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Een station in het Griftpark

fantasievol
De bewoners van Noordoost zijn creatief.
Sommigen laten hun fantasie de vrije loop.
Zoals de indiener van een idee over het
Griftpark. Die wil in het Griftpark een ondergronds uitgaanscentrum en winkelcentrum aanleggen. Met een station erbij; het
Griftparkstation.
Andere ideeën zijn bescheidener. In verband
met veiligheid zijn er verscheidene voorstellen gedaan, bijvoorbeeld voor zebrapaden
bij de oversteek Willem van Noort/Van
Humboldtstraat en voor een tunnel onder
de Kardinaal de Jongweg. Weer een ander
wil een lopende band van Tuindorp-Oost
naar de binnenstad als alternatief voor het
openbaar vervoer.

gratis appels en peren
Ook op het gebied van groen en duurzaamheid hebben bewoners allerlei ideeën
uitgebroed. Zo wil de een dat de daken op
de bushokjes ‘groen’ worden (beplant dus).
Een ander kiest voor een windmolen in het
Griftpark en weer een ander dat nieuwe
bomen in het openbare groen fruitbomen
worden. Gratis appels en peren! Dit laatste idee sluit aan bij een andere suggestie,
namelijk om ‘eetbare’ plantsoenen aan te
leggen. En een sportieveling wil graag een
fitnessroute door Noordoost.
en nu?
Onlangs zijn de resultaten van de wijkraadpleging gepresenteerd in Griftsteede. Daar
waren onder andere Ab Kools, de voorzitter
van de wijkraad, en Jeroen Kreijkamp, de
wijkwethouder. Een levendige presentatie
van een selectie uit ongeveer zestig ideeën.
Maar wat gebeurt ermee? Ab Kools: “Op de
eerstkomende vergadering van de wijkraad
gaan we alle ideeën tegen het licht houden. Dan kan het goed zijn dat we al acties
gaan ondernemen om ideeën die op korte
termijn uitvoerbaar zijn aan te kaarten bij
de gemeentelijke diensten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn met suggesties om
veilige oversteekplaatsen te creëren. Daar-
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Justin Bieber, zoveel mogelijk Uggs
verzamelen of halsbrekende skateboard-trucs 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!” Deze
keer de achttienjarige atlete Laura
Mulder. Laura beoefent een technisch
moeilijk onderdeel: de hinkstapsprong.
Laura: “Mijn trainer heeft er vertrouwen
in dat ik volgend jaar tot de top 5 van
Nederland kan behoren. Daar ga ik alles
voor doen én laten. Op één ding na: ik
blijf wel hoge hakken dragen.”
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Snelle levertijden
Niet goed geld terug
Geen verzendkosten

Kleurvast
Geurloos
Latex inkt technologie
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Hoe kunnen we de wijk leuker, veiliger
en groener maken? Roept u maar! Dat
was vrij vertaald de vraag van de wijkraadpleging onder de bewoners van
Noordoost. Deze wijkraadpleging is
georganiseerd door de wijkraad Utrecht
Noordoost, een groep actief betrokken
burgers die hart hebben voor hun wijk
en opkomen voor de belangen van de
bewoners en ondernemers. Wat is er uit
de raadpleging gekomen en wat gebeurt
er met alle ideeën?

naast zijn er ideeën die veel meer tijd kosten.
Die willen we een plek geven in een visieplan
2013-2020. Wie geïnteresseerd is hoe het
allemaal gaat lopen: we zullen op de website
(www.wijkraadnoordoost.nl) de buurtbewoners op de hoogte houden.”
van 70 naar 50
Tijdens de presentatie was er ook aandacht
voor een advies van de wijkraad dat losstond
van de wijkraadpleging. De Kardinaal de
Jongweg waar 70 kilometer per uur gereden
mag worden zorgt voor veel luchtvervuiling.

