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Er zijn weer enkele dorpsgeno-

ten 50 en ook 60 geworden, en 

ook 40 jaar getrouwd. Van 

harte gefeliciteerd! Onderdeel 

van het leven is ook het einde 

ervan. Wij denken met warmte 

aan bewoners die niet meer bij 

ons zijn, doch in  gedachten bij 

ons blijven. 
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Wat later dan gepland ligt hier dan weer een nieuw Oud-Zuilen Journaal voor u. Met hopelijk 

voor de laatste keer veel aandacht voor de geplande windmolens op Lage Weide. Inmiddels lijkt 

het erop dat de Utrechtse gemeenteraad tegen plaatsing gaat stemmen. Maar hier geldt: eerst 

zien, dan … Verder weer veel nieuwe ac<viteiten, waaronder leuke kinderac<viteiten en een 

duurzaamheidsmiddag voor jong en oud, op 9 november aanstaande. 

Tenslo=e: we willen graag nog een laatste Oud-Zuilen Journaal uitbrengen, net voor kerst. Dat 

kan alleen als we voldoende kopij aangeleverd krijgen van u! 
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Sinds ruim drie jaar zijn Hans en Saskia Peek de derde genera<e Peek die op de boerderij Oost-

waard langs de Vecht woont. De opa van Hans Peek, die in Odijk woonde, kocht de boerderij in 

1924. Twee jaar eerder, in 1922, ging de boerderij Oostwaard in vlammen op en brandde ge-

heel af. Op de bestaande fundering, waarvan sommige muren een meter dik zijn, is toen een 

nieuwe boerderij met voorhuis gebouwd. 

Momenteel is het echtpaar Peek, na eerst de bovenverdieping gerenoveerd te hebben, al weer 

maanden bezig met de benedenverdieping van het woonhuis. Met het opnieuw optrekken van 

het gebouw na de brand zijn de vloeren over de bestaande fundering uit de 12 eeuw gelegd. 

Bij de huidige renova<e worden er steeds meer onbekende muren, stookplaatsen en fornuizen 

gevonden. Sommige poeren die nu tevoor-

schijn komen zijn een meter in het vierkant 

en een meter diep. Op die poeren moet het 

gebouw hebben gestaan en de zolder en 

dak hebben gesteund.   

Er vindt nu een archeologisch onderzoek 

plaats in het voorhuis. Schepje voor schepje 

wordt alle grond onderzocht. In de klei lig-

gen veel plavuizen, scherven van po=en en 

met een metaaldetector wordt alles gecon-

troleerd, in de hoop dat er oude munten 

worden gevonden. Sommigen  denken dat 

de huidige boerderij een soort ves<ng was op een punt waar de Vecht, een scherpe bocht 

maakt. 

Het is bekend uit een vermelding in 1277 van de weduwe van Willem van Schalkwijk dat het 

land omstreeks 1200 is gekocht. Dit behoorde toen bij de kloostergoederen van het bisdom 

Utrecht. Sinds 1294 is Oostwaard bekend als een uithof van de St. Stevensabdij te Oudwijk 

(Utrecht). Het beva=e een ‘Sael’ en volgens eerder archeologisch onderzoek was Oostwaard 

mogelijk ook ommuurd met een gracht. Het staat op de meeste oude kaarten (o.a. in de Atlas 

van Johan Blaeu, 1657) als een versterkt huis met toren en vlag. Oostwaard bestond niet alleen 

uit landerijen voor het klooster maar was ook een periode een zelfstandige ambachtsheerlijk-

heid, rechtsgebied en gemeente. In 2010 is bekend geworden dat Oostwaard te Zuilen na de 

brand van 1922 in opdracht van eigenaresse de weduwe Regout-Westerwoudt door de beken-

de architect J.W. Hanrath is wederopgebouwd. Alle originele bouwtekeningen zijn nog beschik-

baar op het Nederlands Architectuur Ins<tuut te Ro=erdam. De hofstede is nu bekend als boer-

derij met dikke oude muren.  

Vast een van de meest gefotografeerde plekken 

in ons dorp 

© Frans Buitendijk 2013 
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Onze Juul gaat binnenkort naar 

school. Het lijkt ons wel handig 

en leuk als iemand uit het dorp 

Juul kan ophalen van school in 

Maarssen.  

