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Afval-overlast in Votulast
U heeft het misschien zelf ook al eens meegemaakt: eindelijk eens die zakken met
plastic afval wegbrengen naar het inzamelpunt. Blijkt, daar aangekomen, dat er letterlijk geen enkele ruimte meer is voor nog een plastic bakje of zakje erbij…Tja...wat
doe je dan?
Aan de foto’s te zien die de Votulastkrantredactie kreeg opgestuurd, hebben veel
mensen geen zin hun opgespaarde plastic
afval weer mee naar huis terug te nemen, en
dumpen hun zakken dan maar naast of op
de plastic afvalbak.
Fijn natuurlijk, dat mensen zo graag het
plastic afval apart willen inzamelen, maar
dan moet er wel genoeg ruimte zijn om het
kwijt te kunnen.
rommeltje
En dat is er nu niet, volgens Ton Dieten. Hij
was degene die de redactie en de wijkraad
meerdere malen attendeerde op de overlast
van afval bij het inzamelpunt op het Willem
van Noortplein. Hij woont daar zelf vlakbij
en ziet vaak met lede ogen aan dat het een
rommeltje wordt als de gemeente de bakken
niet tijdig leegt.”Je ziet al snel dat mensen,
als de bakken vol zitten, de tassen er gewoon
naast zetten. Het is zo’n veelgebruikt recyclingstation dat het al snel een troep is.” Dat
onderstreept ook Albert van Beek, secre-

taris van de wijkraad Noordoost. “Vanuit
het cluster ‘Schoon, Heel en Veilig’ van de
Wijkraad wordt dit onderwerp nadrukkelijk
gevolgd. Er zitten tenslotte verschillende risico’s aan rommel bij afvalinzamelstations.
Zoals verloedering; rommel maakt meer
rommel (mensen gooien makkelijk troep
erbij), brandgevaar en/of vandalisme.
zorgen
Ton Dieten ziet ook dat het een centraal
gelegen station is in een drukke buurt aan
een drukke weg. “Men komt soms zelfs met
de auto. Ik heb wel eens mensen aangesproken die hier afval in de bakken gooien en die
komen niet eens uit de buurt maar rijden
door deze wijk en stoppen dan even hier. En
het probleem neemt toe. In eerste instantie
stond er één container voor het plastic, later
is er een tweede bijgeplaatst. Mensen zijn
van goede wil en de afvalscheiding wordt intensief gebruikt, dat is een goede zaak maar
op deze plaats is de capaciteit zelfs met twee
containers gewoon te klein.”

even buurten
Beter een goede buur dan een verre vriend? De Votulastkrant gaat dit jaar eens onderzoeken of dat aloude spreekwoord klopt! Deze keer gaan we op bezoek bij de 91-jarige
mevrouw van Vulpen.
Mevrouw van Vulpen woont al sinds 1945 in
de van Swindenstraat. In haar ruime woonkamer wijst ze naar het hoekhuis aan de
overkant. “Kijk, dat is het huis waar ik vroeger heb gewoond. In 1968 zag ik dat ze bij
dit huis een ‘Te Koop-bord’ ophingen. Toen
hebben we eigenlijk direct het huis gekocht.
Mijn man was melkboer en we hadden meer
opslagruimte nodig. Dit huis heeft een grote
garage, dat misten we in het andere huis.”
zelfstandig
Mevrouw van Vulpen woont nog zelfstandig.
Een keer per twee weken komt de thuishulp
langs om haar te helpen met schoonmaken.
De meeste boodschappen laat ze bezorgen.
De supermarkt is dichtbij, en ‘s zomers haalt
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ze tussendoor ook nog wat boodschapjes.
Maar in de wintermaanden gaat dat niet.
“Met die kou kan ik het huis eigenlijk niet
uit. Gelukkig kan ik dan de overbuurman
even bellen. Daar ben ik heel blij mee.”
overbuur
Meneer van der Weele is de overbuurman
die mevrouw van Vulpen vaak helpt. Sinds
de jaren tachtig woont hij in het huis aan
de overkant van de straat. Hetzelfde huis
als waar mevrouw van Vulpen ooit woonde.
“Vroeger sprak ik meneer van Vulpen af
en toe op straat en zo leerden we elkaar
kennen. We hadden wel goed contact, maar
niet heel intensief.”

