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Zomer!
En ineens is het donker in de avond en is de natte zomer alweer
bijna voorbij. Gelukkig heb je dit leuke Zo is Zuilen magazine om
lekker te lezen, bijvoorbeeld op de bank onder een dekentje met
een lekker kopje koffie of thee erbij. Laat die herfst maar komen!
Met in dit nummer een kijkje in de Bethelkerk, een interview met
kunstenaar Daniël Roozendaal, een beschouwing over wonen in
Zuilen in de vaart der volken, met feiten en cijfers en weer veel
portretten van Zuilenaren.
Er staat niets over in dit magazine, maar het is wel een interessant
Zuilen-feitje: 150 kippen en hanen zijn weg uit Julianapark. Er was
veel overlast van de kippen en hanen. Afgelopen zomer zijn er dus
150 gevangen en weggehaald door de organisatie Hofganzen,
opgericht door Trizin Hof. Zij heeft een vogelparadijs gebouwd in
Drenthe waar de dieren de rest van hun leven mogen blijven. Er
zijn nog genoeg kippen overgebleven in het park. Mochten het er
weer heel veel meer worden, dan vangt Trinzin Hof ook deze op.
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
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‘Ik houd mijn hart vast
voor al die kinderen, die
de straat oversteken om
naar school te gaan’

OP DE VOORKANT:
‘Het is hier geen racebaan!’
Sanne Hoving (33) deed samen
met Suzanne Tamminga (39)
buurtonderzoek, raadpleegde de
gemeente en haalde vervolgens
handtekeningen op om de gemeente tot actie te dwingen iets
te doen aan de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Sweder van
Zuylenweg.
‘Kijk, in feite is iedereen politiek, als
het gaat om iets te willen doen voor
een veilige leefomgeving’, zegt Sanne vastberaden, als ze uitleg geeft
over een gevaarlijke verkeerssituatie in Zuilen. Op de Sweder van
Zuylenweg proberen sommige automobilisten steeds vaker de snelheid van hun auto uit, terwijl juist
deze straat veel fietsers en overstekende kinderen kent. Dit stukje Zuilen heeft in de laatste jaren veel jonge gezinnen naar Utrecht gehaald.
‘Ik houd mijn hart vast voor al die
kinderen, die de straat oversteken
om naar school te gaan. Dus ik ben
een actie begonnen.’
‘Gemeente Utrecht heeft deze
straat al langer in het vizier, maar
wij accepteren niet, dat ‘het signaal
herkend wordt’. Wij willen actie, en
liefst gisteren nog!’
Ferme taal, en gedeelde betrokkenheid, nu vele ramen voorzien zijn
van affiches, ‘Het is hier geen racebaan!’
Sanne: ‘Dan is nu de gemeente aan
zet. Vooral PvdA-raadslid Isik spoort
het college aan om de gevaarlijke
verkeerssituatie snel aan te pakken.
We hopen dat de gemeente snel
daadkrachtig optreedt.’
FOTO FANJA HUBERS
TEKST ERICK AUFDERHEYDE
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De Bibliotheek

Zwanenvechtlaan 4, www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen

ZIMIHC THEATER ZUILEN

Zuilen eet

		

DOOR PAO CHOI

BBR voor 6 personen

• 300 g vegetarische kipstukjes of
tofu naturel
• ½ eetlepel azijn,
• 2 theelepels donkere sojasaus
• vleeskruiden van de Aldi
• 1-2 eetlepels zonnebloemolie
• 1 grote ui in stukjes gesneden
• 3 teentjes knoflook fijngehakt
• 2 rijpe tomaten en 1 halfrijpe
tomaat in grove stukjes gesneden
• bosje selderij of 3 stengels
bleekselderij fijngehakt
• 2 bouillonblokjes
• 1 grote pot bruine bonen
• optioneel: kentjoer (poeder) en
1 Madame Jeanette peper
• 450-600 gram ongekookte rijst
• 1 struik andijve, gewassen en in
repen van 2 cm gesneden.
• 1 eetlepel olie
• 1 bouillonblokje en beetje zout
• 2 komkommers

We gaan weer beginnen!

De vakantie is voorbij. De bieb is eindelijk weer
open voor lenen, lezen, werken en studeren. En
voor activiteiten. Er is vast ook iets voor jou bij.
Kom je ook?
Kinderboekenweek  ’Worden wat je wil’
6 t/m 17 oktober
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, jij kunt worden wat je wil!  Kom zaterdag 9 oktober naar de workshops. Of doe de
speciale talentenspeurtocht.
www.bibliotheekutrecht.nl/kinderboekenweek
Even over morgen
Over welke vraag denk jij na? Waar ben je
nieuwsgierig naar? Stel je vraag aan wetenschappers van de Universiteit Utrecht of het UMC.
Misschien gaan zij wel met jouw vraag aan de
slag! Woensdag 6 oktober, 10.30-13.30 uur.
Informatiepunt Digitale Overheid
Heb je vragen over taal, digitaal, overheid, geld
en administratie, werk en inkomen, gezondheid
of wonen? Kom dan naar het Informatiepunt in
Bibliotheek Zuilen. Je krijgt er direct informatie.
Iedereen is welkom, ook als je geen lid bent van de
bibliotheek. Elke woensdag van 10.00-12.00 uur.
www.bibliotheekutrecht.nl/informatiepunt
Kom op verhaal in Zuilen!
Voor iedereen die van schrijven houdt of dat weleens wil uitproberen. Puur voor je plezier, niet
voor de resultaten! De bijeenkomsten staan los
van elkaar, je kunt zo aanschuiven. Elke laatste
dinsdag van de maand van 14.30–16.30 uur, vanaf oktober.
Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4, 030-286 1800
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl
www.bibliotheekutrecht.nl
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De Songbird Sessions

halen Utrechts muziektalent naar Zuilen
Bij ZIMIHC theater Zuilen kun je vanaf
september weer naar live muziek luisteren. En wat voor! Alleen de beste talenten uit ons stadsie vind je op de bühne.
‘Je hoeft allang niet meer naar de binnenstad te togen voor toffe live optredens,’ vertelt Yvonne Maatkamp van ZIMIHC theater
Zuilen. ‘Muzikaal talent staat te popelen om
weer zo veel mogelijk op te treden, zeker na
deze lockdown-periodes. En voor Zuilenaren is het makkelijk zo’n concert mee te pakken: heb je op vrijdagavond geen plannen?
Dan kun je zo in je eigen wijk van live muziek
genieten. Wat een feest!’
Met de Songbird Sessions halen IJSVOGEL
Records en ZIMIHC de meest fantastische
artiesten naar de wijk. Verwacht rock, singer-songwriter, psychedelische soulpop en
meer.
IJSVOGEL Records is een onafhankelijk platenlabel van jonge muzikanten die aanstormend talent willen ondersteunen. Ze zetten
in op muzikale en creatieve kruisbestuiving
om creatief Utrecht te versterken. Daarom
hebben ze de samenwerking opgezocht met
ZIMIHC, die zich al jaren inzet voor creatief
talent dat zich wil ontwikkelen en plezier
heeft in het maken van kunst.
Tijdens de eerstvolgende Songbird Sessions
op vrijdag 10 september kun je kijken naar
Ismene & Heavy Whipped Cream.
Meer informatie en tickets:
www.zimihc.nl/agenda
ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

