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Black lives matter

Nu het leven door corona nog niet normaal wil worden, willen 
we jullie, de lezers van Zuilen Deelt, graag een beetje afleiding 
bieden. We brengen je positief nieuws uit de wijk. Een mooi  
verhaal over een juf die vroeger een beroemd zangeres was, een 
leuk verhaal over een kunstenaar en over iemand die een mini-
bieb neerzet voor de buurt.

Maar ook staan we even stil bij de gebeurtenissen dit jaar, waar-
bij pijnlijk duidelijk is geworden dat er nog veel moet gebeuren 
op het gebied van  gelijkheid en discriminatie. We hopen dat de 
politiek in een sneltreinvaart veranderingen doorvoert die al 
veel eerder doorgevoerd hadden moeten worden. Voor een nog  
leuker Sinterklaasfeest bijvoorbeeld (al duurt het waarschijn-
lijk tot 2021 voor we weer een intocht mogen vieren). Lees op  
pagina 5 hoe Narek en Chimène het tot nu toe in Zuilen ervaren.

Midden in dit magazine zit een uitneembare folder van het 
Beatrixtheater. Met alles wat je daar aan activiteiten kunt  
vinden de komende tijd! Even de nietjes open maken en je kunt het  
programma op je koelkast hangen of op je wc-deur!

Puck ‘t Hart (hoofdredacteur)

Colofon
Redactie
Ady Hoitink, Beppie Spruit, 
Berto, Bianca Ernst, Bjeno 
Vlot, Boris Schmidt, Fanja 
Hubers, Gerdy de Kruijk, 
Jacqueline Hulst, Mariska de 
Jong- Bakker, Marga Suther-
land, Nathalie Nijkamp, 
Pao Choi, Ronald Besemer, 
Wim van Scharenburg.

Hoofdredactie en grafisch 
ontwerp 
Puck ’t Hart

Eindredactie 
Annelies Buit - Kooiman 

Drukwerk Veldhuis Media
Oplage: 8.300, 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?
zuilendeelt@gmail.com

Meedoen?
Welkom! We hebben nog 
plek voor schrijvers!
Mail naar:
zuilendeelt@gmail.com

Zoiszuilen
Als eerste op de hoogte 
van de agenda en boeiend 
nieuws uit Zuilen? Kijk op 
www.zoiszuilen.nl

OP DE VOORKANT: 

Abdelrahman Ouzil (48 jaar) is 
voorzitter van de bewonerscom-
missie Zwanenvechtbuurt. “Als je 
de wereld wil veranderen, begin 
je dichtbij, in je eigen buurt.” En 
dat doet hij met hart en ziel. Zo 
heeft hij met een aantal organi-
saties samen voor elkaar gekre-
gen om een voetbalkooi in de wijk 
neer te zetten. Maar het mooiste 
vindt hij de iftars die hij georga-
niseeerd heeft, waarbij mensen 
van verschillende geloven samen 
kwamen. 

“Zes jaar geleden heb ik deze  
bewonerscommissie opgericht, met 
een bestuur van vijf personen van  
verschillende nationaliteiten. We zijn 
een mooie afspiegeling van de wijk. 
We organiseren inloopavonden, 
jongerengroepen, een kidsgroep, 
iftars, voetbaltoernooien, schoon-
maakdagen. We voeren overleg met 
Mitros, gemeente en politie. We  
bespreken alle problemen van de 
wijk. Alle klachten van bewoners  
komen bij ons en wij pakken het aan. 
We zetten ons overal voor in: groen,  
ouderen, fietsrekken et cetera. 
Ik woon hier met mijn vrouw en drie 
kinderen, ik ben hier opgegroeid en 
ik heb gezien wat een verschil het 
maakt als je dingen aanpakt. Ieder-
een dacht dat deze buurt hopeloos 
was. Ik wilde de buurt beter maken. 
Ik zou de buurt hier 5 jaar terug een 
3 geven en nu geef ik als cijfer een 
7,5. Je kan heel veel bereiken als je 
iets doet vanuit je hart. Niet ieder 
voor zich, maar samen. Maakt niet 
uit waar je vandaan komt, wat je ge-
looft. Verbinden en in gesprek gaan. 
Laat zien dat je te vertrouwen bent.”

FOTO FANJA HUBERS 

TEKST  PUCK ‘T HART

‘Laat zien 
dat je te 
vertrouwen 
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TEKST MARGA SUTHERLAND

Zuilen Ondiep GEZond
Boerhaaveplein 100     
www.zuilenondiepgezond.nl

‘Het zou niet moeten 
uitmaken wat je afkomst is’
In gesprek over Black Lives Matter, racisme en ongelijkheid

Deze schattige kastjes op straat, spreken tot 
de verbeelding. Esther Kersten raakte geïn-
spireerd: “Het begon met de boeken… mijn  
boekenkast op zolder puilde uit.” Ze knapte een 
kastje op met verf van de buurman, zette het 
in haar voortuin, en ‘tadaa’, haar minibieb was 
een feit!  

Minibieb
Kinderen zijn fan van de minibieb. “Sommigen 
komen iedere dag kijken of er iets nieuws in 
staat, dat vind ik zo grappig!” Als er een mooi 
boek alsnog lang op de plank staat, geeft Esther 
tips: “Ja, dat is wel een gaaf boek hoor…” Esther 
houdt een oogje in het zeil, en houdt het kast-
je goed gevuld: “Het is wel mijn tokootje, maar 
geen censuur!”

Knijperhub
“Toen dacht ik bij mezelf: hoevaak gebeurt het 
niet dat ik me erger aan rommel op straat, maar 
ik heb niks bij me!” Het heeft haar wat moeite 
gekost, maar bij ons in Zuilen staat dus offici-
eel de tweede ‘Knijperhub’ van Nederland! Je 
kan hier knijpstokken lenen om plastic op te  
rapen tijdens het wandelen (‘plandelen’) of  
joggen (‘ploggen’). Zie: www.plandelen.nl. 

Het idee dat iets in de openbare ruimte staat, 
vond ze in het begin wel spannend, maar ook 
belangrijk. Blijft het hangen of gaan kinderen 
ermee spelen? In goed overleg via de buurtapp 
bleek dit geen enkel probleem. Nu gebruiken 
kinderen ook de knijpstokken; om een bal te 
pakken bijvoorbeeld. 

Plantenbieb
De nieuwste toevoeging aan het kastje is een 
plantenbieb, met stekjes en zaden. “Het gaat 
me zeker om het milieu, maar nog belangrijker; 
als iemand iets nodig heeft, en ik heb het over, 
waarom zou ik het dan niet delen?”

Het is haar wens dat er meer mensen op eigen 
initiatief starten met een minibieb, knijperhub 
of plantenbieb. “Je kunt ze plaatsen in je tuin, 
maar ook in een boomspiegel bij jou in de 
buurt.” Als mensen daar hulp bij nodig hebben, 
kunnen ze bij haar en het Burennetwerk Zuilen 
terecht! 

Oproep:
Heb jij ook een minibieb? Meld je bij de redactie! 
We willen hier een overzicht van maken.

Letterlijk 
Zuilen

  

In ‘Letterlijk Zuilen’ ga ik (verhalenfan en 
medewerker van de Bibliotheek Zuilen) 
op zoek naar boeken, lezers en schrijvers 
in Zuilen. Een gesprek met Esther Ker-
sten: zij is 49 jaar, woont samen met Rei-
nier, en is actief bij Kracht van Zuilen en 
het Burennetwerk Zuilen. Ze is de trotse 
eigenaar van een minibieb, een knijper-
hub en plantenbieb.

TEKST MARISKA DE JONG-BAKKER

TEKST ANNELIES BUIT FOTO BORIS SCHMIDT
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In de afgelopen maanden 
vonden er in Nederland op 
verschillende plekken Black 
Lives Matter (BLM)-beto-
gingen en -demonstraties 
plaats. Demonstraties waar-
bij mensen opstaan tegen 
racisme en ongelijkheid. Hoe 
beleven onze wijkgenoten 
dit, en hoe staan zij op tegen 
racisme? 

“Als je constant onderdrukt 
wordt vanwege je accent of 
huidskleur, kan dat je be-
perken om in jezelf te gelo-
ven.” Aan het woord is Narek  
Harutunyan (27). Hij is personal 
trainer en lifestyle coach en 
geeft drie keer in de week 
bootcamplessen in het Juliana-
park. Toen hij vier jaar was, 
vluchtte hij met zijn ouders en 
vier zussen uit Armenië. Dat 
racisme bestaat, merkte hij al 
op jonge leeftijd: “Ze zeiden: ga 

terug naar je eigen land, of kut 
zwarte. Dat gaf mij een onveilig 
gevoel. Ik vroeg mij al heel snel 
af: waarom doen die kinderen 
zo tegen mij?” 

Chimène Pang-Atjok (20) woont 
al haar hele leven in Zuilen en 
heeft een Surinaams-Antili-
aanse achtergrond. Omdat 
haar achternaam Aziatisch 
klinkt, wordt haar altijd gelijk 
gevraagd wat haar afkomst is. 
“Voor BLM was ik me daar niet 
zo van bewust, maar het is best 
een rare vraag om te stellen. 
Het zou niet moeten uitmaken 
wat je afkomst is.”

Karikatuur
Voor zowel Narek als Chimène 
betekent BLM dat ze aandacht 
vragen voor onderdrukking 
vanwege naam, accent, geloof 
of huidskleur. Chimène: “Het 
is dan moeilijker om aan een 

baan of huis te komen.” Narek: 
“Of je wordt voor het school-
advies veel lager ingeschat. 
Ik voelde mij niet gezien op 
school, omdat de leraren niet 
wisten wat voor rugzak ik had, 
en waar ik vandaan kwam.”  
Chimène werd tijdens de Sin-
terklaasintocht door kinde-
ren wel eens ‘zwarte piet’ ge-
noemd: “Dat vind ik ontzettend 
vervelend. Ik ben geen karika-
tuur, ik ben een mens die par-
ticipeert in deze samenleving.”  

