de

Onafhankelijke wijkkrant voor de Vogelenbuurt | Tuinwijk | Lauwerecht | Staatsliedenbuurt

Meer groen op straat
Een lange straat vol geparkeerde auto’s, fietsen op de stoep en weinig beplanting: De
Jacob van der Borchstraat. Een doorn in het oog van enkele bewoners. Zij sloegen de
handen ineen: de Jacob van der Borchstraat gaat vergroenen.

groenplan
Het begon met een bewonersbijeenkomst
waarbij iedereen in de straat werd uitgenodigd mee te denken over het groenplan. Dat
leidde tot veel enthousiaste reacties. Met de
enthousiastelingen werd een werkgroep van
dertien bewoners gevormd die een enquête
uitzette in de straat. De resultaten hiervan
vormen de basis voor de plannen. Andrea:

“Omdat wij als bewoners geen ervaring hebben met zo’n groenplan, hebben we Rob van
der Steen gevraagd ons te helpen. Rob is een
ervaren hovenier die al vaker bewonersinitiatieven heeft begeleid. In december hebben
we met hem een wandeling door de straat
gemaakt waarbij hij heeft bekeken wat de
opties zijn.”
geen bomen
Fred Verschuur, lid van de werkgroep: “Er
gelden helaas ook restricties voor de plannen. We wilden bijvoorbeeld bomen in de
straat planten maar dat mag niet in verband
met de kabels in de grond. Nu denken we
aan geveltuinen, grote bloempotten en
beplanting van de spiegel rond een lantaarnpaal. Hierbij is het belangrijk dat we
rekening houden met de beperkte ruimte
in de straat. De bewoners willen natuurlijk
hun vervoermiddelen nog wel kwijt kunnen,
dus dat is wel iets waar we om heen moeten
plannen.”

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 even buurten op het
plein.
Verscholen achter een ijzeren hek aan de
Draaiweg ligt een pleintje. In het midden
staat een speeltoestel, aan de randen staan
een paar bankjes en een picknicktafel. En op
zonnige dagen is het hier altijd gezellig.
bakkie koffie
Als ik op een zonnige zaterdagmiddag het
pleintje oploop is het nog vrij rustig. Maar
al snel lopen mensen langs, schuiven aan
en in een mum van tijd zit iedereen achter
een bakkie koffie. Een half uurtje later staat
de soep op tafel. Typisch voor het pleintje.
“Het is net een gezamenlijke tuin. In de zomermaanden zitten we nooit in onze eigen
achtertuin, altijd op het plein. We eten hier
vaak met elkaar. Niet alleen gezellig, ook
heel handig. Want staat je eigen eten je niet
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zo aan, kun je altijd je bordje ruilen met de
buren.”
Ik zit lekker in het zonnetje aan de picknicktafel met Erwin, Sasja, Marcel, Anneke
en Riet. Ze vertellen enthousiast over hun
plein. Dit deel was altijd leeg, omdat de
nooduitgangen van het (inmiddels gesloten) café en het tegenoverliggende kantoorpand hierop uitkwamen. Aan de andere
kant grensde de achtertuinen van de huizen
aan de Verenigingstraat. Zodoende werd het
al snel een plek waar mensen samenkwamen.
alles oranje
“Tijdens een EK- of WK-voetbal zetten we
altijd een tent aan de ene kant van het plein.
En dan versieren we alles oranje. De wed-
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Een extra boom? Een nieuw aangelegd
perkje? Een trapveldje voor de deur? Met
deze tekst riep de gemeente Utrecht in
juni 2011 de bewoners van de verschillende
wijken op om een voorstel in te dienen voor
de vergroening van onze stad. Doel van dit
wijkgroenplan is meer groen, mooier groen
of beter toegankelijk groen in de wijken.
Voor de wijk Noord Oost was er een budget van € 420.000,-. In het najaar van 2011
dienden bewoners Andrea Lehr en Walter
Peek een plan in bij het Wijkgroenplan en
kregen €25.000 voor de uitvoering ervan. De
plannen worden momenteel uitgewerkt en
in september zal de eerste plantdag plaatsvinden.

