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____________________________
Waar

De Rommelroute door
heel Lunetten
Wie

Simone Paauw
en Franka den Ouden
____________________________
Het was warm, zonnig en druk op
de voorjaarseditie van Rommelroute
Lunetten. Organisatoren Simone
Paauw en Franka den Ouden kijken
er met tevredenheid op terug. ‘Zo’n
rommelroute past goed bij het dorpje
dat Lunetten eigenlijk is,’ vertellen ze.
‘Mensen lopen hun huis eens door
en verzamelen wat weg kan. Voor
een klein prijsje is een ander er weer
blij mee.’
Maar wat ze misschien nog belang
rijker vinden, is dat het de mensen
bij elkaar brengt. ‘Mensen uit de wijk
leren elkaar kennen, ontdekken dat de
buurman heerlijke appeltaart bakt of
gaan aan het einde van de dag met de
hele straat barbecueën.’
Simone en Franka leerden elkaar
ook kennen door de rommelroute.
Ze proberen de organisatie, waar ze
veel plezier aan beleven, zo simpel
mogelijk te houden, maar het is toch
wel fijn om er niet alleen voor te staan.
Ze kwamen in contact via Prikbord
Lunetten, de bekende Facebookgroep
Tekst Ingeborg Takken foto Rik de vries

van de wijk, en daar ontstond het idee
voor de rommelroute. ‘Wat begon
met een paar aanmeldingen in 2016
is inmiddels uitgegroeid tot een groot
rommelfeest met meer dan 100 ver
kopers en een eigen website. En na de
zomervakantie is er weer een rommel
route: schrijf zaterdag 1 september
alvast in je agenda!’

Kijk voor de laatste updates op
rommelroutelunetten.info
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Franka den Ouden
en Simone Paauw
op de Vesuvius
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hallo!
Komkommertijd

G

Inhoud

edoe in Lunetten. De landelijke pers wist de weg naar
onze wijk goed te vinden. Journalisten kwamen als
vliegen op de slagroom af en schreven het ene smeuïge
verhaal na het andere. Helaas was het kwaad toen al

02 De Rommelroute

Simone en Franka zijn gek op rommelen.

geschied en bleken veel mensen boos op elkaar. Soms kun je maar
beter eerlijk zijn in plaats van ontkennen wat er is gebeurd.

05 Hee?! wat doe jij hier?!

Vertel eens wat je aan het doen bent.

Als je net als wij intussen wel een beetje klaar bent met negatieve
berichten in de media hebben we goed nieuws (tromgeroffel):
deze Hallo! Lunetten.

06 	Nieuwe gasten

Ahmad leert Lunetten kennen.

We zijn supertrots op alle leuke mensen die tijd maken om ons hun

09 Uit Lunetten

Abel van de Ven rent door Berlijn.

verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld Ahmad, Adem, Angela en Anita.
Deze 4 A’s laten zien hoe je van een nieuwe plek een thuis maakt.
Gewoon, door elkaar te helpen en samen dingen te doen. De jonge

10 Ondertussen in Lunetten
Meer van Merel.

Ahmad vluchtte uit Syrië en woont nu in onze wijk. Misschien ben
je hem wel eens tegengekomen, in het winkelcentrum of bij DVSU
want daar voetbalt hij. Angela en Anita helpen Ahmad met op eigen

10 	Bijpraten

Korte berichten uit de wijk.

benen staan.
Wie de benen uit z’n lijf rent, is Abel van de Ven. Hij loopt in sep
tember de marathon van Berlijn. De afgelopen periode stond voor
hem in het teken van trainen en van geld inzamelen. Abel rent

12 	Werken in de wijk

Tom van Koppen van het Wijkbureau.

13 	In de Musketon

Pump up the volume.

namelijk voor KiKa, de stichting Kinderen Kankervrij. En waar
Lunetten dan echt goed in is: er is in korte tijd ruim 10.000 euro
ingezameld met de opbrengst van lege flessen, suikerspinnen en

15 	Buren tuinen samen

Buurvrouwen Stephanie en Christa gaan
voor groen.

cupcakes. Petje af!
Buurvrouwen Stephanie en Christa houden van aanpakken. Op
Texel toverden ze saaie prikkelstruiken om tot een prachtig mini

16 	De wijkverpleegkundige

Annabel Folkerts komt bij de mensen thuis.

parkje met zoemende bijen, kruiden, vlinders, een klein vijvertje
en een gezellig bankje. De hele buurt mag de tuin gebruiken, om
bieslook te knippen of om te chillen. Dus op naar Texel! Neem
een boterhammetje en een thermoskannetje koffie mee en zie
hoe mooi Lunetten is.

18 Ik sport bij...

een balletje trappen met Roy Pijnenburg.

19 Historisch Lunetten

Pieter van der Zouwen is een creatieve
duizendpoot.

We wensen je een fijne zomer.
Elles Rozing

team Hallo! Lunetten

Bedankt!
Een dikke high five aan iedereen die meedeed aan
deze Hallo! Lunetten: met verhalen, foto’s, ideeën,
tips, kritische blikken en kopjes koffie. Speciale
dank aan Lunetten Wil Wel, onze adverteerders
en Wijkbureau Zuid voor hun steun. Zonder jullie
geen Hallo! Lunetten.

20 	Voor een prikkie

Oe-oe-oerend hard.

