursleden
Ton Kraaij een Christine Geskus
zijn allebei al ruim 15 jaar lid van
het koor.

‘Open your mind.
Ontmoet andere
mensen’
Waar Ton helemaal niet zo’n zin
had om bij een koor te gaan – iemand moest het hem wel vier
keer vragen –, vroeg Christine
zich in het begin af of ze wel goed
genoeg kon zingen. Beide waren
al snel om toen ze eenmaal een
repetitie bezochten. ‘Het is een
hele relaxte, warme groep, een gezellig en leuk koor.’ Maar er wordt
natuurlijk ook hard gewerkt en –
steeds beter – gezongen door de
vijftig koorleden. Ze zingen vooral
bekende popsongs: Michael Jackson, Abba, Guns ‘n Roses. Maar ook
het Italiaanse nummer ‘Vivo per
lei’ staat op het repertoire. ‘Dat is
toch geen nummer voor een koor,
dacht ik eerst’, vertelt Ton. ‘Maar
als je dat zesstemmig zingt, wordt
het gaaf.’ Het leerde hem om zijn

eigen vooroordelen over bepaalde nummers los te laten en zich te
laten verrassen. Het koor deed al
mee met eerdere edities van het
Zuilense festival. ‘Het ZON festival
hoort bij Zuilen, en Popkoor Zuilen hoort dus ook bij dit festival’,
vindt Christine.

‘Het ZON festival
hoort bij Zuilen,
en Popkoor Zuilen
hoort dus ook bij
dit festival’
Mooi verhaal
Het popkoor is dus echt Zuilens.
Voor choreograaf Afra ligt dat anders; zij woont in Oog in Al. Maar
dat maakt voor haar niets uit,
want overal valt wel wat te ontdekken. ‘Je komt altijd interessan-

te mensen tegen in het theater. Ik
ga graag in gesprek met bezoekers, buurtbewoners of het personeel. Vaak blijken zij een mooi
verhaal te hebben of een interessante baan. Maar daar kom je alleen achter als je het gesprek aangaat. Dat is zo mooi. Open your
mind. Ontmoet andere mensen.
Dat verbreedt je geest.’
Voor Ton en Christine is het festival een plek vol verschillende
culturen. Maar daarnaast is er
nog veel meer cultuur te beleven
in de wijk, weten ze. Zo bezoeken ze weleens het Filmdiner bij
ZIMIHC, waarbij restaurant The
Colour Kitchen een bijpassend diner verzorgt: bij bijvoorbeeld een
Afrikaanse film, krijg je dan Afrikaans eten. ‘En samen eten, dat
verbindt.’
Ze hopen dat 25 september een
stralend zonnige dag wordt. Maar
als het regent, dan niet getreurd:
‘Dan word je vanzelf blij door onze
muziek.’

Het ZON-festival vindt 25 september plaats in Vorstelijk Complex
Zuilen. Het wordt een feestelijk
festival met workshops en diverse
optredens van een zeer gevarieerde groep artiesten.

‘Als het regent,
dan niet getreurd:
‘Dan word je
vanzelf blij door
onze muziek’
Deze editie wordt georganiseerd
door Culturele Zondagen, ZIMIHC
en Kracht van Zuilen in samenwerking met DOCK, The Colour
Kitchen, Muziek In De Wijk, Buurthuis de Beatrix, TivoliVredenburg en
het Nederlands Film Festival.
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Zuilen eet

De Bibliotheek
Voor lenen, lezen, leren, koffie, ontmoetingen en een praatje

		

DOOR PAO CHOI

In Bibliotheek Zuilen is dit najaar weer veel te doen: de
Kinderboekenweek, voorlezen, het Informatiepunt, een
taalwandeling. Er zit vast iets voor jou bij. Kom jij ook?
VOOR KINDEREN
Voorlezen 3-6 jaar: elke vrijdag, 15.30-16.15 uur.
Niets lekkerder dan voorgelezen worden! Schuif ook

Voor kids van 0-2 jaar en ouders. Gratis.

Utrecht
Natuurlijk

24 september, 10.30-11.00 uur.

Stadstuin Zuilen: heerlijke tuin in de wijk

aan, lekker op schoot of in een stoel. Gratis.
Muzikale verhaaltjes met Helga Huisjes
Samen luisteren naar een verhaaltje en zingen.

Kinderboekenweek Gi-gagroen Voorleesfeest (4+)
Luister mee naar groene
voorleesverhalen. Kleur mee
aan de gi-ga-groene reuzekleurplaat en doe de speurtocht. En leen fijne boeken
om thuis te lezen.
Woensdag 5 oktober, elk half
uur van 15.00-17.00 uur.
VOOR VOLWASSENEN
Wereldse Taalwandeling
Leer de wereld om je heen, elkaar en de stad beter
kennen. Tijdens het wandelen oefen je de Nederlandse taal. En meer over elkaars cultuur. Gratis, wel aanmelden. Vrijdag 9 september van 13.30-16.00 uur.
Informatiepunt
Voor al je vragen over taal, digitaal, overheid, geld en
administratie, werk en inkomen, gezondheid of wonen. Je krijgt direct informatie. Of we verwijzen je door
naar de juiste organisatie. Iedereen is welkom. Ook
als je geen lid bent van de bibliotheek.
Iedere woensdag van 10.00-12.00 uur
Openingstijden:
ma, di, do, vr

14.00 - 18.00 uur

wo		

10.00 - 18.00 uur

za

10.00 - 17.00 uur

Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4, 030-286 1800
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl

www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen
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Steeds meer mensen weten onze mooie groene
locatie te vinden. Er zijn dit tuinseizoen behoorlijk wat
bloemen geplukt, groenten geoogst en stukken taart
gegeten. We kijken terug op een geslaagd seizoen!
We hadden dit jaar wel te maken met één behoorlijke
uitdaging, namelijk de warmte, en als gevolg daarvan,
de droogte. De vrijwilligers zijn druk bezig geweest
met het water geven.
Openstelling van de stadstuin
Tot en met zondag 30 oktober a.s. kun je nog genieten van de tuin en van een heerlijk kopje koffie met
lekkers. De tuin en het Theehuis zijn open op vrijdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Je bent ook welkom om een bosje bloemen te plukken
of zelf groenten te oogsten. We gaan daar mee door
zolang de tuin nog ‘oogst’ te bieden heeft. Kijk op onze
website voor actuele informatie.
Winterslaapborrel
Nieuwsgierig naar de stadstuin? Wandel eens over de
tuin. Op zondag 30 oktober sluiten we het tuinseizoen
af met de Winterslaapborrel. Vanaf dan is de stadstuin gesloten tot opening in het voorjaar.
Natuurwerkdag
Heb je in november zin om nog lekker aan de slag te
gaan op de tuin? Kom dan op zaterdag 5 november
en doe mee aan de Natuurwerkdag. Je bent welkom
van 13.00 tot 16.30 uur. We gaan aan de slag in ons
voedselbos. De grootste klus is het aanleggen van de
vijver. Daarnaast maken we het voedselbos klaar voor
de winter. Meld je aan via de website!
Voor actuele informatie over de tuin kijk je op:
www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/stadstuin-zuilen
Stadstuin Zuilen
Daalseweg 150/150a
3555 SW Utrecht