 

Lijkt het je leuk, neem dan con-

tact met ons op om dit te bespre-

ken.  

Chantal ( 06-53985325 )  

en Gerard   

Iedere dorpsbewoner loopt er geregeld langs, en vraagt zich dan vast af wat de status van dat 

charmante huis is, aan de rand van Oud-Zuilen, op de kruising van Slotlaan en 2e Polderweg. 

Het betreffende huis draagt de naam 'Duifzicht', en wordt sinds kort bewoond door nieuwe 

bewoners: Dia van 2 en zijn ouders Renate en Farid. Welkom! Al is jullie postcode er een van 

Utrecht, jullie horen natuurlijk ook helemaal bij 

Oud-Zuilen. 

Op 21 september was het na<onale burendag, 

en toen hebben Renate en Farid buurtbewo-

ners uitgenodigd om nader kennis te maken. 

Dat was een bijzonder leuk en goed ini<a<ef 

dat in 2014 zeker navolging verdient op meer 

plekken in ons dorp. Er werd onderling kennis 

gemaakt, en bezoekers konden met eigen ogen 

aanschouwen dat ook heden ten dage wonde-

ren nog bestaan: het eens ietwat vervallen 

Duifzicht is in korte <jd getransformeerd tot een mooi afgewerkt en gezellig woonhuis, met 

een zo mogelijk nog bijzonderder tuin, op een unieke plek in ons dorpje. 

U zult Dia, Renate en Farid vast nog vaker tegenkomen <jdens uw wandelingen door het dorp. 
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Het vermaarde Leidse wetenschapsmuse-

um Boerhaave zal een <jdelijk tentoonstel-

ling inrichten in De Appelschuur naast 

Swaenenvecht. Dit dependance, een soort 

van pop-up museum, zal gedurende een 

jaar een aantal unieke objecten tentoon-

stellen uit de <jd van de Nederlandse ver-

lich<ng. 

 In de 17e eeuw ging het Nederland niet 

alleen qua handel en economisch voor de 

wind, maar was Nederland ook op het ge-

bied van wetenschap een wereldmacht. 

Denk daarbij aan mensen als Chris<aan 

Huygens, Anthonie van Leeuwenhoek en 

Hugo de Groot. Chris<aan Huygens heeL 

bijvoorbeeld de ‘balansveer’ uitgevonden, 

een veer die nu nog in elk Zwitsers te vin-

den is.  Misschien een aardige naam voor 

dit dependance van Museum Boerhaave:  

FC Dondersmuseum?   

 

 

 

 

Tenslo=e zal  kunsthandel Studio 2000  uit 

Blaricum (www.studio2000.nl)  binnenkort 

een dependance openen in Swaenenvecht. 
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De herfst is net begonnen in ons dorp. Toch 

kijken we al weer vooruit naar de winter en 

dan speciaal naar Kerstavond. 

Het is inmiddels tradi<e dat Kerstavond in Oud 

Zuilen begint met het samenzijn van jong en 

oud in "ons" kerkje. En tradi<es zijn om in ere 

te houden! 

We willen graag wederom dit samenzijn voor 

en door dorpsgenoten organiseren. Wie willen 

ons helpen er weer een mooie Kerstavond voor 

het dorp van te maken? Kerstavond valt dit 

jaar op een dinsdag (24 december 2013). 

Alle hulp is welkom. Dus kan je organiseren, koken, zingen, verhalen vertellen, toneel-

spelen, muziek maken, dansen of iets anders leuks? Geef je op! 

Ook is hulp van de plaatselijke ondernemers is meer dan welkom. 

Aanmelden kan bij: Esther Visser, Vechtzijde 9,030-6668870, visserec@xs4all.nl. 
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Recent ontdekte klok, door 

Thuret uit Parijs gemaakt in 

opdracht van Huygens om zijn 

uitvinding van de balansveer te 

demonstreren. De Zwitserse 

economie dankt er haar hor-

loge-industrie aan.  
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Op zondag 6 oktober vond weer 

de jaarlijkse Fruitdag plaats op 

het terrein van Slot Zuylen. Het 

was mooi weer, de late bloeiers 

in de slo=uin stonden er weer op 

hun mooist bij. Kortom, we zien 

nu alweer uit naar de komende 

Tuindagen in mei 2014! 



