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Het eerste nummer!
Papier was een tijdlang uit de mode. De gemeente Utrecht geloofde zelfs een tijdlang dat alle communicatie met haar burgers
digitaal zou worden. Huis-aan-huis bladen hadden het zwaar.
Maar voor je ligt nu toch zo’n lekker kleurrijk wijktijdschrift.
Waarin je kunt bladeren en waaraan je kunt snuiven. Dat je kunt
laten slingeren en weer oppakken. Op het kleinste kamertje
kunt leggen. Of dat je aan iemand door kunt geven. Boordevol
portretten, artikelen, foto’s en zelfs gedichten uit je wijk.
Als bewonersstichting hebben we het aangedurfd om de uitgever te worden van dit Zuilen Deelt! wijkblad. Omdat we keer op
keer van bewoners horen, dat ze een huis-aan-huisblad missen.
Omdat niet iedereen van digitaal houdt of ‘digivaardig’ is. Omdat
sommige informatie lekkerder is, als je het op schoot kan nemen
of er samen in kunt lezen.
Maar leuke artikelen en nuttige wijkinformatie vind je niet alleen
in dit nieuwe papieren blad! We wijzen je dan ook graag op de
fantastische wijkwebsite www.zoiszuilen.nl. Als redactie gaan
we de vrijwilligers van Zo is Zuilen versterken bij het verzamelen
van nieuws, achtergronden, foto’s, artikelen, podcasts en nog
veel meer.
Eens per kwartaal mogen we je dus ook zo’n fijn wijkblad voorschotelen. En vertel vooral alles wat je interessant vindt over de
wijk verder. Want Zuilen Deelt!
Ady Hoitink
Bewonersstichting Kracht van Zuilen, uitgever van Zuilen Deelt!
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Drukwerk
Veldhuis Media
Oplage: 8.000, 4x per jaar
gratis huis-aan-huis
Kracht van Zuilen,
Krachtvanzuilen@gmail.com
Deze krant is financieel
mogelijk gemaakt door:
- Stichting Kracht van Zuilen
- Ondernemersfonds
- Initiatievenfonds
- Bibliotheek Zuilen
- Zuilen Ondiep GEZond
- Zimihc theater Zuilen
Contact redactie
Wil je adverteren?
Heb je iets te melden?
Mail het naar:
zuilendeelt@gmail.com
Meedoen?
Welkom! We hebben nog
plek voor schrijvers en
fotografen! Mail naar:
zuilendeelt@gmail.com

OP DE VOORKANT:

TEKST EN FOTO PUCK ‘T HART

Bianca Botter (49 jaar) woont
nu 5 jaar met haar vriend
in Zuilen. Ze is al 7 jaar een
van de onmisbare vrijwilligers bij Bij Bosshardt. Zoon
Michael (nu 23 jaar), ging
destijds naar de bingo daar.
En zo is het begonnen.
“Bij Bosshardt is een prachtplek! Het is hier altijd gezellig
en iedereen is welkom. We zijn
een huiskamer voor en door
de buurt. Ik ben zelf een echt
mensenmens en ik wil gewoon
graag mensen helpen. De dankbaarheid van mensen met een
handicap of achterstand vind
ik zo mooi. Ik heb na de MAVO
als cassière gewerkt en doe nu
de MBO3 opleiding specifieke
doelgroepen. Ik hoop straks
hier Bij Boschhart betaald te
kunnen werken. Ik werk nu vrijwillig 40 uur per week. Ik organiseer dus al jaren de vrijdagmiddagbingo (van 13.30-15.00
uur) en op maandag de brunch
(vanaf 11.00 uur); op dinsdag
en donderdag de lunch (vanaf
12.00 uur) en op donderdagavond de maaltijd voor 2 euro
voor LVB (licht verstandelijk
gehandicapten). Mijn clubje is
echt de LVB; dat is een mooie
groep, daar gaat mijn hart van
open! Ik vind het mooi dat ik de
kans gekregen heb om iets te
doen.
Elke vrijdag krijgen we de restanten van de Voedselkerk.
Soms krijgen we dan bijvoorbeeld 50 broden en 50 kilo
appels. Daar maken we dan
grote pannen appelmoes van.”

Bij Bosshardt
Prinses Margrietstraat 22
www.facebook.com/bijbosshardtzuilen
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Duizendpoot Beatrijs Wind
TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER
FOTO’S CAS SLAGBOOM

In Zuilen staat een huis vol kleur en verwondering. In
ieder hoekje ontdek je wat nieuws: van miniatuur werelden en POSkuns tot een immense mandala. Op het raam
hangt een aankondiging voor een huiskamerconcert.
Overal staan, liggen en hangen boeken, beeldjes, planten en eigen werken. Op een kast zit een post-it met de
tekst: sla de eerste vier gedachtes over. Hier ontmoeten
we Beatrijs Wind; een veelzijdige kunstenares wier projecten tot de verbeelding spreken. Naar eigen zeggen is
ze een ‘nieuwsgierig aagje’.

j
Kunstenaar
in beeld

in wat ze wil, en waar ze plezier van krijgt. “De kritische blik
blijft. Alle verwachtingen naast
je neer te leggen en bij jezelf te
blijven, blijft de kunst.”

Een duik tot kunst
“Inspiratie is in mijn ogen niet
iets waar je naar op zoek gaat,
maar je maakt ruimte om dingen te laten ontstaan. Daarom
trek ik graag de natuur in: yoga
naast de Parel van Zuilen, of
een ijskoude duik bij de Maarsseveense plassen.” Op andere momenten omringt ze zich
met mensen. De verschillende
indrukken zet ze in haar atelier
om tot beeldende kunst.

Beatrijs: “Ondanks jaren ervaring en een verscheidenheid
aan werk op mijn naam, kan ik
nog steeds wakker worden met
de gedachte: Straks komen ze
erachter dat ik helemaal geen
kunstenaar ben, ik doe maar
wat.” Inmiddels weet ze beter,
maar het duurde jaren voordat
ze het geluk achterna durfde te
gaan, en koos voor een leven
als autonoom kunstenaar.
“Ik hou van maken, contact
leggen met mensen en op onderzoek gaan naar wat hen
beweegt. Ik laat me inspireren
door de wereld om me heen,
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en ik kijk met een open nieuwsgierige blik naar het leven.”
Beatrijs werkte jarenlang in
het onderwijs in verschillende functies. Een burn-out was
nodig om te durven kiezen
voor de kunst. Na de keuze
werd haar blik op haar werk
vrijer. Als lerares stimuleerde
ze anderen om vrij te denken,
en ruimte te creëren vóór de
kritische blik. Dat heeft haar
geholpen ook zichzelf die vrijheid te gunnen. Als ze het even
niet meer weet, kijkt ze terug
op haar werk. Dit sterkt haar

