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makelaars

Dé makelaar voor Votulast!

Bel ons voor een 
gratis waardebepaling.

Start buurtcoöperatie Wederzijds

Woensdag 19 november was de officiële 
oprichting van de vereniging. De  kennis-
makingsborrel die al eerder plaatsvond is 
voor de gezelligheid en om verder kennis 
te maken met elkaar en ideeën uit te wis-
selen. Christel Terwiel, initiatiefneemster 
van de coöperatie en voorzitter: “Er is nu 
een voorlopig bestuur. Want het bestuur 
wordt door de leden gekozen, alleen die 
zijn er nu nog niet.” Wel zijn er 45 aspirant-
leden die tijdens een eerste bijeenkomst in 
september hun interesse hebben getoond. 
Die zullen de 19e de diensten die ze willen 
bieden presenteren, en de hulpvragen die 
de leden hebben. Maar die vragen zijn er 
nog niet veel.

vraagverlegenheid
“Er is vraagverlegenheid,” legt Christel uit. 
“Mensen vinden het moeilijk om om hulp 
te vragen. Maar door lid te zijn van Weder-
zijds investeer je in de toekomst; later kun 
je een beroep doen op mensen in de vereni-
ging, je bouwt een netwerk op. De leden 
zijn allemaal belanghebbenden die het nut 

van de coöperatie voor zichzelf ook inzien.”
Vragen die er nu liggen gaan bijvoorbeeld 
om het organiseren van een telefooncirkel, 
en een gezin met kinderen dat op drukke 
dagen graag kook-hulp zou willen. 

aspirant-leden
De mensen op de kennismakingsborrel 
kennen de coöperatie via een bericht in de 
lokale krant, of via-via. Elga woont in Lau-
werecht en is ooit eens bij een bijeenkomst 
voor ouderen van de gemeente geweest, 
via die weg werd ze ook voor dit initiatief 
benaderd. “Ik ben wel nieuwsgierig naar de 
doelstelling. Ik hoorde dat je lid kan worden 
vanaf 18 jaar, dat is een verrassing, maar 
leuk, lijkt me prima.”
Oud-bibliothecaresse Renée hoorde van het 
initiatief van iemand uit haar koor ’t Ver-
zetje. Carlo vertelt over hun eettafel in Tuin-
dorp: “Op die manier weet je ook van elkaar 
wat er speelt.” Hessie uit Tuinwijk heeft nu 
nog geen hulp nodig, vertelt ze. “Maar dat 
kan natuurlijk veranderen.” Ze wil graag 
weten wat Wederzijds precies gaat doen.

trekkracht
Dat er nu nog niet zoveel vraag is, is geen 
probleem, aldus Christel. Het is belangrijk 
nu aan een netwerk te bouwen, zodat wan-
neer er wel een vraag is, er een netwerk is dat 
met oplossingen kan komen.
De gemeente ondersteunt het project met 
subsidie. “Dit soort zorginitiatieven passen 
in de nieuwe ontwikkeling van de overheid 
die steeds meer verantwoordelijkheden 
afstoot,” zegt Christel.  Wijk&Co biedt 

ondersteuning in persoon van Reilif Bonse 
als sociaal makelaar, vergaderruimte in 
buurtcentrum De Leeuw en verzorgt een 
deel van de pr.
Hanneke Lommen is penningmeester en is 
ook benieuwd hoe alles verder gaat verlo-
pen: “We moeten zien of er voldoende trek-
kracht is om het verder uit te bouwen. Hoe 
krijg je het specifiek, en zijn er voldoende 
mensen die blijven trekken?” mv

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?

