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Door Ola (12) en Ayoub (9)

Wij hebben de baas van de 
stoplichten geïnterviewd. 
Hij heet Leon. Hij werkt in 
de gemeente Utrecht, hij 
zit meestal op kantoor. We 
hebben Leon geïnterviewd 
omdat ons iets dwars zat 
over de stoplichten bij het 
Westplein.

Waarom duurt het zo lang voordat het 
stoplicht op de hoek van de Croeselaan en de 
Leidseweg op groen springt? (We bedoelen 
het stoplicht voor voetgangers en fietsers).
‘Ja jullie hebben gelijk, dat duurt veel te lang. Er 
zijn stoplichten voor de voetgangers en fietsers 
en voor de auto’s. We kunnen die auto’s alleen 
niet zien omdat er geen sensors in de weg 
zitten.

We gaan er daarom nu van uit dat er altijd een 
auto staat. Daardoor gaat het stoplicht van de 
auto´s snel op groen. En het stoplicht van de 
fietsers en voetgangers snel op rood. Maar er 
staat niet altijd een auto. Voor de voetgangers 
en fietsers gaat het stoplicht dus vaak te vroeg 
op rood.’

Lees verder op pagina 2 > 

Waarom STOND dat stoplicht altijd zo lang op rood?

Wijkkrant gemaakt door kinderen uit Lombok en Nieuw Engeland

Plattegrond van het 
stoplichtenprobleem. /
Ayoub en Leon kijken in 
het stoplichtenkastje.
Plattegrond: Google 
Maps  / Foto: Marieke 
Drost

Word ook Buurtblinker!   
Lees hier meer over op pagina 8!
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  Door Egehan en Marlou

Nu hebben we Festival 

Lombok, maar in 1930 

bestond er ook al 

zoiets: Winkelweek 

Lombok. De winkeliers 

van de Kanaalstraat 

zorgden voor optredens, kermis en er was een 

etalagewedstrijd. Grappig, toch?

Foto: 405995 / collectie Het Utrechts Archief

Wist je dat...



Vervolg van het interview met Leon van pagina 1 >

We vroegen aan Leon of het stoplicht sneller op groen kan springen.
‘Ja is goed, voor jullie ga ik er wat aan veranderen!!!’

Waarom hebben niet alle stoplichten een aftelklok?
‘Je kan niet altijd voorspellen hoe lang mensen moeten wachten.’

Rijdt u zelf wel eens door rood?
‘Bijna nooit. Maar ik ben ook een mens’

En op straat waren twee kasten met heel veel knopjes erin. En allemaal 
draden en elektronica. Ayoub mocht kiezen welke kast en hij koos voor 
de rechter en Leon maakte de kast open. En we zagen allemaal knopjes 
en draden en een beeldscherm met allemaal rode en groene vakjes.

En er was een knop met alles op rood. En met die knop hebben we alle 
stoplichten die we zagen op rood gezet. Maar daarna hebben we alles 
weer op normaal gezet.

De stoplichten bij het kruispunt zijn inmiddels aangepast, tof hè?
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Recensie: restaurant Syr
Door Amal (12) en Nisrine (12)

Wij hebben een proeverij gehouden in het restaurant SYR. 
In dit restaurant werken vluchtelingen en mensen met een 
vluchtelingenachtergrond samen met Nederlandse collega’s. Het 
restaurant heeft een Syrische keuken met een Europese twist.

Het restaurant zag er van binnen netjes en schoon uit. Er was een 
leuke en warme sfeer omdat er gezellig lichtjes schenen en er kaarsen 
brandden. De medewerkers waren erg behulpzaam en gastvrij. Het eten 
was er lekker pittig en smaakvol. Voor de kwaliteit van het eten is de 
prijs enig.

Een leuk feitje over SYR is dat veel producten in onze wijk Lombok 
worden ingekocht!

Lange Nieuwstraat 71
www.restaurantsyr.nl

Battata harra 
Pittige aardappel uit de oven.

Vegetarische bitterballen
Gefrituurde groenteballen (gemaakt van lupine)

Falafel met tahinsaus.
(gemaakt van kikkererwten)

Baklava
Heel zoet Turks gebakje van filodeeg en pistache.

