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ST. JOSEPHKERK GAAT SLUITEN
De St. Josephkerk aan de Draaiweg zal aan het einde van dit jaar zijn
deuren sluiten. De ruim honderd jaar oude kerk, de enige katholieke kerk in onze wijk, zal naar alle waarschijnlijkheid eind november
dicht gaan. Parochianen die een mis willen bijwonen moeten vanaf
december de reis ondernemen naar de St. Rafaëlkerk in Overvecht.
De sluiting van de Josephkerk komt
niet als een verrassing. Zoals inheel
Nederland loopt ook in onze wijk
het kerkbezoek terug. De Ludgerusparochie, waar de Josephkerk
deel van uitmaakt, geeft aan dat
ze het financieel niet meer kunnen bolwerken door het kleinere
aantal kerkgangers. Ook heeft de
parochie niet voldoende pastores
voor de vieringen op alle locaties.
De parochie voelt zich daardoor
gedwongen de komende tijd liefst
vijf van haar zes kerken te sluiten.

“De parochie zegt dat het
onvermijdelijk is en dat
zal dan ook wel zo zijn,”
zegt koster Dick van der
Horst. “Gelukkig is de
sluiting al wat uitgesteld.
Eerst zou de kerk per 1 mei
dicht gaan, nu mogen we
het kerkelijk jaar hier nog
afmaken.”

GEFLUISTER TIJDENS DE NACHTMIS

“Het nieuws ging al een tijdje rond,
maar toen het met kerst tijdens de
nachtmis werd voorgelezen, ging er
toch een schok door de kerk.” Mevrouw De Groot, vrijwilliger op het
parochiesecretariaat, zucht ervan.
“Het is een hele mooie kerk, maar
er waren al zo weinig priesters voor
de vieringen. In de Joseph was de
laatste jaren al niet meer iedere
zondag een mis. Tijdens de nachtmis realiseerden veel kerkgangers
zich pas voor het eerst wat de sluiting zal betekenen. Veel mensen
hebben een lange geschiedenis
met deze kerk. Zo zijn bijvoorbeeld
mijn schoonouders hier getrouwd.”

DEEL VAN JE LEVEN VERDWIJNT

De sluiting van het kerkgebouw zal
velen pijn doen. “De parochie zegt
dat het onvermijdelijk is en dat zal
dan ook wel zo zijn,” zegt koster
Dick van der Horst. “Gelukkig is
de sluiting al wat uitgesteld. Eerst
zou de kerk per 1 mei dicht gaan,
nu mogen we het kerkelijk jaar
hier nog afmaken.” Van der Horst
werkt al twintig jaar als koster in
de Josephkerk. “Ik ben nu 74 en
dit werk geeft me veel voldoening,
meer nog dan mijn eerdere betaal-

WIJK ALS WERKTERREIN
Dag in dag uit op straat in Votulast: dan leer je de buurt wel kennen. Wat
maken ze mee, de mensen die werken op de straten in onze wijk?
Postbezorger Bas Sijstra bezorgt
al meer dan tien jaar brieven en
pakjes in Votulast. “Vroeger kreeg
ieder huis post,” vertelt hij, “maar
het wordt minder. Nu sla ik wel
eens tien huizen achter elkaar
over.” Afgelopen november was
Bas plotseling heel even beroemd
toen hij de ijskoude Keizersgracht
in dook om een tas met post te
redden. Maar meestal verlopen zijn
rondes veel rustiger. “Het is leuk om
op straat steeds dezelfde mensen
tegen te komen, ze gedag te zeggen

en praatjes te maken. Soms kom ik
ook ouders tegen van kinderen die
met mijn kinderen op de Dr. Bosschool hebben gezeten. Dan praten
we even bij.”
NAT PAK

