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Omrijden voor schonere lucht  

Een tweede grote verkeersmaatregel is 
onbekender in Votulast: een ‘knip’ bij de 
Monicabrug zal tot gevolg hebben dat er 
vanaf de Oudenoord niet meer richting de 
Daalsetunnel (en vice versa) gereden kan 
worden. De St. Jacobsstraat blijft wel be-
reikbaar, maar vanaf de Oudenoord rechts 
afslaan de Weerdsingel Westzijde op is dan 
niet meer mogelijk.  

schonere lucht
Onno van Schaick, projectleider van de 
Gemeente Utrecht: “Al in 2009 werd er in 
de Gemeenteraad besloten dat er omwille 
van de luchtkwaliteit in het Weerdsingel-
gebied verkeersmaatregelen genomen 
moeten worden. De knip bij de Monicabrug 
moet ertoe leiden dat de verkeersdruk op 
de Oudenoord en de Weerdsingel afneemt 
en de lucht schoner wordt. Automobilisten 
worden gedwongen gebruik te maken van 
de binnenring die is ingericht om meer 
verkeer te verwerken. Die route wordt aan- 

 
 
 
trekkelijker gemaakt door bijvoorbeeld de 
invoering van ‘groene golven’.” 
 
sluipverkeer
De communicatie over het project is tot nu 
toe binnen Votulast minimaal geweest. Er is 
enkel gesproken met bewoners van wijken 
die last kunnen krijgen van sluipverkeer. 
In Pijlsweerd, Ondiep en Wijk C is overleg 
geweest over autowerende maatregelen 
zoals het plaatsen van (beweegbare) paaltjes. 
Zo wordt het onmogelijk om van de Oude-
noord door te steken naar de Amsterdamse 
Straatweg.
     De maatregel zal voor Votulastbewoners 
vooral gevolgen hebben voor hun rijroute 
de stad uit. Bewoners die bijvoorbeeld via 
de Daalsetunnel naar de A2 rijden, moeten 
straks via de Oudenoord of de Kardinaal de 
Jongweg/Brailledreef naar de Marnixlaan 
rijden om vervolgens via de Cartesiusweg de 
A2 te bereiken. 

positief effect
Van Schaick: “De kilometers die worden 
omgereden worden in tijd gecompenseerd 
doordat men niet meer in de file staat op 
de Weerdsingel. Daarnaast verwachten we 
als positief effect van de maatregel dat de 
verkeersdruk op de Adelaarstraat en de 
Draaiweg mogelijk zal halveren. Er rijdt daar 
nu veel (sluip)verkeer van buiten de stad dat 
via die route de stad uit wil. Dat kan straks 
niet meer.” 

juiste route
Om ervoor te zorgen dat bestuurders de 
juiste route kiezen, is goede bewegwijze-
ring essentieel. Van Schaick: “Tijdens de 
wegwerkzaamheden zal de route ook al 
aangepast worden, hopelijk helpt dit in de 
gewenning.” Ook heeft de gemeente contact 

met de bedrijven die navigatiesystemen 
maken zodat de juiste route daarin wordt 
opgenomen.  
 
inloopbijeenkomst
Om de bewoners en ondernemers van Votu-
last te informeren over de gevolgen van de 
knip, organiseert de gemeente op 6 maart 
2014 een inloopbijeenkomst waar vragen 
gesteld kunnen worden. Waar de bijeen-
komst zal plaatsvinden wordt bekendge-
maakt op: http://www.utrecht.nl/wijksite-
noordoost/ 
     In het vierde kwartaal van 2014 staan de 
eerste werkzaamheden voor uitvoering 
gepland. Op 1 januari 2015 moeten de werk-
zaamheden zijn afgerond. gm

duurzame drukkerij
verrassend dichtbij

www.drukkerijpascal.nl

Is er in Votulast genoeg ruimte om buiten te spelen? De redactie van de Votulastkrant 
gaat met een speciale kinderjury op pad om te onderzoeken hoe het is gesteld met de 
speelplekken in de buurt, en zoekt vooral de minder bekende plekjes. Waar kun je 
lekker buitenspelen in de wijk?

