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Huisarts Redeke neemt afscheid

“Het is tijd om wat anders te gaan doen. Ik
wil graag weer tijd hebben om te reizen, om
terug te gaan naar Malawi waar ik na mijn
studie een aantal jaren werkte. Het nieuwe
zorgstelsel, waarbij er door de overheid
concurrentie wordt gestimuleerd tussen
zorgverleners, past niet bij mij. De rol van
huisarts als spil van de eerstelijnszorg wordt
uitgekleed. Ik wil betrokken zijn bij mijn
patiënten, niet alleen een digitaal medicijnendossier bijhouden.”
zestig jaar geleden
De geschiedenis van de praktijk startte meer
dan zestig jaar geleden aan de van Swindenstraat nummer 4, waar de ouders van
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Liesbeth een huisartsenpraktijk hadden. Op
de eerste verdieping waren de wachtkamer
en de praktijkruimte, geïntegreerd in het
gezin.
“De hele dag was er spreekuur. We woonden er met vijf kinderen, en we hadden
altijd patiënten over de vloer. Er was geen
centrale verwarming, en ’s avonds kleedden wij ons om in de spreekkamer waar een
kleine kachel stond. Mijn ouders schreven
de recepten tijdens de koffie aan de huiskamertafel. Op een plankje achter de voordeur
kon men die recepten zelf afhalen, en op
een blocnote aan een touwtje schreef men
het verzoek tot een huisvisite.”
praktijk aan huis
Na een aantal jaren kocht de familie van
Swindenstraat nr. 6 erbij, waar de praktijk werd gehuisvest. De kinderen werden
steeds meer betrokken bij de dagelijkse
bezigheden.
“Voordat we gingen zwemmen gingen wij
kinderen vaak mee met visites rijden, tot
ik als zesjarige tegen een zieke zei: ‘Als de

koorts weg is mag je na één dag naar buiten’.” Liesbeth glimlacht. “Mijn moeder
liet ons vanaf toen in de auto wachten. Het
was de tijd vóór de pieper en de semafoon,
mensen kwamen gewoon naar ons huis. Ik
herinner me een zondagochtend, waarop er
ineens een vreemde man over onze auto hing
met een astma-aanval. Dat heeft wel indruk
gemaakt.”
einde van de redeke dynastie
Na het overlijden van haar vader associeerde
moeder haar praktijk met dokter Molijn.
Deze praktijk werd jaren later overgenomen
door Hans Kootte. Liesbeth sloot zich na een
paar jaar praktijk aan de Koningslaan aan
bij Hans Kootte en later kwam dokter Boutta
daarbij, die praktijk had in de Van Humboldtstraat. De drie huisartsen vestigden
zich (na een tip van Ben Romp) in het pand
van de voormalige Stafhorstzaak.
“Ik woon al jaren in Zuilen, en het is vreemd
om na al die jaren ook fysiek de wijk te verlaten. Het voelt als het einde van de Redeke dynastie. Sommige families zijn al dertig jaar
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Huisarts Liesbeth Redeke stopt met haar
werk zaamheden in Huisartsenpraktijk
Tuinwijk. Dit jaar wordt ze 65, en net
voor de grote veranderingen in het zorgstelsel zwaait ze af. Ik spreek haar tijdens
haar laatste werkdag, terwijl ze een start
maakt met het opruimen van dertig jaar
papieren archief.

bij mijn praktijk. Ik heb kinderen geboren
zien worden, mensen zien sterven. Ik wil
iedereen bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen en de prachtige brieven die ik
bij mijn afscheid heb gekregen. Het zal een
gek gevoel zijn om de sleutel daadwerkelijk
in te leveren.” br

WATERPOLO

Justin Bieber, zoveel mogelijk Uggs
verzamelen of halsbrekende skateboardtrucs perfectioneren? Wat houdt
jongeren in Votulast eigenlijk van de
straat? Of wat brengt ze misschien juist
óp straat? Wat laat ze van de daken
schreeuwen: “Dit is mijn ding!” Olmo
Mpho van Herwaarden houdt het sportief en gaat voor waterpolo.

Eh, Olmo Mpho?
“Ik ben in Botswana geboren, en mijn
ouders vonden het leuk om mij ook een
Afrikaanse naam te geven. Mpho betekent
cadeautje, of meer officieel ‘gift van god’. Ik
heb tot mijn derde in Botswana gewoond en
toen nog van mijn zesde tot mijn negende.
Mijn ouders gaven daar les, vandaar.”