Dit keer een onderzoekje naar de zandbak-
kwaliteit in de wijk. Aanleiding is het recent 
verdwijnen van de zandbak in de Merelhof.  
Bewoners klaagden al enige tijd over stank 
van deze uit de kluiten gewassen kattenbak, 
die nooit gebruikt werd waarvoor hij eigen-
lijk bedoeld was. Het grofmazige net over 
het zand had - hoe verrassend - niet gebaat. 

drol
Het weer leent zich in deze tijd van het jaar 
niet voor uitgebreide schep-  en zeefsessies. 
Het testteam van Elliot (6), Josephine (3) en 
Rosalie (3) betreedt echter dapper de koude 

zandbak op het Willem van Abcoudeplein. 
Het enthousiasme is van korte duur. “Ik 
zie sporen,” concludeert Elliot gelijk. En 
inderdaad, ze zijn niet te missen: verse 
kattenpootjes in het zand. We porren in het 
omgewoelde stukje zand met een schepje. 
“Bah!” roept Rosalie terecht. Er ligt iets 
onder het zand verstopt wat nog het meest 
op een natte vormeloze hondendrol lijkt. 
Wegwezen hier! 

afgesloten
De zandbak in de Merelhof werd in novem-
ber dus vervangen door twee duikelrekken. 

We steken daarom door naar de Adelaar-
hoftuin. Hier een zandbak die wijselijk 
is afgesloten met houten platen. Jammer 
genoeg zitten ze met sloten vast. “Waar is 
de sleutel?” vraagt Josephine. Tja, waar is 
de sleutel. Goede vraag. We kijken nog even 
of we ergens een kastje aan de muur zien, 
of een sleutelrekje, maar helaas. Dit is een 
besloten zandbak. Door naar de vol-
gende plek dan maar: 
de zandbak achter de 
bibliotheek aan het 
Majoor Bosshartplant-
soen.
  
ongezellig
Josephine en Rosalie 
zijn inmiddels beiden 
afgehaakt. We kunnen ze 
geen ongelijk geven: het 
ziet er hier niet gezellig 
uit. Betonnen verbonden 
cirkels gevuld met zand en 
heel veel herfstblad. Onder 

één van de bankjes vonden we hier al eens 
een verlaten zwerverslaapplek.  Elliot spit het 
zand toch nog even door. Hij zeeft en zoekt, 
maar tegen de verwachting in geen drollen 
hier.  Maar om nu gezellig zandtaartjes te 
gaan bakken: nee. Wat dat betreft gaat er 
toch niks boven de zandbakfavorieten in de 
wijk, de Torteltuin en het Griftpark. 
fk

Buurtbewoners in de wijk Noordoost zijn een netwerk begonnen met als doel elkaar 
te helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Deze buurtcoöpera-
tie heeft de naam Wederzijs gekregen. Het idee, een tussenvorm tussen burenhulp 
en mantelzorg, is er nu, en over de praktische uitvoering moeten de leden straks zelf 
gaan beslissen. 



 Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg 
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Spin in het web is Patz van der Sloot. Zes 
jaar geleden begon hij met CircusPatz na-
dat hij de reclamewereld waarin hij werkte 
vaarwel had gezegd. “Ik hou van het beden-
ken van verhalen. In alles zit een verhaal 
voor mij, er komen altijd nieuwe verhalen 
op in mijn hoofd.” Al die losse ideeën werkt 
Patz uit tot een zogenaamde ‘outline’. In 
deze ruwe schets staat beschreven hoe de 
verhaalwereld er uit ziet. Waarom de hoofd-
persoon in die wereld leeft, wat de regels 
van die wereld zijn, waar de mensen in 
wonen, hoe ze daar terecht zijn gekomen, 
wat je ziet als je in die wereld naar boven 
kijkt. Alles wat relevant is om een verhaal 
in die wereld te kunnen schrijven. Als de 
outline staat, formeert Patz een team dat 
met het verhaal aan de slag gaat: een auteur, 
een vormgever, een illustrator, alles wat een 
verhaal kan vragen.  
 
verzot op verhalen verzinnen  
Patz: “Mijn verhalen beschouw ik niet als 
mijn ‘kindjes’, daarom vind ik het ook niet 
moeilijk om ze uit handen te geven aan een 
auteur of illustrator. Of ze zelfs te laten ver-
bouwen tot een filmscript. Ik ben verzot op 
het proces van het creëren van een verhaal. 
Op deze manier kan ik iedere keer opgaan 
in dat proces!” 

