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Verborgen geschiedenis
Een opvallende groen met witte poort
naast het huis op de Jacob van der Borchstraat 47, geeft toegang tot een aan
het oog ontrokken groot binnenterrein.
Het terrein van ongeveer achthonderd
vierkante meter wordt afgebakend door
huizen aan de Jacob van der Borchstraat,
de Antonius Matthaeuslaan en de Maria
van Reedestraat, en is afgesloten voor
publiek. Toch was er altijd veel bedrijvigheid op het terrein. Daar komt nu een
eind aan. Er wordt in samenspraak met
de bewoners naar een nieuw invulling
voor het terrein gezocht.
De geschiedenis van het binnenterrein gaat
een eind terug. In 1938 opende fietsenmaker
en smid Freek Trapman zijn fabriekje op
het binnenterrein. Hij woonde op nummer 47, het huis met de toegangspoort. Op
het binnenterrein stond een aantal kleine
gebouwen. Hier werden onder andere fietsen gemaakt en er was een kleine smederij
met paardenstal. In die tijd was er nog een
schillenwagen en een groenteboer die door
de wijk reden met paard en wagen. Op hun
rondes voorzag de smid hen van water en
als het nodig was kregen de paarden nieuwe
hoefijzers.
paardenstallen
Trapman was zo ongeveer 35 jaar eigenaar van het binnenterrein. Tussen 1970
en 1975 gingen het binnenterrein en het
huis over naar meneer de Goede. De kleinschalige gebouwen op het binnenterrein
verdwenen. Op één dag bouwde hij maar
liefst vier nieuwe loodsen op het terrein. In
deze loodsen werd het aannemersbedrijf De
Goede gehuisvest. Er was onder andere een
houtzagerij, een werkplaats voor ijzer en
een grote opslagruimte. Deze loodsen staan
nu nog steeds op het terrein. Ook de oude
paardenstallen verdwenen, maar hiervoor
in de plaats kwamen nieuwe stallen. Hier
stonden de paarden van de dochters.
carnaval en toneel
Rond 1995 is het binnenterrein verkocht
aan aannemersbedrijf Hoogland van de
familie Pauw. De loodsen bleven staan maar
deze werden voor meer doeleinden gebruikt. De carnavalsvereniging van Wijk C
maakte hier de praalwagens voor carnaval,
het was de repetitieruimte van een toneel-
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vereniging en er werd een barbecue voor
de bewoners van de straat gehouden. En de
paarden? Ook de dochters van de familie
Pauw hadden eigen paarden. De meeste
omwonenden vonden dat erg leuk. Op
sommige plaatsen zijn de schuttingen zelfs
zo aangepast zodat ze de paarden konden
blijven voeren.

protest
De familie Pauw was de voorlaatste eigenaar. Het terrein is wederom van eigenaar
veranderd en opnieuw zou hier een bedrijf
gehuisvest worden. De omwonenden hebben
hier echter protest tegen aangetekend. De
gemeente is hiermee akkoord gegaan en zo
komt een einde aan de bedrijvigheid op het
binnenterrein van de Jacob van der Borchstraat.

binnentuin
Hoe het er in de toekomst uit zal zien
is nog niet duidelijk. Het liefst zouden de
bewoners het binnenterrein opkopen en
er een binnentuin van maken. Maar dat
lijkt financieel niet haalbaar. De huidige
eigenaar werkt nu met de bewoners aan een
alternatief plan. De komende maanden zal
het verder uitgewerkt worden. mt
Vlaanderen en hebben ze ‘Limburgs mooiste’
gereden. “Je helpt elkaar, ook met pech onderweg sta je niet alleen.”