succes
De cijfers van de gemeente, volgens het
rapport ‘Evaluatie en toekomst inzameling
kunststof ’ van 25 oktober 2012, tonen het
succes aan van de plastic inzameling. In 2011
is in Utrecht alleen al aan plastic 560 ton
door de gemeente verzameld via de 37 bovengrondse containers die in de stad opgesteld
staan. Twee daarvan staan aan het Willem
van Noortplein. En ondanks dat de containers vier keer per week geleegd worden zijn
er momenten dat het afval er niet meer bij
past. Wellicht heeft dat ook te maken met
de ongelukkige plaatsing van de containers:

half op het trottoir waardoor maar één
opening bruikbaar is. Hierdoor lijkt het
erop dat niet de volledige capaciteit van de
containers gebruikt wordt.

niet vertroetelen
“Maar vanaf een jaar of tien geleden denk
ik, gaan we ongeveer één keer per maand
koffiedrinken. Dan laat ik mijn vakantiefoto’s zien en bespreken we wat er in de straat
gebeurt. Of we praten over hoe het hier
vroeger was. Mevrouw van Vulpen heeft
veel foto’s uit de tijd dat de gasfabriek uit
het Griftpark weg ging en
de gemeente een nieuwe
bestemming zocht voor
het terrein. En af en toe
doe ik een boodschapje
voor haar. Gisteren was
het bijvoorbeeld vies koud
en dan kan ze zelf moeilijk
naar buiten. Maar ik doe
het niet heel intensief hoor!
Oude mensen moet je niet
al te veel vertroetelen. Veel
bewegen is belangrijk, dan
blijf je lang gezond.”
En als het aan mevrouw van
Vulpen ligt, blijft ze hier nog
lang zo wonen. Want ze heeft

het nog altijd erg naar haar zin in de van
Swindenstraat. mt

Voor de toekomst ziet het er naar uit dat de
gemeente meer containers gaat plaatsen. Of
dat direct effect heeft op de verzamelplaats
aan het Willem van Noortplein is niet duidelijk. hjb
Bij overlast kunt u altijd de gemeente bellen op
nummer 030 - 286 00 00 of melden via de site
van de gemeente.

Heeft u ook een bijzonder buurtcontact waar u
graag over wilt vertellen? Laat het ons weten
via info@votulastkrant.nl, dan staat uw verhaal hier misschien volgende keer!

Multivitaminen
voor een
stralende
huid
Adelaarstraat 86
(030) 271 71 59
www.servaashairandcare.nl

pop-up
Subup is geïnitieerd door kunstenaars Eline
Peek, Trix Arensman, Willem Willms en
Herman van Doorn, vanuit een behoefte
aan een aanvulling op het beperkt aantal
tentoonstellingsmogelijkheden in Utrecht.
Eline werkte al in het pand aan de Gruttersdijk. “Sophies kunstprojecten had een
kelder. Die is leeggehaald, en nu hebben wij
een kelder. De kelder is het ‘sub’-gedeelte
binnen onze naam, het ‘up’- gedeelte is de
mogelijke toekomst. We hopen namelijk dat
op verschillende plekken in Utrecht dit initiatief kan gaan opduiken, ‘oppuppen’, zeg
maar. Het zou mooi zijn als er een netwerk
ontstaat waarbij allerlei kunstenaarsinitiatieven in de stad ontstaan onder de paraplu
van Subup.”
dwingende ruimte
Je denkt niet meteen aan een expositieruimte als je de trap afdaalt naar de kelder.
De kelder is een vrij kleine, industrieel
ogende ruimte. Beton en staal, ruw en ongepolijst. Een ruimte waar misschien niet alle
kunstwerken even goed tot zijn recht komen. Eline: “Dat klopt ja. Het is een ruimte

.org installatie, Elaine Vis en Tijmenrockt in subup

Ben jij professioneel werkend kunstenaar en heb
je een goed plan voor een tentoonstelling? Meld
je aan bij subup2013@xs4all.nl . Weten wat er
komen gaat? Blijf op de hoogte via facebook:
www.facebook.com/subuputrecht

