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Bruggenbouwerbokaal
Voor alle vrijwilligers

Sportmaatjes
Studenten helpen gezinnen

Gouden
plak

Anouks Paralympische medaille



TE
K

ST
 H

A
N

S 
SM

EI
JS

TE
RS

 F
O

TO
 R

O
ZE

M
A

RI
JN

 R
A

A
IJ

M
A

K
ER

S

Waar

Brug bij Zwarte Woud
Wie

Cees van den Brink en 
Luitgard van den Bogaert

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
In november 2007 vond Ewold Gussenhoven 

bij een gerenoveerde brug over het 
Inundatiekanaal een stuk hout van de oude 

brug. Hij wist: dit moet een wisseltrofee wor
den voor een wijkgenoot die de bewoners van 

Lunetten dichter bij elkaar heeft gebracht. Het 
idee werd overlegd met het Bewoners Overleg 
Lunetten (BOL) en de Bruggenbouwerbokaal 

was geboren. Sindsdien reikt het BOL elk jaar 
de prijs uit aan een wijkgenoot die zich heeft 

ingezet voor de sociale samenhang in Lunetten. 
De winnaar draagt een jaar later zijn of haar 
opvolger voor. In 2020 is de prijs in verband 

met de lockdown niet uitgereikt. Cees van den 
Brink, bokaalwinnaar 2019, heeft voor dit jaar 

een bijzondere winnaar voorgedragen: alle vrij
willigers in Lunetten die zich in corona tijd voor 

anderen in de wijk ingezet hebben.

Cees: ‘Onze wijk kent veel bewonersinitiatie
ven met oog voor bewoners die op de een of 

andere manier hulp kunnen gebruiken. Maar 
ook individueel hebben wijkgenoten zich de 
afgelopen twee coronajaren van hun goede 

kant laten zien. Door boodschappen voor een 
ander te doen, door voor iemand te koken, door 
iemand te helpen met zijn computer of smart

phone, door iemand ergens naar toe te brengen, 
door iemand te helpen in de tuin. Een eindeloos 
lange rij van manieren waarop we elkaar in deze 

betrokken wijk helpen.’

Omdat de bokaal niet aan alle vrijwilligers tege
lijk kan worden uitgereikt, wordt deze symbo
lisch overhandigd aan de redactie van Hallo! 
Lunetten. Cees: ‘In het wijkmagazine worden 

al deze betrokken mensen al jaren in beeld 
gebracht.’ Luitgard van den Bogaert, vrijwilliger 
van het eerste uur bij Hallo! Lunetten, neemt de 
bokaal in ontvangst. ‘Een heel eervol gebeuren. 
Heel bijzonder voor ons als redactie en voor alle 

vrijwilligers uit Lunetten.’

Hulde aan alle bruggenbouwers die onze wijk 
rijk is. Want door af en toe een handje toe te 

steken, blijven we ook in deze lastige coronatijd 
met elkaar verbonden.

MET DANK AAN MAARTEN BRINKMAN, RUUD KAMP EN  
CEES VAN DEN BRINK

Wisseltrofee voor  
alle vrijwilligers 
van Lunetten 
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Bedankt!
Een dikke high five aan iedereen die meedeed aan 
deze Hallo! Lunetten: met verhalen, foto’s, ideeën, 
tips, kritische blikken en kopjes koffie. Speciale 
dank aan Lunetten Wil Wel, onze adverteerders 
en Wijkbureau Zuid voor hun steun. Zonder jullie 
geen Hallo! Lunetten.

Hallo! Lunetten is een bewonersinitiatief. 

Team Hallo! Lunetten: Bladmanager Florence 
de Graaff. Tekst Margit Assenberg, Lisette le 
Blanc, Luitgard van den Bogaert, Sterre Bolluijt, 
Juliëtte Bonneur, Barbara Boonman, Corrie van 
Dam, Luc Hoogenstein, Denise Joseph, Peter 
Koudijs, Liseth Meijer, Irma Thijssen. Eindredactie 
Elsbeth Witt. Fotografie Nicoline van Eijkelenburg, 
Luc Hoogenstein, Sylvia Jansen, John Meijerink, 
Rozemarijn Raaijmakers, Jacqueline Sluis, Rik de 
Vries. Coverfoto Sylvia Jansen. Vormgeving  
grifontwerp Bestuur Diana Bak en Kristine 
Kavelaars.

Adverteren? Informatie kan je aan vragen via: 
hallolunetten@gmail.com.

De volgende Hallo! Lunetten verschijnt in april 
2022. Heb je ideeën of tips over leuke dingen in 
de wijk? Wil je ons laten weten wat je ervan vindt? 
Ons mailadres is hallolunetten@gmail.com. 
Je vindt ons ook op facebook hallolunetten. 
Oplage 6.000. 

Wil je een extra Hallo! Lunetten? Houd onze 
Facebookpagina in de gaten voor actuele informa-
tie over afhaalplekken.

Hee?! Wat doe jij hier?
Irma en Jacqueline zijn op een koude zondag in Lunetten. Wie zijn er aan het sporten?
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Inhoud
02 Bruggenbouwerbokaal
Prijs voor alles vrijwilligers.

05 Hee?! Wat doe jij hier?
Irma en Jacqueline doen sportief.

06 Lister
Stelt zich voor aan de buurt.

09 Wereldburgers
Ayses roots zijn belangrijk voor haar.

10 Bijpraten
Korte berichten uit de wijk.

11 Herrieschoppers
Column van Luc Hoogenstein.

12 BalanceBuddy
Studenten helpen kinderen.

14 Ons buurtje
Op Vesuvius werden buren bijna collega’s.

16 Wijkbureau
Wijkadviseur Alex van der Vlist.

17 Ondernemend
Autorijschool Soeradj.

18 Lunetten Wil Wel
Terugblik op 2021.

19 Uit Lunetten
Paralympisch goud voor Anouk.

20 Kunst uit Lunetten
Bijzonder kunstwerk eert Waterlinie.

Goud

W at een winnaars in dit 
eerste nummer van 
2022! Op pagina 2 – even 
terugbladeren – kun 
je alles lezen over de 

Bruggenbouwerbokaal. Deze gaat dit jaar naar 
alle vrijwilligers die zich in coronatijd hebben 
ingezet voor onze wijk. En dan gaat het om 
grote en kleine dingen. Van het organiseren 

van online bijeenkomsten tot het boodschappen doen voor een gezin in 
quarantaine. Wij zijn vereerd dat het team van vrijwilligers van Hallo! 
Lunetten deze bokaal symbolisch in ontvangst mag nemen namens alle 
vrijwilligers in de wijk. Iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet 
voor de buurt: gefeliciteerd! 