Hallo! Lunetten is een bewonersinitiatief.
Team Hallo! Lunetten: Luitgard van den Bogaert
Tekst Lisette le Blanc, Nicolette van Heesch,
Jac. Janssen, Denise Joseph, Esther Leenheer,
Roxan van Lochem, Natascha Roest, Elles Rozing,
Hans Smeijsters, Ingeborg Takken, Karin Verheij,
Elsbeth Witt Eindredactie Elles Rozing, Elsbeth
Witt Fotografie Luc Hoogenstein, Sylvia Jansen,
Jacqueline Sluis, Rik de Vries Coverfoto Sylvia
Jansen Vormgeving grifontwerp.
Bestuur Diana Bak (voorzitter/penningmeester)
en Cristan van Emden (bestuurslid/secretaris).
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Adverteren? Informatie kan je aanvragen via:
hallolunetten@gmail.com.
De volgende Hallo! Lunetten verschijnt in oktober.
Heb je ideeën of tips over leuke dingen in de
wijk? Wil je ons laten weten wat je ervan vindt?
Ons mailadres is hallolunetten@gmail.com.
Je vindt ons ook op facebook hallolunetten
en twitter @hallolunetten. Oplage 6.000.
Wil je een extra Hallo! Lunetten? Bij de Musketon,
Fort Lunet IV en Aristo ligt een stapeltje.
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Hee?! Wat

Karin Verheij wandelt door Lunetten en kijk eens wie ze allemaal tegenkomt!

Hé, wat doet u hier? Ik wandel even, en
straks ga ik mijn zoon ophalen van judokamp
in Austerlitz. Ah, en hoe heeft hij het daar?
Hij vindt het geweldig: in het bos, met een
kampvuur én met zijn beste vriend. Ze kennen elkaar al vanaf de kinderopvang, dus al
7 jaar. En hoe vindt u dat? Ik vind dat geweldig. Vriendschap is heel belangrijk!

Kees, Corry en Jos
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Arjen en Linda, met Ton Decoo
dochters Joan en Ymke
Hé, wat doen jullie hier? Joan: ‘Ik zit te
oefenen met fietsen, want ik heb een nieuwe
fiets.’ En hoe gaat het? Joan: ‘Goed, maar
ik moet nog zo’n eind groeien, dan gaat het
beter.’ Waar gaan jullie naartoe? Linda: ‘We
gaan naar het bos, en daar drinken we wat en
eten een fruithap. Ymke: ‘Als ik groente eet,
wil ik een fee worden!’

Jennifer

Nou, eigenlijk hoef ik niet te vragen wat
jij hier doet. Nee! Ik tennis hier en ik heb
hier ook les. Speel je ook wedstrijden? Ja,
ik doe mee met de voorjaarscompetitie, dat
is 7 zondagen per seizoen. Dan spelen we
wedstrijden tegen andere clubs. Wat vind je
het leukst om te doen? Dubbelen: dan speel
je samen, kun je tussendoor praten en samen
verliezen is minder erg.

Wat doet u hier? Ik wacht op de
taxi om naar
mijn vrouw te gaan in huize Rose
ndael in
Overvecht. Woont uw vrouw daar
al lang?
Zes weken. Ze heeft reuma en Alzh
eimer,
dus thuis wonen werd moeilijk. Vind
t uw
vrouw het fijn als u komt? Ja, ze
lacht dan.
Ze herkent me nog. Ik help haar met
eten
en ik verzorg haar vogel.

Mayas Matini

Hé, wat doe jij hier?
Ik logeer een paar dagen bij mijn broer in
Lunetten. Waar woon jij dan? Ik ben gevlucht
uit Syrië en ik woon al twee jaar in Duitsland.
Wat doe je in Duitsland? Ik leer Duits. Ik
heb nu niveau B1, maar ik moet niveau C1
hebben om een technische studie aan de
universiteit te kunnen doen.
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Tekst en foto Karin Verheij

Marcel

interview

‘Samen gaannwaaer
de stad in of rd.’
Ameliswee

Angela en Ahmad
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samen
gewone
dingen doen
Ook in Lunetten wonen jonge vluchtelingen. Adem, bijvoorbeeld, moest Eritrea
ontvluchten. En Ahmad is gevlucht uit Syrië. Twee gewone jongens die allebei van voetbal
houden. New Dutch Connections, die jonge nieuwkomers begeleidt bij werk en integratie,
koppelde Adem aan maatje Lisette en Ahmad aan maatje Angela en coach Anita.
Ahmad vluchtte uit Syrië en kwam in 2017 in
Nederland terecht. Eind vorig jaar verhuisde
hij naar Lunetten. Hij woont er met drie andere
jonge vluchtelingen en het gaat best goed samen,
zegt hij. Ahmad is een serieuze jongeman met een
duidelijk plan. ‘Liefst word ik voetballer, maar ik
weet niet of dat lukt. Anders wil ik voetbalcoach
worden, en als ook dat niet lukt sportleraar.’ Hij is
al op gesprek geweest bij een sportopleiding en
hoort binnenkort of hij is aangenomen.

‘Het liefste word
ik profvoetballer.’
DVSU

Ahmad doet zijn best in de nieuwe wereld die
Nederland voor hem is. Of beter: Lunetten.
Voetbal is zijn grote liefde en daarom traint hij bij
voetbalclub DVSU en helpt hij met het coachen
van teams. In het begin had hij vooral contact
met andere Arabischsprekende mensen. ‘Maar
ik wil ook Nederlands leren en met Nederlandse
mensen omgaan.’ Hij is geen type dat de hele dag
met vrienden chillt. ‘Ik wil echt de kansen gebruiken die ik hier in Nederland krijg.’ De matching
door New Dutch Connections kwam dus als

geroepen. In maart vond hij daar zijn coach Anita
én zijn maatje Angela.