In deze rubriek delen buurtbewoners herinneringen en een
recept met Pao Choi. Dit keer staat de Surinaams Hindoestaanse
Viveka (67) in de keuken.
‘Zelf woon ik niet in Zuilen, maar ik kom er elke week om
voor mijn dochter en haar vriend te koken. Nog voordat mijn
dochter hier in de wijk ging wonen, deed ik vaak voor mijn
moeder boodschappen bij de Surinaamse Toko De Waag.’
‘Ik ben zelf Surinaams Hindoestaans. Ik ben in Suriname bij
mijn oma van mijn moederskant opgegroeid. Van haar heb
ik leren koken met ingrediënten uit de natuur. We hadden
het niet breed, maar mijn oma was kok en ze kon met weinig
heerlijk eten bereiden. En zoals dat altijd gaat met familierecepten, geef je er later zelf een draai aan. Ik heb dan ook een
geheim ingrediënt voor de BBR die ik maak. BBR staat voor
Bruine Bonen met Rijst. Een nationaal gerecht. De Creolen,
de Javanen, de Chinezen en de Hindoestanen hebben zo hun
eigen ingrediënten. Voor ons Surinamers is het comfort food
en mijn dochters favoriet.’
‘Zij zit, net als ik vroeger, in het onderwijs en heeft het erg
druk. Elke week overleggen we wat zij en haar vriend graag
willen eten. Zij haalt dan van tevoren de boodschappen in
huis. En ik kom dan voor hen koken. Dat is erg gezellig, want
ik ben nu met pensioen en woon alleen. Ik help graag anderen. Ik kook graag en vind het leuk anderen iets te leren.
Dat kan koken zijn of Nederlands of rekenen. Ik ben van alle
markten thuis.’

Bereidingswijze:
1. Kook de rijst gaar.
2. Meng de kipstukjes of tofu met de
azijn, sojasaus en de kruiden.
3. Doe een flinke eetlepel olie in een
grote pan of wok. Fruit hierin de ui
glazig en voeg de knoflook er dan bij.
4. Voeg de kip toe en 1 verkruimeld
bouillonblokje. Bak het lekker aan.
5. Wanneer de kip of tofu goed zijn
doorgebakken kunnen de tomaten
en de selderij daarbij.
6. Strooi een theelepel kentjoer in de
pan met kip/tofu prut.
7. Dan is het tijd om de bonen inclusief vocht mee te laten koken. Vul
de pot met water en giet het water
in de pan. Laat het geheel op hoog
vuur een tijdje koken. Eventueel laat
je 1 Madame Jeanette in zijn geheel
meekoken.
8. Doe 1 eetlepel olie in een andere
wok. Verkruimel 1 bouillonblokje.
Voeg de gesneden andijvie toe en
roerbak deze kort.
9. Neem 1 komkommer en trek met
een vork strepen over de hele lengte.
Wanneer de komkommer rondom
‘gestreept is halveer je de komkommer in de lengte en snijd beide helften in plakjes.
10. Doe de plakjes in een kom. Strooi
er zout naar smaak over en sprenkel
daar witte azijn over. Schud goed om.
Serveer de kip prut samen met de
rijst, de andijvie en de komkommer.
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‘Hoe kan de kerk
bijdragen aan verbinding
met de wijk?’

Wonen en werken in de
duurzame Bethelkerk
TEKST GERJANNE VAN OORT FOTO’S BORIS SCHMIDT 		

Een kerk en een buurtklooster in één gebouw, en dat alles volledig energieneutraal.
Er zijn prachtige plannen
voor de voormalige Bethelkerk. De plannen zijn rond
en liggen er al bijna vijf jaar.
Helaas dreigt het vast te lopen op de zonnepanelen op
het dak, de gemeente weigert daar een vergunning
voor te verlenen.

‘Het is ontzettend
jammer, de
gemeente zou
eigenlijk moeten
staan juichen
voor ons plan’
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Annemarthe Westerbeek en Annemieke Schuur

Het bijzondere initiatief komt
van Kerk op Zuilen en de
Utrechtse community Blossom030. Het kerkgebouw
wordt gedeeltelijk tot woonruimtes
omgebouwd,
bedoeld om een modern buurtklooster te vormen. Een deel
blijft bestemd voor kerkelijke
vieringen. Kerk en Klooster op
Zuilen, zoals het gebouw gaat
heten, wil met behulp van zonnepanelen zelf de energie opwekken die nodig is om het gebouw te verwarmen, koelen en
ventileren.
‘Het begon allemaal toen Kerk
op Zuilen in 2017 ontstond uit
een fusie van de Bethelkerk en
de Oranjekapel’, vertelt Annemieke Schuur, voorzitter van
de kerkenraad bij Kerk op Zuilen. ‘Ondanks de samenvoeging was de Bethelkerk alsnog
te groot voor de gemeente.
Door een aantal creatieve
geesten werd toen bedacht:
we kunnen wel iets met dat gebouw.’

Iets betekenen voor de wijk
In totaal worden er tien woningen gerealiseerd in het
gebouw. ‘Drie koop- en zeven
huurwoningen’, zegt Annemarthe Westerbeek, die al zo’n
vijf jaar actief is bij deze kerkgemeente en net als Annemieke vanaf het begin betrokken is
bij het project. ‘Die huurwoningen zullen onderdeel zijn van
de kloostergemeenschap. De
koopwoningen vallen erbuiten, al hopen we natuurlijk dat
zij ook mee zullen doen. Het
streven is om ook twee woningen onder sociale huur te laten vallen, zodat iedereen een
kans heeft om er te wonen. De
woonruimtes zijn voor mensen
die graag iets voor de wijk willen betekenen. Van de bewoners wordt namelijk gevraagd
dat ze zich minimaal vier uur
per week als vrijwilliger inzetten voor de wijk. Dat kan van
alles zijn, net wat nodig is en
waar hun talenten liggen.’

