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Wanneer wordt het Zwartewater weer groen?

De bomen moesten worden gekapt om 
werkruimte te maken om de beschoeiing 
en het schutje te vervangen. In oktober 2013 
schreven we al over de werkzaamheden bij 
het Zwartewater. Afgelopen winter en voor-
jaar werd het geduld van de omwonenden 
op de proef gesteld: na de kap van de bo-
men bleef het parkje braak liggen en lagen 
de werkzaamheden zelfs enkele weken stil.

gemeentelijk monument
“Het schutje, dat de waterstand regelt, 
moest vervangen worden, maar we kregen 
het kanaal niet droog,” verklaart pro-
jectmanager Chris Jentink de stilgelegde 
werkzaamheden. “Dat kwam doordat de 
damwand niet waterdicht is.” Inmiddels 
is het probleem getackeld en kan er verder 
gewerkt worden.  En het wordt mooi, zegt 
Jentink: “Dit hoekje valt onder de gemeen-
telijke monumenten, dus het is belangrijk 
dat het karakter behouden blijft. Daarom 
komt er houten beschoeiing langs de stalen 
damwand die er nu staat.” 
 

aantrekkelijk parkje
Dat het hoekje weer mooi moet worden, 
zijn de omwonenden van het Zwartewater 
met Jentink eens. “Dat ruige, dat dit parkje 
vroeger had, was zo leuk,” vindt Jan Hen-
drik Borst. Hij pakt er een foto bij uit het 
tijdschrift 030, een sfeervolle nachtfoto van 
het parkje. Misschien was het er toch iets 
te duister, want wildplassers, hangjeugd en 
drugsgebruikers maakten dat sommigen 
het parkje liever meden. De renovatie van de 
beschoeiing is een mooi moment om deze 
problemen aan te pakken. Jentink: “Laten we 
er een aantrekkelijk parkje van maken, waar 
iedereen op zondagmiddag lekker kan gaan 
zitten.” 

geen hondenpoep
De Gemeente heeft bij de herinrichting ge-
vraagd om ideeën uit de buurt, en kan erop 
rekenen dat die ook zeker zullen komen. 
“Wilde bloemen, speeltoestellen van levende 
wilgentenen en ruimte voor bijen, vlinders 
en vogels,” fantaseert buurvrouw Rachèl 
Gerrits, “we willen er een echt buurtparkje 

van maken. Een leuke plek met een fijn ruig 
karakter.” En vooral: geen hondenpoep, 
pleit zelfverklaard ‘Chef Hondenpoep’ Jan 
Hendrik. Maar dat kon nog wel eens lastig 
worden. Gemeentelijk beleid heeft dit hoekje 
aangewezen voor een hondentoilet, weet 
Jentink. Het laatste woord zal hier nog niet 
over gezegd zijn.

even geduld a.u.b.
Voordat het parkje aangelegd wordt, zullen 
we nog even geduld moeten hebben. Van-

wege de milde winter staan de bomen al 
vroeg in blad en dat is geen goed moment 
om ze te verplanten. “Voor de bomen is het 
beter om tot het najaar te wachten,” aldus 
Jentink. Dat geeft de gemeente ook mooi 
de tijd om wensen van bewoners mee te 
nemen in het uiteindelijke ontwerp. Maar 
het blijft niet de hele zomer een kale boel: 
er wordt alvast gras ingezaaid. mm

Ook meedenken met de buurtbewoners over  
de inrichting van het parkje?  
Mail: onsgrutterspark@gmail.com

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?

Deze keer bezoeken we de drie pocket parks 
tussen de nieuwbouw in de Staatslieden-
buurt. Het testteam bestaat uit Josephine (3), 
 Fender (4) en Elliot (5).  

spannende heuvel
We beginnen bij het eerste parkje waar 
onlangs - op verzoek van bewoners - de 
zandbak is vervangen door een elegante 
schommel. Drie hobbels met kunstgras 
en een heuvel met glijbaan maken deze 
speelplek compleet. “Je kunt van de bobbels 
afrollen, kijk maar!” doet Josephine voor. Er 
wordt eerst even plichtmatig geschommeld 
en gegleden maar al snel ontstaat er  

 
een druk spel met krokodillen die elkaar op 
willen eten. Elliot: “Het is leuk dat je hier 
goed kunt wegrennen en verstoppen achter 
de heuvel!” De hoogteverschillen bieden in-
derdaad een inspirerende basis voor allerlei 
spannende verhalen.  

