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Waar blijft de zon? 
Wat een lange winter is dit zeg! Ik hunker naar het voorjaar, kom maar 
op met de zon! Toch is het voorjaar gelukkig al op veel plekken te zien, 
want veel katjes bloeien al en de krokussen komen al stiekem op. De 
knoppen van de camelia en de klimhortensia staan al een tijdje op 
springen. En ik heb de eerste vlinder al gespot. 

Wij hebben weer een prachtig magazine voor jullie gemaakt. Met een 
uitgebreid overzicht op de middenpagina’s voor wie meer wil doen met
minder geld. Je vindt op deze bladzijdes alle buurtspreekuren en spaar-
kringen. En een pagina verder staan alle kringloopwinkels op een rij. 
Doe er je voordeel mee!

Naast de vaste rubrieken, vind je in dit nummer ook een mooi artikel 
over het Taalcafé, een artikel over de eerste duizend dagen van kleine 
Zuilenaartjes en een artikel over de toekomst van Sportpark Zuilen.  
Fotograaf Cas vertelt over zijn werk en veel mensen uit de wijk worden 
weer uitgelicht.

De website van ‘Zo is Zuilen’ is vernieuwd en je kunt nu zelf agenda- 
onderdelen plaatsen op www.zoiszuilen.nl. En tips voor het maga-
zine zijn ook altijd welkom. Ken jij een wijkbewoner die weleens in het  
zonnetje gezet mag worden? Heb je mooie Zuilense onderwerpen waar 
we een keer aandacht aan kunnen besteden? 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! Mail al je tips 
naar: zoiszuilenblad@krachtvanzuilen.nl
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Sunita Chote (53)
Sunita is teamcoördinator van 
Buurtwerkkamer De Verbin-
ding en al jaren actief in Zuilen. 
‘Toen ik hier zes jaar gele-
den kwam werken, kreeg ik 
te horen: ‘Maak je borst maar 
nat, want Zuilenaren zijn heel  
kritisch’. Maar het viel me alles 
mee. Mensen zijn lekker direct, en 
dat is oké.’

‘De Buurtwerkkamer op het Zwanen- 
vechtplein is er voor en door bewo-
ners. Het is een buurthuis maar ook 
een laagdrempelige plek waar men-
sen geactiveerd kunnen worden. Bij 
ons staat de voordeur altijd open, 
omdat dat uitnodigt om binnen te  
lopen. Ons motto is: ‘iedereen kan 
iets wat een ander niet kan’.’ 

‘Wat we ook doen, persoonlijke aan-
dacht is bij ons het belangrijkste.  
Hierdoor zie je dat mensen die hier 
binnenkomen, grote stappen maken 
door coaching en dat ze hun eigen  
talenten (her)ontdekken. Soms komen 
ze binnen met een paar uurtjes vrij-
willigerswerk en groeien ze uit tot 
een drijvende kracht of ze stromen 
door naar betaald werk. Dat zijn al-
lemaal bewoners uit de wijk. Soms 
spreekt iemand zijn zorgen uit over 
een bewoner, en dan beginnen wij 
met een praatje met die persoon. 
Dat kan al voldoende zijn.’ 

Buurtwerkkamer De Verbinding is er 
voor alle bewoners. ‘Wij zijn niet doel-
groepgericht. Onze kracht is de war-
me ontvangst, de formulierenhulp, 
coaching naar werk en persoonlijke 
groei en veel ondersteuning op basis 
van ervaringsdeskundigheid. En daar 
zijn we heel trots op!’ 

De Verbinding 
Zwanenvechtplein 11
030-221 8808.
Sunita Chote: 06-3084 5134
sunita@buurtwerkkamer.nl
Open: ma t/m vr 10.00-17.00 uur

FOTO KIM EVERSE
TEKST INE SMEETS

‘Bij ons staat de 
voordeur altijd open, 
omdat dat uitnodigt 
om binnen te lopen’
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Maar de basis blijft natuurlijk al-
tijd bij jou thuis. Veel praten tegen 
je kindje is essentieel. Weet je niet 
wat je moet zeggen? Benoem ge-
woon wat je doet: ‘We gaan nu de 
trap op voor een schone luier.’ 

Als je zelf niet goed Nederlands 
spreekt, is het helemaal niet erg 
als je je moedertaal gebruikt. Het 
is veel belangrijker dat je kind goe-
de zinnen hoort, en de betekenis 
van veel woorden leert kennen. 
Kleine kinderen zijn zó goed in het 
leren van taal, dat ze ook meerde-
re talen tegelijk kunnen leren.
Voorlezen is altijd goed. In de  
Bibliotheek Zuilen zijn prenten-
boeken en kinderboeken in vele 
talen te leen. Tot achttien jaar is 
het abonnement gratis. Via het 
leuke project van de Voorlees- 
express komen Nederlandstalige 
vrijwilligers gratis voorlezen.

Oudergroepen en vragen

Centering pregnancy: 
Verloskundigenpraktijk Doula 
organiseert bijeenkomsten van 
groepen vrouwen die tegelijker-
tijd zwanger zijn. 
www.verloskundigendoula.nl. 

Mamaklup: 
Elke dinsdag van 9.30-11.00 uur 
in Bij Bosshardt, Prinses Mar-
grietstraat 22. Informatie: Vanes-
sa van Egeren, 06-3981 8541.

M/V Oudercafé: 
Elke twee weken op vrijdag van 
10.00-11.30 uur in Buurthuis 
Zuilen, Sint-Ludgerusstraat 251. 
Informatie:
Eefje 06-1819 5081 of 
Leonie 06-4171 8125.

(Ma)maatjesproject De eerste 
duizend dagen van een kind: 
Vrijwilligers en geïnteresseerden 
kunnen bellen of mailen met 
Bouchra Margoum van Al Amal, 
06-3435 3173, 
b.margoum@al-amal.nl.

Centrum Jeugd en Gezin:
Van Hoornekade 25. 

Buurtteam Jeugd en Gezin:
Buurthuis Zuilen, 
Sint-Ludgerusstraat 21.

Voorleesexpress: 
info@voorleesexpress.nl
030 - 760 0424 
www.taaldoetmeer.nl/wat-doen-
we/activiteiten-jeugd

Laura Kool

‘Een kindje dat tijdens de 
eerste duizend dagen te 
weinig of slechte 
voeding krijgt, zal niet 
zijn of haar volle 
mogelijkheden 
bereiken’

De eerste duizend dagen 
van een kleine Zuilenaar 

Rondom zwangerschap, geboorte 
en opgroeien van de Zuilenaartjes 
zijn veel mensen actief. Zij werken 
samen in het geboortenetwerk. 
Dat zijn onder meer verloskun-
digen, huisartsen, logopedisten, 
wijkverpleging, oudergroepen, 
scholen en ook diëtisten. Samen 
zetten ze zich in voor een goede 
start. We spraken met één van 
hen, diëtiste Laura Kool. Haar 
praktijk Novita is gespecialiseerd 
in zwangerschap, jonge kinderen 
en coeliakie (overgevoeligheid 
voor gluten). Zij adviseert zwange-
re vrouwen over goede voeding. 
We vragen haar waarom de eerste 
duizend dagen zo belangrijk zijn.

Bonsai
Laura: ‘Ken je een bonsai boom-
pje? Wist je dat het zaadje van zo’n 
miniatuurboompje exact hetzelf-
de is als die van een enorme dik-
ke veertig meter hoge boom? De 
bonsai blijft klein doordat je hem 
heel weinig voeding geeft. Nét ge-
noeg om iets te doen, maar te wei-
nig om zijn volle potentieel te be-
nutten. Dit principe geldt ook voor 
een mensenleven. De gezondheid 
van een baby hangt ook af van wat 
de moeder eet. Een kindje dat tij-
dens de eerste duizend dagen te 
weinig of slechte voeding krijgt, 

zal niet zijn of haar volle mogelijk-
heden bereiken. Het kan kleiner  
blijven of de organen kunnen 
kwetsbaarder zijn.’ 

