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Sloop en nieuwbouw Troelstralaan op de tocht   

KORFBAL

Mitros mag de flats aan de Troelstralaan 
niet slopen als de woningbouwvereni-
ging er geen nieuwe woningen voor 
terugzet. Dit heeft de gemeenteraad af-
gelopen zomer aangegeven in reactie op 
het nieuws dat Mitros sommige renova-
tieprojecten tot één fase wil beperken: 
de sloop van het gebouw.

In juli maakte Mitros bekend dat het de 
flats op de Troelstralaan wel wil gaan 
slopen, maar dat de woningbouwvereni-
ging niet meer in staat is om daar nieuwe 
woningen neer te zetten. Mitros zegt dat 
het door de financiële crisis en de bijdrage 
die de vereniging moet leveren aan collega-
woningbouwvereningingen zoals Vestia, 
niet haalbaar is om alle geplande nieuw-
bouwprojecten uit te voeren. De sloop zou 
zorgen voor een gat in de bebouwing van de 
Troelstralaan. 

absurde wachtlijsten
“Onaanvaardbaar,” vindt Pepijn Zwanen-
burg, raadslid voor GroenLinks, de keuze 
die Mitros maakt. “Slopen en er niets voor 
in de plaats zetten? Gezien de wachtlijs-
ten die er zijn voor huurwoningen is dat 
absurd. Mitros heeft de plicht het woning-

Probeer maar eens met een drukbezette 16-jarige een afspraak te maken! Ze is of aan 
het coachen, of zelf aan het trainen, of een wedstrijd aan het spelen. En anders zit 
ze op school of is ze aan het werk in het pannenkoekenhuis. Ze krijgt het allemaal 
bij elkaar gegoocheld. Een interview met Sjoukje Engelsman, korfbalster in hart en 
nieren.

Als kleuter stond Sjoukje al ademloos naar 
het korfballen te kijken; haar vader speelde 
fanatiek en goed. Toen Sjoukje zes was 
had ze al genoeg afgekeken om de korfbal 
‘welpjes’ te mogen overslaan en meteen in 
een echt team te gaan spelen. Inmiddels is 
ze ook zelf coach - van 12 tot 14 jarigen. 

teamgeest
“Ik wilde altijd al juf worden. Ik kan alles 
kwijt in het trainen. Het contact met de 
kinderen,  zien wat ze leren en hoe ze dat 
in een wedstrijd toepassen.” Sjoukje vertelt 
bevlogen over haar aanpak. Vooral veel 

complimentjes geven, heel veel. Maar ook 
structuur bieden: trainen volgens een vast 
stramien dat de kinderen herkennen. Op-
warmen, vrije bal oefening, uitleg over stra-
tegie, schieten en werpen en ter afsluiting 
een partijtje. Goede inzet wordt beloond 
met een spelletje of een drinkpauze. Maar 
als een kind bij herhaling vervelend is, moet 
het hele team een rondje lopen, voor straf. 
En als ze het dan in slakkentempo doen: 
nog een rondje. Dat geeft teamgeest. Maar 
ook samen gezellige dingen doen, zoals een 
spelletjes-en-snoep-avond. Sjoukje merkt 
op “Je kunt kinderen niet dwingen om je 

bestand op peil te houden en daar helpt 
dit echt niet bij. Vandaar dat drie partijen 
meteen vragen in de raad hebben gesteld 
over de aankondiging van Mitros.”

de raad is tegen
De raad bleek het vrijwel unaniem onwen-
selijk te vinden als de woningbouwvereni-
ging de sloop doorzet en zo het woningbe-
stand vermindert. De leden vinden dat er 
niet onnodig gesloopt mag gaan worden 
en dat Mitros alternatieven moet beden-

ken. Zwanenburg: “Mitros moet de wonin-
gen gewoon laten staan en gewoon blijven 
verhuren. Desnoods doen ze dat op basis van 
zelfbeheer door de bewoners. Dan is de coö-
peratie vast nog voordelig uit ook.”  