‘Het Lommer’ wordt beoordeeld door een 
testteam bestaande uit Jytte  (9), Morris 
(6), Rhea (5) en Berber (3). Tussen de huizen 
aan de Johannes de Bekastraat ter hoogte 
van nummer 47 is een gangetje dat naar de 
binnenspeeltuin leidt. Tot 21.00 uur is het 
open, daarna is het alleen toegankelijk voor 
de bewoners van wie de achtertuin aan de 
speeltuin grenst.
Voor ouders is er in elk geval genoeg plek: er 
zijn drie picknicktafels met banken. 
Even allemaal op het klimrek voor de 
groepsfoto. Daarna gaan Jytte en Berber  
schommelen en Morris en Rhea klimmen. 

kattendrol
Jytte neemt haar test-taak serieus en kijkt 
kritisch rond. “De zandbak is afgesloten.” 
Klopt, er ligt een net overheen. Dat zouden 
we eraf kunnen halen, maar dat is niet zo 
aantrekkelijk: in het midden ligt een katten-
drol. “Dat is poep, dat willen we niet hè?” 
zegt Berber wijs.
Rhea vindt de wipwap het leukst, en 
Berber de schommel.  Voor 9-jarigen zijn 
de schommels wat te laag, vertelt Jytte, zij 
vindt de rekstokken het leukst, daar kun je 
over koppeltje duikelen. Morris vindt het 
klimrek het leukst. “En wanneer gaan we 
nou ergens anders heen?” 

zwart speeltuintje
Okee, met zo’n enthousiast testteam doen 
we nog een speelplek aan: het ‘zwarte 
speeltuintje’. Waar de Jan van der Heijden-
straat overgaat in de Grietstraat staan op 
de brug over het watertje zwarte kunststof 
speeltoestellen: een huisje, rekstokken en 
evenwichtsbalken. Multifunctioneel want 
op de balken zou je ook kunnen zitten als de 
bankjes bezet zijn.
Natuurlijk moet er eerst op het dak ge-
klommen worden. Daarna worden er een 
paar rondjes gewiebeld over de 
evenwichtsbalken. Als Berber in 
het huisje zit en ik vraag “goede-
middag, woont u hier?” ontstaat 
er een verhaal waar iedereen mee 
meespeelt: ik krijg een kopje thee, 
Jytte zoekt in de kelder naar melk 
maar die is op, Rhea zit op het dak 
en transformeert in een hulpvogel 
die wel even melk gaat halen en 
Morris wordt ook een vogel: een 
baby-albatros. 

binnentuin
Daarna kijken we nog even door het hek 
van de Torteltuin; wat een mooie nieuwe 
boomhut! En dan ziet Jytte nog een plekje: 
Coeheijde aan de Stieltjesstraat, ook een bin-
nentuin. Die onderzoeken we ook nog even, 
maar daar staan geen speeltoestellen. mv
 
Weet jij meer speelplekken voor de speelplek-
check? Mail info@votulastkrant.nl

In 2014 staan een aantal verkeersmaatregelen op de planning die ook gevolgen heb-
ben voor Votulastbewoners. De plannen voor aanpassing van de kruispunten Ade-
laarstraat/Bemuurde Weerd en Draaiweg/Lauwerecht zijn inmiddels door de gemeen-
te gecommuniceerd. Om de verkeersveiligheid van deze onoverzichtelijke, drukke 
kruispunten te verbeteren zullen o.a. de opritten minder steil worden gemaakt en de 
wegprofielen verlegd en verbreed worden. 
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De Votulastkrant, wie bezorgt die eigenlijk? Als u in de Staatsliedenbuurt of de  
Vogelenbuurt woont, is de kans groot dat Ries Adriaansen hem bij u in de bus stopt. 
Maar niet voor lang meer. Ries, die al sinds 1975 in onze wijk woont en vanaf 1985 bij 
de Votulastkrant betrokken is, stopt met bezorgen. Hij verhuist naar Wittevrouwen. 
“En dat terwijl dit echt mijn wijk is.”