In november stond Bas op een foto
op de website dumpert.nl: tot zijn
middel in het water. Inmiddels is
de foto al 90.000 keer bekeken.
Wat was er gebeurd? “Het was een
beetje een idioot gebeuren,” vertelt
Bas. “Ik liep op de Keizersgracht. Die

de baan. De sluiting gaat me erg
aan het hart. Het is een gebouw
met historie, waar belangrijke gebeurtenissen zich afspeelden: hier
zijn veel buurtbewoners gedoopt
of getrouwd. Dat deel van je leven
verdwijnt met de sluiting.”
MONUMENT
De parochie is bezig om een goede
bestemming voor het gebouw te
vinden. Geprobeerd wordt om het
een kerkelijke bestemming te laten
houden. Van der Horst: “Dat kan

straat loopt schuin af, en er is een
trappetje, en daar liet ik mijn wagentje met drie tassen post staan.
Toen ik me omdraaide en wegliep,
hoorde ik een gil. Ik rende terug, en
zag mijn kar op de onderste treden
liggen en één van de tassen in het
water. Die dreef langzaam richting
Vecht…” Een penibele situatie, en
Bas dacht maar één ding: “Die tas
die moet eruit!”
MET EEN STAARTJE
Bas twijfelde niet en stapte in het
ijskoude water. Hij werd weer op
de kant geholpen door stratenmakers die er aan het werk waren.
Zij hebben waarschijnlijk ook die
foto gemaakt, maar dat wist Bas
toen nog niet. “Ik baalde als een
stekker en ben met mijn natte pak

ook eigenlijk niet anders. De kerk
is een gemeentelijk monument en
het orgel is zelfs een rijksmonument. De boel kan dus niet zomaar
vertimmerd worden.” De laatste
jaren maken ook andere geloofsgemeenschappen gebruik van de
kerk. Een Oekraïense gemeente
draagt iedere drie weken een mis
op in de St. Joseph. Ook is er een
Servische gemeenschap die gebruik maakt van de ruimte.

naar huis gelopen voor een warme
douche.” Toen Bas uit de douche
stapte, belde zijn teamleider: zij had
de foto op internet al gezien. PostNL
heeft Bas voor zijn heldhaftige
sprong bedankt met een bloemetje
en misschien komt het voorval wel terug
in de nieuwe
commercial
van PostNL;
Bas is in ieder
geval wel bij
de opnames
geweest… “De
nasleep was
leuk, maar ik
doe het geen
tweede keer,”
belooft Bas. “Het
water stinkt en

PROTEST EN HOOP
De sluiting verloopt niet helemaal
zonder slag of stoot. Van der Horst:
“Er zijn wel mensen binnen de
parochie die het bestuur op andere
gedachten willen brengen en ook
contact opnemen met het bisdom.
Eén lid van het parochiebestuur is
uit protest tegen de voorgenomen
sluitingen opgestapt. Ik hoop dat
de parochie de kerk toch wil blijven gebruiken. Dat we bijvoorbeeld
iedere woensdagavond een viering
organiseren.” nvdh

het is echt heel koud!” mm
De betreffende foto is ook te zien
op onze Facebook-pagina: www.
facebook.com/Votulastkrant
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OVER DE GRENS
Still uit de film ‘Shadowplay’, Matthijs de Bruijne & Jack, Bing, Jonaida, Jun, Dorcas, Delano e.a.

NIEMAND HOORT OP STRAAT
De titel van dit artikel is ook het motto van Stichting de Tussenvoorziening.
Deze organisatie biedt opvang aan dak- en thuislozen. Op 1 juni 2014 is
de Tussenvoorziening begonnen met Nachtopvang Weerdsingel, een voorziening voor ongedocumenteerden; dit zijn mensen die niet rechtmatig in
Nederland verblijven.

Bij de opvang spreekt men niet over
ongedocumenteerden, maar over
gasten. Door Vluchtelingenwerk of
STIL, een solidariteitsorganisatie,
worden de gasten aangemeld. Veel
van de gasten, waarvan de helft
tussen de 20 en 25 jaar is, komen
uit Eritrea, Ethiopië of Somalië. Dit
zijn landen die mensen niet terug
nemen. De gasten zitten dus in een
moeilijke, vaak uitzichtloze situatie.
Bij de nachtopvang kunnen ze tot
rust komen en hebben ze afleiding.
Ook kunnen gasten op zoek naar
nieuwe feiten, aanknopingspunten

Op initiatief van buurtbewoners was
er eind december een etentje in de
opvang. Van Ameijde: “Het was heel
gezellig. In het begin een beetje ongemakkelijk, maar toen we eenmaal
aan het eten waren was het meer
ontspannen. Twee gasten hadden
gekookt en de buren hadden ook allemaal wat meegenomen.” De buren
hebben Nachtopvang Weerdsingel
omarmd, en na mijn bezoek deze
buurtbewoner ook, want niemand
hoort op straat. gjvz