Op eigen benen

Met Angela doet hij leuke dingen, zoals shoppen,
iets drinken, in de stad, of naar Amelisweerd.
Wat betekent zijn maatje voor hem? ‘Als wij iets
leuks hebben gedaan samen, voel ik me goed.
Niet meer zo alleen.’ Het helpt hem ook bij de
weg naar zelfstandigheid. Zijn familie mist hij erg,
Syrische koerden die naar Turkije zijn gevlucht.
Hij heeft wel contact met ze. Met zijn maatje en
coach praat hij over de verschillen tussen Syrië
en Nederland. Zoveel verschillen dat ze er soms
grapjes over maken. ‘Hier kun je je eigen beslissingen nemen, en je mening geven. Dat kon in
Syrië niet.’
Lees verder op pag. 8

Ik ben Adem

Ik ben 17 jaar. Ik kom uit Eritrea. Ik woon
in Utrecht. Ik wil voetbalspeler worden. Mijn droom is professioneel speler
worden. Ik hou van boeken lezen. Mijn
lievelingseten is pasta. Ik heb 8 maanden in Heerlen gewoond. Ik heb voetbal
gespeeld in Heerlen in Sporting Heerlen
Club. Ik ben ook goed rechtsbuiten en
linksboven met voetbal. Ik heb mijn
moeder 2 jaar niet gezien.
7

advertenties
Toen Angela hoorde van het maatjesproject besloot ze eens te gaan kijken. ‘Hoe
zou het zijn als ík moest vluchten naar
een ander land, en daar dan niemand
naar mij omkeek? Daarom ben ik maatje
geworden. Zodat hij iemand heeft die
hem over de cultuur hier kan vertellen.’
Het contact met Ahmad vergroot ook
haar wereld. ‘In mijn eigen netwerk kom
ik geen vluchtelingen tegen.’

‘Ik voel me nu niet
meer zo alleen.’
Coach Anita

Ahmad heeft ook een coach uit
Lunetten: Anita. ‘Doordat hij nu ouder
is dan 18 jaar, viel de ondersteuning
door Nidos weg. Die treden op als
voogd voor minderjarige vluchtelingen,’
vertelt Anita. ‘Vandaar dat New Dutch
Connections een maatje én een coach
voor hem vond. We spreken met zijn
drieën af. Ik help Ahmad met typisch
Nederlandse problemen en met de
taal. Ahmad is een zeer zelfstandige
jongeman die goed weet wat hij wil, en
dat maakt het begeleiden gemakkelijk.’
Waarom werd Anita coach? ‘Er staan
in Lunetten vier huizen waarin jonge
statushouders wonen. Daarover wordt
soms gemord. Ik vind dat je beter kunt
kennismaken dan morren. Want als je
mensen kent, is het gemakkelijker begrip
op te brengen.’

gewaardeerd met
een 9,8

06 45 363 220
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3
3511 XB Utrecht

Pauline Res & Hiske Alting

alting uitvaarten
ruimte voor afscheid

alting uitvaarten

Daglenzen
30-pack
AxionContinu zoekt:

Verzorgenden IG
&
Verpleegkundigen
in de wijk

De Utrechtse Stichting New Dutch
Connections inspireert en motiveert vluchtelingenjongeren om opnieuw in zichzelf
te geloven. Dat doen ze onder andere door
samen met bedrijven (werk)workshops
aan te bieden en de jongeren te koppelen aan coaches en maatjes. Ook zijn er
theatervoorstellingen.

Wil je coach of maatje worden? Meer informatie:
newdutchconnections.nl

Tekst Jac. Janssen, met dank aan Lisette le Blanc
Foto Jacqueline Sluys
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1+1 GRATIS *

Winkelcentrum Lunetten . www.kijkenbijwouter.nl

Hooikoorts, (chronische) pijn, burn-out, onrustige
darmen, gewichtsproblemen, etc.
Graag ga ik met u aan de slag om deze aan te pakken!
met Acupunctuur en/of ShiatsuMassage Therapie

www.mijnprachtbaan.nl

Manon Burger 06-51401903
Zwarte Woud 228, Utrecht
www.ShiatsuAcupunctuur.nl

Jouw
ladvertentiel
hier?!

_____________________________

Wat doet New Dutch Connections?

Zomeractie!

*actie loopt tot 29 juli, vraag naar de voorwaarden.

Een echt maatje

Bij ons staat de patiënt centraal!
U kunt bij ons terecht voor het
vervaardigen van protheses,
klikprotheses, frames,
implantaten en algehele
tandheelkunde.
Voor het maken van een afspraak
belt u met 030 25 21 313

Wil jij met je bedrijf of organisatie
de bewoners van Lunetten
bereiken? Dat kan door te
adverteren in ons wijkmagazine.
Mail voor info en tarieven:
hallolunetten@gmail.com
o.v.v. adverteren.
Hallo! Lunetten wordt met een oplage
van 6.000 in de wijk verspreid.

Kampereiland 7, Utrecht (Lunetten)
www.dentaldesign.nl

a

Goldrunner

______________________
Wie

Abel van Ven
Wat

De marathon in Berlijn
______________________
Abel van de Ven (42) gaat op 16 september de marathon van Berlijn lopen,
een sportieve uitdaging van jewelste.
Abel wil hiermee een levensdoel
afstrepen van zijn bucketlist, de lijst
met dingen die iemand in zijn leven
per se wil doen. Daarnaast heeft Abel
ook nog eens een geweldig goed doel
voor ogen: hij loopt de marathon voor
KiKa, de organisatie die zich inzet voor
bestrijding van kanker bij kinderen.
Tijdens zijn opleiding als basisarts
werd Abel met deze droevige ziekte
geconfronteerd: ‘Zo kan ik iets betekenen, niet alleen voor mezelf maar
ook voor iemand anders. Ook Berlijn
is speciaal voor mij. Het eerste reisje
met mijn vrouw was naar Berlijn. En
niet lang na de marathon ben ik precies
42,195 jaar oud, exact de lengte van
de marathon.’
Abel zit nog middenin de voorbereidingen. Regelmatig traint hij tussen Bunnik
en Amelisweerd. Ondertussen zamelt
hij geld in voor KiKa. ‘Er is al meer dan
tienduizend euro bijeengebracht, onder
andere door OBS De Klim, door kinderen die op de wijkdag suikerspinnen
draaiden en verkochten en de opbrengst
van de statiegeldzuil van de Albert
Heijn. Ik wil de bewoners van Lunetten
enorm bedanken voor hun steun. Het is
een geweldig bedrag. En het stopt nog
niet, ook de komende maanden blijf ik
nog euro’s inzamelen. En dan loop ik
straks door de straten van Berlijn
als ‘GOLDRUNNER’!
Wil je ook nog meehelpen? Kijk op
runforkikamarathon.nl/abel-van-de-ven.
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Tekst Esther Leenheer Foto Sylvia Jansen

