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De Ark van Noach
In deze tijd van corona en crisis is een Ark van Noach niet eens
zo’n gek idee. Samen vluchten, in een bootje, weg van al die
corona, lijkt me echt heerlijk. Gewoon op een grappig bootje,
met van alle dieren en alle soorten mensen twee. Maar helaas...
kunstenares Ineke heeft haar boot alweer ingepakt. Wij waren
net op tijd om de boot nog wel even vast te leggen voor dit
magazine.
Vanaf nu heet ons blad Zo is Zuilen, net als de al wat langer
bestaande website met wijknieuws. Ook op Twitter, Instagram
en Facebook kun je ons onder deze naam vinden! Dat is wel zo
handig en helder.
De redactie groeit! We begonnen met een klein groepje van
zeven mensen en zijn nu al met twintig leuke enthousiaste
mensen met veel mooie ideeën. Dat zie je terug, in dit magazine,
een rijke mix van de wijk. Ook volgend jaar vind je ons weer vier
keer gratis op je deurmat. Heb je leuke onderwerpen, suggesties
of complimenten, mail ze dan naar: zuilendeelt@gmail.com
Puck ‘t Hart
hoofdredacteur
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Uitgever Zo is 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
zuilendeelt@gmail.com
Meedoen?
Welkom! Mail naar:
zuilendeelt@gmail.com
Redactie website
Beppie Spruit, Bart de
Bruijn, Gerjanne van Oort.
www.zoiszuilen.nl

OP DE VOORKANT:
FOTO JEROEN KNEVEL

De Ark van NOACH van de
Zuilense
kunstenares
Ineke
Kruyter (60 jaar) dreef weken in het
Julianapark, als een helder
icoon van onze wegwerpcultuur.
Dit was de zevende en laatste
ankerplaats van dit kunstwerk.
Ineke woont al een tijd in een atelierwoning in Zuilen, waar zij met allerlei
gevonden materialen 3D-objecten
en kleurrijke collages creëert.

TEKST ERICK AUFDERHEYDE

‘Ik ben blij dat mijn Ark
mensen letterlijk en
figuurlijk deed
stilstaan’

Het is mooi om een drijvende boot
van plastic flessen op verschillende
plaatsen in Zuilen aan te treffen.
‘Goh, al die aandacht voor mijn
werk ineens. Wat geweldig’, zegt
Ineke glimlachend. ‘Ik wandel graag,
bijvoorbeeld bij de Stadstuin en
voor mijn beeldend werk ontwikkelde ik ideeën rondom hergebruik
van gevonden voorwerpen. Ik vind
buiten veel plastic.’
‘Ik vind het interessant om met wegwerpmateriaal objecten te maken
en ben blij dat mijn Ark mensen
letterlijk en figuurlijk deed stilstaan.
Aandacht voor nieuwe kunstvormen
en een hint naar onze toenemende argeloosheid op straat. Weggegooid materiaal draagt menselijke
sporen; ergens was het deel van een
verhaal, een verbinding met wat die
mensen op die plek deden, waarop
ik het weer verzamelde.’
De Ark van NOACH roept op om
na te denken hoe we met z’n allen
Zuilen schoon kunnen houden en af
en toe mensen mogen aanspreken,
maar zeker ook onszelf.
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Letterlijk
Zuilen
Zuilen Ondiep GEZond

Boerhaaveplein 100
www.zuilenondiepgezond.nl

		

In ‘Letterlijk Zuilen’ ga ik (verhalenfan en
medewerker van de Bibliotheek Zuilen)
op zoek naar boeken, lezers en schrijvers
in Zuilen. Een gesprek dit keer op de
Sweder van Zuylenweg, met Leo Hoegen
van De Papierderij. Die naam alleen
maakte mij al nieuwsgierig...

TEKST MARISKA DE JONG-BAKKER

Leo Hoegen is ‘gepensioneerd’ maar eigenlijk
nog een volop in bedrijf als papierschepper
boekbinder en boekdrukker. Zijn woonkamer is zijn atelier en door de jaren heen
is dit vol komen te staan met interessante
objecten.
Er zijn maar weinig mensen in de wereld die
papier maken en al helemaal weinig mensen
die, net als Leo, drie ambachten beheersen!
Het begon voor hem met papierscheppen. Als
beginnend docent op de vrije school in Zeist,
zocht hij naar een leuke opdracht voor zijn leerlingen. Leo: ‘In de bibliotheek vond ik er een
boekje over. Zo begon mijn passie voor papier!
Het heeft iets therapeutisch om met je handen
bezig te zijn.’ Het heeft iets therapeutisch om
met je handen bezig te zijn, en hij heeft dan ook
met plezier al duizenden mensen kennis laten
maken met alle drie zijn ambachten.
Om papier te maken moet je grondstoffen
vergaren. Dit doet Leo door papier te recyclen,
maar ook haalt hij natuurmaterialen uit de wijk:
fluitenkruid uit het Julianapark en brandnetels
langs de Vecht. ‘Het mooie van scheppen is
dat je van grondstof tot eindproduct weer een
nieuwe grondstof maakt’. Leo deelt zijn kennis
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graag met anderen; op lokale markten en met
workshops of lezingen. Hij mag zelfs de hele
wereld over om papierfabrikanten te adviseren
of te spreken op ambachtsfestivals. Hij helpt
ze graag af van onnodig milieuonvriendelijke
gewoontes, zoals het gebruiken van chloor om
te bleken. Leo: ‘Ik maak papier voor de eeuwigheid, dat wel honderden jaren meegaat, zoals
ze dat vroeger deden’.
Leo: ‘Ik wil mensen en met name kinderen in
contact brengen met de mooie maakwereld’. Hij
is onder andere beschikbaar voor verjaardagspartijtjes, een workshop boekbinden en restauratiewerk. Studenten van de grafische HKU
komen bij hem ‘vanuit historie meer feeling
voor hun werk’ opdoen; ‘ik vind het tragisch dat
de grafische opleiding zoveel met de computer
doet.’
Nu door corona alles even stil ligt, heeft hij tijd
voor ander werk: Bijvoorbeeld voor zijn boek
‘Afscheid van papier’: een humorvol-boekje over
hoe in deze digitale wereld, mensen toch het
liefst lezen vanaf papier. Of aan zijn kinderboek
in wording over een in de Domtoren wonende
papierwesp die op vismarkt een papierkraam
bezoekt. Kijk voor meer: www.papierderij.nl

Zuilen eet

		

		

