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Gemaakt door kinderen uit Lombok en Nieuw Engeland

Wat gebeurt er in het Muntgebouw?
Door Ayoub (10), Lina (11) en Stefanie

Er staat een heel groot gebouw in Lombok, maar bijna
niemand weet wat er nu gebeurt. Dus gingen we mensen
vragen op straat wat zij van het gebouw weten. Alle mensen
die we vroegen behalve één man wisten het niet! Dus gingen
we het zelf maar vragen. Karin van het Muntgebouw wilde
ons wel rondleiden. En dit is wat we hebben gezien daar!
We gingen als eerste naar de Gulden Middenweg. In de grond hebben ze allemaal oude
munten (guldens) gelegd, en daar kun je
overheen lopen. Dat was heel leuk en interessant. Er waren hele kleine muntjes (dubbeltjes
en kwartjes), maar ook hele grote munten.
Vroeger werden onder deze grond munten opgeborgen. Nu hebben ze nog steeds kluizen,
en daar zijn wij in geweest.
Het gebouw was zo groot en mooi, niet te
geloven! Afgelopen april werden er nog munt-

en gemaakt, maar het Munthuis (het bedrijf
dat de munten maakt) zelf zit nu in Houten. De
mensen van het Munthuis vonden het gebouw
te oud. Dat snappen we wel: het werd in 1911
gebouwd! Nu wordt het gebouw gebruikt
als vergaderplek, maar je kunt er ook trouwen. Ook kunnen mensen er presentaties en
feestjes geven, en er is een toneelzaal. In het
Muntgebouw werden Nederlandse munten
gemaakt, maar ook munten die naar
Afrika gingen, dat weet bijna niemand!
Lees verder op pagina 2 >>>

Fijne kerstmis voor de mensen die het vieren. En
voor alle andere mensen een hele fijne vakantie.
Ibrahim en Mohammed

Met Karin aan het praten op de Gulden Middenweg

Lina en Ayoub voor het Muntgebouw

Reporters gezocht
voor deze krant!
Wil jij samen met andere
kinderen wijkkrant
De Buurtblinker maken?
Meld je dan aan als reporter!
Lees snel meer op pagina 8!
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>>> vervolg pagina 1: Ze doen dat, omdat er daar niet zo veel munthuizen zijn. Ze maakten in het Muntgebouw ook speciale munten, zoals
bijvoorbeeld een munt toen Willem-Alexander koning werd. Voor elke
koning of koningin werd vroeger een munt gemaakt, met zijn of haar
hoofd erop. Er waren nu nog foto’s van verschillende munten, en nepmunten van karton die eerst in het geldmuseum stonden. Er was ook
een foto waarop wel zes emmers vol met munten te zien waren! Die
stonden dus vroeger echt in het gebouw. Boven in het gebouw is ook
‘De Muntsteeg’; daar hebben kunstenaars graffiti gespoten.
Misschien een leuk feitje om te weten, is dat er in dat gebouw de
reclames van Klene drop worden opgenomen, in een hele oude zaal
waar soms ook belangrijke mensen vergaderen. Als je dus tv kijkt en
de reclame komt, dan weet je een klein beetje meer over het mooie
Muntgebouw!

Recensie: de Pomp
Door Ola (13) en Shaked
Wij gingen eten bestellen bij De Pomp, Croeselaan 122. We konden
niet langskomen in het restaurant in verband met Corona dus hebben
we eten besteld en geproefd tijdens bijles. Vroeger was De Pomp een
tankstation en in 2019 was het dan eindelijk zover: Restaurant De Pomp.
Ook organiseert De Pomp activiteiten voor buurtbewoners.
Falafelburger
Kleurrijk, ziet er gezond uit, bijzonder dat we een falafelburger
hadden, falafel wel te zacht van binnen.
Saté Tempeh
Rijst was beetje lauw, niet bestellen als je niet van soja houdt
want tempeh is gefermenteerde soja.
Frietjes
Hele lekkere beetje pittige kruiden, heerlijk crunchy aan de
buitenkant
Oreo Brownie
Zo lekker zacht, je proeft de stukjes chocola wel maar we misten
de oreostukjes, die hadden we graag gezien.
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Coleslaw
Weinig smaak, wel heel mooi paars.
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Chocolademousse
Niet bijzonder, beetje waterig.
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Bessencrumble
Veel te klein in vergelijking met de andere toetjes, valt heel snel
uit elkaar. Niet bestellen als je niet van bessen houdt.