in de pan
Op naar parkje nummer twee. Hier ligt een 
klimboomstam, vindt men een kleine tram-
poline en twee houten springschijven. De 
krokodillen veranderen hier plots in tijgers 
die loom op de boomstam hangen. “En nu 
gaan de tijgers in de pan!” Fender doet zijn 
schoen uit om deze te vullen met ‘kruiden’: 

takjes en blaadjes genoeg. Na een minuutje 
springen op de trampoline is deze namelijk 
opeens veranderd in een stoofpot. “Kijk, 
een lieveheersbeestje!” roept Josephine, 
terwijl ze zand en steentjes in haar schoen 
stopt. Die hoeft niet in de pan. Zo braden 
ze samen een tijdje, terwijl ze zichzelf 
kruiden. “Nu op de snijplank!” Ze rennen 
naar de springschijven. Fender gaat languit 
liggen en wacht tot hij in plakjes wordt 
gesneden. Ja ja.  
 
eigen invulling
Met tegenzin verkassen 
we naar plek nummer 
drie, de laatste van het 
pocket park trio. Hier 
vooral veel bloemen en 
twee grote picknickta-
fels. Voor deze opzet is 
ooit zelf gekozen door be-
woners, toen zij mochten 
meedenken over de invul-
ling van de parkjes. Toch 
lijkt men bij nader inzien 

een speelplek te missen, want er is pontifi-
caal een forse plastic glijbaan in het midden 
geplaatst.  De plek prikkelt duidelijk minder 
de fantasie dan de vorige parkjes.  Er wordt 
kort gespeeld met het aanwezige kruiwagen-
tje en de glijbaan.  “We willen terug!” roepen 
ze eensgezind. En zo gaan we de parkjes in 
omgekeerde volgorde weer af. fk

Een omgeploegd gazon, de bomen weg, en de bodem van het grachtje in zicht. Het 
parkje bij het Zwartewater lag er dit voorjaar maar troosteloos bij. Wat zijn de plan-
nen met dit stukje groen achter de molen bij de Gruttersdijk?
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Adrian Cuddy, de eigenaar van O’Leary’s 
kwam drieëndertig jaar geleden met zijn fa-
milie naar Nederland. In Ierland zat de eco-
nomie in het slop en het was lastig om een 
baan te vinden. Met hoop op een beter be-
staan besloten zijn ouders om naar Neder-
land te gaan.  Dat het uiteindelijk Utrecht is 
geworden was puur toeval, vertelt Adrian. 
“Ik was toen acht jaar. Mijn leraar in Ierland 
had een vriendin die uit Utrecht kwam. En 
hij vond dat een leuke stad. Dus besloten 
we om naar Utrecht te gaan.”  
 
een eigen cafe
De familie streek neer in Utrecht en hield 
nauw contact met andere Ierse families 
in de stad. De moeder van Adrian, Ann 
O’ Leary, organiseerde regelmatig feesten 
met een Iers tintje. Telkens in een ander 
café. Tot iemand op een gegeven moment 
vroeg: ‘Waarom begin je eigenlijk zelf geen 
zaak?’ Ann O’Leary vond het een goed idee.  
Adrian had inmiddels een horecaopleiding 
afgerond en samen begonnen ze een Ierse 
pub: O’ Leary’s. In 1995 openden zij de deu-
ren, twee dagen voor Koninginnedag. Dat 
werd meteen een groot succes. Het Guin-
ness stroomde zo rijkelijk dat het op raakte.  

buurtcafe 
Mensen die van een bijzonder biertje 
houden, gaan graag een blokje om voor een 
bezoekje aan O’ Leary’s. Daarnaast is het 
ook een laagdrempelig café met een grote 
schare vaste klanten. En dat zijn niet alleen 
Ieren, Engelsen en Schotten, maar ook veel 
andere buurtgenoten. Volgens Adrian is er 
een groot verschil tussen een Ierse pub en 
een Nederlands café. “Gaan er twee stellen 
die elkaar niet kennen naar een Nederlands 
café, dan heb je grote kans dat ze elkaar niet 
spreken. Dat is hier bijna niet mogelijk. 
Iedereen spreekt met elkaar,  het is gezel-
lig en de gasten hebben onderling ook veel 
contact.” Of, zoals je op hun website kunt 
lezen: ‘There are no strangers here, just 
friends you have yet to meet.’ 

sportief
In de pub worden veel evenementen geor-
ganiseerd, vertelt Adrian. “Op maandag 
en dinsdag speelt ons dartteam hier zijn 
competitiewedstrijden. Ook kijken we veel 
naar rugby. Mijn beste vriend is een Engels-
man, en bij grote rugbywedstrijden tussen 
Ierland en Engeland zitten de Ieren aan de 
ene kant en Engelsen aan de andere kant.  

