’T VORSTELIJK COMPLEET
VAN DE REDACTIE
De vakantie is omgevlogen en ook
de muurkrant is weer aan een
nieuw seizoen toe. De artikeltjes
blijven leuk en informatief maar
er is wel iets verandert. De redactie van deze Muurkrant wordt
voortaan verzorgt door de buurthuisraad en bestaat nu uit Esther
Burgmeijer, Jannie Vermeulen en
John Westrik (eindredacteur)
De layout blijft in handen van
Laurens Uilenbroek.
In deze aflevering vindt u weer
nieuwtjes die zowel belangrijk als
alleen maar leuk zijn. Zo leest u
dat buurthuis de Beatrix nieuw
meubilair heeft gekregen en dat
eindelijk het kunstwerk op het
plein is gerestaureerd. Ook met
de Bewoners Activiteiten Zuilen”
gaat het crescendo. De dartclub
groeit zo hard dat er extra banen
geplaatst moeten worden. Ook de
kinderclub gaat in het nieuwe jaar
weer heel veel leuke activiteiten
ondernemen. En ook onze eigen
senioren laten van zich horen.
Riek Baron heeft eigenhandig een
dagje uit naarr Bloemendaal georganiseerd. Maar de werkelijke
klappers in de maand september
zijn natuurlijk het Zonfestival en
de opening van het ZIMIHC Cultuurcafé. Zie hiervoor de flyers
en afiches in de wijk.
www.debeatrixzuilen.nl
@kravazu
@vorstelijkc
vorstelijkcomplexzuilen

KUNSTWERK
GERESTAUREERD

BUURTLUNCH LUNCHT AAN ZEE

Iedere dinsdag is Riek Baron druk in
de weer om de buurtlunch te verzorgen voor ongeveer 25 personen.
Riek verrast de mensen iedere keer
met iets extra’s. Een lekker saucijzenbroodje, kroketje et cetera. Daarnaast
regelt ze regelmatig iets groters.
Voor dinsdag 22 augustus had Riek

HALLOWEEN

KINDERDISCO

In het laatste weekend van oktober
kunnen we weer gaan griezelen in
de wijk Zuilen.

De kinderdisco van “Bewoners
Activiteiten Zuilen” is inmiddels
een begrip in de wijk en een goed
bezochte activiteit.

Samen met meerdere partijen zal
Halloween gevierd worden. Buurthuis
“De Beatrix” veranderd dan in een
echt spookhuis met spoken, heksen
en andere griezels. Maar ook in en
bij het SEB-gebouw en in en rond de
Ampérestraat gebeuren enge en
griezelige dingen? Wil jij mee griezelen
hou de facebookpagina van “Halloween
in Zuilen” en “Bewoners Activiteiten
Zuilen”, dan goed in de gaten!
BAZuilen
Halloweeninzuilen

KLEDING
SHWOP
Deze zomer was het kunstwerk
op het plein even weg. Het was
aan een opknapbeurt toe. We
danken de gemeente hartelijk
voor het onderhoud! Wist u dat
het bestaat uit 99 aluminium pallets? En dat het ‘In Betweenness’
heet en is gemaakt door kunstenaar Lucas Lengnet? Kijk maar
eens op www.lucaslenglet.com/
in-betweenness_2011

een uitgebreide lunch in Bloemndaal
geregeld door het televisieprogramma
“Max maakt mogelijk”’ te benaderen,
De groep werd opgehaald en thuisgebracht met een bus. Na de lunch heeft
iedereen genoten van de zon en zee.
Voldaan kwamen ze om 15 uur weer
aan bij het buurthuis.

Eén van de leuke nieuwe initiatieven is
‘Shwop until you drop’ van ‘laanbuurvrouw’ Saskia van der Galie. Duik je
kledingkast in en breng dat te krappe
jurkje of nooit gedragen jasje op 15
september tussen 17-19u langs in de
ZIMIHC foyer. Met de "kledingmuntjes"
die je voor je ruilgoed ontvangt kun je
"nieuwe" leuke kleding uitzoeken op
29 september onder het genot van een
drankje en een hapje terwijl je gezellig
bijpraat met je buurtjes. Mis het niet!

FESTIVAL OF OLDER PEOPLE
Op 17, 18 en 19 oktober vindt in het Vorstelijk Complex een boeiend en
internationaal festival over ouder worden plaats.
ZIMIHC is nauw bij de organisatie van dit congres (duur) en festival (gratis voor
buurtbewoners) betrokken. Via het buurthuis komen vrijkaarten beschikbaar.
Onder het motto ‘ouderen bestaan niet’ onderzoekt een gezelschap van wetenschappers, kunstenaars en oudere bewoners wat het betekent om ‘oud’ te worden.
En hoe we ouder worden kunnen (her)waarderen. De initiatiefnemers interviewen
momenteel ook oudere Zuilenaren en bundelen dit later dit jaar in het boek
‘Dromen Doen’. Ook iets voor jou? Hou de flyers en posters in het pand in de
gaten! Kijk ook op de ZIMIHC website en op www.festivalofolderpeople.nl.

Doordat de dartbanen steeds frequenter gebruikt worden, komt de disco in
de knel. Na rijp beraad is besloten om
de disco te verschuiven naar de zaterdagavond. Hierdoor kan de kinderdisco
nu 1x per 3 weken plaats vinden in
plaats van 1x in de maand.
2 September is de eerste kinderdisco
met als thema “Back to school” en
23 september is alweer de volgende
met een nieuw thema. kijk voor data en
informatie op: www.estherburgmeijer.
wix.com/bewonersactiviteiten.

DOE MEE MET
DE SLOPERA!

