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Zomer!
En ineens was daar de zomer, gingen de terrassen open en deed
de zon zijn werk. De bibliotheek is ook eindelijk weer open! We
kunnen op een mooie dag ijsjes gaan eten bij Roma. Of op het
terras zitten bij Werkspoorcafé de Leckere, aan het water bij
Parel van Zuilen (waar sinds kort ook een AED hangt) of bij The
Colour Kitchen. Genoeg keuze!
De loslopende kippen en hanen die Zuilen bezig hebben gehouden, hebben inmiddels weer nieuwe kuikens. In het Julianapark wordt alweer lekker jeu de boule gespeeld. We kijken in dit
nummer binnen in het roze klooster, praten met dj DNA (van
Urban Dance Squad) en bezoeken de markt op Rokade.
Kunstenares Marieke Ploeg vertelt over haar werk en er is nog
veel meer te lezen in dit leuke zomernummer, gemaakt door vrijwilligers uit de wijk.
Zonder jullie tips en inbreng kunnen we dit magazine niet
maken! Dus klim in de pen en mail je leuke onderwerpen,
suggesties of complimenten, naar: zuilendeelt@gmail.com
Puck ‘t Hart
Hoofdredacteur
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OP DE VOORKANT:
‘Jeu de boules is de verzamelnaam voor alle spelen met ijzeren
ballen. Wij spelen petanque,’ vertelt Ank van der Rijst (75), terwijl
ze mij bedreven verslaat tijdens
een vriendschappelijk partijtje
petanque in het Julianapark.
Als wandelaar in het Julianapark
vroeg ik mij altijd af wat er allemaal
gebeurt in dat gezellige Jan Kolhuisje, met het bord ‘Treize Points’ op de
gevel. ‘Kom dan op maandagavond
of zaterdagmiddag eens langs; onze
vereniging bestaat uit een vaste,
actieve kern van vijftien spelers. Na
corona gaan we weer door met de
speelavonden en zomercompetitie’.
Ank is al sinds 1988 voorzitter en
actief lid van Treize Points. Petanque is haar met de paplepel ingegoten: haar familieleden lieten de
ijzeren ballen ook al rollen. Petanque heeft precieze regels en puntentelling: geen plastic of hout zoals
bij jeu de boules, maar ijzeren ballen tussen 7,05 en 8 cm met een gewicht van 650 of 800 gram. Teams
van twee, vier of zes spelers. Wie
uiteindelijk dertien keer het dichtst
bij het houten butje gooit, wint het
spel. ‘Ja, natuurlijk gaat het erom
te winnen!’ Petanque werd populair toen gemeente Utrecht in het
verleden op verzoek van bewoners
meerdere jeu de boulebanen aanlegde. Hierdoor ontstonden allerlei
verenigingen. ‘In de jaren 90 was er
zelfs een nationaal toernooi, met
meer dan 120 deelnemers,’ blikt
Ank terug. ‘Heel gezellig en spannend; met kraampjes snert en zelfgebakken koek.’

‘Ja, natuurlijk
gaat het erom
te winnen!’

Ank is na al die jaren ballen rollen
nog steeds enthousiast. En fanatiek.
‘Zolang mijn kinderen zeggen: ‘Ma,
wat ben je toch fanatiek!’, kom je mij
hier in het Julianapark tegen.’
www.treizepoints.nl.
FOTO FANJA HUBERS
TEKST ERICK AUFDERHEYDE
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Zuilen eet

Letterlijk
Zuilen

Zuilen Ondiep GEZond

		

DOOR PAO CHOI

Boerhaaveplein 100
www.zuilenondiepgezond.nl

Meer info over zwamsap?
www.zwamsap.nl

		

Kip in de hoed

TEKST MARISKA DE JONG-BAKKER
FOTO CAS SLAGBOOM - CASSLAGBOOM.NL

In ‘Letterlijk Zuilen’ ga ik (verhalenfan en
medewerker van de Bibliotheek Zuilen)
op zoek naar boeken, lezers en schrijvers
in Zuilen. Deze keer Mariken Ploos (63). Als
jong meisje schreef ze al boekjes vol met verhaaltjes, gedichtjes en alledaagse dingen.

In 2004 kwam Mariken in aanraking met creatief dagboekschrijven, door Christine de Vries
van Shodo: ‘Door haar leerde ik dat schrijven
over jezelf, je eigen leven, heel verrassend en
leuk kan zijn. Vooral wanneer je dat samen met
anderen doet.’ Daarom gaf Mariken ruim vijftien
jaar creatieve workshops en schrijfcursussen en
organiseerde ze schrijfcafé’s in Nieuwegein en
Utrecht (Lombok). En in de Bibliotheek Zuilen
organiseert ze de Schrijftafel.
Marieken: ‘Alles wat op papier komt, is goed.
Het hoeven geen mooie woorden en zinnen te
zijn. Het gaat om wát er verteld wordt, niet hóe.’
Haar manier van werken: ‘Probeer niet na te
denken bij wat je schrijft en gun jezelf de ruimte
om alle kanten op te gaan. Door jezelf (én de
ander!) geen kritiek te geven, komen er vaak
verrassend mooie dingen op papier, zonder dat
je daarop uit bent.’
Verder vindt zij het delen van teksten heel erg
waardevol. ‘Het geeft herkenning en plezier
en daarmee verbinding met de ander. Ik werk
graag met een grote diversiteit aan mensen.’
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‘Schrijven over jezelf, je
eigen leven, kan heel
verrassend en leuk zijn’
Voor Mariken helpt schrijven ook om mensen
te begeleiden bij het omgaan met rouw en verlies. Nabestaanden die iemand hebben verloren
door zelfdoding bijvoorbeeld. Zelfdoding is nog
altijd een moeilijk onderwerp om met anderen
die dit niet hebben meegemaakt, te bespreken.
Samen met rouwondersteuner Sylvia van Dort
richtte Mariken de Raaklijn op, een ontmoetingsplek voor nabestaanden na zelfdoding
(www.raaklijn-nnz.nl). Deze zomer zijn er twee
zomerwandelingen vanuit Fort aan de Klop,
waarbij nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en delen wat hen bezighoudt.
Mariken heeft veel van de wereld gezien: van
Oegstgeest, via Tokio naar Utrecht. Zo’n 3,5 jaar
geleden verhuisde ze van Lombok naar Zuilen.
Ik ontmoette deze creatief-schrijfcoach tijdens
mijn werk in de Bibliotheek Zuilen. Het klikte
en er ontstond een fijne samenwerking. Onze
gezamenlijke activiteiten lagen de laatste tijd
noodgedwongen stil, maar er gloeit hoop aan
de horizon. Zodra het weer mag, starten wij een
schrijfcafé. Ontmoeten, herinneren en het delen
van verhalen zullen hierbij centraal staan.