6,5

Eindcijfer (gemiddelde)
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Er zaten helaas geen servetjes bij onze bestelling. Wel was de bestelling
heel mooi op tijd. Alle maaltijden waren heel netjes aangekomen omdat
ze goed ingepakt waren. Het was niet dat alles uit elkaar gevallen was.
Voor een menu met frietjes en coleslaw betaalde je 14,50 dat vinden we
een goede prijs voor wat je krijgt. Alle toetjes waren €5. De brownie was
ook goed voor de prijs van €5 want je zit daarna wel heel goed vol. Maar
de bessencrumble vonden we te klein voor €5, kon beter €3 zijn net als
de chocolademousse.
Croeselaan 122 / depomputrecht.nl
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Het eten dat we geproefd hebben.

Interview met een medewerker in de traumahelikopter
Door Saleh (16) en Marieke

Ik heb een interview gedaan met
Frank, die werkt in Amsterdam als
verpleegkundige op een traumahelikopter. Dat is een helikopter
die samen met de ambulance gebruikt wordt bij grote ongelukken
of bij ernstig zieke patiënten. Dit is
de helikopter die je hebt gehoord
of gezien boven Lombok.
Als er een ongeluk gebeurt, is er soms een
helikopter nodig, om de dokter mee te
brengen naar het ongeluk. Want dat gaat
vaak sneller dan met de auto. Als hij niet kan
vliegen door heel slecht weer gaan ze met de
auto. Dat gaat ook heel snel.
Wat moet je doen als je een ongeluk hebt
gezien? Wat moet je zeggen als je 112 belt?
Je moet zeggen waar je bent, en ze gaan je
vragen stellen: wil je een ambulance, politie of
brandweer? Wat is er gebeurd? Is hij/zij wakker
of bewusteloos? De mensen aan de telefoon
helpen je en zeggen wat moet je doen. Als
het heel nodig is belt de meldkamer een
helikopter. De helikopter is om de dokter naar
het ongeluk te brengen.
Wat zijn de belangrijke apparaten in de
helikopter? We hebben een instrument, een
laryngoscoop. Daarmee kan je een buisje

De traumahelikopter. Foto: Boas Bosschaart.

dat je door de keel naar de longen brengt
inbrengen als iemand niet goed ademhaalt.
Dat instrument is het belangrijkste, samen met
de medicijnen die we aan boord hebben, die
zijn ook heel belangrijk. Ik vind het moeilijk,
omdat ik veel mensen zie overlijden bij een
ongeluk, of later als ze in het ziekenhuis zijn.
Heb je wel eens in Lombok iets ergs
meegemaakt? Ik denk het wel, maar ik kan
het me niet meer herinneren. We krijgen soms
wel 12 oproepen op een dag. Heel vervelende
dingen onthoud ik wel. Op welke plek het
precies was weet ik dan niet meer, maar de
mensen herinner ik me.
Waarom vliegen jullie niet ´s nachts? We
vliegen wel ´s nachts, we hebben nachtkijkers,
zodat we weten wat er gebeurt. Je ziet alle

dingen groen als je door de nachtkijker kijkt.
Wat doe je als er in één ongeluk veel mensen
gewond zijn? Dan komen er twee of drie
ambulances. En als het erg is, dan komt er
nog een helikopter, heel soms meerdere
helikopters. Er zijn 4 traumahelikopters in
Nederland met standplaatsen in Amsterdam,
Rotterdam, Nijmegen en Groningen.
Welke school moet je doen als je jouw werk
wil doen? Als je mavo of havo hebt kan je een
beroepsopleiding verpleegkundige doen. Maar
een EHBO-cursus kan je zonder opleiding
doen. Misschien moet je voor bepaalde lessen
een minimumleeftijd hebben. Dat weet ik niet
precies.