In oktober starten de repetities voor
een leuk theaterspektakel. De Slopera
gaat over het gebied van Mussen &
Merels.
Wat gebeurt er als een wijk wordt
gesaneerd en hoe kijken de bewoners
daar tegenaan? Wat voor spanningen
maar wellicht ook wat voor kansen
levert dit op? Het hele sloop- en
wederopbouwtraject is gefilmd en de
beelden worden ook in de voorstelling
gebruikt. Ook gaat er gezongen worden
in deze productie. De regie is in handen
van Menno Olde Riekerink. Op 4 en 5
oktober zijn de audities. Meer info?
Mail naar info@taaltheaterspel.nl.

COLOFON
Muurkrant ’t Vorstelijk Complex Uitgave Stichting de Kracht van Zuilen (krachtvanzuilen@gmail.com)
Redactie Esther Burgmeijer, Jannie Vermeulen en John Westrik (eindredacteur)
Ontwerp Laurens Uilenbroek (www.invloedontwerp.nl) Uitgavefrequentie 5 maal per jaar

BEDRIJFSHULP
VERLENERS
GEVRAAGD
In een pand als buurthuis De
Beatrix zijn niet dagelijks bedrijfshulpverleners aanwezig.
De gemeente gaat er van uit dat
groepen zelf voor hun veiligheid
zorgen en zaken rond EHBO en
ontruiming beheersen. Goed om
als groep eens bij stil te staan!
De sociaal beheerders van Me’kaar hebben ook allemaal een
BHV-diploma. Binnen de groepen zijn alleen Peter May en
Marcel Burgmijer gediplomeerd.
En dat is natuurlijk veel te weinig om de veiligheid van onze
bezoekers te garanderen. Dus
wie wil medeverantwoordelijk
worden voor een veilig buurthuis. De cursus wordt georganiseerd door UVO (de beheerder
van het Vorstelijk Complex).
Wilt u verdere informatie over
deelname en kosten neem dan
even contact op met Jannie
Vermeulen. ( 06 - 554 901 56)

NIEUWE EXPOSITIE
IN DE HAL

THEATERLESSEN
VOOR KINDEREN
Menno Olde Riekerink start
weer met twee toneelgroepen
Zuilen voor kinderen.
Op woensdagen van4 oktober
tot 6 december, van 14:0014:45 is de toneelclub voor
kinderen van 6-8 jaar. Kosten
€75,- voor tien lessen.
Deze kinderen gaan vooral
bewegen en fysieke theaterspelletjes doen. De kinderen leren
de basisvaardigheden van het
toneelspelen. De cursus krijgt
als thema: Ik ben en ik kan!
Op woensdagen van 14:45 15:45 is de toneelclub voor
9-12 jaar.
In deze cursus maken we een
echte voorstelling die we in
december gaan uitvoeren in
het 'Wijkmozaïek Zuilen’. De
voorstelling spelen we in een
echt theater en we werken
samen met de muzikanten van
Kunstkasteel, de dansers van
Sushma's Dance Factory en de
decorbouwers van Wunderle.
Kosten €75,- voor tien keer.
Aanmelden bij Menno:
info@taaltheaterspel.nl

Vanaf 4 september is er weer een
nieuwe expositie in de hal van het
buurthuis.

NIEUWE
DARTBANEN

Marijke Koelewijn uit Zuilen heeft
haar hele leven al wat getekend,
geschilderd en heeft dit 10 jaar
geleden serieus opgepakt. De acryl
schilderijen zijn abstract met felle
kleuren op een basis van zwart.
Marijke maakt deze schilderijen
gewoon aan de keukentafel.

De hoevelheid darters groeit zo snel dat
er te weinig banen zijn om alle darters
op zondag genoeg te laten spelen.
Sinds kort zijn er drie banen beschikbaar. Het ziet er prachtig uit! Kom
je ook eens een pijltje gooien op de
nieuwe banen? Dat kan op zondag van
14.30 uur tot 19.30 uur. Tot snel.

CULTUURCAFÉ
ZUILEN GAAT
VAN START!

INKLAPBARE EN
VERRIJDBARE
TAFELS

Vanaf 10 september 2017
opent ZIMIHC theater Zuilen, in
samenwerking met The Colour
Kitchen op donderdag, vrijdag
en zaterdagavond een openbaar
café in de foyer. Maar ook het
publiek dat naar een voorstelling gaat, kan voorafgaand aan
de voorstelling, tijdens pauze
en na de voorstelling terecht
in het sfeervolle café voor een
drankje én een hapje. De foyer,
het ZIMIHC Cultuurcafé genaamd, krijg een meer gezellige
en informele café sfeer. De bar
wordt gerund door The Colour
Kitchen, ZIMIHC zorgt voor de
culturele invulling. Het ZIMIHC
Cultuurcafé start met een tof
programma vol (meestal maandelijkse) initiatieven is er vanaf
dan een echt café in dit deel van
Zuilen. Ook jij kan iets organiseren tijdens een Cultuurcafé dat
in principe open is op elke donderdagavond, vrijdagavond en
zaterdagavond! Er komen o.a.
iedere maand een Pop-quiz, een
schrijverssalon, ZIMIHC sessies,
dansen, een muziektalentpodium
en een nachtclub.

Er hoeft in het buurthuis niet
meer met tafels gesjouwd te
worden!

WWW.DEBEATRIXZUILEN.NL
@kravazu
@vorstelijkc
vorstelijkcomplexzuilen

NIEUW!

Met dank aan Jeroen de Lange
Coördinator Facilitair bij stadsbedrijven hebben we nu 8
mooie inklapbare en verrijdbare
tafels. Ze staan in de kleedruimte van de danszaal. Deze tafels
zijn alleen voor gebruik binnen.
Fijn voor o.a. de maandelijkse
bingo op donderdagmiddag!