In deze rubriek delen buurtbewoners herinneringen en een
recept met Pao Choi. We
schuiven gezellig aan bij duizendpoot Gerdy de Kruijk.
Ze is ondernemer en bestiert
vanuit Het Hof van Cartesius
Professor Loep, Het Kunstlaboratorium en Hofzaken.
Gerdy: ‘Onder de naam Professor Loep en Het Kunstlaboratorium verzorg ik culturele
en educatieve projecten rondom techniek, kunst en natuur
voor jonge makers tot 99 jaar.
En sinds april 2021 verzorgt
Hofzaken de zakelijke verhuur
en programmering bij Het Hof
van Cartesius.
Voordat ik hier kwam wonen
huurde ik een veel te dure
woning in Lombok. In 2001,
nog in de gulden-tijd, heb ik
hier in Zuilen een opknapper
gekocht. De meningen waren
destijds verdeeld, maar wij wilden graag naar Zuilen verhuizen.
Ons buurtje is heel divers: jong, oud, bewoners met verschillende
culturele achtergronden en expats. Ons huis, waar ik met mijn partner en onze dochter woon, is niet heel groot. Maar we wonen er
nog altijd met veel plezier. Het Julianapark is onze achtertuin. En
mijn werkplek bij het Hof is om de hoek.
Ik werk veel samen met scholen, organisaties en ondernemers uit
de wijk. En elk jaar zamel ik voedselpakketten in voor de Voedselbank. Ook heb ik een aantal jaartjes Recycle Sint georganiseerd.
Mensen leveren hun oude maar gave speelgoed in en ruilen die
voor ander speelgoed. Het is niet altijd nodig om nieuwe spullen
aan te schaffen. In het Kunstlab en de Tinkerplek heb ik dan ook
veel restmaterialen liggen waarmee jonge makers de meest fantastische dingen maken.
Thuis eten we voornamelijk vegetarisch. Ik heb niet echt een familierecept. Soms hebben we allemaal restjes groenten in de koelkast
liggen. Dan maken we er een feestje van met stokbrood en kaasfondue. Daar kunnen we echt van genieten. De kaasfondue kopen we
in een pakje, want pogingen om zelf kaasfondue te maken hebben
we opgegeven. Wel heb ik voor de kaasfondue een geweldige vintage fonduepan, compleet met vorkjes, op marktplaats aangeschaft.
Heerlijk!’

Verspillingsvrij
kaasfondue feestje
(vegetarisch)
Wat heb je nodig:
•
pakje kaasfondue
•
diverse restjes groenten:
wortel, bleekselderij,
broccoli, bloemkool
•
stokbrood
•
appel of peer
•
champignons
•
fonduepan
Hoe maak je het:
•

Was de groenten en snijd ze
in wat grotere stukken. Eventueel kun je de groenten
blancheren
(bijvoorbeeld
broccoli). Doe de stukjes
groente in leuke schaaltjes.

•

Snijd het stokbrood in stukjes

•

Snijd het fruit, zoals appel of
peer, in schijfjes.

•

Zet alles op tafel in leuke
kommetjes en mandjes.

•

Verwarm de kaasfondue volgens de gebruiksaanwijzing.

En het feestje kan beginnen!
Tegenwoordig is er ook vegan
kaasfondue verkrijgbaar.

Zo is Zuilen
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‘We krijgen hier ook lesover dieren,
over wat ze eten

Binnenkijken bij

Yuverta

en wanneer
ze blij zijn’

vmbo Utrecht

‘Onze school staat
sterk in verbinding
met de gemeenschap’
LINKS Jasper Kool, RECHTS leerlingen Brit (13) en Anouk (13).

TEKST GERJANNE VAN OORT FOTO’S BORIS SCHMIDT 		

Breng je een bezoek aan Yuverta vmbo? Kijk dan niet vreemd
op als je geiten hoort mekkeren. Vanuit het dierenlokaal
loop je via de kas met planten
naar de kookruimte, waar heerlijke geuren je tegemoetkomen.
Yuverta is wat we noemen een
groene school. Maar deze school
is meer dan dat. Docenten zijn
innovatief, ondernemend en
betrokken, binnen én buiten
de schoolmuren. Yuverta is onderdeel van de wijk en de wijk
is onderdeel van Yuverta. Zo is
Zuilen nam een kijkje.
Een groene school dus. Schoolleider Natasja Schalkwijk legt uit
wat dat precies betekent. ‘Naast
het reguliere aanbod krijgen leerlingen hier allerlei praktijkvakken:
dier, groen, voeding, bloem en
ook een deel techniek. Daar leren
ze over thema’s als duurzaamheid, klimaat en welzijn. Deze
praktijkvakken komen terug door
de hele school. We integreren ze
met andere vakken: als het bij biologie over de geit gaat, kijken ze
even in het dierenlokaal.’
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Eigen regie
Leren door te doen dus. ‘Daarnaast leggen we veel verantwoordelijkheid bij de leerling. Naast
de normale lessen krijgen ze een
aantal uur per week waarin ze
hun eigen programma samenstellen. Heeft een leerling een achterstand bij Nederlands? Dan kiest hij
of zij voor extra uren Nederlands.
Zo krijgen leerlingen de regie over
hun eigen weekplanning. Hierdoor leren ze bewuste keuzes te
maken.’
Ook buiten de lessen krijgen leerlingen meer eigen regie. ‘Volgend
jaar starten we met het Stewardprogramma’, vertelt Pascal de
Kruif, teamleider AFO (administratieve facilitaire ondersteuning). ‘In
plaats van de conciërges, surveilleren de leerlingen dan in de pauzes. Waar nodig spreken ze andere leerlingen aan op hun gedrag,
bijvoorbeeld als ze afval op de
grond gooien. Zo breiden we dat
eigenaarschap steeds verder uit.’

‘Yuverta is
innovatief,
ondernemend
en betrokken’
Communityschool
Yuverta wil haar leerlingen ook eigenaarschap geven over het buitenterrein, vervolgt Pascal. ‘Dat
is nog toekomstmuziek, hoor.
Er staan nu hoge hekken om het
plein, die willen we omlaag brengen. Zo wordt de ruimte van iedereen en creëer je iets waardoor
de omgeving zich verantwoordelijk gaat voelen voor je. Dat idee
vind ik mooi, en het past helemaal
bij onze communityschool.’