Ries heeft aan de wieg gestaan van het ont-
staan van deze krant. Al in de jaren zeventig, 
toen hij in de Bellamystraat kwam wonen, 
werd hij actief in de wijk. “In die tijd was er 
een buurtcomité dat zich verzette tegen de 
sloop van woningen in de wijk om de auto 
ruim baan te geven. Het buurtcomité pleitte 
voor renovatie en richtte zich op verbete-
ren van de leefbaarheid. Uit die activiteiten 
kwam de wijkkrant voort.” 

actiekrant votulast schoon
Ries laat enkele oude Votulastkranten zien 
uit de jaren tachtig en lacht: “De krant heette 
ooit ‘Votulast Schoon’. Dat was echt een actie-
krant: renovatie, minder troep op straat, afval 
inzamelen, meer groen en minder autover-
keer. En dan gingen we met vrijwilligers in 
de Vogelenbuurt de rotzooi te lijf. Ik had een 
convenant gesloten met het hoofd van de 
gemeentereiniging. Als de buurtbewoners 
het zwerfafval naar de hoek van de straat 
veegden, zou hij iedere week veegwagens 
sturen. Vrijdagochtend voor 10 uur moest het 
klaarliggen voor de veegploeg. Dat hebben we 
toch mooi een jaar zo volgehouden. 

neerlands bekendste opbouwwerker 
Ries heeft lang gewerkt als opbouwwerker 
onder andere in zijn eigen wijk. “Ik heb 
veel met Turkse en Marokkaanse jongeren 
gewerkt. Zij kwamen vanaf de jaren zeventig 
in grote aantallen hier wonen, eerst in de 
Vogelenbuurt en later rond de Troelstralaan. 
We probeerden om ook hen te betrekken bij 
de zorg voor de eigen buurt. De vpro heeft 
in 1990 een reportage over mij gemaakt, zo’n 
soort ‘Man bijt hond’-achtig filmpje. Tot 

mijn verbijstering zonden ze dat op zon-
dagavond pal na Koot en Bie uit en zagen 
anderhalf miljoen kijkers me rondlopen 
in de wijk. Dezelfde avond hingen er acht 
journalisten aan de lijn. Ik was ineens de 
expert in samenwerking tussen buurtbewo-
ners en overheid. Ik ben nog tot in Ensche-
de uitgenodigd om te komen vertellen hoe 
dat moet.   
 
rood draadje
In die tijd was de Vogelenbuurt volgens 
Ries ook een proeftuin: “Zelf aanpakken van 
overlast! Begin jaren negentig mochten we 
van de wijkagent fietswrakken markeren 

met een rood touwtje. Daar kregen we na-
tuurlijk wel eens gedoe over met de eige-
naar, die vond dat zijn fiets nog heel goed 
was. Maar het hielp wel!”

samen een wijkje lopen
Vanaf 1994 deed Ries geen redactiewerk 
meer. Maar hij is wel altijd bezorger ge-
bleven. “Ik bezorgde soms wel elfhonderd 
kranten! Dan maakte ik er met mezelf een 
wedstrijd van. Mijn snelste bezorgtijd staat 
op 1 uur en 15 minuten. Maar meestal kom 
ik onderweg iemand tegen, voor een leuk 
praatje.” Aan het bezorgen komt nu een 
einde. Hoewel? “Mijn kleinzoon komt in de 
wijk wonen en ik hoop dat we later samen 
een wijkje kunnen lopen.” nvdh

Enthousiast geworden na dit verhaal? 
Wij zoeken momenteel weer nieuwe bezorgers!
Kijk op de website voor meer informatie en meld 
je aan via info@votulastkrant.nl

Elfhonderd krantjes in vijfenzeventig minuten 

Hoe kon dat nou? 

COACHING & WORKSHOPS
EVEN STILSTAAN BIJ LEVEN EN WERK?