En je ziet haar al schitteren op de cover: Anouk Taggenbrock. Zij heeft 
afgelopen zomer in Tokyo goud gewonnen bij de Paralympische Spelen. 
Voor deze rolstoelbasketballer waren de Spelen haar eerste grote toernooi. 
Haar team won goud! Anouk vertelt ons hoe blij ze is dat ze iedere dag kan 
doen wat ze het allerleukst vindt. Je leest het op pagina 19 in de rubriek  
Uit Lunetten.

Op pagina 14 dit keer een extra lange editie van de rubriek Ons buurtje. De 
buurtbewoners van Vesuvius zijn een mooi voorbeeld van hoe een moei
lijke tijd tot iets moois kan leiden. Zo ontstond daar tijdens de lockdown 
een dagelijks koffiemoment buiten met de buurtgenoten. Thuiswerken 
werd zo een stuk aangenamer en de buren werden bijna een soort collega’s. 
Ook wonnen ze een prijs voor mooist versierde straat van Utrecht. Toppers!

In al onze artikelen in deze editie lees je over mensen die er ondanks 
alles toch het beste van weten te maken, zoals we dat allemaal doen op 
dit moment. Of er nu weer een lockdown is, we weer moeten thuiswer
ken, evenementen worden afgelast en winkels en scholen dichtgaan: we 
passen ons aan en houden vol. Wat dat betreft verdienen we allemaal een 
gouden plak. 

Geniet van dit winternummer en namens ons hele team: een gelukkig 
nieuwjaar.

Elsbeth Witt Hallo! Lunetten

Peter Knudsen
Hallo, rondje aan het rennen? Zeker, ik ga 
vier keer per week. Meestal 5 kilometer, 
soms 10. Door de groenstrook en om de 
Laagravense Plas. En bij 10 kilometer tot de 
Plofsluis. Ben je ergens voor aan het trainen? 
Ik bereid me voor op een halve marathon, 
over het strand bij Egmond. Daarom train 
ik soms ook op zand. Bijvoorbeeld op het 
strand van Den Haag of in de Soesterduinen. 
Zand loopt toch anders.

Naomi Farla
Dag, wat ga je doen hier in de Sporthal?  
Ik zit sinds de zomer op kickboksen. Wauw, 
stoer! Ik vind het cool en gezellig. Leuke mix 
van een beetje zelfverdediging, goede work-
out, cardio, kracht en technieken. Soms gaan 
we boksen tegen een zak. Hoe ben je hier
begonnen? Ik werkte in de kantine en zag 
Wilfried, de trainer, die is superenthousiast.

Riley Corinder
Hoi, lekker aan het sporten? Basketballen is 
leuk. Ik doe het al vier jaar. In het weekend 
wedstrijden en twee keer per week trainen. 
Ik speel onder 14, de meeste jongens komen 
niet uit Lunetten maar uit de omgeving. 
Waarom heb je basketbal gekozen? Voor de 
conditie, en het is creatief met je handen. En 
binnen, dus niet buiten in de kou! Oefen je 
thuis ook? Ja, met vrienden uit de wijk. In de 
speeltuin hangt een basket.

Nelleke Westerveld
Hoi, klaar met hardlopen? Pff, de training  
zit er weer op. Wat voor training doe je?  
Ik werk mee aan een sportopdracht van mijn 
dochter, voor haar studie fysiotherapie. De 
opdracht is 5 keer 5 minuten op de hoogste 
hartslag en dan 5 minuten uitlopen. Met een 
app en een hartmeter. Best pittig, maar ik 
vind het heerlijk. Over een maand moet ik  
5 kilometer aan één stuk kunnen lopen.  
Wat een sportieve uitdaging! Ik was zelf  
ook verbaasd. En trots!

Eveline Abrahams
Hi, wat voor sport heb je gedaan, hier in de 
gymzaal Goeree? Volleybal, bij SV Lunetten. 
Doe ik al 8 jaar. Het is normaal op zondag-
avond, maar nu vanwege corona op zondag-
middag. Wat vind je er leuk aan? Voor de 
conditie natuurlijk. En volleybal is sociaal
en gezellig. Meer dan de helft van de mensen 
komt uit Lunetten. Fijn zo dichtbij, ik ga er
altijd lopend naartoe.

Chimène Patty
Hi, goed gesport? Zeker, fitness. Superleuk. 
En waarom hier? FitLunetten is vlakbij huis. 
Dan heb ik geen reden om niet te gaan, haha! 
En het is kleinschalig en laagdrempelig. De 
trainers zijn erg behulpzaam. Er is aandacht 
voor iedereen. Wat doe je precies? Ik volg 
een HIIT training schema, High Intensity 
Interval Training. Hoog tempo, drie keer per 
week, elke keer wat anders. Alle spiergroepen 
en cardio. Woensdag vind ik het leukst, dan is 
er groepstraining.
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Tegenover het station op de hoek van de 
Furkabaan en Furkaplateau staat het hoofd
kantoor van Lister. Lister valt onder de ggz. 
Mensen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per 
week beroep doen op de organisatie. Sinds vijf 
jaar werkt Mickey (45 jaar) er als ggzspecialist. 
Ze vertelt enthousiast over Lister. ‘Lister bege
leidt mensen die problemen hebben en daar
door moeilijk zelfstandig kunnen wonen. We 
zorgen voor ondersteuning bij het zoeken van 
huis vesting, dagbesteding of werk. De bege
leidingsvraag staat voorop. Lister werkt samen 
met Altrecht. Lister zorgt voor de begeleiding en 
Altrecht voor de behandeling.’

Structuurhuis
In Lunetten zijn er verschillende studio’s voor 
huisvesting op de Elzas. Verder zijn er appar
tementen op onder andere de Provence, 
Norman dië en Harz. De jongste bewoner is 
achttien en de oudste tachtig. Zij krijgen begelei
ding om verschillende redenen zoals problemen 
rond verslaving, psychische problemen, autisme, 

Lister stelt zich voor

‘Deel uitmaken 
van de buurt 
is belangrijk’

In Lunetten zijn meerdere vestigingen van Lister, waar ze mensen begeleiden van wie 
het leven ontwricht is geraakt door een psychiatrische aandoening of verslaving.  

Je hebt misschien wel eens van ze gehoord, maar wat doen ze precies in onze wijk en 
waar staan ze voor? Ggz-specialist bij Lister Mickey Buschman vertelt het ons.

TEKST LISETTE LE BLANC FOTO RIK DE VRIES

Mickey Buschman is ggz
specialist bij Lister.

‘Kwetsbare mensen  
bijstaan.’