Laura: “Al vanaf groep acht sport ik bij
atletiekvereniging Hellas. In het begin deed
ik - net als iedereen - alle disciplines. Het
bleek dat de onderdelen waarbij een goede
coördinatie belangrijk is, me goed liggen en
vanaf mijn zestiende heb ik me gespecialiseerd in de hinkstapsprong. En met succes:
ik ben bij het Nederlands kampioenschap
voor junioren al een keer derde geworden.”
de top
De hinkstapsprong is een zwaar onderdeel
van de atletiek. “Het is technisch moeilijk,
maar er is ook kracht voor nodig. De afzet
en landing - en dat drie keer - belasten je lichaam erg, dus er is ook grote kans op blessures. Ik heb de afgelopen maanden veel
minder getraind om overbelasting te voorkomen. Inmiddels train ik weer vijf keer
in de week, met het oog op het komende
wedstrijdseizoen. Mijn persoonlijk record is
nu 11 meter. Als ik op 12 meter kom, dan behoor ik bij de senioren tot de top. Om daar
te komen moet ieder van de drie onderdelen

De wijkraad adviseert om de snelheid
terug te brengen naar 50 kilometer per uur.
Wethouder Kreijkamp vertelde dat het college dat advies zeer serieus neemt en gaat
onderzoeken of het haalbaar is en het gewenste resultaat oplevert. De kans dat daar
binnen afzienbare tijd minder hard gereden
mag worden lijkt in ieder geval groter dan
dat er een station in het Griftpark komt. rh

met dertig centimeter vooruit. In gelijke
porties dus, want de hinkstapsprong moet
eigenlijk één vloeiend geheel zijn.”
geen feestjes
Laura zit op het gymnasium en doet dit jaar
eindexamen. “Maar voor mij geen eindexamenfeestjes. Al het weekend na mijn laatste
examen is er een belangrijke wedstrijd en
in de weken daarna ook. Als mijn klasgenoten naar een Grieks eiland vertrekken, is
de belangrijkste wedstrijd van het jaar. In
de aanloop naar die wedstrijden kan ik niet
gaan feesten en ook geen alcohol drinken.
Alcohol breekt sowieso veel te erg af wat ik
net met veel moeite heb opgebouwd. Dat
drink ik dus nooit. Nou ja, af en toe wel.
En ik ga eigenlijk te laat slapen. Daarom
voel ik me vaak moe en kan ik op de gekste
momenten slapen. Van mijn vorige trainer
mocht ik eigenlijk ook niet op hoge hakken
lopen omdat dat de spieren te erg belast.
Maar dat gaat me te ver; mijn hakken blijf ik
dragen.” nvdh

40 Jaar Café Fokus
In de Koekoekstraat zit de enige ‘bruine kroeg’ van de Vogelenbuurt. Café Fokus, met
een ‘k’, zit daar al 40 jaar. Bea Brakkee is bijna 30 jaar eigenaar van het café. “Ik ben
bij de vorige eigenaar begonnen, als werknemer, en heb het café op een gegeven moment van hem overgenomen. Hij heeft de naam Fokus bedacht. Fokus in de zin van:
een plaats waar mensen samenkomen.”
Bea zat van oorsprong in de zorg, kinderverzorging en jeugdverzorging, en ze wilde
maatschappelijk werkster worden. Ooit is
zij ter vervanging van een zieke barman bij
Fokus achter de bar beland, en de rest is
geschiedenis. “Nu en dan roepen de klanten
dat ik alsnog maatschappelijk werker ben
geworden, maar dan hier in het café,” vertelt
Bea met een lach.

“In het begin waren we ook nog overdag open.
Hier omheen zaten allemaal scholen, zoals de
Etaleurschool hier achter. De leerlingen kwamen hier in de pauze een kopje koffie doen,
en de leraren kwamen dan ook nog wel eens
een borreltje drinken. Langzamerhand is dat
verschoven. De scholen gingen weg, de straat
verloor haar winkels, bedrijven trokken uit de
wijk en daardoor gingen we steeds later open.”