Ontmoetingen in De Leeuw
Op een ijskoude winteravond ga ik op bezoek bij Gert-Jan van Zetten (43 jaar), om te
praten over de lezingencyclus die hij organiseert. Het valt me op dat het tuinpad drempelvrij overgaat in het huis. In de kamer wacht van Zetten mij op in zijn rolstoel. Onze
begroeting brengt me even in verlegenheid: hij heeft de kracht niet om zijn hand op
te tillen. Ik leg dan maar even mijn hand op de zijne. Terwijl we kennismaken, hoor
ik op de achtergrond het puffen van het beademingsapparaat. Het dicteert het tempo
van zijn spreken: op elke inademing een korte zin. Van Zetten vertelt over zijn initiatief om de ontmoeting tussen mensen met en zonder handicap te bevorderen. Hij organiseert met een aantal vrienden een lezingencyclus met de naam ‘De Leeuw belicht’
in Buurtcentrum De Leeuw, in de Staatsliedenbuurt.
De eerste lezing, ‘Utrecht in het donker’door
Merijn van der Vliet, gaat over fotografie in
de schemering, de tweede over de geschiedenis van Noordoost Utrecht. Onderwerpen
voor een divers publiek, voor iedereen toegankelijk.
“De handicap zelf is niet het thema, het gaat
om de ontmoeting. Ik ontmoet regelmatig
gehandicapten, maar ben ook juist graag
onder mensen die er geen hebben. Mijn hele
schooltijd, van de Dr. Bosschool, via de mavo
naar de Meao, zat ik op gewone scholen. Als
het nodig was, werd de les naar de begane
grond verplaatst,” vertelt van Zetten.
zorg
De ziekte die hem aan de rolstoel kluistert,
Duchenne, is een ziekte waarbij steeds meer
spieren uitvallen: van armen, benen en
ademhaling. Vierentwintig uur per dag is van
Zetten afhankelijk van hulp. Daarom baren
de plannen van de regering rond de zorg hem
zorgen. Maar van Zetten is niet het type om
hier lang bij stil te staan. Hij vertelt over het
magazine dat hij heeft bedacht en maakt voor
Boogh, een organisatie voor mensen met een
handicap. Voor dit magazine schrijft hij on-

der andere columns die hij ook op zijn blog
plaatst; www.gertjanvanzetten.wordpress.
com.
Maar hoe schrijf je als je vingers bijna
verlamd zijn? Hij richt met drie vingers
een slim laserlampje op een alfabetscherm
naast de computer. De letters die hij aanwijst verschijnen op het computerscherm.
Terwijl de meest gewone zaken als opstaan,
wassen en aankleden, allemaal met assistentie, al bijna de hele ochtend in beslag
nemen, vindt van Zetten hier dus ook nog
de energie voor.
positieve kijk
Gaandeweg het gesprek vergeet ik de handicap, en zit ik te praten met een man met
een positieve kijk op de wereld. Die zich
ook graag begeeft in die wereld, hoewel
hij er niet zomaar even op uit kan, ongepland, omdat er altijd iemand mee moet. De
lezingen zijn om mensen te ontmoeten, en
mensen elkaar te laten ontmoeten. Mij heeft
deze ontmoeting alvast verrijkt. Mijn reflex
van medeleven is door dit gesprek omgebogen tot bewondering.

Het rijtje panden staat aan de rand van het
Griftpark, ingeklemd tussen de jaren tachtig
nieuwbouw van de Dopplerhof. De panden,
waaronder De Vogelenburcht, werden vele
jaren tijdelijk bewoond, omdat de gemeente
ze eigenlijk wilde slopen. Op de vrij te maken
ruimte waren plannen voor nieuwbouw in
de stijl van de Dopplerhof in combinatie met
koopwoningen. De plannen wilden echter
maar niet concreet worden en de slopershamer bleef dus opgeborgen.

krakers
Nu er eindelijk concrete plannen worden
gemaakt voor de panden, komt er ook
duidelijkheid voor de huidige bewoners.
Sommige huizen werden al jarenlang
bewoond op tijdelijke basis. Aan deze vorm
van bewoning komt een einde. Dat geldt
cultuurhistorische waarde
De buurt protesteerde tegen de voorgenomen ook voor de bewoning door krakers die
afbraak en met resultaat. De gemeente kreeg inmiddels in een aantal panden, waaronder
de Vogelenburcht, waren getrokken.
oog voor de oude bebouwing en kondigde
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die vraagt om een bepaald soort werk. De
vorige exposanten hebben zich ook laten inspireren door de ruimte bij het maken van
hun werk, site-specific werk heet het dan.
Trix: “Het is een vrij dwingende ruimte.”
Eline: “Als je leuk bloemen schildert, dan
sla je toch de plank een beetje mis.” Trix
vult aan: “Ook al kan het heel goed zijn,
dan is het toch voor de ruimte een beetje
minder geschikt. Omdat kunstenaars voor
exposities hier veelal site-specific werk
zullen maken, kost de voorbereiding werk.
Voor het najaar hebben we wel al een aantal
aanvragen binnengekregen. We hebben nu
al wel een pop-up: een expositie op locatie
in het brugwachtershuisje aan de Leidsekade van Marie-Line van Vuuren.”