De nachtopvang Weerdsingel wordt
mogelijk gemaakt door bijdragen
van verschillende fondsen. De mogelijkheid bestaat om als instantie het
verblijf van de bezoeker te betalen.
nachtopvang@tussenvoorziening.nl

worden ontruimd, kunnen worden
verhuurd, maar ook in de gymzaal,
de kerk, bidplaatsen, de luchtplaats
en de bibliotheek is ruimte genoeg.
Volgens de beheerders komt er in
elk geval een pop-up restaurant in

LIEF EN LEED DELEN BIJ WING FUNG
Aan het begin van het nieuwe jaar stap ik binnen bij cafetaria en Chinees
afhaalcentrum ‘Wing Fung’, tegenover de molen. Ik heb een afspraak met
meneer Chen. Zijn vrouw, mevrouw Zhou, ontvangt mij gastvrij met thee.
Ook Alice, hun dochter schuift aan. “We hadden voor 2004 een snackbar in
Buiten Wittevrouwen,” vertelt meneer Chen. “Maar dit pand op de kruising
van de Adelaarstraat en de Hopakker is een betere locatie en de buurt
is gezelliger.” De vorige eigenaar, een Kantonees, gaf het pand de naam
‘Wing Fung’ wat ‘Goede Oogst’ betekent. Die naam hield het echtpaar in
ere.
Meneer Chen groeide op in Wenzhou, een grote havenstad gelegen
aan de Oost-Chinese Zee. Hij werkte
er als onderwijzer. In de jaren 90
emigreerde hij naar Nederland. Zijn
vrouw kwam tien jaar eerder. “Zeker
in die tijd was het verschil tussen
rijk en arm heel groot in China en er
waren geen sociale voorzieningen,
zoals in Nederland. Maar hier was
het aanvankelijk ook heel moeilijk,”
aldus mevrouw Zhou.

blijken lief en leed te delen terwijl
ze wachten op hun ‘patat met’ of
‘babi pangang’. Alice: “En wij leven
met ze mee. We geven ze bijvoorbeeld bloemen als we horen dat er
een baby is geboren of sturen een
kaart als iemand ziek is.”

het complex. Ook zal er begin april
een kunstexpositie plaatsvinden, en
rond de Tour de France zal op de
voormalige luchtplaats voor gedetineerden iets worden georganiseerd
voor kinderen. Verder zijn er nog

heel veel spannende ideeën: zo kan
de buitenplaats als drive-in-bioscoop
een nieuwe functie krijgen. fk

KRINGLOOP EN WEESPLANTEN

Maar er zijn nog meer organisaties betrokken bij het
huiskamerplan. De foodsharingskast komt van Stichting
de Waarde, de kringloopwinkel in de wijk. Zij leveren
ook de andere meubels om een huiskamersfeer te creëren. Die sfeer wordt gecompleteerd door de planten die
aan de Leeuw zijn aangeboden door Het Plantenasiel
dat een nieuw thuis zoekt voor ‘verweesde planten’. En
de foodsharingskast wordt momenteel nog geverfd en
mooi gemaakt door het wijkbedrijf ‘Gids’ waar mensen
werken die alle lange tijd werkloos zijn.

Ondertussen was Annemiek Vlaming van WADT (Werken
Aan De Toekomst) de organisatie Foodsharing tegengekomen en zocht zij daarvoor naar een locatie in Votulast.
Annemiek: “Toen we hoorden dat Fleur hier mee bezig
was, wilden we graag samenwerken. Bij WADT koppelen
we jonge hogeropgeleiden die nog geen baan hebben
gevonden, aan maatschappelijke projecten. Het moge-

Annemiek en Fleur: “De kast is nu al een succes doordat
we zoveel mensen hebben verbonden met elkaar! We
hopen dat de kast straks voor veel mensen een plek
wordt waar ze elkaar ontmoeten en waar ze iets kunnen
brengen of komen halen.” gm

Wil je meedenken over de huiskamersfeer van De
Leeuw? Mail Fleur: huiskamerdeleeuw@gmail.com

