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Schelpenmuseum sluit deuren
Achter de deuren van Kievitdwarstraat 15 en 17 gaat een wondere
wereld van fossiele schelpen schuil. Sinds 1970 ontvangen Piet en
Jeannette Hessel vrienden en kennissen die geïnteresseerd zijn in
hun verzameling. In 1991 wordt de Stichting Schepsel Schelp opgericht en is de tentoongestelde verzameling, inmiddels officieel
museum, op afspraak te bezoeken.

Wat gaat er nu gebeuren?
De schelpen vinden goed onderdak
bij Naturalis in Leiden. Ook gaat een
deel van de collectie naar oudste
zoon Rudie in Rhenen. Ondanks dat
er al veel weg is, en het museum
gesloten is, is er nog genoeg te zien:
tegen de wanden van de huiskamer
en de naastgelegen slaapkamer
staan ladekastjes en vitrines, vol met
kleinere en grotere schelpen.
HOE BEGON HET?
In 1953 kreeg de toen 14-jarige
Piet Hessel een fiets en ging naar
Katwijk. “Toen zag ik voor het eerst
de zee.” Hij vond ook schelpen.
“Die moesten natuurlijk mee.” Het
was het begin van een uitgebreide
wetenschappelijke verzameling fossiele schelpen. “Ik maakte toen ook
al etiketjes; ik wilde wel onthouden

“Toen ik terugkwam
stonden ze allemaal
in een kring naar de
vondst te kijken;
allemaal jaloerse
Fransen.”

waar het vandaan kwam.”
Piet en echtgenote Jeannette, ook
bioloog, ontmoetten elkaar bij de
vogelwacht. Ze zijn dol op alle natuur, maar besloten de verzameling
bij schelpen te houden. “Die hoef je
niet dood te maken.” Zij verzamelde
ook, maar: “Hij registreert het ook
en bewaart het terugvindbaar.”
EN TOEN?
De kruipruimtes onder de naast
elkaar gelegen panden in de Kievitdwarsstraat zijn uitgegraven, en
er is een betonnen vloer in gestort.
Eén kelder is officieel museum, de
andere heet ‘opslagruimte’ omdat

te gast in votulast
Utrecht trekt toeristen uit de hele wereld. Ook in Votulast strijken ze neer. Onze
wijk telt verschillende Bed & Breakfasts; van luxe appartementen tot kamers drie
hoog achter. Deze keer: Studio Zaagmolen.
Marije van Zomeren en Jeroen van
der Vlies wonen al sinds 2000 in
een bovenwoning aan de Zaagmolenkade, een rustige en verkeersarme straat in Tuinwijk-West. Onder
hun huis bevond zich een bedrijfsruimte die jarenlang dienst had
gedaan als timmermanswerkplaats.
Het bleek een ideale locatie voor
een short stay appartement.
Alles eruit gesloopt
De ruimte werd in 2007 aangekocht, grondig opgeknapt en vanaf
2009 als appartement aan toeristen

verhuurd. “Toen we het aankochten
was het een enorme bouwval, zo
gammel dat we alles eruit hebben
gesloopt en opnieuw erin gezet,”
vertelt Marije. “Met hulp van een
Utrechtse architect hebben we de
ruimte om laten bouwen tot een
modern appartement in Dutch design stijl, compleet met ingebouwde
lichtstraat.”
Het resultaat: een ruime en luxe
ruimte, met grote woonkamer,
moderne keuken, zitkamer en eigen
achtertuin. Aan de voorzijde twee
grote ramen met uitzicht op de

de gangpaden te smal zijn om
museum te mogen zijn. Maar ook
daar liggen schelpen en andere
fossielen netjes gerubriceerd in
zelfgemaakte vitrines. ”Hoe de
hulpdiensten hier eventueel bij
zouden kunnen komen, wilde de
gemeente weten,” vertelt Hessel
licht verontwaardigd. “Alsof hier
drommen mensen komen.”
Meest bijzonder?
De meest bijzondere schelp die
Piet zelf gevonden heeft is de
Gisortia. “Een uiterst zeldzame
schelp, er zijn er misschien 20 over
de hele wereld bekend.” Dat was