Ziet u ook elke dag rond hetzelfde uur die mevrouw met haar hond langs uw huis lopen? Binnenkort zal het ritme eruit zijn. Expres. Dan start het project ‘Waaks!’; een
nieuw project om de veiligheid te vergroten. Tot de instanties die aan veiligheid werken behoren de gemeente, de politie, Cumulus Welzijn, het jongerenwerk, en de woningcorporaties. Zelfs particulieren helpen: ondernemers uit de wijk, en binnenkort
dus ook de hondenbezitters.
Op wijkbureau Noordoost vertellen gebiedsmanager Veiligheid, Jacotien Visser,
en wijkagent Mark van Dorssen enthousiast
hoe zij werken aan het terugdringen van
criminaliteit in onze wijk. Vergeleken met
de gemiddelde Utrechtse cijfers, komt Votulast er niet goed van af. Geweldsdelicten
komen net zoveel voor als in de rest van de
stad, maar autokraken en woninginbraken
zijn er bijna twee keer zo vaak. Ook is er
meer jongerenoverlast. De totale geregistreerde criminaliteit neemt overigens af,
zowel in heel Utrecht (met 27 procent sinds
2006) als in Votulast (met 16 procent). Dit
zie je ook terug in de cijfers over hoe wij ons
als bewoners voelen: steeds veiliger.
lik op stuk
Om jongerenoverlast terug te dringen, worden de (meestal) jongens die aan de rand
van een criminele groep hangen geholpen
met scholing, stageplaatsen en werk. Bij
de jongeren uit de harde kern, die niet
bereid zijn gebleken hun leven te beteren,
wordt een lik-op-stuk-beleid gevoerd. De
drie wijkagenten, Mark van Dorssen, Jamal
Oulad-Eddib en Tim Breman, staan in nauw
contact met deze groepen.
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dna-project
Een project tegen woninginbraken is het
synthetische DNA-project. Misschien heeft
u hier zelf ook aan meegedaan. Met een
onzichtbare vloeistof met microchip kunt
u uw flatscreen of favoriete diamanten
broche merken. De politie kan ze zo altijd
tot u herleiden. En de sticker op uw raam,
waarop staat dat u aan het project meedoet,
zorgt er hopelijk voor dat de potentiële dief
een ander huis zoekt. Evaluatie volgt.
buit eruit
Om het aantal autokraken te verminderen
hangen op steeds meer plekken de bordjes
‘Buit eruit’. Dieven zijn helaas creatief in
het bereiken van hun doel. Op de zwarte
markt zijn ingebouwde navigatiesystemen
momenteel veel waard. Zo’n systeem kunt
u natuurlijk niet even uit uw auto halen
als u een boodschapje gaat doen. Maar laat
die laptop in hemelsnaam niet in uw auto
liggen!
boeven-uurtjes
Nu terug naar het project ‘Waaks!’ Het idee
erachter is dat hondenbezitters extra ogen
en oren zijn voor de politie, en contact met
hen opnemen bij onraad. Hondenbezitters
lopen immers ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds
laat op straat, typische boeven-uurtjes.

getest door o
10

..........................

De ogen en oren van de buurt

in 2
0

wijkverhalen

Bea loopt naar buiten en we kijken de Koekoekstraat in. “Daar zaten vroeger allemaal winkels en zo. De Koekoekstraat was
een drukke winkelstraat. Er zat een slager,
een verfhandel, groenteboer, sigarenhandel, enzovoort, alles wat een buurt nodig
heeft. De tram kwam er zelfs nog doorheen met twee lijnen.” Ze wijst omhoog
naar een punt op de gevel waar op diverse
plaatsen op de muur de bevestigingspunten van de elektrische leidingen voor de
trams nog te zien zijn.
Weer naar binnen lopend valt een plastic
dakgoot op die hoog aan de muur hangt.
“Die is voor het bierglijden,” zegt Bea. “De
tweede zaterdag van november organiseren we het bierglijden. Die dakgoot
van vijf meter wordt op de bar gelegd en
spiegelglad gemaakt. Het is de bedoeling om een vol glas bier van de ene kant
naar de andere te glijden. Wie het verst
komt zonder dat het glas eraf valt wint.
Er wordt in rondes gespeeld, als een soort
afvalkoers. De winnaar komt met naam
op de beker te staan die hier in het café
staat.” Ze laat foto’s zien van een stampvol
café met mooi uitgedoste deelnemers.
“Ook op Koninginnedag is het zo vol. Dat
is de enige dag dat de klanten mij Beatrix
mogen noemen,” zegt Bea. “Dat is dan één
grote reünie. Want veel klanten die in de
loop van de tijd uit de wijk verhuisd zijn
komen hier dan een biertje drinken.”
In 2007 is er een nieuwe bar in het café gekomen. “De bar was al een tijdje aan vervanging toe en daar hadden we het zo over
op een avond. Bleek één van de klanten,
Peter, in de scheepsbouw te werken. Die
heeft uiteindelijk een mooie nieuwe bar
voor het café gemaakt.” Aan de nieuwe
lange bar in Fokus is het goed toeven. De
enige bruine kroeg van de Vogelenbuurt?
Nee, misschien zelfs wel van heel Votulast. hjb