Voedingstips van Laura 
Laura heeft vier tips voor zwange-
re vrouwen:
1. Eet veelzijdig. Je zwanger-

schap is geen goede tijd om 
een dieet te gaan volgen, ten-
zij je dat moet van je huisarts.

2. Gebruik supplementen. Art-
sen adviseren élke vrouw om 
foliumzuur en vitamine D te 
slikken. En soms is extra ijzer 
of een DHA supplement no-
dig. DHA is een vetzuur dat 
helpt bij de aanleg van de her-
senen. Als je nooit vis eet, kan 
je daar een tekort aan heb-
ben.

3. Geen idee wat jij nodig hebt 
tijdens de zwangerschap? 
Kijk dan op de website:  
www.voedingscentrum.nl

4. Ben je onzeker, maak dan een 
afspraak met de diëtist. In je 
basisverzekering wordt een 
aantal gesprekken met de di-
etist vergoed.

Goed netwerk
Voor iedereen is het fijn om een 
goed sociaal netwerk te hebben. 

Maar voor jonge ouders maakt 
het een wereld van verschil! In je 
netwerk vind je ervaring, kun je je 
ei kwijt, hoor je hoe anderen het 
doen, krijg je (h)erkenning. Daar-
naast is het ronduit praktisch, zo-
als voor het ruilen of overnemen 
van spullen. We zetten een paar 
handige tips op een rij voor (aan-
staande) ouders in het kader hier-
naast.Maar denk ook aan zwan-
gerschapsgym in je eigen wijk: je 
ontmoet er andere ouders.

Taalontwikkeling
Wist je dat jonge kinderen min-
stens zoveel van elkaar kunnen 
leren als van volwassenen? Dat 
komt doordat ze elkaar nadoen, 
en veel vaardigheden oefenen als 
ze samen spelen. Dus een kind dat 
vaker andere kinderen ziet, bij je 
buren, kennissen of op de crèche, 
heeft daar veel aan. 

Als het belangrijk is voor de 
taalontwikkeling van je kind, geeft 
het consultatiebureau een voor-
schooladvies. Daar kan je kindje 
naar toe vanaf de leeftijd van 2,5 
jaar voor maximaal zestien uur 
per week. In Zuilen zijn acht voor-
scholen bij de basisscholen. Voor 
mensen met een U-pas is de voor-
school gratis. 

FOTO BORIS SCHMIDT TEKST  LAURA KOOL, ADY HOITINK, EN MARGA SUTHERLAND

Elk jaar worden er meer dan zeshonderd Zui-
lense baby’s geboren. De eerste duizend dagen 
van deze baby’s zijn heel bepalend voor gezond-
heid en welzijn in de rest van hun leven. Dat is  
geteld vanaf het moment dat het kindje verwekt 
wordt, tot de tweede verjaardag. Wat komt er  
allemaal kijken bij een goede start? 
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taal. Sommige Nederlanders vin-
den Nederlands niet mooi, zeggen 
ze. Ik snap dat niet, ik vind het juist 
een prachtige taal.’

Als een van de laatsten komt vrij-
williger Pauline (37) binnen. Pau-
line woont in Zuilen en komt hier 
elke week. ‘Ik hou van taal en 
vind het daarom leuk om mensen 
daarmee te helpen. Taalcafé is 
voor iedereen toegankelijk. Het is 
geen les, je krijgt geen huiswerk. 
Als je eenmaal komt, hoef je niet 
elke week te komen. Het gaat hier 
echt om het oefenen. Ik bak graag, 
dus ik neem elke week wat lekkers 
mee voor bij de koffie. Dat waar-
deren ze hier.’ Ze wijst naar de bak 
verse cupcakes op tafel. 

‘Ik wil mijn Nederlands verbeteren 
zodat ik een baan kan zoeken’, 
vertelt Victoria (40) uit Oekraïne tij-
dens het voorstelrondje. Ze woont 

nu vijf jaar in Nederland. ‘En zodat 
ik met mijn kinderen kan praten. 
Mijn dochtertje van drie praat nu 
al beter Nederlands dan ik. Ik vind 
Taalcafé leuk, het geeft mensen 
de mogelijkheid om te praten en 
te oefenen.’ 

Ook de Turkse Karam (18) heeft 
een duidelijk doel. ‘Ik wil dit jaar in 
september beginnen met de stu-
die Medisch Laborant. De lessen 
zijn in het Nederlands, daarom wil 
ik dit jaar mijn B2-examen halen.’ 
Volgens Pauline hoeft hij zich daar 
geen zorgen over te maken. ‘Ka-
ram was hier afgelopen oktober 
voor het eerst en verbeterde snel 
in die korte tijd. Het is mooi om te 
zien hoe iedereen vooruitgaat.’

Vriendelijk en geduldig
Na een pauze met koffie en een 
cupcake wordt er in kleine groep-
jes verder gepraat. Zo vliegen twee 

uur voorbij. Wat Kamil (30) uit Tur-
kije zo fijn vindt aan Taalcafé? ‘We 
zijn hier vriendelijk tegen elkaar. 
Iedereen is hier om te leren en is 
heel geduldig. Het is daarom he-
lemaal niet spannend om hier te 
komen.’ Tegenover hem zit Lidiia 
(48), die tien maanden geleden 
uit Oekraïne vluchtte. Als we naar 
haar leeftijd vragen, moet ze even 
nadenken. ‘Ik vind getallen nog 
lastig in het Nederlands, en ook 
zeggen hoe laat het is. Ik leer hier 
veel. Als ik het ‘Zo is Zuilen’ maga-
zine krijg, lees ik het meteen. Dat 
is handig om mijn Nederlands te 
oefenen.’

Taalcafé
Elke vrijdag van 9.30-11.30 uur 
Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4

Elham

‘Iedereen die wil, 
mag binnenlopen,
 je hoeft je niet 
aan te melden’

‘Ik vind Taalcafé leuk, 
het geeft 
mensen de mogelijk-
heid om te praten en 
te oefenen’ 
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Mensen ontmoeten, gezellig 
kletsen bij een kop koffie en on-
dertussen je Nederlands verbe-
teren? Bij Taalcafé kan het. Elke 
vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in 
Bibliotheek Zuilen gaan vrijwilli-
gers en taalleerders met elkaar 
in gesprek. Van actualiteiten en 
cultuurverschillen tot nieuwe 
schoenen: alle gespreksonder-
werpen komen voorbij. Deelna-
me is gratis, aanmelden niet no-
dig en iedereen is welkom. Het 
motto: fouten maken mag, als 
je maar lekker veel praat. 

‘Welkom bij het Taalcafé!’ Met een 
brede glimlach staat coördinator 
Elham (46) bij de ingang van de 
bibliotheek aan de Zwanenvecht-
laan. Het is nog rustig. In een 
ruimte met een tafel en stoelen 
zet Elham alvast thee, koffie en 
bekertjes klaar.  

Taal Doet Meer
Taalcafé is een initiatief van 
stichting Taal Doet Meer. Naast 
Taalcafés organiseert de stich-
ting nog meer activiteiten in de 
stad voor jong en oud. De rode 
draad: Utrechters verbinden met 
taal. Sinds 2020 is Elham vrijwillig  
coördinator bij het Zuilense Taal-
café. ‘Ik vind het nog steeds leuk. 
Iedereen komt hier met hetzelfde 
doel: beter Nederlands spreken. 
Iedereen die wil, mag binnenlo-
pen, je hoeft je niet aan te melden. 
Hier is weinig schaamte. Het is be-
langrijk dat mensen zich vrij voe-
len om te praten. Hier verbeteren 
we elkaar niet de hele tijd, je mag 
fouten maken. Als je maar veel 
praat.’