Ideeën doet Patz overal op. Als 
hij door de stad fietst, als hij 
iets hoort, op vakantie is, zelf 
iets beleeft. De ideeën die hij 
opdoet, noteert hij per verhaal 
in een nieuw boekje waarna 
hij verder bouwt aan de wereld 
waarin het zich afspeelt. Nadat 
een idee een paar jaar op de 
plank is ‘gerijpt’, gaat Patz er 
weer mee aan de slag. 
 
avontuur en verwonde-
ring 
In alle verhalen van CircusPatz 
spelen avontuur en verwonde-
ring een grote rol. “Ik wil dat 
kinderen zich kunnen ver-
wonderen, zich verbazen over 
de wereld om hen heen. Onze 
samenleving is zo aangeharkt 
en doordat we alles weten, is 
er weinig ruimte voor fantasie. 
Terwijl dat zo heerlijk is! Mijn 
droom is dat mensen mijn 
verhalen gaan meemaken, 
beleven. Dat ze tijdelijk in een 
andere wereld zijn.”

Een grauwe deur door aan de Gruttersdijk, de eerste gang rechts en dan twee trappen 
op: daar, verstopt aan je linkerhand, bevindt zich de wonderlijke wereld van Circus-
Patz. Een ruimte geverfd in bonte kleuren, met eindeloos veel boeken, plastic dieren, 
wereldbollen, knikkers en schelpen. Een plek waar je fantasie met je aan de haal gaat 
en waar je je in een andere wereld waant. In deze ruimte worden dan ook vele verhalen 
geboren, geschreven door CircusPatz of door deelnemers aan workshops die in dit 
verhalenlaboratorium hun eigen verhalen maken. 

De wonderlijke wereld  
van CircusPatz 

Een winterdip van de lange donkere dagen is zo genezen – je hoeft er de wijk niet eens 
voor uit. Votulastkrant proeft voor.

in evenwicht met pètach yoga
Als ik kom binnenvallen - bijna te laat en 
nog nahijgend van een stressvolle dag, zit-
ten alle andere cursisten al netjes op hun 
mat. Yogadocente Karin van Beek geeft al 
decennialang les op haar zolder en loodst 
ons met kalme stem door de verschillende 
houdingen. Steeds benadrukt ze dat je 
alleen moet doen wat je lichaam aankan. 
“Yoga houdt je soepel”, legt ze uit, “het 
maakt je lichaam en geest tot één geheel, en 
als daarin evenwicht is, dan ben je op weg 
naar gezondheid.” Ergens op die zolder heb 
ik mijn stress helemaal losgelaten.
Antonius Matthaeuslaan 13 
www.karinvanbeek.nl  
Start cursus in januari (proefles in december)

zomer in je bol met zumba
Met swingende heupen en de zomer in mijn 
bol ga ik naar huis. Ik heb me net in het 
zweet gedanst onder de aanstekelijke bege-
leiding van Sheila Kroes. Zij geeft Zumba: 
een workout-dans op harde soca, raggaeton 
en latin muziek. Hoewel ik het billenschud-
den nog moet oefenen, uit de maat klapte 
en linksom draaide terwijl de rest rechtsom 
ging, staat er een hardnekkige grijns op 
mijn gezicht. Strakker in je vel op een wel 
heel vrolijke manier!
zumbody.nu
verschillende locaties  
mm

Fit en vrolijk de winter door 

“Wat hier gebeurt? Nou, er wordt hier 
gedoopt, getrouwd en begraven. Al 113 jaar 
lang,” vertelt Rogér van Dijk. Hij is van huis 
uit organist en voorzitter van de locatie-
raad, die het beheer van de St.Josephkerk 
verzorgt. 

midden in een weiland
Vroeger was de kerk het middelpunt van 
het dagelijks leven. Omdat de stad snel 
groeide, werd telkens aan de rand van de 
stad een nieuwe kerk gebouwd. Tijdens de 
bouw van de kerk in 1901, lag de rand van 
de stad aan de Zaagmolenkade. De eerste ja-
ren lag de St.Josephkerk dus in een weiland.  
Later werd de stad eromheen gebouwd.