het afgelopen jaar aan definitief af te zien
van sloop. De panden kregen onlangs zelfs
de kwalificatie ‘van cultuurhistorische
waarde’, één categorie onder de monumentenstatus.

brandstichting?
Het pand op de hoek van de Stieltjesstraat
en de Menno van Coehoornstraat stond al
enkele weken leeg, toen er in januari brand
uitbrak. Het pand brandde van binnen vrijwel geheel uit; maar het casco is wel behouden gebleven. Al snel gingen zowel de buurt
als de politie ervan uit dat de brand aangestoken was. Wie daarvoor verantwoordelijk
is en waarom dit gebeurd is, blijft vooralsnog onduidelijk. De politie heeft zelfs een
compositiefoto van de vermoedelijke dader
verspreid, maar dat leidde nog niet tot een
aanhouding.
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renovatie: hoe hoog?
Nu de woningen te koop staan, wordt
duidelijk hoe de panden er uiteindelijk
uit komen te zien. Een deel van de bebouwing gaat gesloopt worden en enkele hoge
bomen in de tuin zijn inmiddels al gerooid.
Om aan genoeg woonoppervlakte te komen,
mag de koper van de Vogelenburcht het
pand voorzien van een extra verdieping
– iets wat niet uit het door de gemeente
verspreidde wijkbericht valt op te maken.
Desgevraagd geeft de gemeente aan dat
deze verhoging binnen het bestemmingsplan past. Waar de buurt eerder te hoop liep
tegen de komst van een flatgebouw op deze
plek, lijkt een nieuw protest tegen deze
verhoging van de bestaande bouw weinig
kansrijk. nvdh

Van Zetten zoekt nog sprekers: wilt u graag
spreken over een bijzonder onderwerp, of
weet u iemand die dit zou kunnen doen,
stuur een mail naar gjvanzetten@ziggo.nl.
sm
Lezingencyclus ‘De Leeuw Belicht’, vanaf 14
maart, elke tweede donderdag van de maand,
van 13.30-15.45 uur, Buurthuis de Leeuw
(€2.00) Eerstvolgende lezing, 11 april:
‘De geschiedenis van Utrecht Noordoost’.

wijkverhalen
..........................

Dank je de Koekoek

vrijmarkt
De winkel sluimert nu, maar Fred is van
plan daar verandering in te brengen. “Op de
vrijmarkt met Koninginnedag ga ik veel
spullen verkopen en daarna koop ik mooie
nieuwe spullen in,” zegt Fred. “Want die
winkel doe ik nooit weg. Ik zal nooit verhuizen en zolang ik leef blijf ik de winkel
houden. Het is gewoon mijn hobby.”
fdv / mm

Wanneer je door de Koekoekstraat rijdt, valt het je niet zo snel op, het winkeltje
‘Dank je de Koekoek’. Wie naar binnen gluurt, ziet een etalage met spullen met
een jaren vijftig tintje. Wat is het verhaal achter dit winkeltje? En waarom is het er zo
leeg? De vrolijke eigenaar Fred Brugman vertelt.
“De winkel is wel in sluimertoestand hoor,”
waarschuwt Fred. En inderdaad, als we de
winkelruimte achter de mooie etalage binnenstappen, zien we niet veel koopwaar
meer. Oude spellen staan te wachten op een
nieuwe eigenaar, net als een kast vol oude
glazen lampenkappen en een flipperkast.
“Die doet het nog en ik mag er graag op
spelen,” vertelt Fred.
etalage
Niet lang nadat Fred met zijn vriendin in de
Koekoekstraat een woning kocht, begon
hij de winkel. Aanvankelijk gebruikten ze
de winkelruimte beneden vooral als opslag
en fietsenstalling. “We knapten het huis
van boven naar beneden zelf op, en begin
jaren negentig waren we aan de winkel toe,”
vertelt Fred. “In 1990 was de etalage in volle
glorie hersteld en daar moest ik iets mee,
vond ik. Een vriend nam me mee naar een
rommelmarkt, waar ik voor 35 gulden een
grote Märklin modeltrein kocht. Die zette
ik voor 350 gulden in de etalage. Ik dacht:

die staat er wel even! Maar binnen drie dagen had ik hem voor de vraagprijs verkocht.
Ik ging meer rommelmarkten aflopen en
spullen in de etalage zetten en dat liep als
een trein. Ik had er een hobby bij.”
lampen
Fred werkt vier dagen per week en was al
gauw elke avond druk met de winkel,
die hij op donderdagavond en zaterdagmiddag openstelde. Vrijdags ging hij naar
België om nieuwe spullen in te kopen.
Meestal uit de jaren vijftig, en vaak lampen
en lampenkappen. Want verlichting is volgens Fred heel belangrijk in een interieur.
“Je kunt sinaasappelkistjes als meubelen
hebben, als je kamer goed verlicht is, dan is
er toch sfeer.” Ook doet hij zelf restauratie.
“Met een beetje nieuwe lak en gepoetst koper zien de spullen er al een stuk beter uit.
Ik ben redelijk handig met elektra. Veel van
die oude lampen die ik inkoop hebben
volledig verteerde bedrading. En ik wil mijn
klanten natuurlijk wel kwaliteit leveren.”

foto jvo

“Wij zijn geen galerie hoor!” Kunstenares
Eline Peek zegt het nog een keer duidelijk.
Oké, géén galerie dus. Maar wat is Subup
dan wel? Subup is een nieuw kunstenaarsinitiatief. In de kelder van een creatieve
broedplaats aan Gruttersdijk nummer
twaalf kunnen kunstenaars terecht met
installaties - of ander werk - waarvoor in
het reguliere galeriecircuit weinig ruimte
is. Eline: “We zijn er voor werk dat je niet
boven de bank kunt hangen.”

Ze hebben de laatste jaren een roerig bestaan gekend. Op het nippertje gered van de
sloop, jarenlang tijdelijk bewoond en afgelopen januari woedde er brand – vermoedelijk aangestoken. Nu wil de gemeente ervan af en biedt ze te koop aan. De karakteristieke panden op de hoek van de Stieltjesstraat en Menno van Coehoornstraat blijven
daarmee overeind staan. De renovatieplannen roepen echter vragen op.

foto Herman van Doorn

Hoe creatief is Votulast? Op zoek naar kunstenaars blijken er veel in Votulast te wonen en werken. In de tweede aflevering van deze 6-delige rubriek: ambitieus kunstenaarsinitiatief Subup.

Huren, kraken, slopen, kopen?
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wijkkunsten

kwaliteit
Ze openden met een tentoonstelling van gevestigd kunstenares Elaine Vis en Tijmenrockt en zetten daarmee een kwaliteitsstandaard. Eline: “Het geeft goed aan op welk
niveau wij het liefst zouden willen opereren. De bedoeling is dat kunstenaars een
plan kunnen indienen voor deze ruimte, en
een commissie van kunstenaars de kwaliteit zal gaan bewaken.” De reacties uit de
kunstwereld op de eerste expositie waren
erg positief. Museumdirecteuren en galeriehouders zijn meteen vrienden geworden op
facebook en hebben hun waardering uitgesproken. “Het is echter wel een initiatief,
en moet in die zin wel door kunstenaars
opgepikt worden. Gebeurt dit niet, ja dan
houden wij er ook weer mee op.” fk
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Votulast telt vogels
Jaarlijks organiseert de Vogelbescherming in januari de Tuinvogeltelling waaraan
iedereen mee kan doen. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek
naar vogels. Deelnemers tellen een half uur lang alle vogels die ze in hun tuin zien en
geven deze vervolgens digitaal door aan de Vogelbescherming die er overzichten van
publiceert waarop je per postcodegebied kunt zien welke vogels hoe vaak geteld zijn.
Ook voor Votulast zijn de resultaten terug te vinden. Als je die met de landelijke top
10 vergelijkt valt direct op dat de huismus, die landelijk bovenaan staat, in onze wijk
veel lager staat. Floris Brekelmans, stadsecoloog, legt uit hoe dat komt.
broodkruimels
“De stand van de huismus is in korte tijd
hard gedaald maar lijkt nu weer wat te
stabiliseren. Daarvoor zijn verschillende
oorzaken. De eerste is dat de stad steeds
schoner wordt en er daardoor weinig
voedselresten te vinden zijn die de mussen
kunnen eten. Wie klopt er nu tegenwoordig
nog buiten zijn tafelkleed uit? Die broodkruimelregen was een walhalla voor de
huismus die graag zaadjes en graantjes eet.
Daar komt bij dat mussen in groepen leven.
Dat maakt dat er altijd voedsel voor een hele
groep beschikbaar moet zijn. Daarnaast
zijn er steeds minder struiken waarin de
mus beschutting kan vinden. Die zoekt
hij in dichtbegroeide hagen en struiken,
liefst met stekels zodat hij zijn vijanden op
afstand kan houden. Er zijn steeds minder
tuintjes met zulke ruige haagjes en dus
minder schuilplekken.”
mezen en merels
In Votulast scoren de mezen en de merel
juist goed. Floris: “Dit komt onder meer
omdat deze vogels niet in groepen leven.
Daardoor zijn ze beter verspreid over de
stad en zitten ze elkaar minder in de weg.
Ook zijn hun voedselbronnen divers en
kunnen ze op veel plekken overleven.
Merels bijvoorbeeld eten wormen die ze uit
de grond pikken. Daarvoor zijn er genoeg
stroken met gras waar ze terecht kunnen.”

