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Een bijzondere tijd...
Wat een bijzondere tijd om een nieuw blad uit te brengen.
Precies in de week dat wij het eerste nummer in jullie brievenbus stopten, begon de lockdown. Alle deuren gingen dicht. Alle
plekken waar het normaal bruist van de mensen, waren ineens
gesloten. Maar onze bezorgers gingen gelukkig gewoon langs de
huizen om de magazines te verspreiden.
En toen kwam de opgang naar dit nummer. Geen gezellige
redactievergadering, maar alles per telefoon en mail. Interviews
moesten telefonisch, foto’s op afstand en vooral: alles veilig.
Toch heb je hier ons tweede nummer in handen! We zijn trots
dat het weer gelukt is, met geweldige inzet van al onze vrijwilligers. En met een nieuwe financiële bijdrage voor een heel jaar
van het Ondernemersfonds Zuilen!
Als dit blad uitkomt, is de lockdown al weer wat losser. We
kijken er enorm naar uit dat mensen weer vaker samen dingen
kunnen doen. Het is mooi dat zoveel mensen elkaar hebben
geholpen afgelopen periode. Lees bijvoorbeeld het stuk over
Coronahulp Zuilen. Vanaf 6 juni wordt deze burenhulp structureel gemaakt via de website van Burennetwerk Zuilen en een
matchteam van vrijwilligers. Mooi nieuws in een bijzondere,
rare tijd. Droevig nieuws is er helaas ook meer dan genoeg: de
sluiting van café Elinkwijk. Om nog niet te spreken van het drama
voor de Zuilenaren die een familielid aan corona verloren. Blijf
elkaar dus helpen. Want Zuilen Deelt!
Ady Hoitink (uitgever) en Puck ‘t Hart (hoofdredacteur)

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

OP DE VOORKANT:
Heleen Heidinga (44 jaar) is
een zeer enthousiaste en
bevolgen buurtpastor in de
Geuzenwijk.
“Ik werk nu tien jaar in Zuilen,
waarvan de laatste vijf jaar in
de Geuzenwijk. Vertrouwen
winnen kost nu eenmaal tijd.
Mensen willen me eerst beter
leren kennen, voordat ze me
dingen toevertrouwen... Maar
ik doe wat ik beloof, bij mij zijn
geheimen veilig. Ik zit het liefst
bij mensen thuis op de bank, in
het gezin.
Een buurtpastor werkt met
mensen. Ik heb geen voorbedacht plan, maar voeg me naar
wat nodig is. Concreet ben ik
voor de ene mens een soort
vriendin, waar je vreugde en
angst mee kunt delen, voor de
ander ben ik een praktisch persoon om de post mee door te
nemen. En voor kinderen ben ik
een maatje om mee te spelen in
de speeltuin of mee te denken
over middelbare schoolkeuze.
Ik vind dat er in Zuilen veel
verbinding onderling is. Dat
is een kracht, maar ook een
kwetsbaarheid: mensen helpen
elkaar, dat zie je ook nu in
coronatijd, maar er wordt
veel geroddeld, en daardoor
worden mensen bang om te
vertrouwen. Want voordat je
het weet liggen je problemen
op straat. Mijn boodschap:
wees lief voor elkaar.”
Als mensen contact willen
opnemen zijn ze welkom:
Heleen 06-460 524 88

‘Ik ben er voor
iedereen, niet
alleen voor
gelovigen,
voor iedereen
die dat wil’

FOTO FANJA HUBERS
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Musical met Anouk Muis
TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER
FOTO’S CAS SLAGBOOM

www.casslagboom.nl

Ondanks alle regelgeving rond COVID-19 zochten wij
weer een kunstenaar uit Zuilen op. In de tuin, op 1,5
meter ontmoetten wij Anouk Muis; oprichtster van
Musicalschool Zuilen. Ze houdt van creëren, het liefst
met de mensen aan wie ze lesgeeft. In 2002 is ze met
haar gezin naar Zuilen verhuisd, en voorlopig wil ze niet
weg van deze ‘fijne plek’ zo vlakbij de Vecht.

De liefde voor creatie e creativiteit begon al in haar tienertijd, toen ze films met Fred
Astaire en Ginger Rogers ontdekte. Anouk: “Het samenspel
van zang, dans en toneel sprak
tot mijn verbeelding. Het was
als theater op het witte doek.”
Op het conservatorium koos
ze ’alles wat niet klassiek was’.
Ze ging voor musical! Na haar
opleiding ‘lichte muziek’ begon
ze als artiest, en omarmde het
lesgeven. Als zang- en musicaldocent werkte ze mee aan
professionele producties zoals Annie en The Sound of Music. Ook gaf ze les bij Globe in
Hilversum en dat bleef thuis
niet onopgemerkt! Toen haar
dochter zes jaar was wilde zij
ook les! Zo ontstond het idee
een plek te zoeken waar dat
mogelijk was in onze buurt.

Opstarten in Zuilen
Een rondvraag op school en in
Buurthuis Zuilen zorgde voor
de eerste klas met 21 kinderen.
Inmiddels zijn het Vorstelijk
Complex en het Zimihc theater
haar basis. De musicalschool is
uitgegroeid tot 85 kinderen in
groepen van diverse leeftijden.
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Het niveau werd ieder jaar
hoger, en dan word je ook
ambitieuzer. Achter de schermen regelt Anouk alles zelf;
van script tot productie.

Geen betutteling
Anouk: “Het is een uitdaging
zoveel kinderen bij elkaar te
brengen in één verhaal. Elk
kind krijgt een rolletje of stukje zang. Hoe meer kinderen
zelf meedenken, des te meer
verantwoordelijk ze zich voelen voor het eindresultaat. En,
geen betutteling; de kinderen
doen het zelf. Zo blijven ze bij
de les en kunnen ze echt trots
zijn op zichzelf. Iedereen is
welkom, zonder audities. Het
hoeft niet perfect, en kinderen
pakken zelf de verantwoordelijkheid op, als ik ze die geef.
Maar zonder discipline kun je
geen theater maken.”

Grote sprongen
De kantjes ervan af lopen is
niet de bedoeling. Ze leren
tijdens het proces samenwerken, voor een groep staan en
zich te uiten. Anouk wordt blij
van de groei die ze doormaken,
juist op het persoonlijke vlak.

j
Kunstenaar
in beeld

“Verlegen kinderen zie je sprongen maken. Elk jaar weer na
een voorstelling. En dat houden
ze soms jarenlang vol. Ik krijg
veel energie van de kinderen.”