DOOR PAO CHOI

In deze rubriek deelt een buurtbewoner herinneringen en een
recept met Pao Choi. Dit keer komen de recepten van Corrie.
Corrie is vrijwilliger op Stadstuin Zuilen van stichting Utrecht
Natuurlijk. Ze woont ruim 30 jaar in Zuilen op de Muyskenweg.
Een buurt met woningen uit eind jaren 20. Vroeger woonden er
veel arbeiders die werkzaam waren bij het Werkspoor. Ze vertelt
hoe ze hier in de wijk is terecht gekomen, en hoe ze hier leeft.
Nadat ik enige tijd op een een kibboets in Israël had
gewoond en gewerkt, kwam ik terug naar Nederland. Een
tijdje woonde ik weer bij mijn ouders, maar al gauw vertrok
ik naar Utrecht waar ik een kamer huurde. Op een oudejaarsavond ontmoette ik in een kroeg in de binnenstad een oude
vriendin, en later sprak ik ook de toenmalige huiseigenaar.
Ook ontmoette ik daar mijn huidige man. Het huis waar ik nu
al 30 jaar woon, heb ik eerst gehuurd. Later hebben we het
huis kunnen kopen. We zijn er nooit meer weggegaan.
Ik ben sinds een paar jaar met pensioen. Echter stilzitten is
voor mij geen optie. Ik werk graag in de stadstuin, waar ik
ook een klein stukje moestuin voor mezelf heb. Ik hou ervan mijn stukje goed te onderhouden. Het is hier prachtig en
lekker rustig. Ik voel me verbonden met de natuur. De eerste
spinazie, asperges, fruit en noten, ik kan me daar echt op
verheugen. Voor mij zijn de volle grond groentes het beste,
vooral de biologische. Hier op de tuin kan ik alles zo in mijn
mond stoppen. Niks geen chemicaliën of rotzooi aan toegevoegd. Ik eet zoveel mogelijk wat er in mijn omgeving groeit.
Het leeft nog voor mijn gevoel. Geen kassen en vlieguren en
tijd, beter voor het milieu. In de lockdown was dit echt mijn
toevluchtsoord.
Mijn idee om volgend jaar samen met een groep bewoners
uit mijn buurtje op een stuk grond op de Stadstuin te gaan
moestuinieren, is met open armen ontvangen. Op die manier
leren we elkaar beter kennen en kunnen er meer buurtbewoners genieten van deze mooie plek en de heerlijke groenten.

Huzarensalade
- 11/2 kilo gekookte Bildstar
aardappelen
- 1 appel, Wellant of elstar
- 500 gram gaar draadjesvlees
- ½ potje zoetzure augurkjes
- ½ potje zilveruitjes
- 1 klein blikje doperwtjes
- Dressing: 6 eetl mayonaise,
4 eetl yogurt, 1 eetl mosterd,
peper zout, ½ citoensap.
Alles in blokjes snijden en
door elkaar roeren.
Je kunt nog een beetje dressing maken om erover heen
te doen. Hetzelfde als hierboven, maar als extraatje een
beetje kerriepoeder en een
scheutje gembernat toevoegen. Deze salade op een bedje
van sla leggen, met daar omheen (naar keuze), gekookt ei,
plakjes ham, salami, tomaat,
komkommer…

Voor mijn recept ging ik naar Slager van Es op de
Straatweg. Hij wist precies wat ik bedoelde met
vlees voor slaatje. Hij liep de koeling in en zondere
verdere uitleg liep ik naar huis met een stukje draadjesvlees.
Ik maakte een heerlijke bouillon. Draadjesvlees met prei,
wortel, selderij, een laurierblaadje, een ui met een kruidnageltje erin geprikt. Na drie uur is de bouillon klaar om er
een lekkere soep van te maken. Van het draadjesvlees kun je
een huzarensalade maken.
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Atelier het Maliegilde:
een creatieve plek voor kwetsbare Zuilenaren
TEKST ANNELIES BUIT FOTO BORIS SCHMIDT

Mozaïeken, sieraden maken
of werken met glas in lood
of metaal. Bij Atelier het Maliegilde

steken

kwetsbare

Zuilenaren creatief hun handen uit de mouwen. ‘Ze gaan
hier aan de slag en ontmoeten elkaar, op een rustige en
laagdrempelige manier.’
Naast de witte spoorbrug aan
de Demkaweg ligt Atelier het
Maliegilde. Elke werkdag komen hier 40 mensen breien,
metaal bewerken, T-shirts bedrukken en mozaïeken. ‘Het is
een plek voor mensen die lastig aan werk kunnen komen,
omdat ze al lang werkloos zijn
of een beperking hebben,’ vertelt Emma Lemmen. Zij organiseert de activiteiten bij het Maliegilde. ‘Ze gaan hier creatief
aan de slag. En als ze aan het
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werk willen, helpen job coaches hen aan een baan.’

kan ik nu een nieuwe start
maken.’

Autisme
Het Maliegilde is een van de
locaties van WIJ3.0, een organisatie voor activering en re-integratie. Hier kunnen kwetsbare
mensen terecht. Emma: ‘De
deelnemers zijn eenzame ouderen of mensen met autisme,
psychische problemen of een
verslavingsachtergrond.’
Mario (57) is deelnemer bij
Maliegilde. Hij komt drie middagen in de week werken aan
zijn glas in lood kunstwerken
en Tiffany, een bepaalde glas
kunstvorm. ‘Als ik hier niet was,
dan zat ik nu thuis. Vroeger
stak ik al mijn energie en tijd
in mijn werk, en later in mijn
zieke moeder. Toen mijn moeder overleed, had ik geen werk
meer, en veel vriendschappen
waren verwaterd. Ik had niets
meer te doen. Bij het Maliegilde

In Zuilen
De hal aan de Demkaweg
geeft veel mogelijkheden voor
verschillende activiteiten. ‘We
hebben hier een grote metaalwerkplaats, waar mensen leren lassen. En we hebben twee
ateliers en een tuin,’ vertelt
Emma.
Voor kwetsbare inwoners uit
Zuilen is het handig dat er
zo’n plek in hun wijk is. Emma:
‘Voor hen is reizen met de fiets
of de bus lastig. Omdat we zo
dichtbij zitten in de wijk, kunnen Zuilenaren gemakkelijk
naar ons toe komen.’
Gezelligheid
Naast de creatieve activiteiten, biedt het atelier gezelligheid en ontmoeting. ‘Het is
fijn om wat aanspraak te hebben,’ vindt deelnemer Mario.

‘We proberen allemaal
ons leven weer op
te pakken’

‘Ik kom hier gelijkgestemden
tegen: mensen die net als ik
hun problemen hebben. Maar
we proberen allemaal ons leven weer op te pakken. We
willen niet alleen maar thuis
zitten en depressief zijn.’
Emma: ‘Corona leeft erg onder de deelnemers. Hun leven
wordt ontregeld door regels
die telkens veranderen. Veel
gesprekken bij de koffie gaan
hierover.’
Meer dan creatief
Creatief bezig zijn is leuk, maar
het atelier biedt meer. Emma:
‘We stellen voor elke deelnemer doelen, zodat ze stapjes
kunnen zetten. Komt iemand
bijvoorbeeld T-shirts bedrukken? Dan kijken wij naar de
motoriek van de deelnemer.
Als iemand bijvoorbeeld veel
trilt, dan zorgen we dat diegene werk kan doen waarbij zijn
motoriek nog niet heel verfijnd