nestelplek
Ook voor hun nesten kunnen de mezen en
merels op veel plekken terecht. Zo hangen
er in veel tuinen in Votulast nestkasten die
geschikt zijn voor mezen. Een merelnest
kun je aantreffen in struiken of bomen,
die zijn er ook genoeg in Votulast. De mus
nestelt echter onder dakpannen en steeds
meer huizen hebben een plat dak of dakpanplaten waardoor er geen plek is voor een
mussennest. Daarvoor bestaan ‘mussenvides’ die ingebouwd kunnen worden onder
de dakgoot maar er zijn maar weinig huizen
die dat hebben. Wijkbewoners die de mus
echter vaker willen zien in hun wijk kunnen
er over denken om zo’n mussenvide aan te

In de ladder staan wijkactiviteiten die in
maart en april plaatsvinden. De volgende
wijkkrant verschijnt begin mei. Organiseert u in mei of juni een buurtactiviteit?
Laat het ons vóór 10 april weten, dan
nemen we een aankondiging op in de volgende agenda. Of plaats uw bericht zelf
rechtstreeks op het prikbord van www.
votulastkrant.nl
We zijn ook te vinden op Facebook:
www.facebook.com/Votulastkrant

schaffen. Of struiken plaatsen in hun tuin
of aan de voorkant van hun huis, als ze de
eerste rij stoeptegels weghalen. De vuurdoorn is daar volgens Floris heel geschikt
voor.
meedoen
Volgend jaar januari zal de volgende tuintelling plaatsvinden waaraan iedereen mee
kan doen. Nu wordt het eerst lente waarin
we kunnen genieten van het gezang van de
verschillende vogels die druk zullen zijn
hun nieuwe kroost te voeden. gk
www.tuinvogeltelling.nl

Soms zie je ze ineens staan of rijden in onze wijk. Zo’n auto waar je toch even je hoofd
voor omdraait en denkt: ??
kopij
Nummer 3 van 2013 verschijnt begin mei.
Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 10 april.

grafisch ontwerp
www.takeadetour.eu
drukwerk
Graficiënt Printmedia bv, Almere
oplage
5600 exemplaren
www.votulastkrant.nl
www.facebook.com/votulastkrant
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bezorging
Coördinator: Marian Venemans
Wordt de krant niet bij u bezorgd?
Geef het door aan de redactie.
De krant ligt ook bij de buurtcentra
en de bibliotheek.
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Jacqueline van Eimeren