Zaagmolenkade. Eigentijdse meubels, waaronder originele bankjes
uit de wachtruimte van Schiphol,
bepalen het interieur.
oud en nieuw
Door het eigentijdse karakter van
het appartement zou je als bezoeker bijna vergeten dat je je in een
oud herenhuis uit 1910 bevindt.
Jeroen: “Het leuke is dat het zo
sterk contrasteert met elkaar. Boven
hebben we een authentiek, vroeg
20e-eeuws woonhuis, beneden een
modern appartement. In feite is de
begane grond dan ook het meest
luxe deel van het pand.”
boek vol schrijven
Het appartement wordt zo’n 24
dagen per maand verhuurd, het
hele jaar door. Toeristen uit de hele
wereld weten de weg naar Studio

in een kleigroeve bij de Pyreneeën.
“Ik was net even boodschappen
doen,” vertelt Jeannette teleurgesteld. “Toen ik terugkwam stonden
ze allemaal in een kring naar de
vondst te kijken; allemaal jaloerse
Fransen.” De vondst komt uit een
laag van 40 miljoen jaar oud, het
Eoceen.
Wat wil Hessel meegeven
aan komende generaties?
Hessel: “Ik was toen wat je nu ‘een
kansarme jongere’ zou noemen.
Maar je moet bedenken wat je wilt
en dan moet je dat gewoon zelf
gaan doen.” Zo deed hij zelf de

Zaagmolen te vinden. “We krijgen
veel gezinnen met kinderen te gast,
maar ook zakenlieden, bezoekers van
het jaarlijkse Festival Oude Muziek en
ouders van studenten die in de stad
studeren,“ vertelt Jeroen. “Het is een
heel gemêleerd gezelschap.”
Het contact met zoveel verschillende
gasten is
wat het
werk zo
leuk maakt.
Marije: “Het
is ontzettend
leuk om allemaal gasten
uit binnen-en
buitenland te
ontvangen. Je
kunt je gasten
wat vertellen

Mulo, liep stage bij een boer om
naar de landbouwschool en daarna
naar de Hogere Bosbouwschool
te mogen, en toen hij die afhad
volgde hij in de avonduren de
lerarenopleiding Biologie. Daarmee
kon hij naar de universiteit, waar
hij kandidaats en doctoraal in één
dag deed en cum laude slaagde.
“Die mentaliteit zou terug moeten
komen.” mv

De schelpenverzameling is altijd
online te bekijken:
http://www.fossilshells.nl
foto GvG

Maar na 25 jaar stoppen Piet en
Jeannette ermee. Op nummer 15
blijft de deur dicht. “Het bordje
‘aanbellen op nummer 17’ hebben
we net weggehaald.” Per 4 februari
is het museum officieel gesloten.
”Er komen nog wel wat mensen
langs hoor, na het nieuws dat we
stoppen.”

over Utrecht en Nederland en hoort
omgekeerd de meest uiteenlopende
verhalen uit alle delen van de wereld. Ik zou er zo een boek over vol
kunnen schrijven!” ik
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Liesbeth vertelt...
Onder de vloer

De oorlog was een stille tijd. “Er
waren weinig mensen op straat, je
maakte niet veel contact. Mijn jonghet geluk van een mooi leven
ste broer, Tom, zat in het laatste jaar
Nadrukkelijk zegt Liesbeth dat ze
van de middelbare school toen de
ontzettend gelukkig is. “Ik heb zo’n
mooi leven gehad. Ik houd ervan om oorlog uitbrak. Zijn leven heeft een
paar jaar stilgestaan. Hij kon niet vermet mensen een praatje te maken.
der studeren en heeft bij ons onderOok nu, in het verzorgingshuis. Het
gedoken gezeten. In de achterkamer,
is raar, want iedereen hier wacht op
het einde. Ik wacht ook op het einde, soms op zolder of onder de vloer.
Hij had een radio, waar mijn ouders
maar het geluk van een mooi leven
niets van mochten weten. Als we het
geeft me zo’n rust.”
nieuws bespraken, deden we net of
Terug naar de jaren 40. Liesbeth
werkte als assistente in de apotheek ik het had gehoord van klanten in de
apotheek of reizigers in de trein.”
van haar oudere broer in Amersfoort. “Ik reisde met de trein, want ik
woonde bij mijn ouders. Ik verdiende

