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Onrust rondom bouw Schermerhornstraat
Tijdens de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst in Buurtcentrum De Leeuw liepen een aantal bewoners
al geëmotioneerd weg omdat ze zich niet
gehoord voelden. Het bestemmingsplan
is volgens de buurtbewoners plotsklaps
aangepast zonder dat ze daarbij betrokken
zijn. De gemeente laat echter het volgende
weten: “In het Masterplan Talmalaan van
oktober 2011 is de locatie aan de Schermerhornstraat al opgenomen als locatie voor
de bouw van een appartementengebouw.
Omdat het hier grond van de gemeente
betreft - en dus geen eigendom van Mitros
- is in het Masterplan aangegeven dat de
gemeente zich nog beraadt hoe de grond
zal worden verkocht.” Koper wordt projectontwikkelaar Plané. Dit voorjaar meldden
zij aan de gemeente dat zij het aandurven
om starterswoningen te ontwikkelen in
combinatie met woningen voor zorginstelling Amerpoort, die nu nog in Lunetten
gehuisvest is.

water en groen
Het buurtcomité Lauwerecht Noord laat
weten dat de gemeente zich juist zou inspannen om het gebied groener te maken
en eventueel het water van de Pellecussengracht verder door te trekken richting
Schermerhornplein. Met de huidige bouwplannen lijkt van deze voornemens niets
meer terecht te komen. Het gebied wordt er
niet veiliger op wanneer er aan de Oudlaan
geen woningen op de begane grond komen,
maar een ingang van een parkeergarage.
Bovendien wordt het gebouw een verdieping
hoger dan afgesproken. En waarom kunnen
er eigenlijk geen woningen worden gemaakt
van al die leegstaande kantoren in de directe
omgeving? De gemeente: “Amerpoort is vrij
om een locatie voor hun huisvesting te kiezen. Zij kiezen voor nieuwbouw omdat hun
ervaring uitwijst dat de kosten van transformatie hoger zijn dan nieuwbouw. Denk aan
isolatie-, indeling- en brandvoorschriften.”

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?
kan er met veertien jongens alleen maar
Het testteam begint met Melle (10), Jesse
kluitjesvoetbal gespeeld worden. Zodra
(10) en zijn broertje Morris (6). Maar omdat
het 3-3 staat, ronden we de test af. Alihan
de jongens met een team de voetbalplekken
(10) voetbalt vaker in de kooi. Hij vindt de
willen checken, gaan we als een zwaan-kleef- bomen die eromheen staan goed omdat ze
aan door de wijk. August (11) en Josh (11) kovoor schaduw zorgen, maar de tegels op
men het testteam versterken. De eerste plek
de grond vindt hij niets. “Kunstgras is veel
die we checken is een voetbalkooi verstopt
fijner. Bent u van de gemeente? Kunt u dat
in het groen aan het Zwartewater.
regelen?” Ook de testteam-jongens vinden
de kooi wel oké maar zouden er liever op
kluitjesvoetbal
kunstgras voetballen.
Het is er al druk, er zijn twee groepen die
met elkaar kibbelen wie er mag voetballen.
bal door de ruit
Met ons testteam erbij wordt er ‘oud’ tegen
Tijd voor een volgende testlocatie: een klein
‘nieuw’ gespeeld: acht tegen zes. In deze kooi trapveldje aan de Grave van Solmsstraat.

Dé makelaar voor Votulast!
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In juli viel er een wijkbericht op de deurmat dat voor aardig wat onrust zorgde in de
buurt Lauwerecht Noord: in plaats van groen komt er een woonvoorziening voor verstandelijk beperkten met psychische problemen aan Schermerhornstraat en Oudlaan. Bewoners maakten inmiddels bezwaar bij de gemeente. Ze vrezen voor een
aanzienlijke achteruitgang van sociale veiligheid en woongenot wanneer het plan
doorgang vindt.