Olmo is een 21-jarige student fysiotherapie
die met zijn ouders en broertje in de Van
der Mondestraat woont. Toen hij elf was
kwam hij in aanraking met waterpolo. “Ik
ging diplomazwemmen, en toen trainden
ze altijd in het bad naast ons. Toen dacht ik:
dat wil ik ook!” Waterpolo beviel zo goed
dat hij daarna nooit meer een andere sport
heeft geprobeerd. Inmiddels beoefent hij
waterpolo op het allerhoogste niveau. “Ik
kan er lekker mijn energie in kwijt en ben er
ook nog goed in: dat maakt het nóg leuker.”

Op je facebookpagina staat bij interesses:
‘vrouwen’… Ik mis waterpolo. Is waterpolo wel
stoer?
“Vrouwen? Dat heb ik daar niet zo bewust
op gezet hoor, dat kan ik me niet herinneren, hahaha! Staat er echt nergens waterpolo genoemd? Hmm, daar moet ik dan toch
eens wat aan gaan veranderen. Waterpolo is
zeker wel stoer! Je moet niet bang zijn voor
een stootje: tanden eruit, tik op je neus,
dat soort dingen. Wat dat betreft kun je het
goed vergelijken met rugby of ijshockey.
Mensen vinden het juist wel indrukwek-

kend, het staat volgens mij bekend als een
sport waar je ballen nog wel eens omgedraaid worden. En ook al was het niet stoer:
ik schaam me sowieso niet zo snel ergens
voor. Je bent wie je bent, en daar heeft
iedereen maar mee te leven toch?”

Gaat jong zijn en fanatiek sporten wel samen?
Jongeren willen toch vooral veel stappen, roken
en drinken?
“Ik was vannacht om vijf uur thuis van het
stappen, haha! Het zit niet in me om te
roken, maar drinken doe ik wel gewoon.
Dat gaat ook prima samen met sporten
hoor. Het hoort zelfs juist wel een beetje
bij waterpolo: na het trainen met zijn allen
de stad in om een biertje te drinken! Geen
enkel probleem.” fk

geen commune
In de gemeenschappelijke ruimte, de ‘Salon’,
word ik ontvangen door drie bestuursleden.
Geen commune dus? “Nee, bij ons staat de
privacy voorop. Ieder heeft zijn eigen voordeur met daarachter een ruime woonkamer,
twee slaapkamers, een keuken en een badkamer. Maar we zijn wel een woongroep en dat
betekent dat we gezamenlijke activiteiten
hebben en elkaar helpen.”
Gezamenlijke activiteiten: één koffieochtend
in de maand, een kaartavond en bijvoorbeeld
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Ruim een jaar geleden vierden de bewoners
het twintigjarig bestaan van hun woongroep.
Indertijd de eerste woongroep voor ouderen
in de stad Utrecht. Zij zitten in een complex
van de Stichting Studenten Huisvesting
(SSH), gebouwd met het oog op ouder worden: brede deuren waar zo nodig een rolstoel
doorheen kan, geen drempels en een lift, ook
al zijn er maar drie verdiepingen.

Dit jaar besteedt de Votulastkrant in een 6-delige rubriek aandacht aan duurzame
initiatieven in de wijk. In dit nummer: de deelauto.
Op oude foto’s van onze wijk valt direct op
dat er geen auto’s in het straatbeeld zijn.
Brede straten met veel groen, spelende
kinderen en fietsers. Dat is tegenwoordig wel
anders. De brede straten zijn smaller gemaakt
door parkeervakken en ook bomen moesten
hier voor wijken. Deze parkeervakken staan
vol met auto’s. En ongetwijfeld staan daar
auto’s tussen die nauwelijks gebruikt worden.
Een dure hobby voor de eigenaar, je betaalt
tenslotte ook voor de auto als je hem niet
gebruikt.
Voor juist deze eigenaren is er een perfecte
oplossing. Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt
heeft, staan er ook in Votulast sinds enkele
jaren bij enkele parkeervakken borden die
aangeven dat het vak gereserveerd is voor een
deelauto. Een noviteit is dat bij sommigen nu
ook een paal met een verlengsnoer staat. Deze
is bedoeld om een elektrische deelauto op te
laden. Dus dubbele duurzaamheid: een auto
delen waardoor het blik in de straat gereduceerd wordt, en elektrisch rijden, waardoor de schadelijke uitstoot in de stad sterk
verminderd wordt. En goed voor de portemonnee. Maar wie initieert deze initiatieven?
De auto’s die in deze vakken staan zijn van
Autodate en Greenwheels.

“Ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik steeds minder kilometers reed in
mijn eigen auto. Ik ga met de fiets naar mijn
werk en om nou alleen voor de boodschappen een auto te hebben vond ik een beetje
overdreven,” vertelt Frank de Rooij bij het
oplaadpunt aan het Willem van Noortplein.
De Peugeot iOn die Frank net geparkeerd
heeft wordt door het net nieuwe oplaadpunt
voorzien van groene stroom. Het oplaadpunt en de auto maken onderdeel uit van een
proef met als doel duurzame mobiliteit in

vitaal
Een paar bewoners zijn net in de zestig
maar de gemiddelde leeftijd is ruim 78.
De oudste bewoner wordt 92. “Mensen
worden hier oud. En de meesten zijn nog
erg vitaal. Maar natuurlijk eist ook ouder
worden bij enkelen van hen z’n tol. En dan
is het fijn wanneer medebewoners zorg
en aandacht hebben. Een boodschapje
doen, een keer mee naar het ziekenhuis.
En als iemand valt kunnen we hem of haar
helpen. En vooral aandacht is belangrijk:
even langs wippen, kijken en vragen hoe
het met de buurvrouw gaat.” Maar er is
wel een duidelijke grens. Wanneer iemand
hulp nodig heeft bij douchen en andere
verzorging, dan komt de thuiszorg.
verzilvering
We leven in een tijd van verzilvering, een
mooi woord voor vergrijzing. Maar het
is mede daardoor ook een tijd van steeds
hogere gezondheidskosten. En in een aantal gevallen ook van vereenzaming. Een
woongroep zoals deze - waarin mensen
zorg en aandacht voor elkaar hebben – is
een oplossing om de kosten binnen de
perken te houden. Een maatschappelijk
belang. Maar voor de mensen die er zelf
wonen is het vooral belangrijk dat zij er
plezier in hebben. En dat stralen deze
bewoners uit.
Voor meer informatie en eventuele aanmelding (u bent welkom vanaf 55 jaar, de
leeftijdsgrens is 69 jaar) kunt u contact
opnemen met Kees van der Kuip, telefoon:
06-46134592 of k.vder.kuip@x4all.nl. rh
de praktijk te stimuleren en wordt ondersteund met subsidie van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. De gemeente
Utrecht stimuleert elektrisch rijden en
autodelen om de luchtkwaliteit in de stad te
verbeteren.
Frank: “Ik vind het extra prettig dat deze
auto elektrisch is omdat ik vooral korte ritjes maak in en om de stad. Met een gewone
auto zijn die korte ritjes extra vervuilend
voor het milieu en slecht voor de auto. De
iOn zou het ruim 100 kilometer moeten
uithouden op een batterij maar zo ver hoef
ik vrijwel nooit te rijden.”
Deelauto’s vervullen een behoefte van
mensen die te weinig rijden voor een eigen
auto, verbeteren de luchtkwaliteit, en er is
minder ruimte nodig om al ons eigen blik te
parkeren, waardoor er meer ruimte komt
voor groen en de straten weer lekker breed
kunnen worden. hjb

Torteltuin is hersteld na inbraken

gebouw is niet op
“We hebben onderzocht of het mogelijk is
het gebouw om te vormen tot woningen
en eventueel winkels of horeca. Hoewel
het gebouw nog niet aan het einde van zijn
levensduur is, blijkt renovatie niet rendabel. Slopen is verstandiger, zelfs milieuvriendelijker. Het huidige gebouw heeft
een slecht energielabel: F. Het is goedkoper
om een nieuw, energiezuinig gebouw te
plaatsen dan het oude pand te isoleren. Het
pand is verder te breed voor wooneenheden. Die worden dan heel diep en dus veel
te donker. ”Ook de architectuur zit in de
weg. “Het vele beton aan de gevel maakt het
gebouw gehorig, een belangrijk nadeel zo
vlak bij het spoor en het vele verkeer. Om
aan wooneisen te voldoen zou de hele gevel
vervangen moeten worden en dat wordt
veel te duur. Eigenlijk is het gebouw in de
jaren tachtig niet flexibel genoeg ontworpen.” Waarschijnlijk zit het sloopadvies de
ontwikkeling van de plannen in de weg.
Gemeente noch Rijksgebouwendienst kan
zeggen wanneer er iets met het gebouw
gaat gebeuren. nvdh

