Utrecht, Lombok, lente 2021
8ste editie

De

Buurtblinker
Gemaakt door kinderen uit Lombok en Nieuw Engeland

Koud zwemmen
Door Ayoub (10), Nouha (10) en Marieke

We hebben mensen
geïnterviewd, die in de koude
grachten bij de Munt
zwommen op 26 februari
om 8:30. Ze gaan elke
week vrijdag, ze hebben
het de hele winter door
gedaan (behalve toen er ijs
lag, maar sommigen maakten
een wak in het ijs en gingen er
onderdoor zwemmen). Ze gaan
nooit alleen maar juist met
een groep.

Foto boven: Nouha op het droge
Foto links: Brrr, snel afdrogen en de warme kleren aan!

Waarom zwemmen
jullie in het koude
water?
Een Engelse man: it’s
good for your mind and
your body. Een vrouw zei: mezelf
uitdagen want ik ben een koukleum. Een man
met een groene zwembroek zei: Je wordt er
wakker van. Voelt fijn want je wordt er scherp
van. Een vrouw zei: Ik hield niet van zwemmen
en dat vond ik stom maar toen sprong ik er in.

Iedereen vertelde dat ze trainen met koud
douchen om te wennen. De zwemmers zeiden:
Al het bloed gaat naar je romp en weg van je
benen en je armen en daardoor kan je geen
hartaanval krijgen. We hebben een hartchirurg
geTeamst en die zei dat je een hartaanval wel
kunt krijgen als je niet langzaam het koude
water in gaat. Als je in het water valt kan je
een koudeschok krijgen, een koudeschok is
gevaarlijk dus als je ook gaat zwemmen moet je
niet gelijk in het koude water springen.

Wij hebben gevoeld hoe koud het water was.
Het water was superkoud, want ik heb het met
mijn hand gevoeld. De man met de
groene zwembroek vertelde: de
watertemperatuur maakt niet uit en
buitentemperatuur maakt wel uit.

De zwemmers gingen van een klein trapje
af, ze gingen rustig erin en ze zwommen
kleine rondjes. Ze gingen heel voorzichtig. De
bouwvakkers kwamen kijken op de boot.

p.3 Gezelschapshondjes, p.6 Lombok
Tekentour, p.8 Werk
mee aan deze krant
Ayoub, Nouha en Marieke factchecken bij de hartchirurg

2 bikkels van de zwemgroep
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Lombok Lockdown
Lisa (30) en Klaas (38)

Door Nouha (10) en Ibrahim (9)

Covid-19 is niet leuk, omdat je veel problemen krijgt
zoals de lockdown, de avondklok, de ziekte zelf,
restaurants die dicht gaan en je kan niet veel met je
oma en opa knuffelen. Nouha en Ibrahim gingen de
straat op om mensen te interviewen.

Dante, 18 jaar oud
Wat vindt u van de lockdown? Vervelend, maar wel nodig.
Heeft u tips? Het mag bij scholen iets soepeler.
Heeft u huisdieren? Ja twee katten.
Mag u de katten uitlaten? Die katten zijn gewoon altijd buiten.
Waarom bent u buiten? Omdat ik het niet leuk vind om de hele tijd
binnen te blijven.
Woont u alleen? Nee ik woon nog bij mijn vader, mijn ouders zijn
gescheiden. Mijn zusje is er soms ook.
Wat vindt u van de avondklok? Jammer want ik wil met mijn
vrienden zijn.

Locatie: Landhuis in de stad, Oog in Al park
Komen er veel mensen koffie drinken?
Ja soms komen er wel meer dan honderd mensen, soms wel
zevenhonderd mensen.
Wat vindt u van de avondklok?
We willen wel wat langer open zijn.
Hoeveel kost een kopje koffie?
Dat kost 2,50.
Wie komen er allemaal langslopen?
Veel jonge kids en hun ouders.
Wat komen hier mensen doen?
Meeste mensen komen hier wandelen.
Wat vind u van de lockdown? Ik heb mijn werk nog, zegt Lisa.En Klaas:
wij hoeven ons niet te vervelen.

