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editie#2
Staatslieden krant

Elke week een nieuwe krant , door kinderen voor kinderen uit de buurt

in deze krant:
* Interview van Feline met Irene Crul
* tips om je creativiteit te stimuleren
* wijkbingo
* informatie over de brede school

EVEN VOORSTELLEN 
Wij zijn Sjaan, Nienke, Tess en Hanna en wij werken voor de Brede 
School in de Staatsliedenbuurt. Misschien heb je ons al eens op school 
of in de wijk gezien. Met de Brede School organiseren we activiteiten die 
je op school en in de wijk kan doen, zoals 
Activiteitenblokken, het Schaaktoernooi, de Kinderraad op 
De Fakkel, de Voorlees Camping of de Verkeersweek.

Helaas gaan de activiteiten die wij organiseren niet door vanwege het 
coronavirus. Maar gelukkig hebben wij genoeg andere dingen bedacht, 
die je thuis of op school kan doen!

GRATIS ACTIVITEITEN KOFFERS
Heb je al je computergames al uitgespeeld, de boeken in je kast als gelezen en komt het 
thuis-zijn je neus uit? Vraag dan een gratis activiteiten ko�er aan. Die komen we bij je 
thuis langsbrengen en een week later weer ophalen.

Je kan kiezen uit de volgende ko�ers:
- Maak je eigen schimmenspel
- Maak je eigen herbarium
- Maak je eigen spel
- Begin een wijk-receptenboek
- Maak raamgedichten/raamtekeningen
- Word jutter in je wijk!

WORD WIJKREPORTER
Vind jij het leuk om mensen te interviewen?
Schrijf je graag verhalen? 
Of maak je graag strips of puzzels? 
Dan zoeken wij jou! 

Meld je aan als wijkreporter 
van de Staatsliedenbuurt. 
Als wijkreporter krijg je van ons een tas te 
leen met spullen die je kunt gebruiken 
om een stukje voor de wijkkrant te maken. 
Alle stukjes die door de wijkreporters worden 
gemaakt, worden elke week in deze wijkkrant 
gezet. 

Wil jij een activiteitenko�er of reporterstas ontvangen? Leuk! 
Stuur dan een e-mail naar bredeschoolstaatslieden@gmail.com.

Zwarte kat
Vrouw 
met krullen

Graffiti Duif

Lege speeltuinGekke deurbel
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S T U V W X Y Z !

BUURT BINGO
Vul de lege buurtbingo vakjes in met dingen die je 
kan tegenkomen in je wijk. 
Neem daarna een pen mee en ga op pad! 
Krijg jij de hele bingokaart vol?



5 dingen om je creativiteit een impuls te geven 
   of zomaar voor de leuk                 door Sjaan

1.  Teken alle dingen op tafel op een stuk papier.
2.  Schep een personage gebaseerd op iemand die je al kent.
3.  Maak een wandeling. Teken de dingen die je tegenkomt op de stoep.
4.  Ga  5 minuten op je kop hangen. 
5.  Schrijf een brief an jezelf in de toekomst.

Maak er een foto van! dan kun je anderen inspireren 
of kom je ook in deze krant! 
@bredeschool_staatslieden

Interview met Irene Crul door Feline Slotboom

Bij mij in de Gijsbrecht van Walenborchstraat op nummer 56 woont Irene 
Crul. Zij heeft op vrijdag 24 april een lintje van de Koning gekregen. Ik 
had nog nooit van een lintje van de Koning gehoord, dus heb ik wat 
opgezocht hierover en heb toen Irene geïnterviewd. 

Irene, gefeliciteerd dat je een lintje van de Koning hebt gekregen. Wat heb je 
gedaan om dit lintje te krijgen?
Ik heb een lintje gekregen omdat ik nogal veel dingen doe om andere 
mensen te helpen. 

Ik zamel kleding en speelgoed in voor de kinderen in kindertehuizen in 
Roemenië. Ik verkoop ook vaak via Marktplaats kleine dingen en het 
geld dat ik daarmee verdien geef ik ook altijd aan Roemenië. Dat geld 
maak ik altijd aan het eind van het jaar naar het kindertehuis over. En ga 
je dan zelf naar Roemenië of stuur je het op? Ik ben nog nooit zelf in 
Roemenië geweest maar heb veel contact met de directrice van het 
kindertehuis, zij is een Nederlandse mevrouw en dat is heel handig dan 
kunnen we naar elkaar mailen. Ik krijg ook altijd foto’s van het kinderte-
huis en als ik weer geld heb overgemaakt aan het einde van het jaar dan 
gaan ze kijken wat ze nodig hebben. Van het geld hebben ze al een 
nieuwe badkamer, speeltoestellen gekocht zoals schommels, een wip en 
glijbaan en ze hebben bijvoorbeeld stoeltjes en tafeltjes gekocht. Ik doe 
dit al bijna 20 jaar. Vrienden van mij die hier in de buurt wonen die gaan 
ieder jaar naar Roemenië toe en zij nemen dan ook allerlei spullen mee 
en brengen het dan daar zelf naar toe. 