Er zijn geen grote kapitalen gestolen, maar erg vervelend is het wel. Tot drie keer toe
is er ingebroken in de keet van speeltuin de Torteltuin en is de kleine kas leeggeroofd.
Leek het na de eerste keer in september nog een incident, inmiddels lijkt het erop dat
één persoon hier een vaste gewoonte van wil maken. En dat geeft een bijsmaak. De
Torteltuin aan de Kwartelstraat is namelijk een plek waar voor de kleintjes een onschuldige ‘Jip en Janneke’ –sfeer gekoesterd wordt, en daar is nu letterlijk inbreuk op
gepleegd.
In 1993 is de Torteltuin ontstaan door een
bewonersinitiatief, een stuk parkeerplaats
is ingeleverd om een speeltuin voor de
allerkleinsten te maken. Sindsdien is de
speeltuin verder ontwikkeld, is er een
stichting opgericht en wordt er steeds
verder geïnvesteerd in leuk en pedagogisch verantwoord speeltuig. Inmiddels is
de Torteltuin zo succesvol dat het aantal
verkochte jaarabonnementen rond de 600
ligt. Daarmee draait de Torteltuin financieel
goed en kan beheerder Jannie Wemmenhoven al sinds 2008 een betaalde werkplek
geboden worden. Ook krijgen goede doelen
een donatie, zoals vorig jaar het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor zitbankjes in
de speeltuin aldaar. De gemeente erkent
de bindende rol van de Torteltuin en geeft
actieve ondersteuning. De rest gebeurt door
vrijwilligers die zich met veel enthousiasme
voor de speeltuin inzetten. De Torteltuin is
echt van de bewoners.
ontdaan
Jannie en het bestuur zijn daarom wel
erg ontdaan door de inbraken, het voelt
alsof iemand al deze positieve investering
teniet heeft willen doen. Aan de politie en
gemeente hebben ze gelukkig continu een
goede partner, ook nu is alle steun verleend
voor het doen van de aangiften en bij de
installatie van de nieuwe inbraakwerende
rolluiken. De organisatie heeft nog meer
maatregelen genomen om inbraak te voorkomen, dus hopelijk is het nu de laatste
keer geweest.

leuke reacties
Via een mailing zijn de vaste bezoekers
op de hoogte gesteld van de inbraken. Het
bestuur had hier eerst twijfels over; in
hoeverre is het zinvol om ouders met dit
nieuws ‘lastig’ te vallen? Maar na de derde
keer is toch besloten om het wél te doen,
en achteraf is het bestuur daar ook blij
mee. Op de mailing zijn namelijk veel leuke
reacties binnengekomen, en dat steekt het
bestuur en vooral Jannie een groot hart
onder de riem! Door de inbraakwerende
maatregelen en mentale steun hebben ze nu
wel weer vertrouwen in een rustige toekomst voor de speeltuin.