Bakkie troost in café
Averechts
Al vijf jaar lang verandert café Averechts elke laatste zondagmiddag van
de maand in Café TrösT: een ontmoetingsplek voor mensen die een dierbare verloren hebben. Een middag met muziek, optredens, gedichten of
columns. Mensen kunnen er met elkaar in gesprek komen en ervaringen
delen. Er vallen uiteraard de nodige tranen, maar het is vooral een mooie,
fijne plek. “Het is geen rouwcafé, maar een troostcafé. Het leven wordt
ook gevierd.”

jubileumboek

Na twee jaar merkte Ank dat ze Café
TrösT niet meer zo nodig had. Wel
wil ze graag iets voor anderen betekenen. Daarom werd ze lid van de
jubileumcommissie, die het vijfjarig
bestaan van Café TrösT op 28 februari vierde. Bij het jubileum hoort een
jubileumboek: De betekenis van de
dagen. Hierin zijn de twintig mooiste
columns van Rita Jager gebundeld,
die zij voorlas in Café TrösT. Ruud
van den Bogerd, bestuurslid van
de overkoepelende Stichting TrösT,
verzorgde de vormgeving. Ruud: “In
het boek schrijft Rita: ‘Als je in Café
Tröst geweest bent, ga je altijd iets
lichter weg’. En dat is ook zo. Het is
geen rouwcafé, maar een troostcafé.
Het leven wordt ook gevierd.” ad

De eerste weken heeft Marjan kennisgemaakt met de andere partijen
die zich daarmee bezighouden:
onder andere de politie, Toezicht en
Handhaving, jongerenwerkers, bewoners en sociaal makelaars. “Met
elkaar kijken we naar de veiligheid
in de wijk om die zo goed mogelijk
te waarborgen.”
hart voor de wijk

Wat opviel bij de ontmoetingen is
de betrokkenheid: “Het enthousiasme over de wijk kom ik op alle
terreinen tegen, de mensen die ik
tegenkom werken met hart voor de
wijk.” Thema’s waar altijd op ingezet
worden zijn woninginbraak, fietsendiefstal, autokraak, vernieling en
overlast door jongeren. “Het aantal
woninginbraken is gedaald, en dat
willen we natuurlijk zo houden. Het
aantal fietsendiefstallen in de wijk is

Sinds de zomer van 2014 verkoopt Eelco het Straatnieuws voor de Albert
Heijn aan het Willem van Noortplein. Dit is niet zijn eerste plek als Straatnieuwsverkoper maar wel de beste. Eelco koopt het Straatnieuws voor
1,60 euro en verkoopt deze voor 2,50 euro. De winst mag hij houden. Als
het hard regent mag hij in de winkel staan van Gert Jan, al doet hij dat liever niet. Voor de deur kan hij de boel goed in de gaten houden en mensen
helpen met hun boodschappen of hun fiets.

hoog, dus daar hebben we gericht
aandacht voor en daar worden acties
op ingezet, binnenkort is er weer
een fiets-graveeractie.”