“Ja, we maken van alles mee in
onze zaak,” vult meneer Chen aan.
“Een aantal jaar geleden kwamen
een man en een vrouw apart van
elkaar een bestelling doen. Zij had
interesse in hem, maar durfde geen
initiatief te nemen. De volgende dag
kwam ze terug en liet haar telefoonnummer voor hem achter. De man
was een trouwe klant van ons en
toen hij de eerstvolgende keer weer
in de zaak was, gaf ik hem haar
telefoonnummer. Hoe het verder is
gegaan weet ik niet, maar ik weet
wel dat ze samenwonen en een
zoon en dochter hebben!” vertelt
meneer Chen glimlachend.
TOEKOMST

Meneer Chen heeft zijn dochter
gevraagd of zij de zaak in de toekomst wil overnemen. Maar Alice
heeft andere plannen. Ze wil graag
iets met haar Chinese achtergrond
doen, maar weet nog niet precies
wat. Haar vader hoopt dat ze van
gedachten zal veranderen. Voorlopig blijft het bij af en toe bijspringen. Het echtpaar hoopt in goede
gezondheid te blijven en nog lang
met veel plezier te kunnen werken.
“We houden van ons werk en onze
klanten!” Ik neem afscheid en wens
ze ‘Wing Fung’. sam

TROUWE KLANTEN

Inmiddels heeft meneer Chen een
goedlopende zaak. Door hard te
werken, ziet hij een toename in
het aantal klanten. Het geheim:
“Klanten zeggen dat ze graag terug
komen omdat we vriendelijk zijn en
gemakkelijk een praatje maken. En
uiteraard vinden ze onze (Chinese)
gerechten lekker!” Trouwe klanten

Met de landelijke vogeltelling is de Mus, evenals vorig jaar de meest gespotte vogel in de Nederlandse tuinen.
Opvallend is dat in de Votulastbuurt de Pimpelmees de meest gespotte vogel is, daarna de koolmees, de Merel en toch ook de Mus.
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dezwaanuitvaarten.nl

lijk maken van de foodsharingskast is nu één van onze
projecten.”
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GASTEN

BUURTBEWONERS

De foodsharingkast is onderdeel van een groter project
om De Leeuw om te toveren tot een gezellige woonkamer waar mensen graag verblijven. Fleur van IJperen,
bewoonster van de wijk, is hier mee begonnen. Fleur:
“De Leeuw is een gebouw waar heel veel gebeurt en
veel gebruikers komen. Met het woonkamerproject
hoop ik te bereiken dat mensen de Leeuw als een nog
gezelligere plek gaan zien waar ze graag zijn. In het
verlengde van dit project bedacht ik dat het een goede
plek zou zijn om voedsel te delen. Met steun van Wies
Kool, sociaal makelaar van Wijk&Co, ben ik dat plan
gaan uitvoeren.”

BEWAAKT EN BEWOOND

Het Wolvenplein wordt vanaf eind
maart beheerd door het relatief
kleine antikraakbedrijf Bewaakt en
Bewoond, en zal dan beschikbaar
worden voor wonen, werken en horeca. Vooral de creativiteit en diversiteit van het plan van Bewaakt en
Bewoond sprak het Rijk aan, daarom
zijn zij uitverkoren het pand te
beheren tot er een koper is. De 180
cellen, die op dit moment definitief

Iedereen kent het: je koopt een nieuw product dat je
toch niet lekker vindt of in je kerstpakket zitten etenswaren die je niet eet. Vaak belandt dergelijk voedsel
uiteindelijk verstoft in de afvalbak, terwijl iemand anders er misschien wel een heerlijk maal mee gekookt
zou hebben. Om dat mogelijk te maken wordt er momenteel geklust in Buurtcentrum de Leeuw.

GEZELLIGE WOONKAMER
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Mensen zonder verblijfsvergunning moeten Nederland verlaten.
Dit betekent dat de gemeente,
met wie nachtopvang Weerdsingel
samenwerkt, deze mensen niet mag
opvangen. Hautvast: “Een uitzondering zijn de kwetsbaren, die komen
bij ons terecht. Vrouwen vallen daar
in ieder geval onder, voor mannen is
het lastiger, dan moeten er psychische of lichamelijke redenen zijn.”

SCHRIJNEND
Gasten kunnen hun, meestal schrijnende, verhaal vertellen, maar het
hoeft niet. Medewerkers zullen
er niet naar vragen. Soms vertelt
iemand wat. Van Ameijde: “Samba
vertelde dat zijn broers in Nigeria
vermoord waren en dat hij daarom
wat van slag en chagrijnig was.
Dit vond ik zo bizar om te horen.
Zijn broers waren vermoord en de
Nederlandse overheid wil hem terug
naar zijn land sturen omdat het daar
veilig genoeg moet zijn?”