Hariseh Semolina
(amandeltaart met verse vijgen)
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Door Mohammed (11) en Mark

Mohammed is 11 jaar oud en komt uit Jemen. Hij woont sinds zes maanden 

in Utrecht. Zijn hele leven vindt hij voetbal al heel leuk en daarom is hij in 

Utrecht bij een voetbalclub gegaan. De voetbalclub heet PVC en bestaat al 

meer dan 100 jaar. PVC ligt vlakbij zijn huis in de wijk Oog in Al.

Voetballen in Nederland gaat wel heel anders dan in Jemen. In Nederland heb je veel voetbal-
clubs met groene grasvelden. Dat was in Jemen anders. In Jemen voetbalde Mohammed altijd 
op het plein bij zijn huis. Daar sprak hij af met jongens uit de buurt. Ze maakten zelf teams en 
met jassen maakten ze doelpalen. Elke week spraken ze af om te voetballen.

Bij PVC speelt het team van Mohammed mee in een echte competitie. Mohammed heeft tijdens 
dit seizoen wel vaker gescoord, maar op één goal is hij heel erg trots. Het was de zesde wed-
strijd van het seizoen en ze speelden uit. De tegenstander stond voor: 3-1, maar het team van 
Mohammed geeft nooit op. Ze scoorden bijna 3-2, maar de bal ging net naast.

Maar dan gebeurt het. Een teamgenoot geeft een hoge bal richting de goal. De keeper komt uit 
het doel om de bal te pakken. Maar voordat de keeper bij de bal kan, schiet Mohammed de bal 
over de keeper heen. En de bal valt precies in de rechterkruising! Mohammed rent juichend over 
het veld en zijn hele team komt hem high-fiven.

De wedstrijd is daarna snel afgelopen. Jammer genoeg hebben ze geen gelijkspel kunnen mak-
en. Maar ondanks dat ze verloren hebben, zit Mohammed supertrots in de auto naar huis.

Mohammed doet mee bij PVC!

Ayoub en Leon zetten de stoplichten op rood. - Foto: Marieke Drost

De overheerlijke 
toetjes van Syr

Nisrine & Amal

Mohammed op het veld van PVC



Welke groenteboer is de beste van de Kanaalstraat?

4 5

Door: Abigail (10) en Stefanie

Op de Kanaalstraat zijn heel veel groenteboeren. Het is moeilijk kiezen bij welke je nou 

je boodschappen gaat doen! Daarom hebben wij een groenteboerentest gedaan in de 

Kanaalstraat. Zo kun jij makkelijker kiezen als je de volgende keer groente wil halen. 

We zijn bij vijf verschillende groenteboeren geweest, en bij elke hebben we hetzelfde 

gekocht: twee mandarijnen en één appel. Zo weet je precies welke de beste prijs heeft, 

maar we hebben ook nog op andere dingen gelet. Lees snel verder!

Bereket Supermarkt
Kanaalstraat 87
Deze supermarkt lijkt erg klein, maar is toch 
erg groot. Binnen word je echt verrast.

Personeel
Cijfer 8,5

Wat bieden ze aan?
Cijfer 9

Hoe ziet de winkel 
eruit?

Cijfer 10
Sfeer

Cijfer 9,5

Netheid
Cijfer 6

De groenteboer wenste 
ons smakelijk eten

Groot assortiment, vooral 
veel keuze uit nootjes
Winkel lijkt klein van 

buiten, maar hij was toch 
erg groot van binnen

Gezellige uitstraling

Binnen wel netjes, buiten 
viel er soms wel groente 

en fruit op de grond
Prijs

Cijfer 8
Eindoordeel

Cijfer 8,5

€0,65

Personeel
Cijfer 10

Wat bieden ze aan?
Cijfer 6,5

Hoe ziet de winkel 
eruit? Cijfer 7,5

Sfeer
Cijfer 7

Netheid
Cijfer 6

Superaardig, de man maakte 
een praatje met ons
Niet een heel groot 

assortiment
Kleine ingang maar ruim 

opgezet
Er waren niet zoveel 

mensen

Alles lag door elkaar

Prijs
Cijfer 6

Eindoordeel
Cijfer 7,2

€0,85

Supermarkt Groenstad
Kanaalstraat 73
Deze supermarkt is klein, maar voor 
de gezelligheid ben je hier welkom. De 
groenteboer dacht dat we zusjes waren, dat 
was heel grappig! Persepolis