Opstaan tegen racisme
Racisme is een complex pro-
bleem. Hoe gaan ze daar mee 
om?
Narek: “Als er constant wordt 
verteld dat je niks bent, of als 
je hoort ‘ga terug naar je eigen 
land’ dan heeft dat impact op 
je eigenwaarde. Kinderen ver-
werken dat op verschillende 
manieren, en meestal niet op 

TEKST ANNELIES BUIT FOTO BORIS SCHMIDT
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de goede manier. Er zijn niet 
altijd mensen om je heen die je 
kunnen vertellen: he, neem dat 
niet zo op, of doe dit of dat. Ik 
had dat in ieder geval niet. Die 
taak voel ik wel als ik het nu zie 
gebeuren.”

Chimène heeft veel gelezen 
over racisme: “Ik wil weten 
waar ik het over heb, zodat ik 
dingen kan beargumenteren. 
Toen ik me ging verdiepen in 
BLM, was ik best wel boos. Ik 
vind dat als je niet geïrriteerd 
bent hierover, dat je dan niet 
goed oplet.” Daarom liep ze in 
juni mee met een demonstra-
tie in Utrecht. 

Narek denkt dat iedereen kan 
bijdragen aan gelijkheid: “On-
derzoek het, vraag door, wees 
kritisch. Racisme is aangeleerd, 
dus wees je bewust van wat je 
is aangeleerd, zodat je andere 
mensen geen schade doet.”

In Zuilen
Narek en Chimène zien een 
rol weggelegd voor de scho-
len in Zuilen als het gaat om 
het tegengaan van racisme. 
Chimène: “Op school en thuis, 
daar moet bewustwording be-
ginnen. Ik heb het vroeger op 
school nooit gehad over racis-
me, wat het is en waar het van-
daan komt.”

Narek: “We moeten kinderen 
die met racisme te maken 
hebben, begeleiden. We moe-
ten hen helpen hoe zij ermee 
om moeten gaan. En aan de 
andere kinderen moeten we 
voorlichting geven, en het zelf 
voorleven.”

En als je in Zuilen een fijne 
plek zoekt voor een praatje 
met mensen van allerlei ver-
schillende achtergronden, 
raadt Chimène aan om Toko 
de Waag eens te bezoeken: 

“Ik heb daar drie jaar gewerkt, 
en het is wel echt een verbin-
dingsplek in Zuilen, waar ieder-
een komt. Ongeacht of je Ne-
derlands, Turks, Marokkaans 
of Surinaams bent. Iedereen 
kan daar zichzelf zijn, is mij op-
gevallen.” 

Chimène 
Chimène woont al haar hele 
leven in Zuilen en liep in juni 
mee met een BLM-demonstra-
tie met een bord met de tekst: 
Als je niet boos bent, dan snap 
je niet precies waar het om 
gaat.

Narek
Narek geeft bootcamplessen 
in het Julianapark: ‘Ik voelde 
mij niet gezien op school, om-
dat de leraren niet wisten wat 
voor rugzak ik had, en waar ik 
vandaan kwam.’  

‘Als je hoort: ‘ga terug naar 
je eigen land’, of ‘kut zwarte’, 
geeft dat een onveilig gevoel’

‘Ik heb het vroeger 
op school nooit 
gehad over racisme, 
wat het is en waar 
het vandaan komt’
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MUZIEKPROEVERIJ 
De Muziekproeverijen gaan weer beginnen bij  
ZIMIHC theater Zuilen. Samen met het Ne-
derlands Kamerkoor geeft ZIMIHC een in-
kijkje in de wereld van de koormuziek. Bij 
elke editie staat een concert centraal van 
het Nederlands Kamerkoor. 

Twee gloednieuwe edities
De afgelopen jaren heeft ZIMIHC thea-
ter Zuilen verschillende reeksen Muziek-
proeverijen georganiseerd. De proeverij-
en geven een kijkje in de keuken van het 
Nederlands Kamerkoor. Zo hebben be-
zoekers de unieke mogelijkheid om hun 
vragen aan professionals te stellen, te  
luisteren naar de verhalen achter de con-
certen én natuurlijk te genieten van speciale 
optredens. 
De eerste editie is op 27 oktober tussen 
19.00 en 21.30 uur. Dan staat Di Lasso’s ‘De 
tranen van Petrus’ centraal. De toegang is gra-
tis, maar aanmelden is verplicht. Dat kan via  
www.zimihc.nl. 
Op woensdag 25 november tussen 10.30 
en 11.30 uur is de tweede editie bij te wo-
nen. Deze staat in het teken van ‘Mysterium’.

Utrecht Zingt
In het kader van Utrecht Zingt, een program-
ma dat samen zingen in Utrecht promoot en  
ondersteunt, organiseert ZIMIHC samen 
met het Nederlands Kamerkoor vier Muziek-
proeverijen. 
Door middel van live muziek, workshops en  
interviews krijg je een kijkje in de keuken bij 
het Nederlands Kamerkoor.

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

DAJANA ISMAILOVIC 
(17 JAAR)
Dajana zingt al haar 
hele leven, maar de 
laatste jaren steeds  
serieuzer. Dajana maak-
te in 2018 als enige meis-
je samen met een aantal 
jongens in het Jongeren 
Cultuurhuis de film ‘Je 
gaat zien, broer’. De film 
kwam uit op het Neder-
lands Filmfestival.

“Ik woon al mijn hele leven in 
Zuilen, in de buurt van Roka-
de. Het is gewoon een leuke 
buurt. Alles is lekker dichtbij. 
Ik zit op het Pouwercollege 
in Overvecht in het laatste 
jaar, en ik werk bij de super-
markt. Mijn favoriete plek 
is het jongerencentrum, 
tegenover de bibliotheek. 
Joel Aarts van Jou, jongeren-
werk, werkt daar en hij is 
mijn producer. Hij mixt mijn 
liedjes en regelt optredens 
voor me. Vanuit Jongeren-
cultuurhuis Kanaleneiland 
kwamen ook veel optre-
dens, bijvoorbeeld op het 
Bevrijdingsfestival. Naar het 
jongerencentrum ga ik toe 
om te zingen en muziek op 
te nemen. We luisteren ook 
naar muziek, en naar elkaar. 
Het is leuk daar. Ik hoop 
later beroemd te worden.”

‘Ik hoop 
later 
beroemd 
te worden’

De Bibliotheek
Zwanenvechtlaan 4, www.bibliotheekutrecht.nl
030-286 1800

Openingstijden 
ma-di-do-vr 14.00 – 18.00 uur
wo    10.00 – 18.00 uur
za       10.00 – 17.00 uur

In de Bibliotheek Zuilen kun je altijd binnenlopen 
voor een krantje, de computers, een praatje of 
een activiteit. Er zijn leestafels, cursus- en verga-
derruimtes en lekker veel boeken en tijdschrif-
ten. Om te lenen moet je lid zijn, tot 18 jaar is dit 
gratis. Er is vaak wat te doen in de Bibliotheek 
Zuilen. Je bent er altijd van harte welkom. 
Let op: We volgen de richtlijnen van het RIVM. 
Kijk op de website voor up to date informatie. 

Seniorenochtend 
Voor vragen over computers, taal en wijkactivi-
teiten. Gratis inloop voor ouderen elke woens-
dag van 10.00-12.00 uur.

Doe Mee Startpunt 
Voor alle vragen rond taal en digitaal. Gratis  
inloop elke woensdag van 10.00–12.00 uur. 

De Schrijftafel
Je eigen tekst, van blog tot brief, van rijm tot ro-
man met hulp van de schrijfcoach. Gratis inloop 
elke eerste donderdag van de maand van 14.00-
17.00 uur.  

De nieuwe Donorwet 
Gratis inloop voor informatie elke woensdag van 
11.00-12.00 uur. Extra bijeenkomst woensdag 4 
november van 10.30-12.00 uur. Opgeven via de 
website.

Kijk op www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen voor meer 
informatie en het volledige programma. 

FOTO JACQUELINE HULST

TEKST  PUCK ‘T HART
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jKeramiek met 
Alf Kurstjens
TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER 

FOTO’S CAS SLAGBOOM  www.casslagboom.nl

Op de fiets de brug over bij 
Elinkwijk… een korte klim met 
uitzicht over de industrie aan 
de andere kant van het Am-
sterdam-Rijnkanaal. We zijn 
op weg naar het atelier van 
keramist Alf Kurstjens. Het vak 
zit in zijn bloed. De werkplaats 
van Alf aan de Sophialaan 5a, 
de Olde Kruyk, bestaat sinds 
1938 en is van oorsprong een 
Limburgs familiebedrijf. Hoe-
wel Alf dus met het keramiek 
bedrijf is opgegroeid, heeft het 
wel even geduurd voordat hij 
zelf het vak in stapte. Als jon-
gen wilde hij er niets van weten. 
Gaandeweg heeft Alf respect 
ontwikkeld voor het traditione-
le ambacht van draaien en de 
traditionele ‘handvormen’; zelf 
kiest hij echter voor een heel 
andere weg: ‘Een pottenbakker 
ben ik niet’. 

Hij vertrekt uit Limburg voor 
een studie fiscaal recht in 
Utrecht: ‘ik wilde weg.’ Zijn idee 
was om een lucratieve baan 
bij de Belastingdienst te sco-
ren, en daarmee dus iets héél 
anders te gaan doen dan zijn 
vader. Na twee jaar stopt hij 
toch. De keramiek en alle tech-

nische ontwikkelingen worden 
steeds interessanter, en voor-
al de nieuwe mogelijkheden. 
Inmiddels woont hij ook al ge-
ruime tijd in Elinkwijk waar hij 
zijn inspiratie uit het alledaag-
se haalt: wandelend met zijn 
hond langs het kanaal, of uit al-
ledaagse objecten en vormen, 
alles kan inspireren

Alf: “Uitdaging in mijn werk is 
een belangrijke drijfveer; zo-
wel praktisch als op concep-
tueel vlak. Hoe zorg je bijvoor-
beeld dat een opdracht tot het 
eindresultaat aan toe goed 
verloopt? Of dat je de juiste 
verhoudingen hebt? Hoe meng 
je precies die goede kleur, de 
juiste textuur, of krijg je de 
precieze afmeting die je wil? 
Bij mijn keramiek pas ik voort-
schrijdende nieuwe technie-
ken toe. Pottenbakken heeft 
soms een stoffig imago, en dat 
is zonde!”