‘Ik ben beeldend kunstenaar,
dat ben ik altijd geweest…’

‘Elk kind krijgt
een rolletje’
Haar persoonlijke en energieke aanpak komt door haar eigen ervaring met balletles; een
strenge en gestresste juf zorgde bij Anouk voor faalangst.
“Zó moet het dus niet,” dacht
ze en leerlingen krijgen bij haar
de ruimte om zich in hun eigen
tempo te ontwikkelen. Als ze
dan op het toneel toch even de
tekst kwijt zijn, geen probleem:
Anouk zit klaar om ze, zonder
schaamtegevoel, te souffleren
achterin de zaal. De dag van de
einduitvoering is dus zonder
stress want ’het is wat het is’,
en vooral leuk!

De einduitvoering
Dit jaar doen ze een eigen
versie van Charlie and the Chocolate Factory naar het boek
van Roald Dahl; pittig maar een

feestje! De coronamaatregelen
vragen wel om creativiteit, en
die laat haar gelukkig niet in
de steek. Ze heeft online lessen opgezet, en vraagt filmpjes
retour om te verwerken in de
volgende les. Het kost wel meer
tijd, maar de kinderen kunnen zo toch oefenen, blijven
betrokken en gemotiveerd.

Teamsport
Interactie is belangrijk bij musical-theater en zeker nu het online moet. De tieners haakten
wat later aan, maar het ‘regent
nu comments’ als haar hondje
Coco in beeld komt, of als ze
tijdens het videobellen zelf de
tekst eens kwijt is. Uit gekke tijden, en onverwachte situaties
ontstaan de mooiste dingen.

Dit is tevens een van de dingen
die je leert op het toneel. ’Het
is een teamsport!’

Groots, grootser
Anouk: “Iedereen stopt ook dit
jaar weer hart en ziel in de productie. De einduitvoering gaat
dan ook door, in welke vorm
is nog even afwachten. Die
dag is altijd emotioneel; maar
al het harde werken wordt altijd beloond met een groots
applaus.”
Anouks toekomstdroom is
om het nog grootser aan te
kunnen pakken: met coulissen, zendertjes voor iedereen,
decors en kostuums. ‘Met alles
erop en eraan! De Geweldige
Uitvoering.’

Meer weten?
Wil je meer weten over de
lessen van Anouk? Of ben je
nieuwsgierig hoe het gaat met
de eindvoorstelling? Kijk eens
op de website:
www.musicalschoolzuilen.nl.

Ben of ken jij ook een
kunstenaar die kleur
geeft aan onze wijk? Mail:
zuilendeelt@gmail.com
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De Bibliotheek
Zwanenvechtlaan 4, www.bibliotheekutrecht.nl

De Bibliotheek Utrecht is in fases weer open.

Parel van Zuilen
Elz Mooij is samen met haar
man Gerard Joost Esser eigenaar van de Parel van Zuilen. De
Parel van Zuilen is een prachtig
pand aan de Vecht, met een
cafe-restaurant en ruimte voor
bruiloften en feesten.

Speciaal voor jou: één-op-één sessies bij

Voor wie?
Bibliotheek Zuilen is in deze fase alleen open
voor bibliotheekleden. En alleen om boeken te
lenen en in te leveren. Kom alleen; kinderen onder de 16 jaar altijd samen met een volwassene.
Supermarktmodel en aangepast open
De Bibliotheek Zuilen gaat open zoals bij de
supermarkt: bij de deur staat een medewerker
om je een tas te geven. Zijn de tassen op? Dan
moet je even wachten tot je naar binnen kunt.
Ook zijn de openingstijden iets aangepast:
ma + di 14.00-17.00 uur | wo 10.00-17.00 uur
do + vr 14.00-17.00 uur | za 10.00-16.00 uur
Alleen lenen
Je kunt alleen boeken lenen en terugbrengen.
Bedenk vooraf thuis alvast wat je wilt lenen.
Je kunt ook in de catalogus kijken of het niet is
uitgeleend. Wc’s, koffieapparaten, leestafels,
studieplekken, computers, printers en kopieerapparaten zijn nog buiten gebruik. En er zijn nog
geen activiteiten.
Veiligheidsregels
Bij de deur kun je je handen schoonmaken. Alle
ingeleverde boeken gaan drie dagen in quarantaine, om te voorkomen dat er virusmateriaal
wordt verspreid. Hou je aan alle veiligheidsregels, houd altijd 1,5 meter afstand. En blijf
thuis als je verkouden bent, hoest of koorts hebt.
Online aanbod
Natuurlijk kun je ook nog steeds online blijven
lezen en leren bij de bieb. Er zijn e-books, luisterboeken, boekentips, handige sites en apps, podcasts en filmpjes. En ben je geen lid, maar wil je
wel lezen: dan is er de ThuisBieb.

www.bibliotheekutrecht.nl

ZIMIHC
Genieten van kunst is door corona
ingewikkelder, maar niet minder belangrijk. Daarom komt ZIMIHC met de éénop-één sessies: optredens en exposities
speciaal voor jou. Dicht op de kunst, maar
op veilige afstand van elkaar.
Nooit eerder is kunst beleven bij ZIMIHC
intiemer geweest. Je kunt nu alleen, met je
partner of met je gezin, door een expositieruimte wandelen of oog in oog staan met
een acteur, dichter of muzikant. Zo wordt
een optreden speciaal voor jou gegeven.
Gewoon in je eigen wijk.
Je bent als enige bij een optreden dat speciaal
voor jou wordt verzorgd. Dat zorgt voor een
unieke ervaring. Tijdens deze avond kun
je improvisatietheater, muziek, comedy,
cabaret en kunstinstallaties verwachten. en
avond bestaat uit zes privévoorstellingen.
Zo zie je misschien kunstvormen die je
normaal gesproken niet snel zou bezoeken.
Op 20 juni ben je van harte welkom in
ZIMIHC theater Zuilen. Ervaar het unieke,
breekbare en intieme van kunst die speciaal
voor jou wordt opgevoerd. Reserveer
alvast je kaartje via www.zimihc.nl. Er zijn
maximaal 10 plekken (individu of gezin/stel)
per avond beschikbaar. De avond duurt 75
minuten.
13 juni ZIMIHC theater Wittevrouwen
20 juni ZIMIHC theater Zuilen
27 juni ZIMIHC theater Stefanus
Tijd: 19.30-22.30 uur
Ticketprijs: 10 euro
Zien we je 20 juni?