Kanaalstraat 82
Dit was de beste groenteboer! Want ze hadden 
daar muesli en noten die kon je zelf tappen en 
in zakjes doen. Ook was er veel verschillende 
olie, die je in je eigen flesjes kunt doen. Het is 
een soort speciaalzaak, dat is erg bijzonder.

Personeel
Cijfer 8,5

Wat bieden ze aan?
Cijfer 6

Hoe ziet de winkel 
eruit? Cijfer 6,5

Sfeer
Cijfer 7,5

Netheid
Cijfer 6

De winkelmeneer was heel 
vriendelijk

Heel veel vlees, weinig 
groente. Het is ook een 

slagerij

Niet super gezellig

Mensen waren aan het 
kletsen, dat was wel 

gezellig.
Er lag munt op de grond, 
dus een beetje rommelig.

Prijs
Cijfer 9

Eindoordeel
Cijfer 7,3

€0,60

Bendi Foodcenter
Damstraat 58
Deze groenteboer zit stiekem niet echt op de 
Kanaalstraat, maar op de Damstraat. Het is wel 
de grootste groenteboer van de buurt. Het 
lijkt wel bijna een echte supermarkt; zelfs met 
meerder kassa’s.

Personeel
Cijfer 9,5

Wat bieden ze aan?
Cijfer 10

Hoe ziet de winkel 
eruit? Cijfer 8,5

Sfeer
Cijfer 9

Netheid
Cijfer 10

Alle medewerkers 
begroetten ons

Heel goed assortiment, 
veel andere spullen uit 
verschillende landen

Gewoon als een normale 
supermarkt

Super gezellig

Het was hier heel netjes

Prijs
Cijfer 10

Eindoordeel
Cijfer 9,5

€0,50

Personeel
Cijfer 7

Wat bieden ze aan?
Cijfer 8,5

Hoe ziet de winkel 
eruit? Cijfer 7,5

Sfeer
Cijfer 9,5
Netheid
Cijfer 6

Het personeel was 
gewoon aardig

Heel erg groot assortiment

Het lijkt op een normale 
supermarkt, omdat het erg 

groot is
Het was erg gezellig, de 

slager was aan het zingen!
Hier was het een beetje 

rommelig
Prijs

Cijfer 10
Eindoordeel

Cijfer 8,1

€0,50

Slagerij Beni Said
Kanaalstraat 52
Het is niet echt een groenteboer, maar een 
slagerij. Er lag heel veel groente buiten, dus we 
zijn toch naar binnen gegaan. Dit is een goede 
winkel als je vlees wil kopen, want dan snijden 
ze het vers voor je.

Zo gaat de molen!
Door Nouha (10) en Machiel

Hoe een molen er van buiten uitziet, dat 

weet je wel natuurlijk. Maar wat gebeurt er 

binnen allemaal? Nouha, Saleh, Mohamed 

en Malak gaan op onderzoek uit in 

houtzaagmolen De Ster en interviewen een 

molenaar. Of eigenlijk interviewen ze er 

twee…

Eerst krijgen we een rondleiding en klimmen we 
helemaal naar boven. Daar kunnen we goed zien hoe 
de molen precies werkt. Sommige trapjes zijn best 
spannend, maar het uitzicht is erg mooi. Als we weer 
beneden zijn, wordt er net een grote boomstam (van 
1500 kilo!) in stukken gezaagd. In de tussentijd mogen we 
molenaar Rob een paar vragen stellen.

Hoe word je eigenlijk molenaar? Is er een aparte school voor?
“De molen zelf is de school. Je leert het vak door iemand te helpen die 
het eerder geleerd heeft. Als je het snel doet, kun je binnen twee jaar 
molenaar zijn. Maar als je geen tijd hebt om elke dag te helpen, kan het 
ook vijf jaar duren of langer.”

