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Magisch Zuilen
We hadden ineens een witte wereld met sneeuw! Van Station
Zuilen tot Julianapark tot helemaal achteraan de Vecht: overal werd er geschaatst en met sleetjes gereden. Ik vond het
magisch. En we vergaten bijna even dat er corona was, we
hadden plezier, voelden ons verbonden, leefden er op los. Een
week later zaten we ineens in de zon. Van -15 naar 18 ⁰C, in een
week tijd. Hoe magisch kan het zijn?
In dit magazine komen weer veel verschillende bewoners aan
het woord, nemen we een kijkje in de Moskee, zijn we op bezoek
bij een interieurvormgever, vind je een recept uit Senegal, een
leuke Kunstroute en tips voor moestuinieren in je eigen vensterbank. En doe je ook weer mee met Raad het plaatje (bladzijde
22)? Misschien win jij wel zo’n leuk bloemetje?
De kippen uit het Julianapark veroorzaken veel ophef: ze lopen
door de wijk en veroorzaken overlast. Ineke Winnips maakte een
gedicht (zie achterzijde) met een knipoog naar deze situatie.
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
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Dirk van de Ruit (49) is de bloemenman van de Muyskenweg.
Hij heeft een ventvergunning en
brengt daarom elke week bosjes
bloemen langs bij zijn vaste klanten. Af en toe krijgen zijn buren
aan de Muyskenweg ook een
bloemetje van hem.

‘Ik breng wat kleur en fleur
met mijn bosjes bloemen’

‘Ik vind het bijzonder dat ik bij mensen thuiskom, en wat kleur en fleur
meebreng met de bosjes bloemen.
Bloemen die ik langs breng, zijn
niet duurder dan wanneer je ze zelf
koopt bij de supermarkt. Want ik
hoef geen grote marge te berekenen. En met mijn jarenlange ervaring kan ik bloemen voor een goede
prijs inkopen.’
Dirk werkt al jaren in de bloementeelt en -handel. Voordat hij 16
jaar geleden in ‘het leukste straatje van Elinkwijk’ kwam wonen met
zijn vrouw en drie kinderen, had hij
al heel wat van de wereld gezien.
Zo werkte hij in Kenya en Ecuador
samen met de lokale bevolking:
‘Bloemen kweken, snijden, keuren,
selecteren en verzenden. De dichte
knoppen gingen naar Europa, de
open knoppen naar Amerika. We
moesten zorgen dat er zoveel mogelijk bloemen in een doos gingen.’
Na het werk dronk hij dan vaak nog
een biertje met zijn collega’s. Dat
sociale zat er altijd al in. Hij houdt
van een praatje en de verhalen van
andere mensen en hij kijkt open
naar wat er in zijn buurt gebeurt.
Naast zijn baan als bloemenman,
heeft hij nog de ambitie om ooit het
onderwijs in te gaan. Wie weet zien
we hem binnenkort terug voor de
klas!
FOTO FANJA HUBERS
TEKST ERICK AUFDERHEYDE

Contact redactie
zuilendeelt@gmail.com

2

Zo is Zuilen

Zo is Zuilen

3

Zuilen eet

Letterlijk
Zuilen
Zuilen Ondiep GEZond

		

Boerhaaveplein 100
www.zuilenondiepgezond.nl

DOOR PAO CHOI

In deze rubriek delen buurtbewoners herinneringen en een recept
met Pao Choi. Dit keer Mireille en Magatte, die onder de naam
M&M Senegalese maaltijden aanbieden via Thuisgekookt.nl.
Ze ontmoetten elkaar tijdens vrijwilligerswerk en het klikte gelijk.
Mireille woont sinds 2019 in Zuilen. ‘Als we voor de buurt koken,
regel ik het logistieke gedeelte en doet Magatte het kookwerk. Ik
proef altijd van tevoren ‘of het eten niet te heet is voor Nederlandse mensen.’ Ook in coronatijd koken ze gewoon door en
letten ze goed op de hygiëne.

		

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. Dit keer praat ik met Rosalin (10).
Ze houdt van griezelige boeken, tv series,
films en games. Ze deelt haar favorieten met
me.

Rosalin komt uit een creatieve familie. In het
midden van de kamer staat grote knutselkast,
en we worden omringd door creatieve uitspanningen. Rosalin houdt van muziek, en zingt en
danst in musicals. Dat gaat in deze tijd gewoon
thuis verder; lekker dwars door alles heen,
met een koptelefoon op, rondspringen! In de
vensterbank staan bouwsels en Enchantimalspoppetjes: wezens die half dier en half mens
zijn. Ik kende ze nog niet, en ben wel een beetje
jaloers dat ik geen kind meer ben!
Rosalin vindt ‘eigenlijk alles’ leuk aan verhalen!
En hier heeft ze ook goede redenen voor, zeker
nu ze de afgelopen tijd zoveel thuis is geweest.
Rosalin: ‘Ik kan niet alles, dus droom ik… Ik vind
het vooral leuk dat ik zelf fantasie kan gebruiken
om te bedenken: waar zijn ze dan, en hoe zien
de personages eruit? Hoe gaat het nu verder!?’
Het liefste leest ze griezelboeken, en vampieren
zijn voor haar allang niet meer eng. Verhalen
moeten vooral niet te zoet zijn: ‘Geen paarden
of feetjes, en lieve heksjes, die zijn leuk voor
kleine kinderen.’
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‘In het boek staat altijd
meer dan je in de film zag’

Rosalin is regelmatig in de bibliotheek te vinden,
en weet goed wat ze wel en niet leuk vindt. Ze
geeft graag wat tips: ‘Leen boeken van vrienden of lees het boek achter de film die je leuk
vindt… in het boek staat altijd meer dan je in de
film zag.’ Een van haar favorieten is De Griezelbus serie van Paul van Loon. ‘Het leuke is dat
je ze in verschillende volgorde kan lezen!’ Ook
Van Loons ‘Altijd bijten de buren’ is populair en
natuurlijk mag Harry Potter niet ontbreken.
Maar wie kent er bijvoorbeeld de Spirit-animals
van Brandon Mull, over vier kinderen die op
queeste gaan, met hun eigen spirit animal? Er is
zelfs een computer spel, en een online test om
je spirit animal te ontdekken. Vanuit haar eigen
leeshoekje bovenop haar stapelbed, gaat Rosalin in gedachten mee op al deze avonturen.
Dit verhalenmonster is nog lang niet uitgelezen,
en begint ook steeds meer zelf te schrijven: ‘Ik
ben nu bezig met een verhaal over vriendschap
en griezelen, en ik ben van plan om er dan nog
een te gaan schrijven, en dan nog een, en dat
dan bundelen!’ Zodra het boek uit is, ben ik een
van haar eerste klanten!