Said 22 jaar
Wat vindt u van de lockdown? Moeilijk omdat veel dingen dicht zijn.
Voelt u zich alleen? Nee omdat ik veel met mijn familie ben. En veel
met mijn vrienden. En ik geloof in Allah.
Wat vindt u van de avondklok? Ik vind het niet leuk. Omdat ik veel in
de avond naar buiten ga om met vrienden te zijn.
Hoe oud bent u? Ik ben 22 jaar.
Waar woont u? Ik woon in Lombok.
'Lisa en Klaas van Landhuis in de Stad'

Verdomhoekje
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Een van de Buurtblinkers-kinderen woont
in het Verdomhoekje. Wat een rare naam
eigenlijk, waar komt die vandaan? Als je
in het spreekwoordelijke verdomhoekje
zit, krijg je weinig aandacht en word je
benadeeld. Waarom heeft dit buurtje dan
deze naam gekregen?
De naam stamt uit de jaren 70 van
de vorige eeuw. De bewoners van de
wijk waren toen erg boos, omdat hun
woningen heel slecht waren. Ze moesten
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bijvoorbeeld buiten naar de wc. Ze
klaagden bij de gemeente, maar die
deden er lange tijd niets aan. Ze vonden
dus dat ze in het Verdomhoekje zaten,
want ze kregen geen aandacht en werden
benadeeld. De bewoners gingen door
met protesteren, en uiteindelijk heeft de
gemeente geluisterd: de oude woningen
werden gesloopt en er kwamen nieuwe
huizen voor in de plaats. Maar de naam
Verdomhoekje is de officiële naam
geworden, en zo heet het buurtje nu nog
steeds.

Gezelschapshondjes
Door Ayoub (10), Nouha (10) en Marieke

We hebben mensen met honden geïnterviewd en ze
zeiden allemaal dat ze al een hond hadden voordat
de avondklok begon. We hebben drie honden
gevonden. De eerste hond heet Dora. Ze was een
heel lief hondje. De tweede hond heet Ami die was
ook heel lief. En de derde hond heet Gijs die was ook

Hond Ami, Nouha en Ayoub en baasje Maarten (die leest de Buurtblinker)

heel lief. Ze waren allemaal heel lief.

Ami was een straathondje. Zij komt uit Oekraïne. Maarten had haar
sinds kerst 2019. Ami houdt van regels. Wanneer ze voor het wandelen
wat eet wil ze ook wat na het wandelen, zij eet altijd op hetzelfde
tijdstip. Ze wilde nooit na 20:00 uur buiten zijn. Ami was een schattige
zachte hond.
Je mag een hondje niet gebruiken voor de avondklok, je mag een
hondje gebruiken bijvoorbeeld omdat je alleen bent. Dora de oranje
hond is een lieve, grappige en intelligente hond. Ze is intelligent omdat
ze wist dat ze op de foto moest dus ging ze zitten.

Ayoub, Nouha en hond Dora

De grote witte hond Gijs heeft zo’n sok om zijn pols omdat hij een
wondje had. Hoe dat wondje is gekomen kwam doordat hij telkens op
zijn pols ging leunen. De meneer had zijn ogen bedekt en mond ook
bedekt zodat hij niet ging blaffen. Omdat een andere hond langskwam
en dan gaat ‘ie normaal wel blaffen.

Puzzels

Antwoord: Coronapuppy
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Antwoord: Cereolfabriek

IJS
door Yousef (11)

Eind februari werden we ineens
verrast door een ijskoude week!
Wist je dat:

Zout het vriespunt van water verlaagt.
Het water onder een brug warmer is.

Wind niet goed is als het ijs er nog niet is,
maar…. wél goed als er wel ijs is.
Het ijs midden op het water het dikst is.
Ayoub met een ijsschotsje
Yousef meet de dikte van zijn
ijsschots: 1,5 cm

Falafelproeverij

Door Abigail (11) en Nouha (10)

Op de Kanaalstraat zitten veel winkels waar je falafel kan kopen. Falafel zijn een soort gefrituurde balletjes
van kikkererwten. Wij hebben falafel gekocht bij twee bakkerijen: bij Bakkerij Kanaalstraat en bij Ward Alsham. En warm gemaakt, en ook mensen laten proeven bij Buurtblinkers. Er zaten verschillende ingrediënten
in. Het was ook romig, er zat iets van kaas in. Falafel is meestal erg kleurrijk. De ingrediënten die erin zitten
zijn bijna allemaal zacht. We hebben vlaggetjes in de falafel geprikt en briefjes aan de mensen gegeven met
de kleur van de vlaggetjes. Ze konden er op schrijven wat ze ervan vonden. Lees hier de reacties!