pronkstuk
Het pronkstuk van de kerk is het orgel. Het 
is van Duitse makelij en gebouwd in 1872. 
Het is dus ouder dan de St.Josephkerk zelf. 
Toen de kerk net klaar was, kreeg het in 
eerste instantie een tweedehands orgel. In 
1919 was er voldoende geld ingezameld om 
een ander orgel te kunnen kopen. Ook dat 
werd een tweedehandsje -  uit een protes-
tantse Duitse kerk.  Het miste de oorspron-
kelijke frontpijpen (die waren in de Eerste 
Wereldoorlog omgesmolten tot munitie) 
en werden vervangen door goedkopere 
varianten.  
 
monument
Toch is het zo’n bijzonder orgel dat het een 
Rijksmonument is. Van orgelbouwer Frie-
drich Meyer bestaan nu nog twee orgels. En 
dat in de Josephkerk is na een uitgebreide 
restauratie in 2010 veruit in de beste staat. 
“De klank van dit orgel is heel bijzonder, 
steviger en kleurrijker dan orgels in veel 
andere katholieke kerken.”

terugloop
”Tegenwoordig is het alleen nog druk in 
de kerk tijdens de Herdertjesviering en de 
Carnavalsmis. Net als andere kerken loopt 
het aantal leden terug. Vroeger zaten er zo’n 
500 mensen in de kerk, nu wonen gemid-
deld 50 mensen de wekelijkse mis bij. Die 
zitten daar wat verloren. Daarom hebben 
we het interieur van de kerk wat sfeervoller 
gemaakt.” 

afscheid
Helaas moeten we waarschijnlijk afscheid 
nemen van de kerk aan de Draaiweg. Het 
parochiebestuur heeft besloten dat 5 van 
de 6 kerken van de parochie gesloten zullen 
worden. Rogér heeft dit twee weken voor 
ons gesprek gehoord en is er kapot van. “We 
hebben met alle vrijwilligers altijd zo ons 

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 rubriek voor. Deze keer: de 
St.Josephkerk aan de Draaiweg.

   

Wittevrouwensingel 95a 
www.bouwmaat.net

Uw aannemer in de buurt
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Nieuwe Dr.Bosschool bijna klaar! 

De voortgang van de bouw van de nieuwe 
Dr. Bosschool, die op termijn plek biedt aan 
21 groepen, komt haast niet aan bod tijdens 
ons gesprek. “De bouw is heel voorspoedig 
verlopen.” Trots vertellen de dames hoe Van 
Hoogevest Architecten in samenwerking 
met Aannemersbedrijf P. Van Leeuwen er 
een prachtige nieuwe school van hebben 
gemaakt. “Ik ben flabbergasted hoe ze een 
nieuwbouwproject hebben gerealiseerd 
met zo’n mooi behoud van de oude elemen-
ten”, aldus een enthousiaste Myra en Ciske 
die niet kunnen wachten om samen het 
nieuwe gebouw weer te gaan gebruiken.

tovermeubels
School en BSO hebben STOOM architec-
tuur ingehuurd, die gespecialiseerd is in 
bouwen en verbouwen van scholen die te-
vens dienst doen als kinderopvang. Zij wer-
ken met speciale meubels die van school 
een BSO maken en omgekeerd. “Na school-
tijd wordt de Dr. Bosschool minder school 
en meer huiskamer.” Hoe? Door te schake-
len. Schakelen betekent onder andere dat 
de witte deurtjes van een kast na schooltijd 
worden omgeklapt naar gekleurde deurtjes. 
Het digibord waar kinderen onder school-
tijd  naar hebben gekeken, verdwijnt achter 
deuren en op een andere plek komt ineens 

een werktafel uit de muur. En aan het einde 
van de BSO-tijd wordt alles weer terugge-
klapt naar de schoolstand. “Er hangt direct 
een andere sfeer in het gebouw. Het zijn 
tovermeubels!”