En dan elkaar een beetje stangen.” Daar-
naast doet O’ Leary’s mee aan allerlei 
wedstijden, waarbij het team gevormd 
wordt door medewerkers en klanten. “We 
doen mee aan rugbytoernooien, roei-, 
cricket- en voetbalwedstrijden.” Sportieve 
klanten? “Ach ja, het gaat natuurlijk wel 
gepaard met een beetje alcohol.”

feestje
Ook de minder sportievelingen kunnen bij 
O’Leary’s terecht. Je kunt er eten met een 
Iers of Engels tintje, bijzondere biertjes 
drinken of een Iers feest meevieren, zoals 
Halloween of St. Patrick’s  day. En op ver-
zoek tapt Adrian een shamrock op je Guin-
ness. “ Hoewel echte liefhebbers liever een 
gladgestreken schuimkraag hebben.” mt

Het is het einde van de werkdag en buiten schijnt het zonnetje. Ik zit binnen aan een 
kroegtafel, met een groen kaarsje erop. Bij de bar staat een groepje vrienden die een 
biertje drinken na het werk. Aan de muur hangen borden van verschillende soorten 
Iers en Engels bier. En daartussen een grote groene shamrock (het Ierse klavertje, een 
nationaal symbool). Ik zit in de oudste Ierse pub van Utrecht en enige pub in Votulast: 
O’Leary’s aan de Adelaarstraat.

O’Leary’s: Utrechts oudste Ierse pub

Vijf dames in mintgroene T-shirts heten ons welkom in Buurtcentrum De Leeuw. We 
krijgen een kop soep en een broodje, gesponsord door de Albert Heijn; Wijk en Co 
zorgt voor koffie, thee en fris. Buiten staan meubels van kringloopwinkel De Waarde 
en binnen zijn mensen druk bezig hun tafel zo mooi mogelijk aan te kleden: de eerste 
BuurTalentdag opent over een half uur!

Esther van Keulen is de initiatiefneemster 
van deze dag. Het idee achter de BuurTa-
lentdag is ontstaan uit een samenwerking 
tussen de organisaties ‘Werken Aan De 
Toekomst’ en ‘Wijk en Co’. Samen wilden zij 
het buurtcentrum meer zichtbaar maken 
in de wijk en dan ook gelijk alle talenten 
uit de buurt een podium bieden. Het doel: 
verbinding creëren tussen lokale talenten, 
ondernemers en buurtbewoners, zodat zij 
elkaar in de toekomst weten te vinden.

teveel talent om op te noemen
Zondag 13 april jl. is het dan zover: boven 
workshops, beneden standjes, en zelfs 
tussen de verdiepingen in is activiteit in de 
vorm van ‘elevator-concertjes’ in de lift!
Er gebeurt teveel om op te noemen, daarom 
een greep uit de activiteiten: een workshop 
Dru Yoga, vanaf mei zijn er yogalessen in 
het buurtcentrum. Op het plein wordt ge-
danst met Sheila Kroes van Zumbody. ‘Peer 
to Peer trainingen’ legt uit hoe ze kinderen 
meer zelfvertrouwen geven en de fysiothe-
rapeuten van Tuinwijk Fysiotherapie vertel-
len over de fijne kneepjes van het vak. 
 
ideeën
Boven stellen diverse creatievelingen hun 
werk tentoon. Bij kostuummaakster Gerrie 
Kuiken kun je een broche maken. De dames 
van de schilderclub die donderdagsavonds 
in de Leeuw bij elkaar komen vertellen en-
thousiast: “Het is leuk om samen te schilde-
ren en elkaars werk te becommentariëren.”  

Bij de tafels van de buurtmoestuin wordt 
door buurtbewoners mee-gebrainstormd: 
de meeste briefjes zijn geplakt op de flap  
‘Ik heb ideeën’.  
 
kennismaken en verbinden
En dat is waar het allemaal om draait: ken-
nismaken en verbinden! Zo zoekt Carla 
Diroen nog mensen voor activiteiten die ze 
in De Leeuw organiseert: “We willen graag 
een repair-café opzetten; het is zo zonde 
dat allemaal apparaten worden weggegooid 
die misschien nog best te repareren zijn 
door handige mensen. Kringloopwinkel de 
Waarde wil met ons samenwerken, spullen 
kunnen dan ook weer worden verkocht.” 