3D printers
De keramische projecten van 
Alf zijn dan ook verre van stof-
fig; behalve dan misschien de 
witte laag op de grond van het 
atelier. Hij werkt met speciaal 

(en ook zelf) ontworpen 3D 
printers en lasersnijders. Maar 
ook recycling en repurposing 
zijn aan de orde van de dag 
in zijn projecten. Ontstaat er 
een probleem, dan creëert hij 
zelf de oplossing. Als dat niet 
alleen lukt, dan wel met hulp 
van andere kunstenaars. Of hij 
zoekt de juiste technici. 

Ceramics and technics’
Sinds 2003 werkt hij onder de 
noemer ‘ceramics and tech-
nics’ in de niche van exclusief 
design en speciale produc-
ties. Tot juni vorig jaar gaf Alf 
les aan de kunstacademie in 
Den Bosch om de studenten 
de oorspronkelijke technieken 
van het mengen en verven te 
leren. Daarnaast maakte hij 
werk in opdracht. Nog niet 
zo lang geleden is hij gestopt 
met lesgeven en heeft hij het 
familiebedrijf De Olde Kruyk 
nieuw leven ingeblazen, hier in 
Zuilen! Alhoewel het familiebe-
drijf lange tijd niet actief was, 

zegt Alf gekscherend: “ Mijn  
bedrijf bestaat dus al 81 jaar.” 
In zijn atelier wil hij meer ei-
gen projecten oppakken en 
producten ontwikkelen en nog 
meer de verbinding zoeken 
met andere creatievelingen en 
techneuten. Sinds september 
vorig jaar zit hij in dit ruime 
atelier dat hij zelf heeft opge-
knapt. Werken met andere 
mensen met andere experti-
ses, vindt hij belangrijk. Een 
van zijn dromen is dan ook te 
werken op een multidiscipli-
naire plek waar veel ruimte is 
voor kruisbestuiving tussen 
mensen én methodes: “Door 
dicht bij elkaar te werken ont-
staan ook nieuwe plannen 
en ideeën”. Daarnaast zou hij 
graag meer met jeugd wer-
ken. Jonge mensen inspireren 
om kennis te vergaren zodat 

ze zelf uitdagingen aangaan.  
“Tegenwoordig is het zo ge-
makkelijk om veel kant en 
klaar te krijgen, maar door het 
zelf te doen ontwikkel je eigen-
waarde, die zit in de kennis die 
je zelf opbouwt.”

Familierecept
Met een knipoog naar het ver-
leden brengt Alf op korte ter-
mijn een van de oude series 
van het familiebedrijf opnieuw 
uit. Echter, met een moderne 
twist! “Ik heb het klei recept ge-
vonden dat ook gebruikt werd 
in 1950,” vertelt hij enthousiast. 
“Daarmee ga ik een beperkte 
oplage maken.” Daarnaast laat 
hij ons zelf geglazuurde rots-
formaties zien, waarvan hij de 
basis heeft meegenomen van 
de kust van Bretagne. Ook dit 
werk is geïnspireerd op een 

methode uit de tijd van zijn 
vader. En alsof hij het nog niet 
druk genoeg heeft, denkt hij er-
over een boek te schrijven over 
de bijzondere geschiedenis 
van het familiebedrijf, met een 
toekomst vol potentie! Vanuit 
die passie blijft Alf zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden en uit-
dagingen. Welke weg hij ook 
inslaat, de horizon houdt voor 
hem altijd een zelf geglazuurd 
keramiek randje.

Wil je meer weten over het 
werk van Alf Kurstjens? Kijk 
dan ook eens op de website: 
kurstjens-ceramics-technics.nl. 

We zijn op weg naar het atelier van keramist Alf Kurst-
jens. Alf is veel meer dan een keramist, hij is een  
echte ontwikkelaar.  Hij werkt met speciaal ontwor-
pen 3D printers en lasersnijders. Maar ook recycling en  
repurposing zijn aan de orde van de dag in zijn projecten. 

‘Door het zelf te doen, ontwikkel je 
eigenwaarde’

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

Kunstenaar 
in beeld
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ZONDAG      COLUMN VAN BERTO

IN ZUILEN

Ambitie

Fiets je nu door Zuilen, dan lijkt het allemaal 
heel gewoon. Of is het de schijn die bedriegt? 
De bussen rijden, maar toch ‘anders’ - door 
de mondkapjes. De bakker en de slager zijn 
open, maar toch ‘anders’ - door de rij voor de 
deur. De horeca is open, maar ook ‘anders’ – 
door de afstand tussen de mensen. Zo is er 
heel veel ‘anders’ dan voorheen. Blijkbaar 
zijn we toch van richting aan het verande-
ren. 

Een crisis kun je aangrijpen om te veranderen. 
Zo wordt er ook over de coronacrisis gespro-
ken. Aanleiding voor nieuwe kansen. Die moet 
je echter niet passief op je af laten komen, maar 
actief opzoeken. Dat roept de vraag op wat de 
ambitie van Zuilen kan zijn – welke richting wil 
Zuilen uit? Hoe willen we dat Zuilen bekend 
staat? Aandacht voor elkaar en vooral voor de 
zwakkeren is een belangrijke basis. Maar welke 
ambitie komt daar bovenop? Wat maakt Zuilen 
een sterke wijk? 

Ambtenaren en maatschappelijke organisaties 
proberen daarvoor richting te vinden – maar 
veel burgers ook! Mijn indruk is, dat het invul-
len van het zoveelste lijstje met wat je belang-
rijk vindt het initiatief bij mensen weghaalt. Ook 
is het niet bevorderlijk voor de ‘samenwerking’ 
tussen burger en gemeente als je vier maanden 

moet wachten voordat een plantenbak weer 
eens met groen gevuld wordt. Het verhaal van 
de VVD over de vele miljoenen die in Overvecht 
‘wegvloeien’ slaat hierbij de spijker op z’n kop. 
Het gaat niet om ruimte geven aan burgers, 
maar om te faciliteren welke ruimte bewoners 
willen nemen. Bewoners moeten tegenmacht 
kunnen bieden. Faciliteren is dan prioriteit 
nummer één.

Floris van Alkemade, onze rijksbouwmeester, 
beschrijft in ‘De toekomst van Nederland’ de 
grenzen waar we tegenaan lopen – mondiaal, 
landelijk, maar uiteindelijk ook op wijkniveau. 
We zullen duurzamer moeten gaan leven. Ambi-
tie en fantasie zijn nodig om afscheid te kunnen 
nemen van ingesleten gedrag en gewoontes – 
maar dat beleven we vaak ook als een bedrei-
ging. Dat geeft spanning. Wetenschappers en 
kunstenaars kunnen ons hierbij helpen. Bij hen 
zit in het bijzonder de verbeeldingskracht om 
het verhaal voor de toekomst te maken. Weten-
schappers hebben we in Utrecht en voldoende 
creatieve kunstenaars in Zuilen. Hun inzichten 
verbinden met de verbeeldingskracht van actie-
ve burgers moet een nieuw verhaal kunnen vor-
men voor de toekomst van Zuilen. Het lijkt me 
dat duurzaamheid hierbij centraal moet staan. 
De stip op de horizon waar we ons allemaal aan 
kunnen verbinden.

De broers Nikos (31) en  
Jorgos (27) Wastopoulos zijn 
opgegroeid in de woning bo-
ven het Griekse restaurant 
Alexios van hun oom Alex 
Wastopoulos. Nu zijn ze de 
derde generatie die op deze 
plek een restaurant runt: 
Oli Mazi betekent ‘allemaal  
samen,bij elkaar’. 

Opa Nikos Wastopoulos kocht 
het restaurant op de Am-
sterdamsestraatweg in 1987  
en sindsdien is het in de familie. 

Nikos: “Wij hebben een ‘Sha-
ring-eetconcept’:  Je gaat samen 
uit eten, de gerechten deel je 
samen. Het is ook een knipoog 
naar ‘het samen’ omdat we een 
familiebedrijf zijn. 
Jorgos: “Bij ons maak je kennis 
met het echte Griekse eten. 
Onze gasten zijn vaak verrast 
dat 50% van de gerechten ve-
getarisch is. Het meest favorie-
te gerecht bij ‘Oli Mazi’ is nog 
steeds de Giros, maar de bloem-
kool van de grill en het aard-
beientoetje zijn ook geliefd.” 
 
Nikos en Jorgos stralen als ze 
vertellen over de enthousiaste 
reacties die ze van gasten krij-
gen.  “Daar doen we het voor!”  
roepen ze in koor. “We genie-
ten als mensen vijf of zes uur 
lang blijven zitten, omdat het  
gezellig is.”
Beoordelingen op internet on-
dersteunen dat. Veel gasten ge-
ven het restaurant een 9 of 10 
voor de gastvrijheid, sfeer en 
de  bijzondere kaart. 

Oli Mazi kan op coronaveilige  
afstand 65 mensen ontvangen.

Oli Mazi
Amsterdamsestraatweg 701E
030 243 1981
www.olimazi.nl

‘We genieten als mensen 
vijf of zes uur lang blijven 

zitten, omdat het gezellig is’

FOTO EN TEKST BEPPIE SPRUIT 
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Eind 2020 verhuist Stichting 
Buren voor Buren terug naar 
Zuilen! Ze krijgen een mooie 
plek in het gebouw van Jon-
gerencentrum Zuilen (JOU 
Zuilen) aan Prins Bernhard-
laan 2 (op de 2e etage, inclu-
sief lift).

In 2011 begon Buren voor Bu-
ren al in Zuilen, maar de laatste 
twee jaar zat de stichting in het 
verzamelgebouw ‘Alles onder 
één dak’ in Ondiep (Amster-
damsestraatweg 239A), samen 
met een aantal andere orga-
nisaties, zoals de voedselbank 
en de sociale supermarkt. 

