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Winter is cultuur!
We kunnen zoveel! Daarover lees je in dit Zuilense magazine. We
kunnen met kinderen naar Podium Sprits, zie pagina 3, of naar
voorstellingen in de bibliotheek of ZIMIHC (pagina 8). Voor ouderen is bij Zorgtrecht van alles te doen, lees het op pagina 12. Of
Raad het plaatje op pagina 22!
Nog een leuke tip: de foto-expositie van de fotografe Ebru Aydin:
‘Het land van...’ over Utrechtse
families met wortels over de
hele wereld. Grootouders vertelden over hun komst naar de
Domstad en gingen met hun
kleinkinderen in gesprek over
de familiegeschiedenis, een thuisgevoel, bi-cultureel opgroeien
en die plekken in de stad die voor de grootouder en het kleinkind een bijzondere betekenis hebben. Georganiseerd door de
emigratie generatie in Buurthuis Oase, Cartesiusweg 11.
Van 30 november t/ 9 januari.
Jullie tips zijn onmisbaar. Dus weet je een wijkbewoner die weleens in het zonnetje gezet mag worden? Heb je leuke Zuilense
onderwerpen, suggesties of complimenten? Klim dan in de pen
en mail naar: zuilendeelt@gmail.com
Puck ‘t Hart
Hoofdredacteur
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Colofon

OP DE VOORKANT:
Matthia Jansen (33)

Redactie magazine
Ady Hoitink, Annelies Buit Kooiman, Beppie Spruit,
Boris Schmidt, Cas Slagboom, Erick Aufderheyde,
Fanja Hubers, Gerjanne van
Oort, Ineke Winnips, Jeroen
Knevel, Mariska de JongBakker, Marga Sutherland,
Nathalie Nijkamp, Pao Choi,
Ronald Besemer, Wim van
Scharenburg.

Matthia Jansen verzorgt sinds
kort in Zimihc theater Zuilen
dans-, muziek- en theatervoorstellingen met vaak een gerelateerde workshop: Podium Sprits.
Ideaal voor kinderen in de buurt!
‘Fijn dat de gemeente ons steunt
om theater en dans aan te kunnen
bieden aan een jong publiek in Zuilen. Afgelopen maand hebben we
bijvoorbeeld 1200 basisschoolleerlingen op bezoek gehad in het kader van de Kinderboekenweek. De
voorstellingen werden heel goed
ontvangen.’

Hoofdredactie &
grafisch ontwerp
Puck ’t Hart
(www.puckpuckpuck.com)

Met een duidelijk plan van aanpak
wil Matthia optimistisch naar de
toekomst kijken. ‘Het is lastig om
nieuw publiek, dat misschien zelf
nooit naar theater gaat, te motiveren met hun kinderen naar het theater te komen. Buiten onze eigen
promotie hopen we dat mond-totmondreclame publiek gaat opleveren. Om zo kinderen met creatieve
ogen naar de wereld te leren kijken’.

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

Podium Sprits verzorgt met professionele gezelschappen uit het hele
land, voorstellingen voor kinderen
vanaf 0,5 tot 12 jaar. ‘We hebben
zelfs voorstellingen voor baby’s en
peuters! Geweldig om te zien hoe
zulke jonge kinderen reageren op al
dat moois op het toneel.’

Uitgever Zo is Zuilen
Stichting Kracht van Zuilen
Krachtvanzuilen@gmail.com
Dit blad wordt financieel
mogelijk gemaakt door:
- Stichting Kracht van Zuilen
- Ondernemersfonds
- Initiatievenfonds
- Bibliotheek Zuilen
- Zuilen Ondiep GEZond
- ZIMIHC theater Zuilen
- Veiligheid Noordwest
- Utrecht Natuurlijk

‘Jeugdtheater is broodnodig;
zeker nu kinderen weer samen
kunnen komen na maanden
thuiszitten’

Zelf ervaren?
Ga naar www.podiumsprits.nl en
zoek een leuke voorstelling uit!
FOTO FANJA HUBERS
TEKST ERICK AUFDERHEYDE

Contact redactie
zuilendeelt@gmail.com
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‘Het is prachtig om te zien hoe trots de
kinderen zijn op hun zelfgemaakte
ontmoetingsbanken’

Kleurrijke ontmoetingsbanken op De Kleine
Vliegenier
Op het schoolplein van basisschool De Kleine Vliegenier prijken drie kleurrijke
banken van mozaïek. De
laatste ontmoetingsbank,
zoals ze genoemd worden, kwam er kort voor de
herfstvakantie bij. Is Gaudi
langs geweest in Zuilen?

Zuilen eet

		

DOOR PAO CHOI

Kerstcocktail met kip
Wat heb je nodig:
• 1 kipfilet (of vegetarische
kipstukjes gebakken)
• Flesje cocktailsaus
• Blikje mandarijnen
• Blikje ananas (in stukjes)
Voor de garnering
• 1 krop sla
• takje verse peterselie
• 1 citroen

Nee, de makers van deze
prachtige kunstwerken zijn
niemand anders dan de kinderen van De Kleine Vliegenier.
Mozaïekkunstenaar Job Bisscheroux
begeleidde
ze
daarbij: ‘Ik begon met een
kunstles. Daarna mochten
alle kinderen zelf tekeningen maken, ook de kleintjes.
We kozen de mooiste uit en
die mochten de kinderen uit
groep 7 en 8 op de banken
mozaïeken. Ik heb veel enthousiasme gezien, vooral bij
het stukslaan van de tegels.’
Ook schoolleider Marijke den
Decker is enthousiast: ‘Ik vind
het echte eyecatchers! Het
past goed bij onze school,
we besteden veel aandacht
aan cultuureducatie. Toen
Job ons benaderde was ik
dan ook meteen enthousiast.
Dankzij geld uit het Ondernemersfonds Zuilen konden we
het project realiseren. Het is
prachtig om te zien hoe trots
de kinderen zijn op hun zelfgemaakte ontmoetingsbanken.’
Meer weten?
www.dekleinevliegenier.nl
www.jobbisscherouxmozaieken.wordpress.com
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In deze rubriek delen buurtbewoners herinneringen en een
recept met Pao Choi. Dit keer staat de Zuilense Fleur Miller,
dochter van Wim van Scharenburg (van Museum van Zuilen),
centraal.
Fleur Miller en haar man Kevin wonen met hun drie kinderen
bij het Julianapark. ‘We zijn in Zuilen geboren en getogen.’
Fleur is een van de vier dochters van Wim en Toos. Voor Zuilenaren zijn haar ouders bekenden in de wijk. ‘Voorheen hadden mijn ouders een winkel aan de Amsterdamsestraatweg;
Uurwerkboetiek Wim & Toos. Daarna is mijn vader het Museum van Zuilen begonnen.’ Dat ondernemersbloed zit ook
in Fleur. ‘Naast mijn blog Mizflurry.nl ben ik met Pinexpert.nl
begonnen om bloggende ondernemers te helpen het medium Pinterest in te zetten als marketingkanaal.’
‘Ons ouderlijk huis bevond zich twee huizen naast de winkel. Later zijn Kevin en ik samen gaan wonen boven de winkel. Toen ik zwanger was van onze jongste zijn we naar onze
huidige woning, iets achter de Straatweg, verhuisd. Een echt
familierecept hebben we eigenlijk niet. Mijn moeder kookte
voornamelijk AGV (aardappel, groente en vlees). Soms met
iets uit een pakje of zakje erbij. Het is denk ik echt iets van de
jaren 70 en 80. Exotische gerechten als lasagne maakte men
in die tijd met behulp van een zakje of pakje van Knorr. Vlees
haalden we bij Slagerij van Es en brood bij Steentjes.’