Jochem Stuiver

Gemeente ligt dwars
Annemieke: ‘Destijds zijn we
enthousiast aan de slag gegaan met een bouwteam, architecten en een plan om de
financiering rond te krijgen, en
dat lukte. Toen haperde het op
de omgevingsvergunning vanuit de gemeente’, vertelt Annemieke. Omdat de Bethelkerk
een gemeentelijk monument
is, wordt er geen toestemming
verleend voor de zonnepanelen op het dak. ‘Hoe langer het
duurt, hoe duurder alles wordt,
want prijzen blijven stijgen.
Dan moet er een gat opgevuld
worden om alles opnieuw financieel rond te krijgen. Er is al
eerder zo’n gat opgevuld, dat
kan niet nog een keer.’
Drie V’s
Jochem Stuiver is sinds vorig
jaar als predikant verbonden
aan Kerk op Zuilen en was razend enthousiast toen hij over
de plannen hoorde. ‘Wat ik
leuk vind aan Kerk op Zuilen, is

dat ze een kerk willen zijn voor,
met en in de wijk. Het idee voor
de Bethelkerk past daar helemaal bij. Ik ben hier niet alleen
gekomen om de boel draaiende te houden, maar ook om
mee te denken hoe de kerk
bij kan dragen aan verbinding
met de wijk. Vaak is een kerk
een eilandje op zich, en dat is
zonde. Toen ik hier kwam, heb
ik uit het beleidsplan drie V’s
gehaald: verdiepen, verbinden
en vernieuwen. Dit sprak me
erg aan, het sluit aan op wat
wij als Kerk op Zuilen willen
uitdragen.’

Huiskamer in de wijk

In het gebouw wordt ook een
ruimte beschikbaar gesteld
voor de wijk, een ‘Huiskamer in
de wijk’. Jochem: ‘De ruimte kan
gebruikt worden voor allerlei
wijkactiviteiten, onder andere
rondom het thema duurzaam
leven. Hoe het precies vorm
gaat krijgen, hangt ook af van
de behoeften. Het idee is om

buurtbewoners actief mee te
laten denken over hoe die kamer van meerwaarde zou kunnen zijn. De V van verbinden
komt hier weer mooi terug.’
Hoop
Gaat Kerk en Klooster op Zuilen er komen? De initiatiefnemers hopen snel antwoord
op die vraag te krijgen. Annemieke: ‘Het is heel fijn als die
duidelijkheid er straks is. Als
het niet doorgaat, dwingt het
ons ook weer om na te denken: wat kunnen we dan wel
doen?’ Annemarthe verliest de
moed nog niet: ‘Ik denk dat de
gemeente er uiteindelijk niet
omheen kan, duurzaamheid
wordt een van dé items van de
gemeenteraadsverkiezingen
straks in maart. Wat dat betreft
ben ik redelijk hoopvol!’
Bethelkerk
Burgemeester Norbruislaan 1
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Letterlijk
Zuilen

Zuilen Ondiep GEZond

Boerhaaveplein 100
www.zuilenondiepgezond.nl

‘Zuilen vind ik de

		

mooiste en leukste
buurt van heel Utrecht’

In ‘Letterlijk Zuilen’ ga ik (verhalenfan en
medewerker van de Bibliotheek Zuilen)

In 2003 verhuisde Bekir met zijn
ouders vanuit Kanaleneiland naar
Zuilen: ‘Dat vond ik fijn. In 2003
was Zuilen nog heel erg rustig. Iedereen zei ‘hoi’ of ‘goedemorgen’,
ook mensen die ik niet kende. Dat
maakte me blij.’

op zoek naar boeken, lezers en schrijvers
in Zuilen. Deze keer drink ik thee met
Marischka Verbeek, eigenarese van
boekhandel Savannah Bay, in haar
speels overgroeide tuin.

TEKST MARISKA DE JONG-BAKKER

Het fietsenmakersvak heeft Bekir geleerd van zijn vader. In 2012
startte zijn vader de winkel op de
Zwanenvechtlaan. Bekir had plezier in werken met zijn vader. Toch
koos hij eerst een andere weg. Hij
volgde een ICT opleiding. Maar al
snel ontdekte hij dat stilzitten op
een stoel achter de computer niet
zijn ding was. Met zijn vader fietsen
repareren, daar lag zijn hart. Bekir
was 23 toen hij de winkel van zijn
vader overnam. Hij runt de zaak
nu samen met zijn zwager Kadir.

FOTO ILVY NJIOKIKTJIEN

‘Ik heb de boekenliefde van mijn moeder, zij
richtte ooit de dorpsbieb in Leersum op.’ In 1984
startte ze haar studie literatuurwetenschappen
en vrouwenstudies. Vanuit het kleinste studentenkamertje in de binnenstad, streek ze tien jaar
later neer in Zuilen.’
Onverwachts ondernemer
‘Ik kende Savannah Bay oorspronkelijk als vrouwenboekhandel via mijn studie. Het was een
vrijwilligers-collectief, en ik had een honger naar
praten over mooie boeken.’ Begin jaren negentig liep het animo terug en was het sluiten of
een overname. Marischka ging van vrijwilliger
naar eigenaresse. ‘Ik ben geen klassieke ondernemer, maar ik was gewoon verliefd op de plek
en kan goed een thuisgevoel creëren.’ Inmiddels is ze een spin in het web van de Utrechtse
boeken- en verhalenwereld. Ze coacht anderen,
sluit aan bij events en gaat uitdagingen niet uit
de weg.’
Verhalen vertellen
‘Ik had altijd al een hekel aan hokjes. Na de overname heb ik de term ‘vrouwen’ van ‘boekhandel’ afgehaald. Al snel was er een afdeling voor
homo-mannen. Het jaar daarna focusten we ons
op de literatuurcollectie. We kwamen overal opdraven met stands; anderen toen nog niet, wij
wel! We worden door de buitenwereld bestem-
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Een bezoek aan de fietsenwinkel Rasi van Bekir Cirik (32) op de
Zwanenvechtlaan 39 stemt vrolijk. Het is een kleine, gezellige
fietsenwinkel. Een fietsenmaker waar je bij binnenkomst al
voelt dat hij er alles aan gaat
doen om je snel te helpen. Het
lukt Bekir om 50% van de reparties nog dezelfde dag te realiseren. Daar is hij trots op.

peld als queer. Hoe kunnen we duidelijk maken
dat we van alle marken thuis zijn? De kern van
Savannah Bay is verhalen brengen die niet genoeg verteld worden.. of wel, maar net anders.
Die breedte ben ik nu weer aan het bewaken.’
De oorspronkelijke stichting bleef als partner
verbonden. ‘Dat waarborgt het idealisme-, en
zorgt dat we zoveel kunnen organiseren. Idealisme is nu overigens weer in, maar toen niet!
Het is leuk om mensen bij ons in de winkel aan
het goede verhaal te helpen, en dat ze elkaar in
het pand kunnen ontmoeten’.
Zuilen herontdekt
Heel lang woonde Marischka als een soort
forens in Zuilen. Dat veranderde door corona.
‘Ik ging thuiswerken en we gingen bezorgen. Ik
werd een buurtmoeder voor pakketjes in mijn
wijk. Met bezorgen leer je de wijk kennen. Ik
merkte dat het echt veel deed… mijn straat is
steeds leuker geworden! Er is contact met buren, en mensen blijven langer praten. Mijn buurman heeft net zo’n tuin als ik, maar hij zet een
bankje voor de deur. Dat is dat Utrechtse. In de
straat van de boekhandel is dit gevoel helaas
afgenomen. Ik mis nog wel een echt community-iets pal in mijn buurt. In het Julianapark heb
je bijvoorbeeld het Antje Drijver plantsoen en
laatst was er Midzomergracht. Dat soort dingen
vind ik dus heel belangrijk.’
www.savannahbay.nl, Telingstraat 13.