KOM JE LEVENSHUIS VORMGEVEN IN HOUT!
RONALD SPRUIT / NIEUWE KOEKOEKSTRAAT 60

WWW.HUISAANDEWEG.NL

Zo begon het voor Dirk en Wil. Zij wonen 
pal tegenover het op 15 oktober ingestorte 
deel van de kade aan de Bemuurde Weerd. 
Buurtbewoners hadden de gemeente al ge-
waarschuwd over een grote barst in de ka-
demuur, maar hier was nog geen werk van 
gemaakt. Des te meer werk werd er daarna 
verricht. Politie en gemeentediensten ruk-
ten aan. Buurtgenoten dromden samen. De 
auto van Dirk werd - vrijwel ongeschonden 
- uit het gat gehesen. De boel werd afgezet 
en toen Wil gauw via de brug terug naar 
huis wilde, mocht het al niet meer vanwege 
instortingsgevaar. Ondertussen werd de 
boom over het water aan stukken gezaagd 
en afgevoerd. Met een ponton van de 
gemeente kon een aanhangwagen die naar 
beneden gestort was nog gered worden. 

Toen begon het grote werk: het plaatsen van 
een ‘nooddamwand’. Dag en nacht werd er 
doorgewerkt. Een achttal pontons werd te 
water gelaten en aan elkaar bevestigd tot 
werkeiland. Er werd een bulldozer op gere-
den en het eiland kon naar de ‘plaats delict’ 
gevaren worden. Lange ijzeren platen wer-
den verticaal, strak naast elkaar, de grond 
ingetrild. Zo vormde zich de eerste wand. 

In  Yoga en Therapiecentrum Puur Bewe-
ging kun je mede met behulp van voeding 
aan een goede lichamelijke en geestelijke 
gezondheid werken. Het Yoga café in het 
centrum gaat binnenkort open voor lunch 
en diner. Iniatiefnemer Maneesha (33): 
“Vitaliteit krijgen door de juiste voeding is 
echt een groot cadeau. Voor mij in elk geval 
wel: ik heb me nog nooit zo energiek in 
mijn hoofd gevoeld. Vers tarwegras bijvoor-
beeld, dat is zo lekker! Een shot vol minera-
len, energie en ijzer. Als je een paar dagen 
zo’n shot neemt voel je je écht heel anders.” 

schoenen uit
Het Yoga café bevindt zich in een rustge-
vende ruimte, met prachtig uitzicht over 
het water. De schoenen gaan uit voor-
dat we naar binnen gaan. “Thuis doe je 
meestal ook je schoenen uit, toch? Je bent 
hier thuis,  je mag hier bij wijze van in je 
trainingspak wegkruipen. Maar het is ook 
een deel ‘heiligheid’. Als je hier met je vieze 
poepschoenen binnenkomt…dat is niet de 
sfeer waarin we willen zitten.”

yogatherapie en voeding
Maneesha is opgeleid als dansdocent, 
oefentherapeut en haptotherapeut, en door 
persoonlijke ontwikkelingen in de yogawe-
reld beland. “Ik ben betrokken geweest bij 
het trapongeval bij de Winkel van Sinkel 
in 2006, waarna ik in een revalidatieproces 
ben gekomen. Door mijn eigen revalidatie 
heb ik gemerkt dat er in de stad Utrecht 
geen plek was waar yogatherapie gecombi-
neerd werd met voeding, en dat was iets wat 
ik toen erg nodig had.”