Bereidingswijze:
Kook de kipfilet gaar in ongeveer 20 minuten. Laat het wat
afkoelen en snij de kip dan
in kleine, hapklare stukken.
Meng in een kom de cocktailsaus,
mandarijnpartjes,
ananasstukjes en de gesneden kip. Bewaar de cocktail
in de koelkast als je hem
eerder klaarmaakt. Voor het
opdienen doe je wat gewassen blaadjes sla in een glas
of kommetjes. Hierop komt
de cocktail, garneer deze met
wat peterselie en je maakt het
af met een half schijfje citroen
op de rand.

Tip
Voor kerstmis kan je als
versiering van een dun
plakje
komkommer
en
een prikker met een ster,
een kerstboompje maken!
Deze kan je op de cocktail
zetten.

‘Zelf kook ik thuis vaak Mexicaans, onze kinderen lusten dat
graag. Ik heb goede herinneringen aan de kipcocktail van
mijn moeder. Twee jaar terug maakte ik het weer voor het
kerstdiner met familie bij ons thuis. Deze kipcocktail hoort
voor mijn gevoel gewoon bij Kerstmis. Dit voorgerechtje is
ook populair bij kinderen.’

FOTO BORIS SCHMIDT

Zo is Zuilen

TEKST GERJANNE VAN OORT

Zo is Zuilen

5

Zendelingen
in Zuilen

‘Regelmatig worden mensen boos als ik het gesprek
met ze aanga, dan zeggen ze hele onaardige dingen’

Binnenkijken bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
TEKST GERJANNE VAN OORT FOTO’S BORIS SCHMIDT 		

Het markante gebouw aan
de Prinses Irenelaan ziet er
anders uit dan andere kerken. Het is de plek waar de
genootschap van de Kerk
van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen
regelmatig samenkomt. In
1830 richtte de Amerikaan
Joseph Smith de kerk op, inmiddels zijn er wereldwijd 17
miljoen leden. Twee van de
leden vertellen hun verhaal.
‘Soms weet je dat iets waar is
zonder dat je er bewijs voor
hebt.’
Smith is voor leden veel meer
dan alleen de stichter van de
kerk, hij was ook een profeet.
‘Wij zijn een ‘herstelde’ kerk.
Dat houdt in dat wij geloven
dat lang na het overlijden van
Jezus Christus een nieuwe profeet van God werd geroepen,
namelijk Joseph Smith,’ vertelt
Teun Blanken (20), zendeling
van de kerk. ‘Ook geloven we
dat God nooit is opgehouden
met tegen de mensen te spre-
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ken, iets wat veel andere kerken wel geloven.’

Book of Mormon

Naast hem zit de bisschop,
Martin Kleiweg (42). Hij vult
Teun aan: ‘Op dit moment
staat profeet Russell Nelson
aan het hoofd.’ Naast de bijbel
is het Book of Mormon heilige
schriftuur voor de gemeenschap. ‘Dat boek is een belangrijke leidraad voor ons. Hier
komt de naam Mormonen ook
vandaan, toch identificeren wij
ons niet met die naam. Profeet
Nelson verzoekt ons om zoveel
mogelijk de volledige naam
van de kerk te gebruiken.’

Apostelen en ringen

De kerk is een georganiseerd
geheel, dat wordt snel duidelijk. Martin legt het kort uit: ‘Helemaal bovenaan staat de profeet met zijn twee raadgevers.
Onder zich heeft hij twaalf
apostelen, net zoals Christus
die had. Daaronder zitten ge-

biedspresidiums, die hebben
elk de leiding over hun eigen
gebied. Elk gebied bestaat uit
meerdere ringen, en elke ring
wordt dan weer geleid door
een ringpresident.’ De ringpresident van ring Rotterdam,
waar de Zuilense kerk toe behoort, wees Martin tien maanden geleden aan als bisschop.
Een roeping die hij sindsdien
met heel zijn hart vervult.

Uitleggen hoe zout smaakt

Martins overtuiging was er niet
zijn hele leven. ‘Toen ik veertien was, wilde ik niet meer
naar de kerk. Ik wilde veel
stappen en lekker mijn eigen
gang gaan.’ Een jaar of zeven
later begint hij zich toch af te
vragen of er niet meer is in
het leven. ‘Dan ga je nadenken
over hoe je bent opgevoed. Ik
nodigde zendelingen uit om
me te onderwijzen en ik ben
in gebed gegaan. Toen kreeg
ik heel sterk getuigenis dat dit
het juiste pad was.’ Hij raakt

geëmotioneerd nu hij hieraan
terugdenkt. Maar die getuigenis, wat is dat dan precies? ‘Dat
is lastig uit te leggen. Leg maar
eens uit hoe zout smaakt aan
iemand die nooit zout heeft geproefd. Soms weet je dat iets
waar is zonder dat je er bewijs
voor hebt.’

je op zending. Voor Teun was
de keuze snel gemaakt: ‘Ik vind
het één groot avontuur. Ons
doel is mensen uit te nodigen
om Christus in hun leven te accepteren. Maar het is natuurlijk het allermooist als iemand
zich laat dopen en bij onze
kerk komt.’

Het geloof verkondigen

Onbegrip

Teun knikt instemmend, hij
voelt het precies zo. Op dit
moment zou hij eigenlijk op
zending moeten zijn in Rusland, maar door corona werd
dat uitgesteld. Jammer, vindt
hij, maar gelukkig is hier in
Nederland genoeg te doen.
‘Als zendeling geef je twee vrijwillige jaren op om de kerk
te helpen groeien en het geloof te verkondigen. Meestal
ga je daarvoor naar het buitenland. Daarnaast doen we
vrijwilligerswerk, we helpen
bijvoorbeeld voedselbanken
of andere organisaties.’ Alleen
tussen de 18 en 26 jaar mag

te helpen en om het evangelie
te verkondigen. Dat vind ik het
mooiste wat er is.’
Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen
Prinses Irenelaan 51A
3554 HB Utrecht
www.kerkvanjezuschristus.org

Niet iedereen is blij met zendelingen zoals Teun. ‘Sommige
mensen vinden het fantastisch
wat we doen, maar regelmatig
worden mensen boos als ik
het gesprek met ze aanga. Dan
zeggen ze hele onaardige dingen. Dat is jammer, maar daar
moeten we ook mee dealen.’
Ook Martin is wel wat weerstand gewend. ‘Toen ik weer
actief werd in de kerk, was er
veel onbegrip bij mensen om
me heen. Met een aantal vrienden heb ik het contact verloren. Toch bracht dat me nooit
aan het twijfelen. Ik voel een
sterk verlangen om anderen

Zo is Zuilen
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De Bibliotheek

ZIMIHC THEATER ZUILEN

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

Zwanenvechtlaan 4, www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen

‘De koersbalclub
voelt als een

VOOR KINDEREN
Tussen de lijntjes 7+
Een muzikale, stuntelige, vrolijke voorstelling
over grote en kleine mislukkingen. Gratis. Reserveren op www.kamermuziekfestival.nl.
Donderdag 30 december van 14.15-15.00 uur.

grote familie’

Vrouwen die muren Afbreken:

een expositie geïnspireerd op de moedige 16de-eeuwse Trijn van Leemput.

