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Herfst?  
Terwijl ik dit schrijf is november net begonnen en is de verwarming 
in mijn huis nog niet aan geweest. Maar dat zal niet lang meer du-
ren. Tot nu toe lukte het me om warm te blijven met een elektrische  
deken, dikke truien en sokken en af en toe een warme kruik. Want ik ben 
erg bang voor de hoge energierekening. Jij ook? Misschien heb je recht 
op een vergoeding. Kijk voor vergoedingen en energietoeslagen op  
www.utrecht.nl/rondkomen

Wat een mooie mensen wonen er toch in Zuilen. Ik ben diep geroerd 
door het openhartige artikel over armoede op de volgende pagina. En 
het is zo waar: het kan ons allemaal overkomen. Hoop krijg ik van het 
leuke verhaal over Kerst in Julianapark. En het nieuwe initiatief Buurt-
Buik. Je leest er allemaal over in deze mooie wintereditie!

Tips zijn hier op de redactie ook altijd welkom. Ken jij een wijkbewoner 
die weleens in het zonnetje gezet mag worden? Heb je mooie Zuilense 
onderwerpen, suggesties of complimenten? Mail het ons dan, want we 
horen graag van je. Ook op onze sociale media plaatsen we graag leuk 
nieuws. Dus tussen de bladen door is elk nieuwtje welkom!
zoiszuilenblad@krachtvanzuilen.nl
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Simon van Esch (37) schreef met 
zijn kompaan Evert Hartzmann het 
boek ‘Hoezo hiërarchie?’ Het boek 
gaat over de nieuwe verhoudingen 
op de werkvloer tijdens en na de  
corona-epedemie, toen op afstand 
werken voor veel mensen gewoon 
werd. Het prettig leesbare boek 
voert de lijst aan van bestverko-
pende managementboeken in  
Nederland.

Vanuit zijn huis in de Geuzenwijk ver-
telt Simon bevlogen: ‘Op kantoren en 
ook in de industrie zagen wij voorbeel-
den van wat wij ‘horizontaal werken’ 
noemen. Vertrouwen in medewerkers 
is de essentie van het nieuwe werken. 
Micromanagement werkt niet meer. 
Voor jou tien andere werkgevers. Er 
zijn immers overal vacatures.’

‘Medewerkers zijn geen werkpaarden 
meer van hun leidinggevenden, zoals 
vroeger in de Demka-fabriek en zoals 
we zagen in de film ‘Modern Times’ 
van Charlie Chaplin.’ 

‘Dus ben je ergens in dienst: benut 
die positie en claim je werkgeluk, daar 
wordt je werkgever uiteindelijk ook 
beter van.’

‘Vertrouwen is de 
essentie van het 
nieuwe werken’

TEKST RONALD BESEMER
FOTO RENATE BEENSE
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Een dagje uit, op vakantie met 
de caravan, een nieuwe jas ko-
pen. Voor veel mensen alles-
behalve vanzelfsprekend. Een 
grote groep Nederlanders leeft 
in armoede. Ook veel Zuilena-
ren hebben moeite om rond te 
komen. Gelukkig zijn er men-
sen en initiatieven die hen een 
handreiking bieden. Waar in de 
wijk kun je terecht voor hulp? 
Hoe kunnen buurtgenoten  
elkaar helpen? En hoe is het om 
je aan te melden bij de voedsel-
bank? Drie Zuilenaren vertellen 
hun verhaal.

Als budgetcoach ondersteunt 
Bernadet Veer-van den Broek 
(56) mensen met armoedeproble-
men. ‘Ik bekijk altijd eerst iemands  
financiële plaatje. Hoeveel komt er 
binnen en hoeveel gaat eruit? Krijg 
je de juiste toeslagen? Ik weet hoe 
procedures lopen en welke rech-
ten instanties hebben. We bekij-

ken dan samen: zijn er nog potjes 
waar we aanspraak op kunnen 
maken?’ 

Schrijnende situaties
De in de Lessepsbuurt opgegroei-
de Bernadet weet zelf maar al te 
goed hoe het is om in armoede 
te leven. ‘Mijn ouders hadden het 
niet breed. Zelf kwam ik later door 
een nekhernia zonder inkomen 
te zitten. Mijn man is door ziekte 
afgekeurd en onze thuiswonen-
de zoon heeft speciale hulp no-
dig. Ik heb het laatst berekend, 
we komen nu uit op 345 euro per 
maand voor levensmiddelen en 
kleding. Dat is echt te weinig voor 
drie personen. Maar ik red me, ik 
ga me opnieuw aanmelden voor 
de voedselbank. De eerste keer 
dat ik daar kwam, schaamde ik 
me, ik wist niet hoe ik me moest 
gedragen. Nu heb ik dat niet meer. 
Ik weet nu: het kan iedereen over-
komen.’

Bernadets glas is altijd halfvol. 
Ze wilde iets betekenen voor de 
wijk en werd vrijwilliger bij Buurt-
werkkamer de Verbinding. ‘Via 
de Buurtwerkkamer kon ik de 
opleiding tot budgetcoach doen, 
ontzettend fijn. Het helpt dat ik er-
varingsdeskundige ben, mensen 
voelen dat ik hun situatie begrijp. 
Ik zie schrijnende situaties, door 
de stijgende prijzen redden men-
sen het gewoon niet meer.’ Vooral 
statushouders ervaren drempels, 
ziet Bernadet. ‘Ze moeten alles 
zelf regelen, maar weten vaak niet 
hoe. Gelukkig heeft Zuilen meer-
dere ontmoetingsplekken, maar 
die mogen van mij toegankelijker 
en bekender worden. Mensen 
kennen vaak niet de juiste route, 
ik help ze daarbij.’

Een positieve en veilige plek
Een belangrijk onderdeel van die 
route is Voedselbank Zuilen. Men-
sen die in aanmerking komen, 

TEKST GERJANNE VAN OORT FOTO’S BORIS SCHMIDT   Bernadet Veer-van den Broek

‘Het kan 
iedereen 
overkomen’
De strijd tegen armoede 
in Zuilen

Budgetcoach
Bernadet van den Broek
06-2076 8159, 
bernadet@buurtwerkkamer.nl 
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kunnen er elke vrijdagmiddag 
een voedselpakket ophalen. De 
oer-Zuilense Petra Flenterie (46) 
is er sinds 2014 coördinator. Petra 
heeft longcovid en is daarom nog 
niet volledig aan het werk bij haar 
betaalde baan. ‘We hebben fan-
tastisch contact met de mensen 
die hier komen. Ik probeer hier 
een positieve en veilige plek van 
te maken waar mensen graag ko-
men. Volgens mij lukt dat aardig.’

Toch ziet Petra regelmatig schaam-
te, vooral bij mensen die zich voor 
het eerst aanmelden. ‘Een vrouw 
zamelde een tijd lege flessen in, 
alles om maar niet hier te hoe-
ven komen. Soms staan mensen 
huilend bij me als ze hier voor 
het eerst komen. Alsof ze falen, 
zo voelen ze het. De tweede keer 
gaat het vaak al beter en de vijf-
de keer stappen ze fluitend naar  
binnen. De luchtige sfeer hier helpt 

daarbij. Natuurlijk, de reden dat ze 
hier komen is niet leuk, maar we 
proberen dat bijzaak te maken. 
Laatst stond ik nog op muziek te 
dansen met een deelnemer.’

Vanwege de inflatie verruimden 
voedselbanken recentelijk hun 
normen. ‘Alleenstaanden die nu 
minder dan 300 euro per maand 
overhouden voor eten en kleding, 
komen in aanmerking. Eerst was 
dat bedrag 250 euro’, vertelt Pe-
tra. ‘Nu meer mensen ertegenaan 
lopen, komt er steeds meer be-
grip. Dat is goed om te merken.’

Delen wat je hebt
Die deelnemer met wie Petra 
stond te dansen? Dat is de altijd 
lachende Verginia Grand (54). ‘Ik 
zorg graag voor wat leven in de 
brouwerij. Als ik mijn pakket op-
haal, zet ik soms muziek aan op 
mijn scootmobiel. Heel gezellig!’ 