Bekir start zijn dag met het
buitenzetten van zijn nieuwe
en tweedehands fietsen.
Zo
maakt hij ruimte in zijn werkplaats voor de twintig fietsreparaties die hij dagelijks doet.
De grootse uitdaging is om alle afspraken op tijd na te komen. Kenmerkend voor Bekir is dat hij zich
weet te verplaatsen in zijn klanten:
‘Ik denk mee. Snap dat je fiets belangrijk is. Mijn klanten snel helpen en blij maken dat maakt mij
ook blij.’
FOTO JEROEN KNEVEL

Fietsenwinkel Rasi
Zwanenvechtlaan 39
3553 GK Utrecht
06-5775 2602
www.rasifietsen.nl

TEKST BEPPIE SPRUIT
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TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER

j
Joop Zoetemelk en Jan Janssen
Thomas à Kempisweg

PORTRETFOTO CAS SLAGBOOM

Kunstenaar
in beeld

We
ontmoeten
Daniël
Roozendaal (36) niet zoals bedoeld in zijn atelier
in het Hof van Cartesius,
maar online. Deze digitale
manier werkt prima voor
een persoonlijk gesprek
en. Achter hem prijkt zijn
werk aan de muur boven de
bank: verschillende ‘borreldrank’ glazen in een grafische, strakke compositie
zonder kleur.
Daniël is Utrecht ‘born & raised’. De weg naar het kun-
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stenaarschap was er een van
volharding en geloven in jezelf. ‘Ik wist op de basisschool
al dat ik dit wilde.’ Drie keer
deed hij toelating aan de HKU
voor Visual Communication,
ook wel ‘Illustratie’: ‘Het heeft
ook met leeftijd te maken, of
je eraan toe bent.’ Als illustrator en beeldend kunstenaar timmert hij inmiddels
hard aan de weg. ‘Ik maak
illustraties voor kranten en tijdschriften. Maar ook voor flyers
en posters. Vaak werk ik seriematig en in rustige tijden werk
ik aan mijn eigen projecten.’

Julianapark
Een van zijn initiatieven draait
om het Julianapark. ‘Een vriendin van mij woont vlakbij het
park. Ze wees mij op Noordwest-begroot om een plan in
te dienen, en dat heb ik gedaan. Vroeger heette het park
‘De tuin van Kol’, waardoor ik
me realiseerde dat ik vrij weinig wist van de geschiedenis
van het Julianapark. En dat
terwijl ik er regelmatig vertoef.
Het is heel interessant en toch
zo’n onbekend verhaal. En ik
werk er om de hoek! Het Hof
van Cartesius, waar mijn atelier is, ligt aan de andere kant
van het spoor. Daarbij zat ik in
een periode met weinig werk
dus dacht: ‘Laat ik daar een
concept voor maken!’ Als kunstenaar moet je tegenwoordig
ook ondernemer zijn.’
Hij maakt in zijn werk veel
grote portretten: ‘Dat is mijn
expertise!’ En ook bij ons in
de buurt! is zijn werk te zien.
Misschien ken je ze wel: de

Het beeld van Jan Kol in het Julianapark

Beeldend kunstenaar
Daniël Roozendaal

portretten van tourwinnaars
Joop Zoetemelk en Jan Janssen
aan de Thomas à Kempisweg.
Zo groot en zo pontificaal, dat
paste niet in het park, vond hij.
‘Ik heb dus besloten om het
portret kleiner te maken en te
combineren met het verhaal
van bankier Jan Kol.’ Vijf plannen kregen budget van Noordwest-begroot, en ook Daniël
mocht zijn idee gaan uitvoeren.

‘Dat zou wel een
droomklus zijn
voor mij!’
Inspiratie en research
Inspiratie komt voor Daniël
van alle kanten. Heeft hij een
idee, dan doet hij research.
‘Om te beginnen ga ik op onderzoek uit. ik lees alles wat ik
kan vinden op internet en dan
kom je op interessante paden
en dwaal je soms ook af van de
kern. Uiteraard check je of het
verhaal, de man erachter, wel
oké is. Daarna is het een kwestie van doen, aan de slag gaan.’

Daniëls stijl kenmerkt zich
door het gebruik van meerdere kleurvlakken en lijnen die
als het ware over elkaar heen
liggen. ‘Mijn werkproces heb
ik inmiddels aardig gestroomlijnd.’
Dit begon met een serie van
elf portretten van grote wielrenners, waaronder die van
de tourwinnaars Joop & Jan
(2015). Later maakte hij voor
Trouw het portret van Derk
Wiersum (2019) na de moordaanslag, Wiersum was veel
minder bekend en ook minder
karakteristiek dan bijvoorbeeld
Joop Zoetemelk. Daniël legt uit
dat bekendheid meespeelt bij
het maken van zo’n speciaal
portret.
‘Door meerdere malen het
hoofd in verschillende kleuren
en gradaties van doorschijnendheid apart af te drukken,
ontstaat de compositie. Daarvan maak ik diverse vlakken en
vormen, en dan begint het proces van bijschaven, weghalen,
toevoegen en inkleuren.’
Daniël werkt vanaf fotomateriaal, maar bij zo’n oud persoon
als Kol is er minder beeldmateriaal om uit te kiezen, alleen wat oude foto’s. ‘Als het