VOOR VOLWASSENEN
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.
Dinsdag 30 november en 28 december van
14.30–16.30 uur.
Collage voor een dierbare
Maak een collage, als herinneringsmoment voor
jouw dierbare. De bieb zorgt voor materialen.
Gratis, aanmelden via www.ouderenindewijk.nl
of 030-286 1894.
Donderdag 16 december van 14.15-16.00 uur.
LET OP: tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag is de bibliotheek gesloten.
Openingstijden
ma, di, do, vr 14.00 - 18.00 uur
wo		
10.00 - 18.00 uur
za
10.00 - 17.00 uur
Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4, 030-286 1800
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl
www.bibliotheekutrecht.nl
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Tot en met 9 januari 2022 is de expositie
‘Vrouwen die muren Afbreken’ te zien in
ZIMIHC theater Zuilen. Deze reizende expositie vertelt het verhaal hedendaagse
Utrechtse vrouwen die figuurlijk muren
afbreken in de samenleving. Muren van
onrecht, uitsluiting, discriminatie en achterstelling. Deze vrouwen verbinden, doorbreken taboes, doen vooroordelen teniet
en komen op voor zaken die hen na aan het
hart liggen.
De foto’s die te zien zijn werden gemaakt
door onafhankelijk fotojournalist en multimediamaker Ilvy Njiokiktjien. Zij won al veel
prijzen, waaronder twee awards bij World
Press Photo. In 2014 won ze als eerste vrouwelijke fotograaf de Zilveren Camera. Het
idee voor de expositie en de teksten rond de
tentoonstelling zijn van Véronique Konings.
In de maanden november en december geven vier vrouwen uit de tentoonstelling een
interessante workshop in ZIMIHC theater
Zuilen, waaronder de Zuilense Rianne.
• 24 november - Op verhaal komen: hoe
vind je je thuis? door Marischka van Beek
• 1 december - Een muur van taal door
Amina Berkane Abakhou
• 12 december - Kijken zonder muren door
Rianne
• 19 december - De ketenen verbroken:
samen verder door Natalja Macnack.
•
Meer informatie:
www.zimihc.nl/agenda
ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

Bertus (94) en Tonny (91) de Weerd runden al dertig jaar samen de koersbalvereniging
in Zuilen. Ze zijn 68 jaar getrouwd en wonen al 54 jaar in Zuilen. Tonny werkte in het ziekenhuis en ging in 1990 met pensioen. Stil zitten was niets voor haar, dus ging ze vrijwilligerswerk doen de koersbalvereniging. Koersbal is een balspel dat lijkt op jeu-de-boules,
maar er wordt binnen gespeeld en met grotere ballen. Bertus werkte bij de politie, en ging
op zijn zestigste met pensioen. Door Tonny kreeg hij ook interesse in koersbal en al gauw
regelde hij de financiële zaken.
Tonny: ‘Als je altijd druk aan het werk bent, maak je geen contacten in je buurt. Toen ik met pensioen ging, ben ik gestart met vrijwilligerswerk. Nu ken ik veel mensen in de wijk. In september
zijn we gestopt met de bestuursactiviteiten voor de koersbalverenging. We hebben het stokje
overgedragen aan An, Ineke en Nel. We genieten nog na van het mooie afscheid met veel gasten,
taart en bloemen van de burgemeester. De foto’s die gemaakt zijn, bekijken we nog regelmatig.
Elke vrijdag gaan we nog naar de koersbalclub. We genieten van de samenhorigheid in de club.
Het voelt alsof het familie is. We zijn heel erg trots dat de club nog steeds zestien leden heeft. Er
is zelfs iemand die vanaf het allereerste begin lid is. Diegene is nu honderd jaar oud.’
Wil je meedoen?
Aanmelden kan bij Jolanda van den Berg
06-5599 0592, Jvdberg@dock.nl

FOTO BORIS SCHMIDT
TEKST BEPPIE SPRUIT
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Dichter-kunstenaar
Ruben van Gogh
TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER

j
Kunstenaar
in beeld

‘Geschiedenis
en verbeelding
lopen prachtig
door elkaar. Zo
gaat het zijn
eigen leven
leiden.’

‘Stuur mij een
tikkie, en dan
maak ik een
kunstwerk
voor je!’

Deze keer ontmoeten we
dichter-kunstenaar Ruben
van Gogh (1967), je kent
hem wellicht als lid van het
Utrechts Dichtersgilde. Hij
heeft Friese roots, ging naar
school in Veendam en studeerde in Groningen. Na een
jaar Biologie en een onaffe studie Sociale Geografie,
verhuisde hij rond de eeuwwisseling voor de liefde naar
Utrecht. Hij woont al jaren
in de Geuzenstraat aan de
Vecht.
Ruben schrijft onder andere
gedichten, liedteksten, opera’s
en musicals. Daarnaast maakt
hij smartphone-art en verkoopt hij Tikkie-kunst. Een lyrisch chroniqueur in woord en
beeld, noemt Ruben zichzelf.
‘Lyrisch is van muzikaal en
vloeiend, en chroniqueur is
vertellend.’
‘Mijn werk gaat over onderwerpen uit het verleden, en
die zeggen natuurlijk altijd iets
over het heden. In mijn werk
komen alle zintuigen bij elkaar.
Mijn muzikaliteit, observatie-
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vermogen en gevoel voor tekst
leveren een interessante mix
op.’
Cabaret
‘Op de middelbare school
dacht ik dat ik striptekenaar
wilde worden, maar dat werd
niks. Tijdens mijn studie begon ik me steeds meer te richten op de kunst. Ik heb toen
meegedaan aan de eerste
editie van het Groninger Studenten Cabaret Festival, met
een vriend van de middelbare school, die naast me kwam
wonen, en met wie ik al eerder
iets had gedaan. Ons cabaretduo De Zwarte Strik won de
publieksprijs.’
Briefkaarten
‘In diezelfde periode begon
ook mijn fascinatie voor taal:
Het internet bestond nog niet,
en ik had een vriend in Wageningen. We stuurden elkaar
briefkaarten, met flauwe grapjes, tekeningen en gedichtjes.’
Bij de Phytische Spelen in 1989
(een soort Olympische Spelen