n
u
e
t
s
ie
l
l
ju
r
e
d
n
o
‘Z
,
t
k
u
l
e
g
t
ie
n
t
e
h
s
a
w
Lunetten!’

uit Lunetten

ssen
ondertuett
in Lun en

bijpraten

Blij in het bijenhotel

Goed nieuws voor de wilde bijen: er zijn drie
nieuwe bijenhotels geplaatst in de wijk. Een
bijenhotel is een huisje voor de bijen, gemaakt
van een stuk hout en geplaatst op een zonnige
plek. Een van deze viersterrenonderkomens
staat achter de bushalte op de Brennerbrug.
Zoemzoemzoemmmmmmmmm!

In Between Café

Ben je werk- of opdrachtzoekend en woon je in
Lunetten? Dan ben je
elke maand welkom bij
de netwerkbijeenkomst
van In Between Café in de
Musketon. Het draait om
kennismaken, nieuwe dingen leren en met een goed
gevoel naar huis gaan.
De volgende bijeenkomst
is op 16 juli, van 9.30 tot
12 uur.

Daar wordt
aan de weg gewerkt
Na de zomervakantie start de
gemeente met werkzaamheden aan
de ringweg Lunetten. De Stelviobaan
en de Brennerbaan krijgen nieuw
asfalt. De werkzaamheden duren
zo’n 6 weken, dus dat wordt even
doorzetten. Doordeweeks blijft een
rijbaan open, dan is omrijden niet
nodig. In het weekend helaas wel.
Alle info over wat en hoe staat op
utrecht.nl/ringweglunetten

Nog ver weg maar…

Lunetjes 2018 is dit jaar op zaterdag 29 september van
9.30 tot 14 uur. Je kunt het alvast maar in de agenda
hebben staan! Knijpers, vuilniszakken en handschoenen
kun je ophalen bij de Musketon om daarmee met ferme
pas door de wijk te gaan. De schoonmaakactie wordt
afgesloten met een gezamenlijke lunch.
illustratie Meer van merel
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Elles Rozing en Elsbeth Witt verzamelen nieuws en weetjes over de wijk.

dat je heteet
maar ff w
Fietsen voor 50+

Gezellig samen fietsen en onderweg picknicken, dat
doet de Fietsclub 50+. Het hele jaar door zijn er leuke
tochten, afwisselend van wat korter tot superlang.
Donderdagochtend 19 juli staat de volgende trip op
het programma, een korte tocht van 35-45 kilometer.
Het is leuk, gezellig en gezond. Bovendien mag je ook
meedoen op een e-bike, dus wat houd je tegen?! Pak je
fiets en sta om 10 uur bij de Musketon, vooraf aan
melden niet nodig. De club vraagt een bijdrage van
1 euro per deelnemer.
Meer weten?Hans Oosterman geeft graag meer info:
fietsclublunetten@gmail.com.

Dringen voor de wipkip

Lekker buitenspelen op het grasveld of in een
van de speeltuintjes. In de stad Utrecht kunnen
kinderen terecht in 21 speeltuinen en op 4.368
speeltoestellen. En als je daar goed naar kijkt,
blijkt dat Lunetten de meeste speeltoestellen
per kind heeft. Je verwacht het niet. Uit de wip
kipindex blijkt dat de arme kinderen uit Leidsche
Rijn Centrum één speeltoestel met 168 kinderen
moeten delen. Onze kinderen hebben het niet
slecht: één speeltoestel per 5 kinderen.

Ja, das ist ganz toll

In de categorie ‘Schrijvers in

Lunetten’ aandacht voor Tobi
Dahmen. De van oorsprong
Duitse Tobi woont al een jaar
of
tien in onze wijk en zijn strip

boek Fietsmod, of beter gezegd
graphic novel, is verschenen.
Fietsmod gaat over opgroeien
in het Duitsland van de jaren
80 en 90. Tobi: ‘Mijn vrienden
en ik werden groot onder de
invloed van de Britse subkul

turen, met name de modscen
e.
Het boek is voor een groot deel

Lunetten
250

pijlsweerd

5,3

Speeltoe stellen

7,5

Kinderen
per toestel

in Lunetten ontstaan.’

Kinderen
per toestel

Dichterswijk
Rivierenwijk

Meet en greet
met de schrijvers

Op zaterdagmiddag 25 augustus geeft
een groep Lunettense schrijvers in
Lunet Werkcafé workshops en signeert
boeken. Het aanbod is volgens de
organisatie verrassend gevarieerd en
veelzijdig: van vuistdikke romans tot
ingetogen dichtbundels, en van doorwrochte onderzoeksjournalistiek gecombineerd met ‘human interest’ tot
een autobiografische ‘graphic novel’.
Hmm… dat laatste klinkt bekend. Dikke
kans dat dat over Fietsmod gaat!