oproep
En om die toekomst mooi vorm te geven wil
het bestuur via dit artikel graag een oproep
doen voor nieuwe bestuursleden. De kinderen van de huidige bestuursleden worden
namelijk groter, en daarmee groeien ook
de ouders uit hun Torteljasje. Het bestuur
zoekt een nieuwe penningmeester, en ook
mensen om op termijn de voorzitter en
aanstuurder van de beheerder op te volgen.
Daarnaast worden er ook vrijwilligers gezocht voor keetbeheer op de zaterdag. Dus
hierbij: mocht je zin en overdag tijd hebben
om in de meest sympathieke peuterspeeltuin van Utrecht actief te zijn, neem dan
contact op met voorzitter Maartje Lindeman op 06-17149001. Een mailtje kan ook,
naar Maartje@torteltuin.nl. ab
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...maar studenten
De Rijksgebouwendienst is samen met
de gemeente tot de conclusie gekomen
dat een andere bestemming logischer is:
wonen. De gemeente ziet een mogelijkheid
om – tegenover de studentenflats aan de
Van Lieflandlaan – studenten te huisvesten.
Maar daar is het gebouw eigenlijk ongeschikt voor. Thomas Metz: “Een kantoor
is geen woning. Aan een kantoorgebouw
worden heel andere eisen gesteld dan aan
een huis. Het vraagt teveel om het gebouw
van de Belastingdienst te transformeren tot
wooneenheden.”
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Achttien ouderen leven samen in een woongroep aan het Willem van Abcoudeplein
15 t/m 17 E. Samen leven? “Sommige mensen denken dat het een soort commune is,”
zegt één van de bewoners, “maar dat is het niet, hoor.” Hoe ziet het er dan wel uit?
Een verhaal over ouderen die elkaar steunen, zoekend naar een balans tussen vrijheid
en verbinding. En samen plezier hebben.

Het Centraal Belastingkantoor Utrecht was
sinds 1981 gehuisvest aan de kop van de
Talmalaan. Het kantoor is met 56 meter het
hoogste gebouw in onze wijk en met zijn
omvang misschien ook wel het grootste.
Nu de Belastingdienst verhuisd is, moet
er een nieuwe bestemming voor worden
gezocht. De eigenaar van het pand, de
Rijksgebouwendienst, heeft een jaar geleden een onderzoek laten uitvoeren naar de
mogelijkheden van het pand en de locatie.
Daaruit bleek dat het niet aannemelijk is
dat er een nieuwe huurder wordt gevonden. Het gebouw is te groot en staat op de
verkeerde plek.

geen kantoren...
Het onderzoek is uitgevoerd door dhv, een
architectenbureau. Eén van de onderzoekers was Thomas Metz. Hij onderzocht of
het gebouw aangepast kon worden voor
een nieuwe bestemming. “Het gebouw is
erg geschikt als kantoor voor één huurder.
Een heel groot bedrijf of een overheidsdienst. Als er meerdere huurders gebruik
van zouden moeten maken, dan zijn er veel
kostbare aanpassingen nodig. Maar eigenlijk is daar de locatie niet gunstig genoeg
voor. Utrecht heeft erg veel kantoorruimte
en de locatie aan de Gerbrandystraat is geen
a-locatie. Te ver af van een station of snel-

weg. Het is niet aannemelijk dat er op deze
plaats genoeg huurders komen voor al die
kantoorruimte.”
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In vrijheid verbonden:
samen ouder worden

De Belastingdienst heeft onze wijk al verlaten, nu lijkt ook het pand zelf zijn langste
tijd te hebben gehad. Het voormalige belastingkantoor aan de Gerbrandystraat wordt
waarschijnlijk gesloopt om plaats te maken voor een nieuw flatgebouw. Waarom
wordt een gebouw van net dertig jaar oud al weer gesloopt?
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Belastingkantoor heeft zijn langste tijd gehad

in 2

wijkverhalen

samen Sinterklaas vieren. Voor wie er zin
in heeft maar de meesten komen graag.
Ook is er regelmatig een bewonersbijeenkomst waarbij ze gemeenschappelijke
belangen bespreken. Zijn er reparaties
in huis nodig? Zijn er speciale wensen
van de woongroep? Pas hebben ze een
aanvraag gedaan bij de SSH voor een
keukenblok om af en toe gezamenlijk te
kunnen koken. Eén van de bewoners wil
een compliment kwijt: “De SSH is een
uitstekende verhuurder. Mankementen
worden snel verholpen en voor ons jubileum hebben we een leuke bijdrage gehad
om dat te vieren.”
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In de ladder staan wijkactiviteiten die in
februari en maart plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt eind maart.
Organiseert u in april of mei een buurtactiviteit? Laat het ons vóór 29 februari
weten, dan nemen we een aankondiging
op in de volgende agenda.

Een buurtbewoner met een bijzonder
verhaal krijgt een metamorfose door
Servaas Hair + Beauty. Deze keer:
Marjolijn Duermeijer.