“Als ik wakker wordt bij de NoiZ Nachtopvang in Zelfbeheer - ga ik
eerst ontbijten. Ik slaap daar in een
slaapzaal met een enkel bed en drie
stapelbedden. Je moet altijd bellen
als je daar wilt slapen en dan geef ik
ook altijd meteen door dat ik niet in
een bovenbed wil. Ik ben bang om
eruit te vallen want dat is wel eens
gebeurd. Ik slaap ook wel eens bij
vrienden of kennissen.

overlast

dakloos

Het gevoel van veiligheid en het ervaren van overlast is subjectief, geeft
Marjan aan. “Je herkent dat wel: op
bijvoorbeeld drukke momenten kun
je minder hebben van je omgeving.
Votulast is een volle wijk, waar
mensen dicht op elkaar wonen, dus
je hebt veel met elkaar te maken.”
Ervaar je overlast dan kun je dat
melden: “Wij hebben veel voordeel
van bewoners die signaleren en melden: hoe meer meldingen, hoe beter
wij ons werk kunnen doen.” mv

In 2004 zijn mijn vriendin en ik door
een samenloop van omstandigheden
dakloos geworden. Zij is nu meestal
bij het Leger des Heils en ik dus bij
de NoiZ, want mannen en vrouwen
slapen daar gescheiden. Na het
ontbijt fiets ik naar mijn moeder van
bijna 81. Mijn moeder woont nog
zelfstandig op de Van Hoornekade en
ik ga elke dag naar haar toe. Ik help
haar met de boodschappen en zet
haar scootmobiel buiten.”

www.utrecht.nl/melding-wensklacht-bezwaar/

“Na m’n moeder ga ik naar mijn
plekkie bij de deur. Bij Restaurant
Prins mag ik naar de wc als ze open

Afgelopen januari begon Marjan Potze als ‘gebiedsmanager veiligheid
Noordoost’. Ze is de gemeentelijke partner voor de wijk wat betreft veiligheid.

Winkels komen en gaan. Kan de bedrijvigheid in onze wijk blijven bestaan? In de Adelaarstraat en Willem van
Noortstraat is het saldo vooralsnog positief. Hopelijk krijgen de huidige leegstaande winkelpanden weer snel
nieuwe huurders met mooie winkel- of horecaplannen.

is de kap van de
Een dag uit het leven van Waar
molen gebleven?
Eelco, Straatnieuwsverkoper

Gratis bakkie koffie

zijn. Dat is wel fijn want anders zou ik
helemaal terug moeten fietsen naar
Zuilen. Iedere dag krijg ik bij Sis Bakery gratis een bakkie koffie. Behalve
op maandag maar dan doe ik een
bakkie bij Bertus, Ricardo en Vanessa
van de bloemenstal. Aan het eind van
de dag ga ik vaak naar kennissen of
naar m’n moeder toe om te eten. Dan
kook ik bij hen mijn eigen eten. Het
liefst maak ik couscous met kipfilet
en roerbakgroenten en bij de Vershoek haal ik dan ff een Mme Jeanette
pepertje.”
Smiley was mijn artiestennaam

“Hoe nu verder?” vraag ik Eelco na
een biertje bij Badhu. “Allereerst ben
ik op zoek naar een plek om samen
te wonen met mijn vriendin. En
daarna wil ik kijken of ik nog iets kan
doen met muziek. Tussen 1991 en
1997 werkte ik als DJ bij Hitpoint en
Sammy’s in de Potterstraat. Mensen
kennen mij misschien nog wel als
Smiley, dat was mijn artiestennaam.
Dat was in de tijd van DJ Paul Elstak
en DJ Rob. Ja, muziek draaien is het
mooiste wat er is en mijn droombaan.” ldr

buurtwinkel
food community

030 238 00 38

dezwaanuitvaarten.nl
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Veel mensen moeten eerst een
drempel over voor ze naar Café
Tröst gaan, merkt Marcella. “Je bent
kwetsbaar als je in de rouw bent. Je
weet niet wat je tegenkomt: zul je je
verloren voelen of niet. Veel mensen
noemen Café Tröst echter een warm
bad.”
Zo voelt het ook voor Ank van Os.
Bijna vier jaar geleden verloor zij
haar man Jos. Eerst wilde ze niet
naar Café TrösT, maar na een jaar
liep ze toch eens binnen. “Ik ben er
heel warm en hartelijk ontvangen.
Ik voelde me er prettig.” Het eerste
jaar na het overlijden van haar man,
kon ze goed met familie en vrienden
praten over het verlies. Maar daarna
merkte ze bij haar kinderen dat zij
vooral wilden dat het weer beter
ging met hun moeder. Het contact
met lotgenoten in Café TrösT deed
toen goed.