‘Veel mensen
in Zuilen
hebben een
klein huisje,
dus in het
ruime
Julianapark
is het prettig
vertoeven’

Elz: “Ik doe hier vooral de communicatie en administratie.
Voorheen stond ik ook vaak in
de keuken, en dat kan nog wel
voorkomen. Want bij een klein
bedrijf als dit doet iedereen
alles wat nodig is. We liggen
nu helaas stil, door de corona,
zoals alle horeca. Gelukkig hebben we ontzettend veel hulp uit
de buurt gekregen, de speciale ‘Nood-breekt-wet-bon’, die
we voor de coronatijd hebben
ontwikkeld, is veel afgenomen.
Ook onze afhaalmaaltijden, op
dinsdag en donderdag, doen
het goed. En als dit magazine
uitkomt zijn we als het goed
is weer open. We hebben een
ruim terras, dus daar kunnen
we makkelijk 1,5 meter afstand
aanhouden. Binnen kunnen we
dan slechts een derde van de
gasten kwijt. Maar onze grootste inkomsten komen van bruiloften en partijen, en dat ligt nu
natuurlijk even helemaal stil.
Veel dingen zijn opgeschoven.
Met minder gasten moeten we
toch in leven zien te blijven. Dat
is best een uitdaging. Wij wonen hier ook, dus als het helemaal misgaat hebben we ook
geen huis meer.”
Mooiste plek? “Het Julianapark
vind ik prachtig, en daar kwam
ik vroeger als kind om naar de
zwarte zwanen te kijken. Veel
mensen in Zuilen hebben een
klein huisje, dus in een ruim
park is het prettig vertoeven. “
FOTO JACQUELINE HULST
TEKST PUCK ‘T HART
Burgemeester Norbruislaan 17
3555 ED Utrecht
030-877 5352
www.parelvanzuilen.nl

ZIMIHC theater Zuilen, Prinses Christinalaan 1.

www.zimihc.nl
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Samen
tegen
corona

Zuilen Ondiep GEZond
Boerhaaveplein 100
www.zuilenondiepgezond.nl

Zuilen eet 				

DOOR PAO CHOI

In deze rubriek deelt een buurtbewoner zijn/haar familierecept met
Pao Choi en de herinneringen daar aan. Dit keer komt het recept uit
Sicilië: Concettina bakt samen met haar dochter Lisa Cassatelli. Het
recept is afkomstig van de schoonzus van Concettina.

Cassatelli
Deeg:

600 gr bloem
200 gr suiker
250 gr boter
1 ei

TEKST MARGA SUTHERLAND

Toen het zo erg was met
corona, in maart en april,
maakten wij bij Zuilen
Ondiep GEZond ons zorgen. Te weinig mondkapjes,
te weinig ‘doktersjassen’,
zorgen om onze patiënten.
Hoe konden we in onze eigen
praktijken besmetting voorkomen?
We kozen ervoor om samen,
met álle huisartsen uit Zuilen en Ondiep, één praktijk te
openen voor mensen met
luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen en keelpijn. We
konden terecht in kinderdagverblijf Ludens in de Speler.
DOCK en de gemeente Utrecht
hielpen daarbij. En voetbalvereniging DHSC leende ons
behandelbanken.
Maar we hadden niet genoeg
doktersassistenten. Die waren nodig in de gewone praktijken én in de praktijk voor
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luchtwegklachten. Toen sprongen de fysiotherapeuten bij.
Door de ‘lockdown’ konden zij
minder patiënten zien. In
een week tijd leerden ze wat
nodig was om doktersassistent
te zijn. Al deze hulp en samenwerking was geweldig!
Inmiddels is het kinderdagverblijf weer open. En wij hebben
nu het spreekuur voor luchtwegklachten elke dag in een
andere huisartsenpraktijk.
Het aantal mensen met corona
daalt. Daar zijn we blij om.
Maar we moeten blijven opletten of er geen nieuwe besmettingen komen. We merkten de
afgelopen weken ook hoe goed
de samenwerking was tussen
alle praktijken en andere partners in de wijk, zoals DOCK, de
buurtteams en het burennetwerk Zuilen. We zoeken nu uit
hoe we die samenwerking kunnen voortzetten om de kans

op corona in de wijk zo klein
mogelijk te houden.
Intussen blijven we ook bezig
met de ‘gewone’ zorg in onze
praktijken. Daarvoor gelden
een paar spelregels:
Klachten? Bel eerst om een afspraak te maken. De assistente
stelt dan een paar vragen om
te beoordelen of je naar het
gewone spreekuur kan komen.
Als je moet hoesten bijvoorbeeld, moet je naar het spreekuur voor luchtwegklachten.
Niet zomaar Kom niet zomaar
naar de huisarts, want dan zijn er
misschien te veel mensen in de
wachtkamer. Ook in de wachtkamer moet iedereen 1,5
meter van elkaar af zitten.
Alleen samen krijgen we
corona onder controle.
Namens alle huisartsen in de
wijk.

“Ik ben Concettina di Marco. In Utrecht geboren en opgegroeid in Lombok. Mijn ouders waren zo’n beetje de eerste
‘gastarbeiders’ in Utrecht. Ik werk als restaurantmedewerkster voor de stichting AxionContinu, op locatie Revalidatie en
Herstel. Het is mooi om zo voor een ander iets te kunnen
betekenen. Je serveert namelijk niet alleen eten, je bent een
klankbord en een troost voor clienten als herstel niet helemaal goed verloopt. Vooral nu in Corona tijd, merk je hoe
belangrijk het is om een ditjes-en-datjes-praatje met de revalidanten te maken.
Zo’n 19 jaar geleden kochten mijn man en ik een huis in
Zuilen. Ik weet nog dat de makelaar niet goed wist of de wijk
Geuzenwijk of Betonbuurt heette. Voor ons maakte het niet
uit, wij waren gelijk verliefd op Zuilen. We zien om ons heen,
dat steeds meer (jonge) stelletjes, met en zonder kinderen,
de wijk opfleuren met het opknappen van hun huis en het
gezellig maken van hun tuin en dat ze betrokken zijn in hun
wijk. Mijn man en ik vinden dat geweldig, omdat van uit onze
Italiaanse cultuur familie, vrienden en ook de buurt waar je
woont belangrijk zijn.