Verginia groeide op in Suriname 
en kwam na haar trouwen naar 
Nederland. Door artrose kon ze 
niet meer werken, inmiddels loopt 
ze bijna drie jaar bij de voedsel-
bank. ‘Het was al krap, maar door 
die verhoogde energieprijzen kom 
ik al helemaal niet meer uit. Ik heb 
een bewindvoerder die mij goed 
helpt. Elke maandag krijg ik een 
vast bedrag waar ik een week mee 
moet doen. Ik heb al drie jaar geen 
kleding meer gekocht.’ 

Of Verginia er weleens moedeloos 
van wordt? ‘Welnee! Ik maak me 
niet druk, dat is slecht voor mijn 
bloeddruk. Je moet het doen met 
wat je hebt. Mijn buurvrouw krijgt 
een deel van mijn voedselpakket, 
en als er snoep in zit, geef ik dat 
aan kinderen aan de overkant. Ik 
deel wat ik heb.’

Verginia Grand en Petra Flenterie

Voedselbank Zuilen
Opstandingskerk
Margrietstraat 126 
Petra Flenterie 06-40115407 
Zuilen@voedselbankutrecht.nl.
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‘In ieder geval is de geuroverlast 
een stuk minder geworden. Een 
veevoederbedrijf in Lage Wei-
de stonk enorm en daar hebben 
we tegen geprotesteerd en echt  
resultaten bereikt,’ zegt Lokke. 
‘En er zijn 380 bomen gered aan 
het Amsterdams Rijnkanaal’. Rick: 
‘Ja dat is wel dankzij ons, want ie-
mand moet het in de gaten hou-
den als er een voornemen wordt 
gepubliceerd om bomen te kap-
pen en er maar een paar weken 
tijd is om bezwaar aan te tekenen.’ 
Lokke: ‘Wij zitten altijd bovenop 
de online bekendmaking van dit 
soort berichten.’ 

Raad van State 
Is het milieu niet in héél Utrecht 
beter geworden en dus hier ook? 
Lokke: ‘Wij bekijken het puur van-

uit Zuilen en zien dan de voor-
uitgang door de beperking van 
de stankoverlast van veevoeder-
bedrijf Agrifirm die naar Zuilen 
waait.’ Rick: ‘De industrie probeert 
ermee weg te komen en de ver-
gunningen lopen via de gemeente 
en gaan niet per wijk dus je moet 
attent zijn. Maar wij zijn wel be-
langhebbenden.’ 

‘Het issue van dit  

moment is- naast de 

windmolens- de strijd 

tegen de motorcross 

op Lage Weide’ 

Lokke: ‘En we moeten soms langs 
verschillende loketten om iets aan 
te kaarten. We moeten erg ons 
best doen om de gepubliceerde 
stukken in handen te krijgen om 
er binnen de gestelde termijn van 
zes weken op te kunnen reage-
ren.’ Rick: ’Wij gaan door tot aan 
de Raad van State als het moet.’ 
Lokke: ‘We huren af en toe een 
milieuwetenschapper in die ons 
adviseert.’ 

Slimme keuzes
Met beperkte middelen en een 
handjevol vrijwilligers moet 
de Milieugroep slimme keuzes  
maken in waar zij voor gaat. Zij 
richt zich vooral op Lage Weide. 
Lokke grapt: ‘Wij bedanken ons  
bestaansrecht aan Lage Weide. 
Aan de randen van het industrie-
terrein gebeuren dingen die hier 
tot overlast leiden en daarom niet 
gepast zijn.’ Rick: ‘Het is niet zo dat 
er een grote muur staat tussen 
wat daar gebeurt en wij die hier 
wonen.’ Hij is van mening dat bin-
nenstedelijke industrie eigenlijk 
niet houdbaar is. Lokke vindt dat 
de situatie ten opzichte van de ja-
ren zeventig en tachtig wel beter 

Milieugroep Zuilen 
25 jaar strijd voor een gezond klimaat in Zuilen

TEKST RONALD BESEMER FOTO’S RENATE BEENSE

Milieugroep Zuilen bestaat 25 jaar. Een feestelijke 
gebeurtenis. Maar gaat het ook beter met het milieu 
in Zuilen sinds de oprichting van de organisatie? We 
spreken Lokke Rang (60) en Rick van der Linden (44) 
die zich beiden vrijwillig inspannen voor de Milieu- 
groep en een gezondere wijk. Zij vinden dat er aan-
toonbaar voortgang is geboekt de afgelopen jaren.
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is geworden. Toch is het vreemd 
om industrie neer te zetten mid-
den in de stad, omdat de stad 
vooral een plek geworden is om te 
wonen.  Dat maakt ook de komst 
van windmolens niet acceptabel 
voor de Milieugroep. Lokke: ‘Wij 
zijn niet principieel tegen wind-
molens maar het moet wel kun-
nen. We hebben nog een excursie 
meegemaakt met een vorige wet-
houder naar Purmerend waar het 
wel kon. De mensen daar vonden 
het mooi want hun woonwijk was  
ontworpen rond de molens. Plus 
het waait aan zee in Noord-Hol-
land harder dan hier.’

‘In ieder geval is de 

geuroverlast een 

stuk minder  

geworden’

De resultaten liggen dus vooral 
op het vlak van het bestrijden van 
stankoverlast, door een veevoe-
derbedrijf en een grondverwer-
kingsbedrijf, en het behouden 

van kostbare bomen langs het 
kanaal. Lokke: ‘Het issue van dit 
moment is - naast die windmolens 
- de strijd tegen de motorcross op 
Lage Weide. Georganiseerd door 
een motorclub uit Amsterdam die 
daar weg moest. Wat de precieze 
afspraken zijn van de gemeente 
met hen, dat weten we niet. De 
jaarlijks te verlengen huurover-
eenkomst kan worden ontbonden 
bij overlast. Dat weten we wel. Ze 
hebben een vergunning en rijden 
drie dagen per week tot 19 uur ’s 
avonds en doen dat met zware 
voertuigen die meer lawaai maken 
dan toegestaan is op de weg. Dat 
merken veel inwoners hier.’

Weinig politieke steun
Wat kunnen wij, bewoners van 
Zuilen, zelf doen? Rick: ‘Natuurlijk 
kan iedereen iets doen om de wijk 
beter te maken maar wij beperken 
ons als vrijwilligers met beperkte 
uren tot die paar issues waar we 
iets op kunnen bereiken.’ Lokke: 
‘Soms gaan we met een individue-
le bewoner in gesprek omdat een 
klacht te maken kan hebben met 
iets groters en dan willen we ach-
terhalen waar dit vandaan komt.’ 

De heren willen kwijt dat het soms 
aan politieke steun ontbreekt. 
Rick: ‘Zelfs van partijen aan de  
linkerkant van het spectrum krij-
gen we geen steun, terwijl je van 
hen juist zou denken dat ze ons 
kunnen helpen.’ Lokke: ‘De ambte-
narij bepaalt veel en lijkt liever ge-
doe met bewoners te krijgen dan 
met een motorclub of een bedrijf.’

Hoe ziet Zuilen eruit over nog eens 
25 jaar? Lokke: ‘Dan is de fietsbrug
van de Demkabrug verbreed, 
want die is nu zo smal.’ Rick: ‘Ik 
denk dat de gemeente er niet on-
deruit komt om ook op Lage Wei-
de met woningbouw te beginnen, 
als je kijkt naar de bouwopgave 
waar ze voor staan. Ik zie Lage 
Weide inmiddels toch als een bin-
nenstedelijk industriegebied. Dan 
is er uiteindelijk alleen nog ruimte 
voor emissieloze industrie, die te 
combineren is met woningbouw.
Dat kan niet anders.’

Milieugroep Zuilen 
Wil je ook vrijwilliger worden? 
vragen@milieugroepzuilen.nl
www.milieugroepzuilen.nl

Lokke Rang en Rick van der Linden 



8 Zo is Zuilen
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De Bibliotheek
Voor lenen, lezen, leren, koffie, ontmoetingen en een praatje 

In Bibliotheek Zuilen is weer veel te doen: Voorlezen,  
MiniMediaDagen, Boek en Onderzoek, Nederland Leest. 
Er zit vast iets voor jou bij. Kom jij ook? 

VOOR KINDEREN
Voorlezen 3-6 jaar: elke vrijdag van 15.30-16.15
Niets lekkerder dan voorgelezen worden! Schuif ook 
aan, lekker op schoot of in een stoel. Gratis. 