Daarnaast ben ik tussenpersoon voor de voedselbank. Ik zorg dat het 
eten bij supermarkten in de buurt wat over is gegeven wordt aan de 
voedselbank. Zo was vorig jaar bij een grote verbouwing van de Albert 
Heijn hier in de buurt veel vers eten over en zijn er zeven vrachtwagens 
vol met eten opgehaald bij de Albert Heijn en aan de voedselbank 
gedoneerd. 

Ook doe ik veel voor de Nierstichting. Dat is 1 keer per jaar dan begeleid 
ik de jaarlijkse  collecteweek van de Nierstichting. Dit vindt plaats in de 
derde week van september. Dan zorg ik ervoor dat in Utrecht Noordoost 
(dat zijn 10 wijken) gecollecteerd wordt. Ik heb de collectebussen op 
zolder staan en dan vraag ik of de mensen willen gaan collecteren. Dat 
doe ik ook al ongeveer 18 jaar. 

Ik heb vijf jaar lang gekookt voor ouderen in deze wijk en heb ik diverse 
rommelmarkten georganiseerd bij Wijkcentrum de Leeuw. 

Van de VVD ben ik 47 jaar lid. Wat is de VVD? Dat is een politieke partij 
van Nederland. Daar ben ik ook erelid van. 

Als laatste ben ik ook al 30 jaar straatburgemeester van deze geweldige 
straat. Als er wat is in de straat en iemand wil iets weten dan komen ze 
bij mij en probeer ik ze te helpen. Dat is meer een grapje dat ze dat ooit 
ingesteld hebben, maar ik vind het erg leuk om te doen. 

Ik las dat er verschillende soorten lintjes zijn. Welk lintje heb jij gekregen?
Ik ben ‘lid in de orde van Oranje Nassau’. En daar ben ik heel heel blij mee 
en ik had nooit verwacht dat ik het zou krijgen. 

Wie heeft jou aangedragen voor het krijgen van een lintje?
Dat heeft de voorzitter van de VVD gedaan uit Utrecht. 

Was het een verrassing dat je een lintje kreeg?
Jazeker! Ik wist niet wat ik hoorde. De burgemeester belde mij op en 
vroeg hoe het met mij ging in deze bijzondere tijd. Ik ken hem al 40 
jaar. Toen gaf hij aan dat hij nog iets voor mij had en toen vertelde hij 
dat ik een lintje ging krijgen en toen moest ik heel hard huilen. Ik was 
zo verbaasd. Ik had het echt niet verwacht. Maar het rare is dat al mijn 
familieleden het al wisten, veel mensen van de VVD en veel mensen uit 
de straat wisten het al. Maar ik wist niks. Ik heb na het telefoontje van 
de burgemeester direct mijn broer gebeld en ik gaf aan dat ik heel leuk 
nieuws te vertellen had, maar hij zei dat ik niks moest zeggen, maar de 
voordeur open moest doen. Ik deed de voordeur open en daar stonden 
veel familieleden en vrienden voor de deur. Ik heb die hele dag heel erg 
gehuild van blijdschap. 

Hoe was het in deze tijd om een lintje te ontvangen nu iedereen afstand 
moet houden?
Het lintje heb ik nog niet. Ze zeggen dat het op 10 december wordt 
uitgereikt in de Schouwburg Utrecht. Vanwege de Corona heb ik het 
dus nu nog niet en kan ook niks laten zien. Alleen op mijn raam zie je 
een hele mooie sticker. 

Werd er nog iets speciaals gedaan in de straat voor jou?
Ja dat kun je wel zeggen. Dat was ook een hele verrassing. Middags 
werd er aangebeld en stond er iemand uit de straat voor de deur met 
een enorme bos bloemen en een heleboel straatbewoners stonden op 
de straat en iedereen begon mij toe te zingen. Een Beatles liedje, want 
ik ben een hele grote fan van de Beatles en daarna zongen ze Lang zal 
ze leven. Toen werd er een lege emmer met beetje water voor mijn deur 
gezet en kwamen heel veel kinderen uit de straat met een bloem die 
erin werd gezet. Dat was heel lief. De straat heeft mij bijzonder verrast. 
Ik heb pas om 15.00 uur middags ontbeten want deze hele gebeurtenis 
ging maar door. 

Wie zou je graag een lintje willen geven? 
Ik weet zeker iemand maar dat wil ik nog even geheimhouden. Een 
heleboel mensen verdienen een lintje vind ik. 

Dank je wel Irene voor het interview. 

colofon

Deze krant wordt gemaakt door de kinderen uit de buurt en samengesteld door 
het team van de brede school.
Elke dinsdag een nieuwe krant!

Wil jij ook reporter zijn, geef je dan op en krijg van ons een reportertas met alle 
benodigdheden. 

Alle kranten vind je op onze website: www.bredeschool.nl/staatslieden 
Alle artikelen en nog veel meer vind je op instagram: @bredeschool_staatslieden

De brede school is het netwerk rondom het opgroeiend kind in de wijk. 
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