kon, zou ik een positie van het
hoofd kiezen, die ik interessant
vind, maar dat is met oud analoog materiaal niet altijd haalbaar. Tegenwoordig doe ik dit
hele proces ook allemaal digitaal.’
Toekomstwensen?
‘Mijn ambities? Werken in opdracht en dan nog een aantal
mooie muurschilderingen op
mijn naam.’
Zo maakte hij eerder voor
Trouw verkiezingsposters van
alle lijsttrekkers. Als we doorvragen komt de tweede liefde
van Daniël naar boven: ‘Ik heb
veel met sport en ben bezig
geweest met een serie over vijf
nieuwe olympische sporten. Ik
zou het supermooi vinden als
ik voor zo’n project zou mogen
werken… of de winnaars zou
mogen portretteren. Dat zou
wel een droomklus zijn voor
mij!’
www.Daniëlroozendaal.com
Ben of ken jij ook een
kunstenaar die kleur
geeft aan onze wijk? Mail:
zuilendeelt@gmail.com
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‘We hebben
vrijwilligers
Wil jij stoppen met roken?
En woon je in Zuilen of Ondiep? Doe dan
mee met de Wijkchallenge!
Je kunt je aanmelden via
www.zuilenstopt.nl of www.ondiepstopt.nl.
Na je aanmelding word je door ons gebeld.
Wat is de Wijkchallenge?
De Wijkchallenge bestaat uit een groepscursus van
7 bijeenkomsten. De wekelijkse bijeenkomsten
duren 1,5 uur. Tijdens de derde bijeenkomst stop
je gezamenlijk met roken. Daarna word je begeleid
tijdens de eerste uitdagende weken. De cursus
vindt tegelijkertijd plaats in Ondiep en Zuilen: wie
heeft straks de meeste stoppers?
Wanneer en waar is de groepscursus in Zuilen?
Op de donderdagen 7, 14, 28 oktober 2021.
4, 11, 18, 25 november 2021.
Van 19.30 tot 21.00 uur.
Locatie: Buurthuis Zuilen,
Sint-Ludgerusstraat 251, Utrecht.
Waarom meedoen?
Stoppen in een groep, met buurtgenoten, is makkelijker dan alleen! Twijfel je? Neem dan contact
op met preventiemedewerker Maria van Rooij
(06-1507 3995) of je huisarts om je twijfels te
bespreken en voor dat extra steuntje in de rug.
‘Dat je ineens het gevoel hebt, ik woon in een
soort dorp met mensen die ook zijn gestopt en
die weten dat ik ben gestopt, dus dat helpt wel.’
Utrechtse deelnemer, 55 jaar.

nodig; Utrechters
die ons helpen
om het volgende
jubileum te
halen!’

De Culturele Ontspannings Vereniging Geuzenwijk is jarig!
Ron van Essen (55) en dochter Cheryl van Essen (29) houden met het bestuur buurthuis C.O.V. draaiende en interessant voor buurtbewoners.
Vader en dochter, tegelijk: ‘We hebben vrijwilligers nodig; Utrechters die
ons helpen om het volgende jubileum te halen!’
De C.O.V. is opgericht in juli 1945 om de mensen na de oorlog een ‘verzetje’
te geven. Omdat feesten nog steeds niet voluit kan, is de feestweek, ter ere
van het 75-jarig jubileum, nogmaals uitgesteld, nu naar 2022. Wel kun je weer
langs bij het Hugohuis, een verrassend leuke plek die verstopt zit achter de
gevels van de Kenaustraat. Ook buurtwerkkamer De Verbinding is daar sinds
kort te vinden.
COV is een buurthuis in zelfbeheer, feestlocatie, judoclub, linedance- en
carnavalsvereniging inéén.
Ron bracht ooit zijn dochter naar de judo, Cheryl was zo succesvol, dat zij nu
zelf alle judolessen verzorgt. ‘Wij hebben ruim 500 leden. Zij steunen ons en
genieten van onze laagdrempelige activiteiten.’
‘Buurtgenoten Wim en Alie Cozijn zijn vanaf het begin (!) actief, en het feit dat
wij al 25 Gouden Dommetjes verdiend hebben, zegt genoeg. Dan is duidelijk
dat onze vereniging iets toevoegt. Op naar de volgende 75 jaar!’
Nieuwsgierig? Vrijwilliger worden? Ga naar de C.O.V. Facebook pagina en
neem contact op. Of ga op bezoek: Kenaustraat 42a.
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Utrecht

Zuilen in de vaart
der volkeren

Noordwest
02.1 Pijlsweerd
02.2 Ondiep, 2e Daalsebuurt
02.3 Zuilen-west
02.4 Zuilen-noord en -oost

Zuilen

Deel 1: de feiten en cijfers

In Zuilen-west wonen hoger opgeleide mensen, vooral

TEKST RONALD BESEMER

alleenstaanden, met een minder diverse achtergrond

FOTO RENATE BEENSE

Het gaat goed met Zuilen.
Vergeleken met nog maar
enkele jaren geleden is de
reputatie van de wijk sterk
verbeterd. Maar er zijn ook
zorgen. In dit artikel aandacht voor feitelijke gegevens.

en vooral nieuwe bewoners.
Soms gaat deze gentrificatie
ten koste van de oorspronkelijke inwoners. Een ontwikkeling
met voordelen en nadelen. Laten we eerst kijken naar enkele
feiten en cijfers over de wijk en
die vergelijken met de stad.

Zuilen gentrificeert

Bevolkingssamenstelling

Het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen in Zuilen harder gestegen dan ze in de rest van de
stad gemiddeld doen. Namelijk
25 tegen 20 procent. Een huis
in Zuilen wisselde vorig jaar na
24 verkoopdagen van eigenaar
maar halverwege 2021 zijn dat
nog maar 20 dagen, hetzelfde
als normaal is in Utrecht. Zuilen is dus in trek en Zuilen ‘gentrificeert’: de prijzen van koopen huurwoningen stijgen, er
wordt van alles vernieuwd,
er komen voorzieningen bij

In Zuilen wonen iets meer dan
24.000 mensen, dat is 15 procent van Utrecht. Opvallend is
dat er sprake is van een bevolkingsgroei van 5,9 procent in
het noorden en oosten van Zuilen en een afname van de bevolking met 5,6 procent in Zuilen-west. Traditioneel verdeelt
de gemeente Zuilen in deze
twee subwijken – zie kaartje. In
het westen van Zuilen wonen
veel alleenstaanden, veel meer
dan in het noorden en oosten
en relatief gezien ook meer
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dan in heel Utrecht. Zoomen
we in op de bewoners,dan
leven er in het westen vooral jongere mensen tussen 18
en 34 jaar en in het noorden
en oosten is de meerderheid
tussen 27 en 44 jaar. In Zuilen-west wonen voornamelijk
mensen met een Nederlandse
achtergrond en weinig mensen
met een Marokkaanse, Turkse
of andere achtergrond. Dat is
anders in het noorden en oosten, waar een kleine meerderheid Nederlands van origine is
en meer dan 20 procent Turks
of Marokkaans.

Welbevinden
Er is meer interessante informatie. Zo zeggen de mensen
in het noorden en oosten van
Zuilen gelukkiger en tevredener met hun leven te zijn dan
de inwoners van Zuilen west.