‘Mensen verdienen
een plek waarvan ze
denken: WAUW, hier
woon ik!’
Kunst per post
Een van de uitingen is Poskuns.
Een project waarbij abonnees
post ontvangen met unieke
kunstwerkjes. Wat je op je mat
krijgt, is een verrassing.
Wanneer wij Beatrijs spreken
is ze bezig met een nieuwe
Poskuns. Een collage aan de
hand van gum-afdrukken. Een
kunstwerk opgebouwd uit kleine afdrukjes. Symbool voor
hoe mensen ook als uniek
stukje onderdeel zijn van een

‘Ik ben beeldend kunstenaar,
dat ben ik altijd geweest…’
groter geheel. De prints hebben een krachtige primitieve
uitstraling en stijl. Zes jaar nu
al weer stuurt ze elke maand
een nieuw kunstwerk per post.
En telkens ontvangt ze weer inspirerende reacties. Tijd voor
een boek dus, met Poskuns.
Hiervoor start ze binnenkort
ook met een crowdfundcampagne op voordekunst.nl

Reuzen
“Inspiratie vind ik gewoon om
me heen. Fietsend door Zuilen. Zoveel kansen voor creativiteit! Ik wil met mijn ideeën
een verschil te maken. De
Mitros flats aan de Burgemeester Norbruislaan, zijn als canvassen waar ik graag mee aan
de slag zou gaan. Ik zie het helemaal voor me: muurschilderingen met zeegezichten van
kustlijnen die alle windstreken,
en achtergronden van de flat-

bewoners symboliseren en zo
verbinden. De zee is van ons
allemaal. Bij dergelijke grootse ideeën voelen de bureaucratische processen rondom
vergunningen en subsidieaanvragen echter wel als drijfzand.
Zoals bijvoorbeeld met de bomenlaan langs de Burgemeester van Tuylkade en de Prins
Bernardlaan, die als sprookjesachtige reuzen een fantasierijk
buurtfestijn kunnen hosten.
Een laan met bomen vol lichtjes en hangende schommels,
en op ieder zitje een verteller.
Wandelend van verhaal naar
verhaal, de ‘Nacht van 1001

verhalen’. Een prachtig visioen,
maar hoe maak je dit samen
tot werkelijkheid?”
Als een creatieve duizendpoot
zet zij zich in voor schoonheid
en verbinding in de wijk. Ze
vindt het belangrijk te leren
van elkaar, en je omgeving
eens anders te bekijken.
Vind jij dit ook? Wil je meer weten over Beatrijs? Of haar helpen ideeën tot leven te brengen? Kijk dan ook eens op haar
website:
www.beatrijswind.org.

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

Zuilen Deelt
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FOTO HARRY SMITTENBERG

De Bibliotheek
Zwanenvechtlaan 4, www.bibliotheekutrecht.nl

In de Bibliotheek Zuilen kun je altijd zo binnenlopen om een krantje te lezen, gebruik te maken
van de computers, een praatje te maken met
buurtbewoners of een activiteit bij te wonen. Er
zijn computers, wifi, leestafels, cursus- en vergaderruimtes en lekker veel boeken en tijdschriften. Wil je iets lenen? Dan moet je lid zijn, tot 18
jaar is dat gratis. Er is vaak van alles te doen in
de Bibliotheek Zuilen.

SkoolZone (8-12 jaar)
Zelf aan de slag op de computer met je huiswerk,
boekverslag of presentatie? De bibliotheekmedewerkers helpen je graag! Gratis inloop op
maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van
15.00-17.00 uur.
Doe Mee Startpunt
Voor al je vragen rond taal en digitaal. De vrijwilligers van Taal doet meer en DigiWijs 3.0 staan
voor je klaar. Gratis inloop iedere woensdag van
10.00-12.00 uur.
Seniorenochtend
Voor vragen over computers, taal en wat er in de
wijk te doen is. Gratis inloop- en ontmoeting elke
woensdag van 10.00-12.00 uur.
De Schrijftafel
Schrijf met hulp van een schrijfcoach je eigen
tekst, van blog tot brief, van rijm tot roman. op
papier of op je tablet. Gratis inloop elke eerste
donderdag van de maand van 14.00-17.00 uur.

De Bibliotheek Zuilen,
je bent er welkom!
Zwanenvechtlaan 4, 030-286 19 30. Open:
ma-di 14.00 – 18.00 uur
wo
10.00 – 18.00 uur
do-vr
14.00 – 18.00 uur
za
10.00 – 17.00 uur
www.bibliotheekutrecht.nl
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Avondje uit in eigen wijk?
Dat kan gewoon!
ZIMIHC theater Zuilen is hét theater
in de wijk met een gezellige, informele
sfeer. Iedereen die van een leuk avondje uit houdt, geniet hier van een divers
programma. En kunstenaars van elk
niveau kunnen hier optreden en exposeren.
Aan theater, muziek en comedy is geen
gebrek bij ZIMIHC theater Zuilen. Kom
kijken naar een leuke voorstelling, prik een
vorkje mee bij de filmdiners, of geniet van
een prachtig concert. De voorstellingen zijn
betaalbaar en veel evenementen zijn zelfs
gratis. Het (Winter) ZON festival, de ZIMIHC
Sessies en pop-quizzen zijn daar voorbeelden van. En het mooie is dat je niet eens
naar het centrum van Utrecht hoeft: je kunt
gewoon in de wijk blijven!
Nieuw is ‘The Greatest… Shows’: een reeks
concerten waarbij de mooiste liedjes uit de
muziekgeschiedenis ten gehore worden
gebracht door enthousiaste musici. Elke
show heeft een thema. En omdat Nederland dit jaar het hoofdpodium voor het
Songfestival is, organiseren we op zaterdag 9 mei The Greatest Songfestival Songs
Show!

Podium voor de wijk
Elke maand kan iedereen optreden in het
Cultuurcafé. Of je nu beginnend muzikant,
dichter of comedian bent: hier kun je podiumervaring opdoen en schitteren op een
laagdrempelig podium. Opgeven of meer informatie? Mail naar cultuurcafe@zimihc.nl
of kom langs!

ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1,
(in het Vorstelijk Complex)
www.zimihc.nl/agenda

Strijd voor buslijn 4
‘Wij hebben de strijd nog niet
opgegeven: dit is een zeer

TEKST EN FOTO PUCK ‘T HART

onrechtvaardige bezuiniging’

Astrid Hendriksen
“In oktober las ik ineens in het
wijkbericht dat buslijn 4 zou
gaan verdwijnen. De Gemeente wil op de Prinses Irenelaan
de verkeersveiligheid verbeteren, maar door miscommunicatie tussen Provincie Utrecht,
U-OV, Wijkraad en bewoners
werd ook ineens de busroute
verlegd. Veel mensen moeten
nu bijna een kilometer lopen
naar de dichtstbijzijnde halte,
de Prins Bernardlaan. Ik vond
dat ik iets moest doen, tijd voor
actie! Dus ben ik samen met
Kiyomi Takuhara flyers gaan
verspreiden bij buurthuizen
en bushaltes. Kiyomi heeft ook
veel berichten op Facebook en
Twitter geplaatst, en zo werd
het steeds bekender. Aldelrahman Ouzil van bewonerscommissie Niftarlakeplantsoen
haalde handtekeningen op.
Tijdens het flyers uitdelen kwamen we Yet van de Bergh tegen
en zij legde contact met de Provincie Utrecht. Hoewel de pers
anders heeft gemeld, zijn we
nog lang niet uitgepraat; het
overleg loopt nog. Wij laten het
er niet bij zitten.”
Wil je meer weten, mail dan:
buslijn4zuilen@gmail.com

Zuilen Deelt
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De loop van Zuilen!
TEKST MARGA SUTHERLAND

Soms krijg je te horen dat
je ‘moet gaan bewegen’. Je
weet zelf ook wel dat het gezond is, maar hoe doe je dat
in je eentje? Dat is moeilijk.
Huisarts Karen Keddeman
van huisartsenpraktijk De
Dame merkte dat in haar
spreekkamer. Dus bedacht
ze om dan SAMEN met haar
patiënten te gaan bewegen.
Fysio HD deed mee… En zo
ontstond de Loop van Zuilen.
Vorig jaar deden er wel 70
mensen aan mee.
Bij de Loop van Zuilen ga je
hardlopen door de wijk. Je
kiest een afstand: 3, 5 of 10
kilometer. De 3 kilometer kun
je ook wandelen. Vooraf train
je een aantal weken met de andere lopers op de atletiekbaan
in Overvecht. Buurvrouwen
Bianca van der Pol en Saïda
Ayachi deden in 2019 ook mee.
“We waren gevraagd door
onze fysiotherapeut. Die had
ons helpen trainen nadat we
allebei aan borstkanker waren
geopereerd. Op de loopband
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werkten we aan onze conditie.”
Bianca: “In het begin vond ik
het helemaal niks, maar ik ben
toch door gegaan.” Ze liep samen met Saïda de vijf kilometer. “We moedigden elkaar aan
en kwamen samen over de
finish, dat was zo’n mooi moment.”

Wil je dit jaar meedoen?
Trainen: vanaf dinsdag 26 mei,
elke week op dinsdagavond.
We starten om 18.00 uur op
atletiekbaan Overvecht aan
de Franciscusdreef. De loop
zelf is op zondag 12 juli. Wil je
meer weten; bij de huisartsen
en fysiopraktijken in Zuilen ligt
informatie in de wachtkamer.

Zuilen gezond
Er zijn eigenlijk heel veel leuke
en gezonde dingen te doen in
Zuilen. Voor iedereen samen
of apart voor vrouwen, ouderen, kinderen. Ook als je een
kleine beurs hebt. En samen
meedoen is nog gezellig ook.
Kijk eens op de pagina van Zo
is Zuilen. www.zoiszuilen.nl/
beleef-zuilen.

Zuilen Ondiep GEZond
onderdeel van de Gezonde
Wijk Alliantie
Boerhaaveplein 100
info@zuilenondiepgezond.nl
www.zuilenondiepgezond.nl

Idee gezocht!

Mozaïeken stoeptegels
Dit jaar organiseert inloophuis de Roobolkapel (Cornelis
Roobolstraat 86) naast haar huidige activiteiten een nieuwe
activiteit: het Stoeptegelproject! Het gaat niet om gewone
stoeptegels: in diverse workshops maken mensen uit de
wijk samen een mozaïeken stoeptegel. Zo willen we op een
creatieve en laagdrempelige manier verschillende mensen
in de buurt met elkaar in contact brengen. Én fleuren we de
wijk wat op! De stoeptegels worden vervolgens op verschillende plekken in de wijk gelegd. Dit jaar organiseren we drie
workshops: in juli staat de volgende workshop gepland. We
hebben de ambitie om er een terugkerende activiteit van te
maken. Zo krijgt het (letterlijk) een blijvende plek in de wijk.
Woon je dus op Zuilen en wil je een keer meedoen? Mail dan
naar info@roobolkapel.nl of houd de website www.roobolkapel.nl in de gaten!

Heb jij een idee voor de Bloemen- en Predikantenbuurt?
Dien je plan in! De buurt verdeelt € 50.000,-.
Bewoners weten zelf het beste wat goed is voor hun buurt.
Hoe zou jij € 50.000,- besteden
om de Bloemen- en Predikantenbuurt nog mooier, socialer
en gezonder te maken?
Vanaf 1 april kunnen alle bewoners (vanaf 12 jaar) een
plan indienen op www.noordwestbegroot.utrecht.nl.
Je plan staat dan direct online.
Zoek bewoners die jouw plan
steunen, maak hen enthousiast en voer campagne. Na
de haalbaarheidscheck door
de gemeente verdelen de
bewoners uit de Bloemen- en
Predikantenbuurt € 50.000,over hun favoriete plannen en
bepalen zelf welke plannen
gerealiseerd worden. Gebruik
je creativiteit en misschien
behoort jouw plan tot de
winnaars die op 16 juli bekend
worden gemaakt.
Vragen?
Mail de gemeente Utrecht via
noordwestbegroot@utrecht.nl

Zuilen Deelt
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Voor en door kinderen!
TEKST GERDY DE KRUIJK (PROFESSOR LOEP)

Zuilen is zeer kinderrijk en er is altijd veel te doen.
Weet jij eigenlijk wel hoeveel verschillende activiteiten er zijn? Weet jij al de leuke speeltuinen en speelplekken te vinden? En wat vinden de kinderen er nu
eigenlijk van? In deze rubriek houden we je op de
hoogte van al het aanbod en laten we ook regelmatig
kinderen aan het woord.

