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Liever nog niet 
naar een 

restaurant, 
maar wel lekker 

eten? 

Lees snel verder op 
pagina 2! 

Wil je helpen 
met de volgende 

krant? 

We hebben ruimte 
voor nieuwe 
Buurtblinkers én 
vrijwilligers. Kijk op 
pagina 4 voor meer 
info.  

Puzzelen? Pagina 4!

Utrecht, Lombok, zomer 2020 

6e editie

We gingen naar de kapper Mulder, op de Laan van Nieuw Guinea. En 
het was heel leuk omdat de winkel meer dan 54 jaar bestond. Het is een 
familiebedrijf. We hebben Bianca geïnterviewd en haar man heet 
Wilfred en die knipt ook en ze hebben een dochter die ook kapper is. Ik 
vond het heel vet omdat ze populaire mensen knipte, zoals Willem 
Janssen en Anouk Hoogendijk, allebei voetballers, Anouk bij Ajax en 
toen Barça, en Willem bij FC Utrecht. Hier komen een paar vragen en 
antwoorden van wat we hebben gevraagd.

Vraag 1: Hoe is het 
met coronatijd? 
Normaal werkten we niet 
op afspraak maar 
vanwege corona moet het 
nu wel. 
Vraaag 2: Is het waar 
dat als je je haren 
knipt bij volle maan 
dat het sneller groeit? 
Nee, daar heb ik nog 
nooit van gehoord! 
Vraaaag 3: Heb je 
andere tips om je 

haar sneller te laten 
groeien? 
Op internet kan je van 
alles vinden, maar of het 
werkt…  
Vraaaaag 4: Is het 
waar dat in coronatijd 
je meer afspraken 
had? 
Nee niet echt, maar toen 
we weer open gingen 
hadden we wel meer 
mensen. Omdat niet veel 
mensen naar de kapper 
konden gaan toen de 
kappers dicht waren. 

En ik vroeg meteen 
‘knipten jullie elkaar 

dan’? 
Nee, we knippen elkaar 

niet vaak. Wij hadden ook 
een coronakapsel! 

Vraaaaaag 5: hebben 
jullie veel vaste 

klanten? 
Ja, we hebben vaste 

klanten zelfs uit 
Amsterdam en Breda en 

veel andere steden. 

door Ola (12) en 
Marieke 

De
Gemaakt door kinderen uit Lombok en Nieuw-Engeland 

Deze editie van De Buurtblinker is misschien een beetje anders dan je 
van ons gewend bent. Door Corona kregen de Buurtblinkers een tijd 
via Zoom les, dat was best gek! Toen we eenmaal weer in het echt 
lessen gaven, zijn de kinderen alsnog op zoek gegaan naar de leukste 
verhalen uit de wijk. Lees snel verder!

Kapper in coronatijd
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We gingen een restaurantje maken bij Buurtblinkers. 
We mochten door corona niet naar een echt 

restaurant! Dus we gingen eten bestellen bij Licht 
Spicy (Spicy betekent pittig). Licht Spicy is van Kavitha 

en haar man. Zij komen uit India en maken Zuid-Indiase maaltijden. 
Het eten is namelijk niet overal in India hetzelfde! 

Je kan er iedere dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een 
maaltijd bestellen. Iedere week koken ze iets anders. Je kan kiezen 
uit een vegetarisch menu, een vismenu en een vleesmenu. Je kan het 
dus ook eten als je vegetarisch of halal eet! Alle menu’s zijn rond de 
€8. Ze brengen met een busje alle maaltijden langs die mensen 
online besteld hebben. 

We gingen de ruimte bij Buurtblinkers omtoveren tot een echt 
restaurant met een mooi gedekte tafel en kaarsjes. En we hadden 
mooie muziek opgezet. Het eten rook al heerlijk toen we de deksels 
eraf haalden, en het zag er superlekker uit. 