hoeft te zijn. Zo kijken we altijd
wat een iemand kan en wat
zijn belemmeringen zijn. En we
zorgen dat deelnemers groeien en zich ontwikkelen.’
Mario wil op de lange termijn
wel met een job coach in gesprek, om te kijken of hij weer
aan het werk kan. Maar Mario’s
belangrijkste doel is nu dat hij
iets te doen heeft: ‘Het gaat er
om dat ik dagbesteding heb. Ik
krijg hier de kans om bezig te
zijn. Er is geen druk tot presteren en ik kan alles in mijn eigen
tempo doen. Dat is fijn.’
Duurzame producten
De creativiteit van de deelnemers levert bruikbare producten op. Het Maliegilde biedt regelmatig schilderijen, T-shirts
of glas in lood werken te
koop aan, bijvoorbeeld tijdens
het jaarlijkse ZON festival bij
Zimihc in Zuilen. En bij het atelier verkopen ze de kacheltjes

en BBQ’s die gemaakt zijn in de
metaalwerkplaats.
Daarnaast restylen de deelnemers steeds vaker oude
materialen. ‘Samen met een
kunstenaar ontwikkelden we
een prullenbakkenlijn voor
Provincie Zuid-Holland,’ vertelt
Emma. ‘Ze zijn van oud materiaal, zoals roosters van gebouwen of borden met bewegwijzering. Onze deelnemers
lassen deze prullenbakken in
onze werkplaats.’
Het resultaat: mooie en duurzame producten. ‘En,’ zegt
Emma, ‘blije mensen, die uit
hun isolement komen en weer
structuur en ritme vinden in
hun leven’.
Atelier Maliegilde
Demkaweg 27
030-244 4871
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De Bibliotheek

Zwanenvechtlaan 4, www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen

030-286 1800

Openingstijden
ma-di 14.00 – 18.00 uur
wo
10.00 – 18.00 uur
do-vr 14.00 – 18.00 uur
za
10.00 – 17.00 uur
Welkom
Er is vaak wat te doen in
de Bibliotheek Zuilen. Je
bent er altijd van harte
welkom.

Vragen over corona- maatregelen?
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl
Doe Mee Startpunt
De vrijwilligers van Taal doet meer en DigiWijs
3.0 staan voor je klaar voor al je vragen rond
taal en digitaal. Gratis inloop elke woensdag van
10.00–12.00 uur.
Seniorenochtend
Voor vragen over computers, taal en wat er in
de wijk te doen is. Elke woensdag van 10.0012.00 uur. Aanmelden bij 030-286 1894 of
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl.
De nieuwe Donorwet
Gratis informatiespreekuur elke woensdag van
11.00–12.00 uur. Opgeven bij 030-286 1894 of
ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl.
De Schrijftafel
Kom schrijven aan je eigen tekst. Er is een schrijfcoach voor hulp. Elke eerste donderdag van de
maand van 14.00–17.00 uur.
Let op: de Bibliotheek Utrecht volgt de richtlijnen
van het RIVM. Daardoor kan het programma wijzigen. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven lezen, lenen, ontmoeten en activiteiten bezoeken. Kijk voor je bezoek op onze website. Zo kom je
niet voor een onverwacht dichte deur te staan.
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ZIMIHC THEATER ZUILEN

vindt ruimte binnen de beperkingen!
ZIMIHC theater Zuilen heeft de afgelopen
maanden niet stil gezeten. Zo combineerden we sport en cultuur voor de kinderen
tijdens de Zomerexpress. En hebben een
speciale editie van het ZON Festival georganiseerd op verschillende podia door de
wijk heen. En we vertoonden VAART!: de
documentaire over de Klopvaart van Suzanne van Leendert, mét een Q&A zodat het
publiek alles kon vragen aan Suzanne wat
ze maar wilde weten over de documentaire.
En we waren betrokken bij de digitale Sint
Maartenparade. Zo zie je maar weer: we
blijven positief en zoeken de ruimte binnen
de beperkingen!
En we nodigen iedereen uit hetzelfde te
doen. Heb je een idee voor een culturele
activiteit? Laat het ons weten! Dan kunnen we samen kijken wat er mogelijk is.
Of je nou een leuke dag wilt organiseren
voor kinderen, wilt repeteren of optreden
(zonder of met een kleiner publiek) met je
band, of een boek of film wilt presenteren:
het kan allemaal.
En wist je dat ZIMIHC een nieuwsbrief heeft? Deze maand zijn we begonnen
met
nieuwe
interviewreeks:
Kunstenaars
tijdens
corona,
waarin
kunstenaars vertellen over hun podiumervaring en tips geven om gemotiveerd
te blijven, ook als optreden even niet kan.
Inschrijven kan via.
www.zimihc.nl/over-ons/nieuwsbrief
Blijf gezond en hopelijk tot snel!
ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
www.zimihc.nl

Bewoner Philip Kapeleris (27 jaar)
Zijn grootouders komen uit
Griekenland, maar vinden een
thuis in Australië. Na zijn studie,
volgt Philip hun voorbeeld en
reist voor zijn nieuwe werkuitdaging ... naar Utrecht!
‘In Zuilen is meer verbinding dan
vervreemding te vinden’, zegt
Philip Kapeleris, nadat hij bedachtzaam uit het raam kijkt naar zijn
lievelingsboom. Dat Zuilen heel
anders is dan Sydney, beseft Philip
maar al te goed. Dat komt door de
vele spelende kinderen, groetende
buren, of die spontane uitnodiging
om naar de vorderingen te kijken
van zijn klussende buurman.
‘Als kind kwam ik eens naar Nederland voor een vakantie, en toen ik
in 2018 de grote stap wilde maken
om Sydney te verlaten, kwam het
idee voor een nieuwe uitdaging in
Nederland.’ Philip vindt een sponsor, die hem helpt om zijn baan
als consultant in het bedrijfsleven voort te zetten in Utrecht.
Hij zoekt naar manieren om een
bedrijf menselijker te maken, meer
empathie en minder competitie.
‘Ik ben in wezen een spiritueel
persoon, die bewust en creatief in
het leven wil staan. Ik ben veganist, omdat ik het belangrijk vind
dat er goed omgegaan wordt met
de voedselbronnen die we hebben.
Daarnaast schrijf ik al een aantal
jaren kinderboeken en mijn volgende uitdaging is om deze te
publiceren.’

‘In Zuilen is meer verbinding dan
vervreemding te vinden’

Kortom, een interessante bewoner
in Zuilen, die iets toevoegt aan de
diversiteit en vriendelijkheid in onze
buurt.
FOTO JEROEN KNEVEL
TEKST ERICK AUFDERHEYDE
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Illustrator
Niels de Hoog
TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER

Honden,
katten,
en
de gele brug over het
Amsterdam Rijnkanaal,
Niels schildert het allemaal. We bezochten,
naar aanleiding van een
tip van een lezer, beeldend kunstenaar en
illustrator Niels de Hoog.
De Zuilense kunstenaar
woont bijna 20 jaar met
plezier aan de rand van
het Julianapark. Hij heeft
fijn contact met de buren, een mooi park aan
de overkant met wekelijkse hardloopgroep om
de hoek, en een ruim
huis mét zolderatelier
waar hij werkt.