Magatte: ‘Ik houd van koken. Veel heb ik van mijn moeder
geleerd. En ook kookte ik vaak in een buurtcentrum in Senegal, waar kinderen les kregen in verschillende dingen. Senegal ligt in het meest westelijk deel van Afrika. De gerechten
bevatten altijd vlees of vis met groenten en rijst. Mijn oma
van 103 jaar kan niet zonder rijst. Ik eigenlijk ook niet, want
een maaltijd zonder rijst, voelt alsof ik nog niet heb gegeten.’
Mireille: ‘Voor mij maakt Magatte heerlijke maaltijden klaar
zonder vlees. Toen we elkaar voor het eerst leerden kennen,
vond Magatte het onvoorstelbaar dat ik geen vlees of vis eet.
Ik eet namelijk het liefst veganistisch. Wanneer we ‘Hollands’
eten, dan gooit hij er zijn kruiden door. Leuk die cultuurverschillen. In Senegal eten ze erg pittig, soms iets té voor mij.’
Magatte lacht: ‘Ja, in Senagal houden we van pittig. Het wekt je
eetlust op, geeft je energie. Bovendien is het zo dat ze in warme landen veel pepers eten waardoor je transpireert en dus
afkoelt. Oudere mensen eten vaak minder pittig: zij hebben
minder energie nodig. In Senegal is de maaltijd een sociaal
gebeuren. Het eten wordt op een grote schaal geserveerd.
We zitten met iedereen (mannen en vrouwen) daar omheen
en ieder pakt met zijn handen het eten van de schaal. Ondertussen wordt er in de kring gezellig gekletst. Er liggen op
de schaal nog ‘Piments’, kleine gele pepertjes, voor wie meer
hitte wil. Eten is voor ons ‘entertainment’. Wanneer ik hier
Senegalees eet, waan ik mij weer even in mijn geboorteland.’
Mireille: ‘In Senegal noemen ze een aardappel geen potato
maar Dutch potato’. Magatte: ‘Uien zijn ook in Senegal geïntroduceerd door de Nederlanders.’

Yassa
Voor 4 personen
300 gram rijst
4 grote uien
4 teentjes knoflook
2 eetlepels mosterd
1 groene en 1 rode paprika,
4 wortels, wat doperwten en mais
2 aardappelen
2 laurierblaadjes
2 hete gele pepertjes
zonnebloemolie
piri piri kruiden, komijn,
zwarte peper, zout, kurkuma
½ eetlepel azijn
500 gram vlees (lams / kip / vis)
Vegan variant: kikkererwten
komkommer, tomaat, limoen
Hoe maak je het?
1. Mix de gesneden uien, knoflook, paprika met de mosterd, de
kruiden en azijn.
2. Verhit een laag zonnebloemolie
en frituur de stukjes wortels en
stukken aardappelen.
3. Haal de wortels en aardappelen
uit de pan om uit te lekken. Bak de
gesneden uien, knoflook en paprika. Doe hier de gele pepertjes bij.
4. Voeg dit mengsel bij de wortel
en aardappel. Het mag even van
het vuur.
5. Marineer het vlees met de peper,
azijn en piripiri. Doe dit mengsel
met 2 laurierblaadjes in een pan.
Bak het op een laag/middenhoog
vuurtje, en draai het elke paar minuten even om. Haal het na 15-20
minuten uit de pan. Doe een laag
olie (2-4 cm) in de pan, en verhit de
olie. Doe het vlees terug in de pan
en frituur het ongeveer 5 minuten
tot het er heerlijk uit ziet.
6. Giet de olie af. Voeg het uienmengsel en vleesmengsel bij elkaar
in één pan.
7. Kook ondertussen de rijst en doe
er wat doperwtjes en mais bij.
8. Serveer er gesneden komkommer en tomaat bij. Pers daar
limoen over.
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‘Iedereen is welkom om even aan te kloppen’

Binnenkijken
bij Moskee Zuilen

‘Wat ik mooi vind
aan de moskee,
is dat er geen
oordeel is’

TEKST GERJANNE VAN OORT FOTO BORIS SCHMIDT

Moskee Abi Bakr Issiddik
wordt in de volksmond ook
wel Moskee Zuilen genoemd.
Geen Zuilenaar die het opvallende blauw-witte gebouw
aan de kop van het Van Heukelompark niet kent. Het is
de plek waar veel buurtbewoners wekelijks naartoe
komen om te bidden en om
hun rust te vinden. ‘De moskee is niet alleen een gebedsplek, maar vervult ook een
belangrijke maatschappelijke functie. We willen er voor
de wijkbewoners zijn, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.’
In 1998 werd stichting Abi Bakr
Issiddik opgericht. Dertien ouders uit de wijk organiseerden
toen gebedsdiensten en jongerenactiviteiten voor de buurt,
in een van de ruimtes van de
vroegere Christinaschool.
‘Op den duur kreeg die ruimte een andere bestemming
en moesten we op zoek naar
een andere plek. Toen ontstond het idee om een mos-
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kee te bouwen. Inmiddels was
de groep vaste bezoekers gegroeid en konden we genoeg
geld bij elkaar krijgen’, vertelt
Mohamed Toufik (85), een van
de oprichters en nu voorzitter
van het bestuur. ‘Uiteindelijk
werd het stuk grond aan het
Van Heukelompark aan ons
toegewezen en in 2005 werd
de moskee gebouwd.’

Meer dan een gebedsplek

Naast gebedsdiensten gebeuren er - in tijden zonder pandemie - veel andere dingen in
de moskee. ‘We organiseren
veel activiteiten, zoals voorlichtingen over suikerziekte of opvoedkunde en taallessen voor
analfabete ouderen. Iedereen
uit de wijk is daarbij welkom’,
zegt Mohamed. ‘Ook is er
weekendonderwijs voor kinderen, waar tussen het knutselen
door belangrijke levenslessen
worden gegeven.’

Corona

Door corona werd alles anders, ook voor de moskee. In

maart 2020, het begin van de
coronacrisis, sloot de moskee
haar deuren en pas in augustus werden ze weer geopend.
Mohamed: ‘We zijn voorzichtig
en willen niet verantwoordelijk
zijn voor verspreiding van het
virus. Daarnaast zijn veel van
onze vaste bezoekers op leeftijd, die willen we beschermen.’

‘We organiseren
veel activiteiten,
zoals voorlichtingen over
suikerziekte’
Inmiddels mogen fysieke gebedsdiensten weer plaatsvinden, onder bepaalde restricties. Online kunnen de
diensten thuis live worden
meegeluisterd. Alle andere
activiteiten in de moskee zijn
vervallen. Dat betreurt Mohamed: ‘Bij de gebedsdiensten
zien we nog steeds heel weinig mensen, een groot deel
van de vaste garde blijft thuis.

En waar normaal gesproken
na een dienst gezellig wordt
nagepraat, gaat iedereen nu
meteen naar huis. Het is niet
hetzelfde.’

‘We doen het
met z’n allen’
Dat merkt ook Abdelrahman
Ouzil (48), een van de moskeebezoekers. ‘Zelf ben ik
sinds corona maar een paar
keer naar de moskee geweest
helaas. Ik merk ook om me
heen dat mensen het heel erg
missen, het is iets heiligs voor
ze. Wat ik mooi vind aan de
moskee, is dat er geen oordeel
is. Zodra je binnenstapt, is iedereen gelijk.’