In deze rubriek delen buurtbewoners herinneringen en een
recept met Pao Choi. Dit keer schuiven we aan bij Imke en
haar hond Alfred. ‘Sinds zomer 2020 wonen we in Zuilen’, vertelt Imke. ‘Wij werden meteen verwelkomd door onze overburen met zelfgebakken Turks brood. Heerlijk! En van de
buren verderop kregen we Utrechtse biertjes.’
‘We zouden pas een hond nemen wanneer we een huis met
een tuin hadden. Alfred is twee maanden later bij ons ingetrokken. Hij komt uit een asiel in Macedonïe. We wonen in
de Jodocus van Lodensteinstraat. Zodoende hebben we hem
Alfred genoemd. Naar Alfred Jodocus Kwak. Met een hond
maak je heel makkelijk contact in de wijk, ook in de lockdown.
Alfred is wat angstig door zijn verleden. Onze buurmeisjes
zijn dol op hem en komen vaak langs om hem te aaien.’
Imke werkt voor een organisatie waar ze ‘strijdt’ voor de
(land-)rechten van de boeren in arme landen. ‘Zo kwam
ik op een van mijn werkreizen in contact met boeren op
theeplantages in het Andesgebergte. Hun thee heb ik later
geïmporteerd voor Zwamsap. Samen met mijn collega Karen
brouwen we onder de naam Zwamsap kombucha op een
zo duurzaam mogelijke manier.’ Zwamsap is ontstaan toen
Imke’s opa vertelde dat hij zijn dagelijkse dosis kombucha
moest missen omdat oma dat niet meer kon maken. ‘Daarop besloten Karen en ik kombucha te maken voor opa en zo
is onze interesse in dit eeuwenoude Chinese drankje gewekt.
’Eerst brouwden we bij ons thuis, maar vanwege de groei
van onze onderneming verhuisden we onlangs naar een bedrijfsverzamelpand in Kanaleneiland. We hebben thuis meer
ruimte nodig, want er is een Zuilenaartje op komst.’

Voor 4 personen
• 300 g vegetarische kipstukjes
• 6 bolletjes gember (uit een potje)
• 2 teentjes knoflook
• 1 ui
• een verse rode peper
• 1 pot kersen zonder pit (700 gr)
• 2 eetlepel kerriepoeder
• 200 gr crème fraiche
• 1 pakje bladerdeeg
• olie om in te bakken
• Eventueel ei en sesamzaadjes
• zout en peper naar smaak
Hoe maak je het:
1. Haal de plakjes bladerdeeg uit
de vriezer en laat ze ontdooien.
2. Warm de olie in de pan en fruit
de fijngesneden ui, knoflook, verse
peper en gember.
3. Voeg vervolgens de vegetarische
kipstukjes toe en wok ze mee.
4. Voeg daarna de uitgelekte kersen, kerrie en crème fraîche toe
aan het geheel en roer het goed
door.
5. Laat het enkele minuten zachtjes
pruttelen.
6. Bekleed een ingevette ovenschaal met de plakjes deeg.
7. Maak van bladerdeeg een deksel
dat iets groter is dan de vorm en
leg deze op de vulling.
8. Druk de randen goed aan.
9. Bestrijk de ovenschotel met een
beetje losgeklopt ei en eventueel
wat sesamzaadjes voor een mooi
krokant korstje.
10. Bak de schotel 25 minuten in
een voorverwarmde oven op 200
graden totdat hij goudbruin is.

‘Karen en ik hebben allebei in Wageningen gestudeerd. Het
recept dat ik met jullie wil delen, heb ik leren koken in mijn
studententijd.. Het is hét gerecht van ons studenthuis: Kip in
de hoed. Sinds een paar jaar eet ik vegetarisch.
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‘Als ik
eenmaal
in het
klooster
ben, dan
loop ik zo
in Jezus’
armen,
dacht ik’
‘De vrolijke kleur
herinnert ons aan
de heilige geest.
Kinderen vinden
het prachtig’

Binnenkijken in
het roze klooster
TEKST GERJANNE VAN OORT FOTO BORIS SCHMIDT

Midden in de wijk, op de
hoek van de Sint-Willibrordusstraat en de Sint-Ludgerushof, staat Klooster Cenakel. Sinds 1999 wonen en
werken hier de Dienaressen
van de Heilige Geest van de
Altijddurende Aanbidding,
ofwel de Roze Zusters. De
vijf zusters, te herkennen
aan hun knalroze habijt, leiden een teruggetrokken leven: alleen voor hoognodige
doktersbezoekjes komen ze
buiten de poorten van het
klooster.
Het Zuilense klooster is onderdeel van de kloostercongregatie die in 1896 door de Duitse
priester Arnold Janssen werd
opgericht. De zusters in dit
slotklooster hebben minimaal
contact met de buitenwereld.
‘In afzondering kunnen wij ons
volledig richten op onze relatie
met God en het gebed,’ legt
hoofdzuster Maria Confidens
(78) uit.
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Hiervoor zaten de zusters in
Soesterberg. ‘Toen we daar
nog maar met tien zusters
overbleven, werd dat klooster
veel te groot voor ons. Je moet
de tuin ook onderhouden natuurlijk. En hoe heerlijk dat ook
was, we konden het niet meer
presteren.’ Gelukkig konden ze
in 1999 terecht in het oude parochiecentrum in Zuilen. ‘In de
afgelopen jaren zijn er nog een
aantal zusters vanuit de Filipijnen overgekomen, nu zijn we
alweer een tijd met z’n vijven.’

een grijze habijt. ‘Buiten willen
we liever niet in het middelpunt van de aandacht staan.’

‘De kippen uit
het Julianapark
lopen hier regelmatig, en soms
hoor je die haan
dan heel hard:
kukeleku!’

Aanbidden in het roze
Waarom de zusters de kleur
roze dragen? ‘Dat heeft de
stichter bepaald. De aanbidding maakt blij, daarom moeten we er blij uitzien. De vrolijke kleur herinnert ons aan de
heilige geest. Kinderen vinden
het prachtig. Als we in de tuin
werken met de poorten open,
hoor je ze vaak roepen.’ Voor
bezoekjes naar de dokter of
de tandarts hebben de zusters

Zestig jaar in het klooster
‘Ik was achttien toen ik het
klooster in ging. Ik zit er dus al
zestig jaar, ik kan het zelf niet
geloven!’ Voordat Maria Confidens intrad, leek een gezin
stichten haar ook een mooie
roeping. ‘Maar ik kreeg steeds
meer zekerheid dat de heer
wilde dat ik een leven met
overgave aan hem zou leven.
Ik dacht: als ik eenmaal in het
klooster ben, dan loop ik zo in