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: Verbroedering op de fiets bij de fietsclub.
De leden van de fietsclub zijn via via bij
elkaar gekomen: de buurman van, een
vriendje van en de broer van... Nu is de
groep zestien man sterk. “Het is heel ongedwongen, wie kan rijdt mee.” Elke donderdag wordt er heen en weer gemaild over
de plannen voor de komende zondag. “Dat
zijn soms wel vijftien of twintig mailtjes,”
lacht Bas Nagelkerken. “Er worden grappen
gemaakt, daar wordt weer op gereageerd...”
Eén ding staat vast: verzamelen om 9.00
uur in de Gerard Noodtstraat. Soms zijn
er zes man, soms meer en soms minder.
Gezamenlijk wordt over het traject beslo-

ten. Afhankelijk van de wind en waar men
zin in heeft: heuvels rijden of de polder in
voor lange vlakke stukken? Ze fietsen zo’n
tachtig tot honderd kilometer.
samen fietsen
“Samen fietsen motiveert; je komt op
plaatsen waar je anders niet komt,” vertelt
Bas. “En het stimuleert; je fietst tochten die
je in je eentje niet zou doen.” Een paar keer
per jaar worden er tourtochten gefietst. Zo
deden de mannen dit voorjaar de Ronde van

materiaal
Bas doet het onderhoud van zijn racefiets helemaal zelf. “Daar gaan veel gesprekken over;
de staat van het onderhoud,” vertelt hij. Er zijn
mensen die het allemaal zelf doen, maar ook
die er niet veel om geven. “Voor een tourtocht
moet het materiaal in orde zijn, anders krijg
je pech die niet nodig is, en dat zorgt voor
oponthoud.”
Het eten komt op tafel, want er moet op tijd
gegeten worden vandaag: Bas gaat vanavond
nog op pad voor onderdelen voor een winterfiets. mv

wijkverhalen
..........................
Koffie met iets Mooijs erbij
Op de hoek van de Willem van Noortstraat en de Floris Heermalestraat bevindt zich
sinds 1995 Mooij Antiek & Interieur. Bij mooi weer ziet u de eigenaar, Paulus Mooij,
soms op een stoeltje voor zijn winkel een sigaretje roken. Lang, slank, een bruine gegroefde kop en lange grijze haren in een staart gebonden.
Paulus: “Vooral mensen met een baan van
8.00 tot 17.00 en zes weken vakantie, maken
vaak jaloerse opmerkingen als ik buiten in het
zonnetje zit. Maar zij weten niet dat ik sinds
1995 geen vakantie meer heb gehad. Mijn
vakantie is dat uurtje in de zon.”
van de ene op de andere dag
Paulus begon op 14-jarige leeftijd te werken
als decoratieschilder. Daarna werkte hij bij de
batterijenfabriek ‘De Witte Kat’ en vervolgens
ongeveer twintig jaar als monteur en bedrijfsleider bij een autobandenhandel. Paulus
vertelt dat hij er ineens helemaal genoeg van
had. “Ik was 42, had een vrouw, twee kinderen
en twee hypotheken maar van de ene op de
andere dag ben ik gestopt. Ik ging langs de
vuilnisbakken om nog bruikbare spullen op te
pikken. Die repareerde ik en verkocht ik op de
rommelmarkt van de Veemarkt.”

droog brood
In die tijd hoorde Paulus van een kennis dat
een antiquair een restaurator nodig had. Hij
kreeg een kastje mee en maakte daar zoiets
moois van dat hij daar aan de slag kon. Hij
had het niet van een vreemde. Zijn vader
was timmerman en als kleine jongen was hij
niet weg te slaan als zijn vader met hamer en
zaag in de weer was.”Ik had inmiddels zoveel
geleerd over antiek en reparatie dat ik voor
mijzelf ben begonnen. Het is een prachtig
vak, maar sinds de aanslagen van 2001 is de
handel helemaal stil gevallen. Even was er
een opleving in 2005 en 2006 maar er is geen
droog brood meer mee te verdienen. Gelukkig
komt er nog wat geld binnen met reparaties
en de verkoop van een enkele kroonluchter.
Maar vakantie zit er dus niet in. Ik leef op
goedkope spaghetti en bami met een prutje.
Maar dat doe ik graag. Ik heb in ieder geval
geen baas en doe wat ik leuk vind.”