Poesman acryl-canvas, 50x60 cm

We worden begroet door de
drie honden van Niels, die
ook als karakters in zijn werk
model staan. Als de koffie klaar
is, lopen we door naar zijn
atelier op zolder.
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Creatief nest
De creativiteit heeft hij, naar
eigen zeggen, niet van een
vreemde: ‘Mijn vader wilde
kunstenaar worden en werd
uiteindelijk teken- en handvaardigheid leraar. Mijn moeder was kleuterleidster en
deed daarnaast aan handwerken, textiele werkvormen en
gaf op latere leeftijd ook kunstzinnige therapie. We woonden
in Utrecht stad tot ik tien werd
en toen verhuisden we naar
Bilthoven. Voor mijn studie
‘Schilderen en vrije kunst’ aan
de Rijksacademie in Amsterdam woonde ik enkele jaren
in de hoofdstad voordat ik met
mijn vrouw terugkeerde. Terug in Utrecht woonde ik op de
Abstederdijk. Ik keek uit over
de daken van de wijk, de Domtoren en de Sterrenwacht,
zoals je ook terugziet in mijn
illustraties.’

Kunstenaar
in beeld

Brood op de plank
Begin 2000 verhuisde hij naar
zijn huidige woning aan de
Amsterdamsestraatweg:
‘In
die tijd trokken mensen naar
Zuilen voor de ruime huizen,
die waren toen goed te vinden, heel anders dan nu.’ Zijn
omgeving is een belangrijk
onderwerp: ‘Als je om je heen
kijkt zijn er zoveel leuke dingen’. Dat wil hij ook in beeld
brengen. Zelf noemt hij zijn
werk dan ook ‘anekdotisch’. ’Ik
ben beeldend ingesteld… dat
verhalende is heel belangrijk’,
zoals Niels het zelf verwoort.
Hij maakt graag landschapjes,
of vertelt een sprookje dat hij
in één enkel beeld vertaalt.
Om van zijn werk te kunnen
leven, maakt hij er producten
van. Zo ontworp hij exclusieve
wijnverpakkingen, en maakte
hij bij een van zijn exposities
in het Utrechtse stadhuis een

Gele Brug, acryl-hout, 50x60 cm

iedereen bij de opening zijn
huisdier mocht meenemen!’
En ook dichter bij huis heb je
zijn werk wellicht kunnen zien
via Kunst aan de Straatweg bij
Van Rumpt. Een deel van zijn
illustraties verkoopt hij ook
op ansichtkaarten via lokale
markten.

bijzonder spel: het ‘Utrechts
Hazenbord-spel’!
Illustratief beeld
Naast zijn vrije werk werkt
Niels ook in opdracht en
maakt hij illustraties voor bijvoorbeeld Het Bureau voor
de Rechtspraak: ‘Ik krijg een
ruwe tekst van ze, daarmee
moet ik dan een onderwerp of
de case illustreren… ik moet
de kern eruit lichten: Een verhaal in één tekening.’ Door de
soms gortdroge materie om
te zetten in een schets, visualiseert Niels het gegeven tot een
illustratief beeld. Dit is zijn
manier van communiceren.

illustratie, schilderij of opdracht.
Niels: ‘Deze scan ik als dat
nodig is of als het medium
daarom vraagt. Daarna werk
ik het verder uit op de computer met een tekentablet. Eigen
werk maak ik gewoon zelf in
kleine oplage in mijn zeefdrukatelier in de Eifel. Daar heb ik
ook een grafische werkplaats.
Grotere aantallen drukwerk
breng ik hier naar een drukkerij.’

Potlood en papier
Met de komst van internet,
de crisis en sociale media, His Master’s Noise , acryl-hout
kwamen ook nieuwe uitdagingen. Ook hierin vaart Niels zijn
eigen koers. Hij weet zich daar Exposities
goed in te redden. Hij is en blijft Recentelijk exposeerde hij
een ambachtelijke vakman en bij de Kunstuitleen in Gouda
geeft de voorkeur aan teke- voor Dierendag: ‘Ik vind het
nen met pen en papier. Alles heel leuk om dieren te porbegint met een schets: iedere tretteren. Leuk detail was dat

Buurt-tamtam
Wat ons betreft tijd voor
de buurt-tamtam om deze
kunstenaar bekend te maken!
Wij zijn helemaal weg van
zijn prachtige koffer vol met
kaarten. De kaarten zijn te
koop voor 1 euro per stuk.
Niels
portretteert,
naast
honden
en
katten,
ook
mensen in opdracht. Kijk
voor
meer
informatie
en voorbeelden van zijn
werk, of om in contact te
komen met Niels, op zijn
website:
www.nielsdehoog.nl

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

Zo is Zuilen
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ZONDAG 					
IN ZUILEN
COLUMN VAN BERTO

Meepraten
Ambitie

Ook Zuilen volgt de Amerikaanse verkiezingen
met argusogen. Niet iedereen zit nachten
aan de buis gekluisterd. Maar velen voelen
dat er wat op het spel staat. Alsof het ook
onszelf betreft. Naar welke kant zal het
democratisch proces vallen? De samenleving lijkt uit uitersten te bestaan. In de media tref je veel beschouwingen met zorgen
over de democratie. Over de rol van de burger. Over de verhouding tussen mijn vrijheid
en jouw vrijheid. We voelen hierbij tegenstellingen en dat er iets broeit.
Om dit broeien te begrijpen zijn de ideeën van
‘rockster-filosoof’ Sandel interessant. Hij vindt
dat we teveel nadruk leggen op ‘verdienste’.
Als je talent hebt, als je goed kunt leren, dan
krijg je een ‘betere’ positie – geld, aanzien en je
hebt het voor het zeggen. Hij zegt nu dat een
samenleving waarin ‘verdienste’ heel belangrijk wordt gevonden, niet rechtvaardiger of
eerlijker is. Integendeel zelfs. Er zijn namelijk
twee problemen. Te vaak denken degenen die
het voor het zeggen hebben, dat ze hun succes
aan zichzelf te danken hebben, en dat ze ‘het
verdienen’. Terwijl talent en daarmee kunnen
scoren ook een kwestie van mazzel is. Daarnaast
wordt er ook neergekeken op diegenen die
minder succesvol zijn. Dat is deprimerend en
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vernederend en dát wordt steeds minder
gepikt. Sandel stelt, dat de huidige ‘populistische onvrede’ vooral ook van doen heeft met
deze ‘tirannie van verdienste’ en dus niet vooral te maken heeft met onder andere migratieproblemen. En dat deze onvrede terecht is. ‘Veel
mensen uit de arbeidersklasse zijn achtergelaten met het gevoel dat ze vrijwel geen macht
hebben over hun eigen leven en geen enkel
respect verdienen’.
Zuilen is vanouds een arbeiderswijk. Denk
aan Demka en Werkspoor. Leeft hier ook zo’n
gevoel ten opzichte van de gevestigde partijen en instituties? Formeel is het meepraten in
de wijk nu georganiseerd in het wijkplatform
en het wijkberaad. Vraag is dan of daarmee
voldoende gewaarborgd is dat iedereen zijn ei
kwijt kan. Makkelijk gezegd: ‘Maar je kunt toch
aan het wijkplatform deelnemen.’ Dat is niet
voor iedereen gemakkelijk. Luisteren naar diegenen die maar ‘weinig stem’ hebben is natuurlijk belangrijk, zodat hun stem gehoord wordt.
Maar het gaat om meer: iedereen verdient
respect en dat de voorwaarden aanwezig zijn
dat men in waardigheid kan leven. Ook op
wijkniveau moeten we aan die voorwaarden
blijven werken. Zo voorkomen we het ontstaan
van broeinesten. Zeker ook in deze coronatijd.