3 eetlepels water
Vulling:		
300 gr gemalen amandelen
370 ml water
250 gr suiker
60 gr cacao puur
30 gr cacao zoet
1 schil van geraspte citroen
(1 schil van geraspte sinasappel)
45 gr gezeefde kikkererwtenmeel
Ingredienten voor de vulling bij
elkaar doen in een pan. Al roerend laten koken tot het dik is.
dan op het laatst de gezeefde
meel van kikkererwten er bij
doen. Laten afkoelen.
Meng alle ingrediënten voor het
deeg, behalve het ei, in een kom.
Voeg als laatste het ei toe en
kneed het tot een soepele deeg.
Laat 1 uur rusten. Rol het deeg

Wat ook heel belangrijk is: het samen eten met je gezin, familie en vrienden. De tafel gezellig dekken en je mooie servies
uit de kast halen. Mijn moeder, nu 86 jaar oud, maakte vroeger eigen pasta en bakte brood. Wat mijn moeder ook bakt
zijn koekjes. Sfinge d´uova (soort oliebollen), Pan di Spanga
(cake), Braccaletti (soort donuts) en Cassatelli (met chocolade
gevulde koekjes). Dat laatste zijn de lievelings koekjes van mijn
kinderen geworden. Samen met mijn dochter Lisa bakken we
regelmatig koekjes. Dat schept toch een band, drie generaties
samen in de keuken.”

uit en haal er cirkels uit. Schep
wat vulling op het deegrondje en
vouw deze goed dicht.
Verwarm

de

oven

tot

170

graden. Leg de halve maantjes
op bakpapier en bak de koejes
in 20 minuten gaar. Het deeg
blijft wat bleekjes, dat hoort zo.
Af laten koelen en eventueel met
poedersuiker bestrooien.
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ZONDAG
IN ZUILEN
Cement

COLUMN VAN BERTO

Coronacrisis. Ook Zuilen staat even stil.
Alle dagen als zondagmorgen. Het verenigingsleven ligt stil, de kerken blijven leeg
en de dodenherdenking beleef je niet met je
buurtgenoten bij het monument, maar in je
eigen woonkamer voor de tv. Inmiddels is er
al weer meer reuring en bewegen we ons al
wat gemakkelijker in het ‘nieuwe normaal’.
En moeten we ons afvragen wat nu het perspectief is voor de werkman en -vrouw, voor
de zzp-er, de uitzendkracht en de student.

voelbaar en zichtbaar van de werknemers die
in de jaren vijftig en zestig opgeleid zijn bij de
bedrijfsschool van Demka. De ‘import’ kiest
voor onze mooie wijk, maar de gerichtheid
gaat vaak niet veel verder dan de straat – is dus
niet zozeer op ‘de wijk’ gericht. Ik vrees dat de
bewoners van de Bavinckstraat hééél ver af
wonen van de bewoners van de Blois van
Treslongstraat. En nu is met het verdwijnen
van Café Elinkwijk weer een stukje herkenbare
verbondenheid verdwenen.

En wat is het perspectief voor onze wijk? Het
roemrijke verleden is terug te vinden in het
Zuilens museum. Aan de toekomst van de
gemeenschap Zuilen bouwen we zelf voortdurend verder. En de crisis daagt ons uit om creatieve oplossingen te zoeken. In het AD schreven
Van Beek en Driessen van Philadelphia Zorg onlangs, dat we ons daarbij wel moeten realiseren,
dat “gemeenschappen tegenwoordig anders tot
stand komen dan vroeger”. Mensen verbinden
zich meer op interesse of ontwikkeling. Met alle
risico, dat het ‘cement’ wordt vergeten, dat wil
zeggen: de actieve verbinding tussen alle verschillende groepen in een buurt. Dat vraagt om
creatieve metselaars. Ook op Zuilen. Immers.
Het aantal echte Zuilenaren neemt af en steeds
minder is bijvoorbeeld de verbondenheid

In de onlangs uitgekomen Utrecht Monitor
2019 komen onderwerpen naar voren, die
extra aandacht en activiteiten verdienen in
Zuilen, en zouden kunnen werken als cement
tussen de vele diverse groepen in de wijk.
Welzijn en vergroening springen er uit. Eén op de
vijf van ons zegt moeilijk hoopvol te kunnen zijn
over de toekomst van de buurt – ouderen meer
dan jongeren. Er zou meer herkenbaarheid en
samenhang mogen zijn. Ook zijn wij in Utrecht
het minst tevreden over het groen in de openbare ruimte. Op de binnenstad na, heeft onze
wijk dan ook het kleinste oppervlak openbaar
groen. Er zijn hiervoor, zoals Van Beek en
Driessen schrijven, buurtverbinders nodig die
‘droomplannen’ maken. Iedereen is uitgedaagd
om mee te dromen en mee te doen.
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Slagerij van Es bestaat
al sinds 1927 en het is
een echt familiebedrijf.
Sjaak van Es (27), midden
op de foto, runt de zaak
samen met zijn vader Marcel (rechts), oom Jos (links)
en neef Bram, waarmee
hij samen de 4e generatie
vormt.

Slagerij van Es
Amsterdamsestraatweg 589
030-244 0860
www.slagerijvanes.nl
www.facebook.com/SlagerijvanEs

Sjaak: “In de coronatijd worden de buurtwinkels weer
gewaardeerd. De slagerij is
nu nog meer dan voorheen
een ontmoetingsplek voor
de buurtbewoners.”
Het slagersvak heeft Sjaak
geleerd van zijn vader en
oom. “Oom Jos heeft al
meerdere keren het Nederlandse kampioenschap worstenmaken gewonnen. Daar
kan Zuilen trots op zijn! Van
mijn vader leerde ik hoe je
vleeswaren mooi kunt presenteren in de vitrine en ook
de ins en outs van goed personeelswerk.”

‘Wij kopen ons vlees bij de boer.
Zo weten we wat voor vlees
we in de kuip hebben’

Sjaak: “Ik vind barbecue erg
leuk en daarom specialiseer
ik me daarin. Het plezier van
het slagersvak is voor mij
een koe of varken in zijn geheel kopen bij de vaste boer
in Loenen aan de Vecht en
deze vervolgens verwerken
en er iets lekkers van maken.
De uitdaging is alles verwerken en niets weggooien. Het
slagersvak is bijzonder door
de creativiteit die je erin
kwijt kunt en het is geweldig om elke dag weer mooie
producten te maken.”