vergroenen
Naast het vergroenen van de straat is ook het
versterken van de cohesie een doel. Andrea:
“De straat is lang en daardoor soms anoniem. Aan de andere kant van de Antonius
Matthaeuslaan ligt nog een stukje van onze
straat, ‘het korte end’, daar kent men elkaar
al veel beter. Het is leuk om elkaar door het
groenplan beter te leren kennen. Dat geldt
ook voor de bewoners van de bovenwoningen. Zij hebben weinig plek om te planten,
maar misschien vinden ze het leuk om een
grote bloembak op straat te ‘adopteren’? Zo
strijden van Nederland kijken we hier dan
met z’n allen. De een neemt hapjes mee, de
ander iets te drinken en kijken maar! Ook
hebben we wel feesten op het plein gehad,
met muziek en karaoke. En heel vroeger
ging tot in de vroege uurtjes de polonaise
vanuit het café over het plein en weer
terug.”
Erwin en Sasja wonen hier inmiddels achttien jaar. “Toen we hier net
kwamen wonen hebben
we een grote schommel
neergezet. De gemeente was
daar niet zo blij mee en een
paar jaar later hebben zij
de huidige speeltoestellen
geplaatst.” Het onderhoud
wordt grotendeels door de
bewoners zelf gedaan en deels
door de gemeente. Ze vinden
dat het plein eigenlijk weer een
opknapbeurt nodig heeft.
Hoewel het plein een schare
vaste bezoekers heeft, komen
hier ook anderen. Er staat en
hekje omheen en er zit vaak een

raken zij ook betrokken bij de vergroening
van hun straat.”
straatfeest
Plannen voor het groenonderhoud zijn er
ook al. De werkgroep gaat een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente om jaarlijks
hovenier Rob in te kunnen huren zodat
hij zijn visie kan geven op het onderhoud
dat door de straatbewoners wordt gedaan.
Ieder jaar zal de onderhoudsdag worden
afgesloten met een straatfeest, net als de
plantdag zelf. gm
groepje mensen, maar dat hoeft niemand
af te schrikken. Iedereen is welkom op het
plein! mt
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

De grote auto blijkt van Paul Elich te zijn.
En handig is hij inderdaad. In zijn huis
aan de Lijsterstraat krijg ik koffie uit een
zelfgemaakte espressomachine, zitten we
in een zelfgebouwde aanbouw en diverse
lampen en kasten in het interieur zijn door
Paul gemaakt. En ja, dat handige zit in de
familie. “Van mijn moeders kant hebben al
die neven twee rechterhanden. Die kunnen
alles maken wat ze zien en bedenken, en dat
is bij mij ook zo.”
de auto
“Die auto is een oude Amerikaanse legertruck die ik ergens bij Nijmegen gekocht
heb. Daar zat een handelaartje die dit
soort auto’s opkocht bij het Amerikaanse
leger in Duitsland. Hij heeft een dubbele
cabine met extra laadbak wat erg handig
is voor mijn bedrijf, PEPvormgeving (Pep
staat voor Paul Elich Produktvormgeving)
waarvoor ik van alles ontwerp en maak.
Producten gemaakt van allerlei materialen;
veel staal, maar ook hout en glas, eigenlijk van alles. Ik maak meubels, trappen,
verlichting, interieurs van cafés en restaurants, teveel om op te noemen. Ik heb zelfs
operadecors gemaakt.”