Maar dan staat u daar zelf een keer op de
hoek een sigaretje te roken, ongeschoren, in
trainingspak, petje op. Dan wilt u natuurlijk niet dat een opgeroepen agent ineens
voor uw snufferd staat. Daarom is training
van hondenbezitters belangrijk: in mei
wordt een informatieavond gehouden. Wat
is verdacht? Wanneer moet je alarmnummer 112 bellen, wanneer 0900-8844? Ook het
nut van het variëren van het hondenuitlaatrondje zal aan bod komen. Dieven zijn niet
dom: als iemand de hond altijd op dezelfde
tijd via dezelfde route uitlaat, weten ze waar
ze niet moeten gaan inbreken. sm
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uw vakman in votulast
een milieubewuste onderneming
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eens iets verrassends op tafel wil zetten kan
ook eens brandnetelsoep of paardenbloemmarmelade proberen.”

Dit jaar besteedt de Votulastkrant in een 6-delige rubriek aandacht aan duurzame initiatieven in de wijk. In dit nummer: Eet de wijk op met Pluk de Stad.
Zin in een lekker hapje? Ga eens een keer niet
naar de supermarkt maar loop een rondje
door de wijk en pluk het lekkers wat in de
stad groeit. Onze wijk staat namelijk vol met
fruit- en notenbomen en eetbare planten.
Alleen herkennen de meeste mensen deze
niet, of weten ze niet hoe ze deze kunnen
eten. Daar wil Pluk de Stad verandering in
brengen.
stoofperen
Initiatiefneemster Elma Roelvink is opgegroeid in de Vogelenbuurt. Ze weet nog
goed hoe ze tweeënhalf jaar geleden door de
Kwartelstraat fietste en ineens vier stoofperenbomen zag. “Ik was verbaasd dat er zulke
prachtige perenbomen groeiden, zomaar
midden in de stad. Ik had dat graag eerder
geweten, want ik heb erg genoten van de
stoofperen van de boom. Daarna ben ik gaan
kijken of er meer eetbare planten groeiden
in de stad. Ik kwam erachter dat er veel te
vinden was; bramen, hazelnoten, vlierbessen,
kersen, noem maar op. Daar wilde ik meer
mee doen.”
pluk de stad
“Als onderdeel van mijn afstudeerproject
op de Design Academy heb ik de website
plukdestad.nl ontwikkeld. Met de website wil
ik mensen laten zien dat hun eigen omgeving
meer biedt dan op het eerste gezicht lijkt.
Mensen kunnen kijken welke eetbare planten
in hun eigen wijk groeien en wanneer je deze
kunt plukken. Heb je eenmaal iets lekkers

geplukt, dan kun je per plant zoeken naar
recepten.”
vlierbloesemlimonade
Elma heeft zo haar eigen favorieten. “Voor
mij zijn de stoofperen uit de Kwartelstraat
natuurlijk bijzonder en die zijn ook heel erg
lekker. Verder hou ik erg van vlierbloesems. Je
kunt limonade maken van de bloemen, maar
je kunt ze ook in een deegje frituren. En wie

appels uit je straat
Vanaf het eerste begin is Pluk de Stad een
groot succes. Heel veel vrijwilligers doen
mee aan Pluk de Stad. “Het is heel leuk
om te zien dat mensen om verschillende
redenen meedoen. Sommigen doen het echt
om meer lokaal te eten of om meer bewust
te zijn wat er per seizoen groeit. Maar de
meeste mensen vinden het simpelweg
heel lekker. En zeg nu zelf, het is toch ook
gewoon ontzettend leuk om de appels van
de boom uit je straat op te eten?”
mt
Op www.votulastkrant.nl kun je de lievelingsrecepten van Elma Roelvink vinden. Wil je
plukplaatsen of bijzondere recepten doorgeven,
ga dan naar www.plukdestad.nl.