Communityschool? Dat moet
je even uitleggen, Pascal. ‘Onze
school staat sterk in verbinding
met de gemeenschap. Een communityschool heeft vier belangrijke pilaren: de school zelf, ouders,
omgeving en bedrijven. De vraag
is: hoe voegen we deze pilaren
samen? Bijvoorbeeld door afval te
prikken in de wijk. Zo zijn we als
school geen last voor de buurt,
maar werken we samen met ze.’
Hamsters voeren
In het dierenlokaal zien we eersteklassers Brit (13) en Anouk (13).
De meiden zijn er vaak te vinden.
‘We komen hier meestal in de
tweede pauze, dan knuffelen we
de dieren’, vertelt Brit. ‘We krijgen
hier ook les over dieren, over wat
ze eten en wanneer ze blij zijn.’
Anouk vult haar aan. ‘De hamsters
voeren we meestal zelf, die krijgen
één handje voer per keer. Ik vind
dieren leuk, maar het is niet de reden dat ik deze school koos. Ik doe
ook graag iets met m’n handen, en
dat kan hier ook.’

Techlab
De projectweken van Yuverta zorgen voor verbinding met de buitenwereld. Daarin gaan leerlingen
aan de slag met opdrachten van
echte opdrachtgevers. Hierover
vertelt docent Techlab Jasper Kool
ons meer. We treffen hem in het
techlab. ‘Twee jaar geleden begonnen we met het techlab. Toen
ik hier begon, was dit een bezemhok. Leerlingen doen hier van alles: T-shirts bedrukken, stickers
maken, 3D-printen, video’s editen.
Ze zijn enthousiast en komen hier
ook na schooltijd. Meestal komen
leerlingen zelf met ideeën, ze vinden het super vet om die verder te
ontwikkelen.’

‘Yuverta is
meer dan een
groene school’

Yuverta zoekt samenwerking met
lokale ondernemers en bedrijven.
Jasper: ‘Zo deden de leerlingen
laatst een opdracht voor EKKO.
Ze mochten zelf een concert organiseren, van het boeken van
de artiesten tot licht en geluid. De
motivatiebrief die ze naar EKKO
stuurden, werd beoordeeld voor
Nederlands. Zo komt alles samen.
Ik zeg soms voor de grap: we doen
maar wat. Eigenlijk is dat echt zo.
We experimenteren veel en daardoor is alles mogelijk. Heel tof!’
Nieuwgierig?
Yuverta is nog lang niet uitontwikkeld. ‘We hebben al eens een
plantjesmarkt georganiseerd voor
de buurt’, vertelt Pascal. ‘Deze activiteiten willen we veel meer uitbreiden. Nieuwsgierig? Kom eens
kijken, zou ik zeggen. Dan zie je
wat we doen!’
Yuverta
Theo Thijssenplein 32
030-244 4394
www.yuverta.nl
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Utrecht 900 ZIMIHC
Feest mee t/m 11 november!

We naderen de herfst, maar ga nog niet binnen
zitten allemaal! De komende tijd kunnen we
naar diverse Utrecht 900 evenementen en pas
op 11 november, Sint Maarten, is het spetterende eindfeest. Lees wat je de komende tijd allemaal kunt beleven!
Activiteiten in Zuilen
Laat je inspireren door sterke vrouwen die verschil
maken en ga op 16 oktober naar de interactieve
empowerment workshop rond het project ‘Vrouwen die muren afbreken.’ Inspiratiebron voor het
project is Trijn van Leemput, de zestiende-eeuwse
Utrechtse heldin. Kom meedoen in ZIMIHC Theater
Zuilen! Of ga in je eigen wijk nieuwe ontmoetingen aan met de bewoners van Amerpoort, locatie
Prinses Margrietstraat! Je kunt er elke zaterdag en
zondag, van 10.30 tot 13.00 uur terecht. Maak een
praatje of samen muziek, doe een spelletje, ga in
de tuin werken samen en maak hun dag.
Hang de poster op!
Laat aan iedereen zien dat ook jij de 900e verjaardag van Utrecht viert en haal een GRATIS poster
op bij de Utrecht winkel - VVV op Domplein 9. De
winkel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Wil je zelf een leuke activiteit uitkiezen bekijk dan
www.utrecht900.nl

THEATER ZUILEN

NIEUW THEATERSEIZOEN BIJ PODIUM SPRITS
Vanaf oktober presenteren Podium Sprits en
ZIMIHC theater Zuilen weer een bomvol jeugdprogramma in het Vorstelijk Complex. Er zijn drie
kindervoorstellingen per maand te zien, van professionele jeugdgezelschappen. Elke laatste woensdagochtend van de maand is er een voorstelling
voor de allerkleinsten (van 0,5 tot 4 jaar). Om de
week op zondag kun je familievoorstellingen (van 3
tot 12 jaar) te bezoeken.
Familiezondag inclusief schminken, tekenen en
workshops
Om van élke familiezondag een feestje te maken
wordt er vooraf in de foyer geschminkt, getekend
en geknutseld. Na de voorstelling kunnen kinderen meedoen aan een workshop waarin ze zelf
aan de slag gaan met de thema’s uit de voorstelling. Zo wordt na ‘De Kleine Zeemeermin’ een theaterworkshop gegeven door een docent van de
Theaterschool Utrecht. En bij ‘Sribi Switi’ (Surinaams
voor ‘slaap lekker’), een hip-hop dansvoorstelling,
wordt de workshop gegeven door het gezelschap
zelf: twee dansers én een beatboxer!
Theater voor baby’s en peuters?!
Hoe ziet theater voor baby’s en peuters eruit? In
‘Geel’ is het hoofdpersonage, de muzikant en het
decor geel – alles is geel – tot er een blauw mannetje verschijnt. De peuters in het publiek roepen:
‘boef! dief! pas op!’ terwijl er eigenlijk geen reden
is om aan te nemen dat het blauwe mannetje niet
lief is. In de voorstelling worden het blauwe en gele
mannetje vrienden en leren de kinderen dat nieuw
of anders, niet per se slecht is. Een belangrijke les
die helemaal zonder woorden, maar in beeld en
muziek wordt verteld.