overlast
Ook de doelgroep waarvoor gebouwd wordt
stuit op weerstand. Een bewoonster van de
Goeman Borgesiuslaan - die liever anoniem
wil blijven: “Ik maak me eerlijk gezegd meer
zorgen over de overlast die de toekomstige
bewoners misschien met zich meebrengen.
In de straat wonen nu al criminele figuren
die nare mensen aantrekken. Ik ben bang
dat het straks een komen en gaan is van vage
types.” Volgens de gemeente is deze angst
ongegrond. In reactie: “De toekomstige
bewoners hebben een licht verstandelijke
beperking en hebben structuur en regelmaat
nodig die door de 24-uurs begeleiding wordt
gegeven. Soft en/of harddrugsgebruik in of

Heel kort trappen Melle, Jesse, August en
Josh een balletje. Ze vinden de plek maar
niets. Melle: “Hier tussen de huizen is het
niet fijn voetballen, er is helemaal geen
omheining. Er kan zo een bal door de ruit
geschoten worden en de bal rolt telkens de
straat op! Ook zijn de doeltjes hier veel te
klein.”
kunstgras
De laatste locatie: de
voetbalkooi aan de
Talmalaan. Eindelijk
kunstgras! Ook hier
wordt al gevoetbald. In
het oefenpotje dat volgt,
wordt het testteam
van de mat geveegd. Na
afloop zijn de jongens het
er over eens: de voetbalkooi aan de Talmalaan
is de beste, vanwege het
kunstgras. Maar daardoor
ook te druk, er zijn bijna

duurzame drukkerij
verrassend dichtbij

makelaars
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bij de woning wordt niet getolereerd. De
komst van deze bewoners zal niet leiden tot
toename van (drugs)overlast.”
afwachten
De reacties van omwonenden zijn na de
zomervakantie aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Het
college besluit dan of zij een bestemmingsplanwijziging voor deze locatie wil toestaan en onder welke voorwaarden. Hierbij
zal een afweging worden gemaakt in het
belang van de stad Utrecht, waar ook plaats
voor deze doelgroep dient te zijn. fk

altijd anderen terwijl de kooi met drie personen per team al vol is. Melle vat het oordeel
van het testteam samen: “Ik zou een voetbalkooi willen die twee keer zo groot is als deze,
met even grote goals. Op een plek tussen de
bomen die zorgen voor schaduw en de regen
tegenhouden. En natuurlijk met kunstgras
op de grond!” gm

Locatie Zwartewater
Locatie Grave van Solmsstraat
Locatie Talmalaan

030 238 00 38

dezwaanuitvaarten.nl

wedstrijdje
Herke won het wedstrijdje dat de illustrator

bedacht had. Samen maakten ze het verhaal
over eenzaamheid en vriendschap. Herke:
“Toen ik het verhaal geschreven had, heeft
Dick enkele tekeningen aangepast. Ik had
ook niet alle figuren die hij bedacht had
nodig in het verhaal. Maar ik vond het erg
leuk om te merken dat de tekeningen meteen het verhaal opriepen.”

rivier van leven
De naam Rio de Bio betekent letterlijk
‘Rivier van Leven’. Het verwijst naar het
streven van de winkel: goed voedsel verkopen, met zorg voor de aarde en zonder
uitbuiting van producenten. Waar het kan
worden lokale producten verkocht. Deel van
de ideologie is om te zorgen dat ambachtelijke producten gemaakt blijven worden
en ‘ouderwetse’ gewassen in stand blijven.
Gezondheidsproducten vallen niet onder
het assortiment. “We zijn geen apotheek,”
vertelt Geert. “Gezondheidsproducten zijn
te gevoelig voor modes; wat het ene jaar als
zaligmakend wordt geadverteerd, blijkt het
volgende jaar kanker te geven.” Voor Rio de
Bio staat genieten voorop.

