
’T VORSTELIJK COMPLEET
VAN DE  
EINDREDACTIE

In de laatste aflevering van de 
muurkrant van dit jaar zullen  
we heel veel het woord nieuw  
terugvinden. 

Zo krijgen we een nieuw parkeer
beleid, waardoor het niet meer 
mogelijk is zo maar je auto op het 
plein te zetten. Heeft de gemeente 
een nieuwe organisatie gevonden 
(DOCK) om het Vorstelijk Complex 
te beheren. Is er een nieuwe expo
sant gevonden, die de hal weer 
voorziet van prachtige kunstwerken. 
Heeft de redactie een nieuw  
redactielid. Monique Weintré 
vervangt Jannie Vermeulen, die ons 
nood gedwongen heeft moeten 
verlaten. Maar het is ook weer tijd 
van de familie feesten, zoals  
Sinterklaas, Kerst en Oud en 
Nieuw. De verschillende groepen 
zijn al met de voorbereidingen 
begonnen, maar zij kunnen altijd 
vrijwilligers gebruiken, die de uit 
de mouwen kunnen steken. Dus 
wil je fysiek actief zijn, een artikel
tje plaatsen op de Muurkrant  
‘t Vorstelijk Compleet, op de beeld
krant in de hal van de Beatrix, op de  
website www.debeatrix zuilen.nl, 
of op de Vorstelijk Complex Zuilen 
facebookpagina? Of wilt u mee
schrijven? Spreek één van hen 
aan! Of neem contact met hen op.

Redactieadres:
publicaties80@gmail.com

WWW.DEBEATRIXZUILEN.NL
  @kravazu  
@vorstelijkc
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Een aantal bezoekers zijn een hand
tekeningenactie begonnen om Jannie 
te behouden, maar te vergeefs.

Zomaar is daar de laatste dinsdag in 
september. De dinsdagmiddag lunch 
loopt vol, maar het is stil, er is ongeloof, 
want dit is de laatste lunch in 2018 
waar Jannie Vermeulen bij aanwezig 
is. Alle aanwezige mensen vragen zich 
af; “Is er dan helemaal niet naar ons 
geluisterd? Al die handtekeningen, 
doen ze daar wel wat mee?” En niet 
enkel deze mensen vragen zich dat af, 
want ondanks dat Jannie geen officieel 
afscheid wil, komen er steeds meer 
mensen binnen, die toch afscheid  
willen nemen van haar. Biljarters,  
collega’s, docenten en vrijwilligers. 

Iedereen laat weten, Jannie niet te 
kunnen missen. Volop warme reacties, 
zoenen en cadeaus, met een auto vol 
cadeaus rijdt Jannie die middag naar 
huis, voor de laatste keer in 2018  
trekt zij de deur van buurtcentrum  
“de Beatrix” achter zich dicht.

Jannie heeft afscheid genomen van  
ons en wij van haar, maar wij blijven 
met elkaar vechten, zodat zij zo snel 
mogelijk in 2019 weer de deur van  
“de Beatrix” voor ons opent.

PARKEERVERBOD 
SCHOOLPLEIN 
“DE BEATRIX”
Vanaf 3 september geldt een 
parkeerverbod op het school-
plein. Het terrein zal worden 
afgesloten door middel van een 
verkeerspaal, maar blijft wel 
toegankelijk voor gehandicapte 
en minder valide bezoekers. 

Brengt een automobilist bezoe
kers, die moeilijk ter been zijn 
of komt u goederen laden of 
lossen wordt u verzocht dit van 
tevoren te melden bij de sociaal 
beheerder, zodat iemand de 
paal kan ontgrendelen.

Bezoekers met een gehandicap
tenparkeerkaart kunnen een 
sleutel van de verkeerspaal  
aanvragen. In beide gevallen 
kunt u contact opnemen met  
de sociaal beheerder: 

Monique Weintré 
best bereikbaar van maandag 
t/m donderdag tussen 11.00- 
17.00 uur.
tel: 06 - 427 300 61 of per mail:  
moniqueweintre@mekaar
utrecht.nl
 

Zoals een ieder ondertussen wel 
bekend zal zijn, heeft de gemeente 
Utrecht besloten om per 1 januari 
2019 het beheer van het Vorstelijk 
Complex over te dragen aan de nieuwe 
organisatie DOCK. Dat betekent dat 
Mekaar niet meer verantwoordelijk  
is voor het beheer. 

Als gevolg hiervan zijn alle arbeidscon
tractanten in tijdelijke dienst ontslagen. 
Dus ook onze Jannie Vermeulen, die 
gedurende de tijd dat zij bij ons werkte 
bijzonder geliefd was geworden.  

AFSCHEID  
JANNY VERMEULEN

Bewoners Activiteiten Zuilen heeft inmiddels al contact gehad met de Sint in het 
zonnige Spanje. De hoofdpiet heeft de pieten opdracht gegeven om de stoomboot 
gereed te maken voor vertrek. Opa Piet houdt de pieten nauwlettend in de gaten 
en dan met name danspiet, die alleen maar wil dansen. De Sint heeft zijn kijk- en 
luisterpieten al vooruit gestuurd, zodat hij zijn boek weer kan vullen met de  
mooiste verhalen van de kinderen.
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NIEUWE  
EXPOSANT  
IN DE HAL
Ook de laatste twee maanden 
kunt u weer prachtige schilderij-
en bewonderen. De schilderes 
van de maand is deze keer 
Danielle Lacoste (1952). 