 W��	"		��	
		D���!(�,,�!!�		

+	
���	��	"	�	��
	�	���	
		

)��
,��	�!?	

Als Dorpscommissie hopen we natuurlijk 

de gevoelens en belangen van alle, of 

zoveel mogelijk, inwoners van Oud-

Zuilen te behar<gen. Sommige inwoners 

hebben niet zo’n problemen met wind-

molens, anderen maakt het niet zoveel 

uit terwijl weer anderen ronduit tegen 

zijn.  De indruk bestaat  dat de laatste 

groep, die van de tegenstanders van 

windmolens op Lage Weide, het grootst 

is.  

Daarom geven we bezorgde inwoners in 

ieder geval ruim baan om hun zorgen te 

delen met u via het Oud-Zuilen Journaal 

(zie het stuk van Constant hiernaast). 

Verder is het beste podium voor tegen-

standers  toch de Buren van Lage Weide. 

Als Dorpscommissie hebben we wel een 

zienswijze ingediend bij de gemeente 

Utrecht. Daarin hebben we aandacht 

gevraagd voor de stapeling van (geluids)

overlast door A2, rondweg Utrecht, het 

Amsterdam-Rijnkanaal, de ontwikkel-

ingen rond de Noordelijke Rondweg 

Utrecht etc. We hebben verzocht een 

eventueel besluit te nemen in samen-

hang met al deze ontwikkelingen. 

Daarnaast hebben we verzocht de im-

pact op het historische karakter van Oud-

Zuilen en de zichtlijnen die daarmee 

samenhangen, alsmede de recrea<eve 

func<e van Oud-Zuilen voor de Utrechtse 

bevolking, zwaar mee te wegen in een 

besluit. Tenslo=e hebben we verzocht 

adequate hindervoorzieningen op te 

nemen in een eventuele vergunning, en 

bij onacceptabele hinderniveaus zou in 

de ontmanteling van het windpark in de 

vergunning voorzien moeten worden. 

Ook over de geplande biomassa centrale 

bij Bonder op Lage Weide is een 

zienswijze met gelijke strekking 

ingediend bij de provincie. Deze centrale 

komt er niet, zo is het laatse nieuws. 

Denk nu niet dat we zuur en tegen duur-

zaamheid zijn. In tegendeel zelfs! Maar 

wel graag vanuit consensus, gedeelde 

belangen en met elkaar. Bezoek daarom 

de Duurzaam Oud-Zuilendag op 9 No-

vember aanstaande. 
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Door: Constant Berkhout  

Tot vrijdag 13 september konden omwonenden aan de gemeente Utrecht laten weten wat zij vinden 

van de plannen voor windturbines op Lage Weide, een zogenaamde zienswijze. Zo’n 1000 mensen heb-

ben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De gemeente heeL beloofd inhoudelijk antwoord te geven 

op elke zienswijze. Het is nu afwachten wanneer dat gebeurt en welke stappen het college van Utrecht 

vervolgens gaat nemen. De verwach<ng is dat het college van Utrecht aan het einde van dit jaar een 

beslissing vraagt aan de gemeenteraad of de windturbines geplaatst mogen worden. Wellicht krijgen 

omwonenden nog een kans om de raad toe te spreken op een zogenaamde raadsinforma<e avond. 

S()*+,) +-./+-01.2 1. H))4+5267--4/ 

Intussen neemt de onrust over de plannen van de gemeente toe bij omwonenden in Utrecht en S<chtse 

Vecht. Op 4 september organiseerde het bewonersplaQorm Buren van Lage Weide een informa<e 

avond in de voetbalkan<ne van DESTO (zie ook de video op h=p://<nyurl.com/ojf2olf). Aan het woord 

kwamen omwonenden van windturbineparken in Heerhugowaard en Houten. Een omwonenden uit de 

eerste genoemde stad vertelde over de slagschaduw die ondanks geblindeerde ramen toch zijn woning 

binnendringt. Hoewel de gemeente de verplich<ng heeL de geluidsoverlast en slagschaduw te bepre-

ken, werkt de handhaving van de regels in de prak<jk niet. Bijvoorbeeld, er is wel de sensor die slagscha-

duw signaleert maar de turbine wordt pas na 3 kwar<er s<lgezet. Twee andere omwonenden uit 

Heerhugowaard vertelden dat hun leven dras<sch is veranderd sinds de plaatsing van de windmolens. Er 

is dag en nacht geluidsoverlast en de omwonenden vergeleken het geluid met wat je hoort bij de start-

baan van Schiphol maar dan een vliegtuig dat blijL hangen boven je huis. 