Misschien komt dat doordat
mensen uit het westelijke deel
zeggen slechter rond te komen
van hun inkomen in de afgelopen jaren. Problematiek die
men in het noorden en oosten ook heeft, maar die daar
eigenlijk altijd al bestaat. Nog
één vergelijking: in Zuilen-west
is de helft van de bevolking
hoog opgeleid en de andere
helft laag tot middelbaar, wat
hetzelfde beeld is als in heel
Utrecht, maar in Zuilen-noord
en -oost is de verdeling laag,
middelbaar en hoog opgeleid
in drie bijna gelijke partjes verdeeld.

Waardering voor de buurt
Hoe ervaren Zuilenaren hun
omgeving? In west geeft men
de buurt een 7,3, precies het
gemiddelde dat de Utrechter
zijn buurt geeft, maar in het

noorden en oosten beoordeelt
men de buurt lager met een
6,5. Over speelgelegenheden
en de openbare ruimte denkt
men juist in noord en oost positiever dan in het westelijke
deel van de wijk. De nabije culturele voorzieningen worden
in Zuilen gelijk gewaardeerd
als in de rest van de stad, maar
in het westelijke deel doet men
veel vaker mee aan cultuur
dan in noord en oost. Over de
waardering van sportvoorzieningen bestaan geen nauwkeurige cijfers, maar die is in
heel Noordwest Utrecht bijna
gelijk aan de rest van de stad
(gemiddeld 65 procent van de
bewoners is er tevreden over).
In Zuilen-west voelt men zich
iets veiliger dan in noord en
oost, maar in dit laatste deel
van Zuilen was dat gevoel lange
tijd veel slechter dan het nu is.

Kortom: in sommige opzichten groeit Zuilen net zo hard
als de stad (of zelfs harder) en
op andere vlakken blijft de wijk
achter. In het westelijke deel
wonen hoger opgeleide mensen, vooral alleenstaanden,
met een minder diverse achtergrond, maar in het noorden
en oosten is het welbevinden
op een iets hoger plan. En daar
groeit die gelukkige bevolking, in het westen van Zuilen
krimpt die.
Deel 2 verschijnt in het volgende magazine en zal gaan over
de meningen van bewoners en
opinies van experts.
De gegevens zijn gebaseerd op de
Utrecht Monitor van de gemeente
Utrecht (zie utrecht-monitor.nl) en
de Buurtverkenner van Punt Makelaars die cijfers van NVM gebruikt.
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St.-Winfridusstraat

j
Een stukje
geschiedenis
van Zuilen

TEKST WIM VAN SCHARENBURG FOTO HET UTRECHTS ARCHIEF

Voor een beschrijving van de St.-Winfridusstraat ‘van toen’ gaan we aan de wandel
alsof het 1938 is. We lopen vanaf de St.-Willibrordusstraat.
Op nummer 1 zat de sigarenwinkel van J. de
Groot, die de winkel heel toepasselijk ’t Hoekje
heeft genoemd.
Op nummer 13 woonde Van Rossum, de
Sinterklaas van buurtvereniging ‘St.-Winfridus’.
Op nummer 20 had Danvers zijn verkooppunt
van staatsloten. Ook had hij een bestuursfunctie in het Zuilens Fanfare Corps. Op nummer 26
woonde een vertegenwoordiger in lampenkappen, een van de weinige buurrtbewoners die
een auto had. Toen hij, gedwongen door een
regenbui, de auto aan de verkeerde kant van de
straat parkeerde, kreeg hij prompt een boete.
Op nummer 30, woonde Wischhoff. Hij was vanvan 1950 tot 1960 voorzitter van de buurtvereniging.
We steken de Edisonstraat over. Aan de oneven
kant, de rechterkant, zat de melkwinkel van
De Ruig, die nog met een hondenkar ventte.
Later kwam in deze winkel autobedrijf Stam.
Aan de even kant zat een vestiging van de Coöperatie ‘Oostenburg’ in ‘kruidenierswaren’.

Nummer 44 was van de bekendste winkelierster van de straat: ‘Vrouw Van Geelen’. Zij verkocht stukjes duimdrop of ander lekkers dat zij
los verkocht. De verveloze deur nodigde niet
echt uit tot een bezoek. Eenmaal binnen ging
je rechts de winkel in, die nog het meest leek
op een gewone huiskamer. Op een soort tafel
stonden allerhande schoteltjes waaruit je kon
kiezen: duimdrop of duimdrop of duimdrop.
Soms koos je voor zoethout.
‘De goedkope winkel’, (in levensmiddelen) was
van Adr. Klabbers op nummer 54. Deze zat op
de hoek van de Balderikstraat. Aan de overkant
van de straat, op nummer 77, zit fotograaf G.W.
Heidenis.
We zijn bij de Balderikstraat aangekomen, het
einde van de St.-Winfridusstraat.
Meer weten over de St.-Winfridusstraat en/of
Zuilen: www.museumvanzuilen.nl.
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.

Liefde voor huisdieren, dat is de
drijfveer van Bianca (47) en Robbert
(50) Leijgraaff van de Dierenvoedselbank in Zuilen.
In 2014 startte Bianca met haar man
Robbert de Dierenvoedselbank. In dat
jaar sloeg de crisis toe in Zuilen. Vooral de bouw werd getroffen. Bianca liep
met haar hond door de wijk. Ze maakte
praatjes met bewoners: ‘Veel mensen
verloren hun baan en kwamen daardoor in de schuldhulpverlening.’
Bianca en Robbert wonen al 26 jaar in
Zuilen. Ze kennen de buurtbewoners.
Ze hoorden dat veel mensen tijdens
de crisis afscheid moesten nemen van
hun huisdier. Bianca: ‘Natuurlijk begin
je niet aan een huisdier als je niet rond
kunt komen. Maar veel mensen hebben al een huisdier. Ga je dan aan je
kinderen uitleggen dat de hond weg
moet, omdat er geen centjes zijn?’
Voor veel alleenstaande ouderen is het
uitlaten van de hond beweging en een
ontmoeting met buren.
Bianca en Robbert wilden helpen en
gingen op zoek naar mogelijkheden.
Vanuit hun tuinschuurtje maakten ze
een start met de Dierenvoedselbank.
Bianca: ‘Vanwege de grote aanloop
was dat niet ideaal. Er kwamen veel
mensen over de vloer in ons huis.
Bianca weet wat ze wil en gaat daar
dan 100 procent voor. Ze is niet voor
een gat te vangen. Ze klopte aan bij
de gemeente, de Dierenbescherming,
de voedselbank, Stichting DierenLot
en heel veel fondsen. En het is gelukt. Iedereen die van de voedselbank
gebruik maakt, kan nu ook naar de
Dierenvoedselbank.
FOTO JEROEN KNEVEL
TEKST BEPPIE SPRUIT