Huisconcert in Tuinwijk
Een klassiek concert, zomaar, op een zondagmiddag in een woonkamer in Tuinwijk.
Bij de Spaanse pianiste Carol Ruiz Gandía in de B.F. Suermanstraat kun je het meemaken.
De Spaanse Carol (32) woont bijna zeven
jaar in Utrecht. Ze kwam vanuit Barcelona
naar Nederland om hier aan de HKU klassieke piano te studeren bij de leraar Alan
Weiss. Nu is ze pianolerares. In Utrecht
kwam Carol in aanraking met het fenomeen
huisconcerten. “Ik speelde concerten bij een
vriendin thuis. Dat vond ik een bijzondere
ervaring, de mensen zijn heel dichtbij. Als
muzikant voel je de aandacht van je publiek
echt. Dat geeft extra druk, maar omdat er
een vriendelijke, relaxte sfeer hangt, niet
dat serieuze van een concertzaal, vind ik
het heel leuk om te doen.” In Spanje had
Carol nooit een huisconcert meegemaakt.
“Daar blijft niemand binnen. Maar hier is
er al een lange traditie van huisconcerten,
Vermeer heeft ze zelfs geschilderd. Ik vind
het heel mooi, dat mensen samenkomen
voor muziek.”
klapstoelen
Wie bij Carol een concert komt bijwonen,
zit met een stuk of twintig andere bezoekers op klapstoelen in haar woonkamer. Een
handige schuifwand maakt de kleine kamer
voor de gelegenheid in een handomdraai
twee keer zo groot. “Kijk,” zegt Carol, terwijl ze naast de vleugel gaat staan, die een
flink deel van de kamer in beslag neemt, “de
muzikanten staan hier, en het publiek zit
er vlakbij. Je kunt hier de muzikanten bijna
aanraken, je kunt met ze praten.”
eerste rang
Voor twaalf euro zit je altijd eerste rang. “Ik
verdien zelf niks aan de concerten. Maar ik
vind dat je muzikanten die komen optreden, moet betalen,” legt Carol uit. “Zij studeren acht uur per dag, een á twee jaar lang

op een stuk. Dat beseffen veel mensen niet.”
Carol vindt dat je die moeite moet belonen.
“Het leven van een muzikant is duur. Je instrument is duur, en dan nog de reparaties,
het stemmen… Ik vind het belangrijk dat de
muzikanten geld krijgen voor hun werk.”
dichterbij
Eén keer in de twee maanden stelt Carol
haar woonkamer ter beschikking als miniconcertzaal. “Ik wil muzikanten een plek
geven om te spelen en tegelijk mijn buurtgenoten laten weten hoe belangrijk muziek
is. Met mijn concerten wil ik mijn buurtge-