Jezus’ armen. En dat is ook zo,
ik heb gevonden wat ik zocht.’
Maar toch was het niet makkelijk, vertelt ze. ‘Zeker in het begin moest ik erg wennen. Het
afscheid met mijn ouders ging
ook niet zonder tranen.’
De dag begint al vroeg voor de
zusters. ‘De bel gaat om 5.45
uur ‘s ochtends, dan beginnen
we na een halfuur met het
eerste gebed. Daarna hebben
we een halfuur meditatie.’ In
totaal hebben de zusters acht
vaste gebedsmomenten verdeeld over de dag. Om 9.30
uur is het werktijd. ‘Dan gaat
de een de keuken in en de ander de tuin, iedereen heeft zijn
eigen vaste taak. Ik ben verantwoordelijk voor alle correspondentie vanuit het klooster. We
krijgen nogal wat mailtjes en
post, vaak van mensen die vragen of we ergens voor willen
bidden.’
Een leven in quarantaine
Corona heeft weinig invloed op
het leven in het klooster. ‘Voor

ons is het niet zo erg, deze coronatijd. Wij leven sowieso al in
quarantaine.’ Wel merkt Maria
Confidens dat er nu minder
mensen naar de kapel komen
om te bidden. Deze is dagelijks
open voor iedereen. ‘Gelukkig
heeft niemand van ons corona
gehad tot nu toe. Als iemand
naar de tandarts gaat, zeggen
we: neem het alsjeblieft niet
mee terug.’
Naast de gebedsmomenten
is het vaak stil in het klooster.
‘Een paar keer in de maand
en op feestdagen hebben we
spreekdag, dan mag tijdens
alle maaltijden gesproken
worden. Normaal mag dat alleen tijdens het middageten.’
De zusters luisteren dagelijks
met elkaar naar het nieuws op
de radio. Ze hebben meer dan
genoeg om over te praten dus.
‘Bijvoorbeeld over de armen
en het onrecht in de wereld,
er wordt zoveel geleden. Dat
gaat ons aan het hart.’ Gelukkig wordt er ook vaak genoeg
gelachen. ‘De kippen uit het Julianapark lopen hier regelma-

tig, en soms hoor je die haan
dan heel hard: kukeleku! Dan
schieten we altijd even in de
lach.’
We bestaan nog!
‘Toen ik een tijd geleden naar
de dokter moest, riep een man
op straat verbaasd uit: Nonnen! Bestaan die nog? Toen zei
ik: O ja hoor, we bestaan nog!’

Zo is Zuilen
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De Bibliotheek

‘Het leukste van mijn vak is dat

Zwanenvechtlaan 4, www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen

ik mensen een goed gevoel kan
geven en blij maak’
Weer open!

Vanaf donderdag 20 mei is de bibliotheek weer
open. Je kunt boeken lenen en terugbrengen, een
krant of tijdschrift lenen, werken, studeren, kopiëren en printen. Natuurlijk wel met alle maatregelen: houd 1,5 meter afstand, was je handen,
blijf thuis als je klachten hebt.
Lenen en verblijven
Je kunt in de bieb terecht om boeken te lenen en
terug te brengen. Wil je kranten of tijdschriften
lezen? Werken of studeren? Printen of kopiëren?
Vertel het bij de ingang. Je krijgt dan een speciaal toegangsbewijs. Zit het vol? Dan moet je even
wachten of op een ander moment terugkomen.
Activiteiten online
Alle activiteiten zijn nog online. Je kunt ze live volgen of later terugzien of -luisteren. Kijk voor de
online agenda, aanbod, podcasts en livestreams
op www.bibliotheekutrecht.nl
‘t Uteregse Leesplankie
‘t Uteregse Leesplankie bevat vijfentwintig woorden als baoliekluiver, boochie en aorepel. Deirdre Carasso, directeur van de bieb, overhandigt
het eerste exemplaar aan wethouder Anke Klein.
Koos Marsman deelt zijn kennis van de vollekstaol.
Actuele informatie
Er zijn regelmatig aanpassingen en veranderingen. Kijk daarom voor actuele informatie op
www.bibliotheekutrecht.nl.en!
Openingstijden
ma-di 14.00–18.00 uur | wo 10.00–18.00 uur
do-vr 14.00–18.00 uur | za 10.00–17.00 uur
Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4, 030-286 1800
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl
www.bibliotheekutrecht.nl
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Als zesjarige jongen was
Michèl Lips (63) al in de kapperszaak van zijn vader te
vinden. ‘Effe een bakkie koffie brengen en haren opvegen,’ zegt hij lachend. Dat is
Michèl ten voeten uit:
vrolijk en zorgzaam.

Duik de ‘studio’ in bij

ZIMIHC THEATER ZUILEN
Wil jij werken aan je ‘stage presence’ in
een professionele theaterzaal en op een
laagdrempelige manier ervaren hoe het
is om een liedje op te nemen? Geef je op
voor een coachingsessie podiumervaring
& muziekproductie.
Onder leiding van muziekprofessional Leon
Coolegem leer je de kneepjes van het vak en
neem je een ruwe versie op van je zelfgeschreven nummer. Met deze sessie leer je
op een fijne manier een nummer opnemen
en word je je bewust van hoe je op het podium staat. Of je nou al een tijdje bezig bent
of pas tijdens de lockdowns een instrument
hebt leren bespelen: iedereen kan groeien
door deze sessie.
Je kunt onder andere rekenen op coaching
van een professional uit de muziekindustrie. We vinden het belangrijk dat dit op een
laagdrempelige manier gebeurt. Ook krijg
je filmpjes en foto’s mee, of je kunt zelf een
camera meenemen.
Met Leon Coolegem, onze speciale
muziekprofessional neem je een ‘scratchtrack’ op: dat is een ruwe opname, dus niet
afgemixt. Het afmixen kun je uiteraard laten
doen door onze professional, maar dit is
dan wel tegen betaling. We sluiten de sessie
af met een evaluatie.
De coachingsessies zijn op: 23 juni, 21 juli,
25 augustus en 22 september 2021.
Meer informatie en opgeven:
www.zimihc.nl
ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

Lips haarmode
Minister Talmastaat 31
3555 GB Utrecht
030-244 11 76
info@lipshaarmode.nl
www.lipshaarmode.nl/

Lips Haarmode zit al 62 jaar
in Zuilen. In 1984 namen Michèl en zijn broer Leo de zaak
over van hun vader. Leo is inmiddels met pensioen, maar
Michèl staat er niet alleen
voor. Samen met kapster Kim
staat Michèl klaar voor zijn
klanten. ‘Sommige mensen
hebben last van de lockdown
en als je haar dan niet goed
zit, versterkt dat het sombere
gevoel.’
Michèl zag in al die jaren allerlei haartrends voorbijkomen.
‘De haartrend is nu iets minder kort, en het matje in de
nek is weer terug.’ Ook zag hij
zijn klantenkring veranderen.
‘Zuilen verjongt, dus ik krijg
meer jonge mensen op bezoek. Vroeger keken klanten
in onze fotoboeken voor een
nieuw kapsel, nu laten ze een
foto zien op hun mobiel.’
Ernstig zieke klanten knipt Michèl thuis. ‘Ik vind het fijn om
een klant die ik al dertig jaar
knip, ook op zo’n moment een
mooi kapsel en een goed gevoel te geven. Dat is dankbaar
werk.’
FOTO JEROEN KNEVEL
TEKST BEPPIE SPRUIT
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Kunstenaar
Marieke Ploeg
TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER
ATELIERFOTO’S LUCY LAMBRIEX - WWW.ZIEBINNENZIJDE.NL

Tijdens
een
rustige
woensdagmorgen
ontmoeten
we
Marieke
Ploeg in ‘Werkplaats
Overvloed’. Zo’n drie
jaar geleden startte ze,
samen met een groep
kunstenaars, deze creatieve vrijhaven op het
Werkspoorkwartier. De
werkplaats kent enkele hoofdhuurders, maar
de ‘overvloed’ aan werkruimte wordt voor een
schappelijke prijs gedeeld met wie dat wil.
‘Ik denk dat ik van kinds af
aan al kunstenaar was,’ vertelt
Marieke. ‘Maar door mijn calvinistische opvoeding, heb ik
eerst een vak geleerd, Sociale
Wetenschappen. Uiteindelijk
belandde ik toch op de Hogeschool voor de Kunsten.’
Het kunstenaarschap deed ze
er vanaf dat moment bij; ze
verdiende haar brood als directeur bij Sociaal Makelaarsorganisatie Portes. ‘Toen al ontdekte ik dat ik anders dacht, en dat
daarin mijn kracht lag.’