Beroemde ex-gevangenen van Wolvenplein zijn onder andere Ferdinand Domela Nieuwenhuis (in 1887
zeven maanden vastgezet wegens
majesteitsschennis), Simon Vinkenoog (in 1965 zes weken wegens
marihuanabezit) en Herman Brood
(waarschijnlijk voor een soortgelijk vergrijp). Er probeerden uiteraard ook wel eens gevangenen te
ontsnappen. Zo zwom in 2005 een
gevangene de Singel over. Hij werd
echter nat en wel opgepakt door de
politie, die hem al op stond te wachten. Ook in 2007 en 2009 vonden
ontsnappingspogingen plaats.

EENZAME OPSLUITING

Tot de recente sluiting was het de
oudste penitentiaire inrichting van
Nederland die nog gebruikt werd:
de inrichting werd in 1856 geopend. Het was in Nederland pas de
tweede gevangenis met cellen. Het
eenzaam opsluiten van criminelen
werd gezien als nieuwe methode
om ze tot inkeer te laten komen.
Later kwam men hier enigszins op
terug, en mochten gevangenen
weer wat contact hebben met elkaar

ETEN OVER? ZET HET IN DE KAST!
Het idee is eenvoudig: een kast waarin mensen houdbare producten kunnen plaatsen die zij zelf niet gebruiken
en waar je (ook) iets uit kunt halen als je daar behoefte
aan hebt. Foodsharing wordt dit genoemd en binnenkort
komt er in Buurtcentrum De Leeuw zo’n foodsharingskast te staan. Het doel: voedselverspilling tegengaan en
mensen met elkaar verbinden.

ONTSNAPPINGEN
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KWETSBAREN

om een nieuwe asielprocedure te
starten. Vanaf 20.00 tot 09.00 uur
de volgende ochtend zijn de gasten
welkom. Vanuit deze opvang stromen de gasten door naar plekken
waar ze wel 24 uur kunnen verblijven of ze gaan terug naar het asielzoekerscentrum voor die nieuwe
procedure.

buiten hun cel. Zo werd er in 1900
een kerk op het terrein gezet. De
inrichting werd in de loop van 158
jaar meerdere keren verbouwd.

0

In het sober ingerichte pand op
de Weerdsingel Oostzijde tref ik
coördinator Suzanne Hautvast en
Emma van Ameijde, vrijwilliger. De
eerste vraag die ik stel is waarom
de Tussenvoorziening met deze
nachtopvang is begonnen. Hautvast:
“Wij vingen ongedocumenteerden
al enkele jaren op in de Sleep Inn,
de nachtopvang voor daklozen die
wel in Nederland mogen verblijven.
De Sleep Inn was echter overvol en
door een strenger beleid werd het
voor de Tussenvoorziening moeilijker om ongedocumenteerden hier
op te vangen.”

Het is op zijn minst een opvallend
gebouw, het bolwerk aan de overkant van de Weerdsingel. Imposant,
misschien zelfs dreigend door de
hoge muren. Als van een oude vesting, maar dan eentje die mensen
binnen moet houden, in plaats van
buiten. We kijken naar voormalig
penitentiaire inrichting Wolvenplein.
Voormalig, omdat de gevangenis
per 1 januari - vanwege een grote
bezuinigingsoperatie van de overheid - haar deuren heeft moeten
sluiten. De laatste gevangenen
werden al in juni naar Nieuwegein
verhuisd, waarna het gebouw leeg
kwam te staan. Normaal gesproken
zaten in de gevangenis meer dan
120 mensen die veroordeeld waren
voor lichte vergrijpen, of in voorarrest waren vastgezet.