MiniMediaMiddagen 2-6 jaar
Als ouder van een jong kind word je overspoeld met 
media. Bibliotheek Zuilen en mediacoach Anneke van 
Soest helpen je op weg. De bijeenkomsten zijn steeds 
op een woensdag van 14.00-16.00 uur De toegang is 
gratis en vooraf aanmelden niet nodig.
• 23 november: Digitaal voorlezen. 
• 28 december: MediaJungle.
• 25 januari: Mediaontdekmiddag. 

Wapperkids 0-2 jaar: 9 december 10.30 – 11.00 uur
Wapperkids laat verhalen tot leven komen met geba-
ren. Voor kids van 0-2 jaar en ouders. Gratis. 

Workshop Boek en Onderzoek 8+: 
28 december van 15.00 – 17.00 uur
Na het lezen van ‘Oma wat hebt u 
grote tanden’, uit ‘de Meisjes’ van 
Annet Schaap, ga je zelf op onderzoek uit in je eigen 
gebit. In samenwerking met Universiteit Museum 
Utrecht. Gratis. 

VOOR VOLWASSENEN
Nederland Leest
Heel Nederland leest ‘Mevrouw mijn moeder’ 
van Yvonne Keuls, gratis af te halen in de bieb. 
Lees, praat mee, schrijf over én luister naar 
verhalen over het land van herkomst, over 
oud worden en jong blijven. De hele maand 
november.

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

Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4, 030-286 1800 
klantenservice@bibliotheekutrecht.nl
www.bibliotheekutrecht.nl/zuilen

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

ZIMIHC 
THEATER ZUILEN 

Zing als een professional met 
het Nederlands Kamerkoor

Houd je van zingen? En wil je beter leren zingen 
van een professional? Meld je aan voor de work-
shop Utrecht Zingt met het Nederlands Kamer-
koor bij ZIMIHC theater Zuilen!

Of je nu al 25 jaar bij een koor zingt, of alleen 
shows geeft voor je shampooflessen in de dou-
che: iedereen is welkom om mee te doen!  
Reken op speelse zangoefeningen, mooie verhalen 
en een leerzame ochtend. 

De eerstvolgende workshop draait om Bachs  
Weihnachts Oratorium. Een sfeervolle kerstcompo-
sitie die Kees Jan de Koning speciaal voor, en met 
de inwoners van Zuilen zal zingen. Na afloop kun je 
gezellig napraten met gratis koffie of thee.

Utrecht Zingt met het Nederlands Kamerkoor
• 6 december 2022 – Weihnachts Oratorium
• 17 januari 2023 – De Verzegelde Engel
• 25 april 2023 – Spiegel im Spiegel

De inloop is om 9.30 uur en we starten om 10.00 
uur. Een workshop duurt anderhalf uur en kost 5 
euro.

ZIMIHC theater Zuilen, 
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
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BuurtBuik Zuilen is sinds 5 november elke zater-
dag in Buurthuis De Beatrix in het Vorstelijk Com-
plex. Met een enthousiaste groep vrijwilligers redt 
BuurtBuik iedere zaterdag zoveel mogelijk voedsel 
om daarvan een heerlijke gratis en gezonde lunch te  
bereiden. Heb je behoefte aan gezelschap, zit je deze 
week even krap of wil je graag je buren ontmoeten? 
Kom de kookkunsten van onze vrijwilligers proeven! 
We hopen je snel te zien!

Kom eten!
We nodigen alle Zuilenaren uit om 
in buurthuis De Beatrix langs te 
komen en een bordje mee te eten! 
Wij serveren iedere zaterdag tus-
sen 12.30 en 14.00 uur een heerlij-
ke gratis driegangenmaaltijd. Kom 
gezellig langs of reserveer een 
maaltijd via het contactformulier.

Word vrijwilliger
Samen met je buurtgenoten kun 
je ons helpen voedsel te redden 

van de prullenbak. Echt ieder-
een is welkom! Naast lekker eten 
draait het bij BuurtBuik vooral om 
de gezelligheid. Interesse? Meld je 
aan als vrijwilliger.

Doe je mee?
Utrecht Zuilen is BuurtBuiks vier-
de locatie in Utrecht. Om te zor-
gen dat we wekelijks in vier wijken 
gratis maaltijden kunnen blijven 
maken, zijn we op zoek naar nieu-
we enthousiaste BuurtBuikers. 

Ben je een Utrechtse ondernemer 
die voedsel wil doneren? Of wil je je 
inzetten tegen voedselverspilling, 
of gewoon simpelweg iets moois 
doen in de buurt? Sluit je dan 
aan bij onze groeiende beweging.  
Samen maken we Utrecht groener, 
mooier en socialer. Heb je ideeën, 
suggesties of wil je gewoon eens 
een praatje maken? 

Stuur dan een berichtje naar: 
utrecht@buurtbuik.nl  

BuurtBuik 
in Zuilen

BuurtBuik Zuilen
Buurthuis De Beatrix 
(Vorstelijk Complex)
Pr. Beatrixlaan 2, Utrecht
utrecht@buurtbuik.nl
www.buurtbuik.nl

Elke zaterdag 
van 12.30-14.00 uur: 
Gratis lunch.
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Iets melden? Zo doet u dat!

 112 politie | ambulance | brandweer
U belt dit nummer bij:
 • gevaar, gewonden en brand
 • diefstal, beroving of een overval
 • inbraak van woning, auto of een verdachte situatie
 • mishandeling, geweld of vechtpartij
 • vermoedens van drugshandel
 • een gaslucht 

 0900 8844 Geen spoed, wel politie
U belt dit nummer als:
 • het niet dringend is, maar u wel de politie wilt spreken
 • u getuige bent geweest van diefstal, mishandeling, 

een ongeval of vechtpartij
 • u jongerenoverlast of geluidsoverlast ervaart
 • u een winkel, organisatie of activiteiten niet vertrouwt 

U kunt ook online een melding doen:  
 www.politie.nl

Op deze kaart staan belangrijke telefoonnummers voor  
het melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven.

112

 14 030 Gemeente Utrecht 
U belt dit nummer bij:
 • jongerenoverlast, drugsoverlast of geluidsoverlast
 • vernieling 
 • vervuiling en afval
 • onveilige verkeerssituaties
 • straatintimidatie

Of u doet een online melding via de website: 
 www.utrecht.nl/melding

 0800 7000 Meld Misdaad Anoniem 
U belt dit nummer als:
 • u iets wilt melden over criminaliteit zonder 

uw naam te noemen

U kunt ook online een melding doen: 
 www.meldmisdaadanoniem.nl 

 0800 2000 Veilig thuis
U belt dit nummer als:
 • u vermoedens heeft van huiselijkgeweld

 0800 1205 Meldpunt Zorgwekkend Gedrag
U belt dit nummer als:
 • u zich zorgen maakt over iemand die in de war lijkt 

of iemand die niet meer voor zichzelf lijkt te zorgen

Uw melding telt!
Met uw melding krijgen wij een overzicht van welke overlast, waar speelt. We kunnen niet overal meteen naartoe. De 112 meldingen krijgen voorrang.  
De rest van de meldingen nemen de handhavers en de wijkagenten mee op hun dagelijkse rondes. Als het nodig is ondernemen zij meteen actie.

?

Iets melden? 
Zo doet u dat!

Meldkaart Noordwest
Belangrijke telefoonnummers

 

Hier kunt u terecht  
in Noordwest
Wijkbureau Noordwest
Hier kunt u terecht met vragen en  
ideeën voor uw straat of buurt. Ook  
kunt u hier gevonden voorwerpen  
inleveren en overlast melden.

Bezoekadres - Thorbeckelaan 18B
Telefoon - 14 030   
noordwest@utrecht.nl 
utrecht.nl/noordwest

Overlasttelefoon
Ziet u in de wijk Noordwest vuilniszakken
op straat die er niet horen te staan? Hebt
u overlast van jongeren? Of van auto's
die fout geparkeerd staan? Bel dan de
overlasttelefoon: 06 - 38 62 14 96

Buurtteam Noordwest
Heeft u vragen of problemen waar u  
zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over  
uw huisvesting, gezondheid, geldzaken, 
scheiden, verslaving, school of eenzaamheid. 
Het buurtteam denkt met u mee en biedt 
concrete hulp. 