Kunst en werk
Volgens Marieke kan kunst, en
met name het maken ervan,
een verschil maken: ‘Als kunstenaar bracht ik de bijzondere waardes vanuit de kunst
mee de organisatie in. Als je
een mail schrijft, besef dan dát
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Kunstenaar
in beeld

Beeld Lilith (foto Marieke)

je schrijft en dat dat op veel
manieren kan.’ Die bewustwording bij anderen op gang brengen, is wat ze het liefste doet.
Soms zijn er dan drempels te
overwinnen, en dat geldt ook
voor haarzelf. ‘Ik durfde heel
lang niet te vertellen dat ik
beelden maakte. Alsof met je
lichaam bezig zijn, botste met
het management en niet professioneel was.’
‘In mijn werk onderzoek ik
‘het weten van het lichaam’, in
materie zoals klei maar ook in
organisatieprocessen.’ Marieke werd geïnspireerd door het
onderzoek van Mieke Moor:
‘Tussen de regels’. Daarin gaat
het over wat kunst en werk met
elkaar te maken hebben. Met
Mieke Moor en Mieke Koldewee richtte ze het Organisatieatelier op en werken ze op de
grens van kunst, filosofie en
organisatie. Hierdoor kon ze

ook weer ruimte geven aan
haar eigen beeldende werk.

Levensgrote beelden
‘Drie jaar geleden knalde er
een levensgroot zelfportret
van klei uit mij. Magdalena;
het vrouwelijke, de Godin. Het
gaat om die kracht in jezelf, en
dat aspect wil ik laten zien.’ Levensgrote beelden uit een stuk
gebakken! Dus ging ze op zoek
naar een oven. ‘Ik heb in België
geleerd om een papieroven te
maken om de klei te bakken.
Patty Wouters leerde me een
brandstapel met daaromheen
lagen krant op te bouwen, met
kleipap, en luchttunneltjes eronder in.’
Oefenen in het stoken doet ze
met kleiner werk. Ze zit midden
in een leerproces. Haar werk
barst nog regelmatig in scherven uiteen. ‘Onlangs bedacht
ik dat die scherven, vermalen,

dezelfde korrels zijn als die je
in de klei verwerkt om het robuuster te maken: chamottekorrels. Gemengd met verse
klei breekt mijn werk nu minder snel. Scherven zijn dus nodig om klei steviger te maken
en het bakproces makkelijker.’

Geen mislukking
Zo is het een circulair proces
geworden, geen mislukking.
De ovens bouwt ze inmiddels
met stro van het land. ‘Net
zoals de natuur beweegt in
cirkels, in seizoenen, zijn die
scherven onderdeel van een
proces: daar kan iets nieuws
uit ontstaan.’
Autonoom werken doet ze nog
niet zo lang. Op haar website
deelt ze het hele proces. ‘Dat
betekent niet dat de twijfel
is verdwenen,’ zegt Marieke
hierover. ‘Het is spannend om
met mislukking naar buiten te
treden, maar het is tevens onderdeel van het maakproces
en dus ook van mijn werk. Het
gaat toch om iets wat diep uit
mezelf komt. Je weet nooit wat
anderen ervan vinden, want
het is er nog niet. Maar als het
af is, en je laat het zien aan an-

deren, kunnen zij er een eigen
laag aan toevoegen.’

Vrouwelijke kracht

Haar beelden krijgen namen
als Magdalena en Lilith. Marieke legt ons uit dat die namen
vaak vragen oproepen. ‘Het is
een tegenwicht voor de traditionele patriarchale verhalen. Ergens in de geschiedenis
zijn godinnen eruit gewerkt.
De vrouwelijke kracht en het
intuïtieve wat hieraan gekoppeld is, wordt als onredelijk gezien. Terwijl juist het niet-redelijke heel waardevol kan zijn.’
In haar creatieve proces valt fysiek samen met goddelijk: ‘Het
zit in onze culturele traditie dat
te scheiden. Maar het goddelijke zit in mijn handen en in mijn
lijf. We vergeten soms dat we
een lijf zijn! Zeker nu in deze
tijd op Zoom.’
Onlangs heeft ze met haar
partner
haar
droomplek
gevonden op landgoed ‘t Soete
Zod, even buiten Utrecht. Daar
is ze begonnen met een ‘buitenatelier’, gemaakt van een
oude partytent van zolder.
‘Met je handen voelen en even

niet alleen op je ratio varen.’
Haar droom is om op het landgoed de levensgrote beelden
zelf en zo natuurlijk mogelijk te
bakken. En ze daarna op haar
eigen land te laten zien.
Ze werkt nog in ‘Werkplaats
Overvloed’ op het Werkspoorkwartier. ‘Dan blijf ik in contact. Kruisbestuiving kan alleen
maar samen. Ik ben trots op
wat wij hier als gemeenschap,
en met het Organisatieatelier,
hebben opgebouwd. In mijn
kunst onderzoek ik het weten
van het lichaam. De kennis die
diep in materie verscholen ligt
en ver voorbij woorden gaat.
Soms noem ik het wijsheid,
universele kracht of intuïtie,
steeds vaker noem ik haar de
Godin.’
www.mariekeploeg.nl
www.werkplaatsovervloed.nl
www.organisatieatelier.com
www.tsoetezod.nl
Ben of ken jij ook een
kunstenaar die kleur
geeft aan onze wijk? Mail:
zuilendeelt@gmail.com

Zo is Zuilen
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TEKST WIM VAN SCHARENBURG

M. de Klerkstraat

j
Een stukje
geschiedenis
van Zuilen

Een aantal bewoners van de M. de Klerkstraat zitten lekker voor
het huis in de zon. Aan de opengezette ramen te zien zal het warm
zijn. Op de voorgrond (nummer 6) zit mevrouw de Jongh, moeder
van een groot aantal ‘Elinkwijk’-voetballers, met een breiwerkje.
Naast haar breit buurvrouw Keereweer ook aan iets nieuws.