aandacht
Er zijn stiltetijden in het Yoga café, ‘mauna’. 
Maneesha: “In de yogatraditie gaan we er 
van uit dat voeding een deel is van bewust 
zijn. Dus; aandacht hebben voor dat wat 
je eet, werkt eigenlijk ook al helend. Als je 
weet wat je tot je neemt, en daarbij stilstaat, 
dan wordt je voeding op een heel andere 
manier verteerd. Door in stilte met elkaar 
te zijn en in stilte te eten ontstaat er een 
ander soort energie. Het is niet de essentie 
van deze plek om gezellig met elkaar bij 
te kletsen. Je hoeft niet met iemand af te 
spreken, je kunt ook gewoon alleen komen. 
Je schuift met gelijkgestemden aan tafel, je 
bent onderdeel van iedereen die er is op dat 
moment. Het is een heel waardevolle erva-
ring om echt aandacht te hebben voor eten, 
drinken en samenzijn. Je bent bezig met je 

eigen persoonlijke ontwikkeling in plaats 
van dat je over koetjes en kalfjes praat. Nu 
kun je heel mooi bij jezelf blijven en bij je 
eigen proces. Je hoeft je niet leuker voor te 
doen dan je bent.” fk 

Vanaf maart open voor lunch en diner tussen 
12.00 en 14.00  en tussen 17.00 en 19.00 uur. Het 
Yoga café werkt met inschrijflijsten voor het 
menu van de dag. Tussendoor open voor yoga, 
therapie, smoothies, thee en gezonde lekker-
nijen. Bemuurde Weerd OZ 13  
www.puurbeweging.nl

Platbodems met zand kwamen aangevaren. 
Mierenarbeid. Na een week was de eerste 
wand klaar en was het in ieder geval weer 
veilig. 

Als je ineens voor je huis een stuk straat ziet 
verdwijnen, denk je vast “wanneer is mijn 
huís aan de beurt?”. Andere kademuren 
werden daarom meteen door duikers ge-
inspecteerd. Ondertussen analyseerde een 

Bij de molen haal je gehakt en bij de fietsenmaker plakken ze je band. Maar er zijn ook 
plekken in de wijk waarvan je écht niet weet wat daar gebeurt, en waar je minder snel 
naar binnen stapt.  De Votulastkrant gaat je in deze nieuwe rubriek voor. Dit keer: het 
Yoga café aan de Bemuurde Weerd. 

Het regent al dagen. Ze zitten op de bank rustig de krant te lezen als ze ineens een luid 
kraken horen. Beiden vliegen naar het raam en zien de kruin van een boom op het 
water landen, dwars over de singel.
“Zie je dat Wil, de kademuur is ingestort! Onze auto staat daar. Als dat maar goed 
gaat.” Dirk rent naar buiten, over de twee bruggen, naar zijn auto. Die is twintig cen-
timeter onder straatniveau gezakt. Wat nu?

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

“Wat wij doen is eigenlijk een oud ambacht 
met moderne techniek,” zegt Sjaak, en 
wijst op de moderne zeefdrukmachine die 
een prominente plaats inneemt in de druk-
kerij. We lopen naar de machine en ik krijg 
een cursus zeefdrukken voor beginners. 
Rinus gaat in sneltreinvaart door de werk-
zaamheden die leiden tot een mooie poster 
of een cd-hoesje, inclusief het gebruik van 
een rakel om de inkt door het gaas op het te 
bedrukken oppervlak te drukken. 

cd-hoes van kyteman
De studio van Kyteman is aan de overkant 
net te zien en Sjaak laat me het kartonnen 
hoesje zien van de eerste cd die Kyteman 
uitbracht. Gedrukt in deze drukkerij. Aan 
de muur hangen posters die hier gedrukt 
zijn en op de tafel liggen stickers en omsla-
gen van boeken. Zomaar een greep uit de 
producten die in Spant bedrukt zijn. 
 
overal posters 
“We zijn zo’n dertig jaar geleden begon-
nen als ‘huisdrukker’ van de culturele 
sector. We maakten ondermeer de posters 

voor optredens en uitvoeringen op diverse 
podia in de stad. Als je dan na je werk naar 
huis fietste zag je overal door ons gedrukte 
posters in de stad hangen, dat was een 
mooi gezicht. Tot de huidige klantenkring 
behoort de gemeente Utrecht en het UMC 
die afdrukken nodig hebben die langjarig 
kleurvast zijn, een kenmerk van zeefdruk. 
“We zijn nu nog de enige zeefdrukkerij in 
Utrecht,” zegt Sjaak. “En we zitten nu ook al 
weer 30 jaar in deze wijk.”