Wilde u als kind al molenaar worden?
“Nee, ik wilde groenteboer of vrachtwagenchauffeur worden. 
Uiteindelijk ben ik elektricien geworden. Na mijn pensioen ben ik op 
deze molen gaan werken en dat vond ik zo leuk dat ik het nu al 7 jaar 
doe.”

 

 Dan moeten we het interview onderbreken omdat 
molenaar Rob wordt  geroepen. Hij moet snel een 

houten blok en een ijzeren balk verplaatsen: “Als die de 
zaag raken, gaat alles kapot!” Gelukkig heeft molenaar Roel 

tijd om ons te woord te staan. Ook hij is na zijn pensioen als molenaar 
gaan werken. Het is vrijwilligerswerk, dus hij krijgt er niet voor betaald. 
Hij doet het werk puur voor de lol.

Wat moet je allemaal doen als molenaar?
“Het is onze taak om de molen te laten draaien en te laten zagen. We 
doen ook schilderwerk en alles moet natuurlijk goed gesmeerd worden 
zodat het blijft draaien. Ook leiden we bezoekers rond, maar daar zijn 
ook speciale mensen voor. Daarnaast maken we soms broodplanken en 
meubeltjes van het hout. Kleine dingen die mensen mee kunnen nemen 
als aandenken aan de molen.”

Is er wel eens een ongeluk gebeurd?
“Hier nog niet gelukkig, we letten ook erg goed op. Maar bij een andere 
molen is een keer een jongen over de afzetting gelopen. Hij wilde een 
Pokémon vangen en keek alleen maar naar zijn mobieltje. Die heeft toen 
een flinke klap van de molen gekregen …”

Wat maakt het werk zo leuk?
“De meeste mensen kennen een molen alleen van de buitenkant. Dan 
is het leuk om iets over de geschiedenis te vertellen en over hoe alles 
werkt. De bezoekers komen uit de buurt, maar ook uit Frankrijk, China, 
Korea, Australië en de VS. Ze vinden een molen typisch Hollands en 
willen er alles over weten!”

‘Wiet mag niet naar school’
Door Xavi (8)

Xavi (8) las het boek ‘Wiet mag niet naar school’ en maakte er deze tekening bij.
In dit boek mag Mat naar school. Maar zijn kat Wiet mag niet mee van zijn moeder. Dan doet 
Mat stiekem een bolletje wol in zijn schooltas en dan springt Wiet in de tas van Mat. De juf 
ontdekt dat er een kat in de tas van Mat zit. De juf vindt de kat schattig. Wiet mag blijven!

Zijn dit de lekkerste mandarijnen van de Kanaalstraat? 

De buitenkraam van Bereket

Binnen bij Bendi

Binnen in de molen gebeurt van alles!  -  Foto’s: Machiel Coehorst

Boven: Buurtblinkers Mohammed, Malak, Nouha en Saleh
Onder: Nouha en Saleh in gesprek met de Molenaar
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Wist je dat het Merwedekanaal 
in 1880 helemaal met de 

hand gegraven is door de 
‘polderjongens’? 

(Bron: Utrechts Archief)

Foto: CC By A.J.H. van Slooten

Wist je dat...

Door Romaissa (13), Ola (12) en Merel

Bij Bram is een restaurant in Nieuw-Engeland op de hoek van het 

Schimmelplein. Het restaurant is een jaar geleden begonnen door Bram, 

de eigenaar. Bij Bram kun je zowel borrelen als dineren.