Daantje
Woensdagmiddag = creatief
Woensdagmiddag is een goede dag om creatief
te zijn. In de wijk kan je op verschillende plekken
terecht. Bijvoorbeeld bij de Kinderclub in buurthuis de Beatrix of de Open Werkplaats Tinkeraars bij Kunstlaboratorium van Loep.
Daantje & Ardavan komen regelmatig bij de
Open Werkplaats Tinkeraars.
Daantje, 10 jaar:
“Ik houd ontzettend van knutselen en maak
veel voor goede doelen. En ik kom op woensdag
naar de open werkplaats, omdat ik dan veel
gereedschappen en materialen heb om iets
te maken. Ik heb meestal een plan en dan zijn
hier alle spullen. Soms neem ik ook een vriendje of vriendinnetje mee.”
Ardavan, 10 jaar: ‘
“Ik vind bouwen heel leuk. Hier kan ik zagen,
timmeren en zelf iets maken. Het is niet altijd
makkelijk, maar er zijn veel spullen. Ik zit ook
op de Club Kunstlab, daar maken we nu een
knikkerbaan kettingreactie. Dus eigenlijk ben
ik hier best vaak.”
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Buurthuis de Beatrix Kinderclub
Samen knutselen of koken,
vaak gekoppeld aan een thema
Woensdag 15.00 – 17.00 uur
Leeftijd: 4-12 jaar
Kosten: € 1.00
www.facebook.com/groups/BAZuilen
Pr. Beatrixlaan 2, 3554 JK Utrecht
Kunstlaboratorium van Loep
Open werkplaats Tinkeraars
Vrij werken met allerlei materiaal met
een thema en gereedschap		
Woensdag 15.00-16.30 uur
Leeftijd: 8-16 jaar
Kosten: € 2,00 U-pas / € 4,00
Meer info: www.professorloep.nl/kalender
Vlampijpstraat 94, 3534 AR Utrecht

					

wijkchallenge
FOTO HARRY SMITTENBERG

STOPPEN MET ROKEN?

Woon je in Ondiep of Zuilen en
rook je? Dan is de wijkchallenge iets voor jou. Een gezonde
strijd tussen twee Utrechtse
wijken met als doel om zoveel
mogelijk rokers uit deze wijken van hun verslaving af te
helpen.

Een gedicht op je raam?!
Op 4 en 5 mei staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Een mooi en bijzonder moment om met elkaar te delen en te vieren. ZIMIHC
theater Zuilen start in dit kader een dichtproject met dichters
Menno Smit en Jelle Pieters (De Man met de Pen) en de basisscholen in Utrecht Noordwest. De gedichten worden voorgedragen tijdens Dodenherdenking op 4 mei.
Aan dit project doen al 8 van de 12 basisscholen uit Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd mee. De gedichten worden voorgedragen bij
het Monument voor Zuilense Gevallenen aan het Prins Bernhardplein en tijdens het programma dat aansluitend plaatsvindt
in ZIMIHC theater Zuilen. Dit programma is een samenwerking
met Stichting Gemeenschap Zuilen Oranje Comité Zuilen.
Gedichten op posters
De gedichten zullen gedurende de maand mei niet aan je aandacht ontsnappen als je in de wijk loopt, fietst, boodschappen
doet of de bus neemt. Meerdere lokale instellingen zoals buurthuizen, bibliotheek Zuilen, welzijnsinstellingen en lokale ondernemers zullen posters met de gedichten voor hun ramen plakken en/of uitdelen. En hopelijk ook door de inzet van jou als lezer
van dit artikel, maken meer bewoners kennis met de gedichten
over vrijheid.

De wijk met de meeste stoppers wint de wijkchallenge.
Leuk, maar natuurlijk zit de
echte challenge in de uitdaging die de stoppers met zichzelf aangaan. Heb je interesse?
www.ondiepstopt.nl
www.zuilenstopt.nl
Een medewerker van Jellinek
(een instelling voor verslavingszorg in de regio Utrecht
en Amsterdam) neemt contact
met je op om te kijken welke
hulp het beste bij jou past.
Meld je ook aan als je twijfelt!
Je zit nergens aan vast en misschien kan het gesprek je weer
wat verder helpen.
De wijkchallenge is een initiatief
van Jellinek in opdracht van de
gemeente Utrecht.

FOTO HARRY SMITTENBERG

Uitprinten en voor je raam plakken!
Op de posters staan een QR-code en een webadres die naar
een website verwijzen waarop de gedichten van de scholen te
lezen zijn en die inzicht geven hoe kinderen over vrijheid denken.
ZIMIHC moedigt je aan de website te bezoeken en het gedicht
wat jou het meest aanspreekt uit te printen en voor je raam te
plakken. Om zo samen feest te vieren, te gedenken en zichtbaarheid te geven aan 75 jaar vrijheid en aan al het jonge dichttalent
dat de wijk rijk is. Daarmee is ook de missie van ZIMIHC geslaagd:
‘Voor kunst in je leven’. Vanaf 5 mei zullen de gedichten op
posters te vinden zijn in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd.

Zuilen Deelt
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Oog voor Utrecht
TEKST EN FOTO’S PUCK ‘T HART

Noortje Rozema is 38 jaar en
van huis uit wijkverpleegkundige. Zij zag
hoeveel eenzaamheid
er is en besloot er iets
aan te doen.
D a a r o m
heeft ze vier
jaar geleden (samen met Rianne en
Wilbert van der Steen-Mulder) Oog voor Utrecht opgericht, een prachtig en warm
initiatief. Kleinschalige zorg
en aandacht voor ouderen.
Elke donderdagmorgen van
10.00-13.00 uur is er een gezellige open inloop.
Na de koffie met koekjes (vandaag taart omdat de vaste
vrijwilligster Veerle afscheid
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neemt) opent Noortje de
inloop en stelt de nieuwe mensen voor. Sommige mensen
gaan daarna gezellig borduren
of haken. Er wordt altijd iets
aan beweging gedaan, voor
wie wil, en binnenkort is er
ook een workshop Tai Chi. Er
is een keer aan theater gedaan
en laatst hebben een aantal
dames breiles gegeven aan kinderen van De Piramideschool.
Soms wordt er iets lekkers gebakken, of gedeeld. Vandaag
gaat Noortje voor iedereen
die wil, Haagse Bluf maken. Er
komen naast de vaste bezoekers (een stuk of 20!) diverse
mensen langs, met een nuttige
boodschap, bij de open inloop.
Eens in de zoveel tijd komt bijvoorbeeld de diëtiste langs, en
de WMO-consulent.