Werk bij de brug
Door Malak (11) en Jessica

Wie is aan er aan het werk? Een man en een vrouw zijn aan het werk bij de brug in
Lombok. Ze zeggen dat als het gaat sneeuwen (dus als het kouder wordt) dan is het
werk klaar. Ze vertellen dat als ze klaar zijn, ze van hun baas een beloning krijgen. Bij de
brug staan twee buren te kijken. Anton en zijn vrouw. Zij kijken bij de brug wat er wordt
gemaakt. “De stenen zijn helemaal weggezakt. Ze gaan de zijkanten weer stevig maken.
Zo kan het water niet bij de mensen komen.”
Er loopt een kat over de loopbrug. Wat is er aan de hand? Ze vindt het spannend.
Ze loopt over de platte boot die in het water ligt, nu de werkers naar huis zijn.
Aan het bouwen bij het kanaal. Foto: Yusuf (10).
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Funpagina
Woordzoeker

Rebus door Ayoub
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Lombok vroeger en nu
Xavi (9) legde de plekken op deze oude foto’s opnieuw vast. Herken jij ze?

Vroeger: Turkse bewoners voor hun huis op Javastraat nummer 12-14 in
1980. Foto: J. Lankveld (Utrechts Archief)

Vroeger: Bakkers van Lubro Brood- en Banketbakkerijen die reclame
maken in 1936. Foto: onbekend (Utrechts Archief)

Nu: Dit zijn de huizen nu. (Foto: Xavi)

Nu: De bakkerij was vroeger hier op de Abel Tasmanstraat 9. (Foto: Xavi)

Vroeger: Verfhandel Lombok op Kanaalstraat 51, genomen tussen 1910 en
1920, dus meer dan 100 jaar geleden! Foto: onbekend (Utrechts Archief)

Nu: Zo ziet het er nu uit, binnenkort gaat Mevlana daar heropenen. (Foto: Xavi)

Vroeger: Een foto van Lombok, met de Lood en Zinkfabriek erop, uit
1979. Kun je raden wat er niet te zien is op de foto? Foto: Fotodienst
GAU (Utrechts Archief).

5

Boekrecensie: Wie heeft het gedaan???!!
Vistor Escandell en Ana Gallo

Titel

Wie heeft het gedaan?
25 mysteries om op te lossen.

Uitgeverij

Clavis

Aantal
bladzijden

63 bladzijden

Door Sohaib (11) en Mark Molenaar
Ken je het boek: “wie heeft het gedaan?”
Als je het niet kent, het is een spannend
en uitdagend boek. In het boek staan 25
mysteries die je op moet lossen met logisch
nadenken of door je verbeelding te gebruiken.
Als detective probeer je met teksten,
tekeningen en plaatjes de raadsels op te
lossen. Er staat ook hoe moeilijk de raadsels
zijn. Als je echt niet een oplossing vindt, dan
kan je onder een flapje kijken, daar staat het
antwoord. Je kan het ook nog met familie of
vrienden spelen. Wie het snelst het raadsel
oplost krijgt dan het aantal punten dat bij het
mysterie staat.

Om je hersenen te
trainen alvast een raadsel:
Wat gebeurt er als een kers
uit de boom valt?
Dan heeft ‘ie
een kersenschudding

Auteurs

Ik raad het boek aan want het is een
leuk en uitdagend boek en je kan het
samen doen!
Ik geef dit boek een 9,0019

De leukste speeltuin ter
wereld is Bankaplein!
Door Nouha (10) en Jessica

Er mogen kinderen tot en met 12 jaar komen, en er mogen
ouders komen om op hun kinderen te passen. De directeur
heet Julia. Ze zei dat de speeltuin (Bankaplein) wel 80 jaar
lang bestaat! En ze hebben leuke en mooie speeltoestellen,
en ze doen leuke activiteiten! Deze speeltuin (Bankaplein)
ligt midden in deze wijk. In de winter komen er weinig
mensen maar in de zomer komen heel veel mensen. Maar de
directeur (Julia) weet niet wie het Bankaplein heeft bedacht.