Yo Opera
Ruben debuteerde in 2005
als schrijver van operateksten
bij Yo Opera: een opera-project voor in de bus, waaraan
professionele
operamakers
samenwerkten met Utrechtse
buschauffeurs, amateur-zangers, acteurs, wijkbewoners en
kinderen. ‘Hierdoor kwam ik
in contact met componist Bob
Zimmerman waarmee ik het
script voor ‘Kromme Jongens;
de musical’ schreef op basis
van liedjes van de gelijknamige
Westlandse band.’

was het een slecht jaar voor de
cultuur, dus hoe kan je dan voor
weinig geld toch een avondvullende voorstelling maken?
We zijn toen gaan werken met
zeven verschillende koren die
allemaal de opgang en ondergang van de Werkspoorfabriek bezongen.’ En zie…
dit waren de ingrediënten
voor de Werkspoor Korenopera,
een community opera van
Zuilen. ‘Het Werkspoor is natuurlijk een hele belangrijke
plek in de Zuilense geschiedenis. Daar heb ik genoeg over
gelezen, en als ik dan door de
wijk loop, denk ik: slagerij van
Es, die moet ook in de opera.!
Geschiedenis en verbeelding
lopen prachtig door elkaar. Zo
gaat het zijn eigen leven leiden.’

Werkspoor Korenopera
Weer even terug naar Zuilen,
naar het Werkspoorkwartier.
‘Yo! Opera was net gestopt. En
daar stond ik en dacht: hierover moet een Industrieel Erfgoed-opera komen! Maar 2012

Inspiratie
‘Ik haal mijn inspiratie onder
andere uit geluiden, beelden
en de tekenen van geschiedenis uit mijn omgeving. Dit doe
ik al jaren en zo bouw ik als het
ware een oneindige kapstok.

voor de Schone Kunsten onder
studenten), deed ik mee met
gedichten. Daar ontmoette ik
verwante zielen zoals Jos Tolboom, en samen startten we
het Collectief Triade.’

Mijn leraar Sociale Geografie
vertelde dat je dingen op die
manier kunt plaatsen in de tijd
aan de hand van data of dingen die je hebt gezien. Ik ontdekte dat ervaringen uit de geschiedenis terugkomen in mijn
huidige werk, en dat ik deze
verwerkt met moderne middelen. Dan gaat het ineens leven.’

de elektriciteitshuisjes met
tags, zich hier heel goed voor
leenden. En als je gaat spelen
met de kleuren van een foto
kan je het bijna viltstift-achtig
laten worden. Ik vind dat heel
leuk om erbij te doen. Ik ben
nieuwsgierig van aard; wie zit
erachter, en wat zijn de verbanden tot elkaar?’

Tikkie-kunst
Een mooi voorbeeld van hoe
Ruben onze wijk en stad beleeft en meeneemt in zijn werk,
is zijn Tikkie-kunst. Dit doet hij
sinds mei.
‘Stuur mij een tikkie, en dan
maak ik een kunstwerk voor je!
Ik ontdekte de mogelijkheden
van mijn telefoon in mijn werk
en dat je er dan ook nog van alles mee kan zoals bijvoorbeeld
collages maken. Ik gebruik
daarvoor verschillende apps.’

Rondleiding en libretto
Ruben heeft de afgelopen tijden niet stil gezeten. Hij geeft
ook rondleidingen voor Greetings from Utrecht, met stadswandelingen en fietstochten
door Utrecht. En er gaat, als
alles meezit, in juni 2022 een
nieuw libretto, een operatekst,
van zijn hand in première met
de stadsopera Trijn.

Smartphone art
‘Toen ik vier jaar geleden
begon met smartphone art,
maakte ik vooral popart. Ik
merkte dat street art, zoals

www.rubenvangogh.nl
https://smartphoneart.nl
Ben of ken jij ook een
kunstenaar die kleur
geeft aan onze wijk? Mail:
zuilendeelt@gmail.com
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Zorgtrecht

Van bingo tot samen Koran lezen; zorgen voor Zuilense ouderen

‘Ruim twintig zestigplussers doen mee met de wekelijkse bingo.
Cor draait de molen en zijn vriendin Ineke roept de cijfers om.’

TEKST ANNELIES BUIT FOTO FANJA HUBERS

Bij Stichting Zorgtrecht zijn
alle zestigplussers uit Zuilen
welkom. Voor de bingo, een
lekkere maaltijd of om samen uit de Koran te lezen.
‘Ondanks culturele verschillen, zijn we een grote familie.’

ter de geraniums zitten!’ lacht
mevrouw Wijnands.

Woensdagmiddag staat de
stoep voor Zorgtrecht vol met
scootmobielen. Het is duidelijk: hier zijn de ouderen uit de
wijk welkom. Vanmiddag zitten twee van de drie zalen aan
de Prinses Irenelaan vol met
ouderen. In zaal 1 doen ruim
twintig zestigplussers mee met
de wekelijkse bingo. Vrijwilliger Cor draait de molen en zijn
vriendin Ineke roept de cijfers
om. Aan de tafel bij de bar genieten de dames Wijnands (76)
en Adriaensen (79) van de bingo en de gezelligheid. Ze zijn
dan wel oud, maar nog lekker
actief. ‘We gaan echt niet ach-

Eenzaam
Toch was mevrouw Adriaensen niet altijd zo actief. ‘Toen
mijn man nog leefde, had ik
geen behoefte aan activiteiten voor ouderen,’ vertelt ze.
Nadat haar man overleed, viel
er veel gezelligheid weg. Gelukkig sleepte haar buurvrouw
Wijnands haar mee naar Zorgtrecht. Nu bezoeken ze samen
altijd de bingo en de spelletjesmiddag met eten.
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‘Als je ouder wordt,
grijp je terug naar
de cultuur waarin je
bent opgegroeid’

Juist voor eenzame ouderen
organiseert Zorgtrecht activiteiten, vertelt medewerker
Martine Laene, die verderop in

het kantoortje zit, samen met
haar collega’s Recep en Numan. ‘Vaak zijn het vrouwen
die komen. Zij leven langer en
blijven na een huwelijk alleen
over.’
De flyer met activiteiten voor
komende maand ligt, zonet
uitgeprint, op het bureau: van
herfststukje maken en werken
met de tablet tot carnaval en
chocolade croissants maken.
‘Alle zestigplussers uit Zuilen
zijn welkom,’ zegt Recep. Zo’n
honderd komen er wekelijks
een of meerdere activiteiten
bezoeken.
Hiernaast verzorgt Zorgtrecht
ook dagbegeleiding: activiteiten voor ouderen die op
indicatie van het Buurtteam
binnenkomen en intensievere begeleiding nodig hebben,
bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten.