Steun voor dier en baas
“Een huisdier wordt ziek of krijgt een ongeluk, en voor je het weet ligt er een rekening
van de dierenarts van honderden euro’s. Sommige mensen kunnen dat niet betalen,
hoeveel ze ook van hun dier houden. Die mensen bieden we de helpende hand,” vertelt
Liesbet ten Cate, oprichtster en voorzitter van de Stichting Veterinair Steunfonds.
“Het Veterinair Steunfonds is er voor
mensen die de dierenarts echt niet kunnen
betalen. Om te voorkomen dat huisdieren
dan geen medische zorg krijgen, ben ik in
2004 het fonds begonnen,” vertelt Liesbet.
Armlastige diereneigenaren kunnen bij het
fonds aankloppen. “Dat gaat om mensen
met een uitkering, een minimuminkomen
of mensen in de schuldsanering. Ik kon
het niet accepteren dat hun dieren alleen
vanwege het geld niet geholpen kunnen
worden.”
zorgplicht
De stichting beoordeelt de aanvragen,
en kijkt daarbij naar het inkomen van de
aanvrager. “Als de aanvraag wordt goedge-

keurd, betalen wij een derde van de rekening. De eigenaar betaalt een derde zelf en
krijgt van ons een lening voor het resterende bedrag.” Liesbet ziet het daarnaast ook
als haar taak om eigenaren én dierenartsen
op hun verantwoordelijkheden te wijzen.
“Als je een dier neemt, heb je zorgplicht.
Dat realiseren veel mensen zich onvoldoende. Een dier is zo gekocht, maar aan medische kosten denken ze niet. Aan de andere
kant beginnen sommige dierenartsen niet
aan een behandeling zodra duidelijk wordt
dat de eigenaar niet kan betalen. Dieren die
net een ongeluk gehad hebben, gaan soms
zonder enige behandeling weer naar huis.
Dat is in de gezondheidszorg voor mensen
ondenkbaar.”

voeling voor vakwerk
Als er meubelen komen om te repareren
staan ze minstens eerst een week in zijn
werkplaats voordat hij er een vinger naar
uitsteekt. “Ik moet een band met het meubel krijgen, respect gaan voelen voor degene die zo’n mooi stuk werk honderd of
tweehonderd jaar geleden heeft afgeleverd.
Pas dan kan ik aan de slag. Anders weet ik
zeker dat ik het verknoei.” Paulus kijkt ook
naar de toekomst. Hij weet dat een antiekzaak vaak een hoge drempel voor mensen
heeft. Daarom verkoopt hij ook smaakvolle
maar betaalbare decoraties. Maar dat is
niet genoeg om mensen binnen te krijgen.
Enige tijd geleden heeft hij het idee opgevat om van zijn zaak ook een koffiecorner
te maken. Hij is al met de voorbereidingen
bezig. En als het allemaal lukt kunt u over
een tijdje in een sfeervolle ambiance van
mooi antiek een kopje koffie drinken. sm
bizarre doktersrekeningen
“Ik overleg met dierenartsen over de hoogte
van de rekening. Ik snap best dat de kosten
van een praktijk hoog zijn en dat een dierenarts geld moet verdienen. Tegelijkertijd
verschillen de tarieven tussen de ene en de
andere arts enorm. En sowieso ziet de rekening er bizar uit omdat de behandelingen
onder het hoge BTW-tarief van 19% vallen.”
Liesbet bemiddelt vaak tussen de arts en de
eigenaar. “Soms hoeft niet het uitgebreide
onderzoek uitgevoerd te worden, maar
voldoet de eenvoudige variant ook. Het
gebeurt ook dat ik naar een andere dierenarts ga. Gelukkig zijn er artsen die minder
rekenen zodra ze doorkrijgen dat het fonds
een deel van de kosten betaalt.”
16-jarige hond
De stichting krijgt jaarlijks zo’n driehonderd aanvragen. Die worden in samenspraak met enkele dierenartsen en specialisten beoordeeld. Liesbet: “We maken dan
een afweging. Wegen de kosten van een
behandeling op tegen het welzijn voor dier
én eigenaar? Ook als het gaat om een hond
van 16 jaar oud?”
worstelen om geld
Het steunfonds ontvangt geld van zijn
donateurs. Iedereen waarvan de aanvraag
is goedgekeurd, is automatisch voor een
klein bedrag per maand ten minste één jaar
donateur. Liesbet: “We hebben ook gewone
donateurs. En onlangs heeft het Goede
Doelenfonds van ING nog een aanzienlijke
donatie gedaan.” Ook komt er geld binnen op andere manieren. “Eén van onze
bestuursleden heeft een grote passie voor
worstelen. Komend najaar organiseert
Olympia een benefiet worstelwedstrijd voor
ons!” nvdh
De stichting zoekt nog iemand die in de wijk
woont en penningmeester wil worden.