Ons leven in Jemen
Door Mohammed (12)

Speeltuin Bankaplein. Foto: Irene Spolveri (Google Maps)
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In Jemen was geen school. Wij gingen niet meer naar
school omdat het oorlog was. De school was dicht. Gelukkig was mijn vader thuis. Mijn vader was meester, die gaf
ons les. Hij leerde ons rekenen en lezen. Hij was niet streng.
Wij gingen ook spelen en eten. Wij hadden geen speelgoed
en konden alleen voetballen. Wij woonden in een huis. Het
huis was heel groot. Wij woonden er met z’n allen. Door de
oorlog kwamen we ook naar Nederland.

Yusufs fotorubriek
Lombok in de Herfst
Mooie lucht

Sok verloren?
Bel 06123456

Lopen langs
het Kanaal

De Reiger in
de vijver

Ondergaande zon
bij het kanaal
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Over deze krant
Kinderen van Buurtblinkers hebben in onze wijk interviews afgenomen,
onderzoek gedaan, artikelen geschreven, cartoons, en tekeningen
gemaakt. We zijn weer erg trots op deze betrokken en enthousiaste
kinderen. Samen laten we de buurt blinken! De krant komt drie keer
per jaar uit en is een project van stichting Buurtblinkers.
Over stichting Buurtblinkers
Buurtblinkers is een organisatie in Lombok. Opgericht om kinderen,
jongeren en de buurtbetrokkenheid in Utrecht West een zetje te geven.
• We geven individuele bijles aan kinderen (8-16 jaar) die dat
nodig hebben
• We begeleiden kinderen bij het maken van deze krant
• We organiseren talentworkshops

Redactie aan het werk

Sponsoring
Je kunt ons financieel steunen met een (kleine) donatie. Ook bedrijven
die ons willen sponsoren zijn zeer welkom
Buurtblinkers
Frederike Diepenbroek (coördinator Buurtblinkers)
06-51680181/ buurtblinkers@gmail.com/www.buurtblinkers.nl

Reporters gezocht voor wijkkrant De Buurtblinker!
Wil jij samen met andere kinderen wijkkrant De
Buurtblinker maken? Meld je dan aan als reporter! De
krant wordt helemaal gemaakt door kinderen uit de

Meestal bepalen volwassenen wat er in een krant komt. Nu mag jij dat
samen met andere kinderen bepalen. Je gaat verslag doen van nieuws
uit Lombok, interviews afnemen met interessante mensen of misschien
maak jij wel hele mooie foto’s zoals Yusuf deed voor deze krant! Doe je
mee?
• Voor kinderen uit Utrecht-West tussen de 8 en 16 jaar.
• We komen vaak samen op donderdag of vrijdag om op pad te gaan
voor de krant en artikelen te schrijven. Je mag zelf weten hoe vaak
je komt.
• Je leert goed interviewen.
• Je leert hoe je een artikel schrijft.
• Er is altijd een begeleider en vaak zijn er journalisten uit de wijk
die helpen.
• Drie keer per jaar komt er een krant uit.

buurt, met behulp van begeleiders.

Meld je aan als redactielid voor de Buurtblinker! Mail je naam en je leeftijd
naar buurtblinkers@gmail.com en wij nemen contact met je op. Of bel of
app naar 06-51680181
reporters in actie

colofon
Redactie
Ayoub
Lina
Ibrahim
Mohammed
Ola
Saleh
Malak
Manar
Xavi
Sohaib
Yusuf

Stefanie
Jessica
Luc
Shaked
Marieke
Thieu
Mark
Joost
Frederike
Marte

het werk van Buurtblinkers
wordt ondersteund door:

Adres

Leidsekade 117-118
3532 HD Utrecht

Website

www.buurtblinkers.nl

Email

buurtblinkers@
gmail.com

Met dank aan

Alle Buurtblinkers
(jonge én oudere), de
Terberg Foundation,
Muntmeesters,
onze vormgeefster
Margot Laane en
alle organisaties die
meegewerkt hebben!

Drukkerij
DKZET

Vormgever
Margot Laane

Uitgave

december 2020
(zevende editie)
Niets van deze
krant mag zonder
toestemming van de
redactie gekopieerd
en gebruikt worden
op andere websites,
drukwerk of andere
media.