A(()). 8), 4)*+,9--: .62 +-./+-01.2 0-. /) 7), 

Een omwonende uit Houten vertelde dat slapen bij warm weer alleen kan met de ramen en ven<la<-

eroosters dicht. Pas nadat omwonenden een rechtzaak tegen Eneco en de gemeente Houten aans-

panden, waren die bereid de afspraken over slagschaduw en geluidsoverlast na te komen. Om-

wonenden uit Houten hebben ook een procedure opgestart bij het Europese Hof voor de Rechten van 

de Mens om af te dwingen dat windmolens niet binnen 2.000 meter van woonhuizen mogen worden 

geplaatst. Een ander aspect is de daling van de woningwaarde. Rechters hebben geoordeeld dat de 

plaatsing van windturbines tot circa 30% lagere woningwaarde leidt, en soms wel tot 50% minder 

waarde. De gemeente Utrecht negeert dit effect op woningwaarde in haar plannen.  

Het wordt steeds duidelijker dat de plannen van Utrecht voor windturbines niet of nauwelijks bijdragen 

aan een beter milieu. Doordat de wind fluctueert, moeten kolen- en gascentrales steeds bijspringen bij 

de energievoorziening. Dit bijstoken kost veel CO2 waardoor de het ne=o-effect van CO2 reduc<e 

waarschijnlijk nihil is. Ook levert de loca<e Lage Weide veel minder energie op dan andere loca<es. De 

poten<ële loca<e Rijnenburg levert met 21MW voor 15.000 huishoudens 40% meer energie op dan Lage 

Weide. Op basis van ervaringen bij andere loca<es vermalen de windturbines op Lage Weide jaarlijks 

1800 tot 5400 vogels per jaar en  zo’n 1100 vleermuizen.  

S()*+, 0664 2)96./+)1/ 

Daarnaast blijkt dat de plaatsing van windturbines niet alleen in ons land schadelijk voor de gezondheid 

is. In de stad Baotou in China vlak bij Mongolië is een gifmeer ontstaan van 13 bij 8 kilometer op-

pervlakte. Dit gifmeer is ontstaan door het storten van afval na het winnen van het metaal neodymium 

voor windturbines. De winning hiervan is zeer complex omdat neodymium moet worden gescheiden van 

uranium en thorium, twee radioac<eve materialen. De stoffen worden na winning en verwerking van 

neodymium samen met andere giLige chemicaliën gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en me-

ren. Grondwater wordt besmet met radio-ac<eve straling, de lucht bevat hoge concentra<es giLige 

stoffen en planten, dieren en mensen worden dodelijk ziek.   

H), 7664/ 1; --. /) 4--/ ). .. U 

Het merendeel van de poli<eke par<jen heeL zijn standpunt over de windturbines nog niet ingenomen. 

Het is voor gemeenteraadsleden in Utrecht al<jd zinvol als u zelf per email of persoonlijk uw standpunt 

aan hen duidelijk maakt. Ook is het is belangrijk dat u zich net als de 2100 andere omwonenden aansluit 

bij het bewonersplaQorm Buren van Lage Weide voor het beschermen van onze leefomgeving en ge-

zondheid. Samen zorgen we ervoor dat de windturbines niet naast woonhuizen komen en kunnen we 

samenwerken aan alterna<even zoals zonne-panelen (op uw dak of gebouwen van de gemeente) en 

energiebesparing. 
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Impressie beeld windmolens met Op Buuren vanaf de oever van de Vecht  

(rechts op voorgrond Oostwaard, waarover elders in dit Oud-Zuilen Journaal meer) 
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Binnenkort verschijnt het boek 

“Verdwenen en bestaande boerderij-

en in Maarssen en Oud-Zuilen”. 