“dit doen we samen”
“Samen naar de Nolenslaan, zo noemen we 
dit project en dat is niet zonder reden. Dit 
nieuwe gebouw is van ons samen en dit 
hele proces was teamwerk. Het kind staat 
centraal en daaromheen hebben we samen 
gekeken hoe we onderwijs en activiteiten 

“Weer samen onder één dak!” Myra Klein Jäger, directeur van de Dr.Bosschool, en 
Ciske van Oosterhout, directeur van SterrenBSO De Boshut hoeven niet lang na te 
denken over de vraag waar ze zich het meest op verheugen. “Op dit moment werken 
we nog vanuit twee locaties, maar straks zijn alle groepen weer in één gebouw samen, 
alle medewerkers als één team bij elkaar en niet te vergeten, zowel de basisschool, de 
peuteropvang en de BSO weer onder één dak. Samen! Ja, daar verheugen we ons het 
meest op!” 

met elkaar kunnen verbinden. Samen be-
tekent ook samen met de buurt kijken hoe 
de school past in de omgeving en bij haar 
bewoners. Denk bijvoorbeeld aan de groen-
voorziening rondom het gebouw. Leerlin-
gen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners, 
we doen dit helemaal samen!”

komt dat zien!
Wil je de nieuwe Dr. Bosschool gaan bekij-
ken? De officiële opening is in het voorjaar 
van 2015, maar op 7 januari wordt de school 
al in gebruik genomen door de belangrijk-
ste gebruikers, de leerlingen zelf. Dat dat 
feestelijk gebeurt zal geen verrassing zijn, 
maar hoe blijft nog even geheim. In ieder 
geval zullen de kinderen samen door de 
wijk naar hun nieuwe school lopen. ad

blijf op de hoogte:  
www.drbos.nl/nieuwbouw-nolenslaan

best gedaan om dit erfgoed te behouden en 
goed te beheren. Nu wordt dat uit onze han-
den genomen terwijl het bestuur nog niet 
over de toekomst van het gebouw heeft na-
gedacht. Op welke termijn dit zal gebeuren 
is nog niet duidelijk. Maar hopelijk krijgen 
we de tijd om een goede bestemming te 
zoeken voor het gebouw.” mt 

Wilt u een kijkje nemen in de St.Josephkerk? 
Elke zondag is er een mis om 9.30 uur. De Her-
dertjesviering is op maandag 24 december om 
16.30 uur, en om 21.00 uur is de Nachtmis. Zie 
ook www.draaiwegkerk.nl

film en onderwijs
De verhalen van CircusPatz worden niet 
alleen in boekvorm uitgegeven. Sommige 
verhalen worden verfilmd, zoals het verhaal 
van Villa Willemina. Daarnaast is Patz mo-
menteel ook bezig met het onderwijs. Een 
van de projecten die daaruit voortkwam 
is een samenwerking met een educatieve 
uitgever. 
En voor de toekomst? Patz droomt van het 
theater en stiekem ook van een eigen boek-
winkel.  gm

De boeken van CircusPatz zijn niet in alle win-
kels verkrijgbaar, kijk op: www.circuspatz.nl

de St. Josephkerk de St. Josephkerk 
hier worden mensen gedoopt  
 
hier trouwen mensen  
 
hier worden begrafenismissen  
gehouden

Antwoord A, B, en C zijn alledrie juist 

A
B
C

op wereldreis naar city spa bali
Daar lig ik dan, nog geen honderd meter 
van mijn huis, op mijn rug tussen Boed-
dhabeelden, een hindoeïstisch altaartje 
en batikdoeken, terwijl een Balinese dame 
grondig mijn hoofdhuid masseert. Heerlij-
ke geurtjes van huisgemaakte scrubcrème 
en masker komen voorbij: komkommer, 
honing, chocola. “Warm en liefdevol”, om-
schrijft de dame die voor mij aan de beurt 
was haar behandeling. En ik geef haar hele-
maal gelijk. Een uur later loop ik weer naar 
buiten en heb ik een wereldreis gemaakt 
zonder mijn wijk uit te gaan. 
Samuel van Houtenstraat 24-26 
www.cityspabali.nl