De Falafel van Ward Alsham:

Mohamed: Ik vond het pittig.
Mark: Lekker pittig. Het zag eruit als echte falafel.
De wrap was erg lekker.
Fenne: Kruidig en knapperig. Een klein beetje pittig,
maar wel lekker pittig.
Wouter: Net wat scherper! Erg lekker! Wel minder fris dan de andere!
Mohamed: Beetje smaakloos, deeg was lekker smaakloos.
Mark: Best pittig, lekker knapperig.
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De Falafel van Bakkerij Kanaalstraat:

Emirhan: Je hebt niet door dat het falafel is, het lijkt op gehakt.
Mark: Lekker, kruidig. Uiterlijk ziet er lekker uit,
rode salade maakt het kleurrijk. Lijkt op gehakt.
Fenne: Niet heel kruidig, lekker fris, de smaken gaan goed samen.
Mohamed: Het was smaakvol en was pittig.
Mark M: Lekker vlees/gehakt. Beetje flauw.
Hamza: Heel lekker door de falafel en sla.

Fotopagina
Yusuf (10) fotografeerde de lente in Park Oog in Al

Hoeveel stampers heeft elke bloem?

Het lijkt alsof je in de boom zit

Narcisjes in het park
Kijk hoe de lente eruitziet
Mooi hert

Heb je ook zin in de zon?

Zie je de maan?
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Tekentour
Al een hele tijd geleden, in september,
gingen we met zijn allen naar buiten
met Myra van Idraw Utrecht. Ze leerde
ons hoe je de mooiste plekken van
Lombok na kan tekenen. We moesten
heel goed kijken, en daardoor zagen
we onze wijk nog beter. Bekijk hier een
aantal mooie resultaten van de tour!

Myra en de kinderen van Buurtblinkers bij Molen de Ster

BUURTBLINKERA ANBIEDING!

Oude
r
teken & kind
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€ 35,
-

Hou je van tekenen en van Lombok? Dat
komt mooi uit! Want er is nu een speciale
aanbiedingen voor de lezers van deze
krant!
Ouder en kind tekenen samen
voor de prijs van een! Met w elke vaders,
moeders, vriendjes en vriendinnetjes doe
jij de Lombok tekentour? We maken er
een gezellige tekenmiddag van!
Mail voor informatie of een boeking naar
utrecht@idraw.eu en vermeld
‘buurtblinkeraanbieding’.
TEKENERVARING

GEEN

NODIG!
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Bevrijdingsdag
Lombok hangt de slingers op!
Hallo buurtgenoten,
De zolder puilt uit, het rommelhok zit vol. Uitgespeeld speelgoed wacht op een nieuwe
eigenaar. Maar helaas, voor het tweede jaar op rij zullen de tradionele Lombok 5 Mei
Straatfeesten niet doorgaan. De reden kennen we allemaal.
Maar deze keer zullen we dit niet stilletjes aan ons voorbij laten gaan. In Lombok vieren we 5
mei en we vieren dat samen! Het speelgoed zal nog even op zolder moeten blijven liggen, maar
de vlag(getjes) hangen we uit!
Ons idee is om, met elkaar, ons deel van de wijk op te vrolijken en aan te kleden door in alle
straten vlaggetjes op te hangen. Van raam naar raam, of van lantaarnpaal naar boom: Lombok
zal gaan schitteren.
Dit kunnen we niet zonder jullie. Hang daarom ook je eigen slingers op! Vlaggetjes mogen
opgehangen worden vanaf 27 April (Koningsdag).