voormalig houtzagerij
De voormalige houtzagerij, die prachtig 
gerestaureerd is, heeft alleen met de plek 
aan de gracht nog een link met het verle-
den. Hier werd het hout voor de zagerij van 
de boot uitgeladen waarna het er gezaagd 
aan de voorzijde uitkwam. De drukkerij is 
gevestigd in het achterste gedeelte van het 
gebouw, aan de voorkant werken nog twee 
zelfstandig grafisch ontwerpers die ook 
klant zijn. Grafisch ontwerpers zijn een be-
langrijke klantengroep van Rinus en Sjaak. 
“Het is de uitdagende kant van dit werk; 
creatief meedenken met ontwerpers om zo 

tot een mooie afdruk te komen. En voor 
jonge grafisch ontwerpers organiseren we 
met regelmaat een soort workshop hier 
om te laten zien wat er allemaal mogelijk is 
met deze techniek.”
Zeefdrukken kan op alle ondergronden 
uitgevoerd worden zolang het maar vlak 
is. “We hebben in de stad wel eens een 
ontwerp op een glazen deur van een winkel 
gedrukt. Daar hebben we de mogelijkhe-
den voor en het is leuk om te doen.”

geen copyshop
“Mensen lopen hier makkelijk binnen. Een 
enkeling denkt dan dat dit een copyshop 
is. Staan ze hier met een A4’tje in de hand 
waar ze een kopietje van willen hebben. 
Dan moeten we toch wel even uitleggen 
wat we hier eigenlijk doen, in zeefdrukke-
rij Spant.” hjb

Aan de Lauwerecht op de hoek van de Draaiweg zit in een voormalige houtzagerij een 
zeefdrukkerij. In dezelfde straat zit ook nog een herenkapsalon en een smid. Als am-
bacht past de zeefdrukkerij daar prima tussen, wat Rinus Siteur en Sjaak Schuur van 
drukkerij Spant een mooie gedachte vinden.

Zeefdrukkerij Spant:  
oud ambacht met moderne techniek

bureau de oorzaak. De bodem van de singel 
lag ter plekke - door baggeren en stroming 
- lager dan de fundering van de kademuur 
(zie figuur). Doordat het lang en veel gere-
gend had was het grondwaterpeil achter de 
kademuur gestegen. Ook was het pakket 
zand onder de kademuur verzadigd geraakt. 
De verhoogde druk van het grondwater en 
de sterkere stroming in de singel spoelden 
het natte zand onder de kademuur weg. 
Daardoor viel de kademuur in het water en 
sleepte de boom mee.

Dirk en Wil zijn blij dat de fietsbrug weer 
open is, maar kijken uit naar het herstel van 
de kade in haar oude glorie. Maar eerst nog 
wat inspraakronden! sm

Het yoga cafeHet yoga cafe
Hier kom je om te praten over yoga-
ditjes en datjes met yogafanaten. 
Je probeert hier ondersteboven  
- terwijl je de zonnegroet doet -   
een kopje kruidenthee te drinken. 
Je kunt hier in stilte een supergezon-
de tarwegras-smoothie tot je nemen.

Het goede antwoord is C
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Carin vertelt: “We wilden persé midden in 
de wijk blijven. Het is een leuke buurt om in 
te werken en we vinden het belangrijk om 
vlakbij de patiënten te zitten. Er komt ech-
ter nauwelijks geschikte ruimte beschik-
baar, dus toen ik dit op Funda zag ben ik 
er meteen op af gegaan. Na het vertrek van 
Cumulus uit het pand moest het een maat-
schappelijke functie behouden, en daar 
voldoen we gelukkig als huisartsenpraktijk 
perfect aan. Het pand, van oorsprong een 
kleine school, is grondig verbouwd,  zo 
is er een assistentenbalie in geplaatst. De 
mooie originele elementen zijn weer in ere 
hersteld. Er moeten nog wel een paar zaken 
aangepakt worden, bijvoorbeeld de akoes-
tiek, maar het voelt wel al heel luxe om 
zoveel ruimte te hebben.” 