‘Ik doe altijd een beetje
liefde in het eten’
EBONY AFROKITCHEN
Queen Esther (46)

Tegenover
het
Julianapark
staat al enkele jaren een eenvoudig maar duidelijk aanwezig
West-Afrikaans restaurant: Ebony Afrokitchen. Wij spreken de
eigenaresse Queen Esther (46):
‘Nadat het duidelijk werd, dat
Nederland mijn nieuwe thuisland zou worden, besloot ik hier
mijn grootste talent in te zetten:
Afrikaans koken.’
‘In mijn thuisland Nigeria is alles
vers en goed verkrijgbaar, zodat
je de lekkerste gerechten kunt
maken, en ik wilde Utrecht dat laten proeven’. Queen Esther is een
doorzetter en deed er alles aan om
alle papieren te verkrijgen om een
eigen restaurant te openen in Zuilen. ‘Kijk, ik wil hiermee een voorbeeld zijn voor mijn kinderen en
anderen. Al is het niet altijd makkelijk om iets nieuws te beginnen:
schouders eronder, zie wat mogelijk is en wees trots op je talent.’
Ebony Afrokitchen heeft een uitgebreide selectie aan traditionele en
gevarieerde gerechten, zoals Jollof
rijst, Nkwobi en Fufu.
‘Mijn kooktalent heb ik van mijn
moeder en van God, en ik houd
ervan om voor elke klant iets speciaals te maken. Soms een extra
beetje kruiden, soms een extra
beetje
liefde.’
Ondergetekende heeft zelf de proef op de som
genomen en noedels met kip gekozen. Inderdaad: dat extra beetje
aandacht proefde ik gelijk!

Meer informatie: www.podiumsprits.nl
www.zimihc.nl/agenda
ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

Ebony AfroKitchen
Amsterdamsestraatweg 531
3553 EE UTRECHT
+31 6 34058000
+31 6 43639212
www.ebonyafrokitchen.com

TEKST ERICK AUFDERHEYDE
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‘Een leefbare stad bestaat
niet alleen uit gebouwen
en steen. In Zuilen gaan we
groen toevoegen aan de
Amsterdamsestraatweg’

Dennis de Vries

Wijkwethouder
wil benaderbaar zijn voor bewoners
TEKST RONALD BESEMER FOTO’S RENATE BEENSE

Hij is zelf oud-inwoner van de Geuzenwijk en kent
de sfeer van Zuilen goed. Dennis de Vries (38) zit namens de PvdA in het nieuwe college en gaat onder
meer over wonen, dat tegenwoordig weer ‘volkshuisvesting’ heet, en de wijk Noordwest waar Zuilen
ook bij hoort. We drinken een bekertje koud water
met hem op een hete dag in augustus.
Het gaat goed met Zuilen, zeker
vergeleken met enkele jaren geleden. In het coalitieakkoord staan
echter veel ideeën om problemen
op te lossen. Is de nieuwe wijkwethouder somber over Zuilen? De
Vries: ‘Het is hartstikke fijn dat het
met sommige mensen zo goed
gaat. Maar ik zie ook mensen die
iets extra’s nodig hebben. Daar
gaan wij ons hard voor maken. Betaalbaar wonen bijvoorbeeld, dat
gaat niet vanzelf. Bovendien: wat
is Zuilen? Een wijk die bestaat uit
verschillende buurten met unieke
eigenschappen. Dat herinner ik
me nog uit mijn tijd in de Betonbuurt.’
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Dichtbij de mensen
En daar, in de wijk en de buurtjes,
wordt de wijkwethouder belangrijker dan voorheen. Wat gaan
de bewoners hiervan merken?
De Vries: ‘Ik kan niet alles voor je
oplossen, maar ik kan wel op zoek
gaan naar hoe we een oplossing
kunnen vinden. Dat moet met het
wijkbureau. Niet alleen via het
Stadskantoor maar zo dicht mogelijk bij de mensen. Binnen het
college hebben we afgesproken er
voor alle wijken in Utrecht te zijn
en zo benaderbaar mogelijk.’ Wat
betekent dit voor Zuilen? De Vries:
‘Het gaat niet om wat ik denk of
zeg, maar om wat de bewoners
denken. Ik ga dus met hen in gesprek. Onze wijkaanpak houdt in

dat we samenwerken met de organisaties en mensen die er al actief zijn. Daar ligt echt een kans. Ik
besef heel goed dat we ons best
moeten doen om als gemeente het vertrouwen te winnen en
soms te herwinnen.’
Trouwens, het mag goed gaan met
Zuilen maar de woningmarkt is De
Vries, momenteel zelf woningzoekend in Utrecht, een doorn in het
oog. ‘Verschrikkelijk. Een ton overbieden op een huis is gebruikelijk.
Absurd toch. Wij willen beleid maken waardoor ook leerkrachten
en mensen in de zorg hier kunnen
wonen. En we willen een fonds
opzetten voor betaalbare koop.
Misschien leent de ene wijk zich
beter voor het toevoegen van sociale woningbouw dan de andere
maar het moet wel gebeuren. In
het verleden zijn veel woningen
verkocht door coöperaties. Wij zijn
daar heel kritisch over en we zijn
in principe tegen verkoop van sociale woningen. Plus: we zijn ook
kritisch op sloop. Zeker in Zuilen.
Of er hier meer gebouwd kan worden, is de vraag, maar slopen willen we zeker voorkomen.’

Groen en gezond
Nog twee thema’s zijn voor bewoners belangrijk: hoe maken
we Zuilen groener en gezonder
‘Een leefbare stad,’ meent De
Vries, ‘bestaat niet alleen uit gebouwen en steen. In Zuilen gaan
we groen toevoegen aan de Amsterdamsestraatweg, in overleg
met de plaatselijke ondernemers.’
Daarnaast verwijst de wijkwethouder naar de eerder in de politiek
vastgestelde ‘ruimtelijke strategie’
voor 2040. Die voorziet in voorzieningen zoals parken in elke wijk.
Ook spreekt het coalitieakkoord
over het voorzetten van het Landschapspark Oud Zuilen waar Zo is
Zuilen in het vorige nummer over
schreef.
‘Gezond kunnen leven heeft met
je sociale situatie te maken en
gaat vaak over armoede’, is De
Vries met ons eens. ‘Wij gaan als
nieuw college voor quick wins
én voor lange termijn oplossingen. Wat we snel kunnen doen,
is bijvoorbeeld het regelen van
gezonde lunches op scholen die

dat kunnen gebruiken. Dit weet ik
vanuit mijn achtergrond als leraar
in Overvecht. Maar we moeten
ook het grotere issue van armoede aanpakken want dat ligt onder
veel gezondheidsaspecten. Als we
dit niet doen, blijven we brandjes
blussen. Kom ik weer uit op de
buurtteams, want die moeten één
persoon aanwijzen die een gezin
kan helpen. Zo voorkomen we dat
een hele reeks hulpverleners met
één gezin bezig is.’
Je netwerk als sociaal kapitaal
Ten slotte spreekt de nieuwe
wijkwethouder met een beetje
heimwee over het verleden: ‘Wat
we zijn kwijtgeraakt is sociaal kapitaal. Heb je een netwerk om je
heen dat voor je kan zorgen als je
een probleem hebt of je kind voor
jou naar de sportclub brengt als
dat nodig is? Onze samenleving
is steeds meer op het individu
gericht geraakt. Dat is aan de ene
kant een groot goed. Maar aan de
andere kant zie ik een valkuil: dat
we elkaar zijn kwijtgeraakt terwijl

we elkaar af en toe kunnen en
moeten helpen.’
Wil je met de wijkwethouder in
gesprek, kom naar het open Huis of
stuur een mailtje voor een afspraak
naar: noordwest@utrecht.nl.