noten letterlijk dichter bij de muziek laten
komen. Ik noem mijn concerten Tuinwijk
huisconcerten omdat ik het belangrijk vind
dat hier in de buurt activiteiten zijn. Dat je
niet altijd naar het centrum hoeft, en dat
je hier niet alleen maar woont. Ik heb soms
het gevoel dat de mensen een beetje vergeten zijn dat samen in een buurt wonen, de
sfeer op straat, dat dat ook belangrijk is. Als
je de maatschappij wilt veranderen, kun je
maar een klein ding doen. Dit is wat ik doe.”
ook een huisconcert?
Wil je ook een huisconcert meemaken?
Op zondag 24 juni om 15.00 uur speelt
Carol zelf met saxofoniste Miriam Dirr een
zomerconcert van klassieke stukken met
Latijnse ritmes, zoals een tango van Piazzola, om in de zomerse sfeer te komen. De
sangría staat klaar. Graag van tevoren reserveren, zie http://tuinwijkhuisconcertserie.
blogspot.com mm
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Een buurtbewoner met een bijzonder
verhaal krijgt een metamorfose door
Servaas Hair + Beauty. Deze keer neemt
de David van Tongeren (44) uit de B.F.
Suermanstraat plaats in de stoel. Hij
hielp de uitgeprocedeerde asielzoeker
Etienne Diouf aan een bus, zodat hij
daarmee zijn boterham kan verdienen
in zijn land van herkomst. David reed de
bus helemaal naar Senegal.
Het ging allemaal niet makkelijk, vertelt
David, terwijl hij in de kappersstoel zit.
‘Eventjes’ een bus naar Senegal rijden, en
hem daar vervolgens achterlaten is er niet
bij. Door alle woestijnrally’s in het verleden
waarbij auto’s als oud schroot in Afrika
achterbleven, is men tegenwoordig huiverig met het toelaten van automobilisten.
Maar David en een vriend zijn - met behulp
van vooraf aangeschafte cadeautjes - alle
politieposten en douanes met succes gepasseerd. Én ze hebben de stroperige bureaucratie in het land overwonnen: de bus is
zo goed als overgedragen aan Etienne. De
geschonken bus geeft hem de mogelijkheid om toeristen rond te rijden en allerlei
hand-en spandiensten te verrichten.
David gaat deze metamorfose voor een
nieuwe frisse look. Niet omdat hij het roer
om wil gooien in zijn leven, maar juist om
te vieren dat hij de goede richting is ingeslagen. Hij is drie jaar geleden voor zichzelf begonnen, en dat geeft hem eindelijk
vrijheid. Om zomaar naar Senegal te rijden
bijvoorbeeld. Maar eigenlijk doet hij dit
vooral voor Etienne en zijn bedrijfje. Want
het hebben van een eigen onderneming is
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In de ladder staan wijkactiviteiten die in
mei en juni plaatsvinden. De volgende
wijkkrant verschijnt eind juni. Organiseert u in juli, augustus of september een
buurtactiviteit? Laat het ons vóór 30 mei
weten, dan nemen we een aankondiging
op in de volgende agenda.

helemaal nieuw voor de Senegalees. David
staat hem bij met raad en daad. “Etienne is
een geweldige jongen. Doordat hij een tijd
in Nederland heeft gewoond spreekt hij de
taal. Hij is betrouwbaar en kan alles voor
je regelen. Ook al wil je hem alleen inhuren
om je van het vliegveld te halen: dat is ook
prima. Senegal is zo’n mooi land, maar door
de recente machtswisseling lijkt het of de
toeristen wegblijven. Mensen uit onze wijk
zijn echter van een bepaald slag: ik vind
het mensen die wat vaker van de gebaande
paden durven af te wijken, avontuurlijker.
Dus misschien dat er mensen zijn die nu
besluiten om in plaats van Italië eens naar
Senegal te gaan!
David wordt eerst geschoren door kapper
Henk. Henk heeft overigens nog maar vijf

klanten in zijn klantenbestand die hiervoor
komen. “In Marokko zag ik overal nog scherende kappers!” lacht David. Daarna wordt
het haar van David lekker kort geknipt,
zodat het voller oogt. En voor een vrolijk
zomers effect worden er blonde plukjes
aangebracht. Alsof hij net uit de Senegalese
zon komt! Van ruige avonturier naar gladgeschoren zakenman. fk
Een uitgebreider verslag van de metamorfose is te vinden op www.servaashairandcare.nl
Zin in Senegal en een betrouwbare gids nodig?
www.fadidivoyages.com
Zie voor Davids reisverslag zijn blog op www.
tussenderegels.eu

Lente in Griftsteede
Het is druk bij het ‘kuikens knuffelen’
in de hal van Griftsteede. Op de banken
zitten kinderen te wachten totdat ze een
kuikentje op schoot krijgen.
Er zijn kleine donsballetjes van een week
oud: de kuikens van de krielkippen. De
kuikens van de legkippen zijn een stuk
groter. Die zijn alweer twee weken oud
en hebben al echte veren aan hun vleugels. De kinderen vinden het spannend;
zo’n klein piepend beestje vasthouden.
Heel voorzichtig probeert een peuter een
kuikentje een kusje te geven.
De kippen hebben dus al kuikens. Op de
pauwen is het nog even wachten. Meneer
pauw loopt al flink te pronken met zijn
mooie staartveren, maar mevrouw pauw
heeft nog geen zin in een nestje. “Het is ook
pas april,” vertelt dierverzorgster Carla.
“Door het mooie weer denken we dat het allang lente is, maar we hebben nog even.”
In de nestkast die aan Grifsteede hangt
wordt druk aan een nest gebouwd door
een stel mezen. In de hal staat een televisie
waarop je kunt zien wat er allemaal gebeurt
in de kast, want het wordt allemaal opgenomen door een cameraatje!