Ook zoekt ze nog meer standhouders voor 
de rommelmarkt die op 5 juli in en rond het 
buurtcentrum gehouden wordt.  
 
succes
Esther kijkt tevreden en trots terug op de 
dag: “Het is leuk om te zien dat je met wei-
nig middelen zoiets neer kunt zetten. Het 
was kleinschalig, maar met écht geïnteres-
seerde mensen, er zijn ideeën aangewak-
kerd en nieuwe dingen ontstaan.”
En voor de Votulastkrant is de BuurTalent-
dag ook succesvol: door onze stand met o.a. 
de brievenbus-bezorgrace hebben we er 
weer twee bezorgers bij! mv

Meer weten over de BuurTalenten? https://
www.facebook.com/buurtalent
En meer foto’s op https://www.facebook.com/
WerkenAanDeToekomst
Aanmelden voor de rommelmarkt op 5 juli kan 
bij cdiroen@xmsnet.nl 

BuurTalentdag: kennismaken en verbinden

Bij binnenkomst in het pand aan het Koe-
koeksplein met de raadselachtige etalage 
denk je in eerste instantie in een winkel te 
zijn terechtgekomen. Een winkel in twee-
dehands spulletjes wel te verstaan, met een 
specialisme in lampen en geweien. Er staat 
een toonbank, en aan sommige producten 
hangen prijskaartjes. Als je doorloopt kom 
je terecht in een brede, door een glazen dak 

verlichte ruimte. Jelleke Meijer van Decodel 
ontvangt me hartelijk. “Vroeger heeft hier 
van alles gezeten. Oorspronkelijk was het 
een badhuis, later een koetshuis, een ga-
rage, het is zelfs een illegale drankstokerij 
geweest. En nu zitten wij hier: Katia Lucas 
en ik, met Decodel. Sinds 1999 alweer. Wij 
zijn styliste, decorateur, sfeermakers, en dit 
is ons atelier.”
 
sfeer scheppen
“Katia en ik kennen elkaar vooral uit de 
kunstwereld via de ateliergroep waar we 
destijds in zaten. In 1994 zijn we samen be-
gonnen met Decodel. Onze eerste opdracht 
was de inrichting van een theatertent op 
theaterfestival De Parade, waarvoor we 
schilderingen hebben gemaakt. Met onze 
creativiteit proberen we sfeer te scheppen 
in ruimtes. Daarna kwamen we al snel in de 
horeca terecht. Met decoratie en sfeerbele-
ving kleden we een café of restaurant aan.”

bn’ers
“We hebben ooit een café aan het Jans-
kerkhof ingericht waar een programma 
werd opgenomen van Astrid Joosten. Die 
vond het café en haar kleedkamer zo leuk 
ingericht dat ze ons vroeg om bij haar thuis 
aan de inrichting te werken. Ivo Niehe heeft 
ons daarna gevraagd voor de inrichting van 
de kinderkamers in zijn huis, en zijn huis 
in Frankrijk, waarna er een aantal andere 
BN’ers volgden. Maar eigenlijk werken we 
niet zo vaak voor particulieren.”
 

festivals
“Naast cafés en restaurants, de hoofdmoot 
van onze opdrachtgevers, werken we veel 
op festivals zoals Lowlands. De spullen die 
hier staan gebruiken we dan onder meer 
om sfeer te maken. We werken vaak samen 
met een bedrijf uit Utrecht die ook mode-
beurzen aankleed, zowel de stands als de 
shows. Zo hebben we voor Diesel eens aan 
een grootschalige modeshow meegewerkt 
in een prachtige omgeving aan de Middel-
landse Zee, een schitterende ervaring.”  
 
koffietijd
En de artikelen met prijsjes erop, hoe zit dat 
dan? “Elke vrijdagochtend is het hier kof-
fietijd en openen we de atelierwinkel. Men 
kan hier dan koffie komen drinken en fun-
geren we als winkel waarbij je spulletjes die 
hier staan kunt kopen, of huren als je iets 
tijdelijk wil hebben. Daarnaast verzorgen 
we de inrichting van Eetcafé Te Koop aan de 
Biltstraat. Dat is een eetcafé waar een deel 
van de inrichting te koop is, die komen, 
inclusief de prijs, hier vandaan.”
En zo is ‘de winkel’ aan het Koekoeksplein 
een verrassend atelier waar je ogen tekort 
komt door de fantasierijke creaties van Jel-
leke en Katia. hjb 

 www.decodel.nl

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: 
Decodel aan het Koekoeksplein.