‘De jongste bewoner is achttien,  
de oudste tachtig.’

psychoses, meerdere vormen van kwetsbaarheid 
of een combinatie van factoren, omdat de bewo
ners het moeilijk vinden om hun leven op orde 
te krijgen. De begeleiding is gericht op maatwerk 
leveren voor elk persoon. ‘Sinds anderhalf jaar is 
er het Structuurhuis op Zevenwouden,’ vertelt 
Mickey. ‘Hier wonen drie bewoners zelfstandig, 
die dagelijks begeleid worden vanaf het opstaan 
tot en met het avondeten: op weg naar zelf
standigheid. Het leuke is dat het na een tijdje 
omgedraaid is. Nu wordt de begeleider af en toe 
uitgenodigd om te komen lunchen. Dat geeft al 
een gevoel van zelfstandigheid en dan ben je een 
stap verder.’ Het Structuurhuis is een succes en 
zal ook in Hoograven worden uitgevoerd. 

Corona
Tijdens de pandemie en lockdowns worden de 
groepen van Lister helaas nooit genoemd. ‘We 
werken dag en nacht,’ vertelt Mickey. ‘Het zijn 
kwetsbare groepen en we hebben personeels
tekort. De beperkingen doen heel wat met de 
mensen. En zeker in tijden van het einde van het 
jaar tijdens de donkere dagen. De bewoners wil
len zingeving, een doel hebben en ook structuur. 
Het activeringsproces is belangrijk en dan kan 
een lockdown er aardig in hakken.’ 

Lees verder op pag. 8
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 ‘Daar gaat  het om in het leven: elkaar helpen.’

wereldburgersadvertenties

ruimte voor afscheid

06 24 24 06 07 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht Hiske Alting & Pauline Res  

gewaardeerd met 
een 9,8

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

Kampereiland 7, Utrecht (Lunetten)
www.dentaldesign.nl

Bij ons staat de patiënt centraal!
U kunt bij ons terecht voor het

vervaardigen van protheses,
klikprotheses, frames

en implantaten. Wij werken met 
de nieuwste digitale technieken.

Voor het maken van een afspraak
belt u met 030 25 21 313

In deze corona tijd zijn we allemaal veel 
meer thuis gaan werken. Andere 

werkplek, andere houding en vaak nog 
veel meer beeldschermtijd door alle 

videocall’s. Deze veranderingen vragen 
veel van onze ogen en zorgen vaak voor 

klachten gedurende en aan het einde van 
de dag. Met de juiste brillenglazen zijn dit 

soort klachten vaak goed te verhelpen. 

030-2895945 - www.kijkenbijwouter.nl
Winkelcentrum Lunetten

HOYA WORKSTYLE V+ 
indoor glazen geven u 

rust aan de ogen en 
zorgen voor een comfor-

tabel zicht tijdens uw 
Zoom gesprekken

Ayse en buurvrouw Sandy

Turkse roots
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie

Ayse
Komt uit

Nederland/Turkije
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Op bezoek bij wereldburger Ayse. Bij de 
voordeur valt meteen het grappige bordje 
van Buurman en Buurman op. Ayse doet 
met een grote glimlach de deur open en 
wijst mij op precies hetzelfde bordje bij 

haar buren. ‘Dat bordje heb ik gekregen van 
mijn buurvrouw Sandy.’ Enthousiast vertelt 
Ayse bij een kop koffie over de hechte band 
die zij hebben. Ayse woont nu zo’n elf jaar 

in Lunetten met haar man en vierjarige 
zoontje. En dat bevalt goed: het is een  

veilige buurt, met veel groen.
 

‘Ik voel me zeker een wereldburger,’ zegt 
Ayse. ‘Ik ben geboren in Utrecht, maar ben 
ook Turks. Mijn roots zijn belangrijk voor 
mij.’ Daarom praten zij en haar man ook 

heel bewust Turks met hun zoontje. Het is 
belangrijk dat hij kan praten met familie

leden in Turkije. Het Nederlands leert hij nu 
op de crèche, maar zeker ook op het veldje 
achter het huis, waar alle buurtkinderen 

met elkaar spelen. 
 

Over cultuurverschillen zegt zij: ‘Weet je, 
ik heb altijd van mijn moeder geleerd: het 

gaat om “goed” en “fout” en elkaar helpen. 
Dat geldt voor iedereen. Nederlands of 

Turks. Als ik een probleem heb – al is het  
midden in de nacht – kan ik altijd terecht 
bij mijn buurvrouw Sandy. Zij is de eerste 

die ik zou bellen! En daar gaat het om in het 
leven: elkaar helpen als het nodig is.’

 
Zo gaat het ook op het veldje achter haar 

huis. Terwijl de buurt kinderen met el
kaar spelen, zitten de ouders erbij met een 

stoeltje in de zon. Supergezellig. Ayse heeft 
zo al heel wat buren leren kennen. En als je 
even in huis iets moet pakken ofzo: dan is 
er altijd wel een andere ouder die even een 

oogje in het zeil houdt. 
 

Cultuurverschillen én overeen komsten: 
Ayse geeft nog een grappig voorbeeld. Bij 

een Nederlandse verjaardag krijgen kinde
ren een snoepzakje mee. ‘Dat doen wij dus 
ook bij het Suikerfeest: voor alle kinderen 

een zakje snoep.’ Er verschijnt een twinke
ling in Ayses ogen: ‘Misschien dat ik dit 

jaar met het Suikerfeest wel iets lekkers ga 
uitdelen op het veldje… wie weet?’ TE
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De buurt
Mickey: ‘We zoeken echt verbinding met wijkgenoten. Zo worden 
buren uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners en is er 
samenwerking met FitLunetten. Sport is belangrijk en kan onder 
andere helpen om beter om te gaan met agressie. En ook is er 
een sociaal element bij het sporten; het moet ook iets leuks zijn! 
Er wordt wekelijks gebokst onder leiding van vrijwilliger Barry 
Smit en woonbegeleider Patrick Wiemelink, waardoor cliënten 
zelfvertrouwen krijgen, hun grenzen en hun eigen krachten leren 
kennen of weerbaar worden. De locaties staan midden in de 
woonwijk. Kennismaken met de buurt is daarom belangrijk. We 
stimuleren het om deel uit te maken van de buurt en mee te doen 
met buurtinitiatieven. De begeleiding die de mensen krijgen richt 
zich op zelfredzaamheid. Zelfvertrouwen krijgen door zelfstandig 
te kunnen wonen.’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Historie en ideologie
Lister bestaat al meer dan dertig jaar. In 1983 werd Stichting Beschermde 
Woonvormen Utrecht (SBWU) opgericht. Het voorbeeld was Triëst in 
Italië, waar Lister de naam is van een sociale onderneming voor kwets
bare burgers in die stad. Deze stad was de sinds jaren zeventig een groot 
voorbeeld. De oudere generatie onder ons zal zich herinneren dat Italië in 
die tijd sowieso hét grote voorbeeld was voor studies in de psychologie. 
In Italië wordt al meer dan veertig jaar gewerkt zonder dwang en drang. 