De M. de Klerkstraat is vernoemd naar Michel de Klerk (1884-1923). Hij was een Nederlands architect en werd bekend als een van
de voormannen van de bouwstijl van de Amsterdamse school.
De woningen aan deze straat werden gebouwd
in opdracht van woningbouwvereniging ‘Zuilen’.
Samen met onder andere de La Croixstraat, de
Hanrathstraat en de Van der Pekstraat werden
deze straten aangelegd op een opgespoten stuk
zand. Het hele complex lag nogal geïsoleerd en
kreeg de wijkaanduiding: ’t Zand.
We pakken de Stratengids uit 1940 erbij en maken een wandeling door de M. de Klerkstraat.
Op nummer 2 had F.C. Torenstra een winkel
‘van de Coöperatie’ waar hij kruidenierswaren
verkocht. Hij speelde daarnaast zeer verdienstelijk accordeon, tot groot vermaak van de
straatbewoners. Als het mooi weer was, kon de
buurt volop meegenieten van zijn gave. Daardoor ontstond een ware dansvloer op het trottoir voor de winkel van Torenstra. De handel in
dit pand op nummer 2 veranderde in de loop
van de jaren: in 1970 stond in een advertentie
‘opheffing Textiel De Zuilense Hoek’.
Op nummer 4 woonde A. van den Broek. Hij
runde een expeditiebedrijf. In de Tweede Wereldoorlog bracht hij voor de Centrale Keuken
eten naar verschillende adressen in de wijk. Dit
deed hij in zijn auto met houtgasgenerator. De
bewoners van ’t Zand woonden vooral de eerste
jaren nog erg afgelegen ten opzichte van de rest
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van Nieuw-Zuilen. Mede daardoor ontwikkelde
zich tussen hen een sterke band.
Verderop in de straat woonden de heren Keereweer en Van der Plas die allebei bij de Zachte
Zeep Fabriek Maarssen werkten. Dat was niet
het geval met Gerrit de Jongh, van nummer
6. Hij stond bekend als ‘koopman’ en vervoerde zijn kruidenierswaren in een Douwe Egberts-bakfiets. Gerrit kwam uit een gezin waarvan maar liefst vijf jongens voetbalden op het
Elinkwijkveld. Twee van hen waren van de partij
toen ‘Elinkwijk’ in 1951 promoveerde naar de
Eerste Klasse.
Een van de eerste televisietoestellen in de M. de
Klerkstraat was van J. Kubancski. Een buurman
weet zich nog goed te herinneren dat de heer
Kubancski opeens heel veel goede vrienden en
kennissen had toen de eerste voetbalwedstrijd
werd uitgezonden. ‘De huiskamer moest tot tribune worden omgebouwd. Kubancski zelf heeft
vanuit het keukentje maar zeer weinig van de
wedstrijd kunnen zien.’

Meer weten over Zuilen:
www.museumvanzuilen.nl
Schaverijstraat 13,
3534 AS Utrecht
De openingstijden van het museum zijn:
Woensdag t/m zaterdag van 10:00-17:00 uur.
Meer dan 300 historische verhalen over Zuilen
vind je op www.zoiszuilen.nl.

Ijssalon Roma is een begrip
in Zuilen. Eigenaar Moreno
Pravizani (59) is de derde
generatie ijsmaker. Met zijn
vrouw en kinderen woont
hij boven de salon aan de
St. Bernulfstraat. Zijn vader
leerde hem ijs maken en
hij gebruikt nog steeds het
familierecept. En met succes: mensen van ver buiten
Utrecht komen hun ijsje halen bij Roma.

‘Het leukste is dat mijn
klanten altijd vrolijk zijn.
Niemand gaat
chagrijnig
een ijsje
halen’

Het familierecept is geheim,
maar Moreno wil wel kwijt
dat verse boerenmelk uit de
streek de basis is. Moreno kan
250 verschillende ijssmaken
maken. ’Naast vaste smaken,
zoals vanille en chocolade,
maak ik elke dag tien nieuwe
smaken, bijvoorbeeld tiramisu
of granola. Die ‘dagsmaken’
staan op onze website, klanten kijken thuis al welke smaken er die dag zijn.’
Komt er een vierde generatie
Pravizani? Romeno weet het
niet. Hij wil graag dat zijn kinderen hun eigen keuze maken.
‘Het is hard werken. We zijn
zeven dagen per week open.’
Toch geniet Moreno daar volop van. ‘Ik weet van bijna alle
klanten hoe ze heten; sommige families komen al generaties bij ons langs,’ vertelt hij
met twinkelende ogen. ‘Zuilenaren die zijn verhuisd, vertellen vaak dat ze Roma zo missen. Daar ben ik trots op.’
Moreno geniet van de uitgelaten kinderen, die het moeilijk
vinden om een keuze te maken uit al die ijssmaken. ‘Het
leukste is dat mijn klanten altijd vrolijk zijn. Niemand gaat
chagrijnig een ijsje halen.’

Italiaanse IJssalon Roma
St. Bernulfstraat 1
3553 AR Utrecht
030-2441648
info@ijssalonroma.nl
www.ijssalonroma.nl/smaken/

FOTO BORIS SCHMIDT
TEKST BEPPIE SPRUIT
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Aangetrokken tot

broedplaatsen

‘Het is zo ver fietsen die Amsterdamsestraatweg, maar de mensen
zijn tof, echt goed volk woont hier’

Over de wooncarrière van dj DNA
TEKST RONALD BESEMER
FOTO RENATE BEENSE

Arjen de Vreede heeft een
imposante wooncarrière. In
Zuilen en de wereld daarbuiten. De creatieve pionier
heeft altijd voor zijn muziek geleefd. Alleen in mijn
muziek kan ik wonen, zou
hij kunnen zeggen met een
knipoog naar de dichter
Slauerhoff. ‘Ik heb me vooral aangetrokken gevoeld tot
broedplaatsen’, zegt de dj in
zijn knusse woning nabij de
Rode Brug.
Arjen de Vreede (1962) draaide
en mixte platen ruim voordat
deejay een beroep werd waar
flink geld mee te verdienen
is. Hij richtte mede de Urban
Dance Squad op in Utrecht,
een band die begin jaren 90
wereldberoemd werd met
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een mix van rock, rap, funk
en dance. Hij is bekend onder
de naam dj DNA en heeft net
weer een underground-hit met
de frisse track ‘Woke’.

Woke
Het verhaal gaat dat Arjen,
zoals iedereen in coronatijd,
zijn huis opruimde en een basistrack van de Urban Dance
Squad terugvond in een doos
met oud materiaal. Dit stuk
gebruikte hij voor ‘Woke’.. ‘Dat
opruimen is gelul,’ zegt de dj.
‘Ik heb twee kratten met tapes
en demo’s uit die tijd bewaard.
Misschien ga ik er meer mee
doen. Voor ‘Woke’ is nu belangstelling, ook van boekers en
festivals. Afwachten wat daarvan komt.’

Ver fietsen
Drie adressen had Arjen in Zuilen totdat hij hier vijf jaar geleden vertrok. ‘Elf jaar woonde
ik in een oude school aan de
Lieven de Keylaan waar ik een
geluidsstudio had om te werken en een lokaal om in te wonen. Daarna ben ik even in een
echt huis gaan wonen in de Minister Talmastraat en daarna,
toen mijn dochter kwam, ben
ik in de Marconistraat terecht
gekomen. Je weet wel, in zo’n
mooi Anton Pieckhuisje. Alles
bij elkaar was ik vijftien jaar
in Zuilen.’ Aanvankelijk moest
hij er wennen. ‘Want het is zo
ver fietsen die Amsterdamsestraatweg. Maar de mensen zijn er tof, echt goed volk
woont hier’.

