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Veilige buurten door DNA?
In september 2010 startte de gemeente
een project met SelectaDNA (SDNA), een
synthetische vloeistof waarmee waardevolle spullen te markeren zijn. Het doel
van dit project is om het aantal inbraken
terug te dringen. Een groot deel van de
buurt Lauwerecht doet hieraan mee. Je
kunt het op straat zien aan de oranje
stickers op ramen en deuren van de bewoners en op grote borden langs de weg.
In totaal heeft de gemeente Utrecht vier
buurten uitgekozen voor dit project. Het
gaat om buurten waar meer dan gemiddeld wordt ingebroken. “Dat is in Lauwerecht ook het geval,” aldus Jacotien Visser,
gebiedsmanager Veiligheid van wijkbureau
Noordoost. “Maar ook de overige bewoners
van de wijk Noordoost hebben baat bij dit
project. Zij krijgen 30 procent korting als ze
het Selectadna-pakket zelf aanschaffen.”
Selectadna
Een groot deel van de bewoners van de
wijk Lauwerecht kreeg een setje met een
witte substantie waarmee ze waardevolle
spullen kunnen markeren. In de stof zit een
unieke code verwerkt en deze code is in een
database opgeslagen. Treft de politie deze
spullen aan, dan is de rechtmatige eigenaar
makkelijk op te sporen. Bovendien kan de
politie snel zien dat de spullen gestolen
zijn. Voor inbrekers zijn deze spullen minder aantrekkelijk. Zo wordt de kans op een
woninginbraak kleiner.
twijfel
Buurtbewoners Simone en Michel doen ook
mee aan het project. “Ze kwamen aan de
deur met een pakketje. En het kan natuurlijk nooit kwaad om zoiets te proberen.
Maar ik heb wel mijn twijfels of het werkelijk inbrekers tegenhoudt. Ik vraag me
bijvoorbeeld af of het niet makkelijk te verwijderen is. Je kunt namelijk wel een beetje
zien waar het zit. Sowieso letten we er altijd
op dat waardevolle spullen niet in het zicht
liggen en doen we deuren en ramen dicht
als we niet thuis zijn. En in de buurt is veel
sociale controle. Dat lijkt me het allerbeste
om inbraken te voorkomen.”
Jacotien Visser kan Simone en Michel
gerust stellen. “De sdna-codes zijn moeilijk te verwijderen, daar is onderzoek naar
gedaan. Er blijft altijd een heel klein beetje
achter op het voorwerp. Dat is al voldoende
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om de code te kunnen lezen en de eigenaar
op te sporen.”
extra maatregelen
“Het project met SelectaDNA is niet het
enige wat de gemeente doet om woninginbraak in Votulast te voorkomen,” aldus
Jacotien Visser. “De gemeente neemt ook
andere maatregelen. Hierbij kun je denken

De Votulastkrant neemt u dit jaar mee
naar allerlei clubs in de wijk: groepjes
wijkgenoten die het leuk, boeiend of
spannend vinden om regelmatig samen
iets te ondernemen. Dit keer: een kaartclub.
Elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00
wordt er gekaart in buurtcentrum de
Leeuw. “Voornamelijk klaverjassen, voor
bridge hebben we te weinig mensen”, zegt
Gerrit van Kalkhoven. Samen met Harry
Verboom organiseert hij de wekelijkse
bijeenkomst.
Het begon allemaal met een vraag van
een buurtbewoner, vertelt Wies Kool van
Cumulus. Kool is contactpersoon van
‘Huis in de buurt’. Als buurtbewoners een
idee hebben voor een buurtactiviteit kan
zij helpen met organiseren. Op de oproep
voor de kaartclub reageerden meneer van

aan extra surveillance en toezicht, voorlichting over wat mensen zelf kunnen doen
en we nemen fysieke maatregelen. Dat zijn
maatregelen zoals plaatsen van verlichting,
snoeien en afsluiten van achterpaden.”
veiliger?
In andere steden wordt ook al gewerkt met
sdna. Volgens de producent is daar het