Alle beweging en activiteit moet met beleid: “Ik kan maximaal twee boodschappentasjes met anderhalve kilo dragen. Met het
openbaar vervoer reizen kan ook niet.”

kopij
Nummer 2 van 2012 verschijnt eind
maart. Deadline voor het indienen van
ideeën of activiteiten is 29 februari.
redactieadres
Votulastkrant
p.a. Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 ea Utrecht
e info@votulastkrant.nl
w www.votulastkrant.nl
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De krant ligt ook bij de buurtcentra
en de bibliotheek.
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Van de ene op de andere dag lag haar net
gestarte bedrijf ‘Marjolijn Communiceert’
stil. Ook de kappersopleiding die ze daarnaast volgt (een jeugddroom die ze waarmaakt), werd noodgedwongen gestopt.
“In eerste instantie is de pijn verkeerd ingeschat, men dacht dat ik zwaargekneusde
wervels had. Na acht pijnlijke weken is
gelukkig de juiste diagnose gesteld en werd
ik doorverwezen naar het rugcentrum. Ik
ben nog steeds aan het revalideren. Elke
dag wandel ik een stukje. In het begin werd
ik ingehaald door oude dames met een rollator.”
Mensen om haar heen roemen haar optimisme. “Aan de ene kant is er natuurlijk
de pijn en het verdriet, aan de andere kant
was ik ook blij met de creatieve time-out.
Ik bekijk de zaken vanaf een afstandje en
doe weer nieuwe ideeën op. Er is even geen
werkstress en ik heb nu veel contact met
familie en vrienden.”
Het herstel gaat goed. “Tot december was
het overleven, ik had echt het gevoel dat ik

m

mdv

vd

m

mdv

Met een groot roze kussen onder haar arm
komt Marjolijn de kapperszaak binnen. “Op
negentig procent van de stoelen kan ik nog
niet gewoon zitten,” legt ze uit.
Vorig jaar augustus viel ze ongelukkig bij
het wakeboarden en brak haar rug. “Ik
deed al veel boardsporten zoals golfsurfen
en snowboarden. Met wakeboarden word
je aan een lijn door het water getrokken.”
Het wakeboarden ging meteen heel goed,
en Marjolijn probeerde een board voor gevorderden. Ze viel en hield het touw te lang
vast waardoor ze naar achter dubbelklapte
en een wervel brak.

in een cocon zat.” Nu begint Marjolijn weer
iets verder om zich heen te kijken en plannen te maken. “Ik ga weer aan de slag met
communicatie en wil daarnaast freelance
aan de slag als kapper. Knippen op evenementen bijvoorbeeld.” Om dit nieuwe begin
te vieren reageerde Marjolijn op de oproep
in de Votulastkrant. “Normaal ben ik niet
zo van mezelf opgeven, maar nu dacht ik: ik
heb het verdiend!”
Kapster Karlyn neemt het haar van Marjolijn onder handen. Marjon Servaas doet de
make-up. De behandeling komt op een perfect tijdstip: drie dagen na de metamorfose
heeft Marjolijn na de moeilijke periode voor
het eerst weer een afspraak met een opdrachtgever. Hoe het gesprek ook verloopt;
aan haar verschijning zal het niet liggen!
mv
Een uitgebreid verslag van de metamorfose
zelf vindt u op www.servaashairandcare.nl
Weet u ook iemand die in het zonnetje gezet mag
worden of een steuntje in de rug verdient?
Laat het ons weten via info@votulastkrant.nl

Solidariteit: broodnodig!
‘Samen bereik je meer dan alleen’ is een belangrijk motto van de Vereniging Solidair,
vertelt André Jonkers, bestuurslid van deze
vereniging gevestigd aan de Lauwerecht 55.
Hoe kun je economie bedrijven waarin de
focus niet ligt op het behalen van maximale
winst? En waarin je zowel goed voor elkaar
zorgt als voor de wereld? De Vereniging
Solidair heeft op deze vragen een antwoord
gevonden door een netwerk van bedrijven
te vormen die werken volgens deze principes. Hoe werkt het? Door als bedrijf(je)
lid te worden van de vereniging breid je je
contacten met gelijkgezinde bedrijven uit,
en vergroot je je kans op opdrachten. Het
deel van de bedrijfswinst dat je afdraagt aan
de vereniging wordt geïnvesteerd in nieuwe
initiatieven.
Jonkers vertelt enthousiast over een aantal
van deze initiatieven. Zes jaar geleden is het
Broodfonds ontwikkeld. Voor zzp’ers is het
afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vrijwel onbetaalbaar. Als je nu
met een groepje zzp’ers die je goed kent,
afspreekt dat ieder maandelijks een bedrag
apart zet, kun je zonder tussenkomst van
provisie-slurpende instanties elkaar bij