Als onderdeel van SBWU kwam er In 1998 een eerste werkgroep ‘Samen 
werken aan herstel’ onder leiding van Wilma Boevink. Zij heeft een grote 
rol gespeeld in de ontwikkeling van beleid voor beschermd wonen en was 
zelf ervaringsdeskundige. Zij werd het boegbeeld van de herstelbeweging.
In 2014 vond een naamwijziging plaats: SBWU werd Lister. Lister blijft 
zich ontwikkelen en werkt met veel organisaties samen. In 2015 werd 
Enik Discovery College opgericht vanuit ervaringsdeskundige professio
nals van Bureau Herstel van Lister die de vijf B’s stimuleert: betrouwbaar, 
betrokken, bekwaam, bewust en betekenisgevend.

‘We zoeken verbinding  
met wijkgenoten.’

Op Lotharingen 50 was aanvankelijk een klein kantoor ingericht 
maar nu is het verbouwd tot een gezellig ontmoetingscentrum met 
een keuken, een zitje met een eettafel en een ruimte om te schil
deren of voor andere creatieve doeleinden. Hier worden koffie
momenten georganiseerd of een gezellige middag. Soms wordt er 
soep uitgedeeld in de Musketon. De buurt is altijd welkom!

8 9



op safari met Lucbijpraten

Herrieschoppers

Een grauwe ochtend. Zo’n dag dat het maar niet licht lijkt te 
willen worden. Met een kop koffie in de hand kijk ik hoe de 
miezerregen traag naar beneden komt. In de tuin is het rus
tig. Een zwarte mannetjesmerel trekt een enorme worm uit 
het gras en twee vinken peuteren zaadjes uit de feeder in onze 

pruimenboom. Geen mensen op straat, geen auto’s, gewoon een lome 
zaterdagochtend waarin de voetbalwedstrijd van zoon Dirk bij Kampong 
het hoogtepunt van de dag zal worden. Maar dan. Met een hels kabaal 
schieten uit het niets drie grote groene pijlen door de straat, ze vliegen 
hoog door de lucht, komen weer naar beneden en landen in de moeraseik 
voor onze deur. Drie halsbandparkieten. Onmiskenbaar met hun fel
groene kleur, grote formaat, lange staart en rode papegaaiensnavel. Ze 
blijven even zitten om te kijken of de kust veilig is, en vliegen dan krijsend 
naar de sierappel in de tuin van de buren. De twee houtduiven die zich al 
aan de appeltjes tegoed deden schrikken zich rot en weten niet hoe snel ze 
de kuierlatten moeten nemen. Behendig trekken de parkieten de appeltjes 
aan het steeltje omhoog en beginnen het oranje vruchtvlees op te eten. 

Halsbandparkieten zijn nog niet zo lang in onze wijk te zien. In de jaren 
zestig ontsnapten een paar vogels in Den Haag en Amsterdam. Dat be
tekende het startschot voor de verovering van de Randstad. Het duurde 
niet lang voordat ook in Utrecht de eerste parkieten te zien waren. 
Ondertussen leven er meer dan duizend in de stad en wordt sinds 2012 ook 
Lunetten bezocht. Parken, zoals De Koppel en het Beatrixpark, en tuinen 
met grote bomen bleken perfect te zijn. Genoeg te eten, genoeg plekken 
om te broeden en vooral: geen vijanden. Toen nog niet. 

In Rotterdam, waar het ook barst van de halsbandparkieten, heeft een  
slechtvalk geleerd dat die groene vogels goed te eten zijn. En dan hoor  
ik de pimpelmezen alarmeren. Ook de koolmezen slaan aan, net als de 
merels. Met een luid gekrijs schieten de halsbandparkieten direct 
uit de boom en vliegen razendsnel weg. Ik kijk omhoog en zie twee 
roofvogels laag over het huis zeilen. Slechtvalken! Misschien het 
paartje dat op het provinciehuis broedt, of anders het paartje van het 
Rijkswaterstaatgebouw naast de A12? Halsbandparkieten zullen nooit 
meer uit Utrecht verdwijnen, maar zullen ongetwijfeld ook op het menu 
van onze slechtvalken komen te staan. Dat is een kwestie van tijd.
LUNETTENSE ECOLOOG EN NATUURFOTOGRAAF LUC HOOGENSTEIN NEEMT ONS MEE OP SAFARI IN DE WIJK.

Kerstpakketactie groot succes
Stephanie de Haan besloot eind vorig jaar om kerst-/nieuwjaarspakketten 

samen te stellen en uit te delen aan mensen die dit hard kunnen gebruiken. 
Ze heeft samengewerkt met het Buurtteam Lunetten, Wijkbureau Zuid, De 
Voedselbank, Motion Church en KrijgdeKleertjes Lunetten om het tot een 
groot succes te maken. Daarnaast hebben er 30 tot 50 wijkbewoners mee-

gewerkt aan dit initiatief. De samenwerking bestond uit giften, donaties van 
spullen, meehelpen bij het samenstellen en inpakken van de kerstpakketten 

en het vervoeren van de kerstpakketten.

Stephanie: ‘We hebben uiteindelijk zo’n 35 kerstpakketten mogen weggeven 
aan buurtgenoten voor wie de decembermaand, helaas, niet vanzelfspre-

kend verlicht en gevuld is. Dát maakt onze inzet zo waardevol; we doen dit 
sámen. Het is dan ook echt een project voor en door de wijken Lunetten en 
Hoograven geworden. Heel mooi om te zien en te ervaren dat mensen zo 

voor elkaar klaar staan en mijn wens is dan ook dat we dit niet alleen met de 
feestdagen doen, maar gewoon het hele jaar door! Samen staan we sterk(er).’

De ontvangers waren blij verrast en al snel stroomden de eerste enthousiaste 
reacties binnen, zoals: ‘Nog heel erg bedankt voor het mooie pakket. Ik was 

echt verrast!’ En: ‘Ik wil je graag bedanken voor het mooie kerstpakket. Mijn 
man en ik zijn er super blij mee. Het maakt onze kerstdagen iets aangenamer.’

Wil je ook een donatie doen? Er is een gofundme-pagina. De link vind je onder de 
QR- code die bij dit berichtje staat. 

Verkiezingsdebat
Je bent er misschien nog helemaal niet mee bezig, maar er komen 

weer verkiezingen aan! Op 16 maart 2022 zijn er gemeente
raadsverkiezingen. Samen met Buurtbudgetten Lunetten en de 

Wijkcoöperatie Lunetten organiseert BOL, het Bewoners Overleg 
Lunetten, daarom weer een verkiezingsdebat met onderwerpen die 

voor onze wijk belangrijk zijn. Als alles volgens de coronamaat regelen 
die dan gelden door mag gaan, gaat het allemaal gebeuren in de 
theater zaal van de Musketon op donderdag 17 februari 2022. 