Dankzij het werk verbetert ze  
meteen haar eigen Nederlands, 
vertelt Elham. In 2013 vluchtte 
ze uit Egypte. Toen ze aankwam 
in Nederland, was het behoorlijk 

wennen. ‘Het was donker, koud 
en ik had hier geen vrienden en 
familie. In Caïro had ik alles, ik was 
wiskundelerares en had het goed.’ 
Uiteindelijk kwam Elham met haar 
gezin terecht in Zuilen, waar ze 
inmiddels een bekend gezicht is 
voor wijkgenoten. ‘Naast het Taal-
café ben ik vrijwilliger bij De Dame 
en bij Bij Bosshardt, daar sta ik 
twee keer per week in de winkel. 
Zo ken ik al veel mensen uit Zuilen, 
het is een leuke wijk om te wonen.’

Oefenen, oefenen, oefenen
Half tien. De eerste deelnemers 
druppelen binnen en nemen 
plaats aan tafel. Waar sommigen 
in stilte aan een kopje thee zitten, 
kletsen anderen met elkaar. Niko 
(35) uit Spanje is hier vandaag voor 
de derde keer, vertelt hij. ‘Ik woon 
nu anderhalf jaar in Nederland. 
Ik wil dat mijn Nederlands net zo 
goed wordt als mijn Spaans. Ik oe-
fen veel, maar het is een moeilijke 

TEKST GERJANNE VAN OORT FOTO’S BORIS SCHMIDT   

Taalcafé verbindt 
mensen met taal
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‘Zuilen is toch 
geen Almere!’
Paul Maijstré, secretaris van de 
voetbalvereniging USV Elinkwijk, 
juicht de nieuwe plannen toe. 
Sterker: het kan hem niet snel ge-
noeg gaan. ‘Wij zijn in gesprek met 
de gemeente om onze nieuwe 
locatie zo goed mogelijk vorm te 
geven. Maar het gaat allemaal niet 
zo snel. Wij willen zo spoedig mo-
gelijk starten met de nieuwbouw 
van de kleedkamers, het paviljoen 
en de bestuursruimte. Op de im-
pressies ziet het er netjes uit. In de 
planning is alles begin 2024 klaar 
en kort daarna kunnen wij verhui-
zen. Wij zijn afgelopen jaar gepro-
moveerd en doen alweer bovenin 
mee. De verhuizing zal ons nóg 
meer impulsen geven!’

Kleinschalige voorzieningen
Jantine Zwinkels, fractievoorzitter 
van het CDA in de gemeenteraad, 
staat ook positief tegenover de 
aanpak van het gebied. Ambiti-
eus, noemt ze die. ‘Een kwaliteit-
simpuls voor de toekomst. Zeker 
als betaalbaar wonen en sporten 

(bij verenigingen) gecombineerd 
wordt.’ 

Zwinkels heeft gepleit, zegt ze, 
voor ‘het opknappen van de be-
staande openbare ruimte, sa-
menwerking in het delen van de 
sportvelden, betaalbare woningen 
en kleinschalige voorzieningen.’ 
Over die laatste hebben de omwo-
nenden ideeën. Net als Zwinkels 
vragen zij zich af of er wat meer 
winkels bij kunnen komen. Daar 
willen de gemeente en het hui-
dige college voorlopig niet aan; 
men wijst op de belangen van de  

aanwezige ondernemers in de 
buurt die het al moeilijk genoeg 
hebben. 

Hoe nu verder? 
Halverwege 2023 wordt het be-
stemmingsplan vastgesteld en 
begin 2024 start de ontwikkeling 
van het gebied en dat gebeurt 
dan samen met de gemeente 
Stichtse Vecht (waar Maarssen toe 
behoort). Wij zullen er met ‘Zo is 
Zuilen’ zeker op terugkomen. Op 
de website van het gebied zijn alle 
ontwikkelingen te volgen: 
www.zuilensevecht.nl 

De plannen van de gemeente voor 
Zuilen-Noord lijken een groene 
droom, een prachtig visioen waar-
in mensen bewegen, sporten
en elkaar ontmoeten. Moeilijk om 
je dat voor te stellen als je op een 
regenachtige zondag door het ge-
bied loopt. Toch is die toekomst 
deze plek gegund en zeker de 
mensen die er wonen en er komen 
sporten. De huidige sportparken 
worden verplaatst en toeganke-
lijk en open, ook voor wie geen lid 
is van een club. Het gebied krijgt 
een lang sportief lint, soms tien en 
soms 75 meter breed, waarover 
men (sportief) kan bewegen. Daar-
naast komen er nieuwe woningen 

bij, 290 maar liefst, waarvan 35 
procent sociale woningbouw, 25 
procent middenhuur en 40 pro-
cent vrije sector. De huizen en het 
omliggende gebied worden hyper-
modern duurzaam ontwikkeld. 
Kortom, Zuilense Vecht krijgt een 
flinke stimulans.

Het gebied krijgt 
een lang sportief 
lint, waarover 
men (sportief) 
kan bewegen

Reacties uit de buurt
Bewoners en belanghebbenden 
hebben volop gereageerd in de 
inspraakrondes. En de gemeente 
heeft die reacties zo goed moge-
lijk proberen te beantwoorden en 
sommige suggesties worden zelfs 
overgenomen of onderzocht. De 
zorgen die zijn uitgesproken gaan 
onder andere over de artistieke 
vrijheid van de ‘zelfbouwwonin-
gen’ (negentien stuks), want Zuilen 
is toch geen Almere? Maar de ge-
meente wijst dan op de grote ver-
scheidenheid van de nabije huizen 
aan de Amsterdamsestraatweg 
(en inderdaad, loop maar eens 
van het sportpark naar het Juli-
anapark en je weet niet wat je ziet, 
geen huis is hetzelfde). 

Er zijn zorgen om de herrie van 
de kinderopvang, maar ja, die 
opvang is er nu ook en het geluid 
valt binnen de grenzen. Sommige 
mensen wijzen op de beperkte 
parkeerruimte, zeker als er meer 
huizen bij komen. En wordt die 
sociale woningbouw wel echt be-
taalbaar als je bedenkt aan hoe-
veel (dure) duurzame criteria de  
huizen moeten voldoen?

Een prachtige groene droom 
De toekomst van het gebied rond Sportpark Zuilen/Elinkwijk

TEKST RONALD BESEMER FOTO RECHTS RENATE BEENSE

Het noordelijke deel van Zuilen - dat aan Maarssen 
grenst – is nodig aan een opknapbeurt toe: het sport-
park waar USV Elinkwijk voetbalt is verouderd en de 
omgeving van het Theo Thijssenplein oogt grauw. 
Daar komt nog bij dat er behoefte is aan meer wo-
ningen en groen en dat er duurzamer gebouwd moet 
worden. Daarom is de gemeente sinds 2018 bezig om 
Zuilen-Noord te ontwikkelen tot een toekomstbe-
stendig groen sportpark met woningen. Wat gaat er 
precies gebeuren?

Sfeerimpressie bureau Hosper
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Slavjanski Dvor 
Andrei Musaelian (47)  is samen 
met Haik Wartanjan sinds 2021 
eigenaar van de Oost-Europese 
supermarkt ‘Slavjanski Dvor’ op 
de Amsterdamsestraatweg.  

Hier kun je producten kopen die 
afkomstig zijn uit verschillen-
de Oost-Europese landen zoals  
Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, 
Georgië, Letland, Polen, Litouwen, 
Armenië en de Balkanlanden.