Buren voor Buren ondersteunt 
mensen die het niet super 
breed hebben. Dat doen ze 
bijvoorbeeld met meubelen, 
ondersteuning voor financië-
le hulp en het aanvragen van 
subsidies, gezellige activitei-
ten, een kopje koffie of thee en 
Nederlandse les. 

Buren voor Buren werkt nauw 
samen met verschillende orga-
nisaties, initiatieven en stich-
tingen, zoals de Buurtmobiel, 
Stichting MoHuKa en RTV 
Utrecht. 

Binnenkort wil Buren voor  
Buren de opening aan de Prins 
Bernhardlaan graag feestelijk 
vieren! 

Houd de website in de gaten: 
www.burenvoorburen.nl

Buren voor Buren
Jongerencentrum Zuilen 
(JOU Zuilen) 
Prins Bernhardlaan 2, 
3555 AD Utrecht
www.burenvoorburen.nl

Links: Mitchel Jansen 
(voorzitter van Buren voor 
Buren Nederland

Zuilen Deelt 1

Welkom in het  
Vorstelijk Complex! 
VAN EN VOOR BEWONERS 

RESTAURANT THE COLOUR KITCHEN
Sociaal Ondernemend restaurant die kiest voor 
duurzaamheid. Heerlijk restaurant voor borrel,  
koffie en diner en sociale opleidingsplek in één.  
Ook voor diverse workshops (kookworkshop,  
bierproeverij, wijnproeverij), bruiloften, congressen, 
presentatie, evenementen en behoorlijk duurzame 
catering in het klein en groot. Mooie terras, gratis 
parkeren en wifi. 

Prinses Christinalaan 1 
3554 JL Utrecht 
030 - 223 00 23 
zuilen@thecolourkitchen.com  
Openingstijden: Maandag t/m zondag:  
11.30 - 22.00 uur

Het Vorstelijk Complex is een sociaal-cultureel centrum dat bestaat uit buurthuis 
De Beatrix, ZIMIHC theater Zuilen en The Colour Kitchen. Bewoners en organisaties 
werken intensief samen om te zorgen dat het Vorstelijk Complex iets te bieden heeft 
voor álle buurtbewoners in Zuilen. Kom je gauw eens langs? Bezoek een activiteit, 
neem iemand mee, of organiseer zelf iets!

BUURTCENTRUM DE BEATRIX
Ontmoetingsplek, sociale eettafel, workshops, 
cursussen, sportieve - en ontspanningsactivitei-
ten en andere activiteiten voor en door bewoners. 
Bewoners, DOCK en gemeente Utrecht vormen 
samen De Beatrixraad (de driehoek), gezamenlijke 
verantwoording over de programmering, de PR en 
het beheer van buurthuis de Beatrix. Ondersteuning 
bij bewonersinitiatief, hulpvragen, smalle beurs 
informatie en talenten van bewoners kan contact 
opgenomen worden met de Sociaal Makelaar en  
Sociaal Beheerders van DOCK Utrecht www.dock.nl. 
Het huren van een ruimte via www.utrecht.nl/verhuur

Prinses Beatrixlaan 2   
3554 JK Utrecht   
030 - 271 15 11 (hal)  
www.debeatrixzuilen.nl • www.wijkconnect.nl

ZIMIHC THEATER ZUILEN 
Wijktheater en broedplaats voor een breed aanbod 
amateur podiumkunsten zoals zang, dans, muziek, 
theater, cabaret en poëzie. En voor kunst in je leven 
en voor cultuurbeleving in de breedste zin: work-
shops, spelletjes, festivals en exposities. Met een 
gezellig intiem foyer podium en een prachtige grote 
zaal met 180 stoelen. Foyer en grote theater ook 
voor verhuur beschikbaar.

Ingang: Prinses Christinalaan 1 
3554 JL Utrecht  
030 - 276 25 27

Bekijk het weekprogramma

van Buurthuis de Beatrix

2020-2021

Buren voor Buren terug in Zuilen

Rechts: Ronald Meijer 
(Gemeente Utrecht)
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19.00 - 20.00 
HATHA YOGA
www.yogaleela.nl
Sabine ten Have 
06 - 275 519 80
info@yogaleela.nl
Trimesterkaart (14 lessen):  
€ 135,- (inclusief gratis proefles) 
Proefles les € 9,- 

19.00 - 21.30
STEELBAND Just for fun
Winston Marsdin
06 - 293 978 17
winston@marsdin.nl
gratis

19.30 tot einde
BAZ AVOND 
www.bazuilen.com
Marcel Burgmeijer 
06 - 302 346 28
bazuilen@gmail.com 

20.15 - 21.30 
DJEMBE
06 - 412 467 54
amara.diabate@gmail.com

WOENSDAG
09.30 - 10.40
HATHA YOGA
www.yogaleela.nl
Sabine ten Have 
06 - 275 519 80
info@yogaleela.nl
Trimesterkaart (14 lessen):  
€ 135,- (inclusief gratis proefles) 
Proefles les € 9,- 

09.30 - 11.30
SENIORENSOOS  
KERK OP ZUILEN
Carla Verburg
030 - 244 17 74
c.verburg@casema.nl

10.00 - 12.00
SCHILDERGROEP  
VROUWEN VAN ZUILEN
Tineke Houkema
06 - 206 288 63
tineke.houkema@hotmail.com
gratis 

18.00 - 19.00 
TIENERS HIPHOP Tieners 12+
Miguel Collette
06 - 146 730 62
Miggysdance@gmail.com  
€ 60,- per 10 lessen
U-PAS gratis. Steun bij Jeugd Cultuur 
Fonds mogelijk

18.30 - 22.15  
(2e maandag van iedere maand)
GOOCHELCLUB Magische Kring 
Centraal Nederland (MKCN)
Club met jeugdafdeling (18.30 - 20.00)  
en volwassenen (vanaf 20.00)
Janse Heijn (voorzitter): 06 - 553 831 39, 
jheijn@gmail.com

Coördinator jeugdafdeling Kees Ros:  
06 - 239 011 60, c.ros@chello.nl
clubcontributie (kennismakingsbezoek 
is gratis) Zaal en ingang buurthuis  
(was colour kitchen)

19.00 - 20.00 
ZUMBA
Elsa Balazs Grollé 
06 - 156 224 76
balazs@planet.nl
€ 7,50 per keer U-PAS 

19.00 - 22.00 
BILJARTEN 
www.biljartclubzuilen.nl
Rob Buijs of Hans Valkeneer
06 - 134 327 28 of 06 - 264 847 05
secrbczuilen@gmail.com 
Bijdrage € 25,- per jaar 

19.30 - 20.45 
DRU YOGA
www.druyoga.nu
Gea Huizinga 
06 - 247 028 17
geahuizinga@gmail.com
€ 9,- per les

20.15 - 21.15 
BALLETBARRE WORKOUT / 
SHEFLOW
www.sheflow.nl
Gladys Daniel 

12.30 - 14.00 
PANNENKOEKENHUISJE 
Mieke de Man - Jannie Poelstra
vrije inloop
mieke10@ziggo.nl
pannenkoeken v.a. € 0,50 en ook soep 
v.a. € 1,50 per kom 

14.30 - 19.30 
MUZIEKLES Piano, (bas-)gitaar, per-
cussie, accordeon, band & vocal group
www.muziekindewijk.nl
Esther Damsma - in 't Groen
06 -113 449 14 
Midwzuilen@gmail.com 
Deelname is € 300,- per jaar voor een 
jaar wekelijks instrumentale les of vocal 
groep, inclusief bruikleen instrument. 
Deelname aan de band € 100,- voor een 
jaar wekelijkse bandles, gratis voor  
leerlingen van Muziek in de wijk. 
U-PAS Steun bij Jeugd Cultuur Fonds 
mogelijk

16.00 - 17.00 
MINI'S HIPHOP Kids van 5 t/m 8 jaar
Miguel Collette
06 - 146 730 62   
Miggysdance@gmail.com
€ 60,- per 10 lessen 
U-PAS gratis. Steun bij Jeugd Cultuur 
Fonds mogelijk

17.00 - 18.00 
SELECTIEKLAS
Miguel Collette
06 - 146 730 62
Miggysdance@gmail.com
€ 60,- per 10 lessen
U-PAS gratis. Steun bij Jeugd Cultuur 
Fonds mogelijk

15.00 - 17.00 
KINDERCLUB 4-12 jaar
www.bazuilen.com
Esther Burgmeijer
06 - 538 147 46
bazuilen@gmail.com 
€ 1,- per keer

18.15 - 19.15
HIGH HEELS Dansles vanaf 16 jaar 
en ouder
On Count Dance Centre
www.oncount.nl
Karlijn Wammes
06 - 514 982 08
€ 85,- voor 10 weken
Studenten = 10% korting!

19.15 - 22.00
BILJARTEN
www.biljartclubzuilen.nl
Rob Buijs of Hans Valkeneer
06 - 134 327 28 of 06 - 264 847 05
secrbczuilen@gmail.com 
€ 25,- per jaar

19.30 - 21.30
DARTEN Vanaf 15 jaar
www.bazuilen.com
Marcel Burgmeijer 
06 - 302 346 28
bazuilen@gmail.com 
€ 1,-

DONDERDAG
10.00 - 11.00 
BEWEGEN OP MUZIEK 
€ 5,50 per keer U-PAS 

11.30 - 12.45 
YOGA VOOR SENIOREN 
€ 6,- per keer U-PAS 
Elsa Balazs-Grollé 
06 - 156 224 76
balazs@planet.nl

12.30 - 15.30 
KLAVERJASSEN 
vrije inloop
Jolanda v.d Berg
06 - 559 905 92
jvdberg@dock.nl
gratis

13.00 - 16.00
BINGO Laatste donderdag van  
de maand
H. van de Scheur 
06 - 161 755 26 
geen
€ 3,50 of € 5,50 per kaart   
15.00 - 18.00 

MUZIEKLES (Bas) gitaar, viool,  
percussie, koperblaaslessen en  
ensemblelessen
www.muziekindewijk.nl 
Esther Damsma - in 't Groen 
06 - 113 449 14 
midwzuilen@gmail.com 
Deelname is € 300,- per jaar voor een 
jaar wekelijks instrumentale les  inclu-
sief bruikleen instrument. U-PAS Steun 
bij Jeugd Cultuur Fonds mogelijk