kleinschalig en herkenbaar
Inmiddels zaten ze al vijftien jaar op de Van 
Humboldtstraat, in de vroegere ijzerwaren-
winkel van Koolschijn. Na ook de bovenver-
dieping volledig opgevuld te hebben, was 
de rek er wel uit. “Hoewel we drieduizend 
patiënten hebben, hebben we wel de wens 
om een kleinschalige, herkenbare praktijk 
te blijven. We vormen steeds meer een 
samenwerkingsverband met andere zorg-
verleners in de buurt, waardoor we toch 
een breed bereik hebben. We behouden 
bijvoorbeeld de samenwerking met onze 
voormalige buren, fysiotherapie Schaafsma 
en De Jonge, en apotheek Van den Bergh’s 
aan de Willem van Noortstraat. Maar ook 
met andere zorgverleners in de wijk hebben 
we nauw contact, zoals andere huisarts-

Sinds 16 september van vorig jaar zitten ze er, maar ze moeten nog wel even ‘landen’. 
De huisartsen van Huisartsenpraktijk Vogelenbuurt, Carin de Kok en Janneke Spits-
baard-Velmans, zijn samen met hun collega’s verhuisd van de Van Humboldtstraat 
naar de Nieuwe Koekoekstraat 85. Ze waren simpelweg uit het eerste pand gegroeid, 
en na lang zoeken kwam deze mogelijkheid beschikbaar.

 
 

Een terrarium had Twan America al in zijn studentenkamer. Nu neemt een stuk regenwoud 
achter glas een hoek van de woonkamer in de Van Swindenstraat in beslag. Hier huizen 
een pauwoogdaggekko en een stuk of vijf kleine kleurige pijlgifkikkers. Ze eten krekels uit 
de dierenwinkel en fruitvliegjes die Twan zelf kweekt. De kikkertjes leggen het afgelopen 
halfjaar steeds hun dril in een fotobusje, en als de eitjes uitkomen brengt vader kikker ze 
op zijn rug naar het water. mm
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

praktijken, fysiotherapeuten, psychologen 
en wijkverpleging. 

ruim aanbod van zorg 
Voor een kleine praktijk is een ruim aanbod 
aan zorg aanwezig. Naast de twee huisart-
sen is er een huisarts in opleiding. Er zijn 
verpleegkundigen, doktersassistentes en 
een diëtiste. Daarnaast zitten in het pand 
nog twee psychologen, een coach, een spel-
therapeute, binnenkort de wijkverpleging 
en misschien een huisartsenpriklab. “Daar 
laten we het voorlopig bij, het pand is zo 
wel vol. Nu wat meer ‘settelen’ op onze plek. 
We kennen inmiddels de buren wat meer en 
door de heerlijke geuren van bakker Brands-
ma tegenover is het ook fijn werken. We 
krijgen gelukkig ook alleen maar enthousi-
aste reacties van onze patiënten.”

steeds meer werk
Hoewel de verhuizing nu achter de rug is, 
wordt het niet echt rustiger. “Door bezuini-
gingen in de geestelijke gezondheidszorg, 
komt er steeds meer werk bij de huisarts te-
recht. Dit zullen we in goede banen moeten 
leiden. Door het samenwerkingsverband 
in de buurt hopen we dit goed te kunnen 
oppakken.” ab

Huisarts verhuisd  

Wat huist er zoal achter de voordeuren van Votulast aan gedierte?  Naast de bekende 
exemplaren zoals vuilnisbakkenrashondjes en -katten blijken de inwoners van onze 
buurt nog heel andere beesten te huisvesten. Dit keer: een tropische verrassing in de 
van Swindenstraat!