Andrei kwam als vluchteling in 
2015 in een vrachtwagen naar  
Nederland. Hij wist niet dat het 
eindstation Nederland zou zijn. 

Andrei: ‘Ik houd niet van stilzitten, 
dus ik ging direct met mijn vrouw 
als vrijwilliger aan de slag in een 
verzorgingshuis in Vianen. Daar 
heb ik de Nederlandse taal geleert. 
Ik kan nu mijn klanten in zes talen 
te woord staan.’

De Pelmeni (deegbolletjes met 
verschillende soorten vleesvullin-
gen) zijn favoriet bij Nederlandse 
klanten. ‘Die zijn lekker makke-
lijk en in vijf minuten klaar. De  
Oosterse klanten kopen vaak wijn, 
worsten en snoepjes voor een  
kinderpartijtje. Ik ben trots dat ik 
de enige Slavische supermarkt heb 
in de provincie Utrecht.’

Slavjanski Dvor
Amsterdamsestraatweg 316
030-244 3352
www.slavjanskidvor.nl
Je kunt de producten ook online  
bestellen op:  www.hayfood.nl

‘Als je gevlucht bent, alles 
hebt moeten achterlaten, 
is het fijn als je wat 
vertrouwds kan eten’ 

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

ZIMIHC 
THEATER ZUILEN 

Speciaal voor de kids: 
filmmiddag bij ZIMIHC theater Zuilen! 

Lekker naar de bios in je eigen wijk. Dat is nog 
eens fijn! ZIMIHC is begonnen met filmmid-
dagen voor kinderen. Extra leuk: de kinderen  
mogen zelf kiezen welke film ze willen zien! De 
film met de meeste stemmen wordt vertoond.  

Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom. Je 
kunt stemmen op een film door een mailtje te  
sturen. Hoe je dat precies doet, staat op de  
website. Kom naar deze gezellige middag in onze 
mooie theaterzaal om te genieten van een fijne ma-
tinee. 

We zijn op 28 februari met een editie begonnen om 
de voorjaarsvakantie te vieren. Houd onze website 
in de gaten voor de volgende edities! De middagen 
duren van 14.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie en meestemmen:  
www.zimihc.nl/agenda/voorjaarsvakantie-
film-in-zuilen/

Kinderfilms in de wijk!
Kom je ook?

Utrecht Natuurlijk
TEKST EN FOTO WIETSKE KOOT

Stadstuin Zuilen weer open

Na een periode van korte, donkere dagen, rust 
en winterklussen, laten steeds meer planten 
hun groene kopjes weer boven de aarde zien. 
De eerste zaden en planten gaan binnenkort de 
grond in. We maken ons klaar voor een nieuw 
seizoen vol oogst, bloemen en natuur!

De lente is op komst!
Een greep uit de activiteiten op de stadstuin:
• Begin maart trappen we ons seizoen af met de 

moestuincursus XL van de Tuinders. Moestui-
nieren is leuk, leerzaam en gemakkelijk!

• In de week zonder vlees geeft Pao Choi een 
kookworkshop ‘Planeet Aardig Oosters Thuis’. 
Ontdek hoe je zonder pakjes en zakjes een 
eenvoudige en lekkere plantaardige Aziatische 
maaltijd op tafel zet.

• Begin april starten we met activiteiten voor 
peuters. We gaan op ontdekking op de stad-
stuin.

• Kom vanaf eind april in verbinding met jezelf 
op donderdagavond tijdens ‘Buiten yoga & 
mindful embodiment’.

Voor inschrijven en meer informatie kijk je op:
www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/stadstuin-zuilen

Openstelling van de stadstuin
De stadstuin en het theehuis zijn open op vrijdag 
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Vanaf vrijdag 
31 maart is iedereen weer van harte welkom voor 
een wandeling over de tuin en voor een lekker 
taartje met koffie. 

Stadstuin Zuilen
Daalseweg 150/150a
3555 SW Utrecht
vrijdag t/m zondag 
van 10.00-17.00 uur

10 Zo is Zuilen



Zelf informatie zoeken

Armoede Coalitie  
Netwerk van Utrechtse organisaties en ervaringsdeskundigen te-
gen armoede en de gevolgen daarvan. Website met veel informatie: 
www.armoedecoalitie-utrecht.nl

De Geldzaak 
Steenweg 20, binnenstad. Alle doordeweekse dagen open voor gratis 
advies. Op  www.degeldzaak.nl vind je het gidsje  ‘Wegwijzer voor 
gezinnen met weinig geld’. 

Geldfit.nl 
Surf naar www.geldfit.nl of bel de (anonieme) hulplijn 0800-8115. Ze 
helpen je gratis om weer grip te krijgen op je financiële situatie.  

Moneyfit jongeren 
Handige website speciaal voor jongeren van 16-26 jaar. 
https://moneyfit.nl

Fikks  
Is een app voor je smartphone die helpt bij het aanpakken van geld-
problemen. Je begint met het kiezen van een vrijwillige buddy 
www.wijgaanhetfikksen.nl

U Centraal  
Groepen en cursussen in Utrecht over geldzaken. Ook kunnen ze een 
maatje zoeken die je helpt met je administratie. 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

Jouw huis slimmer 
Energiebesparing: met een snelle online test kun je zien hoeveel geld 
je kunt besparen met welke maatregelen. 
www.jouwhuisslimmer.nl/utrecht/makkelijk-besparen

Hulp bij geldzorgen
www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/hulp-bij-geldzorgen-en-schulden

Spaarkringen
Een spaarkring is een groep 
mensen die elkaar motiveert 
om te sparen, dit kan met klei-
ne beetjes. Bovendien is het 
gezellig en ga je vanzelf bewus-
ter met je geld om. Voor meer 
informatie zie:  
www.cash2grow.nl

Bij voldoende aanmeldingen, 
starten er dit voorjaar spaar-
kringen zowel bij Buurtwerk-
kamer de Verbinding als bij Al 
Amal in buurthuis De Beatrix.
Houd de facebookpagina’s in 
de gaten van de Buurtwerk- 
kamer, Al-Amal en Cash2Grow.  
Informatie bij Monique Dames,
m.dames@cash2grow.nl, 
06-2126 2304.

Voedselhulp 
• Kijk op www.voedselbankutrecht.nl/kom-ik-in-aanmerking of je in aanmerking komt voor Voedselbank 

Zuilen of Ondiep. Vrijdag 10.00-12.00 uur, Prinses Margrietstraat 126.
• Ben je klant bij de Voedselbank en heb je een huisdier? Kijk op www.dierenvoedselbankutrecht.nl 

of ga op woensdagmorgen 10.00-13.00 uur langs op Burg. Van Tuyllkade 142.
• Kijk op www.zoiszuilen.nl/socialekaart voor alle sociale eettafels in Zuilen waar je goedkoop en gezond 

kunt eten met anderen. Hier vind je ook de adressen en openingstijden van alle Warme Huiskamers 
in de wijk.
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Korting (voor kinderen) op sport, cultuur en activiteiten
www.u-pas.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/utrecht
www.leergeldutrecht.nl
www.paulverweelsportfonds.nl
www.stichtingjarigejob.nl

Voor het jeugdfonds Sport en Cultuur kan je hulp krijgen van:
Esther van den Berg: evdberg@dock.nl 
Aster Blaauboer: ablaauboer@dock.nl 

Meer doen 
met minder geld

Ongeveer een kwart van de huishoudens in 
Zuilen heeft geldproblemen of problematische 
schulden. En dat aantal loopt op. Als je met 
geldvragen zit, raak je gauw in de stress. Dat is 
misschien lastig om over te praten. Omdat het 
energie vreet, stel je het misschien langer uit 
dan goed voor je is. En waar moet je beginnen? 
We hebben een overzicht gemaakt. Je bent niet 
alleen! Op deze middenpagina’s vind je inloop-
spreekuren, informatiekanalen, burenhulp, in-
formele zorg en spaarkringen. En op de volgen-
de pagina vind je de kringloopwinkels. 