De onderwerpen die besproken gaan worden met de vertegenwoordigers 
van de politieke partijen laat BOL graag aan jullie over! Zijn er onder-

werpen, die je graag aan de orde wilt stellen, laat het weten via 
 info@bollunetten.nl.

Taalmentoren 
gezocht

Stichting Taal Doet Meer biedt met 
vrijwilligers taalondersteuning aan 
anderstalige Utrechters. Taal heb je 

immers voor alles nodig. Om goed mee 
te kunnen komen op school, om naar 
de dokter te gaan, om boodschappen 
te doen en nog veel meer. Veel kinde
ren kunnen positieve aandacht en tijd 
van een vrijwilliger goed gebruiken om 
beter mee te kunnen komen op school. 
Taal Doet Meer zoekt vrijwilligers die 

een kind uit groep 5 tot en met 8 willen 
ondersteunen met de Nederlandse taal.

Als vrijwillige taalmentor kom je weke
lijks thuis bij een Utrechtse basisschool
leerling (groep 58) uit een anders talig 

gezin. Jullie werken samen 1,5 tot 2 uur 
per week aan de Nederlandse taal. Je 

focust op taalvaardigheid en taalplezier 
door op een laagdrempelige manier 
met elkaar aan de slag te gaan met 

Nederlands. Jullie kunnen bijvoorbeeld 
taalspelletjes spelen, samen een boek

lezen of naar de bibliotheek gaan.

Voel jij je aangesproken en lijkt het je  
leuk om je in te zetten voor gelijke kansen 

voor ieder kind? Meld je aan als taalmentor 
door te mailen naar Anandi via  

jeugd@taaldoetmeer.nl.

Online colleges  
voor senioren 

Je bent nooit te oud om te leren. Daarom 
organiseert de stichting Oud Geleerd 
Jong Gedaan colleges voor 60+ers die 

gegeven worden door studenten. In een 
vorige editie van Hallo! Lunetten heb je 
hier al alles over kunnen lezen. Sinds de 

uitbraak van corona zijn deze colleges 
ook online te volgen en met groot suc-
ces! De onderwerpen lopen uiteen van 

psychologie tot wiskunde. 

Leergierige 60+ers kunnen zich hiervoor 
aanmelden via www.ogjg.nl. Laat je herse-
nen kraken en doe nieuwe gespreksstof op.

Oppashond voor 
eenzame ouderen
Voor veel senioren die een verlies hebben 
meegemaakt zijn deze donkere maanden 

een lastige periode. Veel sociale activiteiten 
gaan vanwege het coronavirus niet door, 

het is in de winter minder aantrekkelijk om 
(alleen) naar buiten te gaan en eenzaamheid 
ligt op de loer. Stichting OOPOEH (Opa’s en 
Oma’s Passen Op Een Huisdier) biedt deze 

senioren meer gezelligheid en afleiding 
door hen te koppelen aan een oppashond 

in de buurt. De stichting ziet wat het verlies 
van een partner met zich meebrengt maar 
heeft ook speciale aandacht voor senioren 
die hun hond zijn verloren. Een gemis dat 

vaak wordt onderschat. 

Ellen Groneman, directeur van de stichting: 
‘Heel veel senioren die zich bij ons aanmel

den hebben een verlies meegemaakt. Zij 
zoeken een manier om het leven weer op 
te pakken. Door hen te koppelen aan een 

oppashondje hebben ze een wandelmaatje, 
meer sociale contacten in de buurt en meer 

gezelligheid in huis. Een oppashond zal 
nooit je overleden dierbaren vervangen, 

maar de senioren ervaren wel weer liefde 
en vrolijkheid. En dat is heel waardevol, 
zeker in deze eenzame en onzekere tijd.’

Meer informatie vind je op oopoeh.nl  
of neem contact op via info@oopoeh.nl of 

020-7853745. Uiteraard helemaal gratis  
en vrijblijvend.
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Fijne steun
Ook in Lunetten zet deze stichting zich in en 
Marieke Hansen (15 jaar) is blij met haar leefstijl
maatje Jennifer. ‘Ik vind het heel fijn dat Jennifer 
er voor mij is en dat ik alles met haar kan delen. Ik 
wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten 
maar ben heel blij met Jennifers hulp. Ik heb tot 
nu toe nog geen moment gehad dat ik geen zin 
had om met haar af te spreken. Ik vind het soms 
net iets makkelijker om met Jennifer te praten 
dan met mijn ouders. Misschien heeft het er ook 
mee te maken dat het leeftijdsverschil tussen 
Jennifer en mij niet zo heel groot is. Wat ik heel 
fijn vind is dat Jennifer mij bij alles kan helpen. 
Zij geeft mij bijvoorbeeld handige tips voor het 
maken van mijn schoolwerk. Soms weet ik niet 
zo goed hoe ik het allemaal moet aanpakken. 
Ook leer ik om mijzelf complimentjes te geven en 
daardoor denk ik al iets positiever over mijzelf.’

BalanceBuddy

Samen in
balans

Sinds vier jaar bestaat er in Utrecht een organisatie genaamd Stichting BalanceBuddy, 
die zich inzet voor gezinnen om een gezondere levensstijl te krijgen. Dit doen zij door 
een buddy – ook wel leefstijlmaatje – te koppelen aan een kind en het gezin. Het doel 
is om samen met het kind of de tiener te werken aan een gezondere levensstijl om op 

die manier overgewicht (preventief) tegen te gaan. Emotie, beweging en voeding staan 
centraal in elk traject dat BalanceBuddy het kind en gezin biedt. 

 TEKST DENISE JOSEPH FOTO JACQUELINE SLUIS

college een oproep gedaan om als leefstijlmaatje 
voor BalanceBuddy te gaan werken. Ik was met
een geïnteresseerd en had mij opgegeven. Het 
werk als leefstijlmaatje is vrijwillig en je begeleidt 
een kind een heel studiejaar lang wekelijks drie 
uur per afspraak. Ik vind het tot nu toe heel leuk 
om Marieke en haar familie te helpen.’

‘Ik bied een  luisterend oor.’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Meedoen?
Heb je interesse in het 
werk dat deze stichting 
doet? Ben jij geïnteres
seerd om als leefstijl
maatje aan de slag te 
gaan? Of heb je het idee 
dat deze stichting iets 
voor jouw kind zou  
kunnen betekenen?  
Kijk dan op de website 
van de organisatie:  
www.balancebuddy.nu. 

‘Samen boodschappen  
doen en koken.’