Ola en ik vonden het bezoek bij Bij Bram heel leuk. We mochten gelijk beginnen in de keuken. 
De kok Damien, gaf eerst een rondleiding door de keuken en daarna mochten we het 
avondeten maken voor het personeel. Het was tomatensaus; met ui, bleekselderij, wortel, 
tomaat, witte wijn en een kruidenmengsel. Ik mocht de wortels snijden en de tomaten pureren. 
Ola mocht de uien (die voor veel tranen zorgden) en bleekselderij snijden en deze daarna 
in een keukenmachine fijnmalen. Na het maken van de saus, mochten we ook helpen met 
het voorbereiden voor de avond. Voor het gerecht Aubergine ‘Tel Aviv’ moest ik gerookte 
aubergines pellen, wat heel goed ging. Damien liet ons daarna zien hoe de aubergines werden 
gerookt en hoe het werd geserveerd aan de gasten. Het roken van de aubergines vonden we 
wel een beetje stinken. Ik vind zelf aubergines helemaal niet lekker, maar in dit gerecht viel het 
eigenlijk best mee.

Na het helpen in de keuken kregen van de kok een brownie met vanille-ijs, slagroom en 
poedersuiker, wat echt heel lekker was.

Ons oordeel:
Menukaart: De menukaart zag er mooi uit en heeft veel verschillende gerechten. 
Bram heeft samen met de kok de menukaart samengesteld.

Personeel: Het personeel bij Bij Bram is heel vriendelijk. Tijdens ons bezoek hebben 
we Bram en de chefkok Damien ontmoet en geïnterviewd over het restaurant.

Interieur: Heel mooi, alles matchte goed bij elkaar en gaf een leuk sfeertje. Bij de 
bar waren alle glazen heel mooi neergezet.

Cijfer: 8 (ook omdat de brownie superlekker was)

Een kijkje in de keuken van... Bij Bram

Raden jullie waar het is?
Deze drie foto’s hebben Nouha (10) en Youssef (11) op één plek gemaakt.

Waar in onze mooie wijk zou dit kunnen zijn?

Het antwoord komt binnenkort op de Buurtblinkers-Facebook en op ons Instagramaccount, 
@buurtblinkerslombok.

Zo wordt de saus bij Bram gemaakt…

…nu nog pureren!

Gezelligheid Bij Bram

#DOEEENSGROEN
De tips voor een beter en groener milieu

Door Amira (9) en Noami

1. Meer plantjes in huis en tuinen of meer bomen planten in tuinen of bossen.
2. Gooi je troep in de prullenbak en niet op straat. Ook moeten er stickers op prullenbakken, 

zodat we afval sneller in de prullenbak kunnen gooien.
3. Elektrische auto’s goedkoper maken, de fiets, bus of trein pakken, lopen in plaats van de 

auto.
4. Douche niet te lang en douche niet te vaak, behalve als je heel vies bent. Douche ongeveer 

5 à 6 minuten, zo bespaar je water.
5. Drink geen water uit een plastic flesje uit de supermarkt, maar drink water uit de kraan.
6. Bespaar energie door elektrische apparaten af te sluiten. Doe de playstation, tv, ipad, 

telefoon helemaal uit.
7. Eet minder vlees. Eet meer fruit en groenten.
8. Kijk samen televisie in plaats van ieder een eigen scherm. Zo bespaar je energie en het is 

een stuk gezelliger.
9. Print aan twee kanten van het papier omdat het zonde is om 2 papiertjes te gebruiken en 

papier wordt van bomen gemaakt. Je kunt ook boeken bij de bieb lenen, want dan hoef je 
geen boeken te kopen en bespaar je papier en geld.

10. Bespaar energie door de was (buiten) op te hangen en de afwas met de hand te doen in 
plaats van de (af)wasmachine of de droger te gebruiken.

#goedbezig #gezondmilieu #groeneplantjes #metiedereenkunnenwemeer #minderplastic 
#klimaat

Lombok Festival, geslaagd of niet?
Door Rayene (13) en Marte

Wij zijn Rayene en Marte en wij zijn naar Lombok Festival 

geweest. Dit is een gratis festival op verschillende 

plekken in de wijk waarin de verschillende 

culturen van Lombok samenkomen. Het is 

onderdeel van het bekende Utrechtse festival 

Le Guess Who?. Op het Moskeeplein waren 

allemaal kraampjes waar je eten kon halen en in het 

midden was er een vuurtje en er waren veel mensen.