De geboren Utrechter, die op
veel plekken woonde en ook
in enkele landen, waaronder
Suriname, kwam uiteindelijk in
de jaren 80 terug in de Domstad toen het avontuur met
de Urban Dance Squad startte
en de band alle dagen oefende in de gekraakte Vrije Vloer.
‘Dat ik telkens maar verhuisde
had met muziek te maken en
ook met relaties en soms kon
ik ergens niet blijven en moest
ik weg uit een kraakpand. Ik
heb een koopwoning gehad
met een hypotheek, maar dat
vond ik niks. Eigenaarsverenigingen… En dat je dan in een
buurt woont waarin iedereen
zijn huis opknapt en maar
boort en schuurt.’

Slaapzakken voor de deur
Arjen kan mooi vertellen over
de muziekgeschiedenis van
Zuilen. ‘Mijn oudste herinnering is in de rij staan voor een
concertkaartje bij Ben Noz, een
sigarenzaak. Als Genesis speelde of Frank Zappa, dan lagen
daar de hippies in slaapzakken
een avond voor de deur. En
ken je Unit Glory, de oude band
van Robert Long? Die oefende
in een buurthuis tegenover
waar de nonnen zitten in de
St.-Ludgerusstraat. De bassist
van die groep had weer een
radiozaakje met muziekspullen.’
Dat de huizen in Zuilen steeds
duurder worden, wat vindt hij
daarvan als man uit de underground? ‘Gentrificatie is het

woord hè. Dat moet wel een
keer ophouden. In het begin is
het een verrijking , al die nieuwe bewoners. Maar ik vind niet
dat Zuilenaren weg moeten
omdat alles te duur wordt.’

Improvisatie
De dj, die geldt als een legende
in de (Utrechtse) underground
en dance, werkt tegenwoordig
voor de HKU (Hogeschool voor
de Kunsten). Hij vertoonde
zijn kunsten recent ook in de
broedplaats en studio Klank
van Kyteman in Den Dolder.
In Zuilen komt hij graag in de
Parel van Zuilen. ‘Ik heb veel
gedaan met jazz en improvisatie. En trad ermee op in de
hele wereld, maar dan wel in
veel kleinere zalen dan met de
Urban Dance Squad.’

Zo is Zuilen
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‘Omdat ik er altijd zo keurig
uit zie, word ik vaak doctor genoemd’ zegt Omar Beqqali (79)
lachend. ‘Maar ik heb niet eens
gestudeerd. Alles wat ik kan, heb
ik mijzelf aangeleerd, net als mijn
vader’.

Groen moet je doen!
Er ontstaan steeds meer
acties om de wijk groener
te maken! Wist je dat er op
de Huis ter Zuylenlaan een
stekjeskast staat om gratis
stekjes en overtollige kamerplanten te ruilen?
En dat er sinds NLDoet,
eind mei, bij Speelbos
Zuilen een ‘knijperhub’ is?
Zo kunnen kinderen zelf
‘plandelen’ (= plastic rapen
en wandelen). De popup groep ‘Zuilen Plandelt’
groeit ook en is steeds vaker actief.
Stichting Kracht van Zuilen
hield in april een ‘Groener
Zuilen’-actie met Stichting Present. Vrijwilligers
knapten tien tuinen op van
mensen die dat zelf niet
meer kunnen. Dat was zo
leuk dat ze het vaker willen
doen.
Wijkplatform Noordwest
begon een ‘werkgroep
groen’, die zich onder
meer gaat inzetten voor
meer bomen in de wijk. En
de Springertuin verkocht
met succes veel stekjes
aan wijkgenoten.
Heb jij nog meer voorbeelden? Stuur ze naar
redactie@zoiszuilen.nl. We
verzamelen de voorbeelden en zetten ze op
www.zoiszuilen.nl

Samen sterk tegen cybercrime
Beste bewoners van Zuilen,
ik ben Patrick van de Lagemaat, sinds een jaar
wijkagent in de Betonbuurt/Zuilen Oost (Rokade,
Queeckhovenplein). Ik zie dat wijkbewoners steeds
vaker slachtoffer worden van cybercrime. Daar kunnen we samen wat aan doen.
Steeds meer mensen worden slachtoffer van digitale oplichting, of wel cybercrime. Bekende voorbeelden zijn phishing (via een valse website stelen
criminelen je inlognaam of wachtwoord), cyberstalking (je wordt digitaal lastig gevallen of bedreigd)
en vriend-in-nood fraude (via WhatsApp of e-mail
ontvang je een bericht met de tekst ‘Hi mam, kan je
geld overmaken?’).
Wil je weten wat cybercrime precies is en hoe je het
herkent? Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
Heb je vragen over dingen die spelen bel of mail mij
(0900-8844, patrick.van.de.lagemaat@politie.nl).
Help mee als stadsmaker digitale veiligheid
Wil je jouw buren helpen om zich tegen cybercrime
te beschermen? Wordt dan stadsmaker digitale veiligheid. De politie en gemeente organiseren voor
alle stadsmakers een korte training in digitale weerbaarheid, waar je alle vormen van cybercrime leert
kennen. Na de training geef je je kennis door aan de
mensen in je wijk. Het maakt niet uit of je ervaring
hebt met digitale veiligheid.
Wil je meer over weten over stadsmaker digitale
veiligheid? Mail naar: digitaleveiligheid@utrecht.nl.
Zo leveren we samen een bijdrage aan de veiligheid
en de leefbaarheid in de wijk.

Wijkteam Veiligheid
Utrecht Noordwest

Op Omars visitekaartje staat ‘maatschappelijk betrokken’. Dat is zwak
uitgedrukt, als je kijkt naar alle vrijwilligersactiviteiten die hij, met zijn
Stichting Tagmat, verzorgt in Zuilen.
Zo organiseren ze beweeglessen
voor ouderen en huiswerkbegeleiding en creatieve activiteiten voor
Marokkaans-Nederlandse meiden.
‘Tagmat betekent ‘broeders’ in mijn
moedertaal,’ vertelt Omar.
Omar zelf is actief als buurtvader.
Samen met andere Marokkaanse
buurtvaders maakt hij vaak een
rondje door de wijk. Zo weten ze
wat er speelt in de Marokkaanse
gemeenschap. ‘Iedereen in Zuilen
kent mij; elke buitenlander en elke
Nederlander. Als ik een probleem
tegenkom, dan ga ik praten en zorg
ik dat anderen ook met elkaar leren
praten. Respect en geduld zijn belangrijk.’
Zijn ogen sprankelen wanneer hij
over het werk van zijn stichting vertelt. Hij luistert altijd goed en heeft
zichzelf zo van alles aangeleerd. Hij
voert nooit de boventoon, maar is
wel kritisch als er iets niet klopt.
Omar geeft zijn levenservaring en
kennis graag door, vooral als het
om sport gaat. ‘In Marokko beoefende ik allerlei sporten, zoals karate en judo. Die ervaring gebruik ik
nu in fitnesslessen die ik geef aan
land- en leeftijdgenoten. Zo blijven
ze gezond.’ Ook leert hij anderen
graag zijn moedertaal, die hij leerde
in de Souss vallei, vlakbij Agadir in
Marokko. ‘De tachtig jongeren die ik
elke week lesgeef in Arabische taal,
cultuur en opvoeding zijn heel belangrijk voor me. Ze zijn als familie.’