overvecht
“Ik heb met het bedrijf al op diverse plaatsen in de stad gezeten, ook hier in Votulast
maar je ziet dat je met een bedrijf als het
mijne steeds minder kan in de stad. Daarom
zit ik nu, sinds 2004 al weer, in Overvecht.
Dat is wel relaxed, lekker veel ruimte en
daar kun je nog lekker lawaai maken.”
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De nieuwsgierige dienaar sneed op een dag
stiekem ook een stuk van de witte slang af
en at het op. Meteen werd hij vervuld van
zoveel wijsheid dat hij zelfs de dierentaal
kon spreken. De mythe vertelt ons dat je op
midzomernacht onder de wortels van een

genezende krachten
In de Middeleeuwen was je in de natuur je
leven niet zeker. Donder en bliksem waren
toen twee grote gevaren en mensen zagen
vaak blikseminslag in eikenbomen. Men
ging geloven dat de eik de kracht van de
dondergod opving en daarmee moeder
aarde bevruchtte. Zo zou de eik met goddelijke kracht geladen worden. De boom kon
door zijn kracht ziektes overnemen van de
mensen: je hing je lapje met koortszweet erin
en je genas! Ook nu nog zijn er eikenbomen,
waarvan gedacht wordt dat ze deze kracht
hebben.

n
ed e
“go ur”
du
niet

“Ik heb mythologie altijd al interessant
gevonden,” vertelt onze gids Christien Hidding. Elke week komt ze in het Griftpark voor
haar opleiding tot natuurgids bij de IVN. “Nu
ik deze opleiding volg, leek het me leuk om
dat te combineren met de natuur. Er zijn veel
meer mythen te vertellen, ook over andere
bomen. Daar was nu geen tijd voor,” zegt
ze. Dus misschien komt er een vervolg op
de mythologische wandeling. Wij zorgen in
ieder geval dat we voortaan bij onweer uit de
buurt van de eik blijven. pa & sm

klanten
“De klanten komen vooral naar me toe omdat ze van me gehoord hebben, door mondtot-mondreclame dus. Ze bestellen iets en
dat maak ik dan. Vaak hebben ze al van alles
gezien maar kunnen net niet vinden wat ze
in gedachten hebben. Iets wat ik dan voor
ze maak zoals een tafel in specifieke maten
met specifieke materialen. Zo rond 1990 ben
ik hiermee begonnen. Na eerst een paar jaar
een opleiding voor fysiotherapie gedaan
te hebben ben ik daarna naar de kunstacademie gegaan. Dat heb ik, in Utrecht, in
1992 afgemaakt op productvormgeving 3D.
Tijdens de studie ben ik al met mijn bedrijf
begonnen. Was wel handig, ik heb stage
gelopen in mijn eigen bedrijf.”

Op de hoogte blijven van nieuws van Grifsteede
en Griftpark? Volg op twitter @Griftsteede en @
Griftpark2013

Geven en (in)nemen bij Café Averechts
Zuipen voor Zimbabwe, borrelen voor Biafra, hijsen tegen honger... Café Averechts
omschrijft hun praktijk zoals het is. Het café, gerund door vrijwilligers, geeft alle
winst weg aan goede doelen. Eén van die manieren is via de fooienpot. Tijd om ook
eens ideëel wat te gaan drinken!
Je kunt het overal in het café op de posters
lezen: de fooi die je geeft gaat naar het
goede doel. Iedere twee maanden wordt de
inhoud van de fooienpot verzameld en
geteld. Vanuit de winst wordt het dan verdubbeld en aan een goed doel gegeven. Klinkt
simpel. Het is echter niet zomaar geregeld, er
gelden strenge eisen voor de ingediende
aanvragen. Zo moet het project kleinschalig
zijn en gericht op structurele vooruitgang
om de zelfredzaamheid van kansarme mensen te vergroten. Geen incidentele voedselhulp dus. Overheadkosten worden niet
vergoed en een KvK registratie, referentie
en gedegen begroting moeten ingeleverd
worden. Een geselecteerd project krijgt dan
koppeling, met foto’s die allemaal weer in
ook behoorlijke steun, de door Averechts
overgemaakte bedragen zijn gemiddeld zo’n het café opgehangen worden.
2000 euro per keer.
iets extra’s?
En zo worden de bezoekers gestimuleerd
projecten
om vooral fooi te geven. Dat kan door de
Er is wel eens een ludieke aanvraag binnengekomen voor ‘vliegtickets om in Afrika barvrijwilligers die actief lubben voor
een extra donatie, ook zijn er wel gerichte
te gaan helpen’, maar de meeste aanvragen
acties. Er zijn wel eens benefietdiners
zijn serieus. Zaken waar we hier niet bij stil
georganiseerd. Een Italiaanse ijssalon heeft
staan, zoals herbruikbaar maandverband in
wel eens een grote bak ijs gedoneerd voor
Oeganda, zodat de meisjes naar school kunde verkoop. Of soms geeft een dinergast
nen. Meestal ver weg, maar ook dichterbij
zijn doelen gesteund, zo heeft Stichting LOS een enorme fooi. Alles wordt netjes bijge(Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) houden, de lijst laat zien dat de bedragen
in Utrecht wel eens de fooienpot ontvangen. flink optellen. De medewerkers zijn dan ook
Het project van de maanden maart en april is terecht trots op het resultaat. Overigens is
de fooienpot niet de enige manier waarop
Stichting ABaCus, die houten leermiddelen
verzamelt voor de lagere school in Ghana, en Averechts goede doelen steunt. Na het
betalen van de rekeningen worden van de
ook lokale productie van deze middelen wil
opzetten. Van alle projecten volgt een terug- overgebleven winst ook periodieke giften