DecodelDecodel
Hier zit een illegale drankstokerij 

 
Dit is een winkel van sinkel 

 
Hier zit een styling- en decoratie-
bedrijf Het goede antwoord is C
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Uw aannemer in de buurt
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Goed nieuws voor overstekende fietsers  
Draaiweg-Lauwerecht

Het kruispunt Lauwerecht/Draaiweg is sa-
men met het kruispunt Adelaarstraat / Be-
muurde Weerd het gevaarlijkste kruispunt 
van het wijkgebied Noord-Oost. Ouders die 
vanuit het centrum op de fiets hun kind 
naar de basisscholen de Fakkel en Dr. Bos 
brengen, ervaren dagelijks hinder. Zeker 
als je met een bakfiets komt; die is er al 
bijna afgereden voordat je goed zicht hebt. 
Fietsenmaker Huijssen en zijn vrouw zien 
hoe het heel vaak nét goed gaat. Dat komt 
volgens hen niet alleen omdat het trage 
verkeer uit de nauwe straatjes het snelle 
autoverkeer van de Draaiweg kruist, maar 
ook omdat fietsers soms gewoon niet oplet-
ten of een koptelefoon op hebben waardoor 
ze niet kunnen horen dat er iets aankomt. 
Want voor het verkeer dat van links komt, 
moet je het hebben van je oren.

De gemeente vond het tijd om er wat aan 
te doen. Kerstin Steinhart , die tegenover 
het kruispunt woont en regelmatig het 
getoeter en de piepende remmen hoort, is 
vrijwilliger bij de Wijkraad, voor verkeer. 
Ze neemt deel aan de inspraakprocedure 
van de gemeente. 

Hoe wist de gemeente dat dit een probleem-
kruispunt is? 
“Heel eenvoudig, met ongevallenstatistie-
ken. De gemeentelijk projectleider Judith 
Zuidgeest heeft met een werkgroep van be-
woners, de Wijkraad en verkeersdeskundi-
gen in verschillende ronden de problemen 
en mogelijke oplossingen besproken. De 
communicatie verliep heel goed. Er was wel 

enige vertraging, maar over het resultaat 
ben ik best tevreden,” vertelt Kerstin.

Wat gaat er precies veranderen?
“Er worden een aantal parkeerplaatsen 
aan de Draaiweg opgeofferd, tegenover de 
Zeefdrukkerij, zodat de bocht aangepast 
kan worden en je het verkeer komend van 
de Oudenoord niet alleen kunt horen maar 
ook kunt zien. Rode asfaltstroken gaan 
het fietspad op de Draaiweg markeren. De 
vluchtheuvels worden ook aangepast, zodat 
je er ook als fietser veiliger kunt staan. De 
stoep voor de fietsenmaker wordt breder 
zodat je niet met je pas gerepareerde fiets 
vanuit de deur de straat op valt.”
 

Steekt u wel eens over bij het kruispunt Lauwerecht met Draaiweg, komend vanuit het 
centrum? Nadat u bijvoorbeeld een ijsje gehaald heeft gehaald bij Il Mulino? U heeft 
rechts van u fietsenmaker Huijssen, links het bakstenen gebouw van zeefdrukkerij 
Spant, en tegenover u pizzeria Bella Italia. U wilt naar het noorden, en wat ziet u als 
u naar links kijkt, om te kijken of u de Draaiweg kunt oversteken? Niets, inderdaad.

 Waarom komt er geen verkeersdrempel op de 
Draaiweg, of anders een stoplicht?
“Verkeersdrempels zijn voor bussen verve-
lend. Een stoplicht leidt tot veel afremmen 
en optrekken, en dat geeft weer vervuiling. 
Ik had een zebrapad voorgesteld, omdat het 
dan voor iedereen duidelijk is dat je moet 
afremmen. Maar volgens de verkeersdes-
kundige geeft een zebrapad juist schijnvei-
ligheid.”