Niet alleen bewegen
‘Samen met Marieke bespreek ik wat zij nodig 
heeft,’ vertelt Jennifer. ‘Dit kan van alles zijn; 
samen sporten, samen wandelen, praten over 
onderwerpen die belangrijk zijn voor Marieke, 
samen naar de winkel om boodschappen te 
doen en daarna samen te koken voor het hele 
gezin. De begeleiding bestaat dus niet alleen uit 
bewegen, ook uit het begeleiden van het maken 
van gezondere voedingskeuzes. Daarnaast bied 
ik een luisterend oor en proberen we aan het 
zelfvertrouwen van Marieke te werken. Kortom, 
de begeleiding is heel breed en het ligt er maar 
net aan wat Marieke nodig heeft. Ik leer er heel 
veel van en een leuke bijkomstigheid is dat ik de 
stad Utrecht ook beter leer kennen.’

‘Ik denk  nu positiever  over mezelf.’

Iedere week
Jennifer de Smidt (21 jaar) werkt sinds twee 
jaar als leefstijlmaatje. ‘Hoe ik erbij kwam om 
dit werk te gaan doen? In mijn eerste studiejaar 
van de opleiding psychologie werd er tijdens een 

Marieke met leefstijlmaatje Jennifer
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Buiten een bakkie
Irma vertelt: ‘We hadden al een buurtwachtapp, voor 
bewoners van en rondom Vesuvius en Etna, toen in 
maart 2020 Nederland op slot ging en we allemaal 
binnen moesten blijven en thuiswerken. Esther 
stuurde een berichtje via die app. Daarin stond het 
voorstel om dagelijks buiten een bakkie te drinken en 
een pauzewandeling te maken. Om samen deze tijd 
en de lockdown door te komen.’ Er werd enthousiast 
ingegaan op het voorstel. Het heeft veel betekend 
voor de buurt. Esther: ‘Je hebt steun aan elkaar en  
je leert elkaar steeds beter kennen.’ Het grappige 
was, vertellen ze, dat de buren eigenlijk collega’s 
werden. Tijdens het koffiemomentje op straat kon  
je even vertellen over je werk en bijvoorbeeld na  
een vervelend overleg je verhaal kwijt bij je straat
genoot. Zo kreeg je buur de rol van een collega bij  
de koffieautomaat. 

Oma Snoep
In de beginperiode zaten natuurlijk de kinderen ook 
de hele dag thuis, die kregen les via het scherm. 
Klaartje moet weer lachen als ze vertelt dat dan  
de kinderen uit het raam keken en al die ouders  
op straat zagen staan. De omgekeerde wereld! De 
buurt is sindsdien alleen maar hechter geworden. 
Nog steeds is door de week iedere ochtend om  
10 uur een vaste koffieplek, precies daar waar het 
zonnetje het meest schijnt in de straat. En ze vinden 
elkaar digitaal via hun app Thuiswerkers United. 
En toen op het hoogtepunt van de lockdown de 
oude buurvrouw in de straat (‘oma Snoep’ voor de 
kinderen) jarig was hebben ze voor haar gezongen 
voor de deur, was er een saxofoonspeler en maakten 
kinderen tekeningen voor haar die door de brieven
bus werden gegeven. Ze kijken er met warmte op 
terug. De oude dame is er niet meer maar dit hebben 
ze haar met elkaar kunnen geven. 

Ook is er een kattenoppasgroep, van grotendeels 
dezelfde groep mensen. Je loopt zomers soms wel 
zes of zeven katten af. Er zijn dan weleens poezen 
die niet zo goed meer weten wie hun baasje is en die 
zitten dan voor de verkeerde deur. Want daar woont 
toch iemand die eten geeft? 

Prijswinnende straat
Na de zomer is er ieder jaar een buurtfeest. Ieder 
neemt wat lekkers mee. Voor de kinderen, zo groot als 
de meesten inmiddels zijn, wordt nog altijd een lucht
kussen gehuurd. De avond eindigt met een vuurkorf, 
het kan aardig laat worden vertellen ze. Een hoogte
punt was het winnen van de prijs ‘Mooist versierde 
straat van Utrecht’ vorig jaar. De wedstrijd was be
dacht door de gemeente . Er was ook de Lichtjesroute 
Lunetten om het leuk te maken in Lunetten tijdens 
de lockdown eind 2020, zeker met het oog op de 
kinderen. Straten werden mooi versierd en via een 
app kon je wandelroutes lopen in de buurt, ook langs 
het laatste gedeelte van de Vesuvius. Er was een 
prachtige met lichtjes versierde fiets van Klaartje. Een 
andere buur had een schitterend versierde voortuin 
met een stralende ster. Er waren mooie lichtprojecties 
op straat. Irma vertelt hoe bijzonder het was, eigenlijk 
bijna een evenement, dat de gloednieuwe burge
meester, met ketting en al, een zak oliebollen voor 
ieder huis kwam brengen als prijs. 

Het fijnste is dat ze elkaar echt hebben leren kennen. 
En zo, besluiten ze gedrieën, heeft een moeilijke tijd 
tot veel moois geleid. 
TEKST MARGIT ASSENBERG FOTO JOHN MEIJERINK

Vesuvius

Hoe buren 
bijna collega’s 

werden
Vesuvius, een gezellig straatje waar de woningen via de achtertuin grenzen aan het 

brede water. Aan tafel zitten de buurtjes Klaartje, Irma en Esther. De zon schijnt 
warm in de glazen uitbouw en de drie komen woorden te kort om te vertellen in 

wat een fijne buurt ze wonen. Een typisch eind jaren zeventig-buurtje in Lunetten. 
De meeste mensen wonen er langer dan tien jaar. Kinderen groeien er samen op.

‘De burgemeester kwam 
bij ieder huis een zak 
oliebollen brengen.’

‘Moeilijke tijd leidde  
tot veel moois.’

ons buurtje

Klaartjes versierde fiets.

Een Instagramstory van de burgemeester.

Buren Klaartje, Eelco, Irma en Esther.
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Rijschool Soeradj

‘Van ouder op 
kind komen 

ze bij mij rijles 
nemen’

Een oude rot in het vak is rijschoolhouder Soeradj Bahadoer, die al 
veertig jaar in Lunetten woont samen met zijn vrouw Sherida. Zij doet 
de administratie en heeft het nog even opgezocht: op 5 augustus 1987 
schreef Soeradj zich in bij de Kamer van Koophandel. Hoewel hij nu 

aan het afbouwen is, is het plezier in zijn werk gebleven.

‘Het leukste is het contact met allerlei culturen en de mensenkennis 
die je moet hebben. Je moet ook geduld hebben.’ Zijn klanten komen 

vaak uit de buurt en hij hoeft eigenlijk nooit reclame te maken.  
‘Ik heb klanten gehad die bij mij les namen en later kwamen hun 
kinderen dan ook.’ Soms komen er zelfs drie generaties klanten.