Mehmet Özalp (53) zit al 35
jaar in het garagevak en
runt inmiddels al 20 jaar de
Demkar garage in Zuilen.
Als klein jongetje was Mehmet al in de weer met het
repareren van brommers.
De
Lts-monteuropleiding
was een logische keuze.
Mehmet komt uit Rotterdam, is geboren in Turkije
en toen hij 7 jaar was met
zijn ouders naar Nederland
gekomen. Zijn ouders waren
een van de eerste migranten
in Nederland. Mehmet’s
vader was timmerman.
Mehmet heeft veel tevreden
klanten, meer dan de helft van
zijn klanten komt al 20 jaar
naar zijn garage. Het leukste
aan het garage vak vindt hij
het meetwerk en oplossen
van problemen. ‘Ik wil niet opscheppen, maar ik ben goed in
het opsporen van problemen.’
Dagelijks houdt hij zijn vaklectuur bij om op de hoogte te
blijven. Daardoor kan hij alle
automerken repareren. Elke
auto is anders. ‘Een bougie
reparatie van een Opel kost 10
minuten, maar bij een Porsche
kan het zomaar een halve dag
zijn. Dat heeft allemaal te maken hoe het gemonteerd is.’
Mehmet heeft drie kinderen. Daar zit geen opvolger
voor zijn garage bedrijf bij.
Zijn dochter is biologielerares, zijn oudste zoon werkt bij
de bank en zijn jongste zoon
wil marechaussee worden.
Mehmet: ‘Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen hun
eigen keuzes maken. Ik ben
nu gelukkig omdat ik het vak
heb gekozen waar ik veel
plezier aan beleef. Dat gun ik
mijn kinderen ook.’

‘Alles wat op
vier wielen rijdt
kunnen wij
repareren’

Garagebedrijf Demkar
Martin Ovenweg 11
3555 HZ Utrecht
030-294 75 55
garage@demkar.nl
www.demkar.nl/

FOTO BORIS SCHMIDT
TEKST BEPPIE SPRUIT
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Gemeenteraadslid

Hester Assen
is door en door Zuilen
TEKST RONALD BESEMER
FOTO’S BORIS SCHMIDT

TEKST RONALD BESEMER
FOTO BORIS SCHMIDT

Sinds 2018 is Hester Assen
(39) lid van de gemeenteraad
voor de PvdA. Dit jaar werd
zij moeder van een blakende
dochter. Hester zit bomvol
ambities, vooral voor de stad
en haar geliefde wijk, maar
niet meer per se voor de hele
wereld. Zij heeft een beeld
van de ideale toekomst voor
haar dochter en tegelijkertijd heeft ze zorgen over die
toekomst.
Voor iemand die Politicologie
en Internationale Betrekkingen
studeerde, is haar actieradius
als bewoner van de omgeving
van het Julianapark opmerkelijk bescheiden. Daar lacht
Hester zelf ook om. ‘Dit is het
derde huis waarin ik woon aan
de Sweder van Zuylenweg. Ik
heb daarnaast alleen nog aan
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de Burgemeester van Tuyllkade gewoond.’ Zelf noemt ze dat
‘super atypisch’ voor iemand
die droomde van de grote
wereld
en
erover
ging
studeren.

President van Amerika
‘Toen ik jong was raakte ik
gefascineerd
door
de
Amerikaanse politiek met de
Kennedy’s en de Clintons.
Destijds wilde ik de eerste
vrouwelijke president van
Amerika
worden!’
vertelt
Hester een paar dagen
nadat Joe Biden tot de
nieuwe president van de VS is
gekozen. Een zenuwslopende verkiezing die Hester tot
diep in de nacht volgde op
CNN. Die fascinatie voor politiek en zeker voor wat er moet
veranderen in het leven, zat

er bij haar al jong in. ‘Al vroeg
voelde ik mij betrokken bij de
wereld en bij ongelijkheid. Ik
denk nog wel eens aan hoe fijn
het was om tien jaar te zijn en
te geloven dat je de wereldvrede ging meemaken. Ik zag
de val van de Berlijnse Muur als
een bevestiging. Eigenlijk wil ik
die wereld nog steeds verbeteren, maar de schaal waarop ik
dat wil is met de jaren een stuk
kleiner geworden.’

‘Eigenlijk wil ik die

wereld nog steeds
verbeteren, maar de
schaal waarop ik dat
wil is met de jaren
een stuk kleiner
geworden.’

‘Saamhorig en verbonden.
Altijd voor elkaar klaar
staan. Ook als je heel erg
van elkaar verschilt’

Noordwest
Hester belandde in 2018 in
de gemeenteraad voor de
PvdA. Een partij waar ze zich
nog steeds senang bij voelt
en die zij verkoos boven de
SP en GroenLinks op wie ze
vroeger wel eens stemde.
Hester werkte voor het landelijke partijbureau van de
PvdA in Amsterdam en Den
Haag, maar het raadslid voor
Noordwest (Zuilen, Ondiep,
Pijlsweerd) heeft geen ambities richting de Tweede Kamer.
‘Ik wil de wereld nog steeds
beter maken maar vooralsnog
alleen in mijn eigen stad en
mijn eigen wijk. Soms zijn de
onderwerpen heel klein, maar
wel van invloed op de situatie
van mensen.’
Ze noemt de kippen in het

Julianapark die er soms slecht
aan toe zijn en herrie kunnen
maken voor de omwonenden.
En de verkeersonveiligheid in
bepaalde straten. ‘En soms zijn
de onderwerpen juist groot,
zoals enkele van mijn inhoudelijke dossiers als de wachtlijsten in de zorg en het lerarentekort.’

De charme van Zuilen
Hester is altijd actief geweest
in de wijk. ‘Ik zat in de wijkraad
en ik ben lang actief geweest
voor de wijktelevisie hier in
Zuilen. Dat was heel leuk. Maar
in de lokale politiek leerde ik
hoe snel je iets kunt regelen
voor mensen. En dat gebeurde dan ook echt. Dat is tof.’ De
jonge moeder maakt zich wel
zorgen over Zuilen. ‘Het wordt
voor de mensen die hier al

generaties lang wonen steeds
minder vanzelfsprekend dat ze
hier kunnen blijven wonen. De
huizenprijzen zijn bizar hoog.
Sociale huurwoningen worden
aan de lopende band verkocht.
De charme van Zuilen is voor
mij dat we een plek zijn waar
voor iedereen plaats is. Echt
een wijk waar je alles en iedereen tegenkomt en niet alleen
maar mensen die op je lijken.
Ik heb er zorgen over of dat
wel zo zal blijven.’
Positief sluit Hester af, op de
vraag hoe de toekomst er voor
haar dochter uit ziet. ‘Eigenlijk
zoals onze straat! Een mix van
jonge mensen en mensen die
hier al lang wonen. Saamhorig en verbonden. Altijd voor
elkaar klaar staan. Ook als je
heel erg van elkaar verschilt.’

