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Door Safae (9), Lina (11), Ayae (11) 
en Safanour (10)

In Lombok wonen veel leuke 
hondjes en baasjes. Ze zeggen 
dat baasjes en hondjes een 
beetje op elkaar gaan lijken. 
Maar is dat zo?

Trek een halsbandje tussen 
de hond en het baasje die bij 
elkaar horen.

De antwoorden vind je op blz 6. Maar 
eerst zelf proberen hè?!

Verder in deze krant:

p.3 Meer  groen in 

Lombok?  

p.4 Zware Jongens 

p.8 Werk mee aan deze 

krant!

Gemaakt door kinderen uit Lombok en Nieuw Engeland
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Utrecht West isUtrecht West is groengroen
Door Lina (11), Ayae (11) en Nouha (11)

Een speciale dag is aangebroken, de dag van Mooi Groen 

West! Ayae, Lina, Nouha en Marte gaan op pad naar het 

Majellapark. We gaan iemand van wijkplatform west 

interviewen. Ze heet Myriam. Zij heeft Mooi Groen West 

bedacht met andere mensen. Wat is eigenlijk mooi groen 

west? Het is een dag waarop je de mooie natuurplekken 

in utrecht-west kunt bekijken en leuke dingen kunt doen 

zoals groente en fruit plukken. Hier komen de vragen van 

het interview. 

Waarom vindt u groene plekken zo belangrijk? Veel 

mensen in deze wijk hebben een klein huis dus we vinden 

het belangrijk dat er toch leuke plekken zijn om buiten te 

spelen. Mensen voelen zich fi jner als ze groen in de buurt 

hebben, zoals een tuin waar mensen groente en fruit kun-

nen verbouwen. 

Wat is Wijkplatform West? De gemeente heeft dit be-

dacht. Het is een groep mensen uit de wijk die meepraten 

over belangrijke dingen in de buurt en soms activiteiten in 

de buurt organiseren. Zoals deze dag. 

Waarom doet u mee? Ik woon hier en als ik een steentje 

bij kan dragen doe ik dat.

Wat is uw favoriete natuurplek? In Oostenrijk, daar heb 

je mooie bergen, eeuwige sneeuw en mooi uitzicht.  En 

in Nederland: in Limburg. Dat is mijn geboorteplaats. Dat 

hoor je misschien aan mijn zachte g. 

Wat vindt u beter bomen of bloemen? Ik kan niet kiezen. 

Bomen geven schaduw en luchtverversing. Bloemen daar 

komen bijen op af. Het is belangrijk om van alles wat te 

hebben. 

Zijn er meer groene plekken nu of waren er meer plek-

ken vroeger? Nou heel vroeger waren er meer groene 

plekken. Daarna kwam er steeds minder natuur, maar 

nu komen er juist weer groene plekken bij. De gemeente 

probeert meer groene plekken te maken. Er zijn bijvoor-

beeld oude parkeerplekken die nu groene plekken ge-

worden zijn. In het Majellapark is ook een Tiny Forest. Dit 

is aangelegd door de school. Vroeger was hier alleen bet-

on, nu staan er allemaal boompjes. De aarde wordt steeds 

heter. Door beton wordt het nog heter, want steen straalt 

warmte uit. Doordat er nu bomen staan wordt het koeler.  

Het is een plek waar kinderen ook les krijgen over natuur. 

Dan gaan we op pad naar stadstuin Kanaalweg. Hier zijn 

volkstuinen die van verschillende groepen zijn. Er was 

allemaal lekker eten en drinken en wij hebben snijbiet 

geoogst en worteltjes. Dat was heel moeilijk:  ze zaten 

heel stevig vast. Dat kwam door de kleigrond. Het was een 

hele leuke dag. We voelden ons rustig door de hele dag 

in de natuur te zijn, maar we hadden nog wel lekker veel 

energie.energie.

Lina, Aya, Nouha en Marte 

Heeel hard trekken om de wortels uit de kleigrond te krijgen.
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Door Xavi (10)

Ik woon al 6 jaar in Lombok. Overdag speel ik graag buiten en kom ik veel auto’s tegen. 