Zaterdag 1 oktober
Open Huis
De Speler, van 11.00 tot 14.00 uur.
Informatie en inspiratie over
initiatieven om je buurt groener
en gezelliger te maken. Maak kennis met de nieuwe wijkwethouder
Dennis de Vries, of ga in gesprek
met het wijkplatform Noordwest.
Er is ook een rommelmarkt.
Organisatie: wijkbureau, DOCK, JoU
en wijkplatform NW.
Wijkbureau Noordwest
De Speler
Thorbeckelaan 18b
noordwest@utrecht.nl.
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Operazangeres en sopraan

Frédérique Klooster
TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER FOTO FOPPE SCHUT

j
Kunstenaar
in beeld

‘Mijn stem is mijn
instrument, en
dus ook mijn
inkomstenbron’
Door een berichtje in de straat-app
ontdekte Nathalie, een van de twee
schrijvers van dit artikel, dat een van
haar buren een echte operazangeres is.
Perfect voor een interview dus!

Frédérique Klooster (43), woont
sinds 2018 in Zuilen, samen met
haar man (en liefde van haar
leven) Joost. Ze is een klassiek
geschoolde sopraan en tevens
zangdocente.
Frédérique: ’Op mijn 15e begon ik
met zangles. Ik wist meteen dat dit
was wat ik wilde! Op mijn 19e deed
ik voor het eerst toelating aan het
conservatorium in Rotterdam.
Daarna heb ik eerst nog twee jaar
vooropleiding gevolgd voordat ik
in het eerste jaar kon beginnen.Ik
haalde mijn Bachelor diploma, en
startte meteen een nieuw avontuur, mijn droom achterna: de Royal Academy of Music in Londen.
Best bijzonder, want ik was inmiddels 29 jaar, en ik was geen Engelse. Deze opleiding staat hoog
aangeschreven en was heel prijzig. Gelukkig wist ik daarvoor een
beurs te bemachtigen.’
Na twee jaar aan de Royal Academy besluit ze toch terug te komen
naar Nederland.
‘De
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in

Engeland

was groot en als buitenstaander
kom je er moeilijk tussen. Sinds
2011 werk ik dus als zelfstandige.
Op een huisfeest hier in Utrecht
aan de Plompetorengracht, via
een gemeenschappelijke vriend,
ontmoette ik de liefde van mijn
leven: Joost. Sindsdien wonen we
samen in Utrecht.’

‘Bij opera moet
je onversterkt
kunnen zingen
voor een groot
publiek, met
heel veel ronde
en volle klanken’
De Drijvende Diva
‘Als zelfstandige, ondernemende
zangeres werk ik op projectbasis
en ga heel het land door, voor uiteenlopende projecten. Sommige
periodes ben ik veel thuis en andere periodes moet ik hard aan de
bak om nieuw werk te vinden.
De diversiteit is het leuke van zelf-

standig werk. Ik doe graag klassieke stukken maar houd ook heel erg
van experimenten, bijvoorbeeld
het bijzondere project De Drijvende Diva, een succesvolle theatrale
muziekuitvoering op het water,
van Victorine Pasman. In die rol,
heb je mij ook kunnen zien in het
programma Floortje Blijft Hier.’
Wat Frédérique erg leuk vindt om
te doen is opera, waarbij zang en
theater samenkomen. Daarin is
het werk heel afwisselend; ‘De ene
keer ben ik onderdeel van een
ensemble, de andere keer heb ik
de solo-rol. Daarnaast geef ik een
aantal leerlingen thuis zangles en
niet alleen klassiek, ik heb mezelf
ook bijgeschoold op het gebied
van popmuziek. Hier is onder jongeren veel vraag naar. Opera is
erop gericht onversterkt te kunnen zingen voor een groot publiek, met heel veel ronde en volle
klanken. Bij pop daarentegen is de
klank wat gecomprimeerder.’
Zingen over de schutting
‘In de coronatijd werkte ik dus ook
thuis, en omdat mijn stem zo ver

JURK DENNIS DIEM
FOTO FRANK NAGTEGAAL
DE DRIJVENDE DIVA
CONCEPT VICTORINE PASMAN
FOTO RONALD GRIESSEN

draagt, kon de buurt regelmatig
meegenieten van mijn zangkunsten. Gelukkig heb ik daar vooral
positieve reacties op gekregen. Ik
woon in een fijne en actieve buurt
waar veel leuk contact is onderling.
Daarbij is hier het Julianapark vlakbij, wat perfect is om er even uit te
kunnen tijdens periodes waarin ik
veel thuis aan de slag ben.’

‘Het is erg
belangrijk om
te letten op een
goede balans’
Voor de komende periode staan
er mooie projecten gepland. ‘December is altijd een drukke periode voor klassieke zangers, net
als rond Pasen. Er staat gelukkig
weer veel op stapel waaronder de
opera Carmen van componist Bizet met het koor van De Nationale
Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest, en daarna Turandot van Puccini en de Messa di
Requiem van Verdi in 2023 met de

Nationale Opera & Ballet.’ Een van
de bijzondere nieuwe projecten
waar Frédérique momenteel hard
voor repeteert, is Efteling in Concert, waarmee ze vanaf 15 oktober
onder meer in de Brabanthallen
en Ahoy staat met het Kamerkoor
PA’dam & MetropoleOrkest.
Inmiddels heeft ze een goede balans gevonden en lukt het haar om
grenzen te stellen. ‘Mijn stem is
mijn instrument, en dus ook mijn
inkomstenbron. Daarom is die er
ook heel intensief op getraind om
veel aan te kunnen, in alle omstandigheden.’ Het werk is echter onregelmatig is, en soms heel veel,
of ze moet ver reizen. ‘Dat speelt
allemaal mee, en het is dus erg belangrijk om te letten op een goede
balans. Hoe verleidelijk het soms
ook is om extra te werken, vanuit
het financiële en artistieke oogpunt. Het zingen blijft natuurlijk
ook mijn passie.’’

Operette versus opera:
‘Opera is een meer algemene term
voor een voorstelling waar klassieke zang en theater samenkomen.
Operette is de specifieke term
voor komische opera. Ik doe beide
en vind het allebei erg leuk!’