18.00 - 19.00
SPORT VOOR MANNEN
www.tagmat.nl
Omar Obeqqali
06 - 127 33 191
Obeqqali@live.nl
gratis

19.00 - 22.00 
BRIDGECLUB UTRECHT 
Paula & Herman Oost 
06 -104 219 43 / 030 - 293 74 36 
h.oost@aaoost.nl
Kosten zijn nihil

Weekprogramma
Buurthuis de beatrix 2020 | 2021

 MUZIEK     BEWEGEN     ONTMOETEN     LEREN     CREATIEF

MAANDAG
10.00 - 12.00 
AQUARELLEREN 
Ellen van der Meij 
06 - 337 124 66 
ellenvandermeij@gmail.com 
gratis 

10.00 - 11.30
ZANGKOOR LEVENSLUST 
Johan van den Brink
06 - 442 885 81
jbvandenbrink@telfort.nl
€ 5,- per maand U-PAS 

11.00 - 12.00
YOGA VOOR SENIOREN 
Elsa Balazs Grollé 
06 - 156 224 76
balazs@planet.nl 
€ 6,- per keer U-PAS 

13.15 - 14.15 en  
14.30 - 15.30 
PRO BODY VOOR SENIOREN 
Elsa Balazs Grollé 
06 - 156 224 76
balazs@planet.nl
€ 5,50 per keer U-PAS 

15.00 - 18.30 
MUZIEKLES muziekclub, blokfluit, 
saxofoon en klarinet
www.muziekindewijk.nl
Esther Damsma - in 't Groen 
06 - 113 449 14 
midwzuilen@gmail.com 
Deelname is € 300,- per jaar voor  
een jaar wekelijks instrumentale  
les inclusief bruikleen instrument.
U-PAS Steun bij Jeugd Cultuur  
Fonds mogelijk

17.00 - 18.00
KIDS HIPHOP Kids van 9 t/m 11 jaar
Miguel Collette
06 - 146 730 62
Miggysdance@gmail.com 
€ 60,- per 10 lessen
U-PAS gratis. Steun bij Jeugd Cultuur 
Fonds mogelijk

DINSDAG
10.00 - 13.00
MULTICULTURELE  
VROUWEN GROEP
Creatief/ontmoeten/ knutselen/ 
koken/ recycling/kleding verfraaien
Mary Loboka
06 - 852 413 26
mary_loboka@hotmail.com
eigen materialen

10.30 - 13.00 
KOFFIEDRINKEN 10.30 - 12.00
BUURTLUNCH vanaf 12.00 uur 
030 - 244 15 23 
voor 10 uur opgeven bij Riek Baron 
€ 2,50 per keer 

13.00 - 16.00 
KLAVERJASSEN BVG (bond van 
gepensioneerden)
Etta Eleveld
06 - 407 149 47
€ 2,-

13.30 - 15.00 

ARABISCHE LES 
Fatima Al Yakout
030 - 752 53 68 
gratis 

16.00 - 17.00 

MUZIEKLES CELLO 
www.muziekindewijk.nl
Esther Damsma - in 't Groen 
06 - 113 449 14 
midwzuilen@gmail.com 
Deelname is € 300,- per jaar voor een 
jaar wekelijks instrumentale les inclu-
sief bruikleen instrument. U-PAS Steun 
bij Jeugd Cultuur Fonds mogelijk

17.00 - 19.00 
MUZIEKLES HOUTBLAZERS 
www.muziekindewijk.nl
Esther Damsma - in 't Groen 
06 - 113 449 14 
midwzuilen@gmail.com 
Deelname is € 300,- per jaar voor een 
jaar wekelijks instrumentale les inclu-
sief bruikleen instrument. U-PAS Steun 
bij Jeugd Cultuur Fonds mogelijk
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19.30 - 20.45 
CURSUS ORIENTAALS  
BUIKDANSEN
www.facebook.com/OpencircleOrien-
taldance
Ilona Hol
06 - 195 099 71
opencircle.orientaldance@gmail.com
€ 85,- per 15 lessen 

19.00 - 22.00 
BILJARTEN
www.biljartclubzuilen.nl
Rob Buijs of Hans Valkeneer
06 - 134 327 28 of 06 - 264 847 05
secrbczuilen@gmail.com 
Bijdrage € 25,- per jaar

VRIJDAG
9.00 - 10.15 
HATHA YOGA 
Dide Toonen
06 - 261 305 51
€ 75,- per € 7 lessen

09.30 - 11.30 
KOERSBAL 
Bertus de Weerd 
030 - 244 62 39
Vrije inloop
Gratis

10.00 - 12.00
BILJARTEN VOOR DAMES
www.biljartclubzuilen.nl
Rob Buijs of Hans Valkeneer
06 - 134 327 28 of 06 - 264 847 05
secrbczuilen@gmail.com 
Bijdrage € 12,50,- per jaar 

15.45 - 20.45
MUSICALSCHOOL ZUILEN  
6 tot 20 jaar 
www.musicalschoolzuilen.nl
Anouk Muis 
06 - 512 44 052 
musicalschoolzuilen@hotmail.com 
€ 260,- per jaar U-PAS 

15.30 - 18.30 
(BAS-)GITAARLES,  
GITAARORKEST
www.muziekindewijk.nl 
Esther Damsma - in 't Groen 
06 - 113 449 14 
midwzuilen@gmail.com 
Deelname is € 300,- per jaar voor een 
jaar wekelijks instrumentale les inclu-
sief bruikleen instrument. U-PAS Steun 
bij Jeugd Cultuur Fonds mogelijk

19.30 - 21.30
DARTS Leeftijd vanaf 15 jaar  
Open oefenavond als er geen  
competitie gespeeld wordt.
www.bazuilen.com
Marcel Burgmeijer 
06 - 302 346 28
bazuilen@gmail.com
 € 1,- per keer 

19.00 - 23.00 
INLOOP BAZ 
www.bazuilen.com
Esther Burgmeijer 
06 - 538 147 46 
bazuilen@gmail.com 
Gratis excl. Consumpties

18.00 - 23.00 
ONTMOETING, BIJEENKOMST 
DE DERDE BRUG 
Salah Boulhalhoul 
06 - 382 428 74 
st.dederdebrug@gmail.com

ZATERDAG
15.00 - 18.00 
HINDOESTAANSE CULTURELE 
ACTIVITEIT
S. Jahangier 
06 - 509 44 384
kostendekkende bijdrage 

19.30 - 21.30 
KINDERDISCO 1x per maand
leeftijd 4 tot 7 jaart en 8 tot 14 jaar
www.bazuilen.com
Esther Burgmeijer 
06 - 538 147 46 
bazuilen@gmail.com 

Zondag
09.30 - 10.30
ZWANGERSCHAPSLES /  
ZWANGERSCHAPSYOGA
www.mommoves.nl
Mom Moves
info@mommoves.nl
vanaf € 7,50 per les

10.00 - 17.00
HUISWERKCLUB KINDEREN
www.tagmat.nl
Omar Beqquali
06 - 127 33 191
obeqqali@live.nl

13.00 - 17.00 
BILJARTEN
www.biljartclubzuilen.nl
Rob Buijs of Hans Valkeneer
06 - 134 327 28 of 06 - 264 847 05
secrbczuilen@gmail.com 
Bijdrage € 25,- per jaar

14.30 - 19.30 
OPEN SPEELMIDDAG DARTEN  
Vanaf 12 jaar
www.bazuilen.com
Marcel Burgmeijer 
06 - 302 346 28
bazuilen@gmail.com
€ 1,-

15.00 - 19.30
ZONDAGMIDDAG HUISKAMER
www.bazuilen.com
Esther Burgmeijer 
06 - 538 147 46 
bazuilen@gmail.com 
gratis, consumpties moeten betaald 
worden 

ALLE  
WERKDAGEN
10.00 - 16.00
HUISKAMER OPEN 
Jolanda van den Berg
(sociaal beheerder DOCK)
06 - 559 905 92
jvdberg@dock.nl
gratis

09.30 - 16.30
BILJARTEN
www.biljartclubzuilen.nl 
Rob Buijs of Hans Valkeneer
06 - 134 327 28 of 06 - 264 847 05
secrbczuilen@gmail.com
Bijdrage € 25,- per jaar

 MUZIEK     BEWEGEN     ONTMOETEN     LEREN     CREATIEF Herfst knutselen
TEKST PUCK T HART

Creatief met eikels 
Wees creatief met verf, sateprikkers en lijm en 
kijk wat je kan maken. Een muis, een poppetje, 
een gek beestje...
Ook leuk: verf het dopje van de eikel rood met 
witte stippen en de rest van de eikel wit: je hebt 
een paddestoel! Maak er een paar en zet ze op 
een rijtje voor je raam.

Herfstbladeren
Met herfstbladeren kun je leuke collages ma-
ken. Ook een slinger van blaadjes voor je raam 
staat leuk. Of probeer eens bladeren mooi te 
beschilderen.

Herfstschaal of pot
Raap een aantal mooie dennenappels, kastan-
jes en eikels en schilder ze in leuke kleuren of 
goudkleurig en leg ze in een mooie schaal of 
doe ze in een glazen pot.

De herfst is het knutselseizoen bij uitstek! 
Omdat het kouder en regenachtiger wordt 
en we dus meer tijd binnen doorbrengen. 
Maar ook omdat we in de natuur prachtige 
eikels, kastanjes, gekleurde herfstbladeren, 
beukennootjes en dennenappels kunnen  
vinden. Allemaal mooi en gratis knutsel- 
materiaal. 

Zuilen Deelt 19
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Schoolbegeleider Cherry Wij-
denbosch (1951) werkt in de 
onderbouw van de Ludger-
school. Vroeger was zij een 
beroemde zangeres. Cherry 
verscheen in AVRO’s Top-
pop en scoorde hits als ‘Vang 
me’ en ‘Dame uit Suriname’.  
Tegenwoordig treedt ze niet 
meer op, behalve voor de 
kleuters die ze wel nieuwe 
liedjes toezingt.