VOTULAST, ONS EIGEN STUKJE STAD. BEGRENSD DOOR WEGEN EN WATER. WE MIJMEREN
OVER HET GRIFTPARK IN DE ZOMER EN ZIEN OVERAL ‘ONZE’ MOLEN BOVENUIT TORENEN.
MAAR ALS JE LANGS DIE DENKBEELDIGE GRENS FIETST, RIJDT OF VAART, IS ER AAN DE
OVERKANT ÓÓK VEEL MOOIS TE ZIEN. WAT LIGT ER ACHTER KARDINAAL DE JONGWEG,
BLAUWKAPELSEWEG, SINGEL EN VECHT? DE VOTULASTKRANT VERRUIMT VOOR ÉÉN
KEERTJE HAAR BLIK EN ZOEKT DE GRENS OP.
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DAGDROMEN EN IDEALEN

VOTULASTLADDER

In de ladder staan wijkactiviteiten
die in februari en maart plaatsvinden. De volgende wijkkrant
verschijnt eind maart. Organiseert u in april of mei een buurtactiviteit? Laat het ons vóór 4
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

Op een grauwe woensdagochtend in januari zitten 25 kleuters op de grond van een goed verwarmd en groot schildersatelier. Muisstil en met
open mond luisteren ze naar Paul Balk, kunstschilder en artistiek leider van het project ‘Staatslieden Art Community’. Dit project werkt aan
kunst die door kunstenaars in samenwerking
met buurtbewoners gemaakt wordt. Het thema
van 2015 is ‘Dagdromen en Idealen: Solidariteit’.
Met grote gebaren en toepasselijke knor-, piep- en
pruttelgeluiden vertelt de kunstschilder aan de kinderen hoe zijn kunstwerken tot stand komen. Ook vraagt
hij wat ze zelf zien in de schilderijen. Hij toont een
werk van twee bij twee meter in zwart en grijstinten.
Vele handjes schieten omhoog. “Vuurwerk!”, ”Een
douche!” roepen ze enthousiast. Dan legt hij het werk
op de grond en laat zien hoe hij op een dag op een
ladder klom en verf druppelde op het doek en daarop
voortborduurde. Bij het volgende werk, met grote
oranje bollen, roept een meisje blij: “Dat hebben we
al gezien!” “Maar dat was op het digibord op school,”
zegt de kunstenaar. “Nu is het in het echt.” Er valt een
perplexe stilte; wat is echt en wat is niet echt als je 4
bent?
VERBINDENDE FACTOR

Als de kleuters terug naar hun school ‘De Fakkel’
zijn, interview ik drie medewerkers van ‘Staatslieden
Art Community’, een samenwerking tussen Stichting
Kunstlicht op Straat, Stichting het Kaasschaafcollectief,
Linda Polman, Laura Buijs en Paul Balk. “Community
Art is kunst die gemaakt wordt voor en door de gemeenschap,” legt Buijs uit. “Kunst en cultuur werken
zo als verbindende factor in een wijk.”
THEATER IN HUISKAMERS

Het project Staatslieden Art Community, onder meer
gesubsidieerd door de gemeente, heeft drie onderdelen. Ten eerste is er kunst in het onderwijs. Alle
kinderen van ‘De Fakkel’ gaan op atelierbezoek en
maken, per klas, daarop geïnspireerd een gezamenlijk
kunstwerk. De werken zullen worden tentoongesteld
in Buurtcentrum de Leeuw op de Buurtdag op 15

OUD & NU

NIEUW! MINIBIEB Thomas Van
Nykerckenstraat 1
In deze bieb staan boeken die
iedereen 1 maand gratis mag lenen
of ruilen tegen een ander boek. Je
kunt natuurlijk ook zelf een mooi
boek of gedicht voor iemand anders
achterlaten.
De minibieb is er voor iedereen.
Dus voel je vrij om mee te doen
en ruil boeken, leen ze of voeg een
paar boeken uit jouw boekenkast
toe! Zo kan iedereen van elkaars
boeken genieten.
februari.
Naast educatie zijn er theaterprojecten in de wijk. Dit
jaar is het plan om theaterstukken op te voeren in
huiskamers. Een toneelstuk met verschillende bedrijven, waarbij de toeschouwer van huis tot huis gaat.
De bewoners van de Staatsliedenbuurt zijn daarbij de
acteurs.
LAAT JE INSPIREREN

Het derde onderdeel is beeldende kunst in de wijk. U
kent misschien de kopie’s van het beeld van Troelstra,
en de billboards die hangen tegen de huizen aan de
Nolenslaan en Troelstralaan? Die zullen dit jaar vernieuwd worden door jonge kunstenaars en studenten
van de kunstacademie, in samenspraak met bewoners,
ook rond het thema solidariteit.
Waarom eigenlijk solidariteit? Balk vind het belangrijk
samen te kijken wat solidariteit in deze tijd van indi-

vidualisering voor ons betekent.
Theater en beeldende kunst zijn
mooie middelen om dat te doen.
Zonder waardeoordeel. Door je
te laten inspireren door verhalen
over solidariteit van mensen uit de
buurt en daarover een kunstwerk
te maken. sm