Turks
Naast de algemene activiteiten, organiseert Zorgtrecht
ook ontmoetingen tussen
mensen van dezelfde cultuur.
Zo is er bijvoorbeeld een Perzische groep die graag met
elkaar sjoelt, en zijn er aparte
Turkse en Marokkaanse vrouwengroepen. Martine: ‘Als je
ouder wordt, grijp je terug
naar de cultuur waarin je bent
opgegroeid. Je wilt je eigen taal
spreken. Je hebt je eigen soort
thee en je eigen onderwerpen
waar je graag over praat.’
Haar collega Numan nam het
initiatief voor deze cultuur
sensitieve aanpak en aparte
groepen. Toen hij zeven jaar
geleden dagopvang zocht
voor zijn Turkse moeder, kon
hij geen plek vinden waar zij
zich thuis voelde. Ze sprak de
Nederlandse taal niet en hield
niet van de Nederlandse activi-

teiten, zoals aardappels schillen en uien snijden. ‘Ze wilde
liever sjaals en slofjes breien,’
vertelt hij, terwijl hij achter
zijn bureau een sigaret rolt.
Hij rookte echter nooit binen.
‘Maar er was geen ruimte voor
culturele verschillen.’
Bij Zorgtrecht is die ruimte er
wel en ontmoeten zo’n tien
Turkse vrouwen elkaar wekelijks in zaal 3, onder leiding van
vrijwilliger Turkan. Vandaag
zitten ze om de tafel met grote Korans opengeslagen voor
zich. Elke keer staat er een andere activiteit op het programma. ‘Soms zingen we. Of we
gaan handwerken,’ vertelt Turkan. Wat ze doen, hangt af van
wat de groep wil en de signalen die zij als begeleider krijgt.
Familie
De medewerkers van Zorgtrecht proberen een huiselij-

ke sfeer voor de bezoekers
te creëren. ‘We hangen niet
alleen een gordijn op, maar
ook gezellige verlichting,’ vertelt Numan. Nu, in coronatijd,
zijn de knusse bankstellen, tot
Numans verdriet, even aan de
kant geschoven. Toch komen
de ouderen nog steeds graag,
merkt Recep. ‘Soms blijven ze
na een activiteit zo lang nazitten, dat wij ze weg moeten
sturen omdat we het gebouw
gaan sluiten.’ Voor Martine,
Recep en Numan voelt het als
een grote familie. ‘Een oudere
kwam laatst heel netjes aangekleed haar vriend uit Canada
aan ons voorstellen. Zoals je
bij je familie zou doen.’
Zorgtrecht
Pr. Irenelaan 14
030-276 7676
www.zorgtrecht.nl
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Veilig Wijk Zuilen

Utrecht: een veilige stad voor iedereen

DeKleineBaron
Sweder van Zuylenweg 56
3553 HG Utrecht
030 244 51 51
www.dekleinebaron.nl

Op naar een fijne Jaarwisseling in Noordwest!

Help je mee om de jaarwisseling in jouw buurt
veilig en feestelijk te laten verlopen?
Vrijwilligers
Kleine vreugdevuurtjes met en af en toe keiharde vuurwerkknallen en al vroeg in de nacht
veel verlaten straten. Het was een bijzonder
straatbeeld de afgelopen jaarwisseling! Hulde
voor de politie, handhavers en jongerenwerkers en meer dan 100 vrijwilligers die de straten in Noordwest veilig hebben gehouden.
Wij zijn hier onwijs trots op. Bijzonder was dat
er afgelopen jaar ook veel jongeren meeliepen met de organisaties. Dit jaar zijn er ook
weer veel vrijwilligers nodig. Meedoen?
Mail: l.faber@utrecht.nl of bel naar het wijkbureau voor meer info:14 030.

DeKleineBaron
Foodjournalist Laura Kool:

Doe mee met jouw idee!

Meld vuurwerkoverlast
www.utrecht.slimmelden.nl
Jouw melding helpt ons een goed overzicht
te krijgen van de vuurwerkoverlast. Blijft de
overlast voortduren? Meld dit dan opnieuw.
Bij gevaar, bel direct 112.
•
•
•
•
•

112 bij verdachte en gevaarlijke situaties
0900-8844 (politie) bij verdenking illegale
opslag vuurwerk
14 030 bij overlast
14 030 bij vernieling of rommel
0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem

Vuurwerkinleveractie
Ook dit jaar organiseren we een vuurwerkinleveractie. Je kan anoniem en zonder straf, al
jouw vuurwerk (ook illegaal vuurwerk) inleveren. Data, tijden en locaties volgen zo spoedig
mogelijk via de FB pagina van Zo is zuilen.
Wijkteam Veiligheid,
Utrecht Noordwest
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‘De beste spareribs die ik ooit heb gegeten’

Foodjournalist Laura Kool schuift het
komende jaar aan
bij diverse restaurants in Zuilen. Ze
start in het restaurant
van Elise Baron, oprichtster
en eigenaar van deKleineBaron.
Elise: ’Dertien jaar geleden ben
ik begonnen, samen met een
compagnon. Inmiddels run ik
het bedrijf alleen.’
Lokale samenwerking
Elise hecht veel waarde aan
samenwerkingen met ondernemers in de buurt: ‘Zo serveren we verschillende speciaal bieren van het Utrechtse
merk vandeStreek, gemaakt
met hop afkomstig uit de tuin
van de Klopvaart. Het vlees is
afkomstig van de Utrechtse
vleesgroothandel Kraan vlees.’
Kindermenu
Elise vindt het belangrijk dat
kinderen leren mee eten met
datgene wat de pot (of in dit

geval de kaart) schaft.
‘De Kleine Baron biedt de mogelijkheid om van ieder hoofdgerecht op de kaart ook een
kinderportie te bestellen. Dit
is een kleinere portie voor een
aangepaste prijs.’
Veel alcoholvrije dranken
Een groot pluspunt wat mij betreft is het grote assortiment
alcoholvrije (speciaal)bieren en
ook drie verschillende mocktails, waarvan een alcoholvrije
gin tonic. Alcoholvrij wordt
steeds populairder, steeds
meer mensen kiezen ervoor
vanwege
gezondheidsredenen, zwangerschap of gewoon
omdat ze een alcoholbreak nemen.
Paradepaardje: spareribs
Ik bestel de trots van het restaurant: de spareribs. En de
seizoensspecial: truffelrisotto.
‘Het is mijn eigen recept, de
marinade, de ingrediënten, alles heb ik zelf bedacht’ vertelt
Elise.
De spareribs zijn ongelooflijk

mals. Het vlees valt al van het
bot als je ernaar kijkt! Daarnaast zit er echt ontzettend
veel vlees aan de botten. Je
krijgt dus waar voor je geld.
Het vlees is zeer mals en de
marinade subtiel, zodat deze
niet de smaak van het goede
vlees maskeert. De friet die
je erbij krijgt heeft een leuke
twist door de groene kruiden
die erop zitten.
De truffelrisotto die is precies
goed: risotto is machtig, maar
de frisheid van de gegrilde
tomaatjes en rucola zorgen
voor de juiste balans en geven
een frisse toon aan de aardse
smaak van de truffel.