Wil je meer wil weten over Frédérique, en weten waar ze optreedt?
Kijk dan op haar website:
www.frederiqueklooster.nl

‘Het zingen blijft
natuurlijk ook
mijn passie’
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Veilige Wijk Zuilen
Utrecht: een veilige stad voor iedereen
onderwerpen debat

Huiselijk geweld
Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring
kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf
gaat of iemand anders. Of je nu vermoedens hebt,
of het zeker weet. Lees meer op de website:
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
Dreigt er direct gevaar? Bel altijd 112!
Neem iemand uit jouw omgeving in vertrouwen,
bijvoorbeeld een familielid of een vriend. Dit is
misschien moeilijk, maar om de situatie te veranderen, is erover praten de enige oplossing.
Veilig Thuis: 0800-2000
Veilig Thuis brengt de situatie in kaart en schat de
veiligheid in, zodat er passende hulp in gang kan
worden gezet. Het is mogelijk om anoniem advies
te vragen of een melding te doen over huiselijk geweld. Bel 0800-2000, dit nummer is gratis en 24/7
bereikbaar. www.veiligthuis.nl
Via apotheek
Kun je geen contact op nemen met Veilig Thuis?
Bijvoorbeeld omdat de pleger telkens in de buurt
is, dan kun je voor hulp ook terecht bij de apotheek. Bij het mondeling of schriftelijk doorgeven
van codewoord ‘Masker 19’, komt er altijd actie
voor hulp. De apotheker neemt dan contact op
met Veilig Thuis of in geval van acuut gevaar met
112. Ook als de pleger van het geweld erbij is. Gebruik van het codewoord betekent automatisch
dat je toestemming geeft om je gegevens te delen
met Veilig Thuis.
Meld of doe aangifte bij de politie: 0900-8844
Wil je een melding maken van huiselijk geweld of
aangifte doen? Bel dan met het landelijke politienummer 0900-8844.
Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101
Wil je erover praten of wil je dat er iemand meegaat naar het bureau om je te ondersteunen? Bel
dan met Slachtofferhulp Nederland op 0900-0101
of neem contact op via het contactformulier op de
website van Slachtofferhulp Nederland.
www.slachtofferhulp.nl
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Warmoes
Vlampijpstraat 94
3534 AR Utrecht
030-303 63 12
www.warmoesutrecht.nl
TEKST EN FOTOS LAURA KOOL
Foodjournalist Laura Kool: ‘

Warmoes: van en voor de buurt!
Het Hof van Cartesius herbergt
verrassende
ondernemingen.
Zo ook nieuwkomer Warmoes.
Je moet net even weten dat dit
superfijne eetcafé hier sinds
mei 2022 verscholen zit. Ik ging
er op een vrijdagavond een hapje eten en dit keer neem ik mijn
man en kinderen mee.
Kindvriendelijk
De combinatie van eten, drinken
en spelletjes spelen is perfect en
gemoedelijk. Buiten konden de
kleintjes hun energie kwijt door
op de heuvel te klimmen, van
de glijbaan te gaan en door een
spannende holle pijp te kruipen.
De kaart heeft ook wat kindergerechten en met een sushi bowl en
pasta met vegagehakt waren mijn
kinderen heel blij. En moeder ook!
Eindelijk eens iets anders dan het
geijkte kindermenu van friet met
snack.
Wat schaft de pot?
Ook de gerechten voor volwassenen zijn niet de standaard eetcaféhappen zoals saté met friet.
We zien overwegend vegetarische
opties, zoals pokébowls en een salade van parelcouscous. Wij kozen
voor de linzenburger en de vegetarische curry. De burger is knapperig gebakken en het broodje is

lekker smeuïg en een beetje zoet.
De friet in de schil is robuust en
duidelijk zelfgemaakt. De curry is
heerlijk romig, rijk aan groenten
en een tikkeltje pittig. We drinken
er een tapbiertje van het Utrechtse Brothers in Law bij en een biologische Chardonnay.

‘Eindelijk eens iets anders
dan het geijkte kindermenu van friet met snack’
Duurzaam en lokaal
Net als de andere eetgelegenheden die ik recenseerde (De Kleine
Baron, Werkspoorcafé en The Colour Kitchen) heeft ook Warmoes
veel aandacht voor duurzaamheid. Eigenaar Daan van de Berg
vertelt mij over het gebruik van
lokale producten en zijn keuze
voor het accent op vegetarisch
eten. Het (tap)bier komt van de
Utrechtse brouwerijen, de inrichting van tweedehands materialen,
de noten van de Utrechtse notenfabriek en het varkensvlees koopt
hij via het initiatief Buitengewone
Varkens (varkens die een heerlijk
scharrelend leven hebben gehad).
Daan voegt toe dat ze samenwerken met De Clique; een instelling
die voedselresten inzamelt om

deze te hergebruiken. Zo worden
op het koffiedik oesterzwammen
gekweekt die Warmoes vervolgens gebruikt voor zijn unieke kroketten. De cirkel is rond!
Met zo’n mooi verhaal achter ieder
gerecht, de aandacht voor duurzaamheid, de schappelijke prijzen,
de aardige en alerte bediening en
de fijne sfeer, komen wij zeker
nog eens terug om ook het ontbijt
(vanaf 8.30 uur) en de lunch uit te
proberen.

‘Zo worden op het koffiedik
oesterzwammen gekweekt
die Warmoes vervolgens
gebruikt voor zijn unieke
kroketten’
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Adriaan Mulderstraat

j
Een stukje
geschiedenis
van Zuilen

Sporten voor je deur

‘Sporten voor je deur’ is een
initiatief van Ankelien Barkman
(52) wat ze zeven jaar geleden heeft
bedacht. Lekker makkelijk, niet op
de fiets naar de sportschool, maar
vanuit je huis je sportbroek aan en
meedoen. Ook een leuke manier
om je buren te ontmoeten.

TEKST WIM VAN SCHARENBURG
FOTO HET MUSEUM VAN ZUILEN

Mevrouw Drijver houdt een oogje in het zeil bij het
paaseieren zoeken in de tuin van Slot Zuylen.