Studentenfiets met garantie
snel klaar
Ook voor reparaties worden onderdelen
van andere fietsen gebruikt. Op die manier
is een 24-uurs service mogelijk. Theo: “Een
lekke band vervang ik meteen door een
nieuwe (hergebruikte) binnenband, dan
ben ik snel klaar. Eens in de zoveel tijd neem
ik alle lekke banden mee naar huis en plak
ze daar, lekker in de tuin met een teiltje. Op
een zaterdag doe ik zo twintig banden.”

berg halve fietsen
Theo ontvangt me hartelijk en laat me het
hele pand zien, dat voornamelijk uit opslag
bestaat. Overal hangen nieuwe wielen aan de
wand en het plafond. De achterste helft van
de winkel wordt in beslag genomen door een
berg halve fietsen en fietsjes, met bovenop
een enorme stapel binnenbanden. Achterin is
een ruimte met bakken vol tandwielen, trappers, lichten, spatborden en kabels. Michel
voorziet midden in de winkel een fiets van
nieuwe remkabels. Het wordt me langzaam
duidelijk hoe deze ondernemer werkt.

fiets inleveren
Hoe komt Theo aan al die tweedehands
fietsen? “Ik koop partijen op van andere
fietsenhandelaren, en ik krijg een hoop in-

garantie
Theo: “Ik verkoop studentenfietsen, of stationsfietsen zoals ik ze noem. We bouwen ze
op uit meerdere fietsen waar we de onderdelen van gebruiken die nog goed zijn. De
fietsen hebben geen licht of slot, maar voor
een meerprijs zet ik die er natuurlijk graag
op. Studenten willen graag een fiets met een
terugtraprem, zodat de kabels niet meteen in
het drukke fietsenrek bij het station stukgetrokken worden. Nu met de start van het
nieuwe studentenjaar heb ik erg veel aanloop
gehad. Mensen krijgen een week garantie.
Als de ketting breekt krijg je van mij een
nieuwe.”

Actieve inbreng van
bewoners bij (nieuw)
groen in de wijk
Voor het wijkgroenplan Noordoost hebben
wijkbewoners deze zomer ideeën aan kunnen
dragen om de wijk groener te maken. Er zijn
ruim veertigt ideeën binnen gekomen, waarvan er twintig haalbaar lijken. Voor alle twintig ideeën is uitvoeringsbudget en ze worden
dus allemaal opgepakt. Een jury bestaande
uit vertegenwoordigers van actieve buurtverenigingen in Noordoost, heeft woensdag
7 september gekozen welk project als eerste
moet worden uitgevoerd: het beplanten van
de groenstrook langs de Oosterspoorbaan. br
Zie ook www.utrecht.nl/wijkgroenplannen
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De fietsenboer, zo heet de winkel aan de van
Humboldtstraat ook echt, wordt bestierd
door vader Theo en zoon Michel van Leeuwen. Meteen op de stoep wordt al duidelijk
wat een bijzonder assortiment deze fietsenhandelaar heeft. Een fiets met een rood voorwiel en een blauw achterwiel, een fiets met
een bruin frame en een groen spatbord en
een volledig zilver gespoten fiets vallen niet
uit de toon tussen hun samengestelde buren.

ruilfietsen aangeboden. Ook fietsen die niet
meer bruikbaar zijn, met een slag in het wiel
of een gebroken ketting, kun je hier inleveren. Afhankelijk van hoeveel ik kan hergebruiken geef ik je er nog wat voor. Wat echt
niet meer gaat breng ik trouwens gewoon
naar het oud ijzer hoor! En ik gebruik ook
nieuwe materialen zoals spatborden en verlichting. Ik houd een administratie bij van
alle fietsen voor de politie, die controleren af
en toe of ik geen gestolen fietsen heb. Maar
op één of andere manier merk ik dat meteen,
als men een gestolen fiets wil inruilen. Het is
dus ook nog nooit voorgekomen.”

in 2
0

Een tweedehands fiets voor weinig geld, mét garantie. Inruil oude fiets mogelijk. Het
klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Daar wil de redactie meer van weten, en zo begeef ik me op deze druilerige dag naar de nieuwe fietsenboer van de wijk.