Een netwerk door heel
Zuilen

Abdelrahman is zelf geen
onbekende in Zuilen. Al jaren
zet hij zich actief in voor het
verbeteren van de wijk. ‘Ik heb
op verschillende plekken in

Zuilen gewoond en overal probeer ik mensen te verzamelen
om de buurt beter te maken.
En vaak lukt dat. Je bereikt pas
iets als je je nek uitsteekt en ik
ben niet bang om dat te doen.’
Zo helpt Abdelrahman de
moskee en helpt de moskee
hem. Beiden zijn ze onderdeel van een sterk netwerk in
de hele wijk. Mohamed: ‘We
hebben goede banden met de
politie, de gemeente, kerken
en andere stichtingen uit de
wijk. Daardoor weten we wat
er speelt en kunnen we onze
krachten bundelen.’
Zo liep tijdens oud en nieuw
een groep vrijwilligers vanuit de moskee door Utrecht
Noordwest om de straten
veilig te houden, samen met
veel andere vrijwilligers, de
politie en jongerenwerkers.
Abdelrahman liep mee vanuit de bewonerscommissie
van de Zwanenvechtbuurt
waar hij woont: ‘De avond is
daardoor gelukkig vrij rustig

verlopen. Het was mooi om
te zien dat er zoveel mensen
hielpen, we doen het met z’n
allen.’

Welkom

Mohamed hoopt snel weer
meer mensen te mogen ontvangen in de moskee en benadrukt dat de deur altijd openstaat. ‘Iedereen is welkom om
even aan te kloppen. Normaal
organiseren we elk jaar na de
ramadan een groot buurtfeest.
Die kan dit jaar niet doorgaan
helaas, maar volgend jaar hopen we daar weer veel wijkbewoners tegen te komen!’
Moskee Abi Bakr Issiddik
Berlagestraat 400, Utrecht
www.moskeezuilen.nl
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De Bibliotheek

Zwanenvechtlaan 4, www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen

Lees je door de lockdown heen
Vanwege de lockdown is de bieb gesloten. Je
kunt wel blijven lezen en boeken inleveren via
de AfhaalBieb. De AfhaalBieb is open tijdens de
reguliere openingstijden. Voor volwassenen en
kinderen zijn er verrassingstassen vol boeken.
Je krijgt de tas mee op vertoon van je biebpas.
Je hoeft niet te reserveren of je bezoek aan te
kondigen. De tassen staan al klaar!
Let op: kijk op www.bibliotheekutrecht.nl voor de actuele
openingstijden, zodat je nooit voor een dichte deur staat.

Reserveren en lenen
Reserveer je materialen online. Je krijgt bericht
wanneer ze voor je klaarstaan. Je hoeft geen
afspraak te maken, ophalen kan tijdens openingstijden. Je mag nu meer en langer lenen: maximaal
twintig materialen met een uitleentermijn
van zes weken.

ZIMIHC THEATER ZUILEN

ZIMIHC Kunstroute – De Wijk In!
Momenteel wandelen we als nooit tevoren.
Misschien wel zo vaak, dat je de straten inmiddels kunt dromen. Onze binnenruimtes
zijn voorlopig niet open, maar kunst heeft
nog steeds een podium nodig. En omdat
ZIMIHC óók tijdens lockdowns het podium
voor de amateurkunst is, verplaatsen we
naar de buitenruimte!

Neem eens een kijkje op onlinebibliotheek.nl.
Daar vind je ruim 32.000 e-books en 4.300
luisterboeken. Gratis voor bibliotheekleden.

Met de ZIMIHC Kunstroute loop je door heel
Zuilen langs prachtig werk van kunstenaars
uit de wijk. Denk aan beeldende kunst,
muziek en poëzie. Download de app, neem
een koptelefoon mee en maak van je geijkte wandeling een verfrissende belevenis.

Online activiteiten, podcast, livestreams

Hoe het werkt

E-books en luisterboeken

Nu de bieb dicht is, zijn er online activiteiten,
podcasts en livestreams. Je vindt het programma
op www.bibliotheekutrecht.nl/agenda.

Tekenen en Lab Online
Voor kinderen die willen leren tekenen zijn er
de filmpjes van Tekenen in de Bieb. Je vindt
de filmpjes op www.bibliotheekutrecht.nl/
tekenen. Wil je liever aan de slag met programmeren en nieuwe technieken? Bekijk de video’s
van LAB Online op www.bibliotheekutrecht.nl/lab
Gratis online cursussen
Nieuw! Speciaal voor bibliotheekleden: een
breed aanbod van interessante cursussen en
trainingen van GoodHabitz en Soofos. Bijvoorbeeld een cursus Photoshop of Excel of een
training in leiderschap, management of marketing. Allemaal gratis te volgen. Kijk op:
www.bibliotheekutrecht.nl/collectie/cursussen.

www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen

Met de izi TRAVEL app word je langs kunstwerken geleid die speciaal voor deze route
worden tentoongesteld. Neem een koptelefoon mee, want intussen vertelt dichter
Menno Smits je alles over het kunstwerk
waar je voor staat.
De ZIMIHC Kunstroute is driedubbel plezier: wandel je gezond, ervaar de wijk Zuilen
zoals je die nooit eerder ervaarde, en laat je
verrassen door een diverse en interessante
collectie kunst. De route kun je in maart en
april lopen.
Scan de QR-code
met de camera van
je telefoon, installeer de app en start
de route!

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

Mavis Eroglu-Aslam (55) runt
al 15 jaar de kledingreparatiewinkel Tuba in winkelcentrum
Rokade. Mavis is geboren in
Turkije en kwam op elfjarige leeftijd naar Nederland. De winkel is
vernoemd naar haar dochter en
schoondochter die allebei Tuba
heten.
Mavis was 12 jaar toen ze haar
eerste jurk naaide. ‘Mijn vader vond
het leuk om kleding te maken en
kocht overal stoffen. Hij was erg
onder de indruk van de jurk die
ik, zonder naaimachine, voor mijn
moeder maakte toen. Die jurk paste mijn moeder perfect. Niemand
geloofde dat ik als 12-jarige zo’n jurk
had gemaakt.’ Haar vader zag dat ze
talent had en kocht een naaimachine voor Mavis. ‘Ik ben mijn vader
nog elke dag dankbaar. Hij stimuleerde mijn creativiteit en maakte
het mogelijk dat ik van mijn hobby
mijn werk kon maken.’
Mavis is trots op de jassen en blouses die ze zelf heeft ontworpen. In
haar kledingreparatiewinkel krijgt
ze vaak opdracht om spijkerbroeken te repareren en gordijnen en
jassen in te korten.
Naast kleding ontwerpen en repareren, heeft Mavis ook een stomerij.
Haar klanten krijgt ze vooral door
mond-tot-mond reclame. ‘Tevreden
klanten maken mij elke dag weer
blij.’ Mavis heeft twee zoons en een
dochter, en vier, bijna vijf, kleinkinderen.
Tuba Kledingreparatie Utrecht
Doornburglaan 16, Utrecht
030-244 08 71
www.kledingreparatieutrecht.nl

‘Niemand geloofde dat ik op mijn
12e zo’n bijzonder
mooie jurk had
gemaakt!’