Zo is Zuilen
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Burenhulp-duo
Marijke en Wessel (op de foto)

Wessel Slag (30) doet elke donderdag boodschappen voor Marijke Smits (69). Een mooi
voorbeeld van burenhulp, die via de website
Burennetwerkzuilen ontstand.
Marijke: ‘Ik had er in het begin wel moeite
mee om hulp te vragen. Maar ik moest het
gewoon doen! Ik zou nu niet meer zonder
willen. Mijn dochter woont te ver weg, zij kan niet
altijd helpen. En nu ik door de corona niet in de
winkels kan komen, is een klein praatje extra
belangrijk voor me.’
Marijke is opgegroeid op de Boerhaavelaan en
woont sinds 2014 op de C. van Maasdijkstraat.
‘Voor ik een schouderblessure kreeg, deed ik
zelf drie keer per week vrijwilligerswerk. Nu
ben ik maar wat blij met Wessel. En op maandag komt Willemijn, die blijft ook vaak nog een
uurtje gezellig kletsen.’

TEKST ADY HOITINK
FOTO BORIS SCHMIDT

Wessel woont sinds 2 jaar in Zuilen.’Ik wilde al langer wat vrijwilligerswerk doen. Deze
burenhulp is extra leuk vanwege de binding
die je met je eigen buurt krijgt. Via de website
kun je zelf kiezen wat je wilt doen, dat is prettig. Ik werd ook goed geholpen door de mensen
achter de website.’
Missen ze nog iets op de website van Burennetwerkzuilen? ‘Een klusjesman zou nog wel
prettig zijn’, vindt Marijke.
Wessel: ‘Eigenlijk zou ik zelf ook een vraag moeten plaatsen. Want ik mis de hond van mijn
ouderlijk huis. Ik zou er graag af en toe eentje
uitlaten.’
Hulptelefoon 06 - 4181 2003
Elke woensdag van 13.00-17.00 uur.
www.burennetwerkzuilen.nl.

www.burennetwerkzuilen.nl
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FOTO EN TEKST BEPPIE SPRUIT

Remzi Kilicer runt de verse
groente- en fruitwinkel Gümüs
Market in winkelcentrum
Rokade, samen met zijn
zwager Fatih Durusun.
In 2005 kwam Remzi vanuit Turkije naar Nederland. In Turkije
heeft Remzi (net als zijn vader)
10 jaar in het kleding-reparatie
vak gewerkt. In Nederland aangekomen ging hij direct werken
in de groente- en fruitwinkel
van zijn schoonvader, die in
2001 was begonnen met Gümüs
Market. In 2006 besloot zijn
schoonvader te stoppen en
Remzi en Fatih namen de winkel
over.
Remzi: ‘Ik sta om 5 uur op om
naar de groothandel in Nieuwegein, Rotterdam of Amsterdam
te gaan. Ik kan ook telefonisch
bestellen, maar mijn ervaring is
dat je dan niet de meest verse
producten krijgt. Ik wil de kwaliteit zien en dan kopen. Versheid
is mijn handelsmerk.’

‘Een kroon op mijn
dag: klanten die
tevreden zijn’

Gümüs Market zit tegenover
de Albert Heijn. Remzi vindt dat
een voordeel. ‘Zonder AH zou
mijn winkel niet zo’n succes zijn.
Mensen doen boodschappen bij
AH en kopen groente en fruit
bij Gümüs.’ Veel producten die
Remzi in zijn winkel aanbiedt zijn
niet te koop bij bijvoorbeeld AH.

Gümüs Market
Doornburglaan 20,
3554 EP Utrecht

Zijn klanten zijn het meest tevreden over de diversiteit en versheid van zijn producten. Deze
recensie op internet is daar een
voorbeeld van: ‘De producten
zijn zo veel verser en smaakvoller dan bij de supermarkt, het
kruidenschap is super en soms
de heerlijke noten of baklava
meenemen maakt het feestje
compleet!’

Zo is Zuilen
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TEKST WIM VAN SCHARENBURG

De Marnixlaan

j
Een stukje
geschiedenis
van Zuilen

Ook in dit nummer een stukje
Zuilense geschiedenis. Meer
dan 300 historische verhalen
over Zuilen vind je op
www.zoiszuilen.nl.

De Marnixlaan toen hij nog geen deel uitmaakte van de rondweg. Links
de vrachtauto van aannemer Avezaat, voor de ingang van zijn bedrijf.
Ongestraft tegen de rijrichting in rijden kon zo te zien ook nog.

De Marnixlaan werd genoemd naar Philips
Marnix, Heer van St. Aldegonde, schrijver en
dichter. Van hem wordt wel gezegd dat hij
het Wilhelmus heeft geschreven. Hij werd
geboren in 1540 en overleed in 1598.
Stel, we wandelen in 1938-’39 langs de even
zijde van de Marnixlaan en lopen vanaf de Amsterdamsestraatweg. Op nummer 2 kwamen we
bij het winkeltje van Lucassen. Hij verkocht tabakswaren en werd opgevolgd door J. Reek, die
(dezelfde) zaken deed onder de naam ‘Sigarenmagazijn Marnix’. Hierboven, op nummer 2-bis,
woonde de bekendste fotograaf van Zuilen, E.B.
Mur, de fotograaf die ‘heel Zuilen’ fotografeerde
terwijl ze in het Julianapark op het paard zaten.
Benedenbuurman B. van Zijl had een taxibedrijf
op nummer 4. Nummer 6-8 huisvestte A.G. van
Essenberg, die uw woninginrichting verzorgde.
Op nummer 16 zat ‘De betere Kledingwinkel’
van H. Heefer. Hij had bakker A.C. Rooster naast
zich. Op nummer 38d zat de groentehandelaar
K.R. van Spengen.
Schoenen kon u laten repareren op nummer 38f
bij Ab van Londen, de opvolger van R. Bomer,
die in deze winkel kruidenierswaren verkocht.
Op de hoek Van Egmontkade zat melkhandelaar van Engelen. Hij verkocht op nummer 38h
(tegenwoordig nummer 118) zijn ‘stoomzuivelproducten’ uit eigen fabriek. In een advertentie
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schreef Van Engelen: ‘Wie recht gezond wil
leven, drinkt wat de koeien geven.’ De huizen
kregen een tussentijdse nummering die nogal onhandig was. Zo werden voor nummer 38
in totaal twintig varianten gemaakt, van 38 tot
bijvoorbeeld 38d, 38d¹, en 38d².
We steken over en komen bij de eerste
woningen van de ‘Rode Bouw’. Deze aanduiding heeft betrekking op de woonwijk die werd
gebouwd door woningbouwvereniging ‘Utrecht’.
De grens Zuilen-Utrecht liep enkele huizen vóór
de Kenaustraat. Op de hoek van de Kenaustraat zat de sigarenwinkel van G.H. Kool, later
voortgezet door Rijkse, die de dienstverlening
uitbreidde met een postkantoortje. Aan de
andere kant van deze kruising zat een verkooppunt van de ‘Korenschoof’, een bakkerij. Hier
kon u boterhammen kopen bij W. van Beek.
Later kwam hier bakkerij Hus en daarna ‘Do
Schat’. Bij de kruising van de Marnixlaan-Van
Hoornekade zat op de hoek manufacturenzaak
van A.M. Copier. En dan komen we bij de laatste
winkel, op nummer 232 had J.G. van Dieren een
kruidenierswinkel.