Buurttteam Ondiep Pijlsweerd
Bezoekadres - Balkstraat 3
Telefoon - 030 7400 502

Buurtteam Zuilen
Bezoekadres - Sint-Ludgerusstraat 251
Telefoon - 030 7400 503

U-centraal – bemiddeling burenproblemen
Heeft u een conflict met uw buren  
of dreigt u hierin te komen? U-Centraal  
luistert, bemiddelt en adviseert. 
 
Bezoekadres - Drift 11
Telefoon - 030 236 17 28
buurtbemiddeling@u-centraal.nl
buurtbemiddeling-utrecht.nl

Blijf op de hoogte

1. Ontvang de Digitale  
nieuwsbrief Noordwest
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, 
werkzaamheden én bijeenkomsten. Meld u 
aan via utrecht.nl/nieuwsbrieven 

 

2. Sluit aan bij uw buurtapp
In verschillende straten delen bewoners 
informatie over verdachte situaties.  
Kijk op Alerteburen.nl om te zien of  
uw straat hier gebruik van maakt. 

3.  Burgernet 
Via Burgernet krijgt u een bericht op uw 
telefoon als er een incident in de buurt is. 
Zo wordt de kans groter dat een verdacht of 
vermist persoon wordt opgespoord. Meld u 
aan via Burgernet.nl of download de app.

 

4. Volg Noordwest op Social Media
Twitter: @WBNoordwest
Instagram: @wbnoordwest en
@teamveiligheid030noordwest
Facebook: Wijkbureau Noordwest en
teamveiligheidnoordwest

5. www.utrecht.nl/melding 
U kunt een online melding doen via  
de website www.utrecht.nl/melding 



utrecht.nl/melding
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Cerian ‘Jenny’ van Gestel (49)
Cerian ‘Jenny’ is coördinator van 
de Guerrilla Gardeners, een be-
weging door heel Nederland, die 
grijze buurten wil omtoveren in 
groene oases. Als biologe weet ze 
waarover ze spreekt, ‘Een groe-
ne straat levert niet alleen meer 
vrolijkheid op, maar is ook goed 
voor insecten, vermindering 
van hittestress en een verbete-
ring van alle soorten planten en  
micro-organismen.’

‘Wij ondersteunen wijkbewoners 
die met groenacties hun buren 
inspireren om mee te doen. Niet 
dat al het steen moet verdwijnen, 
maar planten en bloemen in de 
straat hebben veel voordelen’, al-
dus Cerian ‘Jenny’. 

Het hoofdkwartier van Guerrilla 
Gardeners Nederland zit in het Hof 
van Cartesius, de groene werkplek 
in het Werkspoorkwartier. ’Deze 
coöperatie van actieve onderne-
mers is natuurlijk fantastisch als 
omgeving om onze doelen uit te 
dragen. Hier zie je dat de groene 
binnentuin goed bijdraagt aan een 
prettige werksfeer.’ 

‘Wil je een goede groene  levenssfeer  
creëren in je eigen Zuilense straat? 
Eigenlijk heel simpel: wip een paar 
tegels, meng de grond met tuin-
aarde en zet er planten in. Of zaai 
bloemen op een kaal stuk grond 
of vertroetel inheemse planten die 
spontaan opkomen. Kijk op onze 
website voor duidelijke tips en lees 
wat wel en niet mag. Voordat je het 
weet, ben je een Zuilense buurtver-
groener!’

Guerrilla Gardeners
Alleen op afspraak, 
we zijn er niet elke dag:
Hof van Cartesius
Vlampijpstraat 84, Utrecht
Cerian ‘Jenny’ 06-1554 6588
info@guerrillagardeners.nl
www.guerrillagardeners.nl

‘Op zijn minst één 
buurtvergroener 
per straat!’

TEKST ERICK AUFDERHEYDE
FOTO  KIM EVERSE
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jKerst in het 
Julianapark
Interview met Carla Schröer, Florien Berden en Ineke van Werven 

TEKST NATHALIE NIJKAMP & MARISKA DE JONG-BAKKER FOTO RECHTS CAS SLAGBOOM

Het is bijna zover, Kerst in het 
Julianapark! Het locatiethe-
ater event van het jaar: een 
kerstvoorstelling door en voor 
Zuilenaren in het Julianapark. 
Tweehonderd mensen die zich 
vrijwillig inzetten: van koffie 
schenken en kaartverkoop tot 
acteerprestaties, techniek en 
decor. We mogen natuurlijk 
niets verklappen, maar ook ko-
mende kerst wordt het weer 
een creatieve interpretatie van 
het kerstverhaal. Wij spraken af 
met Carla Schröer, Florien Ber-
den en Ineke van Werven, om 
meer te weten te komen over 
dit magische weekend in de-
cember.

Carla Schröer: coördinator  
decor en kostuums 
Carla draait al een aantal jaar mee 
bij Kerst in het Julianapark, en ver-
telt met passie over haar ervarin-
gen: als actrice en coördinator. ‘Ik 
dacht eerst alleen te willen orga-
niseren; acteren was uit mijn com-
fort zone. Toch heb ik dat later wel 
gedaan. Het was fantastisch.’ Veel 

acteurs raken dan ook verslingerd 
aan meedoen.
‘Het begint altijd met werven 
in oude app-groepen en via de  
socials en berichten in de wijk.’ 
Ondertussen wordt ook het nieu-
we verhaal opgezet. ‘Als je veel 
aanmeldingen krijgt, kan je ook 
meer dingen doen,’ vertelt Carla 
ons. 

‘Hoe koud het 
ook is, het is het 
meest warme 
wat ik ooit heb 
meegemaakt!’

‘Maar dit jaar gaan we het iets 
anders doen. Intiemer ook. Mila 
Haak heeft het script geschreven. 
Zij woont tegenwoordig in Zuilen, 

en heeft de schrijfopleiding aan 
de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht (HKU) gedaan. We hebben  
ingezet op een kleinere productie. 
We gaan die natuurlijk wel probe-
ren net zo bijzonder te maken als 
andere jaren.’ 

Florien Berden: kersverse 
regisseur 
Florien: ‘Het is een enorme uit-
daging. Een voorstelling waarbij 
het publiek door het park loopt. 
Het is dit jaar daarom breed op-
gezet, voor iedereen toegankelijk. 
Vanuit het thema ‘wonder’ met 
als zijspoor ‘hoop’ denk ik dat dit 
verhaal iedereen warmte kan 
brengen. Afgelopen zomer stu-
deerde ik af aan de HKU. Ik ben in 
Elinkwijk geboren en als kind was 
ik altijd al in het park. Het is voor 
mij een eer dat ik gevraagd ben 
en mijn ouders zijn supertrots als 
Zuilenaren! Ik vind het heel mooi 
om samen te werken met mensen 
zonder acteerervaring en ik hoop 
dat het saamhorigheid brengt en 
dat ze straks zeggen: dit was een 
goede editie zeg!’

Kunstenaars 
in beeld
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Ineke van Werven: actrice 
Ineke: ‘Ik wist dat Kerst in het  
Julianapark bestond, maar ben 
er zelf nooit geweest. Ik heb nog 
nooit geacteerd, nog nooit teksten 
geleerd of voor publiek moeten 
staan. Maar ik heb wel voor de 
klas gestaan en ik vind het ontzet-
tend leuk! Het gaat snel, na drie 
keer samen merk ik al dat de ac-
teurs een groep zijn. Afgelopen re-
petitie kregen we het script onder 
embargo, een uur voor de eerste 
repetitie! Het wordt steeds echter 
en spannender. Wanneer komt de 
rolverdeling!?’

Carla: ‘Vanaf de start willen we die 
band ook creëren. We hebben de 
eerste twee avonden gebruikt om 
elkaar te leren kennen, een mooie 
start om te gaan repeteren.’ Flo-
rien sluit hierbij aan: ‘Als je speelt 
ben je heel kwetsbaar, en als je dat 
met een groep doet, dan kan dat 
heel snel voor verbinding zorgen. 
Ook voor frictie, maar meestal valt 
het kwartje de goede kant op. Dat 
vind ik zo leuk aan theater! Ik was 
onder de indruk van het vertrou-

wen dat ik meteen kreeg, ook al 
ben ik de jongste.’

De kunst van samen
‘Het maakt zo trots dat je dit sa-
men doet voor en door de wijk’, 
vertelt Carla. ‘Mét het bestuur, 
kernteam en coördinatoren. Maar 
ook heel veel acteurs, koks, bou-
wers, flyer-verspreiders. Alleen de 
productieleider wordt betaald, en 
we zoeken ook altijd samenwer-
king met ondernemers en organi-
saties in de wijk. In verband met 
budget lenen we spullen, maken 
dingen zelf, bezoeken kringloop-
winkel het Kraayenest, of regelen 
iets voor chocomel.’