‘Bij de open inloop is
iedereen welkom, en
je mag meedoen of
gewoon gaan zitten
breien, wat je wilt!’
Naast de wekelijkse vaste
inloop op donderdag, koppelt Noortje ook maatjes. Een
oudere kan bij haar aangeven of hij of zij daar behoefte
aan heeft. Een maatje komt
bijvoorbeeld elke week bij een
oudere op de koffie. Als er een
klik is, kan het echt mensen
helpen die al een tijdje eenzaam zijn. Noortje vertelt: “Er
zijn drie soorten eenzaamheid:
sociale eenzaamheid (mensen die gewoon weinig mensen kennen), emotionele eenzaamheid (mensen die wel wat
mensen kennen maar daar

niet echt hun verhaal bij kwijt
kunnen) en existentiele eenzaamheid (mensen die echt
diep van binnen eenzaam zijn).
Er is geen garantie dat Oog
voor Utrecht de eenzaamheid
kan genezen, maar een beetje
zon in een donkere tunnel is altijd welkom.”

wat. “Via de Weggeefwinkel
kwam ik in contact met Power
by Peers en dat vond ik erg
leuk. Binnenkort ga ik daar
ook een cursus mindfulness
doen. Dat lijkt me heel goed,
beetje innerlijke rust zoeken.
Maar deze inloop lijkt me ook
heel goed!”

‘Er zijn drie soorten
eenzaamheid:
sociale, emotionele
en existentiële
eenzaamheid’

‘Het is altijd gezellig
en even een kletsje
maken, even eruit’

Ik praat met Truus van de Enden, die voor de eerste keer
hier is. Truus heeft jaren gewerkt in de theaterwereld en is
op zoek naar een netwerk. Ze
wil graag leuke dingen doen,
en ze kan ook zeker nog wel

ziek. “En dan bedoel ik met een
platenspeler, met langspeelplaten, weet u wel?!”
Noortje en de gastvrouwen organiseren ook een open inloop
in Ondiep, op de woensdagochtend. Iedereen is welkom
er is altijd wel iemand om mee
te praten.

j

Ook praat ik met Buug Kalter,
die zichzelf een lokale bekendheid noemt. Hij komt graag
bij de inloop. Hij heeft altijd
rock and roll dansles gegeven. Hij doet nu af en toe mee
met rolstoeldansen of met het
Danspaleis, die in bejaardenhuizen dansen met echte mu-

www.oogvoorutrecht.nl

Open inloop

Elke donderdag,

van 10.00-13.00 uur

SEB - Stichting Elinkwijk’s

Belang, Wattlaan 10, Utrecht

Zuilen Deelt
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TEKST WIM VAN SCHARENBURG

De Daalscheweg

j
Een stukje
geschiedenis
van Zuilen

De Daalseweg was veel langer dan het korte stukje dat we
nu nog kennen: vanaf de Burgemeester Norbruislaan tot
aan de Zuilenselaan.
De Daalseweg was één van de mogelijkheden om de stad Utrecht
aan de noordkant te verlaten. De andere was langs de Vecht.
Latere bebouwingen hebben ervoor gezorgd dat een deel van de
oorspronkelijke Daalseweg wat minder kronkelig werd. Vanaf de
gemeentegrens met Utrecht kwam de Daalseweg voor een deel
te vervallen omdat er huizen gebouwd werden. Ook voorbij de
Marnixlaan werden enige huizenblokken op de oude loop van de
Daalseweg gebouwd. Het eerste stuk weg dat weer grotendeels
het oorspronkelijke tracé van de Daalseweg volgt, is de Johannes Uitenbogaertstraat. Naar het noorden verder gaand, komen
we de naam Daalseweg vanaf de Sweder van Zuylenweg weer
tegen, dat wil zeggen tot 27 september 1949.
De toenmalige gemeenteraad van Zuilen besloot de naam Daalseweg te wijzigen voor het traject vanaf de Sweder van Zuylenweg tot aan de F. Koolhovenstraat. De nieuwe naam voor dit stuk
werd Edisonstraat.
In dat deel van Zuilen waar de Daalseweg door liep, werden de
straten voorzien van namen van grote internationale uitvinders,
en Edison hoort daar natuurlijk ook bij.
Door de aanleg van grotere lanen en straten, kun je van het
vervolgtraject nog maar weinig concreets zien. Grofweg kun
je zeggen dat de Prins Bernhardlaan de Daalseweg een beetje
‘kanaliseert’. Bij de Huis te Zuylenlaan liep de oude Daalseweg nog voor een deel parallel aan de Prins Bernhardlaan.
De Daalseweg loopt hier met een flauwe boog. Een stuk verder is de Daalseweg voor een deel weggestopt onder het asfalt van de Boelesteinlaan. De Daalseweg komt net voorbij de
C. Smeenkstraat weer met zijn oude naam ‘om de hoek’ kijken.
Voorbij de kruising met de Zuilenselaan wordt de Daalseweg
weer heel kronkelig en loopt uiteindelijk dood.
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2020 FOTO BEPPIE SPRUIT

Museum Zuilen
Werkspoorfabriek
Schaverijstraat 13,
3534 AS Utrecht
Voor openingstijden kijk op
www.museumvanzuilen.nl.
info@museumvanzuilen.nl

Berichten uit

Werkspoorkwartier

TEKST BIANCA ERNST FOTO HUISINGA FOTOGRAFIE

De Machinerie in Central Studios
Central Studios, een van de oudste evenementenhallen in Utrecht, gaat dicht en wordt omgebouwd tot dé plek voor film- en beeldcultuur in Utrecht: De Machinerie. Partijen als ’t Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok gaan zich hier huisvesten. Het unieke aan De Machinerie is dat
cultuur, educatie en ondernemerschap onder één dak samenkomen en elkaar versterken. De
locatie moet een ‘levendige uitgaansplek’ worden voor de omliggende wijken en de stad. Nu kan je
al een filmpje pakken in de buurt. ’t Hoogt on Tour toont komend jaar films in De Parel van Zuilen,
De Nijverheid en vanaf mei in Het Hof van Cartesius.
Het Hof van Cartesius
Komend jaar bouwt Het Hof van Cartesius aan de Vlampijpstraat aan extra werkruimte voor
Utrechtse Creatieve Makers. Hier leggen ze een grote groene collectieve binnentuin aan. Hun plan
voor de buitenruimte met daarin een (kweek)vijver, klein voedselbos, veel eetbare kruiden en planten en een daktuin, werd gezien als een voorbeeld voor het vergroenen van bedrijventerreinen.
Het Hof van Cartesius verwacht de groene tuin begin 2021 volledig klaar te hebben. Komend jaar
organiseren zij al verschillende groendagen, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd om mee te
doen.
Werkspoor biertje
De Leckere en Oproer sloegen de handen ineen en lanceerden woensdag 29 januari een heus
Werkspoor bier. De uitzonderlijke samenwerking tussen De Leckere en Oproer is een ode aan het
Werkspoorkwartier, dat beide brouwerijen hun thuis noemen. In dit gebied was jarenlang sprake
van zware industriële bedrijvigheid. Dit resulteert in een bijzondere imperial IPA die net zo noest is
als de arbeid die hier is geleverd.
Meer weten over Werkspoorkwartier?
Elk kwartaal organiseert de Bedrijvenkring Cartesius een Werkspoorkwartaal, waarin ondernemers vertellen over de ontwikkelingen in het gebied. Iedereen is welkom. Stuur een bericht naar
info@bkcartesius.nl als je op de hoogte wilt blijven.
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ZONDAG
IN ZUILEN
Het vogelhuisje
COLUMN VAN BERTO