Zuilen Deelt

11

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.

dit is Isis

Bellen blazen
Een van de leukste activiteiten met mooi weer is
toch wel mega grote bellen blazen. Wie vind dit
nou niet leuk? En het is heel simpel te maken!
Nodig
• Twee stokken
• Stuk touw van ongeveer 150 cm lang
• Metalen ring of oude schroef
• Liniaal of meetlint
• Schaar
• Teil/Emmer
• 1 kopje Afwasmiddel (Dreft groen is het beste)
• 8 kopjes warm water (gekookt & afgekoeld)
• 4 eetlepels glycerine (te koop bij de drogist)
Het mengsel kan je maken door het afwasmiddel en warm water te mengen in de emmer/teil.
Niet te hard roeren. Dan de glycerine toevoegen door zachtjes te roeren. Even laten rusten
en testen maar. Een nacht laten rusten is beter,
maar wie kan er nu zo lang wachten?
Terwijl je het mengsel laat rusten kun je je
stokken maken. Knoop een stuk touw van
ongeveer 50 cm aan de twee stokken vast.
Knoop daarna een stuk touw van ongeveer 100
cm aan beide stokken vast. Zo ontstaat een
soort gesloten cirkel van touw en stokken. Als
laatste knoop je in het midden van het lange
stuk touw een metalen ring of oude schroef,
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Zomervakantie op Zuilen
Vanwege alle coronamaatregelen zullen er
meer mensen een thuisvakantie houden.
Gelukkig hoef je je niet te vervelen. Er zijn veel
fijne speelplekken om lekker buiten te spelen
met je kleintje of met je vrienden. Zoals:
• Speelbos Zuilen, Fortlaan 24
• Speeltuin Prinses Margrietstraat
• Speeltuin Hubert Duyfhuysstraat
• Speeltuin de Watergeus, Boisotstraat 21
• Speeltuin in het Julianapark.
Zomeractiviteiten
Er worden verschillende activiteiten aangeboden voor kinderen, uiteraard met inachtneming van de RIVM voorwaarden.

zodat het touw gemakkelijker te gebruiken is.
Je kan je stokken ook nog versieren.
Tijd om te testen!
Houd de stokken tegen elkaaraan en dompel je
de touwen in het mengsel. Daarna haal je het er
voorzichtig uit en kan je mooie bellen maken
door de stokken uit elkaar te houden en achteruit te lopen of zachtjes te bewegen. Veel plezier!

Dit heb je nodig

The Mall van Youth for Christ organiseert
verschillende inloopactiviteiten voor jongeren. Denk hierbij aan creatieve activiteiten of
een filmavond. Kijk op:
www.yfcutrecht.nl/geloof/vakantie-bijbel-club
Bewoners Activiteiten Zuilen opent de Kinderclub op woensdag en vrijdag voor verschillende leuke knutsel- of kookactiviteiten. Kijk op
de nieuwe website voor meer informatie:
www.bazuilen.com/activiteiten

Zomeractiviteiten op het Hof
van Cartesius
Bij het Hof van Cartesius vinden verschillende
zomeractiviteiten voor klein en groot plaats.
We maken er een zomerse feestvakantie van
in de mooie tuin van Het Hof.

Leuk!

Zet de volgende data maar in je agenda:
• Pop-Up-Restaurant, vakantie-maak-week
21 t/m 23 juli door Professor Loep
• Camping Makersparadijs,
vakantie-maak-week
3 t/m 5 augustus door Professor Loep
• Familie Makers Camp,
vakantie-maak-week 			
10 t/m 13 augustus
Professor Loep & Buurman Utrecht
• Tiny House, vakantie-maak-week
18 t/m 20 augustus
• Open werkplaats Tinkeraars,
elke vrijdag van 10-11.30 uur
voor jonge makers, Professor Loep
Kijk voor meer informatie op
www.professorloep.nl/agenda
Let op: wijzigingen voorbehouden
op alle activiteiten		
		

Zuilen Deelt
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Coronahulp Zuilen
Als de muren op je afkomen, geef ze dan een likje verf

TEKST PUCK ‘T HART FOTO’S HARRY SMITTENBERG

Annemarthe
Westerbeek
(31 jaar), Roy Vogelaar (34
jaar) en Dorina Nauta (30
jaar) zijn begin maart met de
Facebookpagina Coronahulp
Zuilen gestart. Ze vonden dat
ze wat moesten doen, voor
alle mensen die ineens thuis
kwamen te zitten. En hoe
mooi is het om een platform
te bieden waar iedereen aan
mee kan doen. Dat kan gaan
om praktische dingen (boodschappen doen en oppassen)
maar ook om simpelweg
contact leggen. Inmiddels
volgen ongeveer 900 bewoners deze Facebookpagina.
We lezen op de pagina: “Nu het
coronavirus het dagelijks leven
van eenieder lijkt te beheersen, willen we er als Zuilenaren voor elkaar zijn. Door alle
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maatregelen zijn er wijkgenoten die hun huis niet uit kunnen, maar bijvoorbeeld wel om
boodschappen verlegen zitten.
Via deze facebookgroep willen
we vraag en aanbod bij elkaar
brengen.”
Coronahulp telefoon
Naast de Facebookpagina is
het drietal ook een telefoonlijn gestart, zodat hulp snel
kan worden geregeld, ook voor
mensen die digitaal niet vaardig zijn. Wijkbewoners haken
ook daarbij in rap tempo aan.
Een groep vrijwilligers beheert
de telefoon. En ze gaan door
zolang het nodig is.
Mensen verbinden
Roy: “Wij drieen kennen elkaar uit de wijk, van Kerst in
Julianapark, daar zijn we actief

bij betrokken. We zijn sowieso
alle drie sociaal betrokken bij
de wijk en we vinden het mooi
om groepen mensen bij elkaar
te brengen en te verbinden. Ik
ben 34 jaar en woon met mijn
vrouw en dochtertje nu zes jaar
in Zuilen. Ik werk voor Compassion, een ontwikkeligsorganisatie. De hulp vanuit mijn
werk richt zich op verder weg,
dit initiatief in Zuilen is lekker
dichtbij. Dit is eigenlijk gewoon
een initiatief van een paar wijkbewoners, maar het mooie is
dus: het is van iedereen. Wij
zijn het gestart, maar iedereen
kan gewoon meedoen.
Veel handen
Een vaste groep van rond de
tien mensen heeftt regelmatig
telefoondienst, in de appgroep
zitten zo’n 35 mensen. Claudia

Brugman coördineert de telefoondienst. Elke dag wordt de
telefoon doorverbonden naar
de persoon die op dat moment
dienst heeft.
Wandelen langs de Vecht
Roy: “Heel concreet heb ik zelf
een keer boodschappen gedaan voor een oude dame,
het plastic tasje netjes aan de
deurklink gehangen en later
via tikkie betaald gekregen.
Mijn favoriete plek in Zuilen
is de Vecht richting Oud Zuilen. Daar heb ik afgelopen tijd
veel rondjes gelopen met mijn
dochtertje van 9 maanden.
Prachtige route daar, helemaal
in het groen. Mensen verbinden vind ik altijd prachtig, oude
bewoners en nieuwkomers en
jonge gezinnen. Ik vind de mix
van bewoners in Zuilen heel