68

Speeltoestellen

78

Speeltoestellen

Binnenstad

26,3

Kinderen
per toestel

3

Speeltoestellen

56,7

Leidsche Rijn
Centrum

Kinderen
per toestel

2

Speeltoe stellen

168

Kinderen
per toestel

A antal
speeltoeste
in Utrecht llen
tota al

4.368

Kinderen
per toeste
l

11,2

tekst Sjef van Hoof

Bron: http://utrecht.buurtmonitor.nl/, benaderd 06-02-2016
Kinderen in de leeftijdscategorieën 0-11 jaar in 2015
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werken in de wijk
___________________________________
Tom van Koppen

Tom is geboren in Willemstad, Curaçao en op zijn tiende naar Utrecht verhuisd. Na zijn militaire dienst studeerde hij in Utrecht geschiedenis en werkte vervolgens als public relations manager voor een Amerikaans
telecommunicatiebedrijf. Vanaf 1998 werkt hij voor
de Gemeente Utrecht, eerst als voorlichter, daarna als
adviseur voor het bestuur. Nu is hij adviseur voor de
wijk Zuid, voor Lunetten en Hoograven.

‘De buren
zorgen hier
goed voor
elkaar.’
Samen in de wijk

Mensen in Lunetten denken goed en graag mee.
Dat gebeurde veertig jaar geleden, toen Lunetten
als wijk net bestond. Je ziet het vandaag de dag
bij de drukbezochte bijeenkomsten over de ontwikkelvisie van Lunetten. Geweldig dat mensen
zich hier zo betrokken voelen.’

De wijkadviseur
Tom van Koppen is wijkadviseur voor Lunetten
en Hoograven. Hij vindt Lunetten een fijne
wijk, met een boeiende geschiedenis en met
mensen die goed voor elkaar zorgen.
‘Lunetten is wonen op hele oude grond: bij
Stadsboerderij Koppelsteede hangen sinds kort
een paar mooie panelen die laten zien hóe oud
Lunetten is. Bijna 900 jaar geleden verscheen
de eerste boerderij, in wat toen nog een drassig
moerasgebied was. Die panelen zijn financieel
mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds,
maar waren er nooit gekomen zonder de vrijwilligers uit de wijk, in dit geval de mensen van de
Historische Kring Lunetten.
12

‘Niets blijft, alles stroomt, zeggen ze wel. Het
klimaat verandert, de stad Utrecht groeit als kool
en burgers ontwikkelen zich tot volwaardige
partners. Lunetten heb ik leren kennen als een
mooie groene wijk, waar heel veel mensen elkaar
opzoeken, bewoners die samen iets voor elkaar
willen krijgen en buren die goed voor elkaar
zorgen. En dat is heel mooi, omdat er ook hier
mensen zijn die dat extra zetje in de rug keihard
nodig hebben. Veel mensen en organisaties in
Lunetten weten elkaar én mijn collega’s van het
Stadskantoor prima te vinden. Maar niet altijd.
En in die gevallen speel ik graag voor oliemannetje. Ik hou de boel bij elkaar en breng mensen
met elkaar in contact.’
Tekst Tom van Koppen / Wijkbureau Zuid
Foto Luc Hoogenstein

in de Musketon

Een regelrechte
klapper!

Pump up the volume

__________________________________________________________
Wie

Philip Verzellenberg Wat Lunetten Danst Wel

Of de Musketon bruist? Nou en of! De
temperaturen zijn zomers terwijl de
theaterzaal volstroomt met liefhebbers
van goeie ouwe muziek uit de tijd dat
de aanwezige veertigplussers zelf nog
jong waren. De discolichten flitsen, dj
Compact Coentje troont op het podium en krijgt de voetjes van de vloer.
Hiermee herleven vervlogen tijden. Want wist je dat tot 2014 de
Musketon-vloer tweemaal jaarlijks
flink schudde door swingfeesten?
Helaas liep het aantal bezoekers terug
en hielden de (vrijwillige) organisatoren het voor gezien.
Janneke de Graaf,
Philip Verzellenberg
en dj Coen Dirkx

Toch miste Philip Verzellenberg iets.
Zeker in het kader van Lunetten

40 jaar. ‘Ik miste nog een klapper!’
Dus zette hij, met Janneke de Graaf en
dj Coen Dirkx, dit dansevenement op
poten. Philips’ dochter Luka ontwierp
de posters. Wie er een voor zijn raam
hing, kon een massagebeurt winnen
bij Philips echtgenote Heleen Maris. In
korte tijd kwam het feest van de grond.
Het was een groot succes en wordt een
mooie traditie nu in ere hersteld? ‘Wat
mij betreft graag,’ zegt Philip. ‘Al kunnen
we altijd meer vrijwilligers gebruiken.’
Wie wil helpen, kan Philip en Coen
vinden op Prikbord Lunetten.
Het gerucht gaat dat op 6 oktober een
nieuwe editie volgt. Houd de berichten op Prikbord Lunetten op Facebook
in de gaten.
13

Tekst jac. Janssen foto Rik de Vries

__________________________________________________________

ht
‘Je mag er ecen
doorheen lopen,
gaan zitten ook
ook best biesl.’
knippen

Christa en Stephanie
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Buren tuinen samen

deze tuin is
voor iedereen
Een stuk openbaar groen met saaie prikkelstruiken veranderen in een prachtige
vlindertuin. Een paar enthousiaste buren op Texel kregen dat voor elkaar.
Buurvrouwen Stephanie en Christa vertellen alles over hun mooie tuin.
Op de hoek van Texel en Ameland ligt een
geweldig stuk groen. Een miniparkje met allerlei
soorten struiken, bomen, kruiden, bloemen, zoemende bijen, vlinders, vele soorten vogels, een
klein vijvertje, een pad met houtsnippers en een
bankje. Zeven jaar geleden stonden hier alleen
een paar struiken. ‘Ik stoorde me aan die bodembedekkers. Bijen, bloemen en mensen hadden
er echt niets aan,’ vertelt Stephanie, een van
de buren die de tuin heeft aangelegd. ‘Ik dacht:
misschien kunnen we er een tuin van maken! We
begonnen het project samen met andere buren.
We hebben de gemeente gebeld en het gewoon
gevraagd. En toen bleek dat dat mocht.’