Buurtspreekuren 
Voor laagdrempelige hulp. Ga 
gerust langs als je een brief niet 
begrijpt of iets ingewikkelds 
moet regelen per post, tele-
foon of internet. Zonder wacht-
lijst, met koffie. Ga meteen 
naar de sociaal raadslieden bij 
schulden en geldcrisis.

Spreekuur sociaal 
raadslieden 
Buurthuis Zuilen
Sint-Ludgerusstraat 251, 
030-740 0503.
Binnenlopen voor een afspraak 
Ma t/m vr 9.00-17.00 uur

Formulierenbrigade
Buurtwerkkamer de Verbinding
Zwanenvechtplein 11
Ma t/m vr 10.00-17.00 uur

Papiercafé Zuilen
Buurthuis Zuilen
Sint-Ludgerusstraat 251
Maandag 10.00-12.00 uur 
 
De Geldzaak
Bij Bosshardt
Prinses Margrietstraat 22
Dinsdag 13.30-15.30 uur

De Geldzaak
Buurthuis Oase
Cartesiusweg 11
Dinsdag 15.00-17.00 uur

Spreekuur digitale overheid, 
ook inloop van het Digitaalhuis 
en Al Amal
Bibliotheek Zuilen, 
Zwanenvechtlaan 4. 
wegwijzerzuilen@gmail.com
Woensdag 10.00 -12.00 uur

Digitaal café
Roobolkapel 
Hulp bij computervragen.
Cornelis Roobolstraat 86
Vrijdag 10.00-12.30 uur 

Buurtteam Zuilen
In Buurthuis Zuilen, Sint-Lud-
gerusstraat 251. Open op af-
spraak van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Voor alle vragen! 
Het Buurtteam Jeugd en  
Gezin biedt hulp aan jou en je 
kinderen bij opvoeden en op-
groeien. Het Buurtteam Sociaal 
kan bijvoorbeeld regelingen 
of betalingsuitstel helpen aan-
vragen en je naar schuldhulp 
leiden. Hier start je aanvraag 
voor de WMO, de bijzondere 
bijstand, huurtoeslag of de Wet 
Langdurige Zorg als je daar zelf 
in vastloopt. Zie ook 
www.utrecht.nl/werk-en-inko-
men/hulp-bij-geldzorgen en 
www.buurtteamsutrecht.nl.  

Durf je niet (alleen) te gaan, en 
wil je graag dat er iemand met 
je meedenkt, maar weet je niet 
wie? Bel dan een ‘cliëntonder-
steuner’ bij U Centraal. Zij zijn 
er voor jou, onafhankelijk en 
gratis! 030-236 1760.

Burenhulp en informele zorg     

Burenhulp
Na jouw hulpvraag op Buren-
netwerk Zuilen koppelt een 
matchteam uit de wijk jou aan 
hulpvaardige buurtgenoten. 
Dit is een project van Kracht 
van Zuilen in samenwerking 
met Hiphelpt/ Utrecht op orde.
www.burennetwerkzuilen.nl

Hulplijn NIZU
Via het NIZU vind je vrijwilligers 
die je kunnen helpen met ad-
ministratie of financiën. 
Dagelijks is de NIZU-lijn van 
9.00-13.00 uur te bereiken via: 
030-236 1745. Kijk ook eens op 
www.nizu.nl 
Ambassadeur informele zorg 
voor Noordwest is Esther Ker-
sten, esther.kersten@nizu.nl

TEKST ADY HOITINK
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Kapper Trudy
Op 1 maart bestaat kapperszaak 
‘Kida’ op het Prins Bernhardplein 
35 jaar. Eigenaar Trudy van Milten-
burg (64) zit dan ook vijftig jaar in 
het kappersvak. 

Klanten van Trudy noemen haar ‘de 
moeder van Zuilen.’ Met Trudy kun je 
tijdens een knipbeurt je verdrietige en 
mooie momenten delen. Trudy heeft 
altijd een luisterend oor. ‘De naam 
‘Kida’ is een samenvoeging van de na-
men van mijn eerste twee kinderen  
Kim en Danny.’
Trudy is net als haar vader een on-
dernemer in hart en nieren.  Voordat 
Trudy startte met de kapperszaak had 
ze een speelgoed- , sieraden- en bloe-
menwinkel. Bij Kida kan je ook kleding 
en accessoires kopen. Trudy: ‘Ik geniet 
van de gesprekken met mijn klanten. 
Ik doe meestal de oudere klanten. 
Permanent en watergolf is heel lang 
uit de mode geweest maar komt nu 
weer helemaal terug. Mijn dochter 
Kim (36) is al tien jaar mede-eigenaar 
van Kida-kappers. Kim doet meestal 
de kinderen en jongeren.’ 

Kim: ‘Vooral de mannen komen vaak 
om de twee weken voor een bijknip- 
beurt. De kinderen die ik knip, zie ik 
ook opgroeien, dat vind ik mooi.’ 

Kim woont boven de zaak. In de avon-
duren realiseert ze regelmatig een ma-
ke-over van de kapperszaak. ‘We zijn 
een ontmoetingsplek voor de buurt. 
De inrichting met een grote tafel in het 
midden geeft een huiskamergevoel 
en nodigt uit om lekker met elkaar te  
kletsen. ‘ 

Kim en Trudy gaan het 35-jarige  
bestaan met hun klanten vieren. Van 
1 tot 4 maart krijgen alle klanten 
die komen een goodiebag met sam-
ples en een cadeaubon.

Kida Kappers
Prins Bernhardplein 35, 
3555 AK Utrecht
030-244 3399
Instagram:  @kida_kappers. 
www.facebook.com/kida.kappers

‘Aan het begin van de dag kijk 
ik in mijn agenda en vaak ken 
ik acht van de tien klanten al’

FOTO JEROEN KNEVEL 
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Goedkope kringloopwinkels 

Weggeefwinkel, Pijlsweerd  
(Gratis) huisraad, kleding, speelgoed
2e Daalsedijk 2a 
Wo en za 14.00-17.00 uur
Do 17.00-20.00 uur

Winkeltje Bij Bosshardt, Zuilen 
Kleding en schoenen 
Prinses Margrietstraat 22 
Ma t/m vrij 10.00-12.00 uur 
en 13.00-15.00 uur 

Terres des Hommes, Ondiep 
Kleding, huisraad, boeken, speelgoed
Amsterdamsestraatweg 273a 
Di t/m za 11.00-14.00 uur

Kraayennest, Zuilen 
Kleding, huisraad, meubels, speelgoed
Amsterdamsestraatweg 583 
Do t/m zo 13.00-18.00 uur

Wawollie, Pijlsweerd 
Kleding, huisraad, meubels, speelgoed
Amsterdamsestraatweg 67a 
Di t/m za 10.00-18.00 uur

Buurman Utrecht, Werkspoor 
Tweedehands bouwmaterialen 
Vlampijpstraat 84 
Wo en do 13.00-17.00 uur
Vr en za 10.00-17.00 uur

Emmaus, Overvecht 
Kleding, huisraad, meubels, 
speelgoed en apparaten 
Gloriantdreef 403 
Di t/m za 10.00-17.00 uur

Used Products Utrecht, Overvecht
Apparatuur, gereedschap, fietsen 
Andesdreef 51 
Wo t/m za vanaf 10.00 uur

De Gebruikte Goederenwinkel 
Kleding, huisraad, meubels, speelgoed 
Nebraskadreef 1 
Wo t/m za 10.00-17.00 uur

Stichting De Goede Winkel 
Meubels 
Sint Laurensdreef 33 
Wo t/m za 10.00-17.00 uur

Buurt Mobiel biedt maatwerkvervoer in 
Zuilen en Ondiep. Vrijwilligers besturen 
de voertuigen en halen u thuis op en  
brengen u weg. Wij verzorgen ook 
ziekenhuisvervoer. 

www.buurtmobiel.com

RITJE BESTELLEN?
EVEN BUURT MOBIEL BELLEN!