mooi en ik hoop dat die blijft.
Het dorpse karakter van Zuilen
vind ik heel prettig.”
Samen in het Speelbos
Annemarthe woont met haar
man en twee zoontjes van 3,5
en 1,5 jaar in de buurt van Fort
aan de Klop. Sinds negen jaar
is zij betrokken bij en actief in
Zuilen. “Mijn favoriete plek is
het Speelbos Zuilen, omdat de
kinderen daar lekker kunnen
spelen en ik daar rustig in de
zon kan zitten. Daarnaast kom
ik graag bij de Parel van Zuilen,
daar zijn we ook getrouwd, en
ik vind het een prachtige plek.
Winkelcentrum Rokade vind ik
ook altijd gezellig. Hier in ons
buurtje hebben we veel boodschappen gedaan voor kwetsbare mensen en op kinderen
gepast. Ook via de Kerk op Zui-

len hebben we bijgesprongen.
Ik werk voor Micha Nederland,
een christelijke netwerkorganisatie. Het is erg mooi om te
zien hoe snel de Facebookgroep is gegroeid en hoeveel
mensen hulp willen bieden. Erg
ontroerend dat zoveel mensen
zich willen inzitten. Doordat er
mensen meedoen met zoveel
verschillende achtergronden,
vallen de grenzen weg. We
doen het allemaal samen. Voor
elkaar en met elkaar.”
Vanaf juni wordt het werk van
Coronahulp Zuilen voortgezet
door het Burennetwerk Zuilen.
Je kunt ook zelf (blijven) meehelpen! Zie pagina 20 en kijk op:
www.burennetwerkzuilen.nl

Zuilen Deelt
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Letterlijk
Zuilen
		

In ‘Letterlijk Zuilen’ ga ik (verhalenfan en
medewerker van de Bibliotheek Zuilen)
op zoek naar boeken, lezers en schrijvers
in Zuilen. Wisten jullie dat er bij ons in
Zuilen al geruime tijd een fantastische
jeugdboekenschrijver woont!?
Een gesprek met jeugdboekenschrijver
Rom Molemaker.

TEKST MARISKA DE JONG-BAKKER

Schrijver word je niet zomaar, dat weet Rom
Molemaker als geen ander. Het is hard werken om een verhaal in boekvorm de wereld
in te krijgen. Na 30 jaar voor de klas, kreeg
Rom een burn-out. Al langer was er dat gevoel; ik wil eigenlijk iets anders. Na een
periode van zelfreflectie wist hij het, ik wil
verhalen vertellen. Hij heeft zichzelf het
vak eigen gemaakt, en leert nog iedere dag.
Door de jaren heen raakte hij geboeid door
de leefwereld van jongeren tussen 12 en 17
jaar.
Rom: “Ik zie ‘het lezen’ als een huis; met binnen
allemaal open deuren, met daarachter verhalen. Je mist veel als je niet nieuwsgierig bent
naar wat er in de kamers gebeurt. Het is aan
jongeren moeilijk uit te leggen dat de wereld
buiten er even niet toe doet als je een verhaal
leest. Jongeren staan altijd in contact met de
buitenwereld, bijvoorbeeld via hun telefoon.”
“Jongeren houden van spannende boeken,
waarin veel gebeurt. De thema’s worden door
de jaren heen heftiger. ‘Feelgood-boeken’ trekken pubers minder.”
Rom schrijft zelf ook met suspense; een
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continue opbouw van spanning met plotwendingen. Boeken over keuzes maken, of onoverzienbare gevolgen.
Zijn vorig jaar uitgebrachte boek heet ‘Apollo’s
ondergang’. Het gaat over een jongen in een
instelling. Hier ontmoet hij Apollo, iemand met
zware klachten, die gevaarlijk is. De ondergang
wordt voorspeld in de titel, maar pas aan het
einde weet je hoe. Zo is er dreiging door het
hele verhaal heen. Zijn allernieuwste boek
‘Zwarte Stern’ is net af. Het is geïnspireerd op
het meidenteam van een regionale voetbalclub.
Hij gaat dan ook echt kijken bij die club, zo raakt
hij het liefst geïnspireerd.
Als ik hem vraag welk boek hij had willen schrijven,
aarzelt hij geen moment: “Een serie zoals die
van The Lord of the Rings van JRR Tolkien vind ik
bewonderenswaardig. Een echt epos dus; over
mensen op reis, met een opdracht, en illustraties van landkaarten.”
Ik kijk er alvast naar uit.
Nieuwgierig geworden?
Kijk op: www.rommolemaker.nl

FOTO EN TEKST BEPPIE SPRUIT

‘De kracht van Café
Elinkwijk was dat mensen
zich snel thuis voelden’

Anita Geerink is door de
corona gedwongen Café
Elinkwijk te sluiten. Zij was
eerst een van de stamgasten in Café Elinkwijk en in
2011 nam ze het café over.
Haar ouders runden Cafetaria ‘Elk’ op de Wallesteinlaan
in Zuilen. Na negen jaar als
conciërge op een school en
twaalf jaar bij Manneke Pis
op Vredenburg, begon Anita
voor zichzelf, met Café Elinkwijk.
De vorige eigenaars, Ellis en
Willem, waren de afgelopen
jaren een steun en toeverlaat voor Anita. Ellis en Willem runden het café 40 jaar.
Ellis is nu 82 jaar en woont
nog steeds boven het café.
Ze was regelmatig aan de
bar te vinden en kent bijna
alle stamgasten vanaf het
moment dat ze geboren zijn.
Dat maakt Café Elinkwijk zo
bijzonder.
Anita: “Het mooie van dit
café was dat je als vreemde binnen kon komen. Je
werd direct opgenomen en
had al snel een gesprek met
iemand. De kracht van Café
Elinkwijk was dat mensen
zich heel snel thuis voelen”.
Mensen die als herinnering
een aandenken uit de inboedel willen kopen, kunnen via
de website contact opnemen met Anita.
Het is nog niet zeker wat
de huisbaas gaat doen met
Café Elinkwijk. Anita hoopt
dat het café een nieuwe
eigenaar krijgt en een thuis
blijft voor Zuilen.

www.cafe-elinkwijk.nl/wist-u-dat
www.facebook.com/Cafe.Elinkwijk
Zuilen Deelt
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TEKST WIM VAN SCHARENBURG

De Bessemerlaan

j
Een stukje
geschiedenis
van Zuilen

Berichten uit

Ook in dit nummer van Zuilen Deelt een stukje Zuilense
geschiedenis. Deze keer gaat het over de Bessemerlaan.