wettelijke bezwaren 
Een woordvoerder van Mitros gaf aan dat er 
door verhuur nieuwe problemen ontstaan.  
“De woningen voldoen echt niet aan de eisen 
van deze tijd. Renovatie is duur en helpt ons 
niet verder. En de woningen tijdelijk verhu-

ren wordt heel moeilijk. De bewoners zitten 
er nu al op een tijdelijk contract. Verlenging 
daarvan stuit op wettelijke bezwaren.”

en wat vinden de bewoners?
De bewoners van de flat reageren gelaten op 
het nieuws. “We wisten dat het ging om een 
tijdelijk appartement,”  zegt een bewoner 
die niet met zijn naam in de krant wil. “En 
daar verandert dit niets aan. Het is wel gek 
dat er niets voor terugkomt. Wordt het hier 
dan een poepveldje? De woningen zijn niet 
goed, maar ik vind het wel heel relaxed wo-
nen hier. Je kan nog eens een gaatje boren 
in je muur. En we hadden laatst een heel 
gaaf buurtfeest,’’ vult zijn vriendin aan.   

pocketparkje
Pepijn Zwanenburg wil dat Mitros komt 
met een alternatief plan. “Laat ze een con-
structie maken die lijkt op het concept van 
de vroegere plankwoningen. Dan kan de 
flat bewoond blijven en zijn de woningen 
ook bereikbaar voor andere bewoners dan 
studenten alleen. Maar goed; ook bewoning 
door studenten is beter dan wat de wens 
zal zijn van de eigenaren van de nieuwe 
woningen in de buurt: er een pocketparkje 
van maken.’’ nvdh
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aardig te vinden. Door goed te trainen en 
wedstrijden te winnen krijg je respect.”

heeft je passie ook een keerzijde? 
“Sinds een paar jaar heb ik een blessure 
aan beide knieën. Ik kan daardoor re-
gelmatig zelf  niet korfballen. Zelfs het 
coachen is soms te veel, maar dan vraag ik 
aan mijn medecoach om de bewegingen 
voor te doen, terwijl ik de uitleg geef. Mijn 
huiswerk schiet er wel eens bij in, wat ik 
jammer vind. School is belangrijk. Ook 
uitgaan kan niet vaak, maar in de zomer 
ga ik helemaal los. 

hoe gaat het verder?
“Ik volg op dit moment een officiële trai-
nerstraining bij de korfbalbond (KNKB). 
Ik moet drie cursusboeken doorwerken 
en word door een persoonlijk begeleider 
geobserveerd, inclusief checklists. Een 
halfjaar lang. Spannend. Na mijn eindexa-
men wil ik eerst reizen. En dan het liefst 
in Utrecht studeren om bij mijn eigen 
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team te kunnen blijven; we zijn al tien jaar 
bij elkaar.” sm
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wijkverhalen
..........................   

Gerard Roorda houdt van verhalen. Verha-
len bijvoorbeeld over de middenstanders en 
hun trouwe klanten uit de buurt. Zo hoorde 
hij over een dame die naar Houten verhuis-
de, maar nog wekelijks haar boodschappen 
bij de kruidenier in Tuinwijk bleef doen. 
Of over de fietsenmaker A. Kooij uit de 
Pieter Nieuwlandstraat die de wielerronde 
van Tuindorp organiseerde, en daarmee de 
Tuindorpse fietsenmaker Trapman te slim 
af was. En hij houdt van het verhaal van 
Tuinwijk. 

samenraapsel
“Wist je dat er nauwelijks iets over de 
geschiedenis van Tuinwijk is geschreven?” 
vraagt Gerard me op het zonnige terras 
in het Griftpark. “Ik heb zo’n beetje alle 
publicaties gevolgd, maar over Tuinwijk 
schrijven ze meestal maar een flard of een 
splintertje.” Maar deze geschiedenis ver-
dient het om geschreven te worden, vindt 
hij. “Geschiedenis bekoort mij wel. Wat me 
intrigeert is dat ik zelf eigenlijk best weinig 
van de wijk af weet, terwijl ik er al zo lang 

Tuinwijk verdient eindelijk een eigen geschiedenisboek. Dat vindt Gerard Roorda, 
die vanaf 1953 (bijna) onafgebroken in deze buurt woont. Hij is vast van plan na zijn 
pensionering een mooi boek te schrijven over de historie van Tuinwijk. 

Geschiedenis schrijven

Op de begane grond aan de Troelstralaan nummer 25 verwacht je, zoals elders in de 
flat, een berging. De ramen met aangeplakte folders verraden echter dat hier meer ge-
beurt dan het stallen van fietsen. Vanuit dit kantoor wordt door de Sociaal Makelaar 
druk gewerkt aan het verbeteren van de wijk.  Maar wat doet een Sociaal Makelaar 
precies? Wies Kool en Dien van Strien vertellen. “De verantwoordelijkheid voor een 
fijne buurt komt meer bij de bewoners zelf te liggen.”  

Wies en Dien zijn Sociaal  Makelaar. De 
Sociaal Makelaar ondersteunt wijkbewo-
ners bij al die dingen die maken dat je fijn 
en prettig in je straat en wijk kunt wonen. 
Dien: “Eigenlijk kun je met alles waar je 
zelf geen raad mee weet, waar je zelf geen 
oplossing voor kunt verzinnen, bij de 
Sociaal Makelaar aankloppen. Die helpt je 
dan op weg.” Wies vult aan: “Op het gebied 
van leefbaarheid en sociale cohesie, daar 
moet je dan wel vooral aan denken.” De 
Sociaal Makelaar legt verbindingen tus-

Doe het zelf!

“Die oproep leverde acht reacties op,” 
vertelt lid van het eerste uur Jasper van 
der Wal, de drummer van de band.  “In het 
begin van de band ben je bezig met het 
zoeken naar een gezamenlijk niveau. Er 
vielen wat leden af en er kwamen er wat bij 
en nu spelen we met een soort van vaste 
bezetting met gelijk niveau”, zegt bassist 
Richard Koekoek.  Naast Richard en Jasper 
spelen verder mee Vera van Dongen die de 
zang verzorgt samen met Riny Sprengers 
en op gitaar Tjerk van der Meer. “Na drie 
repetities kwamen Tjerk en ik er achter dat 
we elkaar al eens eerder hadden zien spelen 
in een grijs verleden. We hebben eigenlijk 
allemaal in bandjes gezeten vroeger.”

toetsenist gezocht
De band speelt een mix van stijlen en heeft 
op het moment ongeveer twaalf nummers 
op het repertoire staan. “Met de James 
Votulastband spelen we vooral wat men-
sen leuk vinden,” vertelt Richard. “Zoals 
onlangs nog tijdens het open huis van 
Buurtcentrum De Leeuw.” Daar oefent de 
band ook, sinds dit jaar om de week op 
vrijdagavond. “In het begin hadden we 
geen vast repertoire, we konden ook niet 
altijd allemaal op de oefenavonden. We 
hebben allemaal kinderen en een gezin, 
daar moet de band ook een beetje in passen. 
We experimenteerden op die avonden door 
een thema te bedenken en te spelen, dan 
speelden we alleen maar filmmuziek, of 
muziek van artiesten die op 27-jarige leef-
tijd overleden zijn zoals Amy Whinehouse, 
Jimmy Hendrix of  Jim Morrisson,” vertelt 

Richard. “Langzamerhand kom je dan op 
een soort vaste set van nummers uit en nu 
oefenen we om de week.” Maar de band is 
nog niet helemaal compleet. Jasper: “Eigen-
lijk zoeken we nog een toetsenist. Daarmee 
kunnen we meer muziekstijlen aan en kun-
nen we meer verzoeknummers spelen.”

levende jukebox
“We hebben ook een idee om de oefenavon-
den open te stellen,” zegt Jasper. “Lijkt het 
je leuk om op je eigen buurtfeest mee te 
spelen dan kun je je aanmelden via de site. 
Enige ervaring is natuurlijk wel noodzake-
lijk om mee te doen. Eigenlijk willen we een 
soort levende jukebox worden. We hebben 

Geen zin om te koken? Dan haal je wat eten 
bij je buren! Via de nieuwe website www.
thuisafgehaald.nl kan het. De not-for-profit 
site, die nu een half jaar bestaat, koppelt 
koks en afhalers in de buurt aan elkaar. Het 
doel is om buurtgenoten met elkaar in con-
tact te brengen, voedselverspilling tegen te 
gaan en gezond eten te stimuleren. Hoewel 
veel aangeboden gerechten biologisch zijn, 
is dat zeker geen voorwaarde, de site is 
vooral gericht op laagdrempeligheid. En het 
is een groot succes, inmiddels staan er zo’n 
1900 koks en 14000 afhalers geregistreerd. 

lokale kok
In Tuinwijk zit kokkin Monica Hoppen-
brouwers, alias MoxieMeals. Zij staat al 
twee maanden op de site, kookt vegetarisch 
en veelal ook biologisch. “Ik zag dit initia-
tief bij iemand op Facebook staan en vond 
het meteen leuk. Ik hou veel van koken en 
maakte al wel vaker wat grotere porties, en 
die ben ik op de site gaan zetten. Nu bied ik 
soms bewust meer bewerkelijke gerechten 
aan, leuk om die nu speciaal te koken.” Ze 
heeft er tot nu toe alleen maar goede erva-

ringen mee. “Het zijn altijd leuke praatjes 
die je maakt met de afhalers, hoewel som-
migen haast hebben en dus weer snel weg 
zijn. Gisteren heb ik zelf afgehaald, het 
was leuk om ook eens de andere kant mee 
te maken.” Actief maaltijden aanbieden 
werkt volgens haar het beste. Overigens 
zijn de maaltijden zeer betaalbaar en 
goed. “De mensen die zich aanmelden 
voor deze site zijn veelal bewust met eten 
bezig, de koks koken uit hobby, regelma-
tig biologisch, en afgaand op de enthou-
siaste bedankjes op de site is de kwaliteit 
echt goed.” Aanmelden is vrijblijvend, 
koken mag maar hoeft niet, alleen afhalen 
kan ook.

buurtcontact
De site is er ook op gericht om sociale 
cohesie te bevorderen. “Echte buurtcon-
tacten heb ik er nog niet aan overgehou-
den, ik ben tenslotte ook nog maar kort 
bezig. Maar ik merk wel dat je anders 
naar je buurt gaat kijken, je krijgt een 
soort buurtbewustzijn.” Het initiatief 
vindt ze ook echt van deze tijd. “Vanwege 

Dit jaar besteedt de Votulastkrant in een 6-delige rubriek aandacht aan duurzame ini-
tiatieven in de wijk. In dit nummer: koken voor je buren met thuisafgehaald.nl.

woon. De wijk is verdeeld in buurtjes 
met hun eigen sfeer, het is een samen-
raapsel. Dus is het lastig om samenhang 
te zien, behalve als je het als samenraap-
sel ziet.”

stille kracht
De diversiteit aan buurtjes en mensen 
kenmerkt Tuinwijk, volgens Gerard, 
maar ook de ‘stille kracht’ van de wijk; 
de manier waarop buurtbewoners zich 
samen hebben ingezet om bijvoorbeeld 
het Badhuis te behouden en het Zwarte 
Water te laten dempen. “De bibliotheek 
is hier nog. En het binnenterrein aan de 
Floris Heermalestraat, waar vroeger een 
papfabriek stond, is nu een stukje groen 
geworden: ‘Lommer’. De Tuinwijkers 
krijgen dat voor elkaar, vaak zelfs zonder 
de straat op te gaan of te demonstreren.” 
De middenstand is volgens Gerard het 
cement van de wijk. “Ook nu heb je 
ondernemers die zich voor de buurt 
inzetten. Maar vroeger had de midden-
stand een heel hoge klantenbinding in 
de buurt. De smid Koolschijn die tot op 
93-jarige leeftijd een ijzerwarenhandel 
had, bijvoorbeeld. Die leende mij zó zijn 
klopboormachine uit. En hij leerde me 
hoe ik mijn kachel moest repareren.”

schrijf geschiedenis!
Het samenraapsel Tuinwijk in een histo-
risch verhaal vatten, wordt nog een hele 
kluif. Maar Gerard heeft er al wel ideeën 
over. “De geschiedenis van Koolschijn en 
zijn zaak wordt misschien wel de rode 
draad in mijn boek,” vertelt Gerard. “Ik 
wil de kinderen van Koolschijn intervie-
wen en oude foto’s uit de wijk verza-
melen. Daar kan ik best wat hulp van 
buurtgenoten bij gebruiken. Misschien 
heeft er wel iemand foto’s, bijvoorbeeld 
van een van de wekelijkse concerten van 
de Utrechtse Stadskapel in de Burmans-
traat. Ik wil met anekdotes de sfeer 
te pakken krijgen en de geschiedenis 
schrijven. In 2014 vangt mijn pensioen 
aan. Dan begin ik.” mm

Heeft u mooie verhalen of foto’s voor Ge-
rard? Mail dan naar g.roorda@outlook.com
Deel uw mooiste verhalen op onze website: 
www.votulastkrant.nl

eigen apparatuur en de enige voorwaarde 
voor een optreden is eigenlijk dat we onze 
spullen de volgende dag op kunnen halen, 
en het optreden moet gratis toegankelijk 
zijn.” 
    De band kan geboekt worden via hun web-
site http://jamesvotulastorchestra.wordpress.
com/ waarop ze ook een blog bijhouden.
    En die naam, James Votulast Orchestra? 
“Ja, die is in de kroeg ontstaan, om een uur 
of twee in de ochtend aan de bar van café De 
Donder.” Dat is ook het café waar elke repe-
titie wordt afgesloten. Want gezelligheid is 
belangrijk om wereldberoemd te worden in 
eigen buurt. hjb 
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sen bewoners, organisaties en instanties, 
maar vooral: stimuleert bewoners om zélf 
initiatieven te nemen. Dat is nieuw. Een 
verandering in het welzijnswerk met zowel 
voor- als nadelen.
 
elkaar helpen
Wies: “Het initiatief blijft nu bij de bewoner 
zelf. Wij informeren en brengen mensen bij 
elkaar.” Dien noemt een voorbeeld. “De be-
woners van ouderenwoongroep Vista Vesta 
aan het Willem van Abcoudeplein worden 

steeds ouder en kunnen de tuin eigenlijk 
niet zo goed meer zelf bijhouden. Het 
snoeiwerk wordt bijvoorbeeld te zwaar. 
Dat signaal kreeg ik van een aantal oude-
ren daar. Toen heb ik gezegd, misschien 
is het slim om te kijken of we een vrijwil-
liger kunnen vinden die jullie daarbij kan 
helpen. Zo simpel kan het dus eigenlijk 
zijn.” Mensen worden aangemoedigd om 
elkaar te helpen.  

zelf aanpakken
De Sociaal Makelaar probeert de zelfred-
zaamheid van bewoners te vergroten. Dat 
is het mooie van de nieuwe manier van 
werken: dat bewoners leren hoe ze dingen 
zelf kunnen aanpakken. Wies: “Het na-
deel: als er niemand opstaat om de kar te 
trekken en actie te ondernemen, zal er dus 
ook weinig gebeuren. Hierdoor kunnen 
activiteiten voor bijvoorbeeld ouderen 
verdwijnen, en dat is tragisch.”  Voor-
heen kregen Wies en Dien de ruimte om 
zelf activiteiten op te zetten. Ze namen 
initiatieven van bewoners over en droegen 
zorg voor de organisatie en uitvoering. Nu 
is het de bedoeling dat zij alleen nog maar 
ondersteuning bieden: uiteindelijk is het 
aan de bewoner zelf om het daadwerkelijk 
te doen. 

gratis ruimte
Maar er  is van alles mogelijk. Buurtcen-
trum De Leeuw biedt bijvoorbeeld gratis 
ruimte voor bewonersactiviteiten. Voor 
ondersteuning in de vorm van geld kan er 
een beroep worden gedaan op het leef-
baarheidsbudget van de gemeente. Er zijn 
wel sterke mensen nodig:  vrijwilligers die 
het leuk vinden om wat voor buurtbewo-
ners te organiseren, vol energie en goede 
ideeën. Mensen die problemen aan willen 
pakken. De Sociaal Makelaar gaat ook nog 
steeds de wijk in en signaleert ook zelf 
probleemsituaties. En zullen bij acute 
problemen nog altijd zelf het voortouw 
nemen. Wat dat betreft is het welzijns-
werk hetzelfde gebleven. fk

Heb je een initiatief of wil je iets aanpakken, 
neem dan contact op met de Sociaal Makelaar: 
Dien van Strien, tel.:  06-23995058, mail  
d.vanstrien@cumuluswelzijn.nl  

de slechte economie, maar ook een ten-
dens dat mensen elkaar weer wat meer op 
lijken te zoeken. Ik vind het helemaal in 
onze buurt passen, daar wonen wat meer 
omgevingsbewuste mensen en als je op 
het kaartje van de site kijkt, zijn hier ook 
veel aanmeldingen.” Overigens had Monica 
daarom ook zelf al dit onderwerp aan de 
Votulastredactie willen tippen. We waren 
haar alleen net voor. ab

Wereldberoemd in eigen buurt:
James Votulast Orchestra  
De Achterhoek heeft Normaal, het Brabants volkslied is gemaakt door Guus Meeuwis, 
Zeeland heeft Bløf en Votulast heeft het James Votulast Orchestra. De band is twee jaar 
geleden opgericht na een oproep in, hoe kan het ook anders, de Votulastkrant.  



Agnes worden opgevangen hebben heel 
verschillende achtergronden. Ik heb geen 
oordeel over of ze terugmoeten of niet,” 
vertelt Henny.
    “Zoals een vrouw uit Ghana, die naar 
Brussel gelokt werd, maar daar in de pros-
titutie moest gaan werken. Of een buiten-
landse die getrouwd was met een Nederlan-
der, die overleed. Zij bleef achter met een 
kindje en nog geen geldige papieren. Na 
een jaar, toen de vrouw wat beter Neder-
lands kon, bleek dat het kindje alleen de 
Nederlandse nationaliteit had. Dan wordt 
het voor haar ook weer makkelijker om een 
verblijfsvergunning te krijgen. Maar ze wist 
niet dat die informatie belangrijk was. Bij 
dat soort dingen proberen we te helpen.”
 
samenleving
“We doen dit ook voor de samenleving. Nie-
mand wil een verloederd gezin, vervuild en 
dakloos in het bushokje tegenover zijn huis 
zien zitten. Daarom vangen we die vrouwen 
op. We proberen ze zelf verantwoordelijk te 
maken voor hun eigen toekomst.”

Een buurtbewoner met een bijzonder 
verhaal krijgt een metamorfose door 
Servaas Hair + Beauty. Dochter Wendeli-
ne gaf haar moeder Henny van den Nagel 
op. Henny richtte ‘Huize Agnes’ op, een 
opvanghuis voor vrouwen en kinderen 
zonder verblijfspapieren.

“Voordat ik met pensioen ging als ver-
pleegkundige dacht ik al na over wat ik 
wilde gaan doen. Werken in Addis Abeba 
in Ethiopië, of helpen met de opbouw in 
Srebrenica in voormalig Joegoslavië leek 
me interessant. Maar dat vond mijn dochter 
geen goed idee. Bovendien had ik net een 
kleinkind gekregen en had ik een oud hond-
je dat ik niet aan iemand wilde overdoen. 
En er zijn in Utrecht ook mensen die mijn 
hulp kunnen gebruiken,” vertelt Henny. 
Ze begon een opvanghuis voor vrouwen 
zonder verblijfspapieren.
 
zonder papieren
“Ik had nog nooit een illegaal ontmoet. 
Mensen hebben geen briefje op hun voor-
hoofd ‘ik ben illegaal’.” Henny ging praten 
met organisaties, richtte een stichting op, 
schreef statuten, vond een pand, maakte 
plannen en een folder. Die folder heeft ze 
een keer uitgedeeld op een landelijke bij-
eenkomst van organisaties die met vluch-
telingen werken. Nu wordt ze wekelijks 
meerdere keren gebeld met de vraag of er 
misschien plaats is in ‘Huize Agnes’.
 
vrouwen
 “Mensen denken bij mensen zonder pa-
pieren vaak aan mannen, avonturiers die 
uit zijn op gewin. De vrouwen die in Huize 

dio drogist
Recht tegenover de Vershoek staat het 
voormalige pand van de Rabobank. Het 
pand stond bijna twee jaar leeg, maar krijgt 
een nieuwe bewoner. De verbouwing is in 
volle gang en vanaf eind september kun 
je er terecht voor nagellak, scheerschuim 
en haargel. Hier komt namelijk een Dio 
Drogist.  
    De overige ondernemers aan het plein zijn 
blij met de nieuwe bedrijvigheid. Leegstand 
is slecht voor het plein. Dat er nu meer 
bedrijvigheid komt is goed voor de buurt en 
goed voor de aanloop. mt

Kinderen spelen op het grasveld, bij de 
houten kiosk staan de bloemen buiten, 
mensen zitten op een terrasje en rond de 
ingang van de Albert Heijn wemelt het 
van fietsen en mensen die boodschap-
pen komen doen. Zomaar een zomerse 
dag rond het Willem van Noortplein. Tot 
voor kort stonden hier nog twee win-
kelpanden leeg. Aan het eind van deze 
zomer kwam hier verandering in. 

Naast de Albert Heijn en tegenover de 
Rabobank was de vertrouwde stek van 
fotograaf Ben Romp. Hij verhuisde afgelo-
pen voorjaar naar winkelcentrum de Gaard. 
Het pand werd te klein voor zijn winkel. 
Inmiddels is het pand flink onder handen 
genomen en deze zomer heeft de Vershoek 
zijn winkeldeuren geopend. 
    “Sinds 21 augustus zijn we open en tot nu 
toe loopt het boven verwachting,” vertellen  
eigenaren Ashain El Hadaoui en Moham-
med Ahajjam. In de winkel kun je, zoals 
de naam al zegt, terecht voor allerlei verse 
producten. Dat beperkt zich niet alleen tot 
groente en fruit. Binnen in de overzichte-
lijke winkel kun je ook verschillende salades 
scheppen en is er een breed assortiment van 
verse tapas, brood, koekjes en kaas. 

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.

kopij
     Nummer 6 van 2012 verschijnt begin 
     december. Deadline voor het indienen 
     van ideeën of activiteiten is 14 november.
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     Redactieleden
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     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

 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 14 november weten, dan nemen 
we een aankondiging op in de volgende 
agenda.

Uit de startblokken gekomen Votulast 
band zoekt toetsenist
Uit de startblokken gekomen Votulast band 
zoekt een toetsenist zo tussen de 30 en de 
40 om de bezetting te completeren (drums, 
bas, gitaar & zang reeds aanwezig). Wij 
spelen alle (pop)muziek die we leuk vinden, 
geen formule - alles mag. We repeteren in de 
Leeuw, optredens vooral in de buurt. Am-
bitie: wereldberoemd in eigen buurt. Band 
bestaat uit een leuke mix van talent, ervaring 
en enthousiasme & gezelligheid.
E-mail tnvdmeer@zonnet.nl  voor meer informa-
tie en misschien een keer meespelen.