het floepte in mijn hoofd
Dit prentenboek is niet Herkes eerste boek.
Schrijven deed ze als redacteur bij educatieve uitgeverijen. Ook schrijft ze afleveringen voor kindertelevisieprogramma’s. “De
verhalen kwamen later. Toen ik een keer in
Parijs was, floepte er een verhaal in mijn
hoofd en dat moest eruit. Sindsdien schrijf
ik vooral boeken voor kinderen, naast mijn
andere werkzaamheden. Schrijven is een
kwestie van een lange adem: om verhalen
te maken, maar ook om ze uitgegeven te
krijgen. Ik doe het vooral omdat ik schrijven heel leuk vind. Ervan leven kan ik niet,
maar ik ben wel heel blij dat het me lukt om
ze uit te geven.”

de Gamebox
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: De
Gamebox in het Griftpark.
In de vorige krant nam ik tijdens de
speelplekcheck de skateboardbaan onder
de loep. Na afloop van dat interview trok
het kleine vierkante huisje waar mijn fiets
tegenaan stond de aandacht. Geen bordje te
zien, maar wel een deur, dus er zal zich binnenin wel ‘iets’ bevinden. Maar wat?
skateboard, tennis en muziek
Na wat rondvragen en googlen blijkt het
de Gamebox te zijn die in het beheer is van
Stichting JoU (Jongerenwerk Utrecht).
Twee dagen later heb ik afgesproken met
Abdellatif Bali, jongerenwerker bij JoU, in
de Gamebox. Ik sta in een keukentje met
daarnaast een hok vol sport- en spelmateriaal, zoals skateboards, ballen en tennisrackets. De helft is uitgeleend aan de jongeren
die buiten aan het skaten en basketballen
zijn onder begeleiding van stevige hiphopmuziek.
meer dan uitleen
Abdellatif legt uit dat de Gamebox een
uitleenplek is van sport- en spelmaterialen
voor jeugd ouder dan 13 jaar. “Ja, we lenen
spullen uit, maar eigenlijk is het veel meer
dan dat. De Gamebox is een middel om met
jongeren in contact te komen. En dan met
name jongeren die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.”
contact leggen
Het Griftpark is een belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren uit allerlei buurten

in Utrecht. Het is een groot park waar je
makkelijk anoniem kunt zijn. Voor JoU is
de Gamebox een manier om vrijetijdsbesteding aan te bieden en om met jongeren
contact te leggen. Abdellatif vult aan:
“Vooral met jongeren die overlast of troep
veroorzaken willen we in contact komen.
We stappen op ze af en gaan het gesprek
aan, want in veel gevallen zijn het jongeren
met een verhaal en hebben ze een steuntje
in de rug nodig. Soms zijn er problemen
thuis, op school of werk of hebben ze
problemen met drugs of alcohol. JoU kan
in dat geval begeleiding bieden. JoU moet
laagdrempelig zijn, we leggen niets op en
we oordelen niet te snel. Jongeren moeten
het zelf willen. Wel proberen we mee te
gaan in hun belevingswereld en vandaaruit
een vertrouwensband op te bouwen en dat

koers meebepalen
Als lid kun je de koers van de winkel meebepalen, onder andere door de stem die je
hebt tijdens de ledenvergaderingen. Je kunt
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Dit is een elektriciteitshuisje

C

Dit is een verzamelplek voor sportklasjes

Hier kun je sport- en spelmaterialen
lenen

gaat nou eenmaal makkelijker tijdens een
potje basketbal. We kennen bijna iedereen
hier. Willen ze meer begeleiding dan komen
ze terecht bij een interne begeleider van JoU
of bij een andere instantie waar JoU mee
samenwerkt, zoals Victas in het geval van
verslaving.”
Ik ben onder de indruk van het werk van
Abdellatif en kijk nog eens goed naar de
jongeren die op dat moment aan het skaten
en basketballen zijn. Ik vraag me af wat hun
verhaal is. ad
Meer weten? Kijk op www.jou-utrecht.nl