Het bonnetje
Spareribs + friet + salade € 16
Truffelrisotto

€ 16

IPA 0% bier van de Streek € 4
Weissbier 0%

Zo is Zuilen

€ 3,75
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Zuilen in de vaart
der volkeren
Deel 2: de meningen van experts en bewoners

‘Zuilen is populair. Mensen blijven graag in Zuilen wonen,
en anderen komen hier graag wonen,’ zegt wijkwethouder
Klaas Verschuure als we hem spreken over de groei van
onze wijk en de plussen en minnen daarvan. In dit artikel
uiten kenners en bewoners zich over de groei van Zuilen.
Dit is een vervolg op het artikel in het vorige nummer, dat
ging over de ontwikkeling van de wijk.
Egbert van der Zee is sociaal
geograaf aan de Universiteit
Utrecht. Zijn ouders kwamen
naar Zuilen omdat hier werk
was. Hij relativeert de huidige situatie: ‘Er is gewoon een
trend van opleving en verval
die we ook in Zuilen zien. Economische voorspoed door de
komst van werkgelegenheid
(Werkspoor, Demka) en daarna door automatisering weer
werkloosheid, verval, aftakeling van huizen en het verdwijnen van sociale functies.
Bewoners trokken weg, maar
nieuwe kwamen in hun plaats
door goedkope huur of koop.
En als de woningmarkt krapper wordt zoals nu, herontdekt
men de wijk. Kortom: Zuilen
is altijd in beweging geweest,
opleving en verval volgen
elkaar op, en nieuwe bewo-
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ners vinden steeds weer hun
plek en drukken hun stempel
op de buurt.’

Elkaar tegenkomen

Maar die nieuwe en oude inwoners, leven die wel echt samen? Hester Assen, gemeenteraadslid en inwoner, maakt
zich zorgen. ‘Ik hoop dat nieuwelingen zich meer verdiepen
in waar ze komen te wonen.
Het is een groot risico als mensen elkaar alleen nog maar tegenkomen in hun eigen bubbel
en alleen mensen ontmoeten
die op hen lijken. Dat zien we
op scholen en eigenlijk overal.
Kinderen worden er sterker
van als ze leren omgaan met
verschillen en met kinderen
met andere achtergronden.’
Want nieuwe Zuilenaren, dat
geeft Van der Zee aan, komen

‘Hoe groeien we op zo’n manier dat iedereen mee
kan en de identiteit van de wijk behouden blijft?’

TEKST RONALD BESEMER
FOTO RENATE BEENSE

nu anders binnen dan vroeger: ‘Nieuwkomers begonnen
vroeger vaak onderaan de sociaaleconomische ladder. Ze
kwamen met weinig en moesten met hard werken hun plek
vinden. Nu zijn veel nieuwkomers hoogopgeleid, hebben
een woning kunnen kopen en
hebben vaker een goedbetaalde baan.’

Toestanden en irritaties

Eric Hol is onderzoeker en
woont in de Schaakbuurt. Hij
wil dat we nauwkeuriger kijken naar wat zich afspeelt in
de buurten van de wijk en naar
hoe de demografische groei
van inwoners zich ontwikkelt.
‘Ik pleit voor een stabieler woningbeleid dat rekening houdt
met iedereen die hier twintig à
dertig jaar moet en wil wonen.
Dat mensen ouder worden
en andere fasen in hun leven
meemaken, kinderen krijgen

bijvoorbeeld, dat is allemaal
voorspelbaar.’ Hol wil dat de
gemeente daar meer rekening
mee houdt bij haar plannen.
Daarnaast is hij als onderzoeker en inwoner bezorgd over
de verhouding van nieuwe en
oude bewoners: ‘Je kunt het
niveau van segregatie bekijken [segregatie = verschillende groepen mensen zonder
contact met elkaar - redactie]
van de laagste naar de hoogste trede op de inkomenstrap.
Als dat verschil te groot wordt,
krijg je toestanden waarin
mensen niet meer samenleven
en misverstanden en irritaties
ontstaan. Is die lijn platter dan
krijg je een redelijke integratie.’
Assen spreekt over ‘een verhuizing zonder te verhuizen’
en licht toe: ‘Mensen zien hun
oude wijk veranderen en herkennen zich er minder in.’ Zij
zet zich in voor oorspronkelijke Zuilenaren en de onderkant
van Hols ladder. Oplossingen
heeft ze ook. ‘Zorg allereerst

voor betaalbaar wonen zodat
meer generaties hier kunnen
blijven wonen. Dan is er het
aanmeldbeleid voor scholen
dat voor iedereen gelijk moet
zijn. Dat hebben we gelukkig
geregeld! Ten slotte ben ik
voor pleintjes waar ouders bij
elkaar kunnen zitten als hun
kinderen spelen. Die kunnen
een wijk veiliger en van iedereen maken.’

en skaten. Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat mensen
prettig wonen in hun buurt.
Het helpt enorm als mensen
elkaar kennen. Dus we steunen als gemeente initiatieven
waardoor mensen elkaar ontmoeten, zoals stichting Oog
voor Utrecht die in coronatijd
oudere buurtbewoners in Zuilen bezocht en iets voor hen
meebracht.’

Prettig wonen

Of de groei en de zogenaamde
gentrificatie goed of slecht is
voor Zuilen, daarover verschillen de meningen. Maar krimp
en verval wil je helemaal niet,
zegt Van der Zee. Hoe groeien
we op zo’n manier dat iedereen mee kan en de identiteit
van de wijk behouden blijft?
Daarover organiseert Zo is Zuilen zondag 13 maart 2022 een
(verkiezings)debat met politieke partijen en wijkbewoners.

Wijkwethouder Klaas Verschuure ziet dat Zuilen al veel
voorzieningen kent. En de
wijk past in zijn beeld van een
groeiend Utrecht met voorzieningen binnen bereik van tien
minuten afstand. ‘De wijk heeft
plekken voor sport, er is groen
en er zijn winkels en scholen.’
De gemeente heeft plannen
om Zuilen door te laten groeien. Verschuure: ‘We gaan de
Zuilense Vecht ontwikkelen
tot een nieuwe woonwijk met
een groene opzet waar mensen kunnen wandelen, fietsen

Zo is Zuilen
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Sweder van Zuylenweg

j
Een stukje
geschiedenis
van Zuilen

‘Een avond uit in restaurant
Juliana is een verrassende
oriëntaalse smaakbeleving’
Wesley Lin (39) runt het restaurant
‘Juliana’ met zijn vrouw, dochter en
zoon. Wie in Zuilen heeft niet ooit
gesmuld van een afhaalmaaltijd bij
restaurant Juliana?