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

Ontwikkelingen in

Werkspoorkwartier
FOTO ZECC (WERKSPOOR)

Zecc archtitect van het jaar 2020
Architectenbureau ZECC heeft zijn kantoor in de Werkspoorfabriek, en is verantwoordelijk voor het
ontwerp van deze locatie. Daarnaast is ZECC bekend van het interieur van de centrale bibliotheek
aan de Neude. Dit jaar hebben ze daarvoor een grote architectuurprijs gewonnen! De verkiezing
van Architect van het Jaar maakt deel uit van de Architectenweb Awards.
Rietveldprijs
Het Hof van Cartesius won de DUIC Publieksprijs van de Rietveldprijs. De Rietveldprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een uitgevoerd project in de stad Utrecht, waarbij gelet wordt op de
kwaliteit van het project zelf en de bijdrage aan de beleving en bruikbaarheid van de stad. Maar
liefst 30% van de 1500 Utrechters koos voor Het Hof van Cartesius als project.
Werkzaamheden stationsplein Zuilen
De herinrichting van het stationsplein naast Station Zuilen gaat van start. Aannemersbedrijf Koot
verwacht de werkzaamheden voor de kerst af te ronden. Vragen over de inrichting kunnen gesteld
worden aan projectleider Twan Toonen van gemeente Utrecht via: t.toonen@utrecht.nl
Mega Freerunhal in Utrecht
Zuilen krijgt er misschien een mega Freerunhal bij, oftewel een sporthal waar je zo snel mogelijk
een parcours moet afleggen. Munki Motion heeft een vergunning aangevraagd om een leegstaande
hal van meer dan 500 vierkante meter aan de Demkaweg 23 om te bouwen. Het bedrijf heeft al
drie vestigingen elders in het land.

www.werkspoorkwartier.nl.
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Zuilen is een jonge wijk

Raad het
plaatje

In deze rubriek vertellen we je iets over de wijk Zuilen aan
de hand van cijfers en getallen. Zuilen is geen officiële wijk in
de Nederlandse systematiek, maar hoort bij de wijk Utrecht
Noordwest. Zuilen bestaat uit zeven buurten (Utrecht
bestaat in totaal uit 108 buurten). In de tabel kun je zien
hoeveel inwoners er in elke buurt wonen en wat de
gemiddelde leeftijd is (cijfers uit 2018).
Buurt - aantal inwoners - gemiddelde leeftijd
Queeckhovenplein en omgeving
1.010
Julianapark en omgeving		
2.965
Elinkwijk en omgeving			
4.435
Geuzenwijk				3.745
Schaakbuurt en omgeving		
4.540
Prins Bernhardplein en omgeving
3.515
Zuilen-Noord				3.710
TOTAAL ZUILEN (2018)			
23.920

31,35
34,69
35,85
37,10
37,35
38,20
38,23

In totaal woonden er bijna 24.000 mensen in Zuilen. Dat is net zoveel
als in een kleine tot middelgrote gemeente, zoals bijvoorbeeld Bunschoten of Wijk bij Duurstede.
•

•

•

•

De gemiddelde leeftijd van de inwoners van de gemeente
Utrecht is landelijk gezien erg laag. Dit komt waarschijnlijk
door het grote aantal studenten dat in Utrecht woont.
De Zuilense buurt Queeckhovenplein staat op plaats 9 in de
lijst ‘Jongste buurt van Utrecht’ (dus 9 van de 108). Dit komt
doordat hier vooral (jonge) gezinnen met een migratieachtergrond wonen, die relatief veel jonge kinderen hebben.
Buurten die jonger zijn dan Queeckhovenplein zijn vooral
studentenbuurten, zoals Utrecht de Uithof en Galgenwaard.
Landelijk gezien staat Queeckhovenplein op plaats 223 in de
lijst ‘Jongste buurt’. Ook de andere buurten in Zuilen staan
relatief laag op die landelijke lijst, allemaal in de top 2000.
Zuilen-Noord is in Zuilen de ‘oudste’ buurt en staat landelijk
op plaats 1.919.

ADVERTENTIE

Zo is Zuilen

En de winnaar van Raad het
Plaatje in het vorige magazine
(dat was een vogelhuisje op de
A.H.G. Fokkerstraat) is Daisy
Devente. Zij heeft een
bloemetje en een Zuilen tasje
gewonnen!

Ook adverteren?
Mogelijk vanaf
100 euro per keer
of 4x voor 350 euro.
Advertentie
60 x 40 mm.
Mail naar:
zuilendeelt@gmail.com
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Weet jij waar dit is?
Als je de straat weet waar
deze vlinder hangt, mail
dit dan naar de redactie
(zuilendeelt@gmail.com).
Voeg je naam, telefoonnummer en huisadres toe.
We verloten onder de goede
inzendingen een bloemetje.

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

Meedoen in Zuilen?
TEKST ADY HOITINK

Beppie Spruit en
Gerjanne van Oort van
www.zoiszuilen.nl.
Niet op de foto: Bart de Bruijn

Actieve Zuilenaren
Zo is Zuilen! Dat is de nieuwe naam van het blad dat
voor je ligt. Genoemd naar de
wijkwebsite die al zo’n 8 jaar
bestaat. Dit blad, de website
en de sociale media van Zo is
Zuilen en het Burennetwerk,
zijn samen een ‘mediamix’. Van
bewoners, voor bewoners, met
bewoners. Hieronder wat tips.
Gebruik www.zoiszuilen.nl
Als je zelf een activiteit in Zuilen organiseert, kun je hier
agenda-items en nieuwtjes
plaatsen. Wijkwebredacteuren
Gerjanne, Bart en
Beppie staan samen de hele week
voor je klaar. Zo
is Zuilen zit ook
op Facebook en Instagram. Wil
je je verhaal plaatsen, maar
weet je niet hoe, mail dan met
redactie@zoiszuilen.nl.