 

Eind 2013 verschijnt van de hand van 

Henk Blaauw, bestuurslid van de 

Historische Kring Maarssen, boven-

genoemd boek. Het wordt een boek 

op A4 formaat met harde kaL, voor-

zien van bewoners-gegevens vanaf 

1850 en veel mooie foto’s in zwart/

wit. Het boek wordt ca. 400 pagina’s 

dik en zal voor intekenaars €25 gaan 

kosten. De winkelprijs wordt €30. 

 

U kunt intekenen voor dit boek: 

Henk Blaauw    

telefoon  0346-562425   

email: h.blaauw1@casema.nl  
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Voor alle Oud Zuilen Ladies! 

Elke eerste vrijdagavond van de 

maand (in ieder geval in de winter-

maanden) hebben wij om 20.00 uur 

recht :-) op de stamtafel van Restau-

rant Belle om even bij te kletsen met 

een kop koffie/thee of borreltje (we 

go Dutch).  

LET OP! Vrijdag 8 november is er dus 

weer Ladiesnight in Belle. En als je 

toch komt, neem dan je buurvrouw 

mee! 
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Het nieuwe verkeer– en vervoerplan 

is door de gemeenteraad vastge-

steld; voor informa<e zie 

www.s<chtsevecht.nl > Wo-

nen,Verkeer en Veiligheid  

G	,		��		(����(�	�	

Jan Scheeve (gebiedsbeheerder) 

E: jan.scheeve@s<chtsevecht.nl 

T: 0346 254297  

M: 06 53543400  

Irene Kirch (gebiedsregissseur) 

E: irene.kirch@s<chtsevecht.nl 

T: 0346 25 41 82   

NIEUWE-ENERGIE	IN	OUD-ZUILEN	

In heel Nederland schieten de lokale duur-

zaamheidsini<a<even als herfstpaddestoe-

len uit de grond. Ook in Oud-Zuilen zie je 

her en der al zonnepanelen verschijnen, 

isoleren mensen hun huizen, etc. Duur-

zaamheid is best ingewikkeld: daarom 

moet je het samen doen, met mensen uit 

de buurt. Ervaringen delen, elkaar <ps ge-

ven, en wie weet: gezamenlijk ini<a<even 

nemen. 

In Oud-Zuilen is, in het verlengde van de 

S<ch<ng Duurzame Vecht, een clubje in het 

leven geroepen onder de naam ‘Nieuwe-

Energie voor Oud-Zuilen’. Het doel is om 

zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij 

duurzame ini<a<even. Dat kunnen kleine 

dingen zijn, zoals informa<e uitwisselen 

over eigen ervaringen, maar het kan ook 

het begin van iets groters zijn. Daarnaast, 

duurzaamheid is een werkwoord, dat je 

samen kunt doen. Het biedt een mooie 

gelegenheid om (oud)dorpsgenoten te ont-

moeten, elkaar weer wat beter te leren 

kennen, en er ook wat wijzer van te wor-

den. 

Op zaterdag 9 november zal de eerste bij-

eenkomst van “nieuwe-energie in Oud-

Zuilen’ plaatsvinden in de Appelschuur 

(naast Swaenenvecht, aan oprijlaan naar 

Slot Zuylen). Vanaf 14:30 zijn kinderen van-

af circa 8 jaar welkom om samen zonnecel-

len en ba=erijen te knutselen op basis van 

simpele middelen (groenten, jam etc). Van-

af 15h is er inloop met koffie en taart voor 

de ouderen, en om 15:30 start dan het pro-

gramma. Er worden korte presenta<es en 

demonstra<es gehouden over lokale ener-

giecoöpera<es, zonnepanelen, en een Oud-

Zuilenaar deelt zijn ervaringen over een 

duurzame verbouwing met warmte-koude-

opslag van zijn monumentale boerderij. 