TEKST WIM VAN SCHARENBURG FOTO HET UTRECHTS ARCHIEF

We maken een denkbeeldige wandeling in de pe-

tot de Werner Helmichstraat. Daar troffen we bakker

riode 1938-1939 over de Sweder van Zuylenweg

Boonzaaijer aan.

via de even kant, steken aan het eind over en

Op de volgende hoek stapten we de ‘Zuilensche Elec-

lopen terug naar de Amsterdamsestraatweg.

trische Melkinrichting’ van Rosseweij binnen.

De winkel op de hoek van de Amsterdamse-

Op de hoek van de Johannes Uitenbogaertstraat

straatweg was van C. Jamin. De gezusters Grim

was een HaKa-winkel, waar later een ‘Wasserette’

runden de winkel een tijdje en maakten nadruk-

in kwam, toen heel vernieuwend: een wasserij waar

kelijk naam voor de firma. Daarnaast zat de hal

je zelf je was kon doen! Daar tegenover streek Van

waar groenten verkocht werden door Van Elk,

Hasselt neer met een groentehal en daarnaast kwam

bekend vanwege zijn (kunst)neus en snor.

kapper Knoop.

Op nummer 6 zat huisarts J.C. Ogterop. Aan de over-

Op de hoek van de Hermannus Elconiusstraat ver-

kant van de St.-Willibrordusstraat zat slager Bosch.

kocht Venema schoenen. De tegenoverliggende win-

Op nummer 14 zat drogisterij Groenberg, voortge-

kel werd een ViVo-filiaal. Tot de Amsterdamsestraat-

zet door zoon Rob, die de winkel verhuisde naar de

weg komen we nog bij de bloemenwinkel van G.J. van

Amsterdamsestraatweg.

Eck en Zn., de delicatessenwinkel van G.J. van Ekeris

‘Het prachtige pand in het Julianapark
heb ik in stijl verbouwd. We hebben
plek voor 400 gasten. Ik zet nu alles in
op het veranderen van het imago van
mijn restaurant: Juliana is nu in Zuilen
vooral bekend als afhaal Chinees, maar
dat wil ik veranderen. Onze gasten kunnen in de verschillende ruimtes Japans
of Chinees eten.’
‘Sinds kort hebben we ook Dimsum op
de kaart staan. Dimsum zijn gefrituurde en gestoomde kleine hapjes uit de
Chinese keuken.’

stand van 1938, de winkel van P. de Gruyter.

‘Onze klanten komen uit heel Nederland omdat je bij ons van het echt
oosterse eten kan genieten. Met een
kok aan je tafel zie je hoe de gerechten
worden bereid op een teppanyaki (een
Japanse bakplaat). Dat is een bijzondere eetbeleving’.

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.

Wesley doet bijna al zijn inkopen voor
het restaurant in Zuilen. ‘Zo helpen we
elkaar. Ik woon sinds 2019 met heel
veel plezier in Zuilen en ken veel ondernemers waar ik mooie producten
kan kopen.’

Meer dan 300 historische verhalen over Zuilen

FOTO JEROEN KNEVEL

en als laatste het paradepaardje van het winkelbeOp nummer 34, zat fotograaf Van der Pal. Een ande-

‘In 2018 hoorde ik dat restaurant Juliana te koop stond en ik wist direct dat ik
mijn droom kon realiseren. Ik werd de
trotse eigenaar van het oudste Japanse
restaurant in Utrecht.’

re tak van de familie, J.J. en A. van der Pal, verkocht
manufacturen en dameskleding op de hoek van de
Sweder van Zuylenweg en de Edisonstraat. Hier tegenover zat Tjepkema met ‘klein huishoudelijke artikelen’. Op de hoek van de Balderikstraat huisveste
slager J.C. Oorbeek en aan de overkant verkocht Van
der Berg lederwaren.
Aan het einde van de Sweder van Zuylenweg verkocht J.M. Kayim kruidenierswaren in zijn kruidenierswinkel. Aan de oneven kant zaten woningen,

vind je op www.zoiszuilen.nl.
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TEKST BEPPIE SPRUIT

Restaurant Juliana
Japanse en Chinese specialiteiten
Amsterdamsestraatweg 464
030-244 0032
Van maandag tot en met zondag
van 12.00 tot 22.30 uur
Zo is Zuilen
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STICHTING KRACHT VAN ZUILEN

Uitgever, verbinder en
waarmaker in de wijk
FOTO’S HARRY SMITTENBERG

Je leest alweer het achtste
nummer van dit mooie wijkblad, we zijn dus al twee
jaar oud! Bewonersstichting
Kracht van Zuilen is onze uitgever. Een stichting waarvan
de vrijwilligers, zowel vóór
als achter de schermen, veel
dingen voor de wijk doen.
We spraken met twee actieve leden uit de club.
We vragen Ady Hoitink, de
kwartiermaker van Stichting
Kracht van Zuilen: wat doen
jullie en waarom? Ady: ‘We
zijn een bewonersstichting die
streeft naar een wijk waarin
iedereen opvalt en niemand
uitvalt. We zijn trots op de diversiteit van Zuilen. En op haar
geschiedenis als arbeidersdorp waar mensen naar elkaar
omkijken. Zuilen moeten een
fijne en veilige wijk zijn voor iedereen. Ongeacht je leeftijd, je
herkomst of de inhoud van je
portemonnee. Daarom geven
we bewoners en organisaties
in de wijk allerlei versterkende
opkontjes.’
Huh, opkontjes? Geef eens een
voorbeeld wat jullie doen?
Voorzitter Esther Kersten:
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‘We organiseren burenhulp
en sociaal contact. Dat is voor
mensen met weinig geld of een
klein netwerk erg belangrijk.
We delen ook heel veel wijkinformatie. Via dit blad, de website Zo is Zuilen, social media,
themafolders en persoonlijke
gesprekken. Ook organiseren
we met andere bewonersverenigingen in SamenZuilen een
aantal tradities en evenementen in de wijk.’

den te creëren voor een fijne
wijk. Mits we samenwerken en
elkaar helpen. Je kunt niet alle
problemen oplossen, maar
samen wel genoeg veerkracht
ontwikkelen. Als wij denken
dat we aan die veerkracht kunnen bijdragen, doen we dat.”
Ady: ‘De Kracht van Zuilen, dat
zijn eigenlijk al die bewoners
en organisaties in de wijk samen; in wezen dus alle lezers
van dit blad!’

Ady: ‘We werken soms ook als
‘waarmakerij’, door een nieuw
initiatief te helpen organiseren en financieren totdat het
op zichzelf kan staan. En we
versterken de wijkdemocratie,
bijvoorbeeld bij de oprichting
van een buurtcomité zoals in
Geuzenwijk. Sowieso vinden
we het belangrijk dat iedereen
zijn stem kan laten horen.’
Esther: ‘Wat we doen heet ‘asset based community development, ABCD, maar wij noemen
het vaak ‘alle bronnen communiceren en delen’. Eigenlijk zegt
ABCD: alles is er al, je hoeft het
alleen nog maar te verbinden.
Zuilen heeft de mensen, de
kennis, de plekken, en zelfs
het geld om alle mogelijkhe-

Hoofd, hart en handen gezocht!