iedere donderdag
verzorgen wij vanaf 18:00 uur:
buurttafel. eten ‘wat de prins schaft’
een 3 gangen dinee voor 15 euro.
iedere laatste vrijdagavond van de maand
vanaf 21:00 uur: buurtborrel.
wij hopen je snel op één van de
avonden te zien.
voor eten ‘wat de prins
schaft’ vinden wij het fijn
als je van tevoren even belt.
(030-286 60 84) tot gauw.
barry, annet, fleur, tjitze en
jorien.
Willem van Noortstraat 188 / Op maandag gesloten.

Koor zoekt leden
Wij, leden van het koor Par Ti Tuur, zijn op
zoek naar mannen met een bas, bariton of
tenor stem en eveneens naar vrouwen met
een sopraanstem.
Wij zingen wereldmuziek, van Nederlandstalig muziek tot aan Afrikaanse muziek; mooie
en lichte muziek.
Heb je tijd en zin, loop gerust binnen in het
Wevehuis, Wevelaan 4 in Utrecht.
Wij repeteren iedere dinsdagavond vanaf
20.00 tot 22.00 uur. U bent van harte welkom.
Voor meer informatie: e.dix@casema.nl of tel:
06-49619332
Festival met Hart en Ziel
Met de pinksterdagen, op 27 en 28 mei, vindt
de tweede editie van festival Met Hart en Ziel
plaats op het prachtige Fort bij Vechten te
Bunnik. Liefhebbers van cultuur, natuur en
adventure kunnen hier hun hart ophalen.
Theater voor jong en oud, swingende muziek
en dans, outdoor activiteiten, veelzijdige
acts, griezelen tijdens een spannende tocht,
de lifestyle street en lekker eten en drinken
zijn een aantal van de ingrediënten van het
festival.
Entree: volwassenen € 5,00 p.p., kinderen tot
12 jaar € 3,00 p.p. Voor theater en een aantal
activiteiten op het Fort zal een klein toegangsbedrag gevraagd worden.
Zondag 27 mei (eerste Pinksterdag) van 11:00 tot
01:00 uur en maandag 28 mei (tweede Pinksterdag) van 11:00 tot 23:00 uur. Meer weten over het
festival en de programmering: www.festivalmethartenziel.nl
Hippe buitenmarkt van de Utrechtse
Fabriek
Eerste en tweede Pinksterdag is Griftsteede geopend van 10.00 tot 17.30.
Op deze dagen organiseert de Utrechtse
Fabriek een hippe buitenmarkt van 55 webwinkels waar jonge ontwerpers, designers
die naam hebben gemaakt en webshops die
bijzondere merken inkopen, hun producten
presenteren.

In de grote dierenstal zijn het Drentse
heideschaap Sien en blesschaap Bles al
moeder geworden. Sien kreeg een mooi
gevlekt lammetje en Bles kreeg een tweeling. Moeders en kinderen houden nog even
rust, de familie is door het raam van de stal
te bekijken.
Bij de geiten worden ook jonkies verwacht.
Genoeg te knuffelen dus de komende weken
in Griftsteede! mv

Zondag 3 juni: Dag van het park in het
Griftpark
Een gezellig evenement vol dans, muziek,
ontspanning en informatie.
- met de Hinnikwagen door het park
- optreden van “Ogto Gadje”
-14.00 Bekijk het leven van de bij en het werk
van de imker in de bijenstal.
-15.00 uur rondleiding, aanmelden via griftparkrondleidingen@utrecht.nl
Zie ook www.dagvanhetparkinutrecht.nl
Huisconcert in Tuinwijk
Zondag 24 juni 2012, 15.00 uur: 4e huisconcert van Tuinwijkhuisconcertserie. “Zommerconcert” met Tango Nights. Miriam
Dirr (saxofoon) en Carol Ruiz (piano) spelen
“Aires del sur”, een vrolijk programma met
Latijns-Amerikaanse en Spaanse ritmen.
Entree 12 euro. Beperkt aantal zitplaatsen.
Reserveren: krolayn@hotmail.com
Voor meer informatie: www.tuinwijkhuisconcertserie.blogspot.com