zo gaat het blijkbaar
Het zal wel even wennen worden maar
Berny neemt het zoals het komt. “Zo gaat
het blijkbaar, op een gegeven moment
houdt het gewoon op. Ik ben nog gastouder
en ga daarnaast graag nog iets anders doen,
liefst weer een ondernemerschap. We laten
eerst het stof neerdwarrelen en dan dient er
zich mogelijk iets nieuws aan. En het is fijn
dat ik nu meer ruimte voor eigen dingen
krijg, eindelijk kan ik op een zaterdag ook
eens rustig naar de lapjesmarkt zonder te
hoeven haasten.” Maar eerst moet de winkel nog leeg. Van de overgebleven spullen
gaat eerst een klein deel naar de Torteltuin
voor een grabbeltonactie voor het aantrekken van vrijwilligers. Het restant gaat dan
naar Stichting de Tussenvoorziening.
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Uw aannemer in de buurt
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Veel winkels waren al uit de Antonius Matthaeuslaan verdwenen, ‘de loop was eruit’,
en nu sluit ook Berny’s Biebelebons definitief de deuren. Eerder berichtte de Votulastkrant al dat Berny zich afvroeg of ze haar winkel voor betaalbaar en verantwoord kinderspeelgoed kon handhaven. Helaas bleek dat niet het geval en zijn de deuren per 30
augustus jongstleden gesloten.
verhuizing
Daarnaast staat er ook een verhuizing voor
de boeg. “We hebben een huis gekocht aan
de rand van Overvecht, een mooie ruime
bungalow die ook veel mogelijkheden biedt
voor de toekomst. Aan het groen en met een
mooie tuin. We vinden het daarom niet erg
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Op de website van de winkel
(www.biologischewinkelutrecht.nl) staat
onder het kopje ‘Word lid van Rio de Bio’
meer uitleg over de organisatievorm. Ik
koop op zaterdagochtend altijd van dat
lekkere stevige brood bij Rio de Bio. Ik ga
lid worden, want ik wil dat brood nog lang
blijven kopen! sm

Dag Biebelebons
Hoewel het natuurlijk jammer is dat
de klandizie achter bleef, zeker nu veel
mensen aangeven de winkel te zullen gaan
missen, kan Berny het zich aan de andere
kant ook wel voorstellen. “De tijden zijn
veranderd en met de drukke gezinnen van
nu haalt men toch snel een kadootje in de
binnenstad als men daar toch is. En aangezien er geen soortgelijke winkels meer in
de buurt waren, was er minder aantrekking
om ‘om’ te rijden. Eerder zat hier ook de
Babyrent en een poppenhuiswinkel, dan
vul je elkaar mooi aan. Het is in rap tempo
veranderd, in de afgelopen 10 jaar is het van
drukke winkelstraat uitgedund naar nog
maar een paar winkels.”
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personeel gestegen. Het inleveren van manuren heeft voor het rendabel maken van
de winkel onvoldoende soelaas geboden.
Daarom is een zogenaamde ‘Coöperatieve
food community’ opgericht. Het werkt als
volgt: iedereen die de winkel een warm hart
toedraagt kan lid worden. Je legt honderd
euro in, of een veelvoud daarvan, en elk jaar
ontvang je een vergoeding van 7,5% in de
vorm van een waardebon. Die kun je in de
winkel besteden. Je koopt dan eigenlijk eten
in je eigen winkel!

food community
In 2011 is de winkel door de eigenaar
verkocht aan een coöperatie, een samenwerkingsverband met een tiental leden.
De overnamesom was erg hoog doordat
een winkelketen een hoog bod had gedaan.
Recent zijn bovendien de sociale lasten voor