FOTO BORIS SCHMIDT
TEKST BEPPIE SPRUIT
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Anneke Op ’t Hoog
interieurontwerper
TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER
FOTO CAS SLAGBOOM - CASSLAGBOOM.NL

Op het randje van
Utrecht, nog net in Zuilen,
woont Anneke Op ’t
Hoog (35); samen met
haar man Thomas, kinderen Jonas en Sophie,
en de kat. Ze is interieurontwerper met een
heel eigen aanpak: ‘Ik
ben eigenwijs begonnen
en ik wil echt mijn visie
kunnen uitdragen, en
werken met mensen die
daar ook in geloven.’ Wij
spraken met Anneke in
het atelier dat zij deelt
met een paar anderen in
het Concordia-gebouw.

‘Al op de basisschool wist ik dat
ik binnenhuisarchitect wilde
worden. Het heeft echter nog
even geduurd voordat ik daar
ook terecht ben gekomen,’
vertelt Anneke terwijl ze koffie
inschenkt. In Maastricht studeerde ze textiele werkvormen
aan de kunstacademie. Pas later, naast haar werk als trafficmanager in de reclamewereld,
volgde ze een aanvullende opleiding tot interieurontwerper,
omdat het vak bleef trekken.
‘Ik wilde vooral leren hoe ik
een klant meeneem in het ontwerpproces, zodat ik een goed
advies kan geven. Daarna ben
ik eigenlijk meteen voor mezelf
begonnen!’
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Kunstenaar
in beeld

‘Je favoriete vakantie
is heel bepalend voor het
interieur van je huis’
‘Het is mijn uitdaging om van jouw huis een
plek te maken die je wilt omarmen’

Veel facetten
‘Mooi is niet iets dat op zichzelf staat; een interieur is niet
mooi vanwege enkel de stijl.
Het is een samenspel van de
vele facetten van wonen: het
huis, de mensen, hoe ze leven,
wat ze belangrijk vinden en ja,
ook stijl.’ Anneke vindt het leuk
om juist met die verschillende
facetten te werken: ‘Ik kan me
niet voorstellen om in één stijl
te werken, en dan dat sausje
overal overheen te gooien.’

‘Je wilt jezelf terugzien in je huis’
‘Ik vind namelijk heel veel dingen leuk. Mijn handschrift is

clean, met een knipoog. Het
moet wel een beetje schuren.
Je hoeft niet mijn smaak in
jouw huis terug te zien.’

Ontiegelijk veel vragen
Bij een intake stelt ze ontiegelijk veel vragen. ‘Ik vraag dingen waarvan je denkt: waarom
wil je dít weten?!’ Die vragen
zijn belangrijk om een interieur
te kunnen ontwerpen waar bewoners ook echt wat mee kunnen. Vragen over gebruik van
ruimte en je favoriete vakantie,
zijn vaak heel bepalend voor
hoe je huis eruitziet. Ik wil niet
dat een huis er alleen mooi
uitziet als het opgeruimd is.’
Mensen ruimen automatisch

op voor ze komt, om een goede indruk te maken. ‘Ik vind dat
zo grappig … dat moet je dus
vooral NIET doen! Als het opgeruimd is, kan ik ook het probleem niet zien.’
Momenteel werkt Anneke
echter veel online, maar liever
zit ze echt bij je aan tafel.

Maatwerk
Een interieur moet passen bij
de bewoners en duurzaam
zijn, vindt Anneke. Ze werkt
met spullen van verantwoorde
materialen, die lang meegaan
of tweedehands zijn, en eentoekomstbestendig ontwerp.
‘Je leeft nu, maar de situatie
kan veranderen, omdat kinderen groot worden, of omdat je
meer thuis moet werken.’ Groter wonen is niet altijd de oplossing; maatwerk kan wel veel
oplossen! Dat ervaarde Anneke zelf ook. ‘Veel mensen
vroegen toen ik zwanger was
van de eerste wanneer we gingen verhuizen naar een groter
huis. Want een kinderwagen

paste niet in onze piepkleine
hal. Daarom ontwierp ik een
meterkast op maat. Zo paste
de kinderwagen in de hal, en
konden we ook onze winterspullen en sleutels kwijt in de
meterkast.’
Onlangs had Anneke een klant
die veel bordspellen speelde,
maar géén tafel had! ‘Hij wist
gewoon niet waar hij die kwijt
moest.’ En de muziekboxen,
die wilde hij graag houden,
maar liever niet te prominent.
Het is dan mijn uitdaging daar
plek voor te maken, zodat hij
zijn interieur weer kan omarmen.’

‘Ik denk graag even
met je mee, daarna
kun je zelf aan de
slag’
‘Als je een vtwonen-interieur
wilt, moet je niet bij mij zijn!
Want je hebt dan een mooi plaa
tje, maar geen huis dat echt bij
je past… Je wilt jezelf terugzien
in je huis.’ Vaak werkt ze voor

mensen die weten wat ze willen, maar niet goed weten hoe
ze dat voor elkaar moeten krijgen. ‘Ik kan ze dan net dat zetje
geven. Ik zoek een stijl waarin
huis en leven samengaan. En ik
houd rekening met het budet,
want niet iedereen heeft een
zak met geld om te besteden.’
Anneke vindt het zonde dat
advies vaak als groot wordt gezien. Het kan namelijk ook heel
klein zijn. ‘Je kan gewoon met
iemand als ik in gesprek gaan,
dan denk ik even met je mee.
Daarna kun je zelf aan de slag.’
Ze wil graag laagdrempelig
zijn. Niet alleen hoogdravende
plannen, want voor een klein
budget is veel mogelijk.
www.annekeopthoog.com

Ben of ken jij ook een
kunstenaar die kleur
geeft aan onze wijk? Mail:
zuilendeelt@gmail.com

Zo is Zuilen
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ZONDAG 					
IN ZUILEN
COLUMN VAN BERTO