Adriaan Mulder is de eerste Nederlander die, in
1911, op eigen bodem zijn brevet haalde. Voor
een beschrijving van de straat ’van toen’ wandelen we de straat in vanaf de Swammerdamstraat.
Op de Hoek Adriaan Mulderstraat en F. Koolhovenstraat zat de fietsenwinkel van Cor Macco. Zoon
Peter zette de nering voort en verhuisde naar de
Amsterdamsestraatweg. Ook dat pand werd te klein
en de winkel ging naar de Nijverheidsweg, waar ook
(klein)zoon Jimmy Macco in de voetsporen van zijn
vader trad.
Een bijzondere vorm van bedrijvigheid vond voornamelijk plaats op het binnenterrein tussen de F. Koolhovenstraat, A.H.G. Fokkerstraat en de Adriaan Mulderstraat. Daar zat de ‘Electrische Melk Inrichting’,
de melkgroothandel van de heer Stam. De EMI was
geheel ingesloten door woningen. Het bedrijf wekte
veel irritatie – vanwege het gerammel met de melkbussen en glazen melkflessen in metalen kratten. De
klachten waren dan ook niet van de lucht.
De toegangspoort naar het terrein bevond zich naast
nummer 26. Deze deur kreeg bekendheid onder de
jeugd van Zuilen: vanwege de vele in de deur gekraste ‘drie-letter-schuttingwoorden’ waaraan de kinderen zich met enige regelmaat vergaapten. Door deze
jeugd werd deze toegangsdeur ‘Het poortje met de
vieze woordjes’ genoemd.
Voordat we bij de winkel op de hoek van de Wethouder D.M. Plompstraat komen, passeren we nummer
38 waar de familie Drijver woonde. De heer Drijver
heeft in de Zuilense politiek zijn woordje gedaan en
mevrouw Drijver heeft zich voor de wijk Zuilen meer
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Inmiddels is Ankelien met ‘sporten
voor je deur’ op achttien plekken in
Utrecht actief en heeft ze ruim 400
mensen in beweging gekregen.
Dinsdag bootcamp
Op het Theo Thijsenplein in Zuilen
geeft Ankelien elke dinsdagavond een
bootcamp. ‘Bij een bootcamp denken
mensen vaak aan zware krachttrainingen. Dat is het bij ons niet. Wij zijn een
bootcamp met een glimlach. Ons doel
is mensen energieker, fitter en krachtiger maken. Voorop staat dat iedereen mee kan doen’.

dan verdienstelijk gemaakt. Zelfs op haar negentigste jaar was zij nog actief voor de Stichting ‘Gemeenschap Zuilen’. Het paaseieren zoeken werd georganiseerd voor de ‘Kindervereniging ‘Mariëndaals
Belang’, waarvan mevrouw Drijver voorzitster was. In
het Julianapark is het paviljoen naar haar genoemd:
het Antje Drijverpaviljoen.

‘Het bedrijf wekte veel irritate,
vanwege het gerammel met de
melkbussen en glazen melkflessen in metalen kratten’

Ouder- en kindtraining
Ankelien geeft ook trainingen bij ‘Ford
aan de Klop’. Daar geeft ze op de eerste zaterdag van de maand een ouderen kindtraining voor ouders en kinderen van 2 tot 7 jaar. ‘We doen dan
spelletjes, zingen liedjes en dansen’.
Op donderdagavond geeft ze een
pump bootcamp.

Op de hoek met de Wethouder D.M. Plompstraat
vonden we de detailhandel in melk, de winkel van de
melkhandelaar B. Lagendijk. In dit pand kwam Beukers de handel voortzetten en zijn zoons hielpen mee
aan de groei van het bedrijf.
Op de Adriaan Mulderstraat kwamen we nog meer
bedrijvigheid tegen: op de hoek met de H. Wijnmalenstraat bevond zich de kruidenierswinkel van de
heer Klabbers waarin later Hobby-shop Zuilen kwam.

Meer weten over Zuilen:
www.museumvanzuilen.nl
Schaverijstraat 13,
3534 AS Utrecht

‘Sporten voor je deur:

De openingstijden van het museum zijn:
Woensdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.

samen met je buurtjes

Meer dan 300 historische verhalen over Zuilen
vind je op www.zoiszuilen.nl.

bewegen’

met een glimlach

Eigen sportteam
Heb je in jouw straat een pleintje,
speelplaats of parkje? Heb je zin in bewegen in de buitenlucht? En lukt het je
om acht mensen uit je buurt enthousiast te maken? Neem dan contact op
met Ankelien, ze maakt dan een programma afgestemd op jullie wensen.
‘Sporten voor je deur’ werkt met vijftien professionele trainers. Er is heel
veel keus van yoga tot kickboksen.
Je start altijd met een of twee gratis
proeflessen en besluit dan of je een
abonnement wilt nemen.
www.sportenvoorjedeur.nl
info@sportenvoorjedeur.nl
06-4603 5633

Zo isBEPPIE
Zuilen SPRUIT
TEKST
FOTO JEROEN KNEVEL
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Kleur Zuilen groen

Burennetwerk

TEKST EN FOTO ADY HOITINK
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Word lid van
Burennetwerk Zuilen!
Tegen de hitte, voor de beestjes
of omdat het mooi is en je er blij
van wordt… Er zijn veel redenen
om Zuilen groener te maken! Er
komen weer drie actiemomenten aan. Ook zoekt het Groenteam Zuilen nieuwe tuinhelden.
Doe je mee?
Geveltuintjesburendag
Op 24 en 25 september is het
Burendag en pakken veel buren
samen het groen in hun straat
aan. De Gemeente Utrecht heeft
de 24e aangemerkt als ‘geveltuintjesburendag’. Bij de eerste dag in
april werden alleen al in de Geuzenwijk meer dan 25 geveltuintjes
aangelegd, dus we zijn benieuwd!
Aanmelden voor de actie waarbij
ze het voor je komen doen, kan
niet meer. Wel kun je op ieder
moment zelf aan de slag. De gemeente kan je tegels ophalen (minimaal 1 m2 en maximaal 12 m2)
als je dit aanvraagt via de website:
www.utrecht.nl. Het is ook
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mogelijk om een ‘geveltuinbakfiets’ mee te krijgen bij de gemeentewerf op de Tractieweg, inclusief
opsluitstenen en tuinaarde. En via
het initiatievenfonds is een bijdrage mogelijk, als jullie dit met tenminste 5 buren samen doen.
Boomspiegelfeest
Op 8 oktober is het in Utrecht
Boomspiegelfeest. Feest mee
door een boomspiegel - de grond
rondom een boom op de stoep te adopteren! Jij neemt dan zelf
– of bijvoorbeeld met je buren –
het beheer van een boomspiegel
of perkje over van de gemeente.
Aanmelden kan het hele jaar door
via: sw.wens@utrecht.nl.
Adopteer je tussen 5 september
en 5 oktober 2022 een boomspiegel via de actiepagina op
www.Utrechtnatuurlijk.nl?
Dan
kun je tijdens het Boomspiegelfeest gratis planten ophalen op
één van de vijf stadsboerderijen
van Utrecht Natuurlijk.