Kalkhoven en meneer Verboom. Inmiddels
bestaat kaartclub De Leeuw ruim een jaar,
en zijn er twaalf spelers die wekelijks bij
elkaar komen.
“We zijn wel fanatiek, je wilt wel winnen,”
aldus Marian van Montfoort. “Maar we
spelen niet met het mes op tafel.” Zij is met
haar 64 jaar de jongste van het gezelschap
en zit er vanaf het eerste begin bij. De oudste deelnemer Els van der Meer is inmiddels
81. Zij is elke maandag in het buurtcentrum
om te kaarten en komt op woensdagen
naar de koffieochtend. Buurtbewoonster
Liz Chavanu doet nu een half jaar mee: “De
gezelligheid is het leukst, maar er zijn nog
te weinig leden, er moet wel wat bijkomen.”
Dat bevestigt meneer van Kalkhoven; in het
begin werd er ook gebridged, maar daar
zijn minimaal acht spelers voor nodig om
te kunnen wisselen. Dus een aantal bridgers
erbij zou zeer welkom zijn.

aantal woninginbraken met 50 procent
gedaald. Of dat in Lauwerecht ook het geval
is, is nu nog niet bekend. Na een jaar evalueert de gemeente dit project. Dan weten
we pas echt zeker of de buurt veiliger is
geworden. mt

Al is het echt een wijkactiviteit, de club
is tot buiten de wijk populair: deelnemers
komen uit Overvecht en Oog in Al om mee
te spelen. Behalve kaarten onderneemt de
club ook nog andere activiteiten. Zo gaan
ze binnenkort met elkaar uit eten bij de Chinees, en met kerst hebben ze kerstpakketjes
voor elkaar samengesteld. “We hadden door
het jaar heen wat gespaard dus het is eigenlijk een sigaar uit eigen doos, maar het is
wel leuk.”mv

Meedoen? Kaartclub De Leeuw heeft plaats
voor spelers. Deelname kost 1 euro per keer.
Kom langs op maandagmiddag in buurtcentrum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1,
of neem contact op met Wies Kool:
030 – 271 95 82 w.kool@cumuluswelzijn.nl

De Vogelenburcht: het laatste
krakersnest van Votulast

Ik heb bewust gekozen voor een online
winkel, omdat ik niet gebonden wil zijn aan
een ‘echte’ winkel. Als het even wat rustiger is kan ik zo op de fiets stappen en in de
prachtige omgeving van Utrecht een route
fietsen.”
pashokje
“Waar ik niet direct rekening mee gehouden heb is dat er al snel mensen uit de buurt
in de winkel kwamen om fietskleding te
kopen. Zo had ik geen pashokje en geen rek
om kleding te tonen. Ondertussen kan er
in de winkel in de hoek achter een gordijn
kleding gepast worden en hangt een deel
van de collectie in een rek.”

Het directe contact met klanten in de
winkel is een leuke bijkomstigheid voor
een winkel die in principe gericht is op de
verkoop via internet. “Je hoort zulke leuke
verhalen van de klanten. En opvallend is de
toename van fietsers die voor goede doelen
fietsen. Mensen die Alpe d’Huez in één dag
zo vaak mogelijk beklimmen bijvoorbeeld.
Of een groep fietsers die in dezelfde kleding
wil fietsen met een zelfontworpen logo.
Vroeger zag je nog wel eens mensen in een
T-shirtje wielrennen. Maar als je nu zo’n
mooie nieuwe racefiets hebt gekocht dan
hoort daar een mooi tenue bij.” Moniek van
der Velden zorgt daarvoor. Virtueel of in
eigen persoon. hjb

Marco en Sharon zijn twee van de drie
huidige bewoners van het in 1931 gebouwde
pand. Echte krakers, met de idealen in het
bloed. Kraken tegen leegstand, kraken voor
een woning. De Wet Kraken en Leegstand,
van kracht sinds oktober 2010, moet kraken
echter een halt toe roepen. Een wet waartegen het college van B&W van gemeente
Utrecht zich overigens heeft uitgesproken. De stad heeft namelijk veel te danken
aan de kraakbeweging, waaronder Tivoli.
“Ondanks die wet heeft Utrecht een zeer
fanatieke kraakscene,” vertelt huisvriend
René. “We zijn de stad waarin het meeste
wordt gekraakt, maar ook de stad waar het
eerste pand is ontruimd op basis van de
kraakwet.” In Utrecht bestaan nog ongeveer
dertig kraakpanden. In een deel van de panden vinden maatschappelijke en culturele
activiteiten plaats. De Vogelenburcht heeft
dienst gedaan als atelier, expositieruimte en
eetcafé. “Het eetcafé is aan zijn succes ten
onder gegaan,” vertelt Marco. “We hadden
plaats voor vijftig man, maar we moesten
aan de deur ‘nee’ verkopen in verband met
te grote drukte.”