De gemeente helpt

Bij de gemeente kun je inderdaad vragen of
je een stuk openbaar groen in zelfbeheer mag
krijgen. Zo kun je samen met je buren bijvoorbeeld een geveltuin opfleuren, een spetterbadje
beheren of een buurt- of stoeptuin aanleggen.
Er zijn een paar regels. Zo mag je het stuk niet bij
je eigen tuin trekken; het groen is voor iedereen.
Stephanie vertelt over de samenwerking met
de gemeente: ‘Je mag gereedschap lenen en ze
komen de struiken die je eruit trekt, ophalen. Ook
mag je voor een bepaald bedrag struiken en plantjes bestellen. Het aanbod vonden we wat beperkt
dus het meeste kopen of kweken wij zelf.’
Toen Christa (60) naast Stephanie en haar man
kwam wonen, nam zij het over van de oude
buren. Ze vertelt: ‘Stephanie en haar man kopen
veel struiken en planten, maar ik ben meer van
het kweken. Ik heb inmiddels een hele kwekerij
op mijn balkon! We doen het voor de bijen en
vlinders. We willen een lekkere wilde tuin met
veel bloemen.’

Bieslook knippen

De hele buurt mag de tuin gebruiken. De buurvrouwen merken dat er vaak mensen stil staan
om te kijken. Ze zouden het wel leuk vinden als
meer mensen er ook echt zouden gaan zitten.
Christa vertelt: ‘Ze mogen er echt doorheen
lopen, gaan zitten en ook best bieslook knippen
en zo. Maar ik hoor weleens een moeder tegen
haar kind zeggen: “Niet in andermans tuin!” dus
misschien lijkt het wel alsof het een privétuin is,
maar dat is het dus niet.’

Ga lekker zitten

‘Misschien zou er een duidelijker bordje moeten
komen waarop staat dat de tuin van iedereen is.
Aan de buurt zou ik willen zeggen: ga er vooral
zitten! Ik zit er ’s ochtends zelf ook weleens met
een kop koffie. Zo mooi hoe alles dan gaat leven.’

Iedereen kan het

Of het veel werk is, zo’n stuk groen bijhouden?
Stephanie en Christa vinden allebei van niet. ‘Het
is nooit af en er is altijd wat te doen. Maar het
ontwerp is nu wel echt klaar en in het winter en
najaar doe je niet zo veel. In de lente komt het
op gang. Soms werk je er wel een hele dag aan
ja, maar het is heerlijke afleiding!’ zegt Christa.
‘Ik zou het echt aanraden. Het is zo mooi om te
zien dat als je een zaadje plant, wat er gebeurt en
welke dieren erop afkomen.’ Stephanie ziet ook
alleen maar voordelen: ‘Je leert de buurt beter
kennen en hebt echt meer contact met elkaar.’
Christa vult aan: ‘Voor een moestuintje moet je
op een wachtlijst en dat is verder van je huis, dat
is toch anders. Dus een tip: gewoon bellen naar
de gemeente en zeggen dat je een stuk groen in
eigen beheer wilt. Gewoon doen!’

_________________

Wil je ook een
stuk groen in
zelfbeheer?

Kijk op www.utrecht.nl/
wonen-en-leven/parkenen-groen/zelfbeheer/ of
bel de gemeente Utrecht
op 14 030.

‘Gewoon
doen!’

Tekst Elsbeth Witt Foto Luc Hoogenstein
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De wijkverpleeg-
kundige
‘ We kunndene
snel aan n.’
bel trekke

Annabel Folkerts (33) is wijkverpleegkundige in Lunetten. Samen met acht
andere zorgverleners komen zij thuis bij zo’n veertig mensen in de wijk.
‘Waarom ik voor het vak verpleegkunde heb
gekozen? Ik heb een afgeronde universitaire
opleiding Engelse Taal en Cultuur, maar merkte al
snel dat ik het contact met mensen miste,’ vertelt
Annabel. ‘Een praatje maken met mensen en
hun verhaal horen, dat vind ik het mooie van dit
vak. Door tijdens mijn studie stage te lopen in de
wijkverpleging, wist ik meteen: ik wil de wijkverpleging in.’ De wijkverpleegkundige is de spil
in de zorg bij mensen thuis. Zij kijkt welke zorg
nodig is, regelt en organiseert.

Aan de bel trekken

Annabel werkt nu vier jaar als wijkverpleegkundige, waarvan drie jaar in Lunetten. ‘Een voordeel
van het werken in één wijk is het gemakkelijke en
snelle contact met de huisarts en andere zorgverleners. We kunnen snel aan de bel trekken wanneer er iets geregeld moet worden. Daarnaast
leer je elkaar goed kennen. Je hebt eerder door
wanneer er iets mis is met iemand.’ Annabel kent
Lunetten en de inwoners goed. Zij en haar partner woonden er zelf negen jaar met veel plezier.