‘Mensen in nood kunnen
gebruik maken van de
Voedselbank, maar voor
hun huisdieren was er niks‘
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht
Burgemeester van Tuyllkade 142, Utrecht
info@dierenvoedselbankutrecht.nl
www.dierenvoedselbankutrecht.nl

Meer dan 300 historische verhalen over Zuilen
vind je op www.zoiszuilen.nl.
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Beweging
in de buurt
TEKST ADY HOITINK, stichting Kracht van Zuilen FOTO’s HARRY SMITTENBERG

Het coronavirus is nog niet weg, helaas. Maar de lockdown
en de sociale ontwrichting van afgelopen jaar komen hopelijk
niet meer terug. We zullen vast wel met corona leren omgaan,
een beetje zoals met de jaarlijkse griepepidemie. Als we de
schade opmaken, is die niet alleen economisch. Alle kleine bee
tjes helpen om als wijk terug te veren en economisch, sociaal,
lichamelijk en geestelijk te herstellen.

Alle medewerkers van het Wijkbureau poseren trots voor hun nieuwe locatie

Een wijk veilig houden doe je met elkaar!
Utrecht: een veilige stad voor iedereen

Utrechters zijn trots op hun stad. Ze zijn vaak
ondernemend en initiatiefrijk. Veel inwoners
doen vrijwilligerswerk en praten regelmatig
mee over de toekomst van hun buurt, komen
met initiatieven en zorgen dat de buurt er verzorgd uitzien. De wijk Noordwest/Zuilen mag
zich gelukkig prijzen met zoveel inwoners die
vinden dat veiligheid niet alleen een zaak van
de overheid is. Zij voelen zich verantwoordelijk
voor hun eigen wijk, buurt en straat.
Alerte buurt
Wij kunnen als gemeente of politie niet
overal tegelijk zijn. In verschillende straten
hebben bewoners zelf het initiatief genomen
om
(veiligheids)informatie
of
verdachte situaties te delen via Burgernet of bijvoorbeeld WhatsApp- of Signalgroepen, Nextdoor, Veiligebuurt-app of andere social media. Op de website www.AlerteBuren.nl en
www.wabp.nl zie je of er in jouw straat al een
groep actief is.
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Het wijkbureau is verhuisd!
Je vindt ons vanaf nu in De Speler in Ondiep.
Direct naast het Wesley Sneijder sportpark.
Heb je een vraag over of idee over je straat,
buurt of wijk? Kom dan langs of neem contact
op met het wijkbureau. Het wijkbureau is doordeweeks open van 9.00 tot 12.00 uur.
De Speler, Thorbeckelaan 18B, Utrecht.

Haal lokaal, want je vindt
het in Zuilen
Hoe belangrijk je eigen wijk
en haar voorzieningen zijn,
merkten we goed tijdens de
lockdown. Toch hadden vooral supermarkten en postorderbedrijven voordeel bij de
coronacrisis. Veel winkels en
horecazaken in de wijken gingen (bijna) op de fles. Als we
de ondernemers en werkgelegenheid in de wijk willen

houden, zullen we ook bij hen
moeten kopen. Gelukkig bedachten veel ondernemers
nieuwe diensten. Zo bezorgt
bloemenkiosk Smitjes je eens
in de twee weken een plukboeket aan huis. Vraag maar eens
meer info over dit abonnement bij Dennis aan de kraam.
Om alle wijkondernemers te
steunen, maakten we als bewonersstichting zelf leuke rode
herbruikbare tasjes. Onderne-

mersfonds Zuilen sprong bij
voor de kosten. De leus erop?
‘Je vindt het in Zuilen!’
Burenhulp en sociaal contact
Meteen in maart 2020 begonnen wijkbewoners Coronahulp
Zuilen. Daaruit ontstond enkele maanden later de dienst
van Burennetwerk Zuilen voor
burenhulp en sociaal contact.
Nu, een jaar later, zijn er maar
liefst 160 vragen van buren uit

Contactgegevens voor hulp en veiligheid
Telefoon: 14 030
Bij spoed: neem altijd contact op met de
politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44.
Overlast melden via de app
De gemeente Utrecht heeft de app Slim Melden
ontwikkeld. Download deze op je mobiel of ga
naar de website www.utrecht.slimmelden.nl
Wijkteam Veiligheid
Utrecht Noordwest

Zo is Zuilen

19

Dagelijkse porties wijknieuws vind je op www.zoiszuilen.nl
en op de Facebookpagina van BurennetwerkZuilen.
Zuilen ‘gematcht’ door de vier
vrijwillige
buurtverbinders.
Boodschappen doen wordt niet
zo vaak meer gevraagd, maar
een wandelmaatje, klushulp
of tuinhulp des te meer. Als
je je aanmeldt op de website
Burennetwerkzuilen.nl,
koppelen Saida, Jacobi, Nieke
of Rianne jouw vraag of aanbod aan een andere Zuilenaar.
De vier ‘matchmakers’ kunnen
zelf ook nog wel twee maatjes
gebruiken. Dus als jou dit matchen ook leuk werk lijkt (2-4
uur per week), mail dan naar
krachtvanzuilen@gmail.com.
Op Burendag (25 september) flyeren we in Rokade om
nog meer bekendheid te geven aan de burenhulp-service.
Als je langskomt, geven we je
meteen zo’n leuk rood Zuilentasje mee!
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Groen moet je doen
Veel mensen hebben ervaren
hoe belangrijk een groene omgeving is. Dat leidde tot gave
initiatieven in Zuilen. Ik schreef
er in het juninummer uitgebreid over. Inmiddels zijn er
weer initiatieven bij. Zo hebben
bewoners een plan ingediend
om het Grootmeesterplein in
de Schaakwijk te vergroenen.
En tekenen ontwerpers op dit
moment voorstellen om het
aftandse Van der Marckplein
naast nieuwe speeltoestellen
ook een gezelligere en groenere inrichting te geven. In
oktober volgt een eerste overleg met de nieuwe buurtcommissie Geuzenwijk. Als
je interesse hebt, mail naar:
krachtvanzuilen@gmail.com.