 

 

 

Door heel Lombok waren verschillende optredens. Eén 
van die optredens was een dansoptreden van Xposed 

Platform. Het optreden ging als volgt: de dansers hadden 
een heel groot doek en daar dansten ze mee en er ook om heen. 

Ze raakten helemaal verwikkeld in het doek. We vonden dit een hele 
mooie, vloeiende dans.

In het Ubuntuhuis gingen we naar een optreden van Goran & Baban 
Kirkuri. Zij maakten muziek met een heel bijzonder Arabisch instrument: 
de oed. Dit instrument lijkt op een gitaar maar heeft twaalf snaren en 
klinkt aan het begin wat harder en aan het eind wat zachter: een soort 
van hard naar zacht. Je kon goed zien dat ze ervaren waren met het 
spelen van de oed. De mensen die kwamen luisteren en kijken waren 
enthousiast en klapten mee.

We vroegen ook aan bezoekers wat ze van het festival vonden. Alle 
bezoekers waren enthousiast. Ze vertelden dat ze het heel leuk vonden 
dat er verschillende kraampjes waren, als een soort proefkeuken en dat 
er veel verschillende culturen allemaal bij elkaar kwamen.

Lombok Festival lijkt ons dus zeker geslaagd ja!
Wat vonden jullie van Festival Lombok?

 Dansen op het Moskeeplein  -  Samen luisteren naar de vele muziek



colofon 

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 een paar 
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

Word ook Buurtblinker!
Zou je het leuk vinden om bijles te krijgen, zie dan de oproep hieronder!
Ook hulp bij het maken van de krant is meer dan welkom!
Of wil je zelf bijles geven en heb je minimaal 2 uurtjes per week de tijd? 

Neem dan contact op met coördinator Stefanie Meijers.

Sponsoring
Je kunt ons financieel steunen met een (kleine) donatie. Ook bedrijven 
die ons willen sponsoren zijn zeer welkom.

Buurtblinkers
Stefanie Meijers (coördinator Buurtblinkers)
06-23806643 / buurtblinkers@gmail.com / www.buurtblinkers.nl

Over deze krant
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meegewerkt hebben!
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Niets van deze 
krant mag zonder 
toestemming van de 
redactie gekopieerd 
en gebruikt worden 
op andere websites, 
drukwerk of andere 
media.

Redactie in actie

Word ook Buurtblinker!
Woon jij in Utrecht West, ben je tussen de 8 en 16 jaar en 

wil je graag extra begeleiding bij je schoolwerk? Dan is 

bijles bij Buurtblinkers zeker iets voor jou!

Wat bieden wij jou?
· Je krijgt iedere week een uur les op maat van een vaste, gemotiveerde 
begeleider. We vinden het belangrijk dat het klikt tussen jullie.
· We focussen op schoolwerk, maar gebruiken daarbij ook leerzame 
spelletjes!
· Er wordt veel gelezen bij Buurtblinkers. We hebben een eigen 
bibliotheekje aan huis waar je heel veel mooie boeken kunt lenen.
· Bij Buurtblinkers werken we allemaal samen aan een goede, veilige sfeer.
· Je krijgt de kans om mee te werken aan de volgende editie van deze 
mooie wijkkrant, de Buurtblinker!
· Je kan meedoen met leuke en interessante workshops!

Bij Buurtblinkers werken we aan de verbetering van het taalniveau. We 
lezen veel, focussen op tekstbegrip en woordenschat. Ook bij rekenen 
en andere vakken bieden we hulp. Hierbij gebruiken we verschillende 
methodes en leerspelletjes.

Bij middelbare scholieren focussen we op planning van huiswerk en 
wordt bij alle vakken waar een leerling moeite mee heeft ondersteuning 
geboden.

De vertrouwensband tussen kind en begeleider vinden we erg belangrijk. 
We gaan uit van de talenten van kinderen.

De ouderbijdrage is €40 per kind per jaar. Er kan ook gebruik gemaakt 
worden van de U-pas!

Ben je geïnteresseerd?
Mail of bel Stefanie Meijers (Coördinator Buurtblinkers)
buurtblinkers@gmail.com/06-23806643
www.buurtblinkers.nl