Veilig Votulast

“In het Ketelhuis aan de Stieltjesstraat was de gaarkeuken. Het eten
wat daar vandaan kwam was afschuwelijk. We ruilden onze porties liever
tegen extra bonkaarten. Dat was ook
praktisch want mijn broer kreeg geen
eigen kaart. Vaak kregen we er een
extra toegespeeld, want: ‘die van
Jansen hebben ook een duiker.’” nvdh
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warm bad

Wat Ank vooral zo fijn vond, is dat
je overal over kunt praten. “Niets
is gek. Iedereen begrijpt het, want
iedereen heeft iemand verloren.”
Ze merkte dat veel mensen bijvoorbeeld nog praten met hun overleden
partner, broer, zus, kind of vriend.
“Dat kan misschien vreemd klinken,
maar in Café TrösT kijkt niemand er
van op.” Ook mooi: Ank’s kleindochter speelde in Café TrösT eens een
lied op de piano dat ze ook op de
uitvaart van opa Jos had gespeeld.

Ketelhuis was gaarkeuken

in 2

Café TrösT trekt mensen in verschillende fasen van de rouw. Sommige
mensen vertellen veel, andere kijken
juist stil voor zich uit. “Alles is goed”,
zegt vrijwilliger Marcella van Gool.
“Het is vrijblijvend, maar je mag
deelnemen. Door te delen treedt
lichtheid op.”

Ondergedoken in de kelder

“In de buurt wist je wel zo’n beetje
waar de jonge mannen woonden.
Als je die niet meer zag dan wist je:
‘die is gedoken’, vaak gewoon in de
kelder. Bij ons in de straat ontving
een juffrouw Duitse officieren. Op
een avond hielden twee Duitse auto’s
halt in de straat. De officieren stapten
uit, de chauffeurs bleven zitten. Vanuit onze zolderkamer zagen we de
auto’s vlak voor het roostertje staan
van de kelder waar de overbuurman
ondergedoken zat.”
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Kom langs op de Adelaarstraat 48 in Utrecht
en volg het nieuws op www.riodebio.nl
of facebook. 030 2723323

foto AT

niet genoeg om een huis te kopen
en het leek me niets om te moeten
huren. Het huis in de Kievitdwarsstraat, vroeger al van mijn grootouders, was veel te fijn om in te ruilen
voor een kamertje.”

fotografie gvg

foto GvG

In de jaren 40 woonde Liesbeth Jansen in de Kievitdwarsstraat. En niet
alleen in de jaren 40: Liesbeth heeft
95 jaar in die straat gewoond. Sinds
kort is ze verhuisd naar een aanleuningwoning in Oog in Al. Ze hoopt
daar op 30 december honderd jaar
te worden: “Ik begrijp dat de burgemeester al geïnformeerd is.”

Hoe was het vroeger in de wijk? In deze
rubriek laten we wijkbewoners over
verschillende decennia vertellen. Deze
keer: Liesbeth Jansen over de jaren 40.

Met plastic zeil afgeschermd voor de elementen wordt er op een parkeerterrein in Lauwerecht hard aan de restauratie van de molenkap gewerkt.
De kap is in augustus 2015 verwijderd en naar verwachting zal de restauratie zo’n 6 tot 8 maanden in beslag nemen. De verwachting is dat de kap
voor de zomervakantie terug wordt geplaatst. HJB

De keukenprins van café Prins
Bijna een jaar geleden wisselde wijkrestaurant Prins
aan het Willem van Noortplein van eigenaar. Nadat
Barry Prins en zijn vrouw Annet de zaak verkochten,
werd in één lang weekend het volledige interieur
gerestyled. De klassieke aankleding werd vervangen
door een frisse kleur op de muur, de grote bar achterin maakte plaats voor een kleinere witte variant
vooraan bij de deur. Vaste waarde in al deze veranderingen: Tjitze van Roeden, de kok. Hij kent de gasten, zwaait continu naar bekenden die boodschappen hebben gedaan bij overbuurman Albert Heijn en
heeft de kinderen in de buurt van peuters tot pubers
zien groeien.