Is het lucratief genoeg, met deze kleine prijsjes? Theo: “We kunnen er brood van eten, en
dat zelfs nog lekker beleggen ook!” br
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Verhalen van de straat
De redacteuren van de Votulastkrant gaan verhaal halen in hun
eigen straat. Deze keer: de Van Swindenstraat
Een gezellig ogende wat bolwangige man
kijkt je aan. Een lakei, misschien, of een
palfrenier? Niemand minder dan van
Swinden, Jean Henri, of Jan Hendrik voor
vrienden. Op zijn twintigste al afgestudeerd
in zes verschillende vakken, in hetzelfde jaar
gepromoveerd, en een aantal maanden later
tot hoogleraar benoemd. Zijn proefschrift
over de aantrekkingskracht van de aarde
verdedigde hij in 1766 aan onze oudste universiteit, Leiden. Hoogleraar, in de natuurkunde en filosofie, werd hij aanvankelijk in
Franeker, dat toen al bijna tweehonderd jaar
een bloeiende Hogeschool had, en later in
Amsterdam.
Een multitalent en jobhopper zouden we nu
zeggen. Hij leidde de volkstelling, voerde
de huisnummering in, en ook ons huidige
geldstelsel. In Parijs confereerde hij acht
maanden lang in internationaal gezelschap
over het metrische systeem. Acht maanden!
Een congres duurt nu gemiddeld drie dagen.
Maar mede aan hem hebben we het feit te
danken dat we niet meer tellen in ellen en
duimen, maar in zoiets deelbaars als meters
en centimeters. Al met al een illuster persoon, waar mijn straat naar is genoemd.
Huisnummering, zegt u? Daar is in de van
Swindenstraat iets flink misgegaan. Ten eerste maakt de straat twee zulke gekke bochten
dat bezoek altijd de weg kwijtraakt; sta je
ineens in de Kamerlingh Onnesstraat. Andersom raakt de postbode de laatste huizen
van de van Swindenstraat kwijt omdat die in
de van Marumstraat staan.
Het is de straat met die gekke daken: net
een mevrouw met een stijve witte pruik op,
dacht ik toen ik er drie jaar geleden kwam
wonen. Maar inmiddels vind ik ze best mooi.
De laatste tijd verrijzen er op de daken steeds

meer zonnepanelen. Vorig jaar werd er een
straatfeest georganiseerd met het thema
‘duurzaamheid’: je kon bij iedereen die iets
duurzaams had, van aluminium isolatievellen in de kelder tot vetplanten op de schuur,
een kijkje nemen. Sindsdien is het enthousiasme voor zonnepanelen, en de gezamenlijke inkoop daarvan, flink gestegen.
De straat loopt van het Willem van Noortplein, met van oudsher alle winkels, tot aan
Griftsteede met zijn pauwen en varkens. Ik
loop op mooie dagen vaak even het park in,
vooral naar het wilde stuk in het midden.
Dan kan ik me nauwelijks meer voorstellen dat toen de eerste bewoners in de straat
kwamen wonen, in 1928, de gasfabriek en
het vaaltterrein hun uitzicht vormden. Van
Swinden, die ook adviseur van volksgezondheid was, zou best tevreden zijn, maar ik vermoed dat hij het volgende zou zeggen: “Goed
gedaan, heren en dames ook, maar nu zit u
wel in de stank van al die koetsen met motor;
weest flink en neemt den benenwagen.” Hij
heeft het laatste woord. sm
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In de ladder staan wijkactiviteiten die
in oktober en november plaatsvinden.
De volgende wijkkrant verschijnt begin
december. Organiseert u in december
of januari een buurtactiviteit? Laat het
ons vóór 9 november weten, dan nemen
we een aankondiging op in de volgende
agenda.