Feest
Ambitie

‘Mam, wat moet ik gaan stemmen?’
Jaro, net achttien geworden, legt tijdens het
avondeten zijn stemkaart op tafel. Hij kijkt
z’n moeder wat verontwaardigd aan. ‘Op dat
grote bord staan éénendertig partijen! Eénen-dertig! Ik kan toch nooit weten wat die
allemaal willen?!’ Net als Jaro vinden velen
het moeilijk om hun keuze te bepalen.
In Zuilen heeft de gemeente op drie plekken
grote borden geplaatst met alle partijen erop.
Bij het Adriaan van Bergenplein en bij het Julianapark staan mensen regelmatig even stil
om te proberen er wijs uit te worden. Maar dat
valt niet mee. Er wordt gewezen naar wie ‘de
schuldige’ is. Sommigen komen voorbij, maken
slechts een handbeweging en roepen dat het
‘allemaal leugenaars’ zijn. Men vraagt zich af of
al ‘die kleintjes’ nu wel nodig zijn. En moet ik nu
vóór of tégen stemmen? En ieder heeft wel een
thema dat voor hem of haar ‘echt belangrijk’ is.
De verkiezingskoorts komt op moment van
schrijven van deze column net op gang. Het
‘feest van de democratie’ is over veertien dagen.
De eerste posters hangen en de eerste foldertjes zijn net door de brievenbussen geschoven.
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Het lijkt van belang om vooral te kijken welke
partij het beste met onze toekomst voor heeft
en niet alleen naar de korte termijn. De comediant Ruben van der Meer verwoordt dit mooi,
als hij op 24 februari op de zeepkist staat bij ‘De
Vooravond’. Hij vat het samen in deze woorden:
‘Kies voor de jongeren’. Het gaat om hún arbeid,
hún huisvesting, hún onderwijs, hún klimaat,
et cetera. Zo zocht de kapper op het grote bord
naar de partij die zijn zoon het beste aan een
betaalbare woning zou kunnen helpen. En op
de vraag waar het om gaat, wees de zwangere
vrouw met een glimlach naar haar dikke buik.
Hierbij gaat het uiteraard ook om de toekomst
van ons Zuilen. Bij welke partijen zijn we als
wijk het beste af? Vanuit onze arbeiderswijk
zullen vast werk en een hoger minimumloon
belangrijke thema’s zijn. Maar ook voldoende
woningen en groen in de wijk. Een hoofdthema
is misschien wel, dat Zuilen ‘als gemeenschap’
blijft bestaan, zoals het op het monument staat.
Dat is niet vanzelfsprekend en daar moeten we
met z’n allen aan blijven werken. Ook daarbij
is het de vraag bij welke partij het werken aan
gemeenschapszin het beste tot z’n recht komt.
Kom naar het feest! Ga stemmen!

Nathalie van Tilborgh (40)
werkt sinds 2013 in buurtteam Zuilen, waar zij verantwoordelijk is voor basishulp
aan gezinnen in Zuilen.
‘Toen ik in Zuilen kwam werken,
viel het me op dat iedereen
mij op straat begroette. Dat
dorpse hier vind ik zo leuk. Ik
raak nooit uitgekeken op deze
omgeving, met mensen in vele
variaties’.
Nathalie is een belangrijke
schakel tussen scholen, leerlingen en hun ouders. In deze
tijd van thuisonderwijs hebben sommige gezinnen het
een stuk moeilijker. ‘Ik maak
duidelijke, transparante afspraken met zowel de school
als het gezin. Op die manier
voelt de leerling zich ook
gezien, wat weer een motiverende werking heeft.’
‘Ik vind het belangrijk om kleine
overwinningen te vieren. Als
ik met een gezin kleine stappen voorwaarts heb gezet, ga
ik langs om dat te vieren met
een pak koekjes van de echte
bakker.’
Het buurtteam van Nathalie
is een onnmisbaar onderdeel
van het wonen en leven in
Zuilen. ‘Ik maak me wel eens
zorgen dat niet iedereen weet
wij gewoon bereikbaar zijn,
ondanks de huidige maatregelen. Mensen die ons nodig
hebben, kunnen ons altijd
bellen.’

Loket Buurtteam
Coronaproof bereikbaar!
Buurthuis Zuilen
St. Ludgerusstraat 251
elke werkdag open van
9.00 tot 12.00 uur.
030-740 05 03
zuilen@buurtteamsutrecht.nl

‘Als ik met een gezin kleine
stappen voorwaarts heb
gezet, ga ik langs om dat te
vieren met een pak koekjes
van de echte bakker’

FOTO JEROEN KNEVEL
TEKST ERICK AUFDERHEYDE
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Wielrenner Stef Clement
Gevallen voor de romantiek van Zuilen
TEKST
RONALD BESEMER
F
FOTO RENATE BEENSE

Als profwielrenner reed hij
zesmaal de Tour, zesmaal de
Giro en ook zesmaal de Vuelta. Ook werd hij viermaal
Nederlands Kampioen tijdrijden. Zijn topsportleven staat
beschreven in het boek ‘Stef
Clement Anders’. Stef Clement (38) stopte in 2019 met
wielrennen en begon een
nieuw leven in Utrecht met
vriendin Nikki. Samen wonen ze nu aan de Van Hoornekade.
‘Als je stopt met topsport, dan
moet je erop uit. Niemand zit
meer op jou te wachten. Vroeger was elke dag helemaal
uitgetekend. Het ontbijt stond
klaar en daarna de bus waar
ik in mee moest en zo ging dat
door tot ‘s avonds laat. Toen
stopte ik met sporten, en zat
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ik ineens driehoog achter in
Utrecht en kwam niemand me
meer halen en had ook niemand een plan voor me.’ Stef
belandt in de Domstad als hij
intrekt bij zijn vriendin Nikki
aan het Lucas Bolwerk. ‘Zij is
een sociaal actief wezen en
nam me naar van alles en nog
wat mee: feestjes, volleybal.
Het echte leven in. Ik had haar
toen hard nodig. Dankzij Nikki werd ik weer mezelf, want
voor mijn carrière had ik ook
een sociaal leven.’ De reuring
in de stad helpt Stef weer op
weg: ‘Utrecht is een prettige
plek. Groot en druk maar best
wel overzichtelijk. Het is geen
Kuala Lumpur hè.’

Verborgen parel
Stef en Nikki kwamen in Zuilen
terecht na een zoekopdracht

op de woningmarkt. ‘We hadden onszelf een budget gesteld
en een straal om de binnenstad getrokken van maximaal
tien minuten fietsen.’ En bevalt
Zuilen? Enthousiast: ‘Zuilen is
een verborgen pareltje. We
hebben een hond en lopen al
na vijf minuten langs de Vecht.
We hebben zo ontzettend veel
groen om ons heen. Tot aan
Oud-Zuilen is het heerlijk wandelen met die mooie herenhuizen aan het water. Zuilen
heeft veel romantiek. En het
ontstaan van de wijk ervaar je
als je naar de Werkspoorkathedraal loopt.’
Stef is vader van twee jongens
uit een eerdere relatie en heeft
met Nikki tien weken geleden
een nieuwe Zuilenees op de
wereld gezet. ‘We wilden graag

een kleintje en hebben daar bij
het uitzoeken van onze woning
al rekening mee gehouden. Er
zijn veel scholen in de buurt.
Nikki zag hoe druk het was in
de praktijk van de verloskundige. Er worden blijkbaar veel
baby’tjes in Zuilen geboren. Op
de wandelpaden is het soms
een file van kinderwagens. Volgens mij is Zuilen een prima
plek om ons jochie op te laten
groeien.’