Het goede antwoord is B

Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg

Het prentenboek is het resultaat van een
kleine wedstrijd. “Normaal gesproken
verzin ik een verhaal,” vertelt Herke, “en
dan maakt een illustrator daar tekeningen
bij. Deze keer ging het andersom. Illustrator Dick Rinck had op zijn blog tekeningen
gepubliceerd en daagde schrijvers uit om er
een verhaal bij te verzinnen. Via via kreeg
ik de tekeningen te zien en ik wist meteen
welk verhaal bij een van de figuren paste.
Het karakter deed me denken aan een
jongen die vroeger op het Koekoeksplein
wilde spelen. Mijn kinderen kwamen thuis
en zeiden “Mam, nu is die enge jongen weer
op het plein.” Mijn kinderen legde ik uit dat
die jongen, Tommie, verstandelijk gehandicapt is en daardoor wat anders is. Maar
ik stelde me ook voor hoe vervelend de
situatie voor die jongen moest zijn geweest.
Hij probeerde mee te doen, maar kinderen
liepen voor hem weg terwijl hij zo graag
wilde spelen. Te graag eigenlijk.”

Begin jaren tachtig werd er in de molen
aan de Adelaarstraat een winkel met onder
andere biologische producten geopend: ‘De
Korenschoof ’, later ‘De Molen’. Het was een
wat stoffig en te klein winkeltje met beige
tegels en houten kasten, en begin jaren
negentig verhuisde het naar de huidige
ruimere locatie en werd het bovendien een
winkel met alleen biologische waren.
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Een prentenboek. Over een monstertje. Dat graag wil spelen, maar geen vriendjes
heeft omdat iedereen van hem schrikt. Het monstertje is namelijk nogal groot en
anders dan de meeste anderen. Schrijfster Herke Sanders, uit de Kwartelstraat, presenteert eind september samen met illustrator Dick Rinck een prentenboek over
vriendschap. Een verhaal met een bijzondere ontstaansgeschiedenis en een bijzonder
persoon aan wie het is opgedragen.

boekpresentatie
Herke zal het boek samen met Dick Rinck
op zaterdag 27 september, om 15.00 uur,
presenteren in de kinderboekwinkel op de
Ganzenmarkt. “We gaan het aanbieden aan
de persoon aan wie het ook is opgedragen:
Tom. Tom vindt dat helemaal geweldig en
ik ook.” nvdh

ook ideeën aandragen over producten en
leveranciers.
“Tijdens de informatiebijeenkomst in juni
bleek dat veel mensen enthousiast zijn
over het concept en ook graag een nietfinanciële bijdrage willen doen,” vertelt
Marjolein. “Bijvoorbeeld door te klussen of
een lezing te houden, of expertise te leveren
over een efficiëntere bedrijfsvoering. Voor
dat laatste winnen we trouwens ook advies
in van de Stichting Lazuur uit Wageningen.
Zij hebben veel ervaring met deze vorm van
bedrijfsvoering.”

foto mvd

Schrijfster draagt boek op
aan buurtgenoot

Achter de biologische winkel ‘Rio de Bio’ op de Adelaarstraat ligt er tussen de huizen
een klein groen paradijsje. Op een warme zomerdag interview ik in de schaduw van
een boom Geert Helleman en Marjolein Raijmakers, medewerkers van de winkel. De
aanleiding is de recente verandering in de organisatiestructuur.
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Rio de Bio werft leden
in 2

wijkverhalen

een echt boek
Herke is trots op het prentenboek. “Eerder
heb ik twee luisterboeken gemaakt, waarvan er eentje ook beschikbaar is als app
(Een Piet van niets; red.). Zo’n app voelt toch
wat raar. Als de uitgever failliet gaat, is de
app ook verdwenen. Dit prentenboek is er
gewoon en blijft voor altijd bestaan.”

om hier weg te gaan, het is weer een nieuwe
stap en door het gastouderschap houden we
toch nog contact met de buurt. We hebben
het hier altijd fijn gehad en willen daarom
ook echt iedereen bedanken voor alle jaren
van fijn buurtschap.”
Het is nog niet bekend of er een nieuwe
winkel in het pand komt. Het is dus afwachten of met het vertrek van Berny’s Biebelebons alweer een stukje loop verdwenen is…
ab
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Waakzaamheid in Votulast
In de ladder staan wijkactiviteiten die
in oktober en november plaatsvinden.
De volgende wijkkrant verschijnt begin
december. Organiseert u in december
of januari een buurtactiviteit? Laat het
ons vóór 12 november 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