Dorpsgevoel, gemeenschap, de ziel van Zuilen.
Grote woorden voor het Zuilen van nu? De dichteres Iduna Paalman zei onlangs op de radio:
“Als je de wereld wilt begrijpen, dan moet je ‘m
beschrijven”. Dat lijkt me een mooie uitdaging
om met deze column op te pakken: ‘Zuilen nu’
beschrijven en kijken welke betekenis de huidige Zuilenaren aan Zuilen geven.
Vraag een bewoner van Zuilen ‘Wat is Zuilen voor jou?’, dan zie je meestal eerst een
glinstering in de ogen en vervolgens een zoeken naar woorden om dat uit te drukken. Ja,
Zuilen is ‘wat’, maar ‘wat dan?’. Sommigen
vinden het Julianapark aantrekkelijk, anderen de variatie in woningen en het ontbreken van veel hoogbouw, de rust, het groen,
het eigen buurtje waar je vroeger de achterdeur open liet staan, etc. Vaak wijst men
naar het roemrijke verleden, toen Demka
en Werkspoor betekenis gaven aan Zuilen.
Maar Demka en Werkspoor zijn niet meer.
Een boekje over de geschiedenis van Zuilen
krijgt als ondertitel mee: “Zuilen toen Zuilen
nog Zuilen was” – alsof het er niet meer is.
De Utrechtse VVV vindt dat in Zuilen “.. het
dorpsgevoel altijd is gebleven..”. Op het monument dat herinnert aan het opheffen van
Zuilen als zelfstandige gemeente staat “.. als
gemeenschap toch gebleven..” In het AD komen we een artikel tegen met als titel: “Het
Zuilens Fanfare Corps is al 120 jaar de ziel
van Zuilen”.
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Het monument aan de Amsterdamsestraatweg,
dat herinnert aan het werk van Werkspoor,
laat -wellicht onbedoeld- goed zien dat ‘Zuilen
nú’ moeilijk te beschrijven is. Het monument is
een massief stuk van de metalen brug bij Vianen, destijds gebouwd door Werkspoor, maar
inmiddels afgebroken. Ik kom er vaak langs, en
telkens vraag ik me af, welke malloot er op dat
monument een vogelhuisje gezet heeft… Toch
maar eens gestopt en gevoeld… – en waarempel: het vogelhuisje zit vast – het is op het monument vastgemaakt… Hoofdschuddend ben
ik verder gefietst – om dezelfde dag nog een
keer terug te gaan en precies te lezen wat er
op de bordjes staat. En wat schetst mijn verbazing? Het monument is een herinnering aan
het roemrijke verleden van Zuilen, maar op het
bordje staat ook letterlijk: “Voor nieuw leven is
een geel vogelhuisje toegevoegd.” Misschien
toont het monument op deze manier wel hoe
het er voor staat. Zuilen heeft een massief en
herkenbaar verleden en een iel, klein vogelhuisje moet voor nieuw leven zorgen. Het is tijd dat
er eitjes worden uitgebroed.

“Variërend van een boeket
in de vorm van een gitaar,
FOTO EN TEKST BEPPIE SPRUIT

Bloemenkiosk de ‘Smitjes’
is een begrip in Zuilen. De
bloemenkiosk is in 1960
geopend. Dennis Smit
kocht de kiosk tegenover
het Julianapark 12 jaar geleden en runt deze samen
met zijn moeder. De naam
‘de Smitjes’, zegt al dat het
een familiebedrijf is.

een lieve knuffelbeer of
het FC Utrecht logo”

Elke dag rinkelt de wekker
om 4 uur. Dennis gaat dan
naar de bloemenveiling in
Ede. Dennis woont met zijn
familie al zijn hele leven met
veel plezier in Zuilen. Op zijn
15de jaar wist hij al dat hij
met bloemen wilde gaan
werken. Best wel bijzonder,
dat hij op die leeftijd al zijn
liefde voor bloemen ontdekte. Dennis ging naar de
landbouwschool in Houten.
Het bloemenvak heeft hij
geleerd van de Utrechtse
bloemenkioskhouder Tom
den Daas.
Op de Facebookpagina van
Dennis kun je zien wat hij allemaal kan maken. Van een
Biedermeier tot een boeket
in de vorm van een hart. De
categorie ‘Speciaal” op zijn
website is zeker een bezoek
waard. Daar kun je genieten van de mini ‘bloemencorso’s’ die Dennis maakt.
Variërend van een boeket
in de vorm van een gitaar,
een lieve knuffelbeer, het FC
Utrecht logo of een boeket
met daarin een replica van
de Domtoren verwerkt.

De Smitjes bloemenkiosk
Sweder van Zuylenweg 3
www.Smitjesbloemenkiosk.nl
www.Facebook.com/smitjesbloemenkiosk

Zuilen Deelt
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TEKST ADY HOITINK FOTO’S HARRY SMITENBERG

Wat gebeurt er in Zuilen? In deze rubriek praten we
je elk kwartaal bij. En we geven tips voor een verbonden buurt. ‘Wij’ zijn Burennetwerk Zuilen, een bewonersnetwerk voor informatie en burenhulp dat sinds
2017 bestaat. Want Zuilen is een geweldige wijk om in
te wonen, maar niet iedereen ervaart dat. Samen kunnen we de buurt nog beter maken. Alle organisaties en
bewoners kunnen deelnemen.

Wijknieuws
Er is keiveel
te
doen
in
onze wijk en
Zuilen
heeft
de allerbeste website die
je daarvoor kunt wensen,
geheel vrijwillig bijgehouden
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door bewoners zelf: Zo is Zuilen. Je kunt er nieuws, evenementen en oproepjes op kwijt
en je vindt er een uitstekend
overzicht:
www.zoiszuilen.nl.