Er was eens een koning die wijsheid in
overvloed had. Één van zijn dienaren vroeg
zich af hoe de koning daaraan kwam. Hij
ontdekte dat de koning elke dag in zijn privé-vertrek een schaal kreeg met daarin een
witte slang, waarvan hij een stukje opat.

hazelaar, zo’n zelfde witte slang zou kunnen
vinden, die je alle wijsheid van de wereld
geeft. Waarschijnlijk was het geen slang
maar een hazelworm, die ‘s zomers vaak
onder de hazelaar te vinden is. Maar of die je
echt zoveel wijsheid geeft als je hem opeet...
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Eigenlijk is de aanleiding voor dit artikel een auto. Een grote Amerikaanse truck,
zwart geschilderd, met groot oranje zwaailicht. Vaak geparkeerd in de buurt van café
Averechts. De eigenaar daarvan zou erg handig zijn en maakt van alles. Genoeg stof
voor een artikel in deze krant.

En zo zit er achter één opvallende auto een
heel verhaal. Over een man die zijn sporen
achterlaat in de stad met zijn bouwsels en
ontwerpen. hjb

Het is een koude dag in maart en de wind giert ons om de oren. Maar de lieve linde,
de wijze hazelaar, de taaie wilg en de krachtige eik brengen onze vingers en tenen
weer tot leven. De natuurgids vertelt ons in het Griftpark hoe de hazelworm de hazelaar zijn wijsheid bracht en de bliksem en donder de eik zo krachtig maakten. En
hoe de bomen in de oudheid werden gebruikt als geneesmiddel of hoe ze de mensen
beschermden tegen geesten en tovenaars. Zo leren wij tijdens de wandeling ‘Bomen
en Mythologie’ de mythen rond acht verschillende boomsoorten kennen.

0

..........................
Een man met twee rechterhanden en een grote auto

Wijsheid en genezende krachten in het Griftpark

in 2

wijkverhalen

bakbromfiets
“Ik heb wel wat met vervoermiddelen, van
auto’s tot bakbromfiets. Ik heb veel klussen
in de binnenstad waar je vaak lastig met de
auto kan komen. Daarvoor heb ik die bakbrommer opgeknapt die voor het huis staat.
‘s Ochtends vroeg breng ik met de truck de
zwaarste en grootste materialen naar de
plaats waar we die dag werken. Dan breng
ik de auto terug en kan ik het verder met de
bakbrommer af.”

wijkkunsten

anders te doen dan dat wat we zijn en waar
we in geloven. Daardoor is ons werk redelijk
compromisloos.” Nina: “We zoeken als
ontwerpers steeds naar een vorm die ook de
boodschap ondersteunt.”