Aan het eind van deze maand komt het defi-
nitieve plan op de website van de gemeente 
Utrecht (www.utrecht.nl/verkeersveilig-
heid). De werkzaamheden beginnen na de 
zomer. Dus erger u tijdens de werkzaamhe-
den niet aan de opgebroken straat en stoep, 
het onhandig moeten manoeuvreren met 
kinderwagen of rollator, het af moeten stap-
pen als fietser of het om moeten rijden als 
automobilist: het dient een hoger doel! sm
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Al haar hele leven is Jacqueline uit de  
Bellamystraat verzot op tafelaankleding. 
“Ik houd er van de tafel sfeervol te dekken, 
om tafelmanieren te volgen. Pannen zul 
je bij mij nooit op tafel zien staan, iedere 
avond dien ik het eten in serveerschalen 
op. Het maakt de maaltijd compleet, het 
eten smaakt er beter door,” lacht ze. Toch 
was serviesverhuur niet het eerste wat in 
Jacqueline opkwam toen ze besloot haar 
werkende leven anders in te vullen. “Ik 
dacht eerst over een winkeltje met twee-
dehandsspullen. Tot een vriendin zei: ‘Jij 
hebt toch iets met serviezen? Waarom doe 
je daar niets mee?’ Toen ontstond het plan 
voor Travelling Tableware. Ik lever mijn 
serviezen aan in kratjes en na afloop van het 
feestje haal ik alles vies weer op. Dan begint 
het afwassen voor mij, een groot karwei.”

brocantes afstruinen
“Ik had altijd al veel servies, maar sinds 
ik mijn bedrijf ben begonnen heb ik een 
legitiem excuus om nog meer aan te schaf-
fen. Ik denk dat ik wel twee of drie serviezen 
per maand koop! In Nederland zijn niet zo 
veel serviezen meer te krijgen, daarom ga 
ik geregeld naar België of Frankrijk om daar 
brocantes af te struinen. De serviezen die 
ik koop hebben iets waardoor het me raakt. 
Als het mij aanspreekt, voeg ik het graag 
aan mijn collectie toe.”  
 
 
 

Enorme stapels borden, gebakschoteltjes, kopjes, suikerpotten, melkkannetjes en 
theepotten staan in de keukenkast opgesteld. De gouden randjes ervan stralen net zo 
hard als eigenaar Jacqueline Nijhove die er over vertelt. “Dit is een deel van het servies 
dat ik via mijn bedrijf ‘Travelling Tableware’ verhuur. Mensen kunnen bij mij een 
bijzonder servies huren, met een bloemetje, stippel, of een gouden randje. Voor een 
high tea of bruiloft bijvoorbeeld. Maar ik vind het ook leuk om mee te denken over 
andere sfeermakers. Bijvoorbeeld door kleine bosjes bloemen te leveren om de tafels 
vrolijk aan te kleden.” 

 
 

Op de hoek Adelaarstraat en Nieuwe Keizersgracht bevindt zich in de tuin van bewoonster 
Marianne een klein dierenparadijsje. Buiten hoor je dat al aan het vrolijke getjirp van de 
vijf parkieten. Binnenkort komen daar nog drie kleintjes bij. Daarnaast wonen hier de drie 
rode katertjes Nix, Spik en Cadeautje en in de vijver zwemt een aantal forse goudvissen. En 
mocht je een hangoorkonijn zien rondhuppen in de buurt dan is de kans groot dat hij hier 
thuishoort, er zijn er namelijk twee ontsnapt. ad
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teveel voor in de keukenkast
De collectie van Travelling Tableware is 
groot. Jacqueline schat dat ze ongeveer 300 
grote dinerborden, 150 soepborden, 300 
ontbijtborden en 150 kopjes heeft. Daar-
naast heeft ze ook heel veel bestek, zij het 
niet allemaal compleet. Jacqueline: “Een 
groot deel van mijn serviezen staat tegen-
woordig in de garagebox van mijn schoon-
moeder opgeslagen. Ik heb inmiddels teveel 
om het allemaal in mijn huis te kunnen 
bergen.” 

servies met een verhaal
Travelling Tableware bestaat pas een paar 
maanden, maar nu al heeft Jacqueline 
ideeën voor de toekomst. “Het lijkt me 
heel leuk om bij ieder servies een verhaal te 
leveren met de herkomst ervan. Servies is 
aanwezig bij zoveel belangrijke momenten 
en getuige van zoveel gesprekken. Het zou 
toch fantastisch zijn als ik daar iets over 
kan vertellen?” Ook over eventuele uitbrei-
ding van de service droomt ze al stiekem. 