De Bessemerlaan ligt vlak bij de toenmalige Staalgieterij van J.M.
de Muinck Keizer, die op een steenworp afstand van deze laan
gevestigd was, en een der grootste werkgevers in de regio was.
De laan werd vernoemd naar de heer Henry Bessemer. De heer
Bessemer was een Britse technicus die leefde van 1813 tot 1898.
Hij heeft zich in de wereld van het staalgieten een grote naam
verworven door de door hem ontwikkelde Bessemerpeer. Dit is
een vat waarin het Bessemerproces plaatsvindt: door het blazen van hete lucht (met toevoegingen) door vloeibaar ruwijzer
ontstond dan het Bessemerstaal.
Wat opvalt in de Bessemerlaan is dat de huizen anders zijn
genummerd dan we gewoonlijk tegenkomen: de oneven
nummers zijn aan de línkerkant.
Winkels komen we hier niet tegen, maar een bijzondere ondernemer vinden we hier wel. Op nummer drie woonde de heer
Timmerman. Hij begon ooit met een brandstoffelhandel, een
verhuisbedrijf en werd uiteindelijk eigenaar van Radio Actief in
de Utrechtse binnenstad, waar hij grote bekendheid verwierf
met zijn uitverkoopstunts: een radio voor één cent. Daarvoor
lagen de klanten een dag van tevoren al voor de winkel!
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat de heer Timmerman in het
verzet. Na de oorlog deed hij mee aan de feestelijkheden rond
de bevrijding. Bij één van deze festiviteiten was het de bedoeling om in een gladde, lange houten paal te klimmen. Voor wie
het lukte, zat de prijs op de kop vastgespijkerd: ƒ 25,-. De heer
Timmerman wist ook bovenin te komen. Maar hij had het geld
niet nodig en stelde zijn prijs weer beschikbaar.
Boven dit artikel zie je een fraaie ingekleurde foto van het begin
van de Bessemerlaan vanaf de Amsterdamsestraatweg. Je ziet
op de voorgrond dat de tramrails er nog liggen. De handkar is
vermoedelijk van de heer Timmerman, op nummer drie.
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Werkspoorkwartier
Meer dan 300 historische
verhalen over Zuilen vind je op
www.zoiszuilen.nl.

TEKST BIANCA ERNST

Cultuur en Creatief ondernemerschap in coronatijd
In Werkspoorkwartier werken ontzettend veel creatieve en culturele ZZP-ers. De coronacrisis raakt
hen direct. Werkspoorkwartier staat echter ook bekend om ondernemerschap, zoals je hieronder
kunt lezen.
Bouwpakketten bij Buurman Utrecht
In het verleden zat op de Nijverheidsweg Van Vliet 2e hands bouwmaterialen. Nu kan je voor afgedankte bouwmaterialen terecht bij Buurman Utrecht aan de Vlampijpstraat 94. Ze hebben allerlei
soorten hout, maar ook tegels, verf, lampen, deuren, isolatiemateriaal en verschillende specials.
Sinds eind maart kan je het quarantaine bouwpakket bestellen bij Buurman Utrecht. Je zet hiermee
een Rietveldstoel, Moestuinbak of Balkonbar makkelijk zelf thuis in elkaar. Natuurlijk kan je ook
voor materiaal voor al je klussen in en om huis terecht bij Buurman Utrecht. De winkel is open van
donderdag tot en met zaterdag van 10.00-18.00 uur, Vlampijpstraat 94.
www.buurmanutrecht.com
Online bestellen en afhalen
Bij De Brakkerij, Oproer en Café de Leckere bestel je inmiddels online je avondeten, vers brood of
speciaal bier pakket en kan je deze op vaste dagen ophalen of laten bezorgen. Zo kan je toch blijven genieten van al het lekkers uit Werkspoorkwartier. #supportyourlocals

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

Kunstenaars aan de slag bij De Nijverheid en De Havenloods
Nu de hele cultuursector stil ligt, werken kunstenaars uit De Nijverheid en De Havenloods aan de
buitenruimte. Dagelijks verschijnen er nieuwe muurschilderingen op het terrein aan de Nijverheidsweg. Laat je verrassen tijdens een wandeling door Werkspoorkwartier!
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.

Zuilen Deelt
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Burenhulp en sociaal contact

TEKST ADY HOITINK kwartiermaker Burennetwerk Zuilen #Zuilendeelt
FOTO LINKS HARRY SMITENBERG

De huidige coronacrisis toont
het aan: het hebben van een
sociaal netwerk is belangrijker dan ooit. Om het dichterlijk uit te drukken:
Het maakt uit wie je kent
als je wilt worden
wie je bent
Voor de één maakten de gevolgen van corona het leven alleen maar een beetje saai. Voor
de ander was (en is) het een regelrechte ramp: niet meer de
deur uit, (bijna) niemand meer
zien of spreken. Maar dat geldt
niet alleen ten tijde van corona. Voor veel leuke dingen in
het leven heb je andere mensen nodig. Meedoen en bijdragen is lastiger als je een handicap of chronische ziekte hebt,
als je nieuw in de wijk bent of
de taal niet zo goed spreekt. Of
als je netwerk door ouderdom
steeds kleiner wordt. Dan heb
je daar andere mensen bij nodig. Niet per sé omdat je hulpbehoevend of kwetsbaar bent.
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Juist ook om gezien en gekend
te worden, en je eigen steentje
bij te dragen.
Daarom begon de bewonersstichting Kracht van Zuilen in
juni 2017 met het Burennetwerk Zuilen. Samen met andere bewonersgroepen en wijkorganisaties werken we aan
een sterk netwerk in de wijk.
We ondernemen of steunen
allerlei initiatieven en helpen
bij het organiseren van evenementen (tsja, nu even niet…).
Maar we willen ook mensen
persoonlijk verbinden. Een belangrijke doelstelling was vanaf het begin al het ‘matchen
en stretchen’ van burenhulp
en sociaal contact. We willen
buurtbewoners van alle leeftijden, afkomsten en herkomsten
aan elkaar verbinden op grond
van wat zij aan praktische hulp
of burencontact te bieden of
te vragen hebben. Laagdrempelig, dichtbij, wederkerig en
voor en door buurtbewoners.
Typisch Zuilens dus.

Afgelopen maanden hebben
we geprobeerd van de coronacrisis een kans te maken. We
hadden intensief contact met
de spontane initiatiefnemers
van Coronahulp Zuilen.
We bouwden onze website
Burennetwerkzuilen.nl om tot
een website waarmee je vraag
en aanbod van burenhulp en
sociaal contact kunt matchen.
Dat deden we samen met de
stichting Hulp In Praktijk (HIPhelpt), die hier op tientallen
plekken in Nederland ervaring
mee heeft opgedaan, zoals bij
diaconieën van kerken. .
Vanaf juni 2020 is het zover:
we nemen de activiteiten en
mensen van Coronahulp Zuilen over. We hebben een goed
matchsysteem en starten nu
met een matchteam van vrijwillige buurtverbinders. Dock,
Buurtteam, gemeente, NIZU
en huisartsen steunen het Burennetwerk Zuilen. Nu gaan
we werven!