Vuelta op de Marnixlaan
Na zijn periode als wielrenner,
werkte Stef in een kantoorbaan bij zijn ploeg. Die samenwerking werd beëindigd,
omdat bleek dat die niet viel
te combineren met zijn werkzaamheden voor de NOS als
neutrale commentator. Tegenwoordig is Stef ook vaste gast

in het leuke sportprogramma
BVSV op radio 1. Genoeg redenen om je te verheugen op de
komst van de Vuelta in eigen
stad, zou je denken. ‘Eigenlijk
had ik die Vuelta zelf willen rijden in 2020. Zodat ik, na een
carrière van zeventien jaar,
van Utrecht naar mijn geboortegrond West-Brabant terug
kon fietsen… Mooier had niet
gekund. Dat sentiment is eraf
nu ik niet meer fiets. Het is wel
hartstikke mooi dat Utrecht als
enige stad in de wereld straks
alle rondes heeft ontvangen.
De koers komt hier dicht langs
de Marnixlaan. Maar om als
Utrecht de Tourontvangst uit
2015 te toppen, dat lijkt me
niet te doen.’
Bij ‘Utrecht fietsstad’ plaatst
Stef
enkele
kanttekeningen. ‘In het begin vond ik het

rete-spannend om hier te
fietsen. Kijk, een peloton dat
rijdt met één snelheid dezelfde
kant uit. Hier rijdt iedereen op
verschillende soorten fietsen,
ook elektrisch, alle kanten uit
en van stoplichten maakt de
een meer gebruik dan de ander… Levensgevaarlijk.’
De beroemde wielrenner uit
Zuilen, Michel Stolker, kent Stef
niet echt. ‘Als wielrenner ken je
je regionale helden. Ik ben opgegroeid in West-Brabant en
Wout Wagmans, Wim van Est,
en Johan van der Velde waren
mijn mannen. Ik heb wat informatie over Stolker opgezocht
en hij is zeker een behoorlijke
renner geweest. Laten we naar
het Museum van Zuilen gaan,
als dat weer mag. Daar kunnen
we meer over hem leren.’

Zo is Zuilen
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Moestuinieren
in je eigen
vensterbank!

Is het nog te koud om buiten te tuinieren? Ga
binnen aan de slag op je vensterbank! Wat je nodig hebt is een pot, aarde, zaadjes/plantjes, zonlicht en water.
Er is speciaal zaai- en stekgrond te koop voor het
opkweken van je moestuinplantjes in een kleine
pot. Maar je kunt ook gelijk in een grotere pot aan
de slag. Vul die dan met (biologische) potgrond of
kokosturf, eventueel gemengd met (biologische)
compost en/of wat grof metselzand (voor goede
beluchting en drainage).
Zorg dat de pot minimaal 4 tot 5 uur zonlicht
krijgt. Te weinig zonlicht? Dan kun je een groeilamp gebruiken. Te veel zonlicht? Bescherm je
planten dan tegen verbranden. En zorg altijd
voor voldoende water!
Gewassen die het goed doen in de vensterbank
zijn lente-ui, bladsla, tomaat, spinazie, Spaanse
peper, ronde wortel, knoflook, radijs, tijm, rozemarijn, basilicum, peterselie, selderij en andere kiem- en minigroenten. Meer uitleg nodig?
Houd onze social media in de gaten.

Aan de slag op Stadstuin Zuilen
Zodra de corona-maatregelen versoepelen en
onze stadstuinen weer open mogen, kan er weer
worden getuinierd. Ook door jou!
We geven zo veel mogelijk mensen de kans
om te komen tuinieren. Daarom kun je vanaf komend tuinseizoen samen aan de slag
in gezamenlijke stukken tuin. Wij staan open
voor buurtinitiatieven, experimenten en goede ideeën. Neem contact op en kom ook
tuinieren!

Stadstuin Zuilen
Daalseweg 150, 030-753 38 30,
stadstuinzuilen@utrechtnatuurlijk.nl
www.facebook.com/stadstuinzuilen

www.utrechtnatuurlijk.nl

Iets melden?
Zo doe je dat!
Via onderstaande nummers kun je onveilige situaties, overlast en misdrijven in
de wijk melden.

14 030 Gemeente Utrecht
Overlast, is er iets kapot op straat, of vervuiling melden? Laat het ons weten. Dit kan ook
online via www.utrecht.nl/melding of download de Slim Melden Utrecht app.

112 Spoed
politie brandweer en ambulance
•
•
•
•
•
•

gevaar, gewonden en brand
diefstal, beroving of een overval
inbraak van woning, auto of een
verdachte situatie
mishandeling, geweld of vechtpartij
drugshandel
gaslucht

0900 8844 Geen spoed, wel politie

Zo is Zuilen

‘Ik ben een
banketbakker
in hart en nieren’

Als er geen acuut gevaar is, maar je hebt wel
informatie of wilt contact met de wijkagent.
Melden kan ook op:
www.politie.nl.

0800 7000 Meld Misdaad Anoniem
Als je criminaliteit wilt melden en niet
bekend wilt worden bij de politie of
dader. Melden kan ook online via:
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Bel voor advies en hulp bij huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling.
Ook als er zorgen zijn over iemand in de
omgeving. Melden kan ook anoniem en via
www.samen-veilig.nl.

Jouw melding telt!
Met jouw melding krijgen wij een overzicht
van welke overlast, waar speelt. We kunnen
niet overal meteen naartoe. De 112 meldingen krijgen voorrang. De rest van de meldingen nemen de handhavers en de wijkagenten mee op hun dagelijkse rondes. Als het
nodig is, ondernemen zij meteen actie.

‘Ik ben een banketbakker in hart
en nieren. Voor elke gebeurtenis kan ik een speciale taart
maken. Ik laat mij inspireren door
de wensen van de klant. Mijn
hond Hugo (helaas overleden)
inspireerde me tot het maken
van
speciale
taarten
voor
honden.’
Albert leerde het vak bij chef
Brunis van de Pol: ‘Een creatieve bakker met veel rust en liefde
voor het vak en een geweldige
leermeester.’ Albert ging naar de
Banketbakkersschool in Utrecht
en volgde daarna opleidingen
voor ijs, bonbons en patisserie. ‘Ik
ben heel trots dat mijn banketbakkerij nog steeds bestaat. Vroeger
waren er twaalf banketbakkerijen
in Utrecht, nu nog maar vijf.’
De taarten voor honden zijn populair: ‘Klanten komen met de
trein vanuit het hele land naar de
straatweg om hier hondengebak
te kopen.’

0800 2000 Veilig thuis

Wijkteam Veiligheid
Utrecht Noordwest
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Albert van Stuivenberg (65)
is al 50 jaar banketbakker en
runt al 34 jaar banketbakkerij
Steentjes op de Amsterdamsestraatweg. Hij woont met zijn
vrouw Betsy boven de winkel.

Banketbakkerij Steentjes
Amsterdamsestraatweg 585
030-244 067 4
Info@banketbakkerijsteentjes.nl
www.facebook.com/Banketbakkerij-Steentjes
www.banketbakkerijsteentjes.nl

Albert heeft in de winkel fotoboeken liggen met voorbeelden
van taarten voor elke denkbare
gelegenheid. ‘Klanten gebruiken
de foto’s om hun taart samen te
stellen. Ik kan alles maken.’ ‘
Albert heeft veertien mensen in
dienst. De oudste werknemer is 75
jaar en zit al zestig jaar in het vak.
FOTO EN TEKST BEPPIE SPRUIT
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TEKST WIM VAN SCHARENBURG

St.-Josephlaan

j
Een stukje
geschiedenis
van Zuilen

Wat kan je doen
voor meer groen?
Foto uit Utrecht in woord en beeld, van 5 september 1930: ‘De buurtvereniging Prinses Juliana te Utrecht,

TEKST ADY HOITINK

heeft haar eerste lustrum achter de rug, en natuurlijk heeft zij dit jubileum feestelijk herdacht.’