Sociaal tuinieren Zuilen
Op zaterdag 15 oktober is er weer
een dag Sociaal Tuinieren Zuilen
samen met stichting Present. Een
actiedag waarbij we een flink aantal tuinen tegelijkertijd aanpakken.
Allemaal van Zuilenaren die dat
zelf niet meer kunnen en ook geen
geld of netwerk hebben. Help je
mee? Het is reuze gezellig en we
trakteren je op een lekkere lunch
in het buurthuisje van Zuilen Samen Sterk. Je kunt je aanmelden
via groener@krachtvanzuilen.nl of
bellen met Marijke Wever:
06-3070 7365.
Kun je die dag niet, maar wil je wel
graag sociaal tuinieren? Neem ook
dan even contact op met Marijke. Zij
matcht mensen aan een vaste tuin
via www.burennetwerkzuilen.nl
en leidt ook het ‘groenteam Zuilen’, een gezellige club die in kleine
groepjes maandelijks één of meer
tuinen onderhoudt.

Evert-Jan hielp Elizabeth bij het onderhoud van haar tuin

Je kent Burennetwerk Zuilen
misschien van de zeer actieve
Facebook-groep. Zuilenaren en
Zuilenezen houden elkaar er
op de hoogte van activiteiten,
doen oproepjes en melden er
loslopende katten en vermiste
vogels. En bijna altijd komt je
sleutelbos of OV-kaart dankzij deze Facebookpagina bij je
terug. Ken je de groep nog niet,
meld je dan op Facebook aan
bij Burennetwerkzuilen! We
zitten bijna op 4000 leden. Als
we vóór het ZON-festival door
deze magische grens heen
gaan, verloten we taart!
160 keer per jaar
geslaagde burenhulp
Met het matchteam en de website van Burennetwerk Zuilen is
het ons in 2021 gelukt om maar

liefst 160 keer een burenhulpvraag op te lossen. Daar zijn we,
met dank aan alle vrijwilligers die
dit samen voor elkaar kregen,
reuze trots op! Wie ook af en toe
burenhulp nodig heeft of wil geven, kan zich aanmelden op
www.burennetwerkzuilen.nl.
Actieve buur worden?
We zoeken nu nieuwe actieve buren. Vooral mensen die regelmatig boodschappen willen doen of
met iemand willen wandelen of
koffiedrinken. Daarnaast handige
mensen die eenvoudige klussen
in huis kunnen doen. Ook zoeken
we extra chauffeurs die af en toe
– meestal op korte termijn - iets
willen ophalen of wegbrengen
voor iemand die minder mobiel
is of iemand willen halen of brengen die zelf niet kan rijden.

Meer weten?
Wil je eerst meer weten voor je
actieve buur wordt? Maak dan
een belafspraak met coordinator
Nieke Horjus, via:
nieke@hiphelpt.nl.

‘We zoeken buren
die boodschappen
willen doen, maatje
voor iemand willen
zijn, of eenvoudige
klussen in huis
kunnen doen.
Doe je mee?’
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Raad het plaatje
Weet jij waar deze muurschildering is? Mail je oplossing
met je naam, telefoonnummer
en huisadres naar: zoiszuilenblad@krachtvanzuilen.nl
Dorien van Wijngaarden heeft
met de meeste mandarijnenfoto’s met vlag en wimpel
de vorige ‘Raad het plaatje’
gewonnen. De zoektocht naar
de mandarijnen heeft haar
enorm geholpen om elke dag
in beweging te blijven. Ze heeft
veel nieuwe plekjes in Zuilen
ontdekt.

TEKST MARGA SUTHERLAND FOTO GRAFISCH LYCEUM IN UTRECHT

Hulp voor Studenten

Ondernemersfonds
Op dinsdagavond 18 oktober zijn alle ondernemers van Zuilen uitgenodigd om te stemmen over de besteding
van het Ondernemersfonds. Dit fonds heeft geld beschikbaar om te investeren in de wijk. In Zuilen betalen
we uit dit fonds bijvoorbeeld kerstverlichting bij de winkels, ontmoetingsbanken op de schoolpleinen, plantenbakken vol bloemen en ook dit Zo is Zuilen Magazine. Heb je ook een idee of ben je ondernemer en wil je
meestemmen? Neem dan contact op met: zuilen@vriendinnenvan.nl.
ADVERTENTIES

Zuilens nieuws
www.zoiszuilen.nl

030 - 737 02 02 sensuitvaarten.nl
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Utrecht is een echte studentenstad. Dat merken we ook in de
wijk. Bij studenten denk je vaak
aan jonge mensen die plezier
maken en een mooie tijd hebben in hun studentenstad. Dat
gun je hen ook. Maar het kan
ook anders. Uit onderzoek blijkt
dat het studentenleven ook z’n
moeilijke kanten heeft en dat
deze moeilijke kanten steeds
meer voorkomen. Denk aan
geestelijke nood, verslaving en
geldzorgen. Daarom is er voor
alle Utrechtse studenten een
website gemaakt over gezondheid en welzijn: Studentenzorgwijzer.nl

ook veel studenten wonen. Het
bleek dat veel studenten zich niet
inschrijven bij een huisarts, als ze
in Utrecht komen wonen. Zolang
er niets aan de hand is, geeft dat
niet. Maar als er wel wat is, waar
moet je dan naar toe? In dat geval gingen veel studenten naar
de huisartsenpost. Dat is de plek
waar je naar toe kunt als de gewone huisartsenpraktijk gesloten is.
Maar dat is alleen voor noodgevallen. Gevolg: de huisartsenpost
raakt overvol en echte noodgevallen kunnen daardoor niet geholpen worden. Om studenten te
helpen, is toen de Studentenzorgwijzer opgezet.

Deze website is samen met studenten opgezet en bevat heel veel
informatie over zaken rondom
gezondheid en welzijn die voor
studenten belangrijk zijn. Het is
ontstaan vanuit de zorgverleners
in de Utrechtse wijk Oost, waar

Het doel van de website is:
•
dat studenten zich inschrijven bij een huisarts als ze in
Utrecht gaan wonen.
•
dat studenten snel online
informatie vinden over gezondheid en welzijn in Utrecht

Toen de website getest werd door
een groep studenten, waren de reacties positief. ‘Goede informatie,
duidelijk, overzichtelijk’, waren de
opmerkingen.
De Studentenzorgwijzer is een samenwerkingsproject van Serkz-org
de koepel van eerstelijns zorgverleners, de gemeente Utrecht en
VIDIUS, de koepel van studentenorganisaties.
Wil je meer weten, of heb je nog
suggesties voor de website (altijd
welkom), mail dan naar:
info@studentenzorgwijzer.nl
www.studentenzorgwijzer.nl

Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl
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DE SINT-JACOBSKERK

een verzengende zomer
alsof we in het Zuiden zijn
kom maar schuilen
tegen duizelingwekkend licht

de oranjebont romaanse bouw
werpt schaduwrijk verkoeling

en op zondag, hier in Zuilen
het plein stroomt vol
het swingt de pan uit in het huis van God

GEDICHT INEKE WINNIPS
FOTO JEROEN KNEVEL

Kijk voor actueel nieuws op

www.zoiszuilen.nl
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