Lezersreactie
Dag team van Buurtblinker,
Wat een geweldige 7e editie van Buurtblinker. Ik heb genoten van het interview en van alle de foto’s.
Alle oude beelden herkende ik. Ik miste bij de Lood- en Zinkfabriek de molen!
Ik genoot helemaal van de foto’s in de rubriek: Lombok vroeger en nu. Ik ben geboren in Utrecht in
1943. En ik woon nog steeds in mijn geboortestraat: de Abel Tasmanstraat. Indertijd viel de Abel
Tasmanstraat niet in de wijk Lombok. De wijk Lombok liep van de Damstraat tot en met één kant
van de J.P. Coenstraat, met het deel van de Kanaalstraat als middelpunt. Alle zijstraatjes van dát deel
vielen in Lombok. De overkant van de J.P. Coenstraat viel al niet meer in Lombok. Vanaf die kant tot
aan de brug heette de wijk Transvaal samen met het overige deel van de Kanaalstraat
Waarom Transvaal ineens Lombok werd genoemd is mij onbekend.
Natuurlijk herkende ik de Lubro in onze straat. Het vertrekpunt van alle broodbezorgers. En dat waren
er heel veel! De Abel Tasmanstraat was geplaveid met zo geheten ‘kinderkopjes’. Deze flinke keien
werden ook wel ‘poepeklinkers’ genoemd. De wielen van de lubrokarren hadden ijzeren slijtstrippen op
de rand. Wij werden gewekt door het ‘geratel op de keien’. Het is het geluid uit mijn jeugd, waar ook de
bekende cabaretier Wim Sonneveld over zong in het mooie lied: Het dorp.
De karren waren wel kleiner dan de foto weergeeft. Het paard voor de grote lubrokar was kennelijk al
verdwenen. Wat ik me nog goed herinner was dat de karren van hout waren en ze werden geduwd door
de broodbezorgers die aan huis verschenen. Er waren ook karren die voorzien waren van een fiets, als
de wijk van de broodbezorger verder weg was. Het was behoorlijk zwaar werk denk ik nu achteraf, mede
door die keien.
Wat leuk dat al de herinneringen en de geluiden van die tijd weer even terug kwamen.
Hartelijk bedankt daarvoor!
Groeten van
Joke van Zijl
WIl je ook reageren op onze Buurtblinker en misschien in de volgende krant komen met je reactie?
Mail naar: buurtblinkers@gmail.com
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Over deze krant
Kinderen van Buurtblinkers hebben in onze wijk interviews afgenomen,
onderzoek gedaan, artikelen geschreven, foto’s en rebussen gemaakt.
We zijn weer erg trots op deze betrokken en enthousiaste kinderen.
Samen laten we de buurt blinken, ook in Coronatijd! 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.
Buurtblinkers bestaat uit een enthousiast en kundig team vrijwilligers
en twee coördinatoren met onderwijservaring.
• 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

4 van onze toppers

Buurtblinkers
Voor vragen en aanmelding van kinderen of nieuwe vrijwilligers,
neem contact op met:
Frederike Diepenbroek (coördinator Buurtblinkers)
06-51680181/ buurtblinkers@gmail.com www.buurtblinkers.nl

Reporters en begeleiders 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 buurt, met behulp van
begeleiders.
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.
We zoeken ook altijd nieuwe volwassen begeleiders voor de jonge
reporters. Vind je het leuk met kinderen op onderzoek te gaan en hen te
helpen bij het schrijven van een artikel? Leuk!
Meld je aan als reporter of begeleider voor de Buurtblinker!
Mail: buurtblinkers@gmail.com of bel/app naar: 06-51680181.

Lina werkt geconcentreerd
aan haar Rebus

colofon
Redactie
Ayoub
Nouha
Yusuf
Ibrahim
Yousef
Lina
Abigail
Sohaib
Mohamed

Saleh
Ayae
Safanour
Marieke
Stefanie
Jessica
Marte
Frederike

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 fondsen,
Gemeente Utrecht,
Muntmeesters, onze
vormgeefster Margot
Laane en alle mensen
die meegewerkt
hebben!

Drukkerij
DKZET

Vormgever
Margot Laane

Uitgave

April 2021
(achtste editie)
Niets van deze
krant mag zonder
toestemming van de
redactie gekopieerd
en gebruikt worden
op andere websites,
drukwerk of andere
media.