Vroeger waren er wel meer ouderen van 5060 jaar die les kwamen 
nemen. Toen hadden mensen er meer geld voor en ook is de theorie 
een stuk lastiger geworden, stelt Soeradj. Daarnaast valt op dat de 
jongere generatie minder goed ziet dan de oudere generatie, waar

schijnlijk omdat ze zo vaak op hun telefoon en schermen kijken. 
Maar het goede is dat er tegenwoordig lessen in verkeersinzicht 

worden gegeven op school.

‘Leerlingen vinden het inzicht vaak het moeilijkst.’ Om ze te testen, 
gebruikt Soeradj wel eens het stukje busbaan op de Simplonbaan bij de 

kinderboerderij, wat een instinker kan zijn voor wie niet goed oplet.
TEKST LISETH MEIJER FOTO JOHN MEIJERINK

ondernemend

Wijkadviseur Alex van der Vlist 

‘Lunetten is voor 
mij een groene 
oase in de stad’ ‘Je moet echt 

mensen kennis 
hebben.’

Alex is 52 jaar en woont met zijn vrouw en twee 
studerende kinderen (waarvan er een net op 
kamers is) in Vianen. ‘Ik heb in Utrecht gestu
deerd,’ vertelt hij, ‘en er ook na mijn studie lang 
gewoond, op het Houtensepad, dus vlakbij 
Lunetten. Sinds 2008 werk ik bij de gemeente 
Utrecht. Begonnen als gebiedsmanager veilig
heid en na een paar jaar als wijkadviseur. Ik heb 
inmiddels in meerdere wijken gewerkt. Onder 

andere in Kanaleneiland, Overvecht en Oost. Ik 
houd van tuinieren en ben druk met mijn tuin en 
alle bewoners, zoals egels en vogels. Daarnaast is 
vooral muziek een grote hobby van mij.’

Kinderboerderij
Voor Alex is Lunetten bekend terrein. ‘Toen ik 
nog in Hoograven woonde had ik elke week 
een vaste route met mijn zoontje, die in de 

kinderwagen en later buggy lag. Vaste prik was 
natuurlijk de kinderboerderij! Lunetten is voor mij 
een groene oase in een drukke stad. Ik heb in het 
verleden ook in Lunetten getennist.’

Hart voor groen
Verder valt het hem op dat Lunettenaren zeer 
betrokken zijn bij hun eigen wijk. ‘Ik was laatst bij 
de burgertop in de Musketon over het Groenplan 
Lunetten,’ vertelt Alex. ‘Daar ontmoette ik een 
boel bewoners die hart hebben voor hun groene 
omgeving. Mijn rol als wijkadviseur is dan om de 
verbinding te maken tussen bewoners en de ge
meentelijke beleidsafdeling en de politiek. Verder 
onderhoud ik contacten met woningbouwvereni
gingen, scholen en ondernemers. Dat is ook het 
leuke aan mijn baan als wijkadviseur: praktijk en 
theorie met elkaar verbinden en veel in contact 
zijn met bewoners.’

Spreekuur
Bij zijn werkzaamheden hoort ook het advise
ren van de wijkwethouder. Zij houdt regelmatig 
spreekuren in de wijk. ‘Graag horen wij namelijk 
wat er speelt, wat goed gaat en wat beter kan,’ 
zegt Alex. ‘Voor bewonersinitiatieven is het 
Initiatievenfonds in het leven geroepen. Heeft 
u een idee dat uw straat, buurt, wijk of stad 
leuker, groener, gezelliger, mooier en/of socia
ler maakt? En zijn er meer mensen enthousiast 
over uw idee? Dan kunt u geld aanvragen uit het 
Initiatievenfonds.’

Bij Wijkbureau Zuid willen ze graag hun nieuwe gezichten aan ons voorstellen. Dit keer 
vertelt wijkadviseur Alex van der Vlist iets over zichzelf en zijn werkzaamheden.

TEKST WIJKBUREAU ZUID FOTO ROZEMARIJN RAAIJMAKERS

‘Lunettenaren zijn zeer betrokken bij hun eigen wijk.’

‘Als wijkbureau proberen wij de gemeente 
toeganke lijker en laagdrempeliger te maken 
voor wijk bewoners. Voor vragen en ideeën over 
Lunetten kun je mij altijd bellen op 06-22407812 
of mailen via a.van.der.vlist@utrecht.nl. Misschien 
spreken we elkaar binnenkort!’

‘ Veel contact met  
de bewoners.’
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   met als toegift: 
appeltaart!

contact en informatie  
www.lunettenwilwel.nl
e-mail: contact@lunettenwilwel.nl
telefoon: 06 17123454 

‘De keizer &   
         de nachtegaal’

Uiteindelijk stond – ondanks het optimisme over de aangekondigde 
vaccinaties – het hele jaar weer in het teken van corona.  
De maatregelen die afwisselend op- en afgeschakeld werden, leverden 
ons als vrijwilligersorganisatie weer de nodige uitdagingen op. 
Vanuit de wens ontmoeting en contact mogelijk te maken hebben we  
ook dit coronajaar weer ingezet op het organiseren van datgene wat  
wél mogelijk is. Dat resulteerde in een programma dat niet onderdoet 
voor de pré-coronajaren.   
Gezellige zondagmiddagen, sjoelmiddagen, buurtdialogen, collegereeksen 
Oud Geleerd Jong Gedaan, een Balkon Danspaleis, een muziekmiddag 
met Duo 2FeelGood, de serenades van Lui uit Lunetten, twee Appeltaart-
concerten, sociaal tuinieren en een serie bijeenkomsten Verlies & Rouw. 
Soms met wat minder mensen dan anders, maar altijd gewaardeerd door 
de deelnemers. Met Pasen lukte het ook weer om – in samenwerking 
met AH Lunetten en studenten uit de wijk – een groot aantal ouderen en 
meer kwetsbare bewoners blij te maken met een vrolijk paaspresentje.  
In plaats van met een gezellig kerstsamenzijn sloten we het jaar, vanwege 
de winter-lockdown, af met een kerstcadeautje in de brievenbus.  
Zo lukte het toch om door het jaar heen veel mensen perspectief te 
bieden. We boden mensen de mogelijkheid om elkaar, ondanks de 
beperkingen, te ontmoeten en steun bij elkaar te vinden. 
Zonder inzet van onze vrijwilligers was dat niet mogelijk geweest, dus 
grote dank aan dit team dat altijd klaar staat en mee wil denken. 
Ook dank aan alle partners met wie we in 2021 deze activiteiten hebben 
georganiseerd én dank aan de gemeente voor de financiële steun.

Samen kijken we uit naar het nieuwe jaar 2022, waarin we ook weer van 
betekenis hopen te zijn voor én met elkaar.

Muzikaal sprookje komt tot leven in de Musketon. Foto: Cees van den Brink.