Het eten vond ik heel lekker, omdat het lekker 
pittig was. Er zaten heel veel lekkere kruiden in. Het is ook heel leuk om eten te 
proeven dat je nog helemaal niet kent. Het was net zo lekker als Marokkaans eten, 
maar dan toch met een andere smaak. Vooral de aardappels waren heerlijk. 
Ik denk wel dat het voor sommige kinderen iets te pittig is, maar voor mij niet! En als 
het te heet wordt in je mond, kun je altijd een hapje rijst nemen. Je kan ook vragen of 
ze het eten iets minder pittig willen maken. 

Loopt het water al in je mond? Je kunt Licht Spicy bestellen via hun Facebookpagina, 
hun berichten op Facebookgroep Utrecht West, of via www.thuisgekookt.nl

Recensie: Licht Spicy    Door Nouha (9)

Vada curry met 
basmatirijst, gekookt 
ei

Lekker. Misschien voor 
sommige kinderen te 
pittig, maar voor mij 
niet.  

Cijfer: 7,5

Gebakken aardappels Heerlijk! Cijfer: 10

Spinazie Koottu Lekker gekruid. Cijfer: 8 

Ayoub (9) tekende deze 
leuke rebus! Weet jij 
het antwoord? Hint: je 
vindt ‘m in onze mooie 
wijk! 

http://www.thuisgekookt.nl
http://www.thuisgekookt.nl
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Nét voordat alle voetbalwedstrijden werden afgelast, waren onze twee voetbalsterren in spe uitgenodigd 

door FC Utrecht. Youssef en Mohammed mochten de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam bekijken 

vanuit het persvak. Het werd een spektakel: FC Utrecht won met maar liefst 5-1 en Youssef en Mohammed 

kregen de kans zowel spelers als coaches te interviewen na de wedstrijd. Nou ja, interviewen…  Eenmaal 

tegenover de man van de wedstrijd, Sean Klaiber, stonden ze met hun mond vol tanden. FC-Utrecht coach 

John van den Brom werd daarentegen wat steviger aan de tand gevoeld: “Waarom werd Bart Ramselaar 

gewisseld in de 77e minuut?”. Ramselaar had twee keer gescoord en als Youssef en Mohammed coach 

waren geweest, bleef hij lekker op het veld staan. Van den Brom reageerde begripvol: “Dat heb jullie 

goed gezien jongens, maar ik gunde Ramselaar een applaus van het hele stadion. Daarom wisselde ik 

hem”.  Al met al was het een onvergetelijke dag voor Youssef en Mohammed die ze 'nooit meer zullen 

vergeten’. Wij danken FC Utrecht voor hun energie en gastvrijheid!  
Door: Youssef (11) en Mohammed (12), Mark en Luc 

Buurtblinkers op bezoek bij FC Utrecht!

Youssef en Mohammed bij de persconferentie

In de spelerstunnel met 
middenvelder Simon Gustafson!

Stiekem het veld op na de wedstrijd… 

Komt Mohammed je 
bekend voor? Dat kan 
kloppen! In de vorige 

editie van de 
Buurtblinker schreef hij 

over zijn eigen 
voetbalcarrière bij club 

PVC in Utrecht-west!  
Hoe lang zou het nog 
duren voordat hij de 

sterspeler van FC 
Utrecht is?
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Colofon 

Redactie
Ola	 	 	 Marieke	  
Ayoub	 	 	 Joost 
Youssef		 	 Luc 
Mohammed	 	 Mark 
Manar	 	 	 Stefanie 
Nouha	 	 	 Marte 

Adres   Website/mail
Leidsekade 117-118	 www.buurtblinkers.nl 
3532 HD Utrecht        buurtblinkers@gmail.com 

Met dank aan
Alle Buurtblinkers (jonge en oudere), de 
fondsen, Muntmeesters en alle organisaties die 
meegewerkt hebben!

Drukkerij  Vormgeving
De Kopijwinkel	 	 Stefanie Meijers

Datum uitgave
Juli 2020 
(zesde editie) 

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

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 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!
We hebben voor komend schooljaar nog plekjes om kinderen 
te begeleiden! Of wil je juist zelf bijles geven en heb je 
minimaal 2 uurtjes tijd per week? Neem contact met ons op! 

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

Contactgegevens 
Frederike Diepenbroek (coördinator Buurtblinkers) 
06-51680181/ buurtblinkers@gmail.com 
www.buurtblinkers.nl
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