Doe mee
De buurt steunen kun je op
veel manieren. Bijvoorbeeld
door een vriendelijke groet
naar iemand die je (nog) niet
kent. Als je je aanmeldt bij
Burennetwerk Zuilen, krijg je
op regelmatige basis informatie over wat er speelt in
de wijk. We hopen dat je die
informatie actief doorgeeft
aan de mensen om je heen.
En zeker aan mensen die om
welke reden dan ook, zelf niet
zo goed op de hoogte zijn.
Kijk op de Facebookgroep
van Burennetwerkzuilen.
Samen eten
Samen eten is gezellig en verdrijft de eenzaamheid. Wist
je dat je in Zuilen elke dag
ergens gezond samen kunt
eten voor weinig geld? Een
overzicht van deze sociale
eettafels vind je op www.burennetwerkzuilen.nl. Je kunt
ook een straatgenoot uitnodigen bij je aan tafel, of een
maaltje voor hem of haar
apart te houden. Zou je zoiets wel willen, maar ken je
niemand die hiervan gebruik
wil maken, kijk dan eens bij
www.eetmee.nl of
www.thuisafgehaald.nl.
Eet Mee! bemiddelt voor je.
Thuisafgehaald is een website voor thuiskoks.



www.burennetwerkzuilen.nl
www.facebook.com/groups/burennetwerkzuilen
info@burennetwerkzuilen.nl.

Burennetwerk:
Betere een goeie buur dan een verre vriend


Zuilen plandelt!
Trek ‘plastic’ en ‘wandelen’
samen en je hebt de nieuwe
rage ‘plandelen’: vuil oprapen,
maar dan gezellig en sportief. Zoals een deelnemer zei:
“Heel gezellig en bevredigend
om te doen. Je hebt een volle
vuilniszak in een uurtje en je
eigen buurtje is weer schoon.”
Je hebt ook een ultrasportieve versie: ploggen. Inderdaad,
een combinatie van plastic en
joggen. Zou dat niet leuk zijn,
als de Vecht en het Julianapark
hun eigen ‘plogploegen’ krijgen en elk buurtje zijn eigen
plandelgroep?

Overlast melden
Heb je eenvoudige klachten
die snel verholpen moeten
worden (zwerfvuil, gevaarlijke boom, stoeptegel, kapotte
lantarenpaal) dan kun je
een melding maken bij het
Online Loket van de gemeente op www.utrecht.nl. Met je
Digid kan je ook overlast van
personen of bedrijven melden.
De ervaring leert dat er dan
snel gehandeld wordt. Bellen
kan ook, via het eenvoudige
vijfcijferige nummer: 14 030.
www.utrecht.nl

De Kracht van Zuilen
De drijvende kracht achter Burennetwerk Zuilen is de bewonersstichting Kracht van Zuilen.
Dezelfde stichting organiseert
ook de sociale buurtmarkt
tijdens het ZON-festival, stond
ooit aan de wieg van het Repair
Café Zuilen en denkt mee met
initiatieven uit de wijk. Ook
treden we op als de rechtspersoon die dit wijkblad uitgeeft.
In 2020 willen we – samen met
alle hulporganisaties – letterlijk werk gaan maken van het
bemiddelen van burenhulp.
Buren voor buren door hulp in
de praktijk! Hou daarvoor onze
website www.burennetwerkzuilen.nl in de gaten.
Meer weten?
Wil je meer weten over het geven van burenhulp of over het
hoe en waarom van de Kracht
van Zuilen, neem dan contact
met ons op. We zoeken ook
nog bestuursleden, vooral een
penningmeester!
Krachtvanzuilen@gmail.com
of Ady Hoitink
06-551 377 17 (whatsapp).

Zuilen Deelt
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Wijkplatform
Noordwest
Op 25 maart is er een werkbijeenkomst voor mensen die
willen meedenken over het
opzetten van een nieuw wijkplatform in de wijk Noordwest.
We gaan interactief met elkaar
aan de slag om te verkennen
wat een platform is en kan zijn.
In groepen werken we verder
uit hoe we een platform kunnen opzetten dat past bij deze
wijk en haar bewoners en ondernemers.
De bijeenkomst in Het Huis
(Boorstraat 107) heeft vanaf
19.00 uur een inloop met koffie en thee en start om 19.30
uur en we sluiten af rond 21.30
uur met een borrel. Wel even
opgeven. Dat kan via noordwest@utrecht.nl
Heb je vragen over de
bijeenkomst of over het wijkplatform? Neem dan contact
op met wijkadviseur Erwijn
Harsevoort via
erwijn.harsevoort@utrecht.nl
Woe 25 maart, 19.00 uur
Het Huis, Boorstraat 107

Chin sin carne (van Pao)

Zuilen eet
TEKST PAO CHOI

Ik woon sinds 2005 met
mijn man en 2 kinderen
op Zuilen. Van kinds af aan
spelen eten en culturen een
grote rol in mijn leven. En
dat is niet zo gek als dochter van een Chinees Indische
restauranthouder.
Niet alleen hou ik erg van
eten maar ik ben altijd op
zoek naar verhalen rondom eten. Gerechten die
mensen thuis koken vertellen vaak veel over de bewoners zelf. Vorig jaar ben
ik in samenwerking met
De Brakkerij gestart met
mijn cateringbedrijf op het
Hof van Cartesius in het
Werkspoorkwartier.
CHIN. NED. REST.
Vlampijpstraat 94
06-465 334 22
www.facebook.com/chinnedrest/

ADVERTENTIE

Ook adverteren?
Mogelijk vanaf
100 euro per keer
of 4x voor 350 euro.
Advertentie
60 x 40 mm.
Mail naar:
zuilendeelt@gmail.com

20

Zuilen Deelt

Voor 2 personen
• 1 pakje vegan gehakt (Aldi)
• 1/2 zak diepvries doperwten
• 1 gesnipperde ui
• 1 teentje knoflook
• 2 plakjes gemberwortel
• 2 eetlepels Mushroon
stirfry, een vegan oestersaus
(Amazing Oriental) of ketjap
manis)
• 1/2 beker water
• peper, zout
• 1/2 eetl maizena
• zonnebloemolie
• jasmijnrijst als bijgerecht
optioneel: gesnipperde
lente-ui, koriander, sesamolie,
Bak in de koekepan de ui
glazig. Doe dan gember en
knoflook erbij en roerbak
deze kort. Wanneer de geuren vrijkomen doe je het gehakt in de pan. Verwarm dit
goed. Dan kunnen de doperwten ook in de pan. Voeg
water, ‘oestersaus’, peper en
zout naar smaak toe. Let op
dat de doperwten fris groen
blijven. Als laatste giet je het
maizenapapje erbij om de
saus te binden. Verdeel over
twee borden gestoomde jasmijnrijst. Schep de Chinese
sin carne op de rijst. Strooi
eventueel lente-ui, koriander
en paar drupjes sesamolie erover. En man man sik!
(Kantonees; Eet langzaam
oftewel eet smakelijk en geniet)

Repair Cafe
Elke tweede zaterdag in de
maand helpen buurtgenoten
je om je kapotte apparaten,
meubels of fietsen te repareren in het Repair Cafe Zuilen.
Van 10.00-13.00 uur
Buurthuis Zuilen
Sint-Ludgerusstraat 251.