Ontdek de schatten van de Josephkerk - Luister, kijk en wandel
Op zes zaterdagmiddagen (23 en 30
april, en 7, 14, 21 en 28 mei) is er de
gelegenheid om de kerk in zijn volle
glorie te bewonderen. Tijdens een
muzikale bijeenkomst met een koor
of een organist, kunt u genieten van
de akoestiek van de kerk.
De concertjes beginnen om 16.30
uur. Toegang gratis.
Op drie zaterdagen (23 april; 7 en
28 mei) kunt u vooraf een wandeling door de wijk maken met een
gids van Het Gilde. Start: 15.00 uur.
Kosten: 6 euro p.p. Meld u voor de
wandeling bijtijds telefonisch aan:
030-2444032.

Tjitze: “Ik woon zelf niet in de buurt, maar het is
bijzonder om er toch zoveel mensen te kennen. De
stamgasten zijn bekenden, ze delen hier lief en leed
en als kok krijg ik dat ook mee. Veel van de gasten
herken ik bij binnenkomst, ik kan dan al raden wat ze
die avond gaan eten.”
heftige tijd

Al sinds 2005 staat Tjitze in de keuken van café Prins.
Hij kwam er werken toen Barry Prins café Noort overnam en er café Prins van maakte. Rond 2007 kwam
Fleurtje Janssen erbij en vanaf dat moment vormden
Barry, Annet, Tjitze en Fleurtje het vaste team. Tjitze:
“Toen Barry ziek werd, namen Fleurtje en ik al veel
over, we draaiden de zaak al. Ik vond het een heftige
tijd. Veel gasten vroegen hoe het met Barry ging. Hartverwarmend, die belangstelling, maar ook verdrietig
om telkens weer te moeten vertellen.”
hecht team

Onder de nieuwe eigenaren vormen Tjitze en Fleurtje
nog steeds een hecht team. Tjitze: “Omdat de nieuwe
eigenaren van Prins meerdere zaken hebben, onder
andere de Ierse pub Mick O’Connells op de Jansdam,
zijn ze hier maar weinig. Wij bestieren de dagelijkse
gang van zaken.” Nu Fleurtje met zwangerschapsverlof
is, draait Tjitze de zaak.

stamgasten

de kaart

Niet alleen hij is de zaak trouw, ook sommige gasten
komen er al jaren. Eén van de tafels wordt bijna iedere
donderdag bevolkt door Kim, Gert en Tibor. Kim: “We
zijn hier eigenlijk iedere week te vinden, hier vieren we
de start van ons weekend. Het is heerlijk om zo dichtbij
een stamcafé te hebben. Fantastisch om na het boodschappen doen even hier op het raam te kloppen, twee
vingers op te steken en te weten dat er die avond op je
gerekend wordt. Na al die jaren ben ik gehecht geraakt
aan de kookstijl van Tjitze. Heerlijk!”

De gerechten op de kaart bedenkt
Tjitze zelf. Samen met zijn nieuwe
keukenmaatje Driss. Ze bedenken
nieuwe combinaties, proeven
deze, bieden ze naast de kaart aan
en als het goed genoeg is, verdient
een gerecht een plek op de kaart.
De stijl van Tjitze? “Seizoensgebonden gerechten en ‘eetcafé classics’
met een net iets andere twist. En
een goede prijs-kwaliteit verhouding. Al zeg ik het zelf.”” gm

Marktplaats in de wijk
Marktplaats.nl; wie kent het niet? Sinds 1999 zijn er dagelijks 1.3
miljoen mensen actief op de grootste advertentiesite van Nederland.
Er worden gemiddeld 350.000 nieuwe advertenties per dag geplaatst.
Ook onze mede-Votulastbewoners zijn actief op het platform. Wat
verkopen zij zoal of waarnaar zijn zij op zoek? In deze serie zoeken
we contact met verkopers van opmerkelijke goederen.