Votulast staat gelukkig niet bekend als een buurt waar de criminaliteit welig tiert.
Natuurlijk gebeurt er wel eens wat maar onveilig kunnen we onze buurt niet noemen.
Toch ontving de redactie onlangs een mail waarin één van onze lezers zich afvraagt
voor welke zaken hij de wijkagent kan inschakelen. Of bij wie hij moet zijn als er een
vermoeden is van bijvoorbeeld het dealen van drugs in de buurt, zoals het geval was
bij deze bewoner. Een terechte vraag zo bleek, want ook de redactie van onze krant
wist daarop het antwoord niet.
Het politiebureau van waaruit de wijkagent
van Votulast werkt, is gevestigd in Overvecht aan de Kaap Hoorndreef. En Votulast
heeft niet 1 wijkagent, er werken 3 agenten
in onze wijk. Naast Mark van Dorssen, die
we voor dit artikel spreken, zijn dat Petra
van Kleef en Tim Breman. Maar wat doet
zo’n wijkagent nu eigenlijk en hoe kunnen
we ze bereiken?
meer opsporing
“Vroeger mocht je alleen maar 112 bellen in
levensbedreigende situaties. Daar is men
in de loop van de tijd van afgestapt. Dat
komt ook omdat we veel meer aan opsporing doen, vertelt Marc van Dorssen. “Als
er een verdacht persoon in de wijk is willen
we handelen vóór er een inbraak gepleegd
wordt. En dat is eigenlijk wat wij heel veel
doen als wijkagent. We willen voorkomen
dat mensen die met kwade bedoelingen in
de wijk lopen ook daadwerkelijk een criminele handeling verrichten. Daarvoor zijn we
24 uur per dag in de wijk. We maken onze
rondes op die plaatsen die bekend staan
vanwege overlast. We hebben te maken met
drugsoverlast, overlast door hangjongeren, inbraken in woningen en voertuigen,
enzovoort.”
“Wij zijn opvallend en onopvallend aanwezig. We gebruiken daarvoor auto’s, de fiets,
motoren en we lopen natuurlijk door de

kopij
Nummer 6 van 2014 verschijnt begin
december 2014. Deadline voor het indienen
van ideeën of activiteiten is 12 november.

wijk. Als er in het Griftpark een probleem is
gaan we natuurlijk niet met een auto rondjes rijden om het park. Daarvoor pakken we
de fiets.”
onderbuikgevoel
“Zie je dus een verdacht persoon in de wijk,
bel gerust 112. Dat is natuurlijk niet vrijblijvend. Er moet dan wel een sterk vermoeden
zijn. Je ziet bijvoorbeeld bij de buren de
achterdeur openstaan en bent er zeker van
dat ze niet thuis zijn. Heb je een vermoeden
van criminele activiteiten; dat onderbuik-

gevoel dat iedereen wel eens heeft, en wil je
graag anoniem blijven, dan kun je melding
maken via het meldpunt ‘Meld Misdaad
Anoniem’ (www.meldmisdaadanoniem.nl/).
De derde mogelijkheid is het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan gebruikt worden
voor niet-spoedeisende hulp, of om in
contact te komen met ons, de wijkagent. En
dat contact is erg belangrijk voor ons. Wij
willen weten wat er in onze wijk gebeurt
en dat komen we voor een belangrijk deel
te weten via onder meer de lezers van de
Votulastkrant.” hjb

Brahm’s Requiem in Tuindorpkerk
Op 1 en 2 november voert Kamerkoor
Sjanton het Deutsches Requiem van Johannes Brahms uit, in de versie voor piano
(vierhandig) o.l.v. dirigente Ulrikke Reed
Findenegg. Brahms componeerde dit meesterwerk als troostmuziek.
Professionele zangsolisten en pianisten
verlenen hun medewerking.
Concerten: zaterdag 1 nov. 20.15 uur en
zondag 2 nov. 15.00 uur (beide in Tuindorpkerk). Professor Suringarlaan 1 (langs Kard.
De Jongweg, overkant parkje van de bibliotheek). Kaarten €17,50 en €15,(voorverkoop). www.sjanton.nl