FOTO EXPOSITIE Jacqueline Hulst
Tot en met 20 april in de foyer van Zimihc.
Ondersteboven, reflecties langs de Vecht
“Lopend langs de Vecht en de Utrechtse grachten fotografeer
ik mijn waterlandschappen. Ik maak beelden van een golvende stad: gebouwen en voorwerpen verschijnen en verdwijnen
op het ritme van de wind. In het water ontstaat een spel van
vormen en structuren, van kleur en schaduw. Ik vang het moment, en maak het zichtbaar voor de kijker. Die misschien wel
heel iets anders ziet dan ik. Want de kunst van het kijken, die is
niet alleen voorbehouden aan de fotograaf.”
Over Jacqueline Hulst
Zij fotografeert bij voorkeur abstracte landschappen. Naast
groepsexposities had ze de afgelopen jaren drie solo exposities: Boven Water (2016), Nabij (2017) en Liquid Days (2019).
Ook maakte ze fotoseries voor diverse boeken. Ze toont haar
werk via haar website Luminosa (Spaans voor: glanzend, lichtgevend) en biedt belangstellenden iedere maand een foto aan
als digitaal bureaublad.
www.luminosa.nl

Koning op bezoek
Op Burendag 2019 organiseerde Saida Ayachi samen
met anderen een buurtfeest
in de Geuzenwijk. Ze werden
verrast met een uitgebreid
bezoek van koning Willem
Alexander.
Buurtverbinder Saida:
‘Zijn bezoek is een mooie
waardering voor onze inzet!’

Zuilen Deelt
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Actiecoalitie één tegen
eenzaamheid Noordwest
TEKST NOORTJE ROZEMA

Vorig jaar, na de week tegen eenzaamheid,
sloegen verschillende partijen hun handen
ineen om eenzaamheid samen aan te pakken. Want we willen het hele jaar door tegen
eenzaamheid blijven strijden. De verschillende partijen startten een brede (lokale) actiecoalitie. Want samen bereik je veel meer
dan ieder voor zich.
Actiecoalitie
Binnen de actiecoalitie zijn allerlei partijen actief: hulpverleners, Buurtmobiel, de VC Utrecht
(vrijwilligers centrale), Mitros, Albert Heyn aan
de Amsterdamsestraatweg, notariskantoor
Koch en Compaijen, Rabobank en diverse kleine zelfstandigen zoals thuispedicures en (thuis)
kapsters. Op welke manier en met welke frequentie ze actief zijn, verschilt per partij.

hopen dat de training bijdraagt aan een bewuste mindset en het creëren van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor dit probleem.
Meedoen?
Vier keer per jaar maken we met elkaar de balans op: hoe staat het met de eenzaamheid in
de wijk en hoe pakken we dit samen aan in onze
eigen buurt? Want iedereen kan iets doen tegen
eenzaamheid.
Wil je ook meedenken en -doen met de actiecoalitie? Neem dan contact op met
Noortje Rozema: 06-422 567 32,
info@oogvoorutrecht.nl

Iets betekenen
Een deel van de eenzame ouderen in onze wijken bereiken we al, maar er is nog geen goed
zicht op de totale eenzaamheid in onze wijken.
Daar willen we met dit actiecomité aan werken,
zodat we met elkaar iets voor de eenzame ouderen in onze wijken kunnen betekenen.
Training
VC Utrecht geeft binnenkort een training aan
de partijen binnen de actiecoalitie. In deze training leren de partijen meer over ouderen en
eenzaamheid, en krijgen ze ‘tools’ aangereikt
waarmee ze op een laagdrempelige manier iets
voor eenzame ouderen kunnen betekenen. We
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De kerngroep bestaat uit:
Bibliotheek Zuilen, Kracht van Zuilen, Buurtmobiel, Buurtwerkkamer de Verbinding en TOP, Cosbo Utrecht, De Dame,
De Wilg, DOCK, Leger des Heils, Lister, Oog voor Utrecht,
VC Utrecht, Zorgtrecht

FOTO EN TEKST BEPPIE SPRUIT

Sylvia ten Brink staat trots
achter de toonbank en begroet je met een glimlach.
Sylvia is opgeleid als modeontwerper en heeft 20
jaar ervaring als designer.
Ze besloot een jaar geleden het roer om te gooien
en koos voor haar droom:
een eigen winkel. Aan de
Amsterdamsestraatweg
opende ze de Winkel vol
winkeltjes.

‘Winkel vol winkeltjes is een
plek waar je even moet
afstappen, om je te
laten verrassen’

Sylvia gelooft in duurzaamheid. Dat is terug te zien in
de producten die ze verkoopt. Dit is echt een winkel waar je blij van wordt.
In de Winkel vol winkeltjes
kunnen ondernemers een
plank of een kast huren en
hun producten te koop aanbieden.
Zoek je een kraamcadeau,
kinderkleding, een mooi
sieraad of een interieur
cadeau? Bij Silvia vind je
voor enkele euro’s een uniek
cadeau. Ze vertelt trots dat
door artikelen over haar
winkel in tijdschriften zelfs
toeristen haar weten te vinden. Op Instagram en Facebook kun je volgen welke
nieuwe hebbedingetjes te
koop zijn.
Een leuk extraatje bij een
bezoek aan de winkel is
de prachtige ‘boekenkast
muurschildering’ naast de
winkel. Bij Silvia kun je een
mooie kaart kopen van de
muurschildering. De langste
winkelstraat van de Benelux, is zeker niet meer saai!

Winkel vol winkeltjes
Amsterdamsestraatweg 271
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00
Zaterdag 10.00 – 17.00
www.facebook.com/winkelvolwinkeltjes
www.winkelvolwinkeltjes.nl
Instagram: winkelvolwinkeltjes
Zuilen Deelt
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Welkom in Zuilen
Aan het einde van de weg
Lijkt de weg je versperd
Aan het eind van het gewone
Hebben de goden hun Zuilen gezet.
Mensen staan voor iets
Maar niet om te hinderen
De armen zijn geopend
Bedoeld om te beminnen
Wie durft
Zuilen sluit niet uit
Zuilen daagt je uit
Vreemden worden vrienden
Omdat passie wordt geuit.
En iedereen heeft liefde
Leeft hier onverkrampt
Samen staan we sterk
Geef dus wat je kan
Wie durft
Ik heet je van harte welkom
In de mooiste wijk
Omdat de een de ander ziet
Daarom is iedereen rijk
En als je iets nodig hebt
Klop maar bij me aan
Ik zal als de zuilen
Altijd naast je staan.
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Zuilen Deelt

Bjeno Vlot