lekker los bij losjes massage
“Hier gebeurt heel veel, voel je dat?” Met 
zachte, sterke handen drukt de masseuse 
stevig tussen mijn schouderbladen. Inder-
daad zit mijn bovenrug vast, daarvoor ben 
ik hier ook. De masseurs van Losjes werken 
volgens een methode die is ontwikkeld 
door saloneigenaar Pim Vree, die merkte 
dat er veel behoefte was aan stevige mas-
sages. ‘Vreeling’ massages zijn stevig voor 
de klant, maar minder belastend voor de 
masseur. Als ik buiten sta, is er werkelijk 
heel veel gebeurd: ik heb het gevoel dat ik 
echt meer lucht heb. 
Bemuurde Weerd OZ 18  
www.losjesmassage.nl
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Je kan zo’n bibliotheekkastje op de Neder-
landse website minibieb.nl aanmelden. Er 
staan inmiddels al een paar honderd kastjes 
in Nederland geregistreerd en dat aantal 
loopt snel op. Je zou kunnen zeggen dat er 
sprake is van een heuse trend. Het kastje 
in de Bucheliusstraat is nog niet op de site 
te vinden, maar dat komt misschien nog. 
Doete vertelt dat het in de eerste plaats 
vooral een straatinitiatief is. Via het kastje 
kunnen buurtbewoners met elkaar in con-
tact komen. Iedereen die dat wil kan een 
boek meenemen of achterlaten. 

aanbellen
Doete vroeg het kastje na een tip van een 
straatgenoot voor haar vijftigste verjaardag 
aan familie en vrienden. Zicht op wie er 
precies boeken lenen of brengen heeft ze 
niet. “Ik zit natuurlijk binnen en het kastje 
hangt buiten. Maar ik hoor wel eens het 
klepje dichtgaan, en er zijn ook wel eens 
mensen van buiten de straat die aanbellen 
om te vragen hoe het werkt, en of ze wat 
mogen meenemen. Maar er belde vorige 
week ook iemand aan met het boek ‘Fifty 
Shades of Grey’ om te zeggen dat ik dat echt 
moest lezen, in plaats van het in het kastje 
te zetten.” 

streekromannetjes
“Er staat een heel gemengd aanbod in het 
kastje, echt van alles. Dat vind ik ook zo 

Naast de voordeur van Bucheliusstraat 1 
hangt een kastje gevuld met boeken. 
Het is een minibibliotheek, die beheerd 
wordt door bewoonster Doete. Wereld-
wijd schijnen er inmiddels 20.000 van 
zulke bibliotheekjes te zijn, met als mot-
to: ‘Take a book, leave a book’. 

 
 

Dit beest heeft geen baas. Hij is een baas. Wat hij mist aan beenlengte, compenseert hij 
ruimschoots met de lengte van zijn hoorns. Parmantig stapt hij tussen zijn dames rond. 
Het zijn Nederlandse melkgeiten en Fokke is de bok van het stelletje. Of eigenlijk: dat was 
hij. Fokke was als jonge bok te onstuimig voor Griftsteede; maar nu, wat nageslacht rij-
ker en mannelijkheid armer, is hij geknipt voor het kinderboerderijbestaan.  En ach, zulke 
hoorns nemen elke twijfel over zijn leiderschap weg. Fokke is de baas van de wei. nvdh

kopij
     Nummer 1 van 2015 verschijnt begin februari  
     2015. Deadline voor het indienen van ideeën  
     of activiteiten is 14 januari.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

leuk, dat het niet elitair is maar ook niet…
nou ja, dat er gewoon van alles in staat. Zelf 
heb ik er bijvoorbeeld laatst dvd’s van Bert 

Leuk straatinitiatief: Minibieb

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: Fokke is de baas in Griftsteede! 