Hoe creatief is Votulast? Op zoek naar kunstenaars blijken er veel in Votulast te wonen en werken. In de derde aflevering van deze 6-delige rubriek: onze eigen vormgevers van ontwerpstudio Detour! Van alle boeiende plaatsen in de wereld, kozen ze na
wat omzwervingen voor Utrecht om er zich te vestigen. De restyling van de Votulastkrant was de eerste echte klus van de net gestarte studio. Detour nu - naast in beeld
- ook eens aan het woord.

mooie bouwputten
Ze maken ook vrij werk, aan de hand van
zelf geformuleerde opdrachten. Zo maakt
Nina klassieke landschapsaquarellen van
bouwputten. “Ik zag mensen geïrriteerd
langs bouwplaatsen lopen, terwijl het
eigenlijk supermooie tijdelijke architectuur
is. Het is mooi dat mensen die mijn werk
zien ook echt anders naar bouwputten gaan
kijken, het als ‘temporary architecture’ gaan
zien. Ik zou het leuk vinden als zo’n aquarel
bijvoorbeeld heel groot aan herashekken
bij zo’n bouwput komt te hangen. Dat het
echt in de omgeving staat en een toepassing krijgt op die manier.” Marnix: “Het is
mooi om mensen net even anders naar het
alledaagse te laten kijken.” fk

Ook privé zijn ze samen, nadat ze elkaar
leerden kennen op de hku: Nina Matthijssen en Marnix de Klerk van Detour. Nina
is de illustrator en Marnix de grafisch
ontwerper van het duo. Ze werken vanuit
een ruime studio aan de Gruttersdijk. Hun
hond scharrelt er vrolijk rond.

gedaan. Er zijn dus twee routes die naar het
goede doel leiden.
30 jaar belangeloos
Daar waar andere kroegen na een paar jaar
verdwijnen, bestaat Café Averechts in april
al 30 jaar. Het draait nog steeds op volle
kracht dankzij een groot team enthousiaste
vrijwilligers en ook de bezoekers blijven uit
alle hoeken van Utrecht komen. De meesten
komen vermoedelijk vanwege de ideële insteek van het café. Ter ere van het jubileum
is dan ook een grote feestweek georganiseerd. Helaas konden we in deze krant daar
geen reclame meer voor maken. Daarom
een andere oproep: ga ook wat drinken in
Café Averechts voor de gezelligheid en het
goede doel. En vergeet daarbij de fooienpot
niet. ab

reizend project
Marnix: “Detour is begonnen als een soort
reizend project, waarvoor we tweeënhalf
jaar in het buitenland hebben gezeten.
We hebben heel veel ontworpen en geïllustreerd op reis, voornamelijk samen
met lokale producenten. Nina: “Met lokale
thema’s, lokale papierzaakjes, lokale drukkerijen en printtechnieken. We gingen ook
vaak iets maken in ruil voor bijvoorbeeld
onderdak en eten. Bij een Iraanse tapijthandelaar kregen we bijvoorbeeld tapijten
in ruil voor ons drukwerk. Zo ontstond er
ruilhandel, dat was echt leuk.” Ze reisden
voornamelijk tussen India en Oost-Afrika
en leefden in landen als Pakistan, Iran en
Jemen. Marnix: “Toen we terugkwamen
hadden we als droom om een ontwerpstudio te beginnen hier. Nina: “En één van
de eerste dingen die langskwam was de
ontwerpklus voor de Votulastkrant. En dat
doen we nog steeds.” Marnix: “Support
your local culture! Het leuke is dat we in de
loop der tijd meer vrijheid hebben gekregen
in het illustreren.”
compromisloos
Detour zoekt sociaal engagement in hun
ontwerp. Marnix: “Verder moet het cultureel twee kanten op kunnen gaan. We