Hoe dat zo is gekomen, is de 
prangende vraag die we Cher-
ry stellen. Van een succesvolle 
en bewogen carrière als zan-
geres naar het werken met 
jonge kinderen in de onder-
bouw. Aan een tafeltje in The 
Colour Kitchen spreekt Cher-
ry vrijuit. “Ik heb tien jaar bij  
ZIMIHC gewerkt na mijn tijd als 
zangeres. Ik wilde een gewone 
baan. Na de laatste optredens 

met mijn cd ‘Niet ik’ (1999), had 
ik geen zin meer in repeteren 
met een band. Ik dacht, weet 
je wat, ik bel een keer aan bij 
ZIMIHC, dat toen nog maar 
één theatertje had. Daar ben 
ik binnengestapt en heb ik me-
zelf voorgesteld en verteld dat 
ik bij een soortgelijke stichting 
had gewerkt. Appie (Alferink, 
directeur ZIMIHC) kwam dit 
ter ore. Hij is altijd fan geweest 
van mijn eerste band Braak. 
Dit wist ik toen nog niet. Na 
een paar gesprekjes zeiden ze 
dat ik op proef kon beginnen. 
Ik wist niet precies waarvoor, 
maar vanaf dag één vond ik 
het leuk.”

Ludgerschool
Tien jaar werkte Cherry bij de 
culturele stichting tot aan haar 
pensioen. “Ik wilde daarna 
weer iets doen, anders gaat het 

niet goed met mij. Maar niet in 
de muziek. In de krant stond 
een oproep van stichting Leer-
galoos die gepensioneerden 
aan scholen koppelt. Ik rea-
geerde en had als enige eis dat 
ik ergens op de fiets heen kon. 
Dat werd de Ludgerschool, 
waar ik hartelijk werd ontvan-
gen. Ik heb zelf geen kinderen, 
maar houd wel van ze en ik 
vind lesgeven heel leuk. 

Dan roept iemand: 
“Sjerrie...dame uit 
Suriname!” en 
voel ik me echt de 
koningin”

Begin 2017 startte ik er. Dat 
was meteen fijn. Tot aan de 
coronatijd en de lockdown. 
Ik brak ook nog mijn pols in 

Een levende legende in Zuilen 

Cherry Wijdenbosch
TEKST RONALD BESEMER FOTO RENATE BEENSE

 februari door een aanrijding. 
Goddank was dat voor coro-
na.” Maar de kinderen hebben 
geluk: zij zijn het enige publiek 
voor wie Cherry nog zingt. 
Toen de school sloot en de kin-
deren thuis les kregen van hun 
ouders, heeft Cherry een liedje 
voor hen opgenomen dat de 
kinderen via een website van 
school konden beluisteren.

Een leuk grapje 
Zo lief heeft Cherry de klei-
ne bengels dus dat ze voor 
hen zingt. Een vervolg van 
haar zangcarrière lijkt er voor 
volwassenen niet meer in te 
zitten. Cherry begon met de 
Nederlandstalige rockgroep 
Braak uit Utrecht, over wie bin-
nenkort een verhaal verschijnt 
in een boek over protest- 
songs. Geëngageerd is Braak 
altijd geweest. In zekere zin is 

‘Dame uit Suriname’ het lied 
dat Cherry met levenspartner 
Simon Been zong en dat in 
1983 de hitlijsten beklom, dat 
ook. “Dat liedje was bedoeld als 
een grapje”, zegt Cherry. “Maar 
sommige mensen namen het 
serieus. ‘Ik heb helemaal geen 
zwart geld op de bank’, rie-
pen ze me dan toe (naar de 
beroemde regels: U bent dan 
wel blank / maar u heeft zwart 
geld op de bank). Die regel zou 
nu anders moeten hoor. Het 
woord blank neem ik niet meer 
in de mond. Ik zeg: wit. Blank 
suggereert iets edels, dat is not 
done.”

Koningin van de 
Amsterdamsestraatweg
Zelf is de dame uit Suriname 
nooit in het land van haar va-
der geweest. “Mijn moeder is 
Indisch. Ze voelde zich niet echt 

aangetrokken tot Surinamers, 
op mijn vader na.” Familiecon-
tacten heeft Cherry vooral in 
Nederland, niet met overzee-
se bloedverwanten. Ook niet 
met oud-president (“hij is een 
neef, ik heb hem nog nooit 
ontmoet”) Jules Wijdenbosch. 
“Toen ik destijds bekendmaak-
te dat ik nooit in Suriname ben 
geweest, werd dat als verraad 
gezien. Ik moest sorry zeggen. 
Maar nu, waar ik ook kom in 
Utrecht, herkennen Surina-
mers me. Dan loop ik over de 
Amsterdamsestraatweg en 
roept iemand: “Sjerrie... dame 
uit Suriname!” Dan voel ik me 
echt de koningin.”

Een andere versie van dit artikel 
verschijnt in DUIC.
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Verstopt achter de ingang 
van de supermarkt  Boni 
op de Amsterdamsestraat-
weg 753 vind je de ver-
rassend grote schoenen- 
winkel van René van de Pol.

René openden 25 jaar geleden 
Polly’s schoenen. Het vak van 
schoenmaker leerde René van 
zijn opa. 

René: “Als ik terugkijk op de 
afgelopen 25 jaar, dan valt mij 
op dat nu veel meer studenten 
hun schoenen laten repareren. 
Waarschijnlijk omdat studenten 
tegenwoordig vaak heel dure 
schoenen dragen. En misschien 
zijn ze ook milieubewuster?”

Op de vraag waar hij het meest 
trots op is, antwoord René  
direct: “Dat ik het volgehouden 
heb! Ik heb 25 jaar mijn boter-
ham verdient met de schoenen-
winkel“. Dat is bijzonder, want 
de schoenenbranche heeft erg 
te lijden onder de opkomst van 
de internet winkels en corona.

René stopt per 1 februari 2021. 
Ook de zieket van zijn vrouw 
speelt mee bij zijn besluit om 
te stoppen. Hij kijkt er naar uit 
straks meer tijd te hebben voor 
zijn  mantelzorgtaken en te ge-
nieten van zijn huis en tuin.

Op 1 september is de  ophef-
fingsuitverkoop gestart. René 
verwacht dat hij voor 1 februari 
alles heeft verkocht. Iedereen is 
welkom om van de mooie kor-
tingen te komen profiteren.
“Laatst vroeg een klant: “ René 
waar woon je eigenlijk? Neem 
je je machines mee naar huis? 
Dan kom ik straks mijn schoe-
nen bij je langsbrengen.”

‘Het valt mij op 
dat nu veel meer 
studenten hun 
schoenen laten 
repareren’ 

FOTO EN TEKST BEPPIE SPRUIT

Polly’s Schoenen
Amsterdamsestraatweg 753K
3555 HH Utrecht

Claudia Brugman is buurtverwel-
komer in Zuilen. Ben je nieuw in de 
wijk, of wil je de wijk en haar bewo-
ners beter leren kennen? Op basis 
van jouw interesses stippelt Claudia 
een route uit en neemt ze je mee de 
wijk in. 

Waarom een buurtwelkom?
Het is net even anders als iemand je laat zien 
waar je buurtgenoten kunt ontmoeten om te 
eten, te sporten of cultuur te beleven. Of je 
nu jong of oud bent. Zuilen heeft veel te bie-
den, heeft een rijke geschiedenis en er is volop 
groen in de buurt. Claudia is een hartelijke per-
soon die je enthousiast over de ‘geheimen’ van 
Zuilen kan vertellen. 

Claudia: “Ik weet hoe belangrijk het is om een 
binding met je buurt te hebben. Het zorgt er-
voor dat je meedoet en thuiskomt. Ik heb de 

wijk en haar bewoners leren kennen toen ik 
een aantal jaar geleden tot stilstand kwam 
door mijn gezondheid. Dat gaf me de kans om 
met Straotpraot te starten. Op straat maak ik 
contact met buurtgenoten die ik nog niet ken. 
Zittend aan een klaptafel met een kop kof-
fie of fietsend door de wijk, met tijd voor een  
gesprek. Maar ik vind het ook heel leuk om 
nieuwe buurtgenoten rond te leiden!”  

‘Een binding met je buurt 
zorgt dat je meedoet en 
thuiskomt’

Boek een buurtwelkom!
Bel op dinsdag tot en met vrijdag naar: 
06-290 879 45. Of kijk op 
www.straotpraot.nl/buurtwelkom. 

Ontdek Zuilen
jouw woonplek TEKST ADY HOITINK

FOTO HARRY SMITTENBERG

FOTO EN TEKST BEPPIE SPRUIT 



24 Zuilen Deelt Zuilen Deelt 25

De De Lessepsstraat is een straat van het eerste complex dat woningbouwvereniging ‘Zuilen’ liet 
bouwen. De woningen dienden vooral voor de huisvesting van de werknemers van de fabrieken 
van Werkspoor en Demka. Deze fabrieken werden op Zuilens grondgebied gebouwd, maar ‘mid-
den in de weilanden’. De mensen die er werkten wilden graag in de omgeving van de fabrieken 
wonen. 

De straat werd vernoemd naar Ferdinand de Lesseps, ontwerper van het Suezkanaal. In deze 
straat bouwde men ook de winkels die voor dagelijkse boodschappen van belang waren: een krui-
denier (Bregman), slagerij (Van Schuppen), brandstoffenhandel (Olij), melkhandel (Groenendaal), 
groenteboer (Wijsman), kapperszaak (Berkhoudt, de enige winkel in de straat zónder luifel) en de 
sigarenwinkel van de Coöperatie ‘Oostenburg’.

Aan het einde van de straat bouwde men de werkplaatsen voor het onderhoud van de woningen 
van dit complex. Op nummer 56 woonde Nico Steenbrink. Hij weet zich nog goed te herinneren 
dat de supporters van voetbalvereniging ‘Elinkwijk’ met bussen naar de uitwedstrijden vervoerd 
werden. Deze bussen vertrokken vanuit de De Lessepsstraat. ‘Voor het kampioenschap stonden 
wel 23 bussen in de straat, de hele Lessepsstraat stond vol!’