Ben je geïnteresseerd in dit project, neem dan een kijkje in Buurtcentrum de Leeuw op 15 februari,
kijk op
www.destaatsliedenbuurt.nl
of stuur een mail naar
contact@destaatsliedenbuurt.nl

HOE ZAG VOTULAST ER VROEGER UIT? DIT JAAR GAAN WE IN ONZE VOTULAST
TIJDMACHINE ZES KEER TERUG NAAR EEN HERKENBAAR PUNT IN DE BUURT EN
LATEN WE JE ZIEN WAT ER IS VERANDERD. DEZE EERSTE KEER: DE MOLEN AAN
DE ADELAARSTRAAT.
Trots steekt molen Rijn en Zon
boven de buurt uit. In 1913 werd
de molen aan de Adelaarstraat gebouwd, maar de molen zelf stamt
uit 1745 en stond eerst aan het
Paardenveld. Deze foto (afkomstig
van het Utrechts Archief) is tussen
1920 en 1930 genomen want de
molen is hier al zeer begroeid. Op
de voorgrond zijn nog de tramrails
te zien van tramlijn 1 die van 1906
tot 1937 rond de singels reed.
Tijdens een storm in 1949 raakte
de molen beschadigd. In 1977 is hij
gerestaureerd en weer in bedrijf gesteld. Nu wacht hij op de volgende
restauratie. ad

J. de Bekastraat 51 / t 06 246 40 236

Stichting Harten voor Sport
Bij enkele sport- en beweegactiviteiten in de wijk Noordoost zijn nog
plaatsen vrij.
Voor senioren: Countryline dans,
Buurtcentrum de Leeuw, op woensdag van 13.30-14.30 uur,
info: Els 030-2713769
Koersbal, Buurtcentrum de Leeuw
op woensdag 14.00-16.00 uur,
info: Ria 0655584754
Sport op maandag van 18.30-19.30
uur in gymzaal Wevelaan 2-4,
info: Ineke 0649922914
Nieuw voor iedereen: Zumba op
maandag om 20:00 in de Scouting
(Kennismakingsactie 4 lessen voor
18.- Euro), Relaxercise, Pilatus (met
bal) voor info Kiki 030 6664100
Meer informatie over sport-en bewegen in de wijk:
Houda Loukili Beweegmakelaar
Jeugd Noordoost, Oost , Zuid, Binnenstad houda@hartenvoorsport.nl
Linda Vermeer Beweegmakelaar
Volwassenen Noordoost, Oost ,
Zuid, Binnenstad
linda@hartenvoorsport.nl

KOPIJ
Nummer 2 van 2015 verschijnt eind maart 2015.
Deadline voor het indienen van ideeën of activiteiten is 4 maart.
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redactieadres
Votulastkrant
p.a. Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 ea Utrecht

bezorging
Coördinator: Gerrit Jan Roelvink
Wordt de krant niet bij u bezorgd?
Geef het door aan de redactie.
De krant ligt ook bij de buurtcentra
en de bibliotheek.

redactie
Harm-Jan Buunk hjb
Annette Dagelet ad
Norbert van der Hulst nvdh
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Mies Mikx mm
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grafisch & illustratief ontwerp
www.takeadetour.eu
drukwerk

J. de Bekastraat
51 Pascal, Utrecht
Drukkerij
oplage
5600 exemplaren
www.votulastkrant.nl
www.facebook.com/votulastkrant

De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

COLOFON

www.speelatelier.nl

Dru Yoga
Vloeiende bewegingen worden
afgewisseld met yoga houdingen,
ademhalingstechnieken en een ontspanning. Het is een zachte vorm
van yoga en geschikt voor iedereen.
Elke dinsdag van 09.15 - 10.30 en
zondag van 10.15 - 11.30 uur in
Buurtcentrum de Leeuw.
De les kos €10,- . Voor studenten
€8,-. Vrijblijvende proefles €5,Opgeven via: renuka_devi@yahoo.
com, 06 2495 1203.