Oud-zeeman Jim Werkhoven heeft 1500 pickup trucks. Mini’s, uitgestald in een vitrine. De
grote staat buiten: een Ford F100, bouwjaar 1970. De auto komt oorspronkelijk uit Californië. “Het plaatwerk zat vol woestijnzand.” Werkhoven kocht de auto in 2002 en mocht zelf
de kleur kiezen. Dat werd baby-blue. De truck heeft eerst twee jaar binnengestaan omdat
hij nog afgebouwd moest worden. “Ik hou van repareren, bijhouden en goedhouden, dat
leer je als werktuigkundige aan boord wel: daar moet je alles zelf doen. In het bedrijfsleven
heb ik wel veertig auto’s gehad, maar dit is de mooiste. Hij is heel basic, makkelijk in het
onderhoud, geen computers en geen flauwekul.” mv
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Astrid Bulder ab
Harm-Jan Buunk hjb
Norbert van der Hulst nvdh
Florinda Kraaijeveld fk
Geke Meessen gm
Mies Mikx mm
Saskia Mol sm
Marieke Timmer mt
Marian Venemans mv
Fanny de Vries fdv
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Denk mee over kunst in de wijk!
De komende jaren zal er in de Staatsliedenbuurt ruimte gemaakt worden om beelden
en billboards te plaatsen. In het voorjaar van
2013 zullen er nieuwe billboards ontworpen
en geplaatst worden. Wij nodigen u uit om
mee te denken aan de realisering hiervan en
bieden u de gelegenheid om lid te worden
van de Staatslieden Kunst Comité.
Voor aanmelding of verdere informatie kunt
u mailen naar Paul Balk, info@destaatsliedenbuurt.nl of kijk op www.destaatsliedenbuurt.nl
Kamerkoor Sjanton zoekt versterking
Kamerkoor Sjanton zoekt tenoren en alten.
Geoefende zangers die goed passen bij het
niveau van het koor. Sjanton is een serieus en
gezellig koor. Momenteel repeteren we voor
een concert op 15 en 16 juni met a capella
muziek uit noordse landen (o.a. Kreek, Sisask
en Sibelius). Aanmelding om vrijblijvend een
repetitie te bezoeken kan via kamerkoor@
sjanton.nl of kijk op www.sjanton.nl. De
repetities vinden elke dinsdag van 20.00 tot
22.30 uur plaats in zorgcentrum TuindorpOost aan de Winklerlaan 365.
Open huis bij praktijk “Verbinding met
Jezelf ”, zaterdag 6 april van 10.00 tot
16.00
Begin april start ik mijn praktijk “Verbinding
met Jezelf ” voor psychosociale coaching en
counseling aan de Lorentzlaan 1 in Tuinwijk.
Misschien denkt u eraan om eens met
iemand te willen spreken, omdat sommige
dingen in uw leven niet lopen zoals u wilt.
Of u wilt graag werken aan persoonlijke
groei. Het kan ook zijn dat u samen met uw
partner gesprekken wilt hebben ter verdieping van uw relatie. Misschien wilt u zich
bij een themagroep aansluiten? Bijvoorbeeld
over: hoe ga ik om met het verlies van een
dierbare, van mijn gezondheid, mijn baan of
mijn relatie? Of: wilt u werken aan uw eigen
biografie? Ook uw ideeën en wensen voor een
themagroep worden zeer op prijs gesteld.
Uw bent van harte welkom om vrijblijvend
binnen te lopen en de sfeer te proeven van
mijn werkwijze en mijn praktijkruimte.
Graag wil ik ook met u, als buurtgenoot,
kennismaken. Met vriendelijke groet, Andrea
Moffatt. Voor meer informatie zie
www.verbindingmetjezelf.nl
STUDIO MOOI GEMAAKT !
Workshops en cursussen modemaken
Cursus Mode en Woonaccessoires
Ontdek hoeveel plezier en energie het geeft
om zelf iets te maken. Laat je creativiteit los
op het maken van een hippe tas, mooi kussen
of eenvoudig kledingstuk. We gaan uit van
eenvoudige patronen, en werken met rechttoe rechtaan naaimachines. Je hoeft dus geen
ervaren naaister te zijn.
Cursusprijs: 4 lessen van 2,5 uur € 80. Max.
aantal deelnemers: 6. Tijd : 19.30-22.00 uur
Ook leuk om met een vriendin, of als moeder
en dochter samen te doen
Locatie : J van der Borchstraat 18 3515XE
Utrecht. Docent : Constance de Jong
Zie voor data en onze overige cursussen (zoals Cursus Mode maken 12+ ) en workshops:
www.studiomooigemaakt.blogspot.nl
Meer weten en aanmelden; mail Info@tuinwijk18.nl (www.tuinwijk18.nl)