monument
Marco is weinig actief meer in de kraakscene.
Hij bekommert zich alleen nog om zijn
‘monument’. Want die status zou het moeten
krijgen, als het aan hem ligt. Hij staat daarin
niet alleen. Volgens bouwhistorisch onderzoeker Menze de Graaf, die een rapport over
de Vogelenburcht heeft opgesteld, verdient
de sloop heroverweging op grond van ‘bouwkundige, culturele en stedenbouwkundige
waarden’. En ook de buurt staat voor negenennegentig procent achter behoud van
het pand. Monumentenzorg is bezig geweest
met de Vogelenburcht, maar Marco heeft
nooit het resultaat daarvan kunnen achterhalen. Van oorsprong was in het gebouw
het Gemeentelijk Radiodistributiebedrijf
gevestigd. In de jaren ‘70 is het in gebruik genomen door een buurtvereniging. Het kreeg
toen de bijnaam ‘Vogelenburcht’.
maatschappelijke functie
Op basis van de plannen uit 2000 zouden
op het terrein zes woningen moeten verschijnen. Ook de naastgelegen panden aan
de Stieltjesstraat moeten plaats maken voor
nieuwbouw. Evenals de Vogelenburcht zijn
ook deze panden eigendom van de gemeente.

www.dierenkliniekdemolenutrecht.nl

De huidige bewoners hebben een gebruikersovereenkomst met de gemeente, maar
willen niet vertrekken. Marco vreest dat zodra zij hun biezen pakken, het snel gedaan
is met het gebouw. Het liefst zien Marco en
Sharon dat de Vogelenburcht een maatschappelijke functie krijgt, bijvoorbeeld
een buurthuis. Zolang het unieke pand
maar behouden blijft. Dat zij dan op zoek
moeten gaan naar een nieuwe woning,
deert Marco niet. “Wellicht ga ik huren
of kopen, dan ben ik af van de onzekerheid dat ik elk moment mijn woning moet
verlaten.” Maar eerst hopen zij binnenkort
te kunnen vieren dat de Vogelenburcht vijf
jaar gekraakt is. fb
Meer weten over de Vogelenburcht? Kijk op
www.vogelenburcht.nl
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Kliniek, Chirurgie, Röntgen, Echo,
hd/ed, Laboratorium.

Het is niet de eerste keer dat in de Votulastkrant aandacht wordt besteed aan de Vogelenburcht. Dat heeft een reden: het sinds 2006 gekraakte pand aan de Menno van Coehoornstraat 40 heeft een boeiende historie. De Vogelenburcht wacht echter, ondanks
deze historie, al jaren op de komst van de slopershamer. De vraag lijkt niet of, maar
wanneer deze toeslaat.

Nog voor Moniek de webwinkel startte had
ze die schorpioen al in de etalage hangen,
het logo van één van de merken die ze verkoopt. Volgens Moniek zette de afbeelding
de buurtbewoners op het verkeerde been.
“Ze zagen er blijkbaar een kreeft of krab in
en dachten dat er een visrestaurant in deze
ruimte zou komen, erg grappig.”
passie voor fietsen
“Ik werkte als zzp’er in de journalistiek.
Ik had een aantal vaste opdrachtgevers,
zoals het ad en Economische Zaken, en dat
leverde erg leuke opdrachten op. Toch is dat
elke maand spannend: krijg je wel genoeg
opdrachten? Dat is soms best onzeker. Toen
ben ik op projectbasis in de communicatie
gaan werken. Ik heb opdrachten gedaan voor
Surfnet en de vo-raad. Steeds projecten
van een half jaar tot een jaar. Ik dacht toen
wel dat dat het ook niet helemaal was. Mijn
passie is fietsen, ik woon hier boven en deze
ruimte kwam vrij. Ik had net een mooie
nieuwe racefiets gekocht en toen ik op zoek
ging naar een nieuwe fietsbroek en fietstrui
kwam ik er achter dat dat helemaal niet
makkelijk was. Herenkleding hangt overal
wel, maar voor mezelf kon ik niets vinden.
Mijn passie voor wielrennen en de ruimte
die hier vrijkwam heeft me vorig jaar doen
besluiten om met deze webwinkel te starten.