Daarnaast zullen de kinderen het resultaat 

van hun knutselwerk presenteren, en zullen 

plannen voor een ‘warmtescan’ in Oud-

Zuilen worden voorgelegd. Tenslo=e zal 

geboren Oud-Zuilenaar Hennes de Ridder 

duurzame herinneringen aan Oud-Zuilen 

ophalen . Tevens zal Hennes zeker bevlo-

gen over zijn laatste boek ‘Legolisering van 

de Bouw’ spreken, waarin hij duurzame 

alterna<even schetst voor de bouw. Hen-

nes de Ridder (emeritus hoogleraar Bouw-

processen aan de TU DelL) is een bevlogen  

spreker, en dit mag u dan ook zeker niet 

missen! Iedereen is welkom: jong en oud, 

bewoner of oud-bewoner!  

Na afloop van de dag, rond 17:00 uur, zal er 

nagepraat kunnen worden onder het genot 

van een hapje en een drankje. In het kader 

van de inkoop is het wel handig als u zich 

daarvoor even aanmeldt via: 

 “h=p://<nyurl.com/mxlqwcj” (alles tussen 

aanhalingstekens exact in uw browser in-

voeren).  

Deelname is gra<s, maar een vrijwillige 

bijdrage is welkom. 

Nota bene: deze dag gaat uitdrukkelijk niet 

over de plannen voor windmolens op Lage 

Weide. Daarvoor zijn voldoende andere 

gelegenheden. 

N1)57)-).)421) 1. O5/-Z51(). 

Zaterdag 9 november 2013 

De Appelschuur Oud-Zuilen 

14:30 uur: duurzaam knutselen met jonge-

ren vanaf 8 jaar 

15:00 uur: inloop met koffie/thee en taart 

15:30-17:00: programma 

17:30: einde, napraten bij eenvoudige 

maal<jd  
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In het vorige Oud-Zuilen Journaal is er al melding gemaakt van het zogenaamde Dorps-

ontwikkelingsplan (DOP) dat de gemeente in samenspraak met de inwoners van Oud-

Zuilen wil gaan opstellen. Dit plan beoogt belangrijke en te beschermen waarden van 

ons dorp te benoemen, en wensen voor de toekomst te formuleren. Er heeL in dit ka-

der al een eerste brainstormsessie plaatsgevonden. Hierover meer in het volgende Oud

-Zuilen Journaal. Begin 2014 zal dan een bijeenkomst worden gehouden waarbij alle 

inwoners hun wensen en zorgpunten kunnen inbrengen. In de loop van 2014 hopen we 

u dan een concept Dorpsontwikkelingsplan voor Oud-Zuilen te kunnen voorleggen. 



Met Pasen was in het bos weer het tradi-

<onele eieren-zoeken georganiseerd, 

aangevuld met een eierenrace. De vakken 

in het bos waren weer afgezet en lagen 

vol met eieren. De eierenrace was een 

race om zo snel mogelijk als estafe=e-

team met een ei op een lepel een stuk af 

te leggen. Heel leuk om te doen en heel 

leuk om naar te kijken! Een grote op-

komst, reuze gezellig! 

De voorlopig laatste Koninginnedag werd 

dit jaar gevierd met een kindervrijmarktje 

in Park Groenhoven. Er was voor elk wat 

wils. Ook was de nieuwe vorm van tom-

bola ‘het nieuwe ruilen in Oud-Zuilen’ 

heel succesvol, en gaat dat vaker plaats-

vinden in de toekomst. Een greep uit de 

ruildiensten: 

- Jan wiedt een uur onkruid voor Alex; 

- Belle poetst auto's van Petra en Sander; 

- Robijn krijgt een boo=ochtje van Renee;

- Robijn gaat bij Carla een middag behan-

gen 

De dag werd ’s avonds tradi<egetrouw 

afgesloten met een barbecue voor dorps-

genoten. 

De volgende ac<viteiten zijn gepland voor 

de komende weken: 

• 9 november, 15 uur, Stadstuin Zuilen: 

Lampionnen maken voor St Maarten; 

• 9 november, 14:30 uur, Appelschuur: 

knutselen van zonnecellen en ba=erij-

en (vanaf 8 jaar), in het kader van 

Nieuwe-Energie voor Oud-Zuilen; 

• 11 november, 18:30 uur, Park Groen-

hoven: lampionnenoptocht in het ka-

der van St Maarten. Kinderen gaan 

langs de deuren. 