Vrijwilligerswerk komt in allerlei vormen. Waar houden onze vrijwilligers
in de wijk zich eigenlijk mee bezig?
Waar zetten zij zich onbaatzuchtig en
met hart en ziel voor in? Deze keer: de
VoorleesExpress, waarvoor Geertje (26)
uit de Adriaen Beyerkade al vijf jaar vol
enthousiasme een uur per week voorleest.
De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen met een taalachterstand. Zo wordt het leesplezier van de
kinderen vergroot en hun taalontwikkeling
op speelse wijze gestimuleerd. Het is de
bedoeling dat de ouders bekend raken met
het voorleesritueel en het overnemen. Deze
aanpak is inmiddels zeer succesvol gebleken.
Wat is er zo leuk aan voorlezen?
“Ik ben vijf jaar geleden als student
begonnen. Ik was vooral nieuwsgierig:
je komt toch bij mensen thuis bij wie je
normaal misschien niet zo snel binnen zou
komen. Je moet trouwens niet naar een
gezin gaan met het idee dat jij ze wel eens
even wat zal leren; je moet zelf óók willen
leren. Je stelt vragen over en weer en leert
zo van elkaar. Je blijft een half jaar bij elk
gezin, dus je leert elkaar echt kennen. Na
één keer proberen was ik verkocht: ik lees
nu voor bij mijn tiende gezin. Mensen zijn
superblij als je komt, ik krijg altijd een
warm welkom. Als kinderen je zo enthousiast om de nek vliegen, hoe kan je dat nou
niet leuk vinden!”

Wat voor boeken neem je mee?
“Mijn strategie is zoveel mogelijk boeken
meenemen bij de eerste afspraak. Van sommige boekjes weet ik dat ze een geheid succes zijn, dus die neem ik sowieso mee. Van
te voren krijg ik het één en ander te horen
over de kinderen: Waar het gezin vandaan
komt, hoe oud de kinderen zijn, of het gaat
om jongetjes of meisjes. Daar kan ik met
mijn keuze rekening mee houden. Als ik
dan de boekjes pak, en een jongetje begint
honderduit te praten over een plaatje van
een spin, dan kan ik daar op in spelen. Zo
was er een jongetje dat bijvoorbeeld alles
wilde weten over gordeldieren. Dan ga ik op
zoek in de bibliotheek naar allerlei boekjes
waar gordeldieren in voorkomen; ook van
die saaie informatieve boeken… maar hij
vond het helemaal geweldig, ha ha! Dat is
trouwens ook een leuke bijkomstigheid: ik

kom weer eens op de kinderafdeling van de
bibliotheek. Veel boeken zijn erg grappig.
Laatst zei een jongetje: “Mevrouw, u lacht
zelfs nog harder dan ik!”
Doe je ook stemmetjes?
“Stemmetjes doen het altijd erg goed, dat
vinden ze helemaal fantastisch! Ik bereid
me altijd wel even voor door het boekje van
te voren door te lezen en te bedenken hoe ik
het ga doen. Je moet heel creatief zijn. Sommige kinderen zijn niet gewend aan boeken
lezen. Die moet je echt laten zien hoe leuk
en gezellig voorlezen kan zijn. Ook aan de
ouders, die toch vaak het idee hebben dat
je het op een schoolse strenge manier moet
aanpakken.” fk
Meer informatie? Aanmelden als vrijwilliger?
Kijk op www.voorleesexpress.nl.

Bewoners ontdekken website Votulastkrant
kopij
Nummer 6 van 2011 verschijnt begin
december. Deadline voor het indienen
van ideeën of activiteiten is 9 november
2011.
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Jacqueline van Eimeren
fotografie
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