Benut Burennetwerk Zuilen
Op www.facebook.com/groups
/Burennetwerkzuilen plaatsen
2400 wijkgenoten activiteiten,
hulpoproepjes, waarschuwingen (babbeltruc, vuurwerk),
acties en initiatieven. Er is zelfs
wel eens een goudvis die door
een kat gevangen was, levend
bij haar tuinvijvertje teruggekomen via deze facebookgroep. Op de website www.
burennetwerkzuilen.nl vind je
informatie en kun je vraag en
aanbod voor burenhulp plaatsen.
Bekijk U in de Wijk Zuilen
U in de Wijk Zuilen is een tweewekelijks tv-programma van
Ustad/RTV Utrecht. Stuur je
tip naar zuilen@uindewijk.nl
of naar Martin Jansen op
weermanmartin@gmail.com.
Kijk op: www.uindewijk.com/uin-de-wijk-zuilen!
Twitter met #Zuilen
Zit je op twitter, gebruik dan de
hashtag #Zuilen in je bericht.
Dan word je geretweet en sta
je in de ‘twitterfeed’ van Zo is
Zuilen en het Burennetwerk!

Wijkplatform Noordwest
Op dinsdag 3 november was
de startbijeenkomst van Wijkplatform Noordwest. Het wijkplatform is bedoeld om de
democratie in de wijk te versterken. Het wil iedereen betrekken. Jong en oud en van
elke achtergrond: we zijn allemaal wijkbewoners die een
stem hebben.
De
voormalige
wijkraad
Noordwest heet nu het wijkberaad en vormt de lobbygroep
van Wijkplatform Noordwest.
Op dit moment trekt het Wijkberaad tegen de stankoverlast door de Waterzuivering in
Overvecht (RWZI).
Op de hoogte blijven? Of .wil je
zelf actief aan de slag? Neem
contact op! We zoeken mensen
voor eigen buurtwerkgroepen
voor de 13 buurten; de themagroep Groen; en een werkgroep (online) communicatie.
Je kunt het verslag lezen en
de ontwikkelingen volgen op
www.utrechtnoordwest.nl
utrechtnoordwest@gmail.com
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Afscheid van Jan Baron
TEKST ADY HOITINK
FOTO HARRY SMITTENBERG

Afgelopen zomer overleed Jan Baron
op 92-jarige leeftijd. Hij speelde als
accordeonist en toetsenist in meerdere
orkesten, waaronder de Demkaband The
Rythm Sowers. Hij trad zestig jaar lang op
bij bejaardenhuizen in Utrecht en verre
omgeving. Hij hoefde een liedje maar één
keer te horen of hij kon het spelen.

Zuilen te vinden. En sinds 2010 in buurthuis de
Beatrix, waar Riek iedere dinsdag - en tot op de
dag van vandaag - de buurtlunch verzorgt. Voor
hun vrijwilligerswijk kregen zowel Jan als Riek
Baron een aantal jaar geleden een koninklijke
onderscheiding. Met het Gouden Dommetje dat
hij ontving van burgemeester Aleid Wolfsen was
Jan zo mogelijk nog vergulder.

Enkele jaren na zijn pensioen richtte Jan in 1991
het Zuilense zangkoor Levenslust op. Het koor
is nog steeds actief. Bij Biljartclub Zuilen, maakten ze hem na dertig jaar lidmaatschap erelid.

In 2016 trad hij voor het laatst met zijn accordeon
op, in de wijk tijdens het ZON-festival. Hoewel
zijn gezondheid slechter werd, zagen we hem
gelukkig nog veel in het buurthuis.
We zullen zijn muzikaliteit, zijn vriendelijke bescheidenheid en zijn inzet voor de wijk enorm
missen.

Hij was het onafscheidelijk maatje van zijn
vrouw Riek Baron, met wie hij 68 jaar getrouwd
was. Als vrijwilligers en bezoekers waren ze
vanaf 1970 bijna dagelijks in Dienstencentrum
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Veel zorg- en hulpverleners?

VICTOR
KENT U VICTOR AL?
houdt
overzicht
Mijn gezin heeft
verschillende
hulpverleners, gelukkig
houdt VICTOR het
overzicht.

TEKST MARGA SUTHERLAND

In onze wijk wonen mensen
die extra zorg of hulp nodig
hebben. Denk aan ouderen
met een slechte gezondheid
of aan gezinnen met geldzorgen. Soms hebben ze veel
verschillende zorg- of hulpverleners. Die willen hen zo
goed mogelijk helpen. Soms
zijn het er zo veel, dat ze eigenlijk niet meer weten wie
nu wat doet. En de coronacrisis maakt het allemaal
nog ingewikkelder.

Meer weten over VICTOR?
Vraag uw huisarts of een andere hulpverlener
om informatie of ga naar:
www.zuilenondiepgezond.nl/VICTOR

De huisarts, de diëtist en de
fysiotherapeut; de schuldhulpverlener, maatschappelijk werker en psycholoog; de thuiszorg en de mantelzorger; of
de school van de kinderen, het
buurtteam en de jeugdarts….
Ze willen allemaal helpen,
maar als niemand het overzicht houdt, lukt dat niet goed.
Daarom hebben de zorg- en
hulpverleners in de wijk beslo-

VICTOR IS EEN INITIATIEF VAN ZUILEN-ONDIEP GEZOND EN UFA

ten dat ze iemand aanwijzen.
Die het overzicht houdt. Die
persoon noemen ze de ‘VICTOR’. Het is iemand die bekend
is bij de bewoner voor wie hij
of zij het doet. Bijvoorbeeld
de wijkverpleegkundige of een
mantelzorger.
VICTOR helpt om overzicht te
houden. VICTOR verzamelt en
ordent informatie, helpt bij het
maken van afspraken, en zorgt

dat alle zorg- en hulpverleners
hiervan op de hoogte zijn. En
dat bespreekt VICTOR ook altijd met de bewoner zelf. Dat
geeft rust.
Hulp nodig?
Vertel dat dan tegen uw huisarts of iemand van het buurtteam. De huisarts houdt bij wie
de VICTOR is. U hoeft daar niet
voor te betalen.
Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl
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Geuzenwijk
Ik vond een huis en kon toen enkel hopen
dat ook de buurt een thuis voor me zou zijn.
Op goed geluk begon ik rond te lopen:
Lumeystraat, Adriaan van Bergenplein
Ik dacht aan ooit ook pas verhuisde zielen
die zoals ik nu doolden door de wijk
en stilaan voor de stenen eenvoud vielen:
Boisotstraat, Jacob Simonszoon de Rijk
en ik begon met haar vergroeid te raken,
de wijk, de straat, het huis dat ik betrok,
dus bleef ik steevast omzwervingen maken:
Cornelis Roobol, Sonoy, Koppestok
Zeer zelden maar kan ik haar achterlaten,
dan struin ik door het Julianapark,
maar steeds weer keer ik terug naar deze straten:
Cornelis Dirksz, Jan Haring, van der Marck
Er huist hier iets onwankelbaars, iets eeuwigs,
een troost die als ik weg ben nog bestaat:
voor altijd wandel ik door Rochus Meeuwis,
Blois van Treslong, Jan van Ransdorpstraat

GEDICHT JELLE PIETERS (de man met de pen)
FOTO JEROEN KNEVEL
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