Voorbij de Edisonstraat is ook nog een stukje De Lessepsstraat. Daar heeft vele jaren slagerij Lam-
me het vlees aan de vrouw gebracht (mannen deden nauwelijks boodschappen in het midden van 
de vorige eeuw). Op die plek stond ooit de noodkerk die gebouwd werd voor de Nederlands Her-
vormde gemeente die daar, tot het gereedkomen van de Oranjekerk aan de Amsterdamsestraat-
weg, ter kerke konden. Deze noodkerk is afgebrand.

In de vroege jaren van ‘De Oude Bouw’ (een Geuzennaam voor complex 1 van Woningbouwver-
eniging ‘Zuilen’) werden vaak ansichtkaarten uitgebracht van deze Zuilense nieuwbouwwijk. Dat 
gebeurde dikwijls door Duitse bedrijfjes. ‘De Lessepsstraat’ wordt dan makkelijk verbastert tot ‘de 
Leisepsstraat’.

Meer dan 300 historische verhalen over Zuilen vind je op 
www.zoiszuilen.nl.

j
De Lessepsstraat

Een stukje 
geschiedenis 
van Zuilen

TEKST WIM VAN SCHARENBURG

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

Ook in dit nummer van  
Zuilen Deelt een stuk-
je Zuilense geschiedenis. 
Deze keer gaat het over De  
Lessepsstraat.

TEKST BIANCA ERNST FOTO FANJA HUBERS

Zomer in Werkspoorkwartier
Wat was er ontzettend veel te doen deze zomer in Werkspoorkwartier. Vanaf juli mochten we weer 
gebruik maken van horeca en waren kleinschalige evenementen toegestaan. Dat kan niemand 
ontgaan zijn. Deze zomer kon je voor muziek, kunst, cultuur, eten en vertier terecht bij Db’s, De  
Nijverheid, Werkspoorkade bij de Werkspoorkathedraal en Het Hof van Cartesius. Ongelooflijk 
hoe deze plekken, binnen de regels rondom COVID-19, van Werkspoorkwartier een heerlijke plek  
wisten te maken. Houd de agenda van deze plekken in de gaten, want dit smaakt naar meer.
 
Nominaties Rietveldprijs 2020
De Rietveldprijs is eenprijs voor het gebouw dat van grote betekenis is voor de gebouwde  
omgeving van Utrecht. In 2017 won de iconische Werkspoorkathedraal uit Werkspoorkwartier 
deze prijs. Dit jaar is weer een gebouw uit Werkspoorkwartier genomineerd: Het Hof van Carte-
sius. Een opvallende keuze vanwege de afwijkende bouwstijl en het feit dat Het Hof nog volop in 
ontwikkeling is. Of Het Hof van Cartesius het kan winnen van iconen als de nieuwe fietsenstalling 
van Utrecht Centraal of het opvallende busstation van Leidsche Rijn, weten we in november 2020. 
Alle acht nominaties vind je op: www.rietveldprijs.nl. Hier kan je ook nog tot 1 november jouw 
stem uitbrengen voor de DUIC Publieksprijs 2020.
 
Een nieuwe visie voor Werkspoorkwartier
In 2012 is een visie vastgesteld voor het Werkspoorkwartier voor een werklandschap met een 
stadsverzorgend en creatief profiel en ruimte voor cultuur en vrijetijdsbesteding. Hier is de afgelo-
pen jaren door ondernemers hard aan gewerkt. Met de grootschalige ontwikkeling van de Cartesi-
us Driehoek en nieuwe stedelijke ambities op het gebied van circulair, sport, openbare ruimte en 
mobiliteit. De Gemeente Utrecht werkte hier afgelopen jaar aan. De ondernemers in Werkspoor-
kwartier en belanghebbenden uit de buurt worden de komende maanden geïnformeerd en krijgen 
de gelegenheid om mede invulling te geven aan de visie. Wil je meer informatie of meepraten? 
Meld je aan voor de Nieuwsbrief van Werkspoorkwartier via: www.werkspoorkwartier.nl.

Ontwikkelingen in

Werkspoorkwartier
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Zuilen eet   
  
DOOR PAO CHOI

In deze rubriek deelt een buurtbewoner zijn recept met Pao Choi 
en de herinneringen. Dit keer komen de recepten van Bas. Bas 
woont in Zuilen samen met zijn vriendin Chris, sinds februari 
2020. Ze voelen zich al helemaal thuis in de wijk. 

Bas: “Ik ben filosoof en geef les op verschillende plekken in 
het land. Daarnaast organiseer en begeleid ik filosofiereizen 
in Schotland en weekenden in Nederland in het waddenge-
bied en de Biesbosch. Ik kom graag in bergen, bossen en op 
andere wilde plekken, en heb de jaaropleiding ‘Bushcraft’ 
(het leven in, van en met de natuur, met respect voor die na-
tuur.) gevolgd. We zijn voor de lockdown verhuisd naar ons 
huis in Zuilen. We waren erg ‘blij’ met de (buiten)ruimte om 
ons heen. Hiervoor woonden we op een kleine flat. 

Door bushcraft ben ik anders gaan koken en anders naar 
voedsel gaan kijken. Het is hard werken wanneer je, net als 
vroeger, alles uit je omgeving moet halen voor een maaltijd. 
Tegelijkertijd is het fascinerend de overgangen van de sei-
zoenen in de eetbare natuur te zien en te proeven. Soms kun 
je van een plant of boom in het voorjaar de jonge bladeren 
eten en later in het seizoen de bloemen of zaden. 

Ik vind het fantastisch om na een wandeling langs de Vecht 
met eetbaar groen terug te komen en daarvan een maaltijd 
op tafel te zetten. Onlangs heb ik met 25 soorten planten uit 
de omgeving een vijfgangendiner voor familie bereid inclu-
sief drankjes. Er is in de natuur zoveel eetbaars te vinden, 
ook in de stad, zoals hier voor mijn deur langs de oevers van 
de Vecht. Belangrijk is wel om planten te leren herkennen. 
Sommige planten lijken op elkaar, de een is eetbaar en de 
ander kan heel giftig zijn. Wildplukken is nu best populair. 
Bang dat de natuur hierdoor verstoord wordt, ben ik nog niet 
echt. Want de meeste wildplukkers plukken voor eigen ge-
bruik met respect voor de natuur. 

Afgelopen zomer heb ik wildplukwandelingen georganiseerd 
bij RAUM in Leidsche Rijn. Tijdens deze wandelingen laat 
ik mensen anders kijken naar de stad en de planten die er 
groeien. Voor stadsmensen is de natuur vaak slechts een 
‘decor’, er is weinig interactie tussen bewoners en hun om-
geving. Het idee is om dit najaar wildplukwandelingen in en 
rondom de wijk te organiseren. In het najaar zijn er vooral 
noten, bessen, tamme kastanjes en zaden te vinden. Laat je 
verrassen door wilde natuur en eetbare planten te herken-
nen.” 

Voor meer informatie, mail naar: bjnabers@gmail.com

RECEPTEN

Kruidenlikeur
500 ml jenever (uit de winkel)
200 g suiker 
Twee handvol boerenworm-
kruid, bijvoet en munt. 
Alles mengen in een schone 
fles en laten trekken. 

Snack (aug, sept)
Meidoornbes ontpitten, het 
vruchtvlees pletten met klein 
beetje water. Deze door een 
zeef drukken zodat de velle-
tjes achterblijven in de zeef. 
Het papje uitsmeren en (bij-
voorbeeld op lage tempera-
tuur in de oven) drogen. Voeg 
voor de smaak eventueel nog 
andere vruchten toe.

Bramensoep (aug)
Bramen, komkommer en 
munt in een blender mengen. 
Koud serveren.

Voorjaarsverrassing
Bladeren van de acaciaboom, 
in de pan stoven met made-
lief, pinksterbloem en das-
look.

Raad het plaatje
Weet jij waar dit is? 
Mail de oplossing naar de redactie  
(zuilendeelt@gmail.com). Voeg je naam, telefoon-
nummer en huisadres toe. We verloten onder de 
goede inzendingen een bloemetje.

En de winnaar is...
De oplossing van Raad het 
Plaatje in het laatste ma-
gazine van Zuilen Deelt 
was natuurlijk het hek 
van het Julianapark. Maar 
liefst 30 mensen stuur-
den de goede oplossing 
in! Daar hebben we drie 
mensen uit geloot. 

De winnaars:
- Carla Ligteringen, 
- Evelien Kuijper, 
- Boris Dijkhorst 
(zijn vrouw Rianne neemt 
met hun dochter de bloemen 
in ontvangst). 

Gefeliciteerd!
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Zoek je sociaal contact of 
hulp bij de boodschappen of 
je tuin? Of wil je in deze tij-
den van corona juist graag 
iets doen voor een ander? 
Meld je aan op de website 
van Burennetwerk Zuilen. 
Zuilense buurtverbinders 
helpen je bij het matchen 
van vraag en aanbod.

Op de vleugels van Corona-
hulp Zuilen ontstond afge-
lopen maanden een team 
van buurtverbinders. Jacobi,  
Saida, Nieke, Claudia, Abdel en 
Rianne hebben goede contac-
ten in jouw buurt. Zij matchen 
vraag en aanbod van buren-
hulp in Zuilen. Ze worden aan-
gevuld door Esther, die als wij-
kambassadeur informele zorg 
van het NIZU de weg weet naar 
alle Utrechtse vrijwilligersor-

ganisaties. Inmiddels zijn al 
twintig actieve buren gewor-
ven en al meer dan vijftien vra-
gen naar burenhulp gematcht. 
Boodschappenhulp, sociaal 
contact (wandelen of koffie-
drinken) en hulp in de tuin zijn 
veel voorkomende vragen.