06-397 214 86

Gratis maandverband of tampons

Een op de tien vrouwen en meisjes heeft geen geld om 
deze producten te kopen. Dus zijn er GRATIS kastjes 
waar je ze anoniem kan pakken. Er is een breed aan-
bod, van maandverband en tampons tot menstruatie-
cups. En van huismerk tot duurzame merken. Gratis 
ophalen op deze adressen:

> Weggeefwinkel, 2e Daalsedijk 2a
> Samen Sterk Nederland, De Lessepsstraat 5

> Buurtcentrum De Jager, Teun de Jagerdreef 1
> Buurtcentrum De Boog, Gambiadreef 60
> Buurtcentrum De Dreef, Schooneggendreef 27c

> BOKS meidenhuiskamer, Scharlakendreef 3
> Voedselbank Overvecht, Winterboeidreef 10

> Tussenvoorziening, Kaap Hoorndreef 10
> Emmaus Overvecht, Gloriantdreef 403
> Power by Peers, De Grote Trekdreef 4
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jFine Art fotograaf 
interview met Cas Slagboom

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

We bezoeken Cas Slagboom in 
zijn atelier op het Hof van Car-
tesius. Hij is Fine Art fotograaf: 
een kunstenaar die zijn fotogra-
fie gebruikt als medium voor 
creatieve expressie. Cas: ‘Ik 
kom uit Zeeland; het ruimtelijke 
daar heb ik altijd gewaardeerd. 
Toen ik verliefd werd op Natha-
lie, verhuisde ik naar Utrecht. 
Dát was een cultuurshock, met 
al die mensen, maar ook intri-
gerend. Wij wonen nu twintig 
jaar in Zuilen, samen hebben we 
twee dochters.’

‘Als iets mij typeert, is het wel dat 
ik natuurlijk ook niet weet hoe het 
zit in het leven, maar dat ik er wel 
heel nieuwsgierig naar ben. Dat 
is dus ook waarom ik doe, wat ik 
doe: hoe verhouden mensen zich 
onderling, en met hun omgeving?’
‘De oorsprong van natuur is in Ne-
derland eigenlijk haast niet meer 
te vinden; het is aangelegd en ge-

fabriceerd. Dat is best heftig om 
te realiseren. Dat wij dit hebben 
kunnen doen in de afgelopen 150 
jaar, brengt een verantwoorde-
lijkheid met zich mee, die we ook 
moeten dragen. Door mijn werk 
wil ik grip krijgen op onze posi-
tie ten opzichte van het geheel. 
Mijn atelier staat op Het Hof van 
Cartesius; een mooi experiment 
van een diverse groep creatie-
ve ondernemers, dat aansluit bij 
mijn eigen drijfveer. Hoe kan je in 
een stedelijke omgeving een plek  
creëren die mens en natuur in har-
monie brengt? Dat lukt nooit hele-
maal, maar die ambitie is hier.’

Oude en moderne techniek
Cas tekent schetsboeken vol met 
wonderlijke tekeningen. ‘Daar-
voor heb ik namelijk niemand 
nodig; alleen papier en potlood. 
In mijn werk gebruik ik daarnaast 
moderne foto- en computertech-
niek, maar als je niet weet wat je 

wilt vertellen kan de techniek ook 
in de weg zitten. Tekenen is voor 
mij een primaire manier om mijn 
ideeën op papier te zetten, en 
geeft me veel vrijheid. Alle vragen 
en dilemma’s uit mijn gedachtes 
zitten in die schetsen.’
Hij bouwt zijn magisch realisti-
sche werk op met zelf verzameld 
en geschoten materiaal. ‘De din-
gen die ik om me heen zie, vullen 
mijn palet; als een soort databa-
se. Het verhaal waar het om gaat, 
kan je alleen nooit helemaal visu-
aliseren; dat zit in je hoofd. Ik ga 
daarom nog een stap verder dan 
traditionele fotografen, en maak 
van vele foto’s nieuwe beelden. 
Dit wordt ook wel ‘hypercollage’ 
genoemd. Soms schrijf ik ook een 
stukje bij een werk. Het is mijn  
manier om tot een completer ver-
haal te komen.’ 

Het boek: Habitat
Habitat is een doorgaand project 

waarbij Cas onze positie ten op-
zichte van het geheel verkent en 
verbeeldt. ‘De werken van Habi-
tat komen samen in boekvorm en 
vormen zo een coherent verhaal 
van beelden; het hoort bij elkaar 
maar het schuurt ook. Het boek 
telt op dit moment drie hoofd-
stukken: Origin, Transformation 
en Shelter. Origin is de wereld in 
zijn oorspronkelijke vorm, zoals ik 
hem soms het liefste zou zien, en 
waarin de mens niet per definitie 
de hoofdrol speelt.’ 

Het prikkelende hoofdstuk Trans-
formation, verkent hoe wij de we-
reld naar ons hand zetten. Het zet 
de kijker aan het denken. ‘Met een 
zoete saus wil ik mensen laten re-
flecteren. Is dit beeld onwerkelijk 
of komt het misschien dichterbij 
onze werkelijkheid dan we willen?’

Shelter gaat over de vergankelijk-
heid van de mens. ‘De mens is niet 

kwaadaardig, maar kwetsbaar. De 
behoefte is groot om ons thuis en 
beschermd te voelen in de wereld. 
We kijken naar ons eigen belang, 
en daarmee doen we onszelf en 
de wereld te kort.’
Cas is inmiddels aan nieuwe 
hoofdstukken begonnen, vertelt 
hij. ‘Het moet een volledig verhaal 
worden met een open einde. Ik 
heb niet de wijsheid; ik kijk rond 
en vind er wat van. Zo wil ik met 
het hoofdstuk Future het perspec-
tief van de jeugd in beeld brengen, 
en ook bijzondere mensen zoals 
mijn buren op het Hof; hun ang-
sten maar vooral ook hun ideeën 
over de toekomst.’

Familieportretten
Cas werkt ook in opdracht, zijn 
specialiteit zijn familieportretten. 
‘Uiteindelijk is de wereld van men-
sen klein; de belangrijkste context 
van ons is ‘familie’. Ik maak dus 
familieportretten in opdracht over 

deze sociale unit met hun eigen 
dynamiek; in de lijn van Habitat.’ 
De mensen zijn vaak kleiner afge-
beeld dan in een traditioneel ‘kijk 
in de camera’-portret. ‘Die men-
sen zien elkaar al elke dag! Het 
gaat dus meer om wat er tussen 
hen gebeurt en wat er in hun we-
reld speelt. Een soort familie-op-
stelling in beeld. Het resultaat is 
heel divers; van drieluik tot ku-
bus. Ik gebruik daarbij ook vaak 
hun persoonlijke beeldmateriaal. 
Het wordt daarmee een bijzon-
der kunstwerk, vooral van waarde 
voor de mensen zelf. Een uniek 
cadeau.’ 

Wil je meer weten of zien? 
www.casslagboom.nl 
WhatsApp: 06-1762 6551
Of kom langs op Het Hof van  
Cartesius!