Enthousiast geworden? Kracht
van Zuilen zoekt vrijwilligers.
Als bestuurslid leen je vooral
je denkkracht aan de wijkontwikkeling. Ook het matchteam
buurtverbinders zoekt versterking. Goed kunnen organiseren en je hart gebruiken is daar
het devies. Is online communicatie meer jouw ding, kom dan
de websiteredactie van ZoisZuilen.nl versterken. Lekker
praktisch en daarnaast gezellig
is het helpen bij de jaarlijkse
evenementen van SamenZuilen. Of één keer per maand in
een klein groepje: sociaal tuinieren voor een ander. Stuur
bij interesse een mail naar
krachtvanzuilen@gmail.com.

Stephanie Bottse, Ady Hoitink, Eric Nijst en Esther Kersten (bestuur Kracht van Zuilen en Ady is kwartiermaker)

Dagelijkse porties wijknieuws vind je op www.zoiszuilen.nl
en op de Facebookpagina van BurennetwerkZuilen

Vraag en aanbod
van Burenhulp

Via de website www.burennetwerkzuilen.nl kun je
burenhulp aanvragen of je
aanmelden als actieve buur.
Een matchteam van buurtverbinders pakt de vragen
op. Sinds juni 2020 wisten
zij zo al 180 keer buren te
verbinden voor klushulp,
boodschappenhulp of samen wandelen.
Liever bellen? Dat kan op
woensdagen tussen 13.0017.00 uur op 06-4181 2003.

Waarmakerij
Het gezellige Repaircafé Zuilen
en het prachtige Speelbos Zuilen. Het recente project sociaal
tuinieren. De alternatieve 4
mei-herdenking in corona-tijden. Allemaal initiatieven die
een ‘opkontje’ kregen. In 2022
werkt de stichting samen met
wijkvakmensen aan de ‘Beweegvriendelijke wijk’. En aan
meer inloopspreekuren in de
buurthuizen.
Ook steunen we andermans
initiatieven weer met advies
en PR. Zo kunnen Zuilenaren
met en zonder beperking op
20 maart 2022 samen deelnemen aan een vrolijk sportfeest
in sporthal All-in. Nanette van

der Heiden van www.StichtingMaximaalGeluk.nl organiseert
het. Zij geeft ook gelukstrainingen aan mensen met een licht
verstandelijke beperking.
Ook zo’n leuke activiteit? Zet
het op de wijkagenda van
www.zoiszuilen.nl.
Volg ons:
www.krachtvanzuilen.nl,
www.burennetwerkzuilen.nl
www.zoiszuilen.nl
Twitter: @kravazu en
@zoiszuilen.
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FOTO’S BEPPIE SPRUIT

Raad het plaatje
Weet jij waar dit is?
Deze keer maak je meer kans om de bloemen te
winnen als je ook iets kan vertellen over de achtergrond en de geschiedenis van deze plaat.
Mail je oplossing
met
je
naam, telefoonnummer
en
huisadres naar
de redactie.
zuilendeelt@
gmail.com

‘Als mantelzorger kun je heel goed af
en toe een dag ‘vrij’ gebruiken.’
TEKST EN FOTO MARGA SUTHERLAND

Ondersteuning mantelzorg

De winnaar
De bloemen zijn deze keer naar Peter te
Lintel Hekkert gegaan. Peter wist direct het antwoord op de vorige ‘Raad het plaatje’. De pop zit
achter het raam in het huis op de hoek van de Lessepstraat en de Swammerdamstraat. Peter: ‘Met
plezier heb ik weer het magazine over onze mooie
wijk Zuilen gelezen.’

SAVE THE DATE

Groot Zuilens Verkiezingsdebat
zondag 13 maart, 14.30-17.00 uur

Kijk voor Zuilens nieuws op

Vorstelijk Complex, Pr. Beatrixlaan 2a, 3554 JK Utrecht
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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www.zoiszuilen.nl

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

Janneke Nannen was drie
jaar lang mantelzorger voor
haar moeder. In die tijd miste ze soms steun als mantelzorger om rust en vrijheid te
vinden voor haarzelf. ‘Het
is zwaar werk, zowel fysiek
als mentaal. Als mantelzorger heb je een extra last op
je schouders. Veel mantelzorgers leveren hun eigen
wensen in en raken zo overbelast.’

‘Als mantelzorger kun je heel
goed af en toe een dag ‘vrij’ gebruiken.’

Veel mantelzorgers zullen het
verhaal van Janneke herkennen. Volgens het steunpunt
mantelzorg van U-Centraal zijn
er zo’n 40.000 mantelzorgers
in Utrecht. In de wijk Zuilen
geeft 11% van de bewoners
minimaal acht uur per week
mantelzorg.
Voor Janneke was haar ervaring
als
mantelzorger
reden om zich in te gaan zetten
voor mensen met eenzelfde ervaring. Zij werkt nu bij Mantelaar, een organisatie die zorgt
voor betrouwbare vervanging.

De studenten worden betaald,
de financiering gebeurt deels
via de aanvullende verzekering, ook die van de U-polis,
en deels via de subsidie van de
gemeente.

De gemeente Utrecht werkt
samen met Mantelaar. Janneke: ‘We werken met betrouwbare medische studenten. Die
nemen tijdelijk de mantelzorgtaken over en doen gelijk praktijkervaring op. De mantelzorger heeft dan even tijd voor
zichzelf.’

Janneke: ‘Vanuit de WMO kun
je steun inkopen. Veel mantelzorgers vinden die weg niet
of kunnen er geen gebruik van
maken. Wij helpen hen daarbij.’
Voor wie dit wil gebruiken is
er veertig uur kosteloze on-

dersteuning te krijgen. Hoe je
die tijd gebruikt, kun je afspreken met Mantelaar. Extra uren
daar bovenop kunnen via de
zorgverzekeraar ingezet worden.
Ben je mantelzorger, of ken je
iemand die dat is, en wil je gebruik maken van deze kosteloze ondersteuning? Neem dan
contact op met:
Mantelaar
info@mantelaar.nl
030-249 4224
www.mantelaar.nl

Meer informatie en verhalen
lezen van mantelzorgers?
www.mantelzorgutrecht.nl
Steunpunt Mantelzorg geeft
o.a. een gratis magazine uit:
www.u-centraal/mantelzorg
Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl
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Kijk voor actueel nieuws op
www.zoiszuilen.nl

VERZOT OP ZUILEN
HANRATHSTRAAT
Gelukkig zijn is makkelijk, laat me los in Zuilen
bij de Hanrathstraat in ‘t Zand
oranje huizen, blauwe lucht, een rozenperk
het ritselt van de katers
duiven kroelen in een boompje
rond mijn kuit een knuffelpoes
een praatje - hartelijks!
GEDICHT INEKE WINNIPS
FOTO JEROEN KNEVEL
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