Betrokken en kundig, duidelijke tarieven op de website.

0

Aan het begin van de Pieter Nieuwlandstraat gaat achter de etalage met de
afbeelding van een schorpioen en twee
paspoppen met een wielertruitje aan,
een winkel schuil. Een webwinkel. Via
de website www.actualbikewear.nl verkoopt Moniek van der Velden fietskleding en wat accessoires zoals helmen en
bidons.

wijkverhalen
........................
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“Het gaat om de verwondering,
niet om het weten”

Verhalen van de straat
De redacteuren van de Votulastkrant gaan verhaal halen in hun
eigen straat. Deze keer: de Zwaluwstraat

De Kwartelstraat. Een fascinerende etalage vangt mijn blik. Op het raam staat:
Zagourski. Foto-antiquariaat. In- en verkoop. Centraal staat een foto van een oude
zwarte vrouw met doorgroefd gelaat en witte haren. Andere exotische foto’s omringen haar. Een grijs gordijn verbergt de ruimte die er achter ligt. In- en verkoop? Zou
hier ooit worden aangebeld?
Jos Jongerius zoekt aarzelend naar woorden
die kunnen verbeelden wat hij wil vertellen.
Eigenlijk wilde hij niet geïnterviewd worden.
Maar twee dagen later belt hij terug. Met
schroom, terughoudend. “Het gaat niet om
mij. Het gaat om beelden, om foto’s, om
vragen die oude foto’s oproepen.” Jos heeft
fotografie gestudeerd, de Pedagogische Academie gedaan, en Turks gestudeerd. Maar
hij lijkt meer een filosoof die verrassende
vragen boeiender vindt dan antwoorden.

stroom beelden die we dagelijks binnen
krijgen nodigt niet uit tot echt kijken. Echt
kijken is tijd nemen, jezelf vragen stellen
over wat je ziet, je verwonderen. Maar oude
foto’s uit de koloniale tijd geven meestal
zelf geen antwoord. Is dat niet frustrerend? “Nee, helemaal niet. Het gaat om de
verwondering, niet om het weten. Zo heb
ik een foto uit India van de intocht van
Sinterklaas op de Ganges. Voor een groepje
Nederlanders dat daar handel dreef. En uit
een aantekening van het album waaruit
zagourski
deze foto kwam, las ik dat één van die Ne“Ik verzamel foto’s die door Europeanen in
derlanders olifanten voor een dierentuin in
Afrika gemaakt zijn vóór de Tweede Wereld- Wassenaar aan het inkopen was. Meer hoef
oorlog. Zulke foto’s zeggen vaak meer over de ik niet te weten.”
makers dan over degenen die gefotografeerd
zijn. Zo werden zwarte mensen in het begin
vragen
van de 20e eeuw meestal van bovenaf gefoto- Oude foto’s vertellen nu een ander verhaal
grafeerd zodat je op ze neer keek. In de jaren dan bijvoorbeeld zestig jaar geleden. Jos
twintig was er een beroemde fotograaf die
laat een foto zien van een witte pater met
dat doorbrak. Dat was een Poolse edelman,
vijf zwarte kinderen waar hij zich over ontZagourski, die geboeid raakte door de verfermt. Wellicht een heel integere man met
dwijnende Afrikaanse cultuur en deze wilde de beste bedoelingen. Maar met de kennis
vastleggen. Op zijn foto’s zijn zwarte mensen van nu kijk je toch anders naar zo’n foto. De
trots en zelfverzekerd. Foto’s uit Afrika zijn
huidige tijd roept andere vragen op.
overigens relatief zeldzaam. Daarom verzaJos geniet er zichtbaar van om zijn kennis
mel ik ook oude foto’s uit bijvoorbeeld
maar vooral ook zijn vragen te delen. En hoe
Nederlands-Indië en het koloniale India.”
zit het met in- en verkoop? Zijn foto’s zijn
geen handel. Geld verdient hij als leraar.
sinterklaas op de ganges
Een enkele keer verkoopt hij wat. Maar daar
Jos heeft geen missie maar hij wil wel graag
gaat het niet om. rh
dat mensen weer leren kijken. De eindeloze