Reizend servies   

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 klein dierenparadijsje aan 
de Nieuwe Keizersgracht.

In de ladder staan wijkactiviteiten die in 
mei of juni plaatsvinden. De volgende 
wijkkrant verschijnt begin juli. Orga-
niseert u in juli, augustus of september 
een buurtactiviteit? Laat het ons vóór 
11 juni weten, dan nemen we een aan-
kondiging 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 

Zumba-lessen
Wil je in een ontspannen sfeer op heerlijke 
muziek aan je gezondheid werken met da-
mes (25-60 jaar jong) uit de buurt, kom dan 
met ons swingen! Gecertificeerde allround 
zumbadocent, die je tips geeft over hoe je 
het meeste uit de les kan halen en choreo-
grafieën op verzoek op de muziek die jij 
leuk vindt! Telnr. 06-24888978 of email naar 
afvallenisnognooitzoleukgeweest@ 
zumbody.nu of kijk op www.zumbody.nu

Workshop ‘Ik ben ontslagen! Hoe kom 
ik hier overheen?’
Ben je ontslagen? Baal je ervan? Ben je 
boos? Niet te genieten thuis? Heb je geen 
energie en loop je te piekeren? Krijg je 
afwijzing op afwijzing omdat er met jou 
nog 100-en anderen solliciteren? Weet je 
niet waar te beginnen om de scherven van 
je carrière bij elkaar te rapen? Kom dan naar 
de workshop: ‘Ik ben ontslagen! Hoe kom ik 
hier overheen?’ Tijdens de workshop krijg 
je inzicht in het verwerken van ontslag en 
wat jij kan doen om straks de kandidaat 
te zijn, waar elke werkgever een ‘moord’ 
voor wil doen! Er is ook een workshop voor 
mensen die zelf ontslag hebben genomen 
of gewoonweg geen baan kunnen vinden, 
maar zich wel herkennen in bovenstaande 
vragen. Voor meer informatie, data en 
locaties: Bel me, 030-2741296 of email naar 
sheila@talentconnection.nl
 
Dru Yoga lessen vanaf 20 mei in buurt-
centrum De Leeuw
Heb je behoefte aan vitaliteit, balans en 
ontspanning? Of gewoon even een moment 
voor jezelf ? Dru Yoga geeft  je rust, energie 
en (emotioneel en fysiek) evenwicht.
Elke les bestaat uit een warming up, vloei-
ende bewegingen om geblokkeerde energie 
vrij te maken en yogahoudingen. De les 
wordt afgerond met een diepe ontspanning 
die liggend wordt beoefend. Dru Yoga is 
voor iedereen geschikt ongeacht leeftijd, 
gezondheid of conditie.
De les duurt vijf kwartier en kost € 10,- . De 
eerste 3 lessen voor € 25,-  Voor U-pashou-
ders en studenten € 8,-
Dinsdag 09.15 – 10.30 en 11.00 – 12.15 en 
Woensdag 17.30 – 18.45
Meld je van te voren aan bij Renuka:  06 
2495 1203 of  renuka_devi@yahoo.com

Grote Rommelmarkt rondom  
Buurtcentrum de Leeuw op 5 juli 2014
Van 10.00-16.00 uur rondom (en bij slecht 
weer) in Buurtcentrum De Leeuw.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij en iedereen 
is welkom. Neem wel uw eigen kleedje of 
tafel mee.
Handelaren zijn niet toegestaan.  
Meld je aan en kom staan met al je spul-
letjes en ook eigengemaakte artikelen zijn 
welkom. 
Een ‘kraampje’ kost € 5,-- + € 10,-- borg.  
De borg krijg je weer terug als je de plek 
netjes schoon achter laat. Meer info: bij 
Carla: cdiroen@xmsnet.nl
Kom allemaal! Gezellig, snuffelen,  
rommelen en  koopjes halen! Of gewoon 
koffie drinken. Het wordt vast weer reuze 
gezellig!
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“Een soort ‘leaseconstructie’ voor servies 
lijkt me ook gaaf. Dat iemand een chic 
servies in de kast heeft staan dat niet veel 
gebruikt wordt, wat ik dan kan verhuren. 
Oude serviezen zijn vaak veel te mooi om 
niet te gebruiken!” gm

www.travellingtableware.nl
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