ziekte geld uitkeren. Het Broodfonds in
Utrecht loopt zo goed dat het ook in andere
steden wordt georganiseerd.
Een al langer bestaand project is het
huisvesten van groepen mensen die weinig
kansen hebben. Psychiatrische patiënten
die anders op straat zouden leven, vrouwen
zonder papieren die even respijt nodig hebben. Ze wonen in panden die beschikbaar
gesteld zijn door de Vereniging Solidair en
worden door maatschappelijke organisaties
opgevangen. De panden zijn deels een erfenis uit de tijd dat het nog mogelijk was om
te kraken.
De oorsprong van de vereniging is dan ook
verbonden aan de krakersbeweging: een
deel van de krakers had er genoeg van alleen
maar te trappen tegen de gevestigde orde.
Zij wilden laten zien dat het ook anders
kan, door het zelf anders te doen. Inmiddels
bestaat de Vereniging al 38 jaar en telt ze
150 leden. Springlevend dus! Ik denk dat de
mensen van Occupy eens een kijkje op de
website moeten nemen. En u ook natuurlijk. sm
www.solidair.nl

Dementerenden in de wijk willen graag
bezoek!
We weten het allemaal: het aantal ouderen en
daarmee het aantal dementerenden neemt
toe, ook bij ons in de buurt. Daarom zoekt de
Bezoekdienst voor Dementerende Ouderen
van Stichting Stade nieuwe dementievrijwilligers.
Een dementievrijwilliger gaat 1 keer per week
of 2 weken ongeveer een uurtje op bezoek
bij een dementerende; voor een praatje, een
wandeling, een spelletje of om er gewoon te
zijn. De dementerende is blij met jouw speciale aandacht, de mantelzorger heeft even tijd
voor zichzelf.
Ben jij een nieuwsgierig en vriendelijk mens?
Sta je open voor iemand die net wat anders
is?
Word dementievrijwilliger en ontmoet iemand in de wijk, die je anders misschien niet
had leren kennen. Je doet levenservaring op
en je leert jezelf van een andere kant kennen.
Interesse? Als wijkbewoner vertel ik je graag
meer over het vrijwilligerswerk: Andrea Lehr,
Bezoekdienst Dementerenden, Stichting
Stade, tel. 030-2361742 / a.lehr@stichtingstade.nl

Votulast-band zoekt toetsenist en zangeres
Uit de startblokken komende Votulast-band
zoekt toetsenist en zangeres zo tussen de 30
en de 40 jaar om de bezetting te completeren
(drums, bas, gitaar & sax reeds aanwezig).
Wij spelen alle (pop)muziek die we leuk vinden, geen formule - alles mag.
Ambitie: wereldberoemd in eigen buurt.
Band bestaat uit een leuke mix van talent,
ervaring en enthousiasme & gezelligheid.
E-mail tnvdmeer@zonnet.nl voor meer informatie en misschien een keer meespelen.

Het Neus Project in de Staatsliedenbuurt
GS2, een cultuur initiatief in de wijk, bestaande uit: Stichting Kunstlicht op Straat
(KOS) & Stichting Het Kaasschaafcollectief
(KSC) presenteren Het Neus Project.
In Het Neus Project staat diversiteit centraal.
Bewoners uit de wijk dragen bij aan een gezamenlijk kunstwerk genaamd: ‘Alle neuzen
dezelfde kant op’.
Heeft u een neus voor kunst in uw wijk? Mail
dan een foto van uw neus of die van de hond,
de auto, de buurman naar info@destaatsliedenbuurt.nl.
Ook de kinderen uit de wijk gaan aan de slag
met het kunstwerk tijdens creatieve workshops. ‘Alle Neuzen Dezelfde Kant Op’ wordt
in het voorjaar van 2012 onthuld. Dit zal
gepaard gaan met een feestelijke opening en
de uitreiking van het prachtige fotoboek met
de titel: ‘Thuis in de Staatsliedenbuurt’. Kijk
voor meer informatie op: www.destaatsliedenbuurt.nl