‘Een praatje maken met
mensen en hun verhaal
horen, dat vind ik het
mooie van mijn vak.’
Langer thuiswonen

Annabel vertelt over wat haar opvalt in Lunetten:
‘Ik weet niet hoe het in andere wijken is, maar
het valt mij op dat hier veel mensen met COPD
wonen, een ernstige longziekte. Waardoor dit
komt durf ik niet te zeggen, maar opvallend is het
wel. Daarnaast zie ik dat steeds meer mensen
met dementie langer thuis blijven wonen. Vroeger
gingen deze mensen eerder naar een verzorgingshuis. Dat is in het hele land zo en in Lunetten dus
ook. Deze mensen hebben meer zorg nodig en
dat kan voor de wijkverpleegkundige best veel
werkdruk met zich meebrengen. Gelukkig hebben
wij daar met ons team geen last van.’
Tekst Denise Joseph Foto Jacqueline Sluis

___________________________________
Mevrouw Wendt-Schievink (89)

Mevrouw Wendt-Schievink
en Annabel Folkerts
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‘Het is fijn dat Annabel of een van haar collega’s elke
avond langskomt om mij te helpen met het uittrekken
van mijn steunkousen. In het nieuws zie ik de laatste
tijd vaak dat de werkdruk bij de thuiszorg hoog is.
Daar merk ik gelukkig niets van. Ik kan altijd een
praatje maken met Annabel en dat is prettig.’

Lunetten Wil Wel
We zijn op bezoek bij Mary en treffen haar thuis,
al is die kans normaal gesproken klein. Mary is
namelijk vaker in de Musketon te vinden dan
thuis. Daar steekt ze graag een handje toe bij
allerlei activiteiten die georganiseerd worden,
zoals de eetgroep, de zondagmiddagactiviteit
of de kerstlunch. ‘Als je me nodig hebt, dan roep
je me maar’, is haar motto.

Hoe komt het dat je zo betrokken bent?
‘Ik was vroeger al actief bij de vrouwenbond van
de kerk. En in Lunetten heb ik destijds met mijn
man een aantal jaren geholpen bij het inloophuis, tegenwoordig bekend als ‘Het Knooppunt’.
Voor Mary spreekt het voor zich dat ze anderen
helpt. ‘Toen mijn man ziek werd, was het logisch
dat ik voor hem ging zorgen. Pas later realiseerde ik me dat ik zo ‘mantelzorger’ was geworden’.

‘als je me nodig hebt,
dan roep je me maar’

Doe je meer dan alleen een handje
toesteken? ‘Wat dacht je? Gisteren ben ik

nog bij Castellum Hoge Woerd geweest om te
kijken of dat een leuke bestemming is voor het
‘mantelzorguitje’ dat we gaan organiseren.

Heb je nog wensen voor jezelf en de wijk?

Op bezoek bij Mary Davids Blumink

’Meer muziekuitvoeringen in de wijk. En dan niet
met Frans Bauer, maar met klassieke muziek.
Een uitvoering van het Weihnachts-Oratorium
in De Musketon zou toch geweldig zijn!’

Actief in de wijk
Mary is een van de vrijwilligers die er wekelijks voor zorgt dat een aantal activiteiten kan plaatsvinden in de Musketon. Het maakt
haar niet zo veel uit namens welke organisatie ze dat doet, het gaat er Mary om dat door een handje te helpen, anderen een prettig
moment beleven. Ben jij ook zo’n actieve wijkbewoner en wil je een handje toesteken bij het opzetten van activiteiten? Voor het
organiseren van filmavonden of -middagen en andere culturele activiteiten – zoals muziek, toneel, improvisatie of literatuur – zijn we
op zoek naar actieve wijkbewoners die hierbij willen helpen. Ook een handje toesteken? Stuur je e-mail naar contact@lunettenwilwel.nl

burennetwerk utrecht zuid
Burennetwerk Utrecht Zuid krijgt
steeds meer vorm. Inmiddels hebben
de matchmakers uit Lunetten en
Hoograven er een aantal gezamenlijke
bijeenkomsten opzitten en beginnen
ze thuis te raken in het systeem.
Burennetwerk Utrecht Zuid wordt op
15 september feestelijk gelanceerd.
Voor die tijd krijgen de netwerkpartners informatie hoe ze kunnen
helpen om mensen gebruik te laten

maken van het portal. Ook komt er
een bijeenkomst voor de hulpbieders
die nu al via de klussendienst actief
zijn. Extra handjes zijn natuurlijk altijd
welkom. Heb je dus af en toe tijd en
vind je het leuk om anderen ergens
bij te helpen, neem dan contact
met ons op. Stuur een mailtje met
je contactgegevens naar contact@
lunettenwilwel.nl, dan spreken we
snel af om kennis te maken.

Burennetwerk

meer informatie
en contact
www.lunettenwilwel.nl
e-mail: contact@lunettenwilwel.nl
telefoon: 06 53695404

elke laatste zondag
van de maand

Utrecht
Zuid

Open Inloop in de Musketon van
13.30 uur - 16.00 uur met een activiteit.
Data zomer/najaar 2018:
26 augustus | 30 september | 28 oktober
15 september: lancering Burennetwerk
Bijeenkomst matchmakers Burennetwerk Utrecht Zuid

30 oktber: Lunetten Wil Wel wijkavond

deze pagina wordt gesponsord en samengesteld door Lunetten wil wel

ik sport bij…

‘Iedereen
mag
meedoen!’