fotografie Jos Jongerius

Toen mijn vriend en ik op zoek waren naar
een huis, keken we rond in heel Utrecht
Noord-Oost, omdat Noord-Oost gewoon de
mooiste wijk van Utrecht is. De Vogelenbuurt viel, net als Wittevrouwen, al snel af
door de huizenprijs en de vaak kleine buitenruimte. Hoewel die eerste buurt ons wel
heel leuk had geleken. We kwamen namelijk
van de Otterstraat (Pijlsweerd) en wilden, als
twee biologen zijnde, wel weer in een straat
met een dierennaam wonen. Gek genoeg
lukte dat toch: uiteindelijk streken we neer
in de Zwaluwstraat in Tuinwijk.
Vrienden die ons kwamen bezoeken na de
verhuizing reden steevast rondjes door de
Vogelenbuurt, en belden ons na minutenlang
zoeken ‘waar nou toch de Zwaluwstraat was’.
Het raadsel van de vogelnaam in Tuinwijk
heeft ons jaren geboeid voordat ik op het
idee kwam om een collega van de monumentenafdeling van de gemeente om informatie
te vragen. Zij kwam met een prachtig verhaal
dat ik u niet wil onthouden. Over hoe vogels
ooit verder vlogen dan de Adelaarstraat.
Rond 1900 bestond Tuinwijk nog niet. Op
de kaart is te zien dat de drie overige wijken
van Votulast wel al waren gebouwd, maar
dat Tuinwijk nog vooral weiland was. De
Vogelenbuurt is gebouwd vóór de woningwet, met veel particuliere bouw. Rondom
boerderij de Koekoek, een toenmalig centraal
punt in de Vogelenbuurt, kregen de huizen
allemaal vogelnamen. De meeste woningen
verrezen langs oude wegen en waterlopen
zoals de Draaiweg en het Zwarte Water. Tot
aan de Eerste Wereldoorlog bleef het zo. De

Vogelenbuurt eindigde dus niet ten zuiden
van de Adelaarstraat, maar liep in een klein
puntje omhoog. De noordelijke grens van
de Vogelenbuurt was de Zwaluwstraat, met
aan het oosten de Zaagmolenkade en ten
westen de Kwakeldijk. Wat zegt u? Ja, de
Kwakeldijk, zo heette die weg in 1900.
Na de Eerste Wereldoorlog ontstond een
andere bouwstijl, een nieuw stratenplan
met een voorbedachte visie en werd de
nieuwe buurt volgens een vast stramien
opgezet. En veranderde de naam van de
Kwakeldijk in de Van der Mondestraat.
De nieuwe wijk, vanwege de stedenbouwkundige opzet, werd Tuinwijk genoemd,
en de straten kregen namen die niks meer
met vogels te maken hebben. En zo is onze
straat inmiddels omringd door andere dan
vogelnamen. Voelen we ons nu een vreemde
eend in de bijt? Nee, eigenlijk hebben we
twee buurtjes in één straat. En als nieuwkomer in Noordoost voelen we ons daarom de
(winter)koning te rijk! br
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Webwinkel voor wielrenkleding
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In de ladder staan wijkactiviteiten die
in maart en april plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt begin mei.
Organiseert u in mei of juni een buurtactiviteit? Laat het ons vóór 6 april weten,
dan nemen we een aankondiging op in de
volgende agenda.