‘Iedereen kent mij,
elke buitenlander en
elke Nederlander’

FOTO FANJA HUBERS
TEKST ERICK AUFDERHEYDE
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Nieuwsgierig naar meer over Omar?
www.2doc.nl/documentaires/series/hollanddoc/2008/een-beter-leven.html
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‘Altijd vaste mensen die

TEKST RONALD BESEMER
FOTO JEROEN KNEVEL

langskomen. Het is een leuk
klein marktje’

Al twintig jaar vind je in
het weekend een kleine
markt bij winkelcentrum
Rokade. Met brood en vis
uit Spakenburg, kaas uit
Veenendaal en Surinaamse broodjes. En met vaste klanten uit Zuilen. De
redactie van Zo is Zuilen
nam een kijkje.
Kaasboer
Frits bemant de kraam van
Veendaler Kaas. Het ligt vol
met verschillende soorten
kazen, ‘zelf gerijpt en lokaal
gemaakt’. Frits werkte tot zijn
61e in de kleding, maar geniet nu elke zaterdag van de
gezellige sfeer op de markt in
Zuilen. . ‘We hoeven helemaal
geen reclame te maken, want
de klanten die onze kaas lekker vinden, vertellen dat door.
In de afgelopen jaren hebben
we een band opgebouwd met
de mensen uit Zuilen.’
Visboer
Wim en Francien zijn het bekende koppel in de viskraam.
Eke dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag staan zij in
Zuilen. ‘Het is wel lastiger in
coronatijd: we moeten de regels handhaven en worden
doorlopend
gecontroleerd.
Mensen schelden soms op
ons, dat vind ik niet leuk.’ Toch
is een dagje Zuilen nog steeds
een dagje uit, vindt Wim. ‘Klanten vertrouwen ons van alles
toe, terwijl ze bij onze kraam
staan. We zijn een soort psychologen.’
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Bakker
Broodhandel Daniël Veldhuizen uit Spakenburg staat al
twintig jaar op de markt bij
Rokade. Tenminste, dat vertelt
een vaste klant, die brood en
lekkere bolletjes komt kopen.
Patrick staat achter de kraam,
en is zelf 20 jaar. Hij vindt het
gezellig op het kleine marktje
in Zuilen: ‘Het zijn altijd dezelfde mensen die langskomen.’

‘Een dagje Zuilen is nog steeds
een dagje uit’
‘Door het persoonlijke contact
voelt Rokade als mijn thuis’
Surinaamse broodjes
Mui Mui uit Maleisië verkoopt
nu vijftien jaar Surinaamse
broodjes en snacks vanuit
haar kraam. ‘Dus ik heb de
eerste vijf jaar van deze markt
gemist,‘ lacht ze. Haar kar staat
al wel twintig jaar bij Rokade.
Mui Mui nam deze over van
een Antilliaans echtpaar. Nu
maakt zij met haar zoon Attila
heerlijke broodjes bakkeljauw
klaar. ‘Ik ken de meeste klanten al heel lang,’ zegt Mui Mui.
‘Door dat persoonlijke contact
voelt Rokade als mijn thuis.’

Zo is Zuilen
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‘Wat er ook speelt in een buurt, laten het vooral de bewoners zijn!’

Burenetwerk

Het nieuwe verbond SamenZuilen kreeg op Koningsdag een Nijntje cadeau van het Utrechts Oranje Comité
TEKST ADY HOITINK FOTO JOLANDA VAN DEN BERG

Postuum koninklijk eerbetoon voor markante Zuilenaar

Buurtverbinder Ahmed Lakhal
TEKST ADY HOITINK

Er ging een schok van verdriet en medeleven door de
wijk bij het nieuws van de
dood van Ahmed Lakhal in
maart. Ahmed was buurtvader en vrijwilliger bij BuurtWerkKamer De Verbinding.
Hij was altijd enthousiast en
op zoek naar verbinding. Op
12 mei kreeg Ahmed Lakhal
postuum een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet
voor Zuilen en Overvecht.
Zijn zoon Mohamed nam het
lintje namens zijn vader in
ontvangst. ‘Voor mij betekent
het heel veel dat mijn vader
zo’n eerbetoon krijgt. Toen hij
vorig jaar hoorde dat hij deze
koninklijke onderscheiding zou
krijgen, was hij diep onder de
indruk en blij verrast. Helaas
gooide corona roet in het eten
en werden ze niet uitgereikt.
We geven de onderscheiding
een mooi plekje waar we het
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altijd kunnen zien.’
Sunita Chote werkte samen
met Ahmed bij de BuurtWerkKamer: ‘Ahmed was de kartrekker van de buurtvaders rondom het Queeckhovenplein. Hij
was betrokken bij de buurtkinderen, de bewonersvereniging, de Werkgroep Zuilen en
ook de vrouwengroepen en de
dialoogdagen. Als iemand een
lintje verdiende, dan was hij
het.’ Daarnaast zette Ahmed
zich in rondom oud en nieuw
en organiseerde hij schoonmaakacties en wijkiftars in de
Ramadan maand.
Ook burgemeester Sha
ron
Dijksma sprak vorig jaar lovende woorden, toen ze Ahmed
toesprak omdat hij koninklijk
onderscheiden zou worden:
‘Bij dit alles gaat het belang van
de wijk voor u voorop. Net zo
makkelijk denkt u mee met de
initiatieven van anderen, pro-

beert anderen daarin mee te
krijgen en ondersteunt u hen
om deze initiatieven te laten
slagen. Daarmee bent u een
voorbeeld voor velen en ik vind
het zeer terecht dat Zijne Majesteit u heeft benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.’
Ahmed Lakhal zelf zei, eind
2020: ‘Ik vind respect naar iedereen heel erg belangrijk. Dat
is mijn doel als buurtvader: dat
iedereen, uit iedere cultuur,
gelukkig met elkaar samenleeft. Uiteindelijk zijn we geen
buitenlanders of Nederlanders. We zijn gewoon allemaal
mens.’
Onze wijk heeft één van haar
meest markante vaders verloren. We leven mee met zijn familie en dierbaren.
Met dank aan de familie Lakhal, Mitros, Sunita Chote en Jan
Timmer, woordvoerder van de
burgemeester.

In de rubriek van het Buren
netwerk vragen we deze
keer of je mee wilt denken
en doen in de wijk. We zoeken mensen die het buurtcomité Geuzenwijk willen
versterken, die mee willen
denken over verkeer in de
wijk, en die graag Zuilense
evenementen organiseren.
Buurtcomité Geuzenwijk
Het Van der Marckplein in
de Geuzenwijk wordt door
de wijkbewoners ook wel het
‘pauperplein’ genoemd. Daarom willen zij heel graag dat het
plein wordt opgeknapt. Het
nieuw opgerichte buurtcomité
Geuzenwijk heeft zich hard gemaakt voor het plein en een
eerste toezegging van de gemeente is binnen: binnenkort
worden er twee nieuwe speeltoestellen geplaatst.
Het buurtcomité zet zich ook
in voor andere kwesties in
de buurten Geuzenwijk en
de Rode Drie
hoek. Woon je
tussen de Vecht, Marnixlaan,
Adriaan van Bergen
straat en
Van Egmondkade en vind je
het leuk om mee te doen of
op de hoogte te blijven via
de nieuwsbrieven? Mail naar:
krachtvanzuilen@gmail.com.