Dat vind ik vervelend, omdat ik dan niet altijd veilig kan oversteken. Ook worden er par-

keerplekken gemaakt waar ik liever zou willen spelen. Ik ben de straat op gegaan om an-

dere mensen te vragen wat zij er van vinden met de volgende stelling: Er moet meer natu-

ur komen en minder auto’s in Lombok. Vier mensen hebben hun mening gegeven. 

Stelling: Lombok moet Stelling: Lombok moet groenergroener

Karien, een vroegere 
bewoner van Lombok: 
mee eens. Ze wil graag 
in schone lucht leven, 
want dat is goed voor 
de gezondheid.

Chris komt vaak 
in Lombok voor 
boodschappen. Hij 
zegt dat hij niet echt 
een milieuvriend is, 
maar groen is altijd 
beter. Natuur is 
mooier dan auto’s.

Kassim: mee eens. Hij 
woont met zijn gezin 
in Lombok. Hij vindt 
dat kinderen uit school 
gewoon moeten kun-
nen spelen zonder 
auto’s. En is voor een 
autoverbod voor twee 
uur per dag in de mid-
dag.

Hanna: mee eens. Ze 
woont twee jaar in 
Lombok. Ze vindt het 
beter voor de biodi-
versiteit, beter voor de 
gezondheid en veiliger 
op straat voor kin-
deren om te spelen.

Mijn conclusie:  iedereen is het er mee eens dat we hier iets mee moeten doen. Ik ga een voorstel 
doen bij de gemeente om aandacht te vragen voor kinderen die buiten spelen. 

Wist je dat...

Er bij ons in de wijk, naast Stadstuin 
Kanaalweg, nog andere moestuinen 
zijn waar je als buurtbewoner mee kan 
helpen?

Kijk eens bij de stadsmoestuin en 
natuurspeelplaats de Cremertuin of bij 
biologische moestuin de Wilgenhof. 
Allebei op de Cremerstraat!

Ook woont de Utrechtse klimaatburgemeester bij ons 
in Lombok! Zij heet Kim Nelissen. Ze heeft een site 
waar ze veel tips deelt over het hebben van een mini-
moestuin in de stad. www.moesmeisje.nl 
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Zware JongensZware Jongens
Door Safanour (10) , Ayoub (11) en Nouha (11)

De Zware Jongens is een vegetarisch restaurant en het zit 
in het muntgebouw. Je kan er dus ook komen als je bijvo-
orbeeld: vegetariër, moslim of christelijk bent, omdat er 
geen vlees of vis wordt bereid. Omdat ze willen laten zien 
dat je zonder vlees of vis ook lekker kunt eten. Je hebt er 
ook lief personeel. Ze zijn lief omdat ze je heel vriendeli-
jk aanspreken. Je kunt er ontbijten, brunchen, lunchen 
en avondeten. Er is geen frisdrank. Je hebt er een soort 
hologram dat op de muur wordt geprojecteerd zoals 
blauwe oogjes. Er is ook een lamp die hitte afstoot want 
als je er eten onder zet dan blijft het nog lekker warm. 

Het restaurant is een pop-up 

restaurant. Ze blijven open 

totdat het Muntgebouw 

gerestaureerd wordt. We 

hebben ook een kijkje genomen 

in de keuken. We vinden de 

mensen in de keuken ook heel lief. 

En we vinden het restaurant er 

ook heel gezellig uitzien, want de 

stoelen passen ook heel goed bij het thema. Want de stoelen 

zijn ook allemaal in vrolijke kleurtjes net als het restaurant. 

We hebben het volgende menu gehad:

Geitenkaaskroketjes

Vegetarische loempia’s

Pompoen-pinda soep

Frambozen cheesecake

Red velvet cake

4,7

9,0

3,6

10,0

10,0

We vonden het eten heel lekker, maar de soep en de 

geitenkaaskroketjes wat minder. Onze meester vond 

die wel heerlijk! We vonden 

het heel leuk om andere 

gerechten te proberen.