Veel activiteiten in de wijk worden
gedaan door vrijwilligers. Wie zijn dat
en waarom doen ze dit werk? Deze keer:
Ab Kools, voorzitter van de Wijkraad
Noordoost.
“De wijkraad bestaat uit wijkbewoners.
Wij zijn geen onderdeel van de gemeente!”
Ab Kools praat met verve over het werk dat
de wijkraad verricht. “In de wijkraad zitten
gewone mensen die zich graag inzetten
voor de buurt. Wij willen iets bijdragen
aan de buurt omdat we de leefbaarheid van
de woonomgeving van belang vinden. We
spreken de gemeente aan en geven de mensen uit de buurt een stem.”
onder de norm
De leden van de raad richten zich op eigen
thema’s. “We richten ons bijvoorbeeld
op verkeer, herinrichting en veiligheid.
De wijk Noordoost is bijzonder binnen
Utrecht. De wijk is heel gewild, scoort
goed op leefbaarheid maar zit onder de
norm voor de hoeveelheid groen. Dat blijven we aankaarten en we zijn er alert op dat
er bij ontwikkelplannen ruimte komt voor
groen.”
ogen en oren
“We houden ook onze ogen en oren open.
Zo waren we onlangs bij een avond waar
vijftig bewoners waren afgekomen op de
bijeenkomst over plannen voor een verslavingshostel aan de Wittevrouwensingel.
We peilen de stemming en bieden de bewoners onze diensten aan door onder andere
contact te leggen met de woordvoerders en
mensen bij de gemeente.”

kopij
Nummer 3 van 2011 verschijnt begin
mei. Deadline voor het indienen van
ideeën of activiteiten is 6 april 2011.
redactieadres
Votulastkrant
p.a. Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 ea Utrecht
e votulast@hotmail.com
redactie
Floris Brekelmans| fb
Harm-Jan Buunk | hjb
Robert Holthuizen | rh
Norbert van der Hulst | nvdh
Florinda Kraaijeveld | fk
Marian Venemans | mv
Marieke Timmer | mt
Barbara Rijpkema | br
eindredactie:
Jacqueline van Eimeren
fotografie
Norbert Gehéniau
Redactieleden
bezorging
Coördinator: Marian Venemans
Wordt de krant niet bij u bezorgd?
Geef het door aan de redactie.
De krant ligt ook bij de buurtcentra
en de bibliotheek.
grafisch ontwerp
www.takeadetour.eu
drukwerk
Graficiënt Printmedia bv, Almere
oplage
5600 exemplaren

fotografie Sjaak Ramakers

splitsen
Soms boekt de raad ook op het gebied van
regelgeving successen. Ab: “Onlangs hebben we er met andere Utrechtse wijkraden
voor gezorgd dat het moeilijker wordt om
woningen te kopen en vervolgens te splitsen in kleine appartementjes. Dat speelt
ook in Tuinwijk en het komt de leefbaarheid in de straat niet ten goede.”
wijkraadpleging
De Wijkraad Noordoost telt nu veertien

leden, drie van hen zijn afkomstig uit
Votulast. Ab woont zelf in Tuindorp. “Het
is toeval dat er nu weinig mensen zijn
uit Votulast. We kunnen nog twee leden
gebruiken, dus mensen hier uit de wijk
zijn welkom…” En er staat nog een leuke
klus te wachten. “We houden ieder jaar een
wijkraadpleging. Vorig jaar ging dat over
duurzaam wonen. Het thema voor dit jaar
moeten we nog bepalen, we staan open voor
tips.” nvdh

Topper uit Tuinwijk
Op 9 juni gaat Rolf Bakker uit Tuinwijk
de Alpe d’Huez beklimmen, samen met
nog vierduizend fietsers. Het doel is om
miljoenen bij elkaar te krijgen voor kankeronderzoek. Wat is de motivatie van
Rolf om dit te doen, hoe is zijn voorbereiding, hoe gaat het met de sponsoring
en waar komt het geld terecht?
Drie jaar geleden overleed de moeder van
Rolf aan kanker. Rolf: “Op de dag na het
feest voor haar 40-jarige huwelijk ging mijn
moeder naar de dokter met pijnklachten
in haar borst. Acht maanden later was ze
dood. Ze werd 63 jaar. Bijna tot op het laatst
kon ze erg genieten van het leven, van lekker eten en een goed glas wijn erbij. Maar
ze had vaak ook verschrikkelijke pijnen.
Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt.”
zes keer omhoog
“In die tijd had ik al gehoord van Alpe
d’HuZes. Alpe d’ HuZes is een actie waarbij
fietsers, alleen of in een team, geld bijeen
fietsen waarmee zij een bijdrage leveren
aan de strijd tegen de gevolgen van kanker.
Op één dag proberen deelnemers minstens
zes maal de legendarische Alpe d’Huez te
beklimmen. De eerste keer was op 06-062006. Ik ben al blij wanneer ik het één keer
haal. Maar het gaat mij er om tot het gaatje
te gaan, niet alleen met het fietsen maar
ook met de voorbereiding en het zoeken van
sponsors. Zoals ook mijn moeder tot het
laatst gevochten heeft.” Rolf heeft overigens
nog nooit in de bergen gefietst. In maart
gaat hij op trainingsweekend in de Ardennen. Maar aan passie ontbreekt het in ieder
geval niet.