Om met de tijd mee te gaan heeft de redactie van de Votulastkrant onlangs de
sprong gewaagd van papier naar beeldscherm. De website www.votulastkrant.
nl is een digitale weerspiegeling van de
krant, mét extra’s. Heeft u al eens op de
site gekeken?
Na een aantal maanden maken we de
balans op. De website is de afgelopen maanden door de bewoners van de wijk ontdekt.
Hadden we in januari nog maar 9 unieke
bezoekers, in mei al 277! Woensdagavond
is de meest populaire avond, dan wordt de
website het meeste bezocht. Erg lang blijft
men nog niet op de website, maar zodra er
meer artikelen te vinden zijn die niet in de
krant hebben gestaan verwacht de redactie
tdat de bezoektijd zal toenemen.
De prikbordpagina en de artikelen
worden het meeste gelezen, gevolgd door
de agenda. Zoeken op de site kan makkelijk
via het nummer van de krant, maar ook per
onderwerp. Zo is de afgelopen tijd gezocht
naar de rommelmarkt van het Willem van
Noortplein. Wilt u de verschillende artikelen over de Talmalaan lezen, dan kan
dat ook makkelijk via de zoekfunctie. De
meeste mensen vinden onze site via Google,
maar ook via Wikipedia.nl en LinkedIn
worden we langzaam ontdekt.

Heeft u een mobiele telefoon met camera
en internet? Dan kunt u door een foto van
dit logo te maken met een speciaal programmaatje rechtstreeks naar onze site
komen. Dit teken heet een qr-code, en het
is een soort digitale handtekening. Voortaan houdt het nieuws niet op bij de laatste
pagina van de krant, maar gaat het online
verder! br
www.votulastkrant.nl

Wekelijks HeerlijkZingen
Elke dinsdag is er weer de wekelijkse zangavond HeerlijkZingen in de kleine Gymzaal
van de Koekoekschool van 19.30 uur - 21.30
uur.
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te
zingen met liederen rond de hele wereld
gecombineerd met stemexpressie en klankimprovisaties.
Op een ontspannen manier kan iedereen
zijn eigen stem verkennen, genieten van de
samenzang en de kracht en verbinding ervaren die het zingen geeft.
Elke avond vormt een afgesloten geheel.
Zangervaring is niet nodig. Welkom is iedereen met zin in zingen. Een losse avond kost
15 euro, reductie met strippenkaart. Meer info
op www.heerlijkzingen.nl
Cursus Egyptische buikdans in Buurtcentrum De Leeuw
Op vrijdag 14 oktober begint in Buurtcentrum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1,
de cursus Egyptische buikdans. Egyptische
buikdans is een heel oude vorm van danskunst en wordt meestal geïmproviseerd ten
uitvoer gebracht. Daardoor kun je een prachtig gevoel van vrijheid ervaren.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Ananda buikdans, 06-21648760, e-mail:
anandabuikdans@hotmail.nl
Kennismaken? Kom dan naar de Buurtcentrum De Leeuw op vrijdag 7 oktober van
17:00 tot 18:00 uur. Je kunt dan vrijblijvend
deelnemen aan een gratis kennismakingsles.
Wel graag even aanmelden.
Gezocht: vrijwilligers die namens het
Rode Kruis les in Jeugd-EHBO willen
geven
Het Rode Kruis Utrecht Midden organiseert
al jaren cursussen Jeugd-ehbo op basisscholen in Utrecht. De ervaring heeft geleerd
dat mensen die op jonge leeftijd een cursus
Jeugd-ehbo volgden, ook later een grotere
bereidheid tonen om klaar te staan voor de
ander.
Als lesgever verzorgt u de cursus samen
met een collega, of eventueel zelfstandig. Om
deze verantwoordelijke taak kwalitatief goed
in te vullen vindt het Rode Kruis het belangrijk dat de vrijwillige lesgevers een ehbodiploma hebben of bereid zijn dit te behalen.
Indien nodig verzorgt het Rode Kruis voor de
vrijwilligers ook een cursus didactiek.
Het Rode Kruis Utrecht Midden is op zoek
naar nieuwe lesgevers Jeugd-ehbo. Een
cursus Jeugd-ehbo voor groep 7 en groep 8
bestaat uit 20 lessen van één uur of 14 lessen
van anderhalf uur. Heeft u onder schooltijd
wat tijd over, heeft u een ehbo diploma of
bent u bereid deze te halen én vindt u het
leuk om kinderen iets belangrijks bij te brengen, neem dan nu contact op met het Rode
Kruis in Utrecht.
Meer weten of aanmelden als lesgever? Mail
naar jeugd@rodekruisutrechtmidden.nl of bel
Margreet Dijkstra-Vorderman, tel: 06-30739139.
Kijk ook eens op www.rodekruis.nl/utrecht