Carla: ‘Hoe koud het ook is, het is 
het meest warme wat ik ooit heb 
meegemaakt! Het voelt alsof het 
park van ons is. En dan komen 
de eerste mensen en komt de 
adrenaline. We krijgen vleugels, 
met z’n allen. We hebben er we-
kenlang naartoe gewerkt, samen 
gerepeteerd. Na zo’n weekend 
moet ik huilen van ontlading!’’ 
En nog lang daarna wordt ze aan-

gesproken door mensen in de 
wijk. ‘Het is echt heel bijzonder.’

De finale
Een kerstverhaal is natuurlijk niet 
compleet zonder een kindeke. Met 
ervaring uit eerdere edities legt 
Carla uit dat in een weekend wel  
zes tot acht baby’s met hun kers-
verse ouders meedoen voor de 
slotscène. ‘Ze worden met veel 
warmte verzorgd.’

Het publiek vindt de baby natuur-
lijk magisch met alle lampjes er 
omheen. ‘Maar ook als moeder 
geloof ik dat het heel bijzonder is 
om daar te zitten met al die ver-
wonderde koppies,’ zegt Carla.

Doe je mee? 
We sluiten graag af met de oproep 
dat er tot het laatste moment al-
tijd mensen nodig zijn om het bij-
zonder te maken en er zijn altijd 
baby’s nodig, ook dit jaar! Of mis-
schien volgend jaar? 

Kijk op de website: 
www.kerstinhetjulianapark.nl. 

Kom je ook kijken op zaterdag 17 of zondag 18 december 2022?
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Al Amal actief in Zuilen

Al Amal is een Utrechtse organisatie voor be-
woners die niet altijd op eigen kracht hun weg 
in Nederland weten te vinden. Elke woens-
dagochtend houden zij een laagdrempelig 
spreekuur voor bewoners die moeite hebben 
met het begrijpen van hun administratie. Ze 
spreken verschillende talen, zodat ze ieders 
vraag zo goed mogelijk proberen te begrijpen 
en beantwoorden. Iedereen is welkom!

Al Amal betekent in het Arabisch ‘hoop’; de hoop 
dat de positie van bewoners met een migratie-
achtergrond in de Nederlandse samenleving ver-
betert. Dit is meteen onze doelstelling. We zetten 
ons in om het welzijn van bewoners te verbete-
ren, met name op het gebied van gezondheid, 
opvoeding, (sociale) veiligheid en praktische 
hulpverlening. We organiseren daarvoor ver-
schillende programma’s die aansluiten bij de be-
hoeften van bewoners. Al Amal bestaat uit dertig 
medewerkers en 76 vrijwilligers. Per jaar worden 
meer dan duizend bewoners geholpen.

Inloopspreekuur
Elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
Bibliotheek, Zwanenvechtlaan 4
Vragen? Bel coördinator Ine Smeets: 
06-4266 0019 

www.al-amal.nl • info@al-amal.nl

Doen wat nodig is



Zo is Zuilen 15

 Foodjournalist Laura Kool: 

‘Basecamp: lekker lunchen  
 voor harde werkers!’ 

Basecamp
Nijverheidsweg 16A
3534 AM Utrecht
www.campuswerkspoor.nl/basecamp  

Op een donderdag is mijn doch-
ter vrij van school en heb ik zin 
om met haar te gaan lunchen. 
Wij houden van buffetten, dus 
kiezen we voor Basecamp. Dit 
bedrijfsrestaurant van Campus 
Werkspoor biedt van maandag 
tot en met vrijdag tussen 11.30 
en 13.30 uur een uitgebreid 
lunchbuffet aan. Dit trekt veel 
mensen aan die werken in een 
van de twintig verschillende be-
drijven van de campus. De druk-
te zorgt voor gezelligheid, maar 
ook voor een rij bij het buffet. 

Wat schaft de pot?
Er is voor elk wat wils: van luxe 
broodjes tot volkoren boterham-
men. Ik zie veel beleg: vijf soorten 
kaas (waaronder een veganvari-
ant), een ruim aanbod vleeswa-
ren, chocoladepasta, hagelslag, 
vier verschillende huisgemaakte 
spreads, zoals kipkerriesalade 
en verse guacamole, een ooster-
se zoete aardappelsoep en twee 
maaltijdsalades met onder andere 
tonijn, aardappel en rode ui. Voor 
ons natje kunnen we kiezen uit 
een verse smoothie, fruitwater of 
‘gewoon’ melk. Voor 10 euro per 
persoon mag je pakken wat je wilt. 

Gezellige sfeer
Groepjes collega’s kletsen, lachen 
en eten met elkaar. Erg gezellig, 
maar een werkcultuur overheerst. 
Wat we verder zien, zijn mensen 
die aanwezig zijn bij een training, 
workshop of ander event in een 
van de zalen boven het restau-
rant. Het is natuurlijk ideaal als er 
dan in de pauze zo’n buffet voor je 
klaarstaat. Vandaag is het regen-
achtig en druilerig, maar op mooie 
dagen kan je ook met je bordje in 
de binnentuin of op het terras aan 
de voorkant zitten. 

Voor 10 euro per 
persoon mag je 
pakken van het 
lunchbuffet wat 
je wilt 

Conclusie
Aan het verse eten ligt het niet, 
maar ik denk niet dat we als ‘bui-
tenstaander’ nog eens naar Ba-
secamp zullen gaan. Gezien de 
populariteit onder lunchende wer-
kenden zullen wij ook niet gemist 
worden. Ben je in de buurt, dan is 
het leuk om eens een lunchbuf-
fetje mee te pakken, maar voor 10 
euro* per persoon lunch ik liever 
thuis. 

Wel heb ik een leuke plek leren 
kennen voor het huren van een 
werkruimte. Ook is Basecamp een 
fijne locatie voor een zakelijke af-
spraak, al was het maar vanwege 
de uitstekende bonenkoffie.  

*Huurders van de Campus betalen 
7,50  euro voor hun werknemers.   
Alleen voor externe gasten is de  
prijs 10,00 euro. 
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De naamgever van deze straat, Dr. Johannes 
Theodoor de Visser, werd geboren te Utrecht op 
9 februari 1857 en overleed op 14 april 1932 te  
’s Gravenhage. Hij was een vooraanstaand 
CHU-politicus en Nederlands eerste minister van 
Onderwijs. In Zuilen werd ook een school naar 
hem genoemd, de Christelijke Lagere School aan 
de Daalseweg.

De bewoners van de negentien huizen die nog net 
voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wer-
den opgeleverd, hebben zich niet zodanig geroerd in 
de oorlog dat daar vermeldenswaardige herinnerin-
gen over geschreven kunnen worden. Heel beschei-
den komen we de Minister de Visserstraat nog wel 
tegen in de herinnering van een bewoonster ‘om de 
hoek’:

In een tijd dat er zo slecht aan eten te komen is, 
ontkom je blijkbaar niet aan zwarte handel. Er blij-
ven altijd mensen die gewetenloos profiteren van de  
ellende van anderen. Daartegen werd wel zoveel mo-
gelijk opgetreden. Mevrouw Norberhuis woonde in 
de Luit Blomstraat. Zij vertelde dat daar regelmatig 
een NSB’er uit de Minister de Visserstraat kwam. ‘Hij 
werkte bij de voedselvoorziening en op jacht naar 
zwarthandelaren nam hij regelmatig eten in beslag. 
Dan kwam hij in de straat met zijn bakfiets en floot 
op zijn vingers. ‘We hebben weer wat,’ riep hij dan en 
deelde al het eten uit. Hij kon niet tegen de armoede 
en gaf het zomaar weg.’

In de Minister de Visserstraat is enige vernieuwing 
in bouwwijze toegepast ten opzichte van eerdere 
bebouwingen in Zuilen. Zo werden de voorgaan-
de straten dikwijls voorzien van een winkel ‘op de 
hoek’. Daarin kwam verandering door verbeter-
de mobiliteit en ander koopgedrag van de klanten.  
Begin vorige eeuw kwamen dagelijks de groente-
boer, melkboer en bakker langs de deur. Het aanbod 
groeide, mensen konden (en wilden) steeds vaker 
een keuze maken uit een groeiend assortiment en 
kwamen daarvoor vaker naar de winkel. Die winkels 
zaten toen nog vrijwel allemaal ‘op de hoek van de 
straat’, dus moest de klant lopen van de ene naar de  
andere hoek. Dan is het samenvoegen van diverse 
winkels tot een ‘winkelstrip’, zoals aan de Minister 
Talmastraat gedaan is, een grote stap vooruit.