achterop
Rolf wil zijn beenspieren vijfduizend euro
laten verdienen. “Al dat geld gaat voor de
volle honderd procent naar onderzoek.
Met als uiteindelijk doel dat kanker geen
dodelijke ziekte meer is maar een chronische ziekte.” Op 9 juni zit zijn moeder, zoals
hij zegt, achterop zijn bagagedrager. Maar
daarna hoopt hij door deze actie de dood
van zijn moeder beter te kunnen verwerken.
En dat hij rust in zijn hoofd krijgt.
Het motto van de actie van Rolf is: ‘Een gezond mens heeft duizend wensen. Een ziek
mens maar één.” Zorgt u ervoor dat hij zijn
doel haalt? rh
Ga naar http://alpedhuzes.rolfbakker.nl/

Mediteren met buurtgenoten
Mediteer je ook graag met anderen? Je bent
welkom op dinsdagochtend van 7.30 uur tot
8.00 uur voor een gezamenlijke wakkertemeditatie in mijn huis.
Kom binnen (op tijd!), hang je jas op, doe je
schoenen uit en stap mijn huiskamer binnen.
Aankomen, bewegen en vervolgens mediteren. En daarna: wakker op weg!
Zin? Neem dan contact met me op, Andrea
Lehr, info@dezilverberk.nl of 06-40617706. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Je moet wel
je eigen kussentje meenemen of anders op
een stoel mediteren.

Correctie telefoonnummer
“Zware stemmen gezocht”
Helaas is er een fout geslopen in het telefoonnummer dat u kunt bellen als u een bas
of tenor bent en graag wil zingen bij wijkkoor ‘t Akkoord. Het juiste telefoonnummer van
Marianne Kemps is: 030-2730994.

Hike + Bike: in beweging voor je medemens in Utrecht
Voor iedereen die houdt van een sportieve
uitdaging en die graag iets wil betekenen
voor anderen, vindt op zaterdag 21 mei de
eerste landelijke editie van Hike + Bike plaats:
de meest menslievende tocht van Nederland.
Teams van vier tot zes personen leveren – op
de Utrechtse Heuvelrug - een sportieve prestatie voor mensen in en om Utrecht die hulp
of aandacht verdienen.
Hike + Bike is een sponsortocht te voet en/
of per fiets voor teams van vier tot zes deelnemers. Door alle teamleden wordt 40 kilometer gewandeld of 160 kilometer gefietst.
De uitdaging is dat alle teamleden binnen
acht uur over de finish komen.
Elk team levert niet alleen een sportieve
prestatie, maar brengt ook minstens € 2.500
in voor het Rode Kruis Utrecht Midden.
Teams zoeken sponsors onder vrienden, bedrijven en familieleden en steunen daarmee
het belangrijke werk dat het Rode Kruis in en
om Utrecht verricht.
Voor wie is Hike + Bike?
Het Rode Kruis Utrecht Midden zoekt deelnemers die deze uitdaging willen aangaan en
bereid zijn om door deze sportieve prestatie
de medemens te helpen. Iedereen die graag
wandelt of fietst kan meedoen aan Hike +
Bike. Maar ook mensen die op zoek zijn naar
meer beweging en nu graag willen beginnen
nodigen wij uit om in te schrijven, samen
met vrienden, familie of collega’s.
Kijk voor meer informatie op:
www.rodekruis.nl/utrecht.

Gezocht: beenzwartwerkers
In een volgende uitgave schrijven we over de
beenzwartfabriek. We zijn daarom op zoek
naar oud-medewerkers van de fabriek en
mensen die letterlijk onder de rook of stank
hebben gewoond. Bent u dat of kent u
iemand? Laat het ons weten op
votulast@hotmail.com