We raden dit restaurant 

wel aan: het is een heel 

vriendelijk en vegetarisch 
restaurant VOOR IEDEREEN!

    

De Zware Jongens

Muntkade 90, Utrecht

www.dezwarejongens.nu

We raden dit restaurant We raden dit restaurant 

W
is

t

je dat... MuntgebouwMuntgebouw
De nieuwe plannen voor het 

muntgebouw bekend zijn, en jij nu je 

mening kunt geven?. Wat staat er dan in 

de plannen? Dat er horeca, een sportcentrum 

en maatschappelijke en culturele voorzieningen 

komen (zoals concerten, tentoonstellingen, 

theater- en danslessen). 

Kijk op de website van de gemeente Utrecht voor 

meer informatie. Wat zou jij graag willen dat er in 

het Muntgebouw komt? Wij denken dat het leuk 

is als er veel te doen is voor mensen uit de wijk. 

Misschien wil je dat mensen er in kunnen wonen, of 

wil je graag dat restaurant de Zware Jongens blijft.  

Het gebouw is heel groot, dus fantaseer er maar op 

los! 

Je kunt hier reageren: utrecht.nl/

bestemmingsplanreageren. Of stuur een brief naar 

de gemeenteraad. Je kunt tot 13 januari laten weten 

wat jij van de plannen vindt. 

Yes chef!
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FotopaginaFotopagina
Yusuf (11) fotografeerde gezelligheid in Lombok.
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Theater recensieTheater recensie
Aadje Piraatje viert feest
Door Ayae (11), Lina (11) en Safae (9)

Tom Meyer (62) is de acteur in deze voorstelling. Wij 

zijn op 17 november naar deze voorstelling gegaan. 

In Theater Lombok (het kleurrijke gebouw naast de 

Emmaus). De voorstelling was voor kinderen tot 8 jaar. 

Wij zijn ouder, maar we vonden het zó leuk dat we 

ineens weer veel jonger waren. Er werd bijvoorbeeld 

een luier verwisseld midden op het podium. Dit was heel 

grappig. Wil je meer weten, lees dan door.

Er waren veel pluspunten: de acteur was heel aardig! Het 

publiek kon actief meedoen en Lina en Safae mochten 

zelfs op het podium. De geluidseff ecten waren goed 

getimed, bijvoorbeeld de geluiden van de golven.

We zaten op comfortabele stoelen of kussens. En de 

voorstelling was precies lang genoeg. 

Het was ook heel grappig voor jong en oud!

De enige tip was dat er wat meer decoratie mocht zijn.

Dit is een aanrader voor kinderen van 3 tot 7 jaar en hun 

ouders. Wij komen graag nog eens terug! Wij geven deze 

voorstelling 5 sterren!

Theater Lombok

Makassarstraat 84

www.theaterlombok.nl

Uitslag hondenmatchUitslag hondenmatch
Dit is de uitslag van de hondenmatch! 

Hoeveel had jij er goed?

Het kleurrijke Theater Lombok
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FunpaginaFunpagina

Woordzoeker

Ei-puzzelEi-puzzel

Rebus

Antwoord ei-puzzel: Koninigin Antwoord rebus: Wie kent de lange Hagelstraat?

Gemaakt door Imran

Ibrahim staat bij een wel hele zware jongen ehhh ... pompoen... !!
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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

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

Over deze krantOver deze krant

Redactie
Ayoub
Nouha
Safanour
Yusuf
Lina
Ayae
Safae
Imran
Abigail

Mohamed
Frank
Xavi
Geoff rey
Ibrahim
Marte
Frederike

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 
Shaked Franke 

en alle mensen 
die meegewerkt 
hebben!

Drukkerij
Em de Jong

Vormgever
Shaked Franke

Uitgave
December 2021

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

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.

Reporters en begeleiders gezocht voor wijkkrant De Buurtblinker!Reporters en begeleiders gezocht voor wijkkrant De Buurtblinker!

Zet je schrap voor de Buurtblinker Reporters!

Het werk van Buurtblinkers 
wordt ondersteund door:


