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Klein prijsje, hoge waarde
Voor een paar euro een set nieuwe kleren kopen in een winkel waar het personeel de
echte waarde vertegenwoordigt. De Willem Dreeslaan stond bekend om kantoren zoals de Belastingdienst en het UWV, maar sinds de afgelopen zomer is daar een bijzondere winkel te vinden: de winkel van waarde.
De winkel, officieel het Waarde verkoop
magazijn, biedt uiteenlopende tweedehands
artikelen aan: kleding, meubilair, fietsen en
elektronica. Het speciale van het magazijn zit
‘m echter in de medewerkers: de winkel biedt
plaats aan mensen die er leren om weer aan
het werk te gaan.

aan hun problemen. Hulp bieden we ze niet
zelf; wij verwijzen ze door, denk dan aan
verslavingstherapie of schuldsanering, en
zorgen dat ze daarnaartoe blijven gaan. Staat
dat op de rails, dan zijn ze klaar voor een
baan buiten de stichting.”

geen bemoeienis overheid
Herman denkt dat zijn stichting plek kan
bieden aan in totaal vijfentwintig deelnemers. “De mensen die nu deelnemen komen
via via bij ons terecht. Dat loopt vanzelf.” De
stichting staat los van de gemeente en reintegratiebedrijven, de werknemers worden
ook niet door de gemeente doorgestuurd.
“Al stonden er laatst wel wat re-integratiebedrijven op de stoep om te vragen of er plaats
was. Maar dat houd ik af. Bij de start heb ik
ritme en regelmaat
gevraagd of de gemeente ons kon onderStichting de Waarde biedt nu veertien mensen steunen met een lening, maar dat zagen ze
een werkplek aan. “Dat gaat om mensen die
niet zitten. Nu ben ik er trots op dat we het
door die werkplek ritme en regelmaat krijgen. zonder redden. We hebben nu geen last van
Daardoor krijgen ze weer zelfvertrouwen en
overheidsbemoeienis en ik werk eigenlijk
ontstaat er ruimte om aandacht te besteden
liever samen met het bedrijfsleven.”
pijn verzachten
Initiatiefnemer van Stichting De Waarde is
Herman Punt: “Ik ben ondernemer en merkte
dat mensen die in een lastige situatie zitten
erg moeilijk aan werk kunnen komen. De
overheid roept wel dat iedereen aan het werk
moet, maar ik dacht: Ik ga de pijn verzachten
voor die mensen. Ik ga een oplossing bedenken.”

SCHRIJVEN
Meestal stapt de Votulastkrant op de
jeugd af maar deze keer kregen we zelf
een mail toegestuurd van Fanny de
Vries (15) die graag schrijft. Nou Fanny,
ga je gang! Dit is Fanny’s eerste artikel,
waarin ze zichzelf interviewt.
Waarom wil je graag schrijven?
Op de dag voor de zomervakantie hoorde ik
dat ik van 3 vwo naar 4 havo moest. Stom
natuurlijk, maar ik besefte meteen dat ik
snel moest beginnen om me te oriënteren
op mijn toekomstige opleiding. Toen dacht
ik na over dingen die ik al langer doe en
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wat leuk: onze eigen kringloop!
De winkel loopt tot op heden goed. Herman:
“Ik heb eigenlijk niet eens zo veel met tweedehands, maar het loopt erg goed. Terwijl
spullen verkopen niet mijn doel is. Het is
veel belangrijker om mensen te verankeren
in de maatschappij. Steekt een deelnemer
weer goed in zijn vel dan kan hij ook een
baan vinden en behouden. Maar natuurlijk
doet het me ook goed als ik mensen hoor
zeggen: wat leuk, onze eigen kringloopwinkel in de buurt!”

spullen brengen
Bewoners kunnen gratis spullen brengen
bij het magazijn. Maar dat kan niet alles
zijn. “Criterium is: zou je het zelf ook wel
willen kopen? Dan nemen we het aan. De
spullen die we binnenkrijgen repareren en
poetsen we; dan komt het in de winkel.”
nvdh
Willem Dreeslaan 14 (ingang aan achterzijde
van het pand) Openingstijden verkoop magazijn: di t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur, za van
9.00 tot 13.00 uur. www.dewaarde.org

interessant vind en daar kwam journalistiek
uit. Ik dacht: de Votulastkrant is een kleine
krant, daar krijg ik vast wel de kans om een
stukje te schrijven. En er zitten mensen die
me kunnen helpen en tips kunnen geven.
Want het draait hier niet om roem.

schoolkrant is op digitaal overgegaan en
nu leest niemand hem meer. Toen ben ik
meteen gestopt.

Wat vind je zo leuk aan journalistiek?
Ik hou van schrijven, ik kom dan in een
andere wereld terecht waar ik zelf alles mag
bepalen en bedenken. Bij een column vind
ik het ook leuk als iemand je een geweldige
tip kan geven of kan aansporen tot iets.
Wanneer mijn stukje dan gedrukt staat
geeft dat ook een goed gevoel, omdat het
mijn stukje is.
Heb je dat dan wel eens meegemaakt?
Ja! Ik heb een keer een brief gestuurd
naar het Volkskrant Magazine, de rubriek
waarbij mensen een dilemma voorleggen
aan lezers. Ik had nooit gedacht dat mijn tip
erin zou komen te staan... Ook heb ik een
keer stukje geschreven in het Hoe-overleefik tijdschrift en de schoolkrant. Maar de

Hoe kwam je op het idee om de Votulastkrant te
mailen?
Tijdens een etentje pas geleden sprak ik een
ambitieuze studente. Ze vertelde me dat ze
ooit was begonnen als schoonmaker in een
ziekenhuis en door gewoon spontaan te zijn
nu al was bevorderd tot baliemedewerkster. Ik dacht aan mijn eigen idee om me
te oriënteren. Dit was het laatste zetje wat
ik nodig had om de volgende dag meteen
een mailtje te sturen. En tot mijn verbazing
schoof ik een paar weken later aan bij mijn
eerste redactievergadering.
Heb je een gouden tip?
Ik heb hiervan geleerd dat als je iets wilt,
je er gewoon om moet vragen. Ik hoop dat
andere mensen als ze dit lezen geïnspireerd
raken om gewoon te doen wat ze willen of
het in ieder geval te proberen. fdv
.

”Donker Utrecht gaat eigenlijk over licht”

Het persbericht van de Stichting Kerstbomenverhuur Utrecht kopt: ‘Kies voor een
groene Kerst: koop een kerstboom met
recht van retour!’. Goed nieuws voor de
buurt, want in navolging van voorgaande
jaren is het ook dit jaar mogelijk om in
Utrecht Noordoost een kerstboom te kopen
met recht van retour na drie weken. En
vanwege het grote succes worden er dit jaar
450 bomen verkocht, dat is 50 meer dan
vorig jaar.
vrijwilligers
De Stichting bestaat uit een team van vrijwilligers dat het huurkerstbomenproject in

april 2010 als bewonersinitiatief heeft overgenomen van het gemeentelijk Milieupunt
op Griftsteede, wat toen opgeheven werd.
Met financiële bijdragen vanuit het Leefbaarheidsbudget en sponsors, als ook de
inzet van talloze enthousiaste vrijwilligers,
zijn er in 2010 en 2011 al succesvolle kerstboomacties geweest. En dus ook dit jaar
kan de Stichting door deze inspanningen
verantwoorde bomen met kluit aanbieden.
huren
Na aanmelding en betaling via bankrekening kan in december bij Griftsteede een
kerstboom opgehaald worden. Dit gebeurt

wijkverhalen
..........................
Tweeling timmert aan de dijk
Aan de Gruttersdijk ligt, verscholen tussen huizen, de werkplaats van timmerbedrijf
Tweeling. Een opvallende plek voor een timmerfabriek maar een speurtocht op internet leert dat al in 1931 een perceel aan de Gruttersdijk werd verkocht aan de ‘Eerste
Hollandsche Hakblokken- en Timmerfabriek’. Zo aan de rand van het centrum, gelegen aan het water misschien juist een strategische plek voor een dergelijke werkplaats? De waterweg kan een praktische aanvoerroute zijn geweest. De huidige eigenaren weten het niet, hun aan- en aflevering verloopt via de weg dus het water voor de
deur is voor hen niet van belang.
Pas een jaar zijn ze eigenaar van de timmerfabriek, maar de naam ‘Tweeling’ is al langer
bekend door Tweelingglas, de glashandel een
paar straten verderop, net buiten Votulast.
Beide bedrijven hebben dezelfde eigenaar: Habil en Kabil, een tweeling van Turkse afkomst
die met passie hun ambacht uitvoeren. Habil
is de glasman van de twee, Kabil doet graag
het totaalpakket: zowel het glas- en het houtwerk als de administratieve kant. De broers
zagen een jaar geleden kans hun glasbedrijf
uit te bouwen. Kabil: “Met onze glashandel
deden we altijd al veel zaken met de timmerfabriek die toen nog van Van der Schilt was.
We merkten namelijk dat mensen graag een
volledig pakket willen, niet alleen nieuw
glas, maar ook nieuwe kozijnen. Toen de
vorige eigenaar er vanwege zijn leeftijd mee
ging stoppen kregen we de kans om het
over te kopen. Dat hebben we gedaan en nu
kunnen we mensen alles van onszelf bieden:
zowel het hout- als glaswerk.”

de aanwezigheid van de fabriek. Kabil: “Een
goede band met de buren vinden we belangrijk, daar hebben we ook ons best voor gedaan.”
Een goede band hebben de broers onderling ook. Kabil: “Al ruim vijftien jaar werk
ik samen met mijn broer en ik vind het nog
steeds gezellig.” De gezelligheid is echter niet
het belangrijkste, dat is het maken van mooie
producten. Kabil: “Ik heb in mijn leven al zoveel ramen gemaakt dat ik niet meer precies
weet welke. Maar het maakt me wel trots als
ik door de wijk loop en zie wat we allemaal al
gemaakt hebben.” gm

met de meest uiteenlopende vervoersmiddelen, van krui- en kinderwagens tot steekkarretjes; het gebruik van de auto wordt
echter afgeraden. Na drie weken kan de
boom weer teruggebracht worden, waarna
de gebruiker de borg terugkrijgt en de kweker de bomen terugplant. Dit gebeurt op
verschillende landgoederen in Gelderland,
waar de bomen een mooi bos vormen. De
overlevingskans is ongeveer 90 procent.

“Hoe zou het zijn om foto’s te nemen? Toen
ik daaraan dacht werd ik heel erg blij.”
Merijn volgde zijn gevoel en begon tien jaar
geleden met fotograferen. Het idee voor
Donker Utrecht ontstond precies twee jaar
geleden, in december: “Naast het werken in
opdracht kreeg ik behoefte aan het maken
van een eigen serie. Volledig doen wat ik zélf
leuk vind.” Ruim tweehonderdvijftig foto’s
- en een mooi boekje met ansichtkaarten –
verder, is Merijn nog steeds niet klaar.

werken, nee. Mijn project heet weliswaar
Donker Utrecht, maar het gaat natuurlijk
over licht.”

Waar komt het idee voor de serie vandaan?
“Ik had ervaring met fotograferen in het
donker voor het lichtkunstproject ‘Trajectum Lumen’, en raakte gefascineerd door
het fotograferen in de avondschemering: de
lucht krijgt een prachtige diepblauwe kleur.
In de fotografie spreken ze van het blauwe
kwartier. En dan is er ergens binnen dat
Is Utrecht mooier in het donker?
kwartier weer sprake van écht ideale om“Dat niet. Maar ik zou niet exact dezelfde
standigheden, en die duren altijd maar een
foto’s overdag kunnen maken. Dan zouden
paar minuten. Er is dan een mooie balans
sommige foto’s en bijbehorende plekken niet tussen hemellicht en kunstverlichting; het

duurzame kerstboom
De boom is een Servische spar (Picea omorika). Deze behoudt zijn naalden veel beter
dan de gewone groene fijnspar. De bomen
zijn tussen de 1,50 en 2 meter en een labeltje
in de top geeft aan uit welke leeftijdscategorie de boom afkomstig is. Ze worden in
kleine aantallen gekweekt bij Achterveld
(Leusden) en op de Veluwe. Het transport
van de bomen naar Utrecht bedraagt dus
maar weinig kilometers. Vanwege de reisafstand worden belangstellenden buiten
Utrecht niet ingeschreven, de ‘milieuwinst’
van het aanschaffen van een retour kerstboom wordt dan namelijk te klein.
Gelukkig is het op steeds meer plekken in
Nederland mogelijk om een kerstboom met
terugbrengregeling aan te schaffen en een
‘groene’ Kerst te vieren.
aanmelden
Ten tijde van het verschijnen van deze krant
is de aanmeldingsperiode helaas verstreken. Mocht u naast het kerstbomennet
gevist hebben of wist u nog niet van het
initiatief: op de website www.huureenkerstboom.nu kunt u zich alvast aanmelden voor
de maillijst van volgend jaar. Mocht u wel
een retourkerstboom bemachtigd hebben:
een hele mooie groene Kerst gewenst! ab

Je hebt dus maar kort de tijd om je foto te maken?
“Ik fotografeer altijd binnen het kwartier, ja.
Dat betekent dat ik er wel ruim op tijd moet
zijn. Ik ben niet erg mobiel, omdat ik altijd
vanaf een statief fotografeer. Ik kan niet even
een stapje opzij doen en een stukje door mijn
knieën gaan. Ik onderzoek dus van te voren
welke uitsnede werkt. Niets is zo irritant als
te laat komen, want dat magische moment
is zo voorbij. Een ‘Donker Amsterdam’ of
‘Donker Den Haag’ zou er denk ik ook niet
zo snel komen. Dan kom je op een locatie en
dan staat er opeens een lelijke bestelbus. Dan
kun je weer naar huis.”
Kun je wat vertellen over de foto van Hooghiemstra die je hebt uitgekozen?
Het lastige bij dit pand was om het er helemaal op te krijgen, zelfs met een groothoeklens was het tricky. Ik ben in mijn foto’s
altijd op zoek naar de balans tussen beeldelementen, er moet niets te veel op staan. Dat is
hier ook goed gelukt: het gebouw rechts op
de foto zorgt voor een interessante dynamiek. Kijk, hier weerspiegelt bijvoorbeeld
Hooghiemstra in de ramen. Dát maakt het
boeiend! Want als je naar Hooghiemstra zelf
kijkt, zie je dat er aan de linkerkant bijvoorbeeld maar weinig lampen aan zijn. Als dat
gebouw ernaast er niet was geweest, had ik
Hooghiemstra zelfs helemaal niet gefotografeerd, denk ik!” fk
Op zoek naar een fijn kerstcadeau?
Op www.donkerutrecht.nl kun je het boek van
Merijn bestellen, gesigneerd en door hem zelf
ingepakt. Of volg Donker Utrecht op facebook:
www.facebook.com/donkerutrecht

Samen in de buurtcoöperatie
Bedenk een duurzaam, vernieuwend idee dat de lokale samenleving versterkt of verbetert. Dat was de opdracht van de wedstrijd ‘Het Samenspel’, die de Rabobank dit
jaar organiseerde voor deelnemers uit Utrecht en omgeving ter ere van haar 100-jarige
bestaan.
Votulastbewoner Matthijs de Wit kon wel
wat met dat initiatief. Al eerder, begin 2012,
was hij met vriend Jochem van Heteren begonnen met het uitwerken van een idee voor

In het pand van de timmerfabriek wordt het
ruwe hout bewerkt tot bijvoorbeeld kozijnen,
deuren en dakkapellen. Via de bedrijfswagens worden deze naar de klanten gebracht
waar ze vervolgens geplaatst worden. Kabil:
“Zo hebben de mensen thuis geen rotzooi
en kunnen wij het makkelijk plaatsen. In de
fabriek is ook meer ruimte om alles te
maken en er staan goede machines.” Het
pand is zo’n 150 vierkante meter en volgens
Kabil goed geïsoleerd. De buren horen volgens hem niets van alle machines die er in
de ruimte staan en hebben weinig last van
foto yacco.nl

foto frank hanswijk

Bij Tweeling werken inmiddels vijf vaklieden
die zowel de timmervaardigheden als glasvaardigheden bezitten. Hun klantenkring is
divers en geografisch gespreid. Ook binnen
Votulast zijn er veel ramen te vinden die
geplaatst zijn door de tweeling. “Mond-totmondreclame is belangrijk voor ons. In de
Spechtstraat bijvoorbeeld, hebben we al bij
vier huizen de ramen vervangen en er dubbelglas in gezet.”

een buurtcoöperatieve website. Matthijs:
“Jochem kwam op een gegeven moment
met een artikeltje aanzetten waarin stond
dat de coöperatievorm weer in opmars was.
In Amerika schijnt dat heel goed te werken,
de buurtcoöperatie werkt daar in dorpen en
wijken erg goed. Hier in Nederland werkt
de coöperatievorm vooral in de zorg waar
mensen bijvoorbeeld samen zorg inkopen.
Uit onderzoek blijkt dat samenwerken in
buurten goed is voor ondermeer de sociale
samenhang. Bij ons ontstond daarop het
idee om hier in de wijk daar wat mee te
doen.
iedereen doet mee
We wilden ons niet richten op een specifieke doelgroep zoals ouderen, maar iedereen
moest mee kunnen doen met de buurtcoöperatie. Gezinnen met kinderen waarbij de
kinderen pianoles willen, misschien kan en
wil iemand in de buurt dat wel geven. En
waarom heb ik een loodgieter uit Maarssen
die elk jaar uit Maarssen hier naar toe komt
rijden om de cv-ketel schoon te maken als
in Lauwerecht een loodgieter woont die dat
ook zou kunnen doen? Of mensen die zich
aan willen bieden om in de buurt een tuin
te onderhouden omdat ze dat leuk vinden.
Zo heb je allerhande producten en diensten waarbij het handig kan zijn om dat op
buurtniveau te organiseren.”
één van de winnaars
Het idee voor de buurtcoöperatie startte
met financiering uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. “We hebben hier de
site van kunnen bouwen en daarna hebben

we met de wedstrijd meegedaan. Vorige
week was de finale en we zijn als één van
de winnaars uit de bus gekomen. Met deze
prijs kunnen we weer meer investeren om
de buurtcoöperatie tot een succes te maken.” De site is nu een maand in de lucht en
ze hebben de coöperatieve inslag
direct kunnen vertalen door deze te laten
bouwen door internetbureau Teniet.nl uit
de Merelstraat. “Je ziet nu ook in andere
wijken soortgelijke initiatieven ontstaan. In
Overvecht en Tuinwijk hebben we contact
met mensen die erg geïnteresseerd zijn in
ons model.”
voor en door bewoners
De website is een initiatief vóór en dóór
bewoners. Een plek waar bewoners elkaar
kunnen zoeken en vinden voor de uitwisseling van diensten en producten. Commerciële aanbiedingen mogen aangeboden
worden tegen een kleine vergoeding. Deze
vergoeding wordt weer ingezet om de website te verbeteren en te onderhouden. Op
www.buurtcooperatievotulast.nl kunt u zelf
aan de slag met dit prijswinnende initiatief.
hjb
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Dit jaar besteedt de Votulastkrant in een 6-delige rubriek aandacht aan duurzame initiatieven in de wijk. In dit nummer: een groene Kerst met retourkerstbomen

licht vanuit gebouwen. Nu het vroeg donker
is, zijn er overigens meer mogelijkheden dan
‘s zomers: de kantoren zijn nog verlicht.”

in 2
0

Merijn van der Vliet (39) woont aan de Gruttershof en is initiatiefnemer van het fotoproject Donker Utrecht: een steeds verder uitbreidende serie sfeervolle foto’s van een
Utrecht waar de lichtjes aangaan en de stad een sprookjesachtige aanblik geven. Ja:
zelfs die saaie kantoorgebouwen en flats.
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uw vakman in votulast
een milieubewuste onderneming
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De laatste metamorfosekandidaat van
dit jaar is Joyce Parlevliet. Zij werd door
Marjan Wertwijn voorgedragen voor een
metamorfose door Servaas Hair + Beauty.
Marjan neemt eind dit jaar afscheid als
wijkmanager. “Joyce zet zich als vrijwilliger binnen de Wijkraad Noordoost op
bijzondere wijze in voor een groenere
buurt.”

In de ladder staan wijkactiviteiten die
in december en januari plaatsvinden. De
volgende wijkkrant verschijnt begin februari. Organiseert u in februari of maart
een buurtactiviteit? Laat het ons vóór 16
januari weten, dan nemen we een aankondiging op in de volgende agenda. Of
plaats uw bericht zelf rechtstreeks op het
prikbord van www.votulastkrant.nl

Joyce was bijzonder verrast toen ze hoorde
dat ze was voorgedragen. “Ik vind het heel
leuk en spannend.” En de timing is perfect.
Een dag na de metamorfose gaat Joyce een
weekendje naar Parijs.

Zangschool Utrecht
Kinderen die graag zingen en dat goed willen
leren zijn welkom bij de Zangschool Utrecht.
De zangschool verzorgt zangopleidingen
voor kinderen op diverse niveaus.
Lijkt het je leuk om me te doen? Mail dan
naar info@zangschool.nl of kijk op
www.zangschool.nl. Daar zie je ook hoe laat
de lessen zijn. In buurtcentrum de Leeuw
hebben de kinderen van de basisschool les op
dinsdagmiddag, de jongeren van de middelbare school op donderdagmiddag.

Terwijl Joyce plaatsneemt in de kapperstoel
praat ze honderduit over haar werk voor de
Wijkraad en de projecten waar ze zich voor
inzet. “Ongeveer zeven jaar geleden heb ik
me aangemeld voor de Wijkraad. Ik was toen
bij een bijeenkomst waar ze mensen vroegen
om zich kandidaat te stellen. Toen dacht ik,
dat kan ik best doen. Ik zat al in het bestuur
van de ecologische tuin de Bikkershof en dat
wilde ik wel graag wat breder trekken.” Binnen de Wijkraad gaat Joyce over het thema
Groen en Duurzaam.
Tussendoor neemt Joyce met kapster Eline
de plannen door. “Normaal gesproken heb
ik helemaal geen tijd om veel aandacht aan
mijn uiterlijk te besteden en ren ik ‘s ochtends zo de deur uit.” Naast haar drukke
baan als docent/onderzoeker bij de faculteit
Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht
doet ze veel vrijwilligerswerk. Onder andere
voor de Wijkraad.

De Wijkraad Noordoost bestaat op dit moment uit dertien leden. “Je kunt de Wijkraad zien als ogen en oren van de gemeente.
Soms legt de gemeente of het Wijkbureau
Noordoost ons bepaalde vraagstukken voor,
soms geven we ongevraagd advies. Dat
doen we op basis van wijkraadplegingen,
maar mensen kunnen ons ook ideeën en
opmerkingen mailen. Het is heel belangrijk
dat mensen dat doen!”
“Uit de Wijkraadplegingen blijkt dat
bewoners groen in de wijk erg belangrijk
vinden. Daar zetten we dan ook veel op in.
We hebben veel inspraak gehad in het Wijkgroenplan en we hebben de ‘Groen moet
je doen- dag’ opgezet. Hiermee willen we
zorgen voor meer groen in de wijk. Mensen kunnen daar zelf ook mee aan de slag,

bijvoorbeeld door een geveltuintje te maken
of met je straat een plan in te dienen bij de
gemeente.”
Een paar uur later zijn Eline en Christiane
klaar met het haar en de make-up van Joyce.
“Jemig, wat is het mooi geworden! De komende dagen kan ik Parijs veroveren.” mt
Wil je weten hoe de metamorfose is verlopen? Kijk dan op www.votulastkrant.nl voor
een uitgebreid verslag.
Heb je ideeën voor de wijk,of wil je ook lid
worden van de Wijkraad? Dan kun je mailen naar info@wijkraadnoordoost.nl of een
openbare vergadering bijwonen. Kijk voor
meer informatie op
www.wijkraadnoordoost.nl.

Parkeren in Votulast:
handhaven met de scanauto
Een auto, en even later een paar mensen
van ‘toezicht en handhaving’ op
scooters. Hoe werkt dat nou precies?

kopij
Nummer 1 van 2013 verschijnt begin februari.
Deadline voor het indienen van ideeën
of activiteiten is 16 januari.
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Lia van den Hoven, projectleider van de
afdeling Toezicht en Handhaving Openbare
Ruimte van de gemeente Utrecht, legt het
me uit. “Twee jaar geleden zijn we begonnen met het testen van handhaving met de
scanauto op betaald parkeren. Inmiddels
zijn alle kinderziektes er wel uit.”
scannen in votulast
In de zomer van 2011 begon in Votulast het
handhaven met een ‘scanauto’ die gevolgd
wordt door controleurs op elektrische
scooters.
De auto met een scanapparaat rijdt door
de straten. Het apparaat scant de nummerborden van de geparkeerde auto’s. Voorlopig staan alleen de nummerborden van
vergunninghouders in het systeem. De gegevens van kentekenplaten die niet herkend
worden, worden doorgegeven aan de handcomputers van controleurs. Die voeren dan
een tweede controle uit. Heeft de auto geen
vergunning en is er geen kaartje gekocht,
dan wordt een naheffingsaanslag opgelegd.
Oftewel: je krijgt een parkeerbon.

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.

sneller
In de ochtend zul je de scanauto niet tegenkomen in Votulast. Dan rijdt hij namelijk
door de binnenstad om te controleren op
het vrachtverkeer binnen de milieuzone.
En nee, dat betekent niet dat je niet hoeft
te betalen in de ochtend: naast de scanauto
wordt er ook gewoon te voet of per fiets
gecontroleerd.
“Een voordeel is dat het controleren
met de scanauto veel sneller gaat,” vertelt
Van den Hoven. “Als de scanauto veel hits
heeft moet die wel eens wachten op de
controleurs. Er waren eerst wel reacties van
bewoners ‘wat is dat nou?’ maar inmiddels
zijn ze er wel aan gewend.” mv

Yogacursus ‘terugkeren naar jezelf ’
Eind januari start er weer een yogacursus
‘terugkeren naar jezelf ’ bij Karin van Beek.
Lestijden: maandag 19.30 uur en 21.00 uur,
dinsdag 20.00 uur. Voor info en opgave zie:
www.karinvanbeek.nl of bel naar 030-2734517.
Levende kerststal in Griftsteede
Maandag 24 december van 17.00 tot 19.00
levende kerstfiguren in de grote stal, zang,
muziek, vuurkorven, warme chocolademelk,
glühwein en kerstkransjes. Om 17.15 en 18.15
speelt Poppentheater Cassiopeia de voorstelling “De sterkste dat ben ik!”
Leuk om met buurtgenoten een kopje
koffie te drinken?
Op Griftsteede kan dat!
Op verzoek van een aantal omwonenden
organiseert Griftsteede op dinsdagochtend
vanaf 10.00 uur een koffie ochtend. Het zogenaamde “burenbakkie”. Kosten: alleen de
koffie. Vooral de iets oudere buurtbewoners
worden uitgenodigd om in Griftsteede hun
kopje koffie te komen drinken. Hoe en wat
er verder op zo’n ochtend gebeurt, bepaalt
u helemaal zelf. Blijkt er behoefte te zijn aan
bijvoorbeeld een spelletje, informatie, vrijwilligerswerk of wat dan ook dan kunnen we
onderzoeken of dat te regelen valt. Tot gauw!
Herdertjesviering St. Josephkerk
Maandag 24 december 16.30 uur, Draaiweg 33.
Alle kinderen uit de wijk en van daarbuiten
zijn met hun ouders en opa’s en oma’s welkom in de Herdertjesviering. We gaan met
zijn allen kijken of er dit jaar weer een kindje
zal zijn in de kribbe. Alle kinderen mogen
ook verkleed komen als herder of engel. Dat
hoeft niet. We hopen dat weer veel mensen
met onze viering zullen meedoen.
www.buurtcooperatievotulast.nl
Buurtcoöperatie Votulast zet zich in om
vraag en aanbod, door particulieren, zzpers en mkb-ers, bij elkaar te brengen. De
vindbaarheid van mensen in de wijk wordt
vergroot door middel van onder andere de
website www.buurtcooperatievotulast.nl
Iemand die bijvoorbeeld een boekhouder
of een webdesigner nodig heeft, ziet in één
oogopslag welke er in de buurt aanwezig zijn.
Diensten, producten (verkoop en verhuur) en
lokale initiatieven krijgen binnen de buurtcoöperatie een podium. Daarnaast zijn ook
de woningcorporatie, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente betrokken bij de
ontwikkeling en de uitrol in de wijk. Je hebt
de mogelijkheid om, geheel kosteloos, een
profiel op de website aan te maken en daarop
jouw vraag of aanbod te plaatsen. Veel plezier!