In de ladder staan wijkactiviteiten die 
in december en januari plaatsvinden. 
De volgende wijkkrant verschijnt begin 
februari. Organiseert u in februari of 
maart een buurtactiviteit? Laat het ons 
vóór 14 januari weten, dan nemen we 
een aankondiging op in de volgende 
agenda. Of plaats uw bericht zelf recht-
streeks op het prikbord van  
www.votulastkrant.nl
We zijn ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/Votulastkrant 

Kerst in Griftsteede
Kerststukjes maken: woensdag 17 decem-
ber en zondag 21 december van 14.00 tot 
16.00 uur
Levende kerststal: woensdagavond 24 
december van 17.00 tot 19.00 
Vuurkorven, kerstliedjes, warme chocomel, 
glühwein en poppentheatervoorstelling 
Cassiopea in het speelhonk van 17.15 - 18.15. 

Met Dru Yoga het nieuwe jaar in!
‘Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, 
blijft mij overkomen wat mij altijd over-
komt’ 
Begin het nieuwe jaar eens met iets nieuws 
en geef je op voor Dru Yoga! 
Een recent onderzoek onder Dru Yoga beoe-
fenaren toont aan dat 80% van hen minder 
last heeft van stress, 73% meer energie heeft 
en 90% minder last heeft van rugklach-
ten. En misschien nog het belangrijkst: 
Dru Yoga is heerlijk om doen! Vloeiende 
bewegingen worden afgewisseld met yoga 
houdingen, ademhalingstechnieken en  
ontspanning. 
Elke dinsdag  09.15 - 10.30  en zondag  10.15 - 
11.30 uur in Buurtcentrum de Leeuw. De les 
kost € 10,- . Voor studenten  € 8,-. Proefles 
€ 5,-. Opgeven bij de docent Renuka Devi 
via: renuka_devi@yahoo.com, 06 2495 1203.

Opening kunstwerk Vesica Piscis - 
Woensdag 17 december 2014 - 19.00 uur
Groenstrook tussen Talmalaan en Goe-
man Borgesiuslaan
De Staatsliedenbuurt krijgt er een nieuw 
kunstwerk bij met een bijzonder verhaal! 
Ontstaan vanuit een samenwerking met 
buurtbewoners, beeldend kunstenaar Daan 
Kars en Staatslieden Art Community is de 
sculptuur Vesica Piscis tot stand gekomen.  
Op woensdagavond 17 december wordt 
Vesica Piscis onthuld. Het kunstwerk is 
tevens een afsluiting van het themajaar ‘Het 
Oog: Zien en Gezien worden’ van Staatslieden 
Art Community, waarin de viering van het 
60 jarig bestaan van de Staatsliedenbuurt is 
gevierd.
Het wordt een sfeervolle opening, waarbij 
leerlingen van basisschool De Fakkel een 
performance doen met laserpennen en de 
sculptuur laten oplichten in het donker! 
Wethouder van Cultuur, Margriet Jon-
gerius, verricht de officiële opening. Ter 
afsluiting kan iedereen zich opwarmen aan 
een lekker warm drankje. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om bij deze bijzondere 
onthulling te zijn!

Er is nog plaats! Spirituele thema-avon-
den ‘Tussen Hemel en Aarde’ 
Groeigroep voor een spiritueel bewustzijn. 
Data: 10 december 2014, 7 en 21 januari, 4 en 
28 februari van 19.30 – 21.30 uur.
Ben je op zoek naar antwoorden op (levens) 
vragen, zoek je diepgang en wil je het ver- 
mogen ontwikkelen om achter de dingen te 
kunnen kijken, naar hun essentie?  
De thema-avonden worden gehouden op 
het adres Lorentzlaan 1, direct naast Joost 
Zorgt. De kosten zijn € 10,- p.p. per avond. 
Meld je aan bij Andrea Moffatt, 030-2713115, 
info@verbindingmetjezelf.nl. 
www.verbindingmetjezelf.nl 
De thema-avonden zijn doorlopend en je 
kunt er ieder moment instappen. 

Haanstra uitgehaald. En we hebben nu wat 
bejaarde dames die met streekromannetjes 
komen, dat vind ik enig!” fk