durven heel lokaal te focussen, en tegelijkertijd ook heel groot te denken. We vinden
het net zo fijn om inspiratie te halen uit de
bergen van Pakistan en de muurschilderingen in de buitenwijken van Tel Aviv, als dat
we hier in de wijk naar de grond kijken om
mooie dingen te vinden. Nina vult aan: “Een
wijkkrantje in Utrecht maken, maar ook
met grote bewegingen binnen de vakbond
bezig zijn. Voorwaarde is dat we het zelf
leuk vinden om te doen.” Reclame doen ze
niet. Marnix: “We hoeven van onszelf niks
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Lente in Griftsteede
De stadsboerderij in het Griftpark ligt er vredig bij in een winters zonnetje en veel
dieren scharrelen al buiten. Het Griftpark bestaat uit een skatepark, basketbalveld,
hondenuitlaatplek, bloemen en kruidentuin, wandelroutes, restaurant en stadsboerderij ‘Griftsteede’. Het begin van de lente bracht ons naar de boerderij.

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 29 mei
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

We betreden de hal en het eerste wat ons
opvalt is een poster met alle geboortes. De
nieuwe aanwinsten maar ook de nog uitgerekende dieren.
In de lente zijn de schapen en geiten
drachtig; mede door de dierverzorgers van
de stadsboerderij, al klinkt dat raar. Maar
de dierverzorgers van de stadsboerderij
plannen de dekkingen zo dat de jongen niet
allemaal op dezelfde tijd geboren worden.
Er wordt alleen gefokt met de grotere dieren: de landbouwhuisdieren zoals de schapen, geiten, koeien en kippen. De cavia’s,
konijnen en ratten hebben allemaal wel een
maatje waarmee ze in een hok zitten, maar
mannetjes en vrouwtjes worden gescheiden
gehouden.
gereguleerde geboortegolf
Wanneer een dier drachtig is wordt dat
goed in de gaten gehouden. Maar het is niet
noodzakelijk dat er een dierenarts aanwezig is bij de bevalling. Twee weken voor de
bevalling gaan de dieren naar een wei waar
ze niet meer direct in contact komen met
mensen. Een paar dagen voordat het dier is
uitgerekend gaat zij naar binnen om zich
helemaal voor te bereiden op de bevalling. Dierverzorgster Femke van der Rijst
vertelt dat het dier vlak voor de bevalling
veel dikkere uiers krijgt vanwege de melk.
Daar hadden ze laatst met schaap Doortje
een probleempje mee: twee weken voordat
ze was uitgerekend stonden haar uiers al
vol met melk. De dierverzorgers verwachtten snel iets maar er gebeurde niets... Ze
hielden de gezondheid van Doortje goed in
de gaten maar die bleef gewoon goed.

Gelukkig werd na drie weken eindelijk de
drieling geboren, zonder enig probleem.
“Eerst komt de waterblaas, en zie je de
bovenkant van de hoefjes,” vertelt Femke.
“Daar kun je aan zien of het lammetje goed
ligt.”
Doortje had wel een uierontsteking
opgelopen waardoor de lammetjes extra
flesvoeding moesten krijgen. Na de bevalling blijven de dieren nog twee weken in de
stal, zonder bezoekers, in verband met de
hygiëne.

dierverzorger
De dierverzorgers van Griftsteede hebben
allemaal een beroepsopleiding gevolgd, en
ook nog cursussen verloskunde gedaan.
Tot slot vertelt Femke wat er zo leuk is aan
haar baan. Het leuke is dat het zo afwisselend is: van een schaap helpen bevallen tot
poep ruimen en van kinderen vertellen hoe
ze een konijn moeten aaien tot een interview geven. fdv
Met dit stukje rondt Fanny de Vries haar maatschappelijke stage bij de Votulastkrant af.

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 4 van 2013 verschijnt eind juni.
Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 29 mei.