• 29 november, 17 uur, Stadstuin Zuilen:  

sinterklaasviering voor kinderen tot ca. 

8 jaar (graag vooraf aanmelden met 

naam en leeLijd). 

Naast de brie]es die we huis aan huis 

verspreiden, willen we de informa<e 

graag verspreiden via e-mail. U kunt, als u 

belangstelling heeL voor ac<viteiten van 

de Werkgroep Jeugd, een email sturen 

naar jongoudzuilen@gmail.com. zodat 

we u via email op de hoogte kunnen hou-

den van nieuwe ac<viteiten. 
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In de 

nacht van 

11 novem-

ber (9/11) 

klonken er 

zaag gelui-

den in Oud

-Zuilen. De 

wind had 

een boom voor restaurant Belle om-

geblazen. De val van de boom werd 

gebroken door het schip Jan-Willem. 

De Jan-Willem bleef dapper drijven, 

maar liep behoorlijke averij op, waar-

onder een gebroken stuur. 

K	��	,	�	���	

Ook dit jaar kunt u weer projecten 

indienen in het kader van Kern met 

Pit. Voor informa<e verwijs ik u naar 

www.kernmetpit.nl  

P������,	��	��		�	��	�	

Op 27 november aanstaande zal er 

weer overleg zijn tussen de kleine 

kernen en de gemeente S<chtse  

Vecht. Tijd: 19:30 uur. Plaats: Peni-

ten<aire Inrich<ng, Zandpad 3 Nieu-

wersluis 

Enige jaren gelden heeL een aantal bewoners een AED aangeschaL, ten behoeve van 

gebruik in Oud-Zuilen. Helaas zonder support van de gemeente. De AED hangt niet in het 

zicht, omdat het apparaat diefstalgevoelig is. Het apparaat heeL daarom een mooi plekje 

gekregen bij Henk en Tineke (Vechtzijde 1). In een al<jd toegankelijke, droge ruimte op 

een centraal punt. Dank hiervoor! 

Waarom een AED? 

Elke week worden 300 Nederlanders getroffen door een plotselinge harts<lstand buiten 

het ziekenhuis. Dat zijn zo’n 15.000 à 16.000 slachtoffers per jaar. Minder dan 10 procent 

overleeL het.  De overlevingskans van slachtoffers is het grootst wanneer omstanders 

binnen 6 minuten:   112 bellen, reanimeren, defibrilleren met de Automa<sche Externe 

Defibrillator (AED). 

Wat is een AED? 

Een Automa<sche Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hart van 

slachtoffers van een harts<lstand (circula<es<lstand) m.b.v. elektroschokken weer op 

gang kan brengen.  De bediening is zo simpel en eenduidig dat zelfsongetrainde mensen 

er mee om kunnen gaan. Na het aanze=en geeL de AED via gesproken instruc<es aan wat 

u moet doen.  

Wat te doen als u een harts.lstand vermoedt? 

Nadat U met 112 heeL gebeld kunt U ervoor kiezen 1 van onderstaande buurtbewoners 

te bellen. Zij hebben bij aanschaf  een reanima<e & AED cursus gevolgd. Lonneke Ver-

steegh (Vechtzijde 5, 2467977), Jur van Mourik (Vechtzijde 5a, 2446240), Naomi Swaab 

(Zuilenselaan 4, 6918551).  

De AED is toe aan een nieuwe accu. We hebben de gemeente gevraagd om  een financiële 

bijdrage. Mocht dit niet lukken dan zou het fijn zijn dat we deze kosten gezamenlijk, als 

dorpsgenoten, kunnen dragen. 
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Zicht op Oud-Zuilen vanuit park Groenhoven, december 2012 (foto: Frans Buitendijk) 

Werkgroep Bestuur (zoekt nieuwe leden) 

Alexander Schmets (vz) Dorpsstraat 6 alexander.schmets@gmail.com 0624853798 

Jan Lemmers (pen) Belle van Zuilenstraat 4 jl.lem@live.nl 0611566451 

Secretaris (vacature)    