Yogales in Tuinwijk
In september start de nieuwe yogacursus 
‘terugkeren naar jezelf ’ bij Karin van Beek.
Lestijden: maandag 19.30 uur, dinsdag 20.00 
uur en woensdag 17.00 uur. 
Voor informatie of opgave zie www.karinvan-
beek.nl of bel naar 030-2734517. 

Gezocht: vrijwilligster fietsles   
Fatima en Zohra wonen in de buurt en willen 
graag leren fietsen. Wil jij ze dit leren? Dag 
en tijdstip in overleg (max. 2 uur per week). 
Ben je geduldig, fysiek sterk en kun je fiets-
vaardigheden aanleren dan is dit een leuke 
klus. In Buurtcentrum de Leeuw zijn fietsen 
en er is lesmateriaal, bij slecht weer kan theo-
rieles worden gegeven.
Bel voor meer informatie naar Wana Sideris, con-
tactpersoon vrijwilligerswerk, tel: 06-46316228   
w.sideris@cumuluswelzijn.nl   
  
Senioren Actief
In Noordoost zijn een aantal buurtcon-
tactpersonen actief die contact leggen met 
senioren, informatie bieden, doorverwijzen, 
en soms praktische hulp bieden (bijv. een 
boodschap voor een zieke buurvrouw). Hij/
zij onderhouden contact met de medewer-
kers van Cumulus Welzijn zodat waar nodig 
tijdig hulp ingeschakeld kan worden voor 
activiteiten, begeleiding en bemiddeling.
Wilt u iets iets betekenen voor senioren in uw 
buurt, bijv. als buurtcontactpersoon, wilt u mee-
helpen bij activiteiten of wilt u zelf een activiteit 
organiseren? Neemt u dan contact op met Wies 
Kool, tel: 2719582 w.kool@cumuluswelzijn.nl           
 
Gratis ruimte in de Leeuw voor buurtini-
tiatieven
Wilt u met en voor wijkbewoners een open 
activiteit organiseren zonder commercieel 
oogmerk dan biedt buurtcentrum de Leeuw 
u hiervoor in de meeste gevallen gratis 
ruimte. 
Informatie bij beheer de Leeuw: 2759555

Oproep voor vrijwilligers in het uitgifte-
punt bij Griftsteede
Als het lekker weer is en het zonnetje schijnt 
dan komen mensen graag op bezoek bij 
Griftsteede. Voor koffie en thee staat er een 
goede machine, maar voor een pakje drinken 
of een ijsje moet het uitgiftepunt open zijn. 
Dit is niet altijd het geval. Het uitgiftepunt 
wordt gedraaid door vrijwilligers. Wij zijn 
op zoek naar aanvulling in deze vrijwilligers-
groep. 
Interesse? Neem contact op met Griftsteede. Dit 
kan via mail, Griftsteede@utrecht.nl of via de 
telefoon, 030 2722888

Ondernemen aan het Van Noortplein

 

trots
Henny is trots dat het project gerealiseerd 
is. Inmiddels zijn er twee opvanghuizen.  
Woningcorporatie Portaal kwam in augus-
tus weer met een aanbod voor een geschikt 
huis, dat zou het derde opvanghuis worden. 
Om dat goed te kunnen runnen zijn meer 
vrijwilligers nodig. “En pannen hebben we 
nodig. En een hoge keukentrap zou ook 
handig zijn.” mv

Meehelpen als vrijwilliger? Heeft u bruikbare 
spullen over?
Kijk voor meer informatie op de site: www.
agnesvanleeuwenberch.nl of bel 06-20669236
 
Het verslag van de metamorfose is te vinden op 
www.votulastkrant.nl
 
Kent u ook iemand die in het zonnetje gezet mag 
worden met een metamorfose? Geef hem of haar 
op voor de laatste krant van dit jaar, met de 
laatste metamorfose!