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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Elise Embrechts uit de Burmanstraat heeft een Toyota Starlet uit 1988. Knalroze met zebrabekleding. “Ze is nu zes jaar metallic roze. Na een aanrijding heb ik haar in mijn lievelingskleur laten lakken.”
Zebra? “Ik heb de stoelen bekleed met het leukste stofje van de lapjesmarkt.” Reacties?
“Giechelende pubermeisjes bij het stoplicht. En bijna wekelijks een briefje van een
opkoper. Deze auto’s zijn namelijk gewild in Afrika. Maar ik doe haar absoluut niet weg.”
Wil je zien hoe roze deze Toyota écht is? Kijk dan op www.votulastkrant.nl mm
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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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Cursus Stadsnatuur Utrecht: 4 excursies
op zaterdag
Onder het motto: ‘Stadsnatuur vind je
gewoon om de hoek!’ biedt het ivn vier
avonden en vier excursies aan. Zo merk je dat
ook in een volgebouwde stad als Utrecht verrassend veel natuur te vinden is.
Tijdens de 4-delige cursus Stadsnatuur leer
je kijken en genieten van natuur in de stad.
16 en 18 mei: Vlinders
30 mei en 1 juni: Natuurvriendelijke tuinen
13 en 15 juni: Bodemdiertjes
27 en 29 juni: Medicinale planten
Iedere donderdagavond is er een voorbereidende lezing van 20.00 tot ongeveer 22.00
uur in Stadsboerderij Griftsteede, Van Swindenstraat 129, Utrecht. De zaterdag daarop
vindt de excursie plaats op verschillende
plekken in de stad, tussen 10.00 en 12.00 uur.
De lezingen en excursies worden verzorgd
door natuurgidsen van ivn Vecht- en Plassengebied. Voor de cursus is geen voorkennis nodig. Aanmelden kan door een mail te
sturen naar: stadsnatuur@hotmail.com.
Kosten voor de cursus (incl. cursusmateriaal)
bedragen €25,00. IVN-leden of U-pas houders betalen €15 of €10. Meer informatie is
te vinden op http://ivn.nl/afdeling/vecht-enplassengebied en via stadsnatuur@hotmail.
com.
Rode Kruis zoekt ouderen voor het project Taalmaatje
Het Rode Kruis is onlangs het project ‘Taalmaatje’ gestart, waarbij ouderen gekoppeld
worden aan allochtonen die de Nederlandse
taal beter willen leren. Ouderen krijgen zo
een maatje om mee te praten en leuke dingen
mee te ondernemen en de allochtoon verbetert zijn taalvaardigheid.
Bent u 55+ en vindt u het leuk om Taalmaatje
te worden, meld u zich dan aan bij Annemaaike Gijsen, Rode Kruis Utrecht Midden,
tel: 030-252 0134 of mail naar: taalmaatje@
rodekruisutrechtmidden.nl
Rommelmarkt 6 juli 2013 - Buurtcentrum
De Leeuw – van 10.00 tot 16.00
Op zaterdag 6 juli 2013 organiseren enkele
vrijwilligers in samenwerking met Cumulus
een rommelmarkt op de speelpleinen van
Buurtcentrum De Leeuw aan de Samuel van
Houtenstraat 1. Ook zelfgemaakte spullen
zijn welkom. Handelaren worden NIET toegelaten. Breng uw eigen tafel of kleedje mee.
Kosten €5,- + borg €10,- Borg krijgt u terug
als u uw plekje schoon achter laat. Inschrijven en betalen vóór 20 juni bij Wana Sideris
of Dien van Strien in De Leeuw op maandag:
tussen 13.00-15.00 uur, woensdag tussen
14.00-17.00 uur, donderdag: tussen 10.0015.00 uur, vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u bellen met
Dien van Strien: 06-23995058
Staatslieden Art Community houdt wandelend college beeldende kunst
Tweede Pinksterdag, 20 mei van 13.30 tot
15.30 Een verkennende wandeling voor
buurtbewoners en andere belangstellenden
door Tuinwijk/Staatsliedenbuurt Utrecht
door de in de wijk wonende beeldend kunstenaar Hans van Lunteren, getiteld: Wat vormt
de ziel van onze wijk? Met beschouwingen
over de kunstwerken van de wijk en andere
karakteristieke bezienswaardigheden. Voor
meer informatie kijk op:
www.destaatsliedenbuurt.nl