Over haar werk zegt zij het  
volgende: 

Voorzover ik me kan herinneren  
heb ik altijd van kleuren gehou
den. Zes decennia later is de 
kleur nog steeds de basis van 
elk begin. Ik plaats graag mensen 
centraal in mijn schilderijen. 
Mensen, die elkaar ontmoeten, 
die samen zijn of alleen zijn.

Schilderen is voor mij een na
tuurlijke keus. De techniek van 
het schilderen heb ik mij eigen 
gemaakt door deelname aan  
diverse schildercursussen. Op 
die manier kon ik uit verschil
lende invalshoeken kennis  
maken met het schilderen.

KERSTGALA 
KINDERCLUB
De lichtjes branden in de kerst-
boom, een warme sfeer hangt 
in de lucht en buiten ruik je 
de heerlijkste geurtjes. Het is 
kerst, ook voor de kinderen van 
de kinderclub in het Vorstelijk 
Complex. 

Daarom mogen de galajurken en 
pakken weer uit de kast gehaald 
worden, de haren weer opgesto
ken en de geurtjes van parfum 
en aftershave geroken worden.

Zaterdag 22 december is het 
jaarlijkse kinderkerstgala.
En dit jaar gaan we er weer  
iets bijzonders van maken!

Ben jij 4 - 14 jaar en wil je hier 
ook bij zijn? Laat het dan weten 
via bazuilen@gmail.com
of bel 06 - 538 147 46 (Esther)

EVEN  
VOOR STELLEN  
TIJDELIJKE  
SOCIAAL  
BEHEERDER

Mijn naam is Monique Weintré.
Tot nu toe ben ik werkzaam  
geweest bij de brede school 
Zuilen Oost.

Hiervoor heb ik altijd met  
kinderen gewerkt in verschillende 
buurthuizen in Utrecht Noord, 
oa. in buurthuis Zuilen. Ik ga in 
buurthuis Zuilen weer iets  
opzetten met kinderen.
 
Vanaf 1 oktober heb ik tijdelijk 
de beheertaken in het Vorstelijk 
Complex, buurthuis de Beatrix 
overgenomen. 

Ik heb hiervoor 16 uur per week 
en ik zal de uren dat ik aanwezig 
ben, aangeven op de deur van 
het kantoortje. De uren zijn in 
principe tot en met december. 
Hierna zal de stichting Mekaar 
niet meer bestaan en zal DOCK 
het overnemen. Onder DOCK  
zal in eerste instantie niet veel  
veranderen. Voor meer infor-
matie over DOCK kun je een 
kijkje nemen op hun website:  
www.dock.nl

Ook zullen sociaal makelaars 
van het team Vorstelijk Complex 
vaker beneden aanwezig zijn 
zodat bezoekers ook hen zien en 
kunnen spreken. Het Vorstelijk 
Complex en hierin buurthuis de 
Beatrix, is een prachtige plek in 
de wijk. Ik wil graag dat bezoe
kers en gebruikers zich welkom 
voelen. Dat we goed met elkaar 
omgaan. Samen maken we er 
een mooie plek van in de wijk, 
voor jong en oud.
 
Als je graag iets wil doen in het 
buurthuis of een idee hebt om 
iets op te zetten in het buurthuis 
of in de wijk, kun je altijd langs
komen om erover te praten.
Sociaal makelaars kunnen  
hierover meedenken.

Ik ben het best bereikbaar tus
sen 12.00 en 17.00 van maandag 
t/m donderdag, 06 - 427 300 61 
of per mail: moniqueweintre@
mekaarutrecht.nl (t/m december 
2018)

Maar nog leuker is, dat de Sint ook dit 
jaar weer een bezoekje zal brengen 
aan Bewoners Activiteiten Zuilen. Een 
speciaal Sinterklaasfeest voor kinderen 
die het thuis moeilijk hebben. Dit kan 
zijn door geldproblemen, maar ook 
door ziekte in het gezin, scheiding  
van ouders, pesten op school, kortom 
kinderen die wel een mooi feest  
kunnen gebruiken.

Ken je een kind, tussen de 4 - 10 jaar, 
die tot deze doelgroep behoort, neem 

dan contact op via bazuilen@gmail.com 
zodat we het kind kunnen inschrijven.

Wil jij juist wat betekenen speciaal 
voor deze avond, laat dit dan ook 
weten. Wij kunnen altijd wel extra 
handjes gebruiken. Maar wil je enkel 
sponsoren, dan kan dat natuurlijk ook! 
Ook dan kun je contact opnemen  
met bazuilen@gmail.com of  
06 - 538 147 46 (Esther)

Jannie Vermeulen

NIEUWS  
VAN  
DE SINT