Werkgroep Bestemming en Bebouwing 

Aukje van Beek Groenhoven 1 aukjevanbeek@planet.nl 2444206 

Erik Bak Belle van Zuylenstraat 13  2447591 

Eugen Zuiderwijk Daalseweg 14 zwijk10@xs4all.nl 24444879 

Andries Steerenberg Daalseweg 1B andries@steerenberg.nl 2416140 

Kees van der Vaart Willemshoeve, Groeneweg keesvandervaart@gmail.com  

Werkgroep DorpsprevenIe 

Johan Aikema Vechtzijde 11 johannes.aikema@online.nl 2513651 

Carla Retèl Dorpsstraat 64 carlaretschip@ziggo.nl 2447906 

Lucile van Tuyll  Groeneweg 1 triade.tuyll@wxs.nl 2443833 

Grubbelt van Marle Dorpsstraat 50 grubbelt.vanmarle@hetnet.nl 2434605 

Wim Scherrenberg Laan van Zuilenveld 24 wajscherrenberg@planet.nl 2437448 

Alexander Schmets Dorpsstraat 6 alexander.schmets@gmail.com 0624853798 

Werkgroep Verkeer, Groen, Speelvoorzieningen en Milieu (VGSM) 

Paul Bergman Groenhoven 23 p.f.bergman@casema.nl 2616461 

Frans Buitendijk Daalseweg 12 frans.buitendijk@zonnet.nl 2934299 

Jan Janse Dorpsstraat 34 jhjanse@hetnet.nl 2723607 

Frits van Tuyll Slotlaan 3 tuyllfa@hetnet.nl  

Werkgroep Jeugd  (jongoudzuilen@gmail.com) 

Diane Bouwens Dorpsstraat 24  dltbouwens@gmail.com   

Robijn Niemeijer Dorpsstraat 6  robijn_n@yahoo.com   0620004203  

Christelien de Goede Dorpsstraat ricenchris@casema.nl  

Chantal Roepers Vechtzijde 3 chantal.gerard@tele2.nl  0613582597 

Anouschka Hin Van Tuyllplantsoen 11 a.hin@xs4all.nl   

Petra de Wijer Dorpsstraat 48 fam.dewijer@gmail.com 8883039  

Werkgroep AcIviteiten 

Johan Aikema Vechtzijde 11 johannes.aikema@online.nl 2513651 

Emile Koole Dorpsstraat 42 emilekoole@planet.nl 2421733 

Anneke van Rijn Molenweg a.vanrijn@freeler.nl 2433441 

Thea de Groen (ook Tuin) Belle van Zuilenstraat 4 t.c.groen@rn.rabobank.nl 0620608235 

Oud-Zuilen Journaal 

Petra de Wijer Dorpsstraat 48 fam.dewijer@gmail.com 8883039  

Vertegenwoordiging Slot Zuylen 

Anneke Siks Toernooiveld 4 beheerder@slotzuylen.nl 2420973 

Vroeger was er ook Nieuws 

Ruim 100 jaar geleden stonden de 

volgende berichten over het dorp 

Zuilen in het Utrechts Nieuwsblad: 

 

ZUILEN,  3 Oct. 1893 

Bij den veehouder P.E. van der GriL 

heeL een schaap dit jaar voor de 

tweede maal lammeren geworpen. 

Zeker wel iets, dat zelden voor 

komt. 
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Belle-dag zondag 17 november.  In 

het kader van geboortedag Belle, 

salon met theatervoorstelling. 

Muzikale kindervertelling zondag 24 

november 2013.  Troupe A'dour de 

muzikale vertelling De Olifant in Slot 

Zuylen.  Deze theatergroep maakt 

produc<es waarin literatuur samen-

gaat met klassieke muziek.  

Tentoonstelling Denkeiland  tot  

zondag 10 november. Beelden van-

Belle van Zuylen (onlangs verworven 

via crowd-funding), alsmede Sokra-

tes,  Spinoza, Voltaire, Rousseau en 

Kant  door kunstenares Eveline van 

Duyl 

'Kind in een kasteel, de kunst van 

het opvoeden' tot zondag 10 no-

vember. Themarondleiding. 

Vrienden van Slot Zuylen Steun het 

Slot en wordt vrienden van het Slot! 
 

Meer informa<e op: 

www.slotzuylen.nl 