Zuilen Samen Groen-dag
Op 30 oktober organiseren
we met Stichting Present weer
een Zuilen Samen Groen-dag.
Vrijwilligers nemen dan tien
tuinen onder handen van Zuilenaren die dat zelf niet meer
kunnen. Wil je dan ook helpen
tuinieren? Je opgeven kan bij
Debora Vogelenzang:
info@presentutrecht.nl.

is toch niet mijn ding. Dat geldt
voor meer mensen. We zagen
dan ook niet alleen veel nieuwe groene initiatieven, maar
ook nieuwe beweeggroepen
ontstaan of naar buiten treden. Naast de dierenweide, de
hardloopgroep en de jeu-deboules vereniging, staat het
Julianapark inmiddels ook vol
met bootcampers, Afrikaanse
dansers, capoeira-groepen en
buurtkoren.
En dit is hopelijk nog maar het
begin. Zo kun je sinds kort ook
elke dinsdagmiddag meedoen
met een groepje wandelaars
vanuit Buurthuis Zuilen. In
Stadstuin Zuilen is een groepje mensen gezellig samen met
moestuinieren begonnen. Beide initiatieven worden begeleid door Zuilense vrijwilligers.
Onderzoekers van Radboud
Universiteit lopen in september met bewoners door Geu-

zenwijk en de Driehoek om te
kijken hoe de omgeving verbeterd kan worden. Door fysieke en sociale ingrepen kan
een omgeving immers veel
‘beweegvriendelijker’ worden.
Denk aan bankjes, speeltoestellen, kunst en groen. Ook
wijkorganisaties zoals DOCK,
gezondheidsdiensten, buurtteam en bewonersorganisaties
wisselen ideeën en plannen uit
om de hele wijk beweegvriendelijker te maken. Wat willen
bewoners zelf doen in de parken, groenstroken, buurthuizen en andere ontmoetingsplekken in de wijk? Als je hulp
nodig hebt om je eigen idee
te verwezenlijken, kun je onder meer terecht bij de sociaal makelaars van DOCK of de
beweegmakelaars van Sport
Utrecht.

Kijk voor actueel nieuws op
www.zoiszuilen.nl

Kom in beweging!
Veel mensen zijn eenzamer
dan voorheen, soms ook wat
angstiger. Beweging is niet alleen iets dat je met je lichaam
doet. Samen lachen, een kaartje leggen, je laten ontroeren
door een mooi lied of een raak
toneelstuk… Je kunt op veel
manieren in beweging komen.
In Zuilen hebben we veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, samen mooie dingen
te maken en van cultuur te genieten. Plekken als Buurthuis
Zuilen, het ZIMIHC theater, De
Nijverheid of de sportclubs
kunnen niet wachten om jullie
allemaal weer te ontmoeten! Je
kunt er ook zelf dingen organiseren. Wil je bijvoorbeeld zelf
wel eens optreden, dan kan
dat in de foyer van ZIMIHC in
het Vorstelijk Complex.

&

Beweegvriendelijke wijk
Groen helpt ook voor je gezondheid. Het geeft je rust en
een reden om in beweging te
blijven. Juist beweging kwamen heel veel mensen in de
lockdown tekort. Zelf startte ik
op de Ommetjes-app van de
Hersenstichting de Zuilense
Ommetjes-groep, die al gauw
meer dan honderd leden had.
Maar in mijn eentje wandelen,
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AFVALLEN
TEKST EN FOTO MARGA SUTHERLAND

John van der Steen, Kees Ruitenberg, Monica van Rooijen en Safia Karimi van de wandelclub
FOTO’S BEPPIE SPRUIT

Raad het plaatje
Weet jij waar dit is?
Als je de straat weet, waar dit mooie poppetje staat, mail dit dan naar de redactie (zuilendeelt@gmail.com) met je naam, telefoonnummer en huisadres. We verloten onder de
goede inzendingen weer een bloemetje.

In de wandelclub die wekelijks vanuit Buurthuis Zuilen vertrekt, zitten allerlei
verschillende mensen. Zoals
John van der Steen, Kees Ruitenberg, Monica van Rooijen
en Safia Karimi. Safia loopt
eigenlijk elke ochtend al met
iemand. Allebei met een afvalgrijper (‘zo’n knijpding’)
en een vuilniszak. Tijdens
hun rondje prikken ze heel
wat afval bij elkaar. Ze lopen
alle vier om te werken aan
hun gewicht. Want ze willen
afvallen.

Marleen Karssen won met de vorige ‘Raad het
plaatje’ een mooie bos bloemen. Ze vertelde
dat ze nog nooit een prijs gewonnen heeft.
Het vorige plaatje was de klok op de Amsterdamsestraatweg tegenover het voormalige
Museum van Zuilen.

Kijk voor Zuilen nieuws op
www.zoiszuilen.nl

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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Jij bent goed bezig!

Liefdevol maatwerk
030-737 02 02 WWW.SENSUITVAARTEN.NL

Kees is al eens in een jaar 20
kilo afgevallen. Bij hem begon
het nadat zijn zus hem had gewaarschuwd. ‘Ze zei: het gaat
met jou de verkeerde kant uit’.
Kees haalde vuilniszakken vol
snoepgoed, koekjes en chips
uit zijn kasten en gooide het
weg.

John werd na een ernstig ongeluk niet meer dun. Zeven
maanden liggen in het ziekenhuis en medicijnen, maakten
van hem een dikke man. Ook
hij heeft ervaring met flink gewichtsverlies: ‘In drie maanden
raakte ik 18 kilo kwijt’.
Alle vier weten ze hoe makkelijk daarna de kilo’s er weer aan
komen. Monica verloor 21 kilo
dankzij een acht maanden durend programma via Reinaerde. ‘Maar na die acht maanden
stopte het en miste ik de gezelligheid en de steun’.
De enige die nog niet is afgevallen is Safia. Ze is al negen
maanden bezig met gezond
eten en veel bewegen, maar er
gaat niets af. Volgens haar diëtist moet ze juist wat meer en
wat vaker op de dag eten, dan
blijft haar motortje aan het

werk om calorieën te verbranden. Ze vindt het eng om dat te
proberen, want ze is bang dat
er juist kilo’s bij komen.
Afvallen is niet makkelijk, het
is moeilijk om te blijven volhouden. Dat weet iedereen
die daarmee bezig is. Deze vier
afvallers hebben daarom een
tip. Alle vier merken ze vaak
genoeg dat anderen niet doorhebben hoe zeer ze hun best
doen om af te vallen. ‘Maar als
iemand eens zegt dat ik goed
bezig ben, dan helpt dat om
door te gaan’.
Loop je ook mee? Dat kan!
Geef je op bij Sanne van Herk
via 06-5997 7946.
Of kom gewoon even langs bij
Buurthuis Zuilen, Sint-Ludgerusstraat 251.
Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl
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Verzot op Zuilen
Burgemeester van Tuyllkade
Het olifantenpad verleidt me
tussen hoge iep te gaan
het paadje in het zachte gras
de trouwe gang van anderen
hun jaren met de hond.
Een goed gevoel: te weten
anderen zijn voorgegaan
de wijde wereld in.

GEDICHT INEKE WINNIPS
FOTO JEROEN KNEVEL
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