In de Minister de Visserstraat vonden we op de hoek 
met de C. Smeenkstraat toch nog één winkel, de 
melkhandel van de heer Van Drie.

j

Minister de Visserstraat
TEKST WIM VAN SCHARENBURG FOTO HET MUSEUM VAN ZUILEN

Een stukje 
geschiedenis 
van Zuilen
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Meer weten over Zuilen: 
www.museumvanzuilen.nl
Schaverijstraat 13, 
3534 AS Utrecht

De openingstijden van het museum zijn: 
Woensdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.

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

Grote woningen aan de 
even zijde van de straat. 
Oorspronkelijk bedoeld 
als duplexwoning, maar 
volgens oud-bewoner 
Schagen nooit als zoda-
nig gebruikt.
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Stephanie Botsse (55)
Stephanie Bottse is bestuurslid van 
de Kracht van Zuilen. Ik spreek haar 
in buurthuis De Beatrix. Ze droomt 
dat deze plek ooit het kloppende 
hart van de wijk Zuilen wordt.

‘Wat de kracht van Zuilen is? De kracht 
vind ik de mensen. Je stuit elke keer 
weer op een ander initiatief. Laatst 
kreeg ik nog een uitnodiging om te 
gaan plandelen, wandelend plastic ra-
pen. Dat vind ik geweldig.’ 

‘Ik ben een beroepsbemoeial, altijd 
al geweest. Vroeger in de gemeente-
raad, in de MR op de basisschool van 
mijn kinderen en nu bij de Kracht van 
Zuilen. Ik heb gewoon over veel din-
gen een mening.’

‘De Kracht van Zuilen is een bewoners- 
initiatief dat de krachten in Zuilen pro-
beert te versterken, met projecten als 
het Burennetwerk, het Repair café en 
een wijkontmoetingsplek in het Antje 
Drijver Paviljoen. Het Repair café is 
één van de succesverhalen. Als stich-
ting willen we projecten aanjagen en 
dan hopen we dat ze overeind blijven.’ 

In de gemeenteraad maakte Stepha-
nie zich al hard voor publieke plekken 
die een afspiegeling van de wijk vor-
men. ‘Je zou wensen dat buurthuizen 
veel gemêleerder zijn en dat er een 
sterk aanbod aan activiteiten is, ook 
voor kinderen. Zo krijgen ze de kans 
om kennis te maken met alle facetten 
van de samenleving, om later opti-
maal te kunnen participeren.’

www.krachtvanzuilen.nl 

TEKST  INE SMEETS
FOTO KIM EVERSE

‘Ik ben een beroeps-
bemoeial, altijd al 
geweest’
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Op een zonnige dinsdagavond 
midden in de eerste lockdown 
deed ik mee aan een ‘bootcamp’ in 
het Julianapark. Ik keek mijn ogen 
uit. Er was een djembégroep, er 
waren mensen Afrikaans aan het 
dansen, er was een koor aan het 
repeteren. In de krijtcirkels op het 
gras zaten en lagen overal groep-
jes mensen. Er werd gevoetbald, 
badminton gespeeld, gevliegerd 
en balletje geworpen. Ouders en 
grootouders liepen met kinderen 
aan de hand langs de verrassende 
volières van de Dierenweide. De 
speeltuin was vol met jonge ge-
zinnen. Iets verderop, langs de vij-
ver, genoten mensen van de rust. 
Op een weitje was een yogagroep  
bezig. 

Op één en hetzelfde moment 
maakte ons park hier meer dan 
driehonderd mensen gelukkig. 
Door groen, rust, beweging en 
verbinding. Dat doet deze dame 
élke dag. Jong en oud, arm en rijk 
geniet van haar kwaliteiten. Wát 
een park!

Wat te doen met het 
Antje Drijver Paviljoen?
Er staat een mooi, glazen pavil-
joentje in dit prachtige park, en 
dat dreigde leeg te komen staan. 
Kracht van Zuilen-voorzitter  
Esther Kersten hierover: ‘Toen 
beheerder van het paviljoen 
Coen Mobach ons in het najaar 
van 2021 vroeg, of wij wilden  
helpen om ‘het Antje’ open te 
houden, zeiden we graag ‘ja’! We  
hebben er nu een halfjaar in  
kunnen ‘proefdraaien’. Dat was 
een hele uitdaging en niet een-
voudig voor ons. Enerzijds draai-
den we voor het eerst een onder-
neming, de kiosk. Dat was veel 
extra werk en dat viel ons niet 
mee. Anderzijds wilden we vanaf 
het begin van de huiskamer een 
welkome plek voor de hele wijk 
maken. Coen hield de kiosk open, 
en organiseerde veel kinderacti-
viteiten. Voorlezen, tienkampen, 
intieme muziekoptredens… er was 
alle weken iets te doen en het was 
absoluut een verrijking voor de 
speeltuin.’

Dankzij allerlei verbindingen met 
organisaties in de wijk, wist Kracht 
van Zuilen er ook mooie dingen 
bij te regelen. Exposities voor de 
ramen. Lazy Sunday Afternoons 
van ZIMIHC. Plantenmarktjes. 
En samen met de andere ont-
moetingspunten in de wijk een 
fantastische wijklunch voor 150 
ouderen. Inmiddels is er ook elke 
dinsdag ‘Trek in een Gesprek’, een 
sociale eettafel waarbij je voor 
een euro huisgemaakte soep kunt 
eten. En sinds oktober kun je als 
wijkbewoner elke maandagmor-
gen terecht met je vragen bij het 
Papiercafé. Op 17 en 18 december 
is ‘het Antje’ de centrale post voor 
de vrijwilligers van Kerst in het  
Julianapark.

Wil jij iets of iemand 
in beweging brengen? 

In beweging 
Esther is ook projectleider van ‘Be-
weegvriendelijke wijk Noordwest’. 
Zij bedacht dat het Antje Drijver 
Paviljoen ook de spil kan zijn in 
een nieuwe kijk op het Juliana-
park: als ‘beweeghub’. 

Passie voor het park
TEKST EN FOTO’S ADY HOITINK

Iedereen in Zuilen kent het Julianapark, die statige dame met 
haar gezonde, gulle groen.  In maart trok stichting Kracht van 
Zuilen in het Antje Drijver Paviljoen. We leerden daardoor het 
park steeds beter kennen. Ze beroert mensen, brengt ze in  
beweging of zelfs in vervoering! Hoe deze schone dame nóg meer 
mensen in beweging kan brengen, daarover gaat dit artikel.
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Esther: ‘Het park heeft mensen 
zóveel te bieden! Dat willen we 
toegankelijker maken. Daarom 
hebben we ‘het Antje’ opengesteld 
voor diverse groepen. Er zijn nu 
vijf wandelgroepen die al gebruik 
maken van het pand. Op dinsdag-
middag en zaterdagochtend een 
groep Marokkaans-Nederlandse 
ouderen. Op woensdagmiddag 
een groep die vanuit ‘De Swees’ 
van Oog voor Zuilen vertrekt en op 
dinsdag- en vrijdagochtend komt 
een groep vanuit Buurthuis Zuilen 
langs. We willen allerlei andere ini-
tiatieven die iets doen met bewe-
gen in het park, van harte uitnodi-
gen om ook te kijken wat we voor 
ze kunnen betekenen.’ 

‘Mensen voelen zich 
gezond als ze het 
gevoel hebben dat 
hun leven betekenis-
vol is’

Positieve gezondheid in Zuilen
Het park als ‘beweeghub’ zien, 
waarom zou je dat willen? Esther: 
‘Utrecht heeft de ambitie om een 
‘gezonde stad’ te zijn. Een stad die 
goed is voor ál haar bewoners. 
In onze wijk is de gemiddelde ge-
zondheid lager dan gemiddeld in 
Utrecht. Dus willen we als bewo-
ners samen met de wijkorganisa-
ties ook werken aan een gezonde 
wijk. Het park is gratis, een lust 
voor het oog en biedt voor elk 
wat wils op het gebied van groen, 

bewegen en ontspannen. Een  
belangrijke schakel dus in de ge-
zonde wijk!’