Wat huist er zoal achter de voordeuren van Votulast aan gedierte?
Dit keer: een grijpgrage kat in Buurland!

fotografie
Michiel van Dongen (mvd)
Jacco van Osch (jvo)
Redactieleden
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.
grafisch ontwerp
www.takeadetour.eu
drukwerk
Drukkerij Pascal, Utrecht
oplage
5600 exemplaren
www.votulastkrant.nl
www.facebook.com/votulastkrant
De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.
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‘Tussen hemel en aarde’, Groeigroep
voor een spiritueel bewustzijn.
Spiritualiteit is het bewustzijn dat er meer
is tussen hemel en aarde dan wat zichtbaar
is. Dat er een relatie is tot een groter geheel.
In alle tijdperken en culturen heeft de mens
gezocht naar de werkelijke betekenis van
zijn bestaan.
Ben je op zoek naar antwoorden op (levens)
vragen, zoek je diepgang en wil je het vermogen ontwikkelen om achter de dingen
te kunnen kijken, naar hun essentie? Ben je
geïnteresseerd in praktische spiritualiteit
en wil je met anderen hierover uitwisselen
bij een kopje koffie of thee? Ik zal dit proces
begeleiden met visualisaties, meditaties en
intuïtief schilderen en boetseren.
Bij minimaal 5 deelnemers vindt de groep
doorgang. Twee keer per maand op woensdag avond. De thema-avonden worden
gehouden op het adres Lorentzlaan 1, direct
naast Joost Zorgt. De kosten zijn € 10,- p.p.
per avond. Wees welkom!
Meld je aan bij Andrea Moffatt, Praktijk
Verbinding met Jezelf te Utrecht,
030-2713115, / info@verbindingmetjezelf.nl

Niet alleen mensen komen nieuwsgierig kijken wat er door de bus gegooid wordt als de
Votulastkrant wordt bezorgd. Achter een gele voordeur in de Buurlandflat aan het Willem
van Abcoudeplein woont op één-hoog Gijs. Gijs is 2 jaar, en hengelt graag met zijn pootje
uit de brievenbus. “Soms denk ik ‘hee er staan mensen voor de deur’, vertelt baasje Lisa.
“Die zijn dan even met Gijs aan het spelen.” Toen ze vorig jaar op een lange reis ging, zwaaide Gijs haar uit: met zijn pootje door de brievenbus. mv

Buurland wil graag een eigen voedselketen mogelijk maken in de wijk. Hiervoor
heeft Buurland zich aangesloten bij www.
local2local.nl, een Utrechts boerencollectief. Dit betekent: heerlijk vers, gezond EN
betaalbaar voedsel van het land, van lokale
boeren.
En met ‘betaalbaar’ bedoelen wij ‘goedkoper
dan de supermarkten’. Maar ook gemak
dient de mens, dus jouw bestelling kan in
de wijk opgehaald of thuis bezorgd worden.
Het succes van de samenwerking tussen
Buurland en Local2Local hangt af van het
aantal deelnemers aan deze voedselketen,
maar we kunnen al starten met een relatief
kleine groep en dan doorgroeien, ook in
andere wijken in Utrecht.
Daarom willen wij graag van jou horen wat
je zou willen eten, dus wat jouw wekelijkse
voedselbehoefte zou zijn.
Hiervoor vragen wij je naar
http://utrecht.voedselindebuurt.nl te gaan,
te registreren en jouw voedselwensen in
te vullen. Dit neemt ongeveer 10 min in
beslag. Hopelijk doe je met ons mee en deel
je dit aanbod met anderen!
Na inventarisatie van deze voedselwensen
zullen wij iedereen op de hoogte brengen
van de resultaten en de volgende stappen.