Wil jij iemands netwerk versterken? Of ben je handig, hou je
van tuinieren, wil je een hond
uitlaten voor een ander? Heb
je een talent dat je wilt inzetten
voor je buur(t)? Word dan een
actieve buur in het Burennetwerk Zuilen.
Je inzetten voor je eigen buurt
of wijk levert voldoening en
nieuwe contacten op. En niet
in de laatste plaats: een fijnere
leefomgeving. Wil jij bijdragen
in je eigen buurtje aan verbinding en sociaal contact? Meld
je dan aan als buurtverbinder.
Je helpt dan bij het koppelen
van vraag en aanbod in jouw
eigen buurt. Je kunt je aanmelden als buurtverbinder via de
vacaturetekst op
www.burennetwerkzuilen.nl.

Iedereen kan wel eens een
pluim gebruiken. Iedereen
heeft een talent. Iedereen is
kwetsbaar, ergens in zijn leven.
Iedereen heeft iets te bieden.

Doe je mee?
Burennetwerk Zuilen - voor
een wijk waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt.

Word een actieve buur!
Wil jij beschikbaar zijn als
actieve buur in jouw buurt,
door burencontact aan te
gaan of burenhulp te bieden?
Maak dan een profiel aan op
www.burennetwerkzuilen.nl
Wij brengen jou als actieve
buur in contact met mensen
die op zoek zijn naar burencontact of hulp nodig hebben bij alledaagse dingen.
Je kunt zelf aangeven wat je
wilt doen. Eenmalige hulp of
vaker terugkerend. Hulp bij
praktische klusjes in en om
het huis bijvoorbeeld, of bij
het invullen van formulieren.
Maar ook begeleiding of vervoer bij een bezoek aan een
arts kan meer dan welkom

zijn, net als samen een kopje koffie drinken voor de gezelligheid, of een wandeling
maken. Iedereen kan iets bieden aan een ander. De een is
goed in praktische zaken, de
ander drinkt graag een kopje koffie met je. Voordat vragen jou bereiken, worden ze
eerst door een buurtverbinder goed met de vragende
buur besproken. Zo brengen
wij vraag en aanbod bij elkaar. Je werkt samen met het
Burennetwerk team en geeft
een terugkoppeling over hoe
het contact is verlopen.
Meer info:
www.burennetwerkzuilen.nl
info@burennetwerkzuilen.nl.
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Goed idee voor
je buurt?
Woon je in de Bloemenbuurt
(Ondiep) of Predikantenbuurt
(Zuilen) en heb je een goed
idee om de buurt nog mooier,
socialer of gezonder te maken? Iedereen mag een plan
indienen via noordwestbegroot.utrecht.nl. Alle buurtbewoners verdelen het buurtbudget van € 50.000,-.
Delen, liken en stemmen
Jij weet als bewoner natuurlijk
het beste wat er nodig is in
jouw buurt. Daarom start de
gemeente een pilot met een
buurtbudget: € 50.000 die
buurtbewoners zelf mogen
verdelen over plannen voor
hun buurt. Tussen 2 juni en
30 augustus kan je een plan
indienen. Tot 6 september kan
je de ingediende plannen liken
en hierop reageren. Dit najaar
krijgen alle bewoners (vanaf
12 jaar) een stemcode waarmee ze samen het buurtbudget verdelen.
Doe mee!
Kijk op www.noordwestbegroot.utrecht.nl en deel jouw
idee voor de buurt. Of reageer
op de andere plannen. Vragen
kun je mailen naar:
noordwestbegroot@utrecht.nl
ADVERTENTIE

Flexbus alternatief voor buslijn 4 ?
TEKST ADY HOITINK

De Prinses Irenelaan en
Pionstraat zijn weer open,
de bushaltes zijn weg. Maar
het Actiecomité Buslijn 4
laat het er niet bij zitten en
wil nog steeds de busroute langs Schaakwijk, Zwanenvechtbuurt en de Dame
terug. Daarover zijn ze in
gesprek met provinciebestuurder Arne Schadelee, die
over openbaar vervoer gaat.
En ze voeren een enquête uit
in de wijk.
Eind mei schreef Schadelee dat
de nieuwe lijn 7 over de Prins
Bernhardlaan méér passagiers
trekt en ook meer ouderen.
Dat klinkt niet alsof de route
van lijn 4 nog terug komt.
Voor de route over de
Pionstraat wil de provincie
samen met busbedrijf Qbuzz
een alternatief bieden. Dat
alternatief wordt de flexbus
genoemd. Het komt er op neer

dat je een half uur voordat je
wilt vertrekken een busje kan
bellen. Dat busje brengt je
dan naar de dichtstbijzijnde
bushalte óf naar station Zuilen,
station Overvecht of station
Maarssen. Ook Winkelcentrum
Overvecht en alle haltes op de
verschillende routes zijn mogelijk. De normale OV-tarieven
zouden gelden.
Geef je mening
Actiecomité Buslijn 4 wil weten
of dit alternatief voor mensen
een oplossing is. Of dat je tevreden bent met de nieuwe lijn
7 over de Prins Bernhardlaan.
En ook, wie nu geen bus meer
neemt of minder visite krijgt
door het verlies van buslijn 4.
Laat het ons weten! Je kunt je
reactie sturen naar: buslijn4@
gmail.com of in de bus doen
bij Prinses Irenelaan 18. Zet
dan op de envelop De Dame/
buslijn4.

Raad het plaatje
Weet jij waar dit is?
Mail de oplossing naar de redactie
(zuilendeelt@gmail.com). Voeg je
naam, telefoonnummer en huisadres toe. We verloten onder de
goede inzendingen drie prijzen.
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Zuilen. Klaarstaan en uitlopen
Zuilen, ik ben er klaar voor
Om weer naar buiten te gaan
Mij weer aan je
Liefde te verwarmen
Zuilen, ik ben er klaar voor
Om niet meer voor je ruit te staan
Maar bij je binnen
Je weer echt te kunnen omarmen.
Als het weer mag
Ben ik er klaar voor
Maar ook nu sta ik voor je klaar.
Want ook al mogen
wij nu niet samenzijn
Toch zijn we er voor elkaar.
Voor een boodschap
Voor een gesprek
Voor even zwaaien
van achter het hek
Zuilen, we blijven hopen
we zullen weer uitlopen
Tot de hele wijk weer bloeit.
Omdat ondanks de afstand
Mijn liefde voor jou groeit.
Bjeno Vlot
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