Verkeer in de wijk
Wijkplatform Noordwest wil
graag een verkeerswerkgroep
vol doe
ners beginnen, zodat
we kunnen bijdragen aan verkeersveiligheid, doorstroming
en bereikbaarheid. Want er
spelen flink wat verkeerskwesties.
• Zo waren er in één week
twee ernstige ongevallen
op de Sweder van Zuylenweg. Be
woners willen de
maximumsnelheid verlagen naar 30 km/u.
• Eerder werd de Pionstraat
/ Prinses Irenelaan een 30
km/u gebied, mét drem
pels. De meningen over de
resultaten zijn verdeeld.
En daar wordt bus 4 nog
steeds gemist, omdat delen van de wijk nu ver van
bushaltes vandaan liggen.
• Op de Burgemeester van
Tuyllkade / Prins Bernhardlaan staat het verkeer
juist steeds vaker vast door
de bus.
• En voor het traject Marnixlaan - Sint Jo
sephlaan
- Cartesiusweg zijn de gemeenteplannen bekend:
het worden twee éénbaanswegen.

Zin om mee te doen en je tan
den erin te zetten? Mail naar:
wijkplatform@utrechtnoord
west.nl
SamenZuilen
Cultuur snuiven tijdens het
ZON-festival, de feestelijke Sinterklaasintocht, de vrolijke Sint
Maarten optocht en een oranje
Koningsdag. Geniet jij daar ook
zo van? Om deze evenementen in Zuilen in ere te houden,
is het nieuwe verbond Samen
Zuilen opgericht. SamenZuilen
organiseerde al de ‘Versier de
wijk en elkaar’-ac
ties van Koningsdag en de alternatieve
herdenking op 4 mei.
Houd jij van feestjes? En wil je
helpen om deze voor Zuilen te
organiseren? Kijk op www.zois
zuilen.nl/samenzuilen of mail
naar:samenzuilen@gmail.com.
Wil je altijd op de hoogte blijven van de activiteiten van het
Burennetwerk? Kijk dan op
www.facebook.com/groups/
burennetwerkzuilen en
www.zoiszuilen.nl
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Raad het plaatje

Een te hete huurwoning?
De zomer ligt op de loer en
zonnige dagen komen ons al
tegemoet. Dit kan gevolgen
hebben voor de temperatuur
in je woning. De Huurcommissie bepaalt wanneer er - als gevolg van aanhoudende hitte in
de woning - sprake is van een
gebrek en stelt dat een woning te warm is wanneer het
meer dan 300 uur warmer is
dan 26,5 graden, ondanks de
inspanning van de bewoner
om het koeler te maken. De
verhuurder is in dergelijke gevallen verplicht om het gebrek
op te lossen en als dat niet gebeurt kan de huurder naar de
Huurcommissie stappen om
huurkorting te vragen. Het is
verstandig dat de huurder de
verhuurder in de gelegenheid
stelt om van tevoren mee te
denken over een zo objectief
mogelijke meetinstructie, zodat achteraf geen discussie
ontstaat of de metingen niet
deugen óf onjuist zijn.

Weet jij waar dit is?
Als je de straat weet, mail
dit dan naar de redactie
(zuilendeelt@gmail.com)
met je naam, telefoonnummer en huisadres. We verloten onder de goede inzendingen weer een bloemetje.
Patrick van Hees was de
winnaar van het vorige
plaatje, dat was de plaquette op de Opstandingskerk aan de Prinses
Margrietstraat. Hij kreeg
een mooie bos bloemen.

Gezocht:
ouderen met verhalen
‘Achter de Geraniums’ is op
zoek naar ouderen die in het
zonnetje gezet moeten worden. Zij zullen geïnterviewd
worden over hun grote passie.
Dit kan van alles zijn: een leuke
hobby, een bijzonder verhaal,
een lievelingsrecept, een opvallende verzameling, en ga
zo maar door. En de uitkomst?
Een leuke dag en een mooie
productie over jouw verhaal.
Alle verhalen en filmpjes koken op de website. Ben of ken
jij iemand die het leuk lijkt om
hieraan mee te doen?
Mail naar:
info@achterdegeraniums.eu
Of bel Eva Doesborgh,
06-1330 3116
www.achterdegeraniums.eu

Meer informatie?
Huurdersorganisatie STOK
HO-STOK@hotmail.com

ADVERTENTIES

Ook adverteren?
Mogelijk vanaf
100 euro per keer
of 4x voor 350 euro.
Advertentie
60 x 40 mm.
Mail naar:
zuilendeelt@gmail.com
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Liefdevol maatwerk
030-737 02 02 WWW.SENSUITVAARTEN.NL

Als je
nog
lang
klachten
hebt
na corona…
TEKST MARGA SUTHERLAND

Sommige mensen houden
nog lang klachten nadat ze
corona hebben gehad. Veel
gehoorde klachten zijn: heel
moe, snel benauwd, geen
energie, angst, somberheid
en soms ook nog steeds geen
geur of smaak.
Als dat zo is, neem dan contact
op met je huisarts. Want die
klachten zijn echt serieus en je
huisarts neemt ze ook serieus.
Corona is een nieuwe ziekte,
dus we weten er nog niet zo
veel van. Maar door onderzoek
en ervaringen weten we in
ieder geval wel dat het het beste werkt om deze klachten met
verschillende mensen tegelijk
aan te pakken.
Om te beginnen verwijst de
huisarts je meestal door naar

de fysiotherapeut.
Voor fysiotherapeute Liesbeth
Braakman is dit inmiddels een
bekend gegeven. ‘We betrekken er ook vaak een diëtist bij,
want die kan heel goed adviseren wat voor voeding bijvoorbeeld helpt om meer energie
te krijgen. Dat geldt ook voor
mensen met overgewicht. Die
zijn misschien blij dat ze kilo’s
zijn kwijtgeraakt door de ziekte, maar ze moeten ook echt
goed eten om weer meer energie te krijgen.’
Zelf merkt ze dat bewoners
die met deze klachten bij haar
komen zichzelf geen rust gunnen. ‘Ze leggen zichzelf soms
zo’n druk op. Gezin draaiende
houden, een werkgever die
wensen heeft. Maar dat gaat
gewoon niet. Het leren accepteren dat hun lijf rust en

herstel nodig heeft, dat is vaak
het eerste wat ik met hen
oppak.’ Naast de lichamelijke klachten, tobben mensen
soms ook: ze voelen angst,
de ziekte lijkt maar niet weg
te gaan. Bij dit soort klachten
kan de huisarts ook de Praktijkondersteuner Geestelijke
gezondheidszorg (POH-GGZ)
inschakelen. Die helpt met het
verwerken van de angsten of
de somberheid.
Deze samenwerking tussen
huisarts, fysiotherapeut, diëtist en POH-GGZ blijkt te werken. Dus als je na je coronabesmetting nog steeds klachten hebt, blijf dan niet tobben,
maar neem contact op met je
huisarts.
Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl
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Verzot op Zuilen,
Prins Bernhardplein
Ajuin-beplant Prins Bernhardplein
waar zelfs de abri’s bloeien
een plek om van te zingen
warmgekleurde Jacobskerk
met haar romaanse daken
doet denken aan het Zuiden
GEDICHT INEKE WINNIPS

24

Zo is Zuilen