Hoe werkt het?
Stel, je komt terug uit het zie-
kenhuis. Je buurvrouw en je 
zoon halen de boodschappen 
voor je, maar ze hebben geen 
tijd om ook nog je hondje uit te 
laten. Je meldt je vraag aan via 
de website www.burennet-
werkzuilen.nl. De buurtver-
binders zien je vraag en kijken 
in hun online ‘kaartenbak’ met 
Zuilense actieve buren. Drie 
actieve buren uit jouw eigen 
buurtje hebben aangegeven 
dat zij wel honden willen uit-

laten. Zij krijgen een mailtje en 
kunnen met één druk op de 
knop ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen 
de vraag of zij beschikbaar zijn. 
Bij een ‘ja’ neemt de buurtver-
binder contact op met jou en 
de actieve buur. Hij of zij checkt 
of het een goede match kan 
worden. Zo ja, dan ontmoeten 
jullie elkaar en ontstaat hope-
lijk de ‘klik’. 

Na een paar weken kun je Bel-
lo zelf weer uitlaten. Je hebt je 
een nieuwe, behulpzame buur 
leren kennen. Je bent enthou-
siast geworden. Jij hebt ook zo 
je vaardigheden. Je besluit je-
zelf aan te melden als actieve 
buur die wel huiswerkhulp of 
hulp bij administratie kan ge-
ven.

TEKST ADY HOITINK kwartiermaker Burennetwerk Zuilen #Zuilendeelt

FOTO HARRY SMITTENBERG

Buren helpen buren
www.burennetwerkzuilen.nl

Actieve buren gezocht
We zoeken nog veel nieuwe 
actieve buren. Houd jij van 
klussen? Kun je een plankje 
ophangen, een deurpost schil-
deren of een tuinbank repare-
ren? Dan zoeken we jou. Ook 
als je andere dingen wilt doen, 
zoals huiswerkbegeleiding, au-
torijden, tuinieren of gewoon 
een praatje maken, kun je je 
aanmelden via de website. Wil 
je je aansluiten bij het team 
van buurtverbinders, neem 
dan contact op met: 
krachtvanzuilen@gmail.com. 
Zeker als je in Groen Zuilen, 
de Driehoek, de Predikanten-
buurt of Queeckhovenplein en 
omgeving woont!

Telefonisch spreekuur
Elke woensdag van 14.00-
17.00 uur kun je bellen met 
het telefoonnummer 06-4181 
2003. Ben je niet online, maar 
duurt wachten tot woensdag-
middag te lang, zoek dan hulp. 
Is dat ook geen optie, bel dan 
van maaandag tot en met vrij-
dag tussen 9.00-13.00 uur de 
telefoonlijn van het Netwerk 
Informele Zorg Utrecht (NIZU): 
030-236 17 45. 

www.burennetwerkzuilen.nl. 
Elke woensdag van 14.00-
17.00 uur kun je bellen met 
06-4181 2003

v.l.n.r. Claudia, Esther, Jacobi, Abdel, Nieke, 
Rianne. Ontbrekend: Saida.

IN RAP EN ROER!

Een interactieve voorstelling van rappers die de  
dialoog met het publiek aandurven. Vanuit je theater-
stoel doe je mee met je mobiele telefoon en draag je 
rechtstreeks bij aan de vijf thema’s van de freestylers 
en muzikanten op het podium. Dat is de voorstelling  
In Rap en Roer!

Nieuwe vorm
In Rap en Roer! is een project van Stichting InnerCircle. 
De spelers leggen verbinding tussen de jongeren- 
cultuur en het theaterpubliek. Vijf thema’s komen langs:  
Klimaat, maatschappij, lekker eten, vrijheid en humor.

Elke stad een eigen voorstelling
Met In Rap en Roer! krijgen jongeren uit de wijk Zuilen een 
kans om mee te doen aan een productie die speelt in het 
ZIMIHC theater op 8 november. Maar je kunt ook meedoen 
aan één van de andere shows in Lelystad, Apeldoorn of  
Almere. Belangrijk is dat je eigen werk schrijft of maakt.

Wie zijn er welkom
Fotografen, dansers, beatboxers, producers, rappers,  
spoken word kunstenaars en videografen. Kom van je  
zolderkamer met jouw werk passend bij de thema’s van de 
voorstelling! Laat ons weten wat jij zou willen bijdragen via 
info@innercircle.nl
Meedoen is gratis. We kijken dan samen met onze  
regisseur hoe je werk past in de voorstelling.

rap-en-roer.innercircle.nl 
Zondag 8 november ZIMIHC theater Zuilen
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Ook adverteren?
Mogelijk vanaf 
100 euro per keer 
of 4x voor 350 euro.
Advertentie
60 x 40 mm.
Mail naar:
zuilendeelt@gmail.com

Samen stad maken op de Utrechtse manier. 
Onder die noemer starten dit jaar in alle 
Utrechtse wijken wijkplatforms. Het wijk-
platform Noordwest moet een netwerk 
van bewoners, buurtcomité’s, straatver-
enigingen en themagroepen worden die sa-
men mensen bijeenbrengen en de agenda 
van de wijk mee bepalen. Wil je meer  
weten, meedenken of meedoen voor  
Zuilen? Lees dan verder!

Het doel van de wijkplatforms is om de  
democratie in de stad te versterken door 
meer inbreng en eigen regie vanuit buurten 
en wijken. Voor het wijkplatform Noordwest 
zijn de volgende groepen ontstaan: 
• Het wijkberaad Noordwest. Deze  groep 

komt voort uit de Wijkraad en richt zich 
op het bijstellen van het beleid van het  
gemeentebestuur. 

• Een coördinatiegroep (het ‘co-team’). Zij 
gaan het wijkplatform organiseren. Ze  
zetten zich in voor bijeenkomsten, een 
goede organisatie en democratische werk- 
vormen. 

• Een werkgroep communicatie. Zij zorgen 
voor een online platform en het bereiken 
van alle bewoners en groepen in de wijk 
met eigen communicatiekanalen. Ook 
dit magazine, het burennetwerk en de 
nieuwssite Zo is Zuilen werken daaraan 
mee.

In Noordwest komt deze groep mede voort 
uit de interviews en online bijeenkomsten die  
Erwijn Harsevoort van Wijkbureau Noordwest 
in het voorjaar heeft georganiseerd. 

Wil je meepraten en de agenda bepalen voor 
onze wijk? Sluit je dan aan! Een eerste ‘grote’ 
wijkbijeenkomst is voorzien op 3 november. 
Coronaproof, dus als er veel aanmeldingen 
zijn, organiseren we meer bijeenkomsten.  
Heb je al een buurtgroep? Dan komt het   
co-team graag met je in contact. 

Heb je vragen, of wil je je aanmelden? Dan kun 
je contact zoeken met het wijkplatform via: 
utrechtnoordwest@gmail.com

ADVERTENTIE

Doe je mee met 

Wijkplatform Noordwest?
TEKST ADY HOITINK

Het is een raar jaar sinds het 
coronavirus onze stad in zijn 
greep kreeg. Eerst vooral de 
angst en daarna verwarring. 
Om de zoveel tijd wijzigen de 
maatregelen tegen het virus. 
Het is voor ons allemaal puz-
zelen en we helpen elkaar 
om duidelijkheid te krijgen. 
De zorg- en hulpverleners in 
de wijk doen dit door middel 
van een App.

Als zorg- en hulpverleners in 
onze wijk proberen we er het 
beste van te maken. Zo maak-
ten we een kort filmpje waarin 
we uitleggen wat er wel en niet 
mag. Fysiotherapeuten uit de 
wijk gingen samen met bewo-
ners gymmen op het balkon 
van hun flat. Ergens anders in 
de wijk zetten een paar huis-
artsen samen met het Buurt-
team, DOCK en SportUtrecht 

een wekelijkse wijkwandeling 
op. En zo zijn er nog veel meer 
mooie voorbeelden uit onze 
wijk te noemen.
Naast alle onrust en beperkin-
gen, ontdekten wij als zorg- en 
hulpverleners nog meer posi-
tiefs: een digitale toepassing. 
Als zorg- en hulpverleners 
konden we door de ‘lockdown’ 
minder mensen op ons spreek-
uur zien. En nu zijn we in Zui-
len (en Ondiep) begonnen met 
‘OZO Verbindzorg’. Dat is een 
makkelijke en extra beveiligde 
toepassing voor zowel compu-
ter als mobiele telefoon, eigen-
lijk een soort app. 
De app maakt het makkelijk 
om informatie te delen met en 
tussen zorg- en hulpverleners. 
De patiënt zelf of de mantel-
zorger geeft aan wie erin komt. 
De app is er voor ‘gewone’  
zaken, zonder spoed. 

Gezondheidscentrum de Brug 
is als eerste met OZO Verbind-
zorg begonnen. De Dame gaat 
er begin oktober ook aan mee-
doen. Ook in Ondiep doen De 
Watertoren en Gezondheids-
centrum Ondiep mee, evenals 
de buurtteams, DOCK, wijk-
verpleging, fysiotherapeuten, 
de apotheek. We beginnen 
met bewoners die veel zorg en 
ondersteuning nodig hebben: 
de ouderen. Het kan best zijn 
dat u, als bewoner of mantel-
zorger, wordt gebeld met de 
vraag of u meedoet. Het is vei-
lig en makkelijk te gebruiken. 
Hoe meer mensen meedoen, 
hoe beter we elkaar ermee op 
de hoogte kunnen houden. Zo 
maken we er samen toch weer 
het beste van.

Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl

We maken er wat van!
TEKST MARGA SUTHERLAND FOTO HENNI BUNNIK

Kijk voor actueel nieuws op 
www.zoiszuilen.nl

Democratie vanuit de wijk is hard nodig. 
Doe mee!



32 Zuilen Deelt

Zomerzon
Ik liep door Zuilen 
in de zomerzon.
Mijn voeten stevig, 
maar mijn hart bevlogen.

Want ik was op weg 
naar haar die mij raken kon. 
En mij kon smelten met 
de zachtheid van haar ogen. 

Ik liep door Zuilen 
in de zomerzon. 
De wijk die altijd wel 
iets geeft om te beleven. 

De wijk waarin ik ooit 
opnieuw de liefde won. 
Waar ik de basis vond
Om vrij te zweven. 

Want Zuilen opent
Dat wat eerst gesloten is
Zuilen deelt
Omdat ze graag wil geven.

Als het donker is 
Is Zuilen zelf de zon
Zuilen is de wijk 
Die lust geeft 
Aan mijn leven. 

Bjeno Vlot
FOTO HARRY SMITTENBERG