Zondagochtend 21 november vond er 
een bijzondere voorstelling plaats in 
de theaterzaal van De Musketon. Vier 
aan de Stichting Appeltaartconcerten 
verbonden musici speelden een 
bijzondere uitvoering van het verhaal 
van De Keizer en de Nachtegaal. De 
zaal was goed gevuld en het publiek 
bestond uit een gemêleerd en goed 
gemutst gezelschap. De uitvoering van 
het sprookje was… sprookjesachtig. Het 
goed uitgelichte en eenvoudige decor 
vormde een kleurrijke achtergrond en 
de musici brachten het verhaal tot leven. 
De tonen van de piano, de fagot en de 
altviool vormden samen met de zang 
van de vocalist een fraai en sprankelend 
geheel. Iedereen in de zaal, van jong tot 
oud, genoot van de voorstelling. Het 
applaus na afloop en de bloemen waren 
de musici van harte gegund. En toen 
kwam natuurlijk nog het lokkertje: de 
appeltaart. Aan de tafeltjes gonsde het 
van de gesprekken, waarmee ook het 
doel om mensen met elkaar in contact te 
brengen weer geslaagd te noemen was. 

Terugblik 2021: een hobbelig jaar

Winter & voorjaar 2022
Net voor de sluiting van de inzendtermijn voor 
deze Hallo! werd duidelijk dat we de winter-
lockdown ingaan, die in ieder geval tot half 
januari zal duren. Hoe de wereld er dan weer 
uitziet is koffiedik kijken. 
Zoals iedereen van ons gewend is zullen we 
alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt 
om binnen de beperkingen waar we mee te 
maken hebben activiteiten te organiseren die 
ontmoeting en contact mogelijk maken. Hou 
onze website en de posters en flyers bij De 
Musketon en elders in de wijk in de gaten.
 

Kijk voor actuele informatie over onze  
activiteiten op onze website of op  
het wijkportal www.lunetten.nl

Lui uit Lunetten. 
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Gouden plak  
op de Spelen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie

Anouk Taggenbrock
Wat

Rolstoelbasketbal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anouk Taggenbrock won goud op de Spelen! 
Ze vertelt ons alles over de weg daar

naartoe. ‘Op mijn dertiende kreeg ik een 
ruggenmergontsteking en heb daar een 

incomplete dwarslaesie aan overgehouden. 
Ik kan nooit meer lopen en zit daardoor in 
een rolstoel,’ vertelt Anouk. Ze begon met 

rolstoelbasketbal in 2015, in Utrecht bij  
SCAntilope. ‘Daarvoor deed ik een paar 

jaar aan rolstoeltennis.’

Hoe heeft ze in haar sport de top bereikt? 
‘In 2017 werd ik geselecteerd voor het 

natio naal damesteam. Momenteel train 
ik vier uur per dag. Ik heb een Astatus, ik 
krijg betaald om te sporten. Ik heb in 2021 
mijn bachelor Farmakunde gehaald, maar 
nu ben ik fulltime aan het sporten. Ik ben 

heel dankbaar dat ik elke dag mag doen wat 
ik het allerleukst vind!’

Ze vertelt hoe het was om naar Tokyo 
te gaan, de plek waar ze goud won: ‘De 
Paralympische Spelen in Tokyo waren 

heel bijzonder. Dit was mijn eerste grote 
toernooi. Het is gebruikelijker dat iemand 

eerst een EK of een WK meemaakt, maar ik 
haalde de afgelopen jaren de selectie niet. 
Het was voor mij daarom extra bijzonder 

om mee te gaan, en al helemaal om dan ge
lijk goud te halen! Mijn toekomstdroom is 
om naar de Paralympische Spelen in Parijs 

te gaan in 2024.’

Ten tijde van dit interview was Anouk in 
Madrid voor het EK: ‘Wij hebben zes wed
strijden gewonnen,’ vertelt ze. ‘De finale 

tegen GrootBrittannië ging niet door van
wege corona bij onze tegenstander. Wij zijn 

Europees kampioen geworden.’

Anouk komt uit Lunetten. ‘Ik ben hier 
opgegroeid en heb op basisschool De Spits 

gezeten. Ik vind Lunetten een hele fijne 
wijk om in te wonen, rustig en groen. Ik 
kom er ook nog steeds graag omdat mijn 

ouders en broertje hier wonen. Sinds bijna 
een jaar woon ik met mijn vriend Jesse in 

NieuwEngeland.’

‘Ik mag 
elke dag 
doen wat 

ik het 
allerleukst 

vind!’

Lunetten Wil Wel uit Lunetten
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kunst in Lunetten

Het kunstwerk heet Monument voor de Waterlinie en is 
tien meter breed, zes meter hoog en zes meter diep en  
bestaat uit 1814 buizen van cortenstaal. Het standbeeld 
stelt een sluis voor van de Hollandse Waterlinie, een 
belangrijke verdedigingslinie. Tevens is het een poort van 
klassieke rondbogen waardoor we een doorkijk hebben; 
enerzijds richting onze wijk en anderzijds over de plas. 

België
Het werk is ontworpen door het duo Gijs van Vaerenbergh, 
twee jonge architecten/kunstenaars uit Leuven (geboren  
in 1983), die al van jongs af aan samen optrekken en 
samen gestudeerd hebben: Pieterjan Gijs en Arnout van 
Vaerenbergh. Het duo heeft een bloeiende praktijk. In 
België hebben ze al heel wat werken op hun naam staan  
en in Duitsland en Italië eveneens. 

Klassiek en modern
Ook in Utrecht zijn het geen onbekenden. De kunstenaars 
werken met materialen als beton, staal en baksteen en 

gaan graag op een vrije manier om met architectuur. Hun 
werkwijze begeeft zich op het grensvlak van architectuur 
en beeldende kunst in de openbare ruimte en ook in gebou
wen, zoals bijvoorbeeld in de St. Michaels kerk in Leuven 
waar ze een installatie gebouwd hebben. Het tweetal  
staat erom bekend dat ze klassieke en moderne elementen 
harmonieus met elkaar weten te verbinden.

Ode
Sinds 2021 heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie de 
Unesco Werelderfgoedstatus. De naam Nieuwe Hollandse 
Waterlinie dateert uit 1813, de tijd van koning Willem I. 
Het ging om verdedigingswerken rondom Utrecht. Het 
kunstwerk Monument voor de Waterlinie is een ode aan  
de Hollandse Waterlinie en vormt een markant punt in  
het landschap. 
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Het standbeeld stelt  
een sluis voor.

Monument voor  
de Waterlinie

Het zal de Lunettenaren die regelmatig een wandelingetje maken, niet ontgaan zijn dat op het talud 
langs de A12 bij Laagraven een mooi, eenvoudig monument staat. Voor wie niet precies weet welke plek 
we bedoelen: dat is de plek waar je komt als je bij park De Koppel de brug naar de snelweg oversteekt.