FOTO’S HARRY SMITTENBERG

Begin twintigste eeuw streken twee fabriek
neer in Zuilen: Bruggen- en wagonfabriek
Werkspoor en Staalgieterij J.M. de Muinck
Keijzer (Demka). Voor werknemers werden woningen gebouwd door de algemene
woningbouwvereniging ‘Zuilen’ en bouwvereniging ‘Elinkwijk’. In de nog sterk verzuilde
samenleving ontstond behoefte aan woningen voor Rooms-katholieke bewoners. Voor
hen bouwde buurtvereniging Prinses Juliana
complex 2 op een kavel tussen de Geraniumstraat en het Julianapark.

‘Groen in de wijk’ is een
actueel thema. Van geveltuintje tot vergroening van
het Grootmeesterplein en
van groene daken tot tegels
uit de tuin. Dit keer zet het
Burennetwerk de initiatieven op een rijtje en geeft tips
wat jij zelf kunt doen om je
groene vingers te trainen.

Niet alleen de lage huur (ongeveer € 2,50 per
week) zorgde voor aangenaam wonen. De jaarlijks
terugkerende feestweek is daar ook debet aan.
De grote kermis in de St.-Josephlaan wordt geroemd. De bewoners raakten er aan gehecht:
toen de kermisexploitant in 1951 van het gemeentebestuur geen vergunning kreeg vanwege ‘overlast voor de omwonenden’, had het
bestuur buiten de waard gerekend: een lijst
met handtekeningen van alle bewoners van de
laan bracht het gemeentebestuur op andere gedachten en de kermis ging door.

Speciale herinneringen hebben bewoners van
dit deel van Zuilen aan het orgel dat de kermis
opluisterde. De feestweek werd geopend door
de voorzitter van de buurtvereniging. Dan werden voor de kinderen spelletjes georganiseerd
waarmee fraaie prijzen te winnen waren. De
kermis besloeg de hele straat en dat kon ook
makkelijk, want de laan liep dood bij de spoordijk.
De feestweek werd jaarlijks georganiseerd, tot
midden jaren zestig. Toen werd de rondweg
om de stad compleet gemaakt door de St.-Josephlaan en de Marnixlaan (na aanleg van de
Marnixbrug) aan te sluiten op de overige wegen
van de rondweg.
Meer weten over de St.-Josephlaan
en/of 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

Een groene omgeving is goed
voor je welbevinden en je gezondheid. Dat merken we in
deze coronatijd extra goed.
Een groene openbare ruimte
maakt mensen gelukkiger en
vriendelijker. In een versteende stad blijft het lang warm en
kan het regenwater maar lastig de grond in zakken. Groen
verkoelt en vergroot de biodiversiteit. Zuilen heeft relatief
weinig groen. We hebben dus
meer en beter groen nodig in
Zuilen. Gelukkig willen veel bewoners graag vergroenen. In

2020 werden er bij het Initiatievenfonds Noordwest maar
liefst 27 aanvragen voor groene bewonersplannen aangemeld.

Eigen initiatief
Er zijn dus op veel plekken bewonersinitiatieven, zoals in de
Schaakwijk, het Julianapark en
de Predikantenbuurt. Als bewoner(sgroep) kun je ook zelf
een aanvraag doen voor een
buurttuin, plantenbakken op
de stoep of planten voor een
boomspiegel. De bedragen variëren van een paar tientjes tot
maximaal twintigduizend euro.
Voor een geveltuintje heb
je geen toestemming nodig,
hooguit van je huurbaas. Je
mag twee tegels (60 cm) tegen
de gevel vrijmaken, mits er tenminste 120 cm stoep overblijft.
Ook het onderhoud van een
boomspiegel hoef je alleen te
melden. Wil je met je buren van

een groenstrook een buurttuin
maken, neem dan wel eerst
contact op met de gemeente.

Groene daken en gevels
Groene muren en gevels zijn
niet alleen mooi. Ze zorgen
voor warmte-isolatie in de winter en verkoeling in de zomer.
Een groen dak koelt de stad en
je huis op hete dagen en verlaagt je stookkosten in de winter. De gemeente geeft 50%
subsidie. Je dak moet tenminste 10 m2 groot zijn, maar dat
mag ook samen met de buren.

NK Tegelwippen
Welke wijk haalt de meeste
tegels op? Op 1 maart begon
de Duurzame Maand. Vanaf 30 maart tot eind juni doet
Utrecht mee aan de NK Tegelwippen.” Deze actie duurt tot
en met juni. In Zuilen doen we
graag mee. Ook makkelijk: de
gemeente kan de stenen gratis

vind je op www.zoiszuilen.nl.
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voor je ophalen. Word jij een
onttegelaar? Houdt jouw straat
een ‘tegels eruit, planten erin’-actie? Vraag burenhulp op
Burennetwerkzuilen.nl en zoek
contact met elkaar en ons via
de facebookgroep. Buren die
zo’n klus samen aanpakken,
zetten we graag in het zonnetje.

Zuilen Groen actie
op 25 april
Een groene wijk is een sociale
wijk! Veel bewoners genieten
van hun tuin, maar niet iedereen is in staat zijn tuin te onderhouden of een tuinman
te betalen. Daarom gaat de
Kracht van Zuilen samen met
Stichting Present op zaterdag
25 april tien van deze tuintjes
aanpakken. Wil je meehelpen als tuinvrijwilliger? Mail:
krachtvanzuilen@gmail.com.

Meepraten over groen
en parken
Sinds januari heeft wijkplatform Noordwest een heuse
werkgroep Groen. Bij de eerste (online) bijeenkomst waren
meteen 20 deelnemers. Deze
werkgroep heeft veel ideeën
om de wijk te vergroenen en
wil ook de groene spreekbuis
van Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd worden naar het stads-
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bestuur. Ze verzamelen en
delen alle kennis en informatie over hoe je zaken aanpakt,
subsidies en advies voor groene projecten. Actieve leden zijn
altijd welkom.

Verbetering Julianapark
De kippen en hanen in het
Julianapark waren even landelijk nieuws. Sinds eind februari circuleren er twee online
petities. Eentje vóór en eentje
tégen deze ondernemende

kukelaars, die steeds meer
de wijk intrekken. Eind maart
komt de gemeente met een
plan dat hopelijk de kip en de
haan spaart én het probleem
van de overlast drastisch inperkt. Het Zuilense raadslid
Hester Assen (PvdA) zorgt dat
bewoners daarbij betrokken
worden. Er valt nog wel meer
te verbeteren in ons geliefde
Julianapark. Op ZoisZuilen.nl
verzamelen we jullie ideeën,
we horen ze graag!