Esther vertelt dat ze in Zuilen 
werken met het begrip ‘positieve 
gezondheid’. Want gezondheid is 
iets anders dan de afwezigheid 
van ziekte. Vrij vertaald: mensen 
voelen zich gezond als ze het ge-
voel hebben dat hun leven bete-
kenisvol is. Ze ervaren mentaal 
welbevinden, ook al hebben ze 
misschien lichamelijke klachten 
of een chronische ziekte. Ook 
hebben ze het gevoel dat ze regie 
hebben over hun dagelijks leven, 
en mee kunnen doen aan de sa-
menleving. Esther: ‘Mensen kun-
nen dus niet altijd iets doen aan 
hun lichamelijke problemen. Maar 
als ze meer mee kunnen doen, 
zich kunnen ontspannen, in bewe-
ging komen en ‘bewogen worden’, 
dan kunnen ze zich wel gezonder 
voelen. Ons prachtige park biedt 
daarvoor veel gelukzalig groene 
ruimte. Daarvan kun je alleen ge-
nieten, maar ook samen met an-
deren.’ 

Hallo Buurt, Hallo Buur!
Wat helpt dus bij een gezonder 
leven, vitaler en met minder pijn 
en ongemak? Meedoen, je ver-
bonden voelen, je kunnen ont-
spannen, in beweging komen. On-
der de noemer Hallo Buurt, Hallo 
Buur! opent het project ‘Beweeg-
vriendelijke wijk’ een beweeg-
knooppunt voor 55-plussers in het 
Antje Drijver Paviljoen. Op dinsdag 
15 november zijn de feestelijke  
openingsactiviteiten. Vanaf dan 

worden er elke dinsdagmorgen 
diverse activiteiten aangeboden 
en is er ruimte voor gezelligheid. 
Voor wie wil, is er een kop huisge-
maakte soep voor een euro om 12 
uur.

Esther: ‘We hopen dat steeds 
meer mensen willen bijdragen 
aan de activiteiten. Op de dinsdag-
ochtend voor 55-plussers. Maar 
ook op andere momenten, voor  
andere groepen. Wil je tai chi  
geven of falung gong? Ben je een 
wandelcoach of yogaleraar die er 
iets wil doen? Of zou je natuur-
wandelingen willen organiseren? 
De biodiversiteit van het park is 
fantastisch. Laat je niet afschrik-
ken door het koude seizoen. Wil 
jij iets of iemand in beweging 
brengen? Ook andere ideeën zijn 
welkom; wat te denken van koek 
en zopie op besneeuwde dagen 
of een snertmiddag? Of een ener-
giespreekuur? Groene speurtoch-
ten en lezingen? Een boekenclub 
of een filosofiegroepje? We leggen 
graag de groene parkloper voor je 
uit!’

OPROEP VAN ANTJE
Om het paviljoentje het hele jaar 
open te houden voor de wijk, wil-
len we terug naar hoe het allemaal 
begon: met een groep enthousias-
te vrijwilligers de huiskamer open-
houden. Wil jij als gastvrouw of 
gastheer een dagdeel helpen met 
warmte bieden, kannen koffie en 
thee, warme choco en een tosti? 
We zoeken zowel mensen voor 
door de week als in het week-
einde. Ook bij het papiercafé op 
maandag zoeken we nog vrijwilli-
gers. Iets voor jou? 

Neem dan contact op met: 
adp@krachtvanzuilen.nl 
of bel 06-5513 7717 

Wil je weten waar je terecht 
kan in de wijk? Kijk voor een 
overzicht van de buurthuizen 
en inloopspreekuren op:
www.zoiszuilen.nl/socialekaarten
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Wilmie van Zijl zet zich al jaren in voor de 
cliëntenraad van Careyn. Samen met de andere 
leden behartigt zij de belangen van de bewoners 
van de Utrechtse zorgcentra Nieuw Tamarinde, 
Warande en Buitenhof. ‘De bewoners een stem 
geven; dat vind ik het allermooiste om te doen.’

Wilmie is destijds in de cliëntenraad gegaan om 
zich nuttig te maken en actief te zijn, vertelt ze. Zelf 
woont ze in zorgcentrum Warande en ze wilde graag 
meedenken en adviseren over onderwerpen die de 
bewoners aangaan. ‘Minimaal een keer per maand 
komen we als cliëntenraad bij elkaar om de lopende 
zaken te bespreken en periodiek is er overleg met 
de manager zorg’, vertelt Wilmie. ‘Vooraf krijgen we 
de vergaderstukken en tussentijds is er natuurlijk 
ook contact met elkaar.’ Belangrijk aandachtspunt is 
de communicatie van Careyn met de cliënten, vooral 
in de afgelopen coronaperiode. Ook speelt een en 
ander zich af achter de schermen, werkzaamheden 
waarvan de cliënt niet direct de resultaten ziet. 
‘We hebben tijdens corona een enquête gehouden 
onder bewoners om te horen hoe het ging en hoe 
ze de zorg hebben ervaren’, zegt Wilmie over haar 
werk. Al met al is zij ongeveer tien uur per maand 
bezig met de cliëntenraad. ‘Zelf leer je er ook van,’ 
stelt Wilmie. ‘Mooi is ook dat we het echt samen met 
elkaar doen.’ 

Bewoners
Het contact houden met de bewoners is natuurlijk 
een belangrijk onderdeel van haar werk voor de  
cliëntenraad. ‘Tijdens corona was dat lastig, nu gaan 
we dat weer meer gewoon doen zoals vroeger’, 
aldus Wilmie. ‘We zijn bij de huiskameroverleggen 
of we zijn bij een maandborrel. Zo blijven we op de 
hoogte van wat er speelt en leeft onder bewoners. 
Als de bewoners daarvoor toestemming hebben 
gegeven bel ik ook met hen en ga ik af en toe eens 
langs.’

Inspraak
De cliëntenraad heeft instemmings- en adviesrecht 
over allerlei onderwerpen. ‘Zo hebben we een 
stem in het inrichten en opzetten van de 
cliëntmedezeggenschap en wordt nu 
gewerkt aan het nog beter kunnen 

behartigen van de belangen van de bewoners in 
de locaties van onze raad’, vertelt Wilmie. ‘Het is 
mooi om daarover mee te denken. Ook waren we 
nauw betrokken bij de nieuwbouw van Buitenhof en 
praatten toen mee over onder andere de inrichting 
en de kleuren. Maar ook over het verbeteren van de 
maaltijden voor bewoners hebben we meegedacht. 
Dat is natuurlijk ook belangrijk voor bewoners.’

‘Je inzetten voor de belangen en het welzijn van  
bewoners van Careyn is heel dankbaar werk en ook 
interessant om te doen. Het zou geweldig zijn als er 
mensen zijn die nu zeggen: nou, dat is ook wat voor 
mij, daar kan ik mijn steentje aan bijdragen. Ik zou 
zeggen: schroom niet, gewoon doen!’

Leden gezocht voor de cliëntenraden
Careyn  Utrecht  Stad  zoekt  leden  voor haar  
cliëntenraden. Het gaat om leden voor alle  
cliëntenraden van alle Utrechtse locaties. 

Bent u bewoner of cliënt van Careyn, een naaste, 
een familielid of heeft u affiniteit met een locatie 
bij u in de buurt? Dan zijn wij op zoek naar u. 
Als cliëntenraadslid kunt u zich inzetten voor de 
medezeggenschap van onze bewoners en cliënten. 
Het is een waardevolle manier om bij te dragen aan 
hun kwaliteit van zorg en welzijn.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de 
cliëntenraden? Heeft u een idee dat in het belang 
is van de bewoners van een zorglocatie? Denkt u er 
over om lid te worden en uw kennis en 
vaardigheden in te zetten? Neemt u dan contact op 
met Ginelle Bekker, ambtelijk secretaris van  
cliëntenraden Utrecht Stad. Ginelle werkt op 
maandag, dinsdagochtend en donderdag en is 
bereikbaar via mail: 
clientenraden.utrechtstad@careyn.nl 
of telefoonnummer: 06-8279 7438.

Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming 
die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van 
haar bewoners en cliënten. Voor meer informatie over 
de locaties in Utrecht Stad, zie www.careyn.nl.