Bij het afschuimen van Marktplaats
komen we een opmerkelijke aanbieding tegen: Griftsteede verkoopt geit Plok voor 50 euro. Ze is
geboren in 2011 en opgegroeid op
de kinderboerderij, zo valt in de advertentie te lezen. Iemand een lieve
geit nodig voor in de achtertuin?

inhoud om een geit te houden en
te verzorgen, hebben we dat snel
in de gaten en gaan we in gesprek.
Een geit houden in je achtertuin in
de stad is afhankelijk van de grootte
van je achtertuin, de middelen die
je hebt én je kennis.”

het ras. We verwachten binnenkort
lammeren van de schapen en de
dwerggeit. Hierom hebben we
besloten tot verkoop.” fk

redactieadres
Votulastkrant
p.a. Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 ea Utrecht
redactie
Harm-Jan Buunk hjb
Anne Doeleman ad
Norbert van der Hulst nvdh
Ivo Klamer ik
Florinda Kraaijeveld fk
Geke Meessen gm
Lonneke de Roovere ldr
Marian Venemans mv
Gert-Jan van Zetten gjvz

. Fysiotherapie
. Manuele therapie
. Haptonomie
Wobbe wolters . Babs Carton . Monique van Giezen

www.wolters-fysiotherapie.nl
Merelstraat 21 . 3514 cm Utrecht . 030-2714500

KOPIJ
Nummer 3 van 2016 verschijnt begin mei 2016.
Deadline voor het indienen van ideeën of activiteiten is 13 april.

Antonius Matthaeuslaan 19
3515 AN Utrech t
telefoon 030 271 00 04
www.wijmakelaardij.nl

eindredactie
Jacqueline van Eimeren

fotografie
Geerten van Gelder gvg
Jacco van Osch jvo
Alex Testor at
Redactieleden
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.
grafisch ontwerp
www.takeadetour.eu
drukwerk
LibertasPascal, Utrecht
oplage
5800 exemplaren
www.votulastkrant.nl
www.facebook.com/votulastkrant

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

COLOFON

Everhard van Veen, locatie coördinator Griftsteede: “Je moet dan wel
een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN)
hebben en geregistreerd staan
als houder van dieren. Over het
algemeen reageren fokkers, hobbyhouders en kinderboerderijen op
deze advertentie. Wanneer mensen
reageren die niet weten wat het

“(Kinder)boerderijen - en dus ook
Griftsteede - houden, verhandelen en fokken dieren. Dat brengt
een overschot met zich mee, en
soms behoefte aan wijzigingen in
het dierenbestand. Wanneer we
dieren ‘over’ hebben, gaan ze in de
verkoop en soms betekent dat ook
naar de slacht. De te koop staande
Nederlandse Landgeit is mooi en
een goede vertegenwoordiger van

Tussen – religieuze – Kunst en
Kitsch in de Josephkerk
Wilt u weten hoe oud uw Maria is?
Of heeft u ergens in een doos nog
religieuze beeldjes of andere dingen
van uw ouders of grootouders liggen
en heeft u geen idee wat het is, kom
dan op zaterdag 14 mei, de zaterdag
voor Pinksteren, naar de Josephkerk.
Al uw religieuze voorwerpen kunt
u laten zien aan deskundigen die u
er van alles over kunnen vertellen.
Tevens is er de mogelijkheid om uw
rozenkrans of andere dierbare voorwerpen te laten wijden. U bent ook
van harte welkom als u alleen wilt
komen kijken en luisteren.
Tussen 14.00 en 16.00 uur bent u
welkom met uw spullen. De toegang is gratis. Voor meer informatie:
www.draaiwegkerk.nl
St. Josephkerk, Draaiweg 44, 3515
EM Utrecht. T: 030-2719393
Dansen in een gezellige sfeer op
swingende muziek in de wijk
Calorieën verbranden zonder het