Boek: 
www.bit.ly/casslagboomhabitat

Kunstenaars 
in beeld

‘Elke dag vanuit 
verbazing de 
diversiteit 
van het leven 
omarmen’

‘Met een zoete saus 
wil ik mensen laten 
reflecteren’
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Geldezels 
voor het witwassen van crimineel geld

Wat is een geldezel?
Steeds meer mensen worden slachtoffer van crimi-
nelen die via de bankrekeningen van deze mensen 
geld witwassen. De criminelen werven deze mensen 
op verschillende manieren. Een geldezel sluist via 
zijn eigen bankrekening geld door van criminelen en 
krijgt daar een vergoeding voor. De geldezel maakt 
geld over naar een andere bankrekening of neemt 
het contant op voor de crimineel.

Herken het werven
Criminelen werven (vaak jongere) geldezels via  
internet, e-mail, chat, brief, telefoon of op het 
schoolplein. Bijvoorbeeld:
• Met een mooi verhaal en de belofte van een 

beloofde beloning probeert een crimineel je be-
taalpas (en pincode) te lenen.

• Er wordt per e-mail een mooie positie aange-
boden in een internationaal opererend bedrijf. 
Voor slechts een paar uurtjes werk per maand 
krijg je een hoge beloning.

• Per e-mail vraagt een schijnbaar betrouwbare 
banensite, charitatieve instelling, goede vriend 
of internetliefde een bedrag door te boeken dat 
je binnenkort op jouw rekening ontvangt.

• Twee dagen nadat je een dure camera hebt ver-
kocht via een veilingsite, krijg je een e-mail van 
de koper. Deze heeft het bedrag per ongeluk 
twee keer overgemaakt en vraagt het te veel be-
taalde geld terug te storten op een andere reke-
ning dan waarvandaan het bedrag is bijgeboekt.

Meld bij verdachte situaties
Als een verhaal te mooi lijkt om waar te zijn, dan is 
dat het ook. Ga er niet op in en geef nooit je bank-
rekeningnummer of bankpas aan vreemden of aan 
niet-vreemden zoals familieleden, vrienden, kennis-
sen. Het is belangrijk dat je het meldt aan de politie 
als je benaderd bent voor het uitlenen van pas of 
pincode.

Melden kan via: 
• Politie 0900-8844, of bij spoed 112
• Anoniem, bel: 0800-7000 of  

www.Meldmisdaadanoniem.nl
• Meld het bij je bank.

Meer informatie? 
• Voor jongeren: Ma t/m vr 16.00-18.00 uur  

anoniem chatten via www.chat.jou030.nl of 
24/7 appen via 06-5116 4551. 

• Voor ouderen: Ma t/m vr 9.00-17.00 uur  
088 – 226 26 12 (Seniorenlijn)

Vegetarische spaghetti 
4 personen

Wat heb je nodig: 
• 1 pak volkoren spaghetti
• 1 gesnipperd uitje
• 1 puntpaprika
• 4 verse tomaten
• 1 courgette in blokjes
• 1 wortel in kleine blokjes
• 1 el Italiaanse kruiden
• zakje geraspte kaas
• paar takjes peterselie
• olijfolie

Hoe maak je het:
• Kook de spaghetti  

beetgaar.
• Fruit het uitje in wat  

olijfolie glazig. 
• Voeg de tomaatblokjes 

toe en de kruiden. Laat 
het een tijdje pruttelen. 

• Voeg dan de blokjes 
groenten toe. 

• Bak deze ongeveer tien  
minuten mee. 

• Breng het geheel op 
smaak met peterselie 
(gebruik zo min mogelijk 
zout).

• Serveer de saus en  
spaghetti. Strooi desge-
wenst wat kaas over de  
spaghetti. Eet smakelijk.

Meekoken of mee-eten?
Wil je ook een heerlijke maal-
tijd van Oog voor Utrecht? Je 
kunt meekoken maar ook een 
maaltijd afhalen op woens-
dag tussen 15.30 en 16.00 
uur bij de Sweserengh. Geef 
je eigen bakje af en krijg deze 
gevuld terug. 
Meld je dinsdag voor 17.00 
uur aan bij voorkeur per mail: 
kookclub@oogvoorutrecht.nl
06-4225 6732 

Zuilen eet   
DOOR PAO CHOI

In deze rubriek delen buurtbewoners herinneringen en een  
recept met Pao Choi. Dit keer schuift Luc samen met Alma aan  
tafel. Samen begeleiden ze de Kookclub bij Oog voor Utrecht (ont-
moetingscentrum voor ouderen) in Zuilen. Luc woont al lang in de 
wijk en Alma heeft er in haar prille jeugd gewoond. 

Luc: ‘Koken is mijn passie, ik heb het koken pas ontdekt toen ik sa-
men ging wonen. In de loop der jaren ben ik mij er steeds meer in 
gaan verdiepen. Je kunt met weinig een lekker maal op tafel zetten. 
Thuis heb ik veel kookboeken, tegenwoordig vind ik op YouTube re-
cepten. De Aziatische keuken vind ik wel heel lekker.’ Alma vult aan: 
‘Hoewel, Luc is beroemd om zijn erwtensoep.’ 

Oog voor Utrecht heeft een inloop in Elinkwijk, in Ondiep en in de 
Sweserengh in Zuilen. ‘Het idee van de Kookclub komt van Luc,’ zegt 
Alma. ‘In de lockdown konden of durfden veel ouderen geen bood-
schappen te doen. Toen zijn we bij de Sweserengh maaltijden gaan 
maken voor ouderen in de wijk Noordwest. Sommigen kwamen 
hun maaltijd zelf ophalen én we bezorgden ook. In 2021 hebben we 
in totaal wel 1200 maaltijden gekookt!’  

‘We bereiden gezonde maaltijden, vrijwel altijd vegetarisch én zout-
arm,’ zegt Luc, ‘Regelmatig krijgen we voedsel gedoneerd van het 
Leger des Heils (Bij Bosshardt). Ik bedenk vaak wat we met de gedo-
neerde ingrediënten kunnen maken. Stamppotten, maaltijdsoepen. 
Bij Oog voor Utrecht maken we ons hard voor meer beweging én 
verbinding. Zo komen studenten Zorg & Welzijn van ROC Midden 
Nederland ons helpen. Ze helpen bij het slim inkopen, bereiden van 
het eten en komen zo in contact met ouderen. Sommige bewoners 
van de Sweserengh zijn betrokken bij de Kookclub. Zo hielp een be-
woonster ons een keer door veertig gehaktballen te braden in haar 
eigen keuken. Want wij koken op een tweepits kookplaat! Een ande-
re bewoonster komt steevast voorproeven, voordat de maaltijden 
de deur uitgaan.’ 
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Youri Burgmeijer (22)
Youri is al zeven (!) jaar vrijwilliger 
in Buurthuis De Beatrix, waar hij 
net als zijn ouders een van de vas-
te gezichten is. Hij zet allerlei acti-
viteiten zelfstandig op touw, zoals 
binnenkort de Sportinstuif voor 
iedereen in Zuilen. Youri doet zijn 
eigen reclame hiervoor, van folders 
rondbrengen tot posters ophangen. 

Onlangs kreeg Youri terecht het 
Utrechts Jeugdlintje opgespeld. ‘Ik 
werd door mijn vader het oude stad-
huis binnengelokt om zogenaamd Sin-
terklaas te organiseren. Het drong pas 
tot me door toen ik moest gaan zitten 
op een stoel met mijn naam erop en 
de wethouder op me afstapte. Had 
niet gehoeven, hoor, maar ik ben er 
wel trots op.’

Terechte eer voor Youri die pannen-
koeken voor ouderen bakt, kleedjes-
markt (kindervrijmarkt) voor kinderen 
organiseert op Koningsdag en graag 
met buurtgenoten dartcompetities 
speelt. Zijn grote wens is activiteiten 
te organiseren voor jongeren tussen 
de 14 en 20, die moeilijk hun huis uit-
komen.