Leden gezocht voor de 

cliëntenraden 
van Careyn Utrecht Stad

ADVERTENTIE
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Rob van Elk (60) zit al 37 jaar met 
zijn Tabakspeciaalzaak op De  
Lessepsstraat. In 1983 begon 
Rob met een bloemenzaak op de 
Van Egmondkade. Hij is nu bijna  
veertig jaar ondernemer.
 
‘Ik ben in hart en nieren een zelfstan-
dig ondernemer. Ik ben jong begon-
nen. In mijn tijd moest je nog toe-
stemming vragen aan de koningin als 
je voor je 21e  een eigen zaak wilde  
starten. Mijn buurvrouw had een  
tabakswinkel en ging met pensioen 
en ik besloot om haar zaak voort te  
zetten.’

Naast tabak verkoopt Rob ook lotto-, 
kras- en staatsloten. Hij heeft ook 
een Western-Union kantoor waar 
mensen geld over kunnen maken 
naar het buitenland.

‘In coronatijd ben ik gestopt met 
de pasfoto-service en overgestapt 
naar een afhaalpunt voor pakket-
ten.  Inmiddels gaan er gemiddeld 
10.000 pakketten per maand over 
mijn toonbank. Heel veel pakketten  
komen via Vinted, een in- en ver-
koopsite van tweedehands artikelen.’

‘Wonen in Zuilen vind ik geweldig. Ik 
ga nooit meer uit Zuilen weg. Het is 
een fijne volksbuurt. Ik ken hier veel 
mensen die al twintig of dertig jaar in 
Zuilen wonen. ‘

Rob gaat het feit dat hij in januari 
2023 al veertig jaar ondernemer in 
Zuilen is, vieren met zijn vrouw. Ze 
gaan een reisje naar Lapland maken. 
 
Tabakspeciaalzaak De Lesseps
De Lessepsstraat 59
3553 RJ Utrecht
030-244 43 33

FOTO JEROEN KNEVEL
TEKST  BEPPIE SPRUIT

‘Zuilen is een fijne 
volksbuurt, ik ga hier 
nooit meer weg’
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Deze keer maak je meer 
kans om de bloemen te 
winnen als je:
• weet waar deze muur- 

schildering is te vinden;
• iets kan vertellen over de 

Handwerkklas van zuster 
Joachima;

• weet in welk nieuwsblad 
dit heeft gestaan;

• iets kan vertellen over de 
Zuilense broodbakkers 
‘Molenbeek’ en de  
‘Kampioen’.

ADVERTENTIES

030 - 737 02 02   sensuitvaarten.nl

Raad het plaatje
Voor een bloemetje!
;

Zuilens nieuws 
www.zoiszuilen.nl

TEKST EN FOTO  BEPPIE SPRUIT

Oplossing van de vorige keer: 
De muurschildering aan de St. Jo-
sephlaan, hoek Geraniumstraat 
bij station Zuilen. De wielrenner 
op het schilderij is Michel Stolker. 

Rob Binnendijk heeft de ‘Raad 
het plaatje’ gewonnen, zijn vrouw 
Dineke neemt de bloemen en het 
Zuilen-tasje in ontvangst. 

Lichtjesavond Begraafplaatsen 18 december
Op Lichtjesavond herdenken we geliefden die zijn overleden. De 
begraafplaatsen zijn dan verlicht met fakkels en er branden vuren. 
Er staat een grote kerstboom. Er is iets warms te drinken. Iedereen 
krijgt een kaars om op het graf of thuis te branden. Een koor en 
een muziekband maken de sfeer compleet. Iedereen is welkom!

Zondag 18 december, 16.00 – 18.00 uur
Begraafplaats St Barbara (Prinsesselaan 2) 
Begraafplaats Tolsteeg (Maansteenweg 1) 
Begraafplaats Daelwijck (Floridadreef 11)

Mail je oplossing met je naam, telefoonnummer, adres naar: zoiszuilenblad@krachtvanzuilen.nl 

Wij zoeken collega’s! 
Creatief en zinvol werk op BSO De Stins of 

BSO Margriet. Flexibel werken of vast? 
We kijken samen wat past!  

www.werkenbijkindencoludens.nl
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‘Ik wilde graag meer ouders de 
school in krijgen’, zegt Dieneke 
Dijkstra, intern begeleider bij de 
Prinses Margrietschool. ‘Het is 
namelijk zo fijn om mét ouders 
allerlei zaken te bespreken. 
Dat kan gaan over gezond eten, 
tv kijken, bijles, de citotoets, 
noem maar op.’ 

En zo ontstond het Oudercafé bij 
de Prinses Margrietschool. Hier 
komen één ochtend in de week  
ouders bij elkaar. Vaak komt er ook 
iemand langs die iets te vertellen 
heeft wat de ouders interessant 
vinden. Vandaag is dat logopedist 
Natalie Moekasan van Logopedie-
praktijk Zuilen. Het gaat over hoe 
je je kind het best kunt helpen als 
je kind meertalig opgroeit. 

Kinderen tot vier jaar spreken 
thuis vaak de moedertaal van 
de ouders. Fatima, een van de  
moeders, legt uit dat zij vanaf het 

begin zoveel mogelijk Nederlands 
sprak met haar dochter. Zelf is 
ze met het Berbers opgegroeid 
en haar man met Arabisch. Hun 
dochter spreekt alleen Neder-
lands. ‘Dat is wel lastig als we naar 
familie in Marokko gaan, dan kan 
ze hen niet verstaan.’ 

Volgens logopediste Natalie is het 
niet erg als kinderen met meer ta-
len thuis opgroeien. ‘Als je maar 
de taal van je hart gebruikt’, zegt 
ze. Daarmee bedoelt ze de taal 
die je zelf het beste spreekt. ‘Want 
die spreek je foutloos, dus krijgt je 
kindje ook een goed taalsysteem 
in het hoofdje. En met een goed 
taalsysteem leert je kind vanzelf 
vlug genoeg andere talen spre-
ken.’

Merve Kocak, begeleider voor 
kinderen, legt uit dat zij kinderen 
onder andere helpt met lezen. ‘Als 
het in het Nederlands niet goed 

lukt, lees ik het eerst voor in het 
Turks. Dan snappen kinderen wat 
er bedoeld wordt en kunnen ze 
daarna de Nederlandse woorden 
beter begrijpen.’

De aanwezige moeders zijn blij 
met het Oudercafé. Niks moet, je 
bent vrij om te komen en te gaan. 
Het aantal ouders groeit, merken 
Dieneke en Merve. ‘Maar meer  
ouders zijn altijd welkom.’

Het Oudercafé van de Prinses 
Margrietschool is op maandag -
of dinsdagochtend van 08.30 – 
10.00 uur. Wil je meer hierover 
weten? Neem dan contact op met 
Dieneke Dijkstra:
Dieneke.Dijkstra@spoutrecht.nl 
of kom even langs bij de school. 

TEKST EN FOTO MARGA SUTHERLAND  

Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl

Oudercafé bij de Prinses Margrietschool

Van links naar rechts: Elif Özbidak (bezoeker Oudercafé) en medewerkers van 
het Oudercafé Merve Kocak, Dieneke Dijkstra en Carmen Bras.
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Behoud de rust in het Zuilense natuurgebied 

Eens was hier een rustig bos

met wandelaars en joggers

een groot groen veld was hier

de boer, hij sneed er sappig gras en 

voerde het aan de liefste koeien van de wereld, 

waar wij de melk van dronken, 

zo kwamen zij de winter door.

Je zag er hazen, haviken, kieviten, vleermuizen, 

soorten die beschermd worden. Het schuwe 

eekhoorntje gooide er de remmen los, 

begroef er eikels in de grond, 

at van paddenstoelen.

Nu stichten mensen vuur in het park

de rook van de kool en verbrande worsten

hangt nog uren in de straten rondom.

Een snelle e-bike rijdt je van de sokken

want er is meer asfalt bij gekomen

dat snijdt het bos nu dwars doormidden.

Etensresten, peuken verrotzooien

alle wandelpaden en brommers scheuren 

af en aan. En elke nacht wordt er gedeald.

Eens was hier een rustig bos.

GEDICHT INEKE WINNIPS

FOTO JEROEN KNEVEL

Kijk voor actueel nieuws op 

www.zoiszuilen.nl