Handige links
Zelfbeheer, geveltuintjes, boomspiegels:
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/zelfbeheer
Subsidie groene daken:
www.utrecht.nl/groendak
Voorbeelden Groen Actie met stichting Present:
www.stichtingpresent.nl/utrecht/ervaringen/bedankt-voorde-bloemen/
Burennetwerk burenhulp:
www.burennetwerkzuilen.nl
www.Facebook.com/burennetwerkzuilen
Werkgroep Groen Wijkplatform:
www.utrechtnoordwest.nl/wpnw/werkgroep-groen
Julianapark:
Hester.assen@raad.utrecht.nl en www.zoiszuilen.nl

Een prachtige vlinder
vloog weg uit Zuilen
TEKST ED LASSEUR
FOTO MITCHEL JANSEN

Op dinsdag 26 januari overleed Monique Jansen-Kilian op 45-jarige leeftijd. Monique was
samen met haar Martin de drijvende kracht
achter Buren voor Buren.
Naast tal van andere initiatieven rond het
Zwanenvechtplein en voor mensen die een
plekje zochten, runden Monique en Martin
lange tijd de Weggeefwinkel aan de Elsenburglaan. De plek groeide uit tot een buurthuis
voor veel buurtgenoten, want Monique kon
goed overweg met de buurtbewoners. Ze voelde vanuit haar hart wat anderen nodig hadden:
een bakkie koffie, wat slap geouwehoer, of juist
wat extra hulp. Ze voelde de pijn en had liefde
en aandacht voor wie dat nodig had.
Toen de Weggeefwinkel verdween, begon voor
Monique en Martin de lange zoektocht naar een
nieuw pand. Afgelopen jaren vormden ze met
andere sociale clubs ‘Alles onder 1 Dak’ aan de
Amsterdamsestraatweg. Tóch miste Monique
haar oude stekkie en vooral de mensen van
dáár!

haar geliefden en de buurtbewoners. Er zíjn
voor de mensen die dat nodig hebben, dat was
wat Monique op de been hield. Maar de ziekte weerhield haar ervan de dingen te doen die
voor haar gevoel nog zo nodig waren.
Op zaterdag 30 januari werd Monique in besloten kring gecremeerd. Maar eerst kreeg ze nog
een ererondje door haar wijkie Zuilen. De stoet
met auto’s en motoren reed langs de IJssalon,
de Dierenvoedselbank en De Dame en pauzeerde aan het Zwanenvechtplein. Na een indrukwekkende stilte reed Monique onder applaus
van meer dan honderd wijkbewoners naar haar
laatste rustplaats.
Zuilen is een icoon armer. De mooiste vlinder
op Zuilen spreidde haar frêle vleugels en
fladderde weg.
Martin, Mitchel & Melissa, Sylvana, Miranda &
Ramon zijn diep geroerd door de manier waarop
de buurt Monique de laatste eer heeft bewezen. Ze
willen via deze weg iedereen hartelijk danken voor
alle blijken van medeleven.

Al die tijd leefde Monique met MS. De energie
die dat kostte, haalde ze uit de contacten met

Zo is Zuilen

21

RITJE BESTELLEN?
EVEN BUURT MOBIEL BELLEN!
06-397 214 86

Raad het
plaatje

Buurt Mobiel biedt maatwerkvervoer in Zuilen en Ondiep.
Vrijwilligers besturen de voertuigen en halen u thuis op en
brengen u weg. Ook verzorgen wij ziekenhuisvervoer
en coronavaccinatievervoer.

www.buurtmobiel.com

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

FOTO:ED LASSEUR

VERSIER ZUILEN!
Koningsdag wordt in Zuilen altijd groots gevierd met een
kindervrijmarkt in het Julianapark.. Nu dat vanwege corona
niet kan, willen we heel Zuilen versieren. Doe je mee? Versier je huis of straat in rood-wit-blauw, oranje of regenboogkleuren! Ook willen we met de hele wijk gaan ‘buurtbreien’
en haken. We versieren bomen, lantarenpalen en hekwerken met de mooiste handwerkjes. Hou voor de rest van het
programma de posters en www.ZoisZuilen.nl in de gaten!

Lucia van der Putten heeft
de vorige prijsvraag (vlinder op
de Lessepstraat) gewonnen.
Zij kreeg een mooie bos bloemen en een Zuilen-tasje.

Meedoen met de feestcommissie?
Wil je mee organiseren aan één of meer tradities, mail dan
naar krachtvanzuilen@gmail.com. Welkom!

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

In Beweging:
met
heel
kleine
stapjes
Gesprek met beweegcoach
Janette Brouwer
TEKST MARGA SUTHERLAND

‘Door te
bewegen,
slaap je
ook beter’

Door de lockdown bijna geen
mensen zien en niet of nauwelijks meer de deur uitkomen. Daar worden veel
mensen verdrietig van. En ze
krijgen pijn. Pijn aan hun rug
of benen of in het hoofd…
Herken je dat? Voel je je ook
opgesloten, en wil je eigenlijk graag toch wat doen in
plaats van al die tijd binnen
zitten? En vind je dat eigenlijk ook wel eng?
Janette Brouwer herkent dit
heel goed. Zij is vanuit de
organisatie
Sport
Utrecht
‘beweegcoach’ in onze wijk.
‘Dat betekent dat ik in Zuilen
mensen help om in beweging te komen nadat ze heel
lang weinig hebben gedaan.
Dat vinden mensen vaak best

spannend. Want je lijf doet
misschien pijn, je bent stijf en
er zitten corona-kilo’s bij en je
haar zit ook niet meer…
’Voor Janette is dat gesneden
koek. Want zij heeft al veel
mensen geholpen die het
moeilijk vonden. En ze kan jou
ook helpen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Wie geholpen wil worden, kan
dat tegen zijn huisarts zeggen.
Dat kan ook via een telefoontje. Ook kun je iemand van het
Buurtteam aanspreken, als je
die beter kent. Zij zorgen dat
je bij Janette terecht komt. Het
verplicht tot niets. Want dat
werkt niet, weet Janette.

kleine stapjes en als het even
niet lukt, geeft dat niet. Wat ik
met de mensen doe, is kijken
naar wat ze zelf leuk vinden.
En hoe het is om te ervaren
dat bewegen helpt. Het kan
je hoofd leeg maken bijvoorbeeld. Even niet denken aan
de zorgen die je hebt. En door
te bewegen, slaap je beter.
Ook andere onderdelen van je
gezondheid komen aan bod.
Samen zoeken we uit waar je
blij van wordt. En zo kom je
weer een stukje verder!’
Je kunt ook rechtstreeks contact
opnemen met Janette:
06-417 858 91
(bellen of appen) of
janette.brouwer@sportutrecht.nl.

‘Wat de bewoner wil, is het
uitgangspunt. We nemen heel

Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl
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Amsterdamsestraatweg met kip
Een kruispunt van vier wegen
auto auto brommer bus fietser auto
fietser fietser fietser fietser auto
auto brommer auto
dan:
de stroom houdt halt
de voorste brommers grommen
er is zojuist een kip
zij loopt van het park,
het grote Julianapark
de weg op
schuin oversteken
pootje voor pootje
wie volgt de kip?
naar een sandwichbar, pas geopend
behoefte aan een verkeersbord:
‘Wacht u voor de kip,
er kan nóg een kip komen.’
GEDICHT INEKE WINNIPS
FOTO JEROEN KNEVEL
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