‘Ik doe het allemaal zelf. Niemand 
vraagt mij om dit te doen, maar ik vind 
het belangrijk om iets bij te dragen 
aan de wijk waar ik woon. Ik besteed 
graag mijn tijd aan mensen die het  
nodig hebben. Zuilen is een kleine 
wijk, maar er gebeurt heel veel. Zuilen 
voelt als een grote familie, een dorp 
in een grote stad, waar ik graag actief 
deel van uitmaak.’

www.debeatrixzuilen.nl

TEKST ERICK AUFDERHEYDE
FOTO KIM EVERSE

Nicolaas Sopingius (1545-1592) past als naam- 
gever uitstekend bij de omliggende straten: 
Sopingius was achtereenvolgens gereformeerd 
predikant in Oost-Friesland te Weener en Greet-
zyl, in Leeuwarden in 1578, in Utrecht van 1579 
tot 1589 en in Breda van 1590 tot 1592.

Voor een beschrijving van Nicolaas Sopingiusstraat 
‘van toen’ gaan we aan de wandel en doen alsof het 
1938-1939 is.

Op nummer 1 zat kruidenier Droog. Over deze kruide-
nier schreef oud-bewoner Van den Eshof: ‘Kruidenier 
Droog werd bij ons thuis kortweg ‘Drogie’ genoemd. 
Het winkeltje was op de hoek van de Nicolaas Sopin-
giusstraat en de Hermannus Elconiusstraat. Het werd 
bestierd door een ouder echtpaar dat naast de win-
kel woonde. Zij hadden geen kinderen. Wij hadden 
een opschrijfboekje, alles wat we haalden werd erin 
geschreven en wanneer het uitkwam werd er afge-
rekend. Toen ze te oud voor de winkel waren, zijn ze 
in dezelfde straat blijven wonen, richting Joh. Uiten-
bogaertstraat. Er kwam een ijzerwarenwinkel voor in 
de plaats.’

Op nummer 9 zat K.H. de Buck. Hij had hier een 
brandstoffenhandel en heetwaterstokerij. ‘Kokend 
waschwater wordt de geheele week bij U aan huis 
geleverd, op de door U vastgestelde tijd tegen acht 
cent per vaatje van twee emmers. Vlugge bediening.’

Het was hard werken voor een mager belegde bo-
terham. Hoewel De Buck samen met zijn echtgenote 
er veel aan deed de winkel tot een succes te maken, 
kiest hij er na een paar jaar voor om bij de staalfa-
briek J.M. de Muinck Keizer (DEMKA) te gaan werken.
De heetwaterstokerij wordt dan voortgezet door de 
heer Bronius.

Een stuk verder zat aan de overkant J. Engelen met 
zijn meubelmakerij. In de verhalen over de heer Pas-
man, uitgever van het Zuilens Nieuwsblad, blijkt dat 
hij zijn uitgeverij en drukwerk begon in de Nicolaas 
Sopingiusstraat, maar waar precies is niet bekend.

Op de hoek van de Nicolaas Sopingiusstraat met de 
Johan Uitenbogaertstraat zat de kruidenierswinkel 
van Paul Koorn. 

j

Nicolaas Sopingiusstraat
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.

‘Zuilen voelt als een 
grote familie, een 
dorp in een grote 
stad’

Voor zijn heetwater-
stokerij had De Buck 
de beschikking over 
een echte vrachtau-
to. Het vullen van de  
vaten en het laden 
van de vracht werd 
op de gevoelige plaat 
vastgelegd.
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Twee keer eerder ging de Loop 
van Zuilen van start. Allebei 
de keren was het gezellig én 
een succes. Veel bewoners uit  
Zuilen deden mee. Bij de Loop 
van Zuilen ga je (hard)lopen door 
de wijk. Je kiest een afstand: 
drie, vijf of tien kilometer. De  
drie kilometer kun je ook wan-
delen. Iedereen is welkom. Het 
maakt niet uit of je nu wel of niet  
getraind hebt. 

‘Iedereen is heel 
behulpzaam 
naar elkaar toe’
Er wordt natuurlijk wel getraind 
van tevoren. Dat doe je met elkaar 
op de atletiekbaan in Overvecht.  
Het is er altijd heel gezellig. Er is 

voor iedereen aandacht. De erva-
ring is dat je makkelijk een maatje 
vindt die hetzelfde tempo heeft als 
jij. De trainers en begeleiders heb-
ben oog voor iedereen. ‘Iedereen 
is heel behulpzaam naar elkaar 
toe’, vertellen Wendy Jansen en 
Vincent de Blok, allebei werkzaam 
bij huisartsenpraktijk de Dame. ‘Bij 
de vorige keren vond iedereen het 
jammer toen het afgelopen was, 
dat geeft wel aan dat iedereen het 
leuk vond om te doen.’ Een aantal 
mensen is doorgegaan met (hard)
lopen en vormt nu op zaterdag-
ochtend een groepje in het Juli-
anapark. Zij worden begeleid door 
Marcel Uppelschoten, voormalig 
marathonloper. 

Wil je meedoen? 
Trainen is elke woensdagavond 
vanaf woensdag 17 mei. ‘We star-
ten om 18.00 uur op atletiekbaan 

Overvecht aan de Franciscusdreef. 
De Loop van Zuilen zelf is op  
zondag 11 juni vanaf 12.00 uur op 
het Rokadeplein (bij het winkel-
centrum). Wil je meer weten, klop 
even aan bij huisartsenpraktijk de 
Dame of bij Fysio HD in de Hubert 
Duyfhuysstraat.’ Van beide praktij-
ken doen ook mensen mee. 

Zuilen gezond
Er zijn eigenlijk heel veel leuke en 
gezonde dingen te doen in Zuilen. 
Voor iedereen samen of apart 
voor vrouwen, ouderen of kinde-
ren. Ook als je een kleine beurs 
hebt, is er veel te doen. Samen 
meedoen is nog gezellig ook. Kijk 
eens op de website van Sport-
Utrecht of vraag het na bij het 
buurthuis. www.sportutrecht.nl

TEKST EN FOTO MARGA SUTHERLAND  

Gezonde Wijk Alliantie
www.zuilenondiepgezond.nl

ADVERTENTIES

030 - 737 02 02   sensuitvaarten.nl

Raad het plaatje
Je kunt een bloemetje winnen als je weet in welke straat dit beeld staat

De Loop van Zuilen

Zuilens nieuws 
www.zoiszuilen.nl

TEKST EN FOTO  BEPPIE SPRUIT

Oplossing van de vorige keer: 
De muurschildering aan de Ludgerushof hoek 
Sint Willibrordusstraat.

Tonny Manten heeft  de prijs gewonnen.  
Tonny heeft ons gevraagd haar moeder   
Monika Van Der Heijden te verrassen met het 
boeket. Monika was blij met de bloemen.

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

HulpNUMMERS
Alarm 112, Politie (0900) 8844
Luisterlijn  (0900) 0767
Kindertelefoon (0800) 0432
Zelfmoordpreventie  (0900) 0113   
Slachtofferhulp, bel (0900) 0101 
Veilig Thuis (0800) 2000
Digihulplijn (0800)1508
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Dit winterweer is zeik in Zuilen

je neus die drupt 

je bril beslaat

je kunt naar de vogels fluiten

met modderschuiten kom je thuis

voor de deur daar ligt een matje 

en dat matje wordt steeds natter

GEDICHT INEKE WINNIPS

FOTO JEROEN KNEVEL

Kijk voor actueel nieuws op 

www.zoiszuilen.nl