In de ladder staan wijkactiviteiten die in 
februari of maart plaatsvinden. De vol-
gende wijkkrant verschijnt eind maart. 
Organiseert u in april of mei een buurtac-
tiviteit? Laat het ons vóór 5 maart 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

KEEP FIT voor 45+ en 55+
Keep Fit is een combinatieles van Aerobic, 
Callanetics en Pilates voor een optimaal 
resultaat.
Want Aerobic verbetert de conditie (zonder 
springen) en Callanetics en Pilates verbeteren 
het figuur door spierversterkende oefenin-
gen voor buik-billen-benen.
Bij het wat ouder worden is het heel belang-
rijk om de conditie op peil te houden, want 
als de spieren sterk, de gewrichten soepel 
en de conditie goed is wordt ook het uithou-
dingsvermogen en het evenwicht beter wat 
weer meer zelfvertrouwen geeft.
De les is op muziek, in aangepast tempo en 
eindigt met een ontspanningsoefening.
De lessen zijn op dinsdagmiddag in Buurt-
centrum De Leeuw.
De 55+ groep begint om 13.15 uur en de 45+ 
groep om 14.15 uur.
Voor info, een proefles of opgave Tel.nr. 030-
2710501 of 06-43784263

BuurTalent gezocht!
Er is ontzettend veel talent binnen de 
Votulastbuurt; van een meubelmaker tot 
een cateraar en van een illustratrice tot een 
yogadocente, die allemaal een podium ver-
dienen. Op zondag 13 april zal buurtcentrum 
De Leeuw het podium zijn voor de Buur-
Talentdag. Het zal een dag worden vol met 
workshops, ontmoetingen, buurtinitiatieven 
en inspiratie. Ben of ken jij zo’n buurtalent? 
Of  ben je een (jonge) zzp’er of ondernemer 
en wil je jouw talent laten zien aan de buurt?  
Meld je dan (gratis) aan voor de BuurTalent-
dag! 
We zoeken ook nog enthousiaste mensen 
die willen helpen bij het organiseren van de 
BuurTalentdag. Dus als jij tijd wil vrij maken 
om ideeën te delen of mee te denken met dit 
buurtinitiatief horen we graag van je! Een 
burengroet, Esther van Keulen.
Contact: buurtalent@gmail.com 

Nieuw in de Vogelenbuurt: JIM&CO!
Een ontmoetings- en activiteitencentrum 
van en voor kinderen in de Utrechtse Voge-
lenbuurt (8-14 jaar). JIM&CO zit op de hoek 
van de Kievitstraat en de Koekoekstraat (bij 
de rotonde). Het is een bijzonder centrum 
want het wordt opgezet en gerund door kin-
deren, met hulp van volwassenen. JIM&CO is 
er ook voor kinderen met speciale talenten, 
bijv. door autisme of hoogbegaafdheid, die 
behoefte hebben aan een veilige plek om 
leuke dingen te doen.  
Wat kan je doen bij JIM&CO?
- Andere kinderen ontmoeten (chillen,  
  gamen, kletsen, Donald Ducks lezen, films  
  kijken)
- Activiteiten (creatief atelier, sport en spel,  
  techniek, musical)
- Je talenten inzetten (bijv. door dingen te  
  doen voor JIM&CO) 
- bijdragen aan goede doelen of andere  
  kinderinitiatieven 
- Onder begeleiding huiswerk maken
Wie organiseren het?  
Initiatiefnemers zijn Isaac (11) en Jan Willem 
(11) en hun vrienden. Zij worden geholpen 
door hun moeders Judith Zadoks en Suzanne 
Boomsma. Kijk voor meer informatie op 
www.JIMenCo.net 
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Wij zoeken een nieuwe bezorgcoördinator: 
iemand die het leuk vindt om zes keer per 
jaar samen met onze 27 bezorgers ervoor 
te zorgen dat de Votulastkrant bij u op de 
mat ligt. Ook is er weer plek voor nieuwe 
bezorgers en redacteuren!
Meer weten? Kijk op de website of mail 
Marian via info@votulastkrant.nl