Forza Friends DVSU

Komt dat schot
Als kind was Roy Pijnenburg (17) altijd al met voetbal
bezig. Toen zijn moeder hem zeven jaar geleden
vroeg of hij in een team wilde spelen, zei hij met
een ja. Roy: ‘Ik speel in het voetbalteam van 12- tot
17-jarig- en en ben daar ook de captain van. Dat be
tekent dat ik de aanwijzingen van de coach langs de
kant voor iedereen op het veld duidelijk moet maken.
Ik roep dan bijvoorbeeld heel hard “terugkomen” en
ik zorg dat we weer actief gaan spelen als de fut er
een beetje uitraakt.’
Bij DVSU zijn vijf Forza Friends-teams. De jongste
speler is 5 jaar, de oudste 43 jaar. Er wordt één keer
per week getraind en in het weekend zijn er wed
strijden of toernooien. Roy: ‘Ik weet nog dat ik bij een
toernooi een keer keeper was en de ene na de andere
bal tegenhield. Dat was echt een mooie dag.’ Het
bijzondere van Forza Friends vindt Roy de gezellig
heid en het familiegevoel. ‘Je kent elkaar goed omdat

je iedere week samen speelt. Wij
vinden de groep eigenlijk belang
rijker dan de bal.’ Dat betekent niet
dat Roy niet van winnen houdt:
‘Het lekkerste moment tijdens
het voetballen is voor mij als er ge
scoord wordt, ook al ben ik het niet
zelf die het doelpunt maakt.’ Roy
heeft een advies voor iedereen die
bij Forza Friends zou willen voet
ballen: ‘Kom een keertje kijken bij
een training of wedstrijd. Iedereen
is welkom.’

______________

Tekst Natascha Roest Foto Rik De Vries

Voetballen bij
Forza Friends?

Forza Friends is een
onderdeel van DVSU
voor iedereen die
om wat voor reden
dan ook niet mee
kan doen met een
gewoon voetbalteam.
Henk-Jan Vos kan je
alles uitleggen over
trainingstijden en
lid worden:
de.vossen@ziggo.nl.
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Roy Pijnenburg

historisch Lunetten

Creatieve
duizendpoot
Pieter van der Zouwen (62) is een creatief brein in Lunetten. Hij woont hier sinds 1990
en is vanaf het begin actief betrokken in de wijk. Wijkwebsites, de Historische Kring,
het organiseren van exposities: Pieter draait er zijn hand niet voor om.

Lunetten fascineert Pieter. Hij ging hier wonen
omdat nergens de samenstelling zo gemengd
was. ‘Het fascineerde me als boerenkleinzoon
dat Lunetten letterlijk uit het weiland gestampt
is,’ vertelt hij.

is
‘Onze geschieicdhen
is prachtig d tbij.’
Boerderij

De expositie Lunetten laat onder andere een
reproductie van een bijzondere kaart uit 1539
zien. Ook zijn er enkele zeldzaamheden, die opgegraven zijn op het voormalige stationsgebied.
De expositie werd mogelijk gemaakt dankzij een
financiële bijdrage van het Bewoners Overleg
Lunetten (BOL). ‘Ik heb interesse in ruimtelijke
geschiedenis, vanuit het verleden naar de toekomst toe,’ vertelt Pieter. ‘Daar hou ik me nu
mee bezig. Misschien heeft het wel met de
leeftijd te maken.’
Tekst Lisette le Blanc Foto Jacqueline Sluis

Pieter zet graag dingen op en adviseert. Omdat
hij de laatste jaren actief was op boerderij
Koppelsteede, ontstond het idee om iets te
doen met de geschiedenis van de boerderij. Een
grondig onderzoek resulteerde in een tentoonstelling aan een van de buitenwanden van de
boerderij. Hij vond veel materiaal tijdens zijn
research. De wandpanelen laten de geschiedenis zien met de mijlpalen door de eeuwen heen
en geven aandacht aan de geschiedenis vanaf
1980 tot heden. ‘Hoe die plek was en veranderd
is en waar de vroegere Hofstede was, dat is zo
bijzonder,’ vertelt Pieter. Te zien is een kaart met
De Coppel Hofstee uit 1626. De Hofstee staat er
niet meer, maar de oude bomen nog wel. Zo is de
geschiedenis toch nog dichtbij.

Kaart uit 1539

Pieter is ook medeoprichter van de Historische
Kring Lunetten. Samen met de werkgroep is nu
een derde expositie ingericht in de hal van de
Musketon. Deze bescheiden expositie vormt
een mooi geheel met de expositie op de boerderij. Hij maakte samen met iemand anders van
de werkgroep een selectie van beeldmateriaal.

Pieter van der Zouwen
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voor een prikkie

Oe-oe-oerend hard
Andreas Otten organiseerde
de tweede Lunetten
Motortoer en plaatste een
oproep op het Prikbord.
Motormuis Emiel Smit
reed samen met andere
motormuizen mee.

Andreas Otten

‘Een motor is voor mij vrijheid.
Lekker een stukje rijden, heerlijk! En ik ben gek op techniek.
Samen met mijn vader restaureer ik op dit moment een oude
politiemotor uit 1971. Ik zie veel
motoren in Lunetten en het leek
me leuk samen met wijkgenoten
een tocht te rijden. De oproep op
Facebook leverde veel enthousiaste reacties op. Vorig jaar was
de eerste versie van de toer.
Door het slechte weer waren we
uiteindelijk maar met een klein
clubje. De tweede toer moet met
goed weer, een mooie route en
ergens relaxen met een lekkere
kop koffie, helemaal goed komen.’

‘Een mooie route ene.’
een goeie bak koffi
Andreas en Emiel

Tekst hans Smeij sters Foto

‘Vorig jaar zag ik op het prikbord
al de oproep om een Lunetten
Motortoer te rijden. Supergoed
idee. Motorrijders hebben een
gedeelde passie en hebben altijd
wat te vertellen. En het is leuk
om wat te doen met mensen die
je de volgende dag weer tegenkomt in de supermarkt. Aan de
tocht van vorig jaar heb ik leuke
vrienden overgehouden. Ik rij
het hele jaar motor. Ik hou van
de buitenlucht, het vrije gevoel
én het is heel praktisch. Geen
last van files en je kunt overal
parkeren. En wat de toer betreft:
weer of geen weer, ik ben erbij.’

Sylvi a Janse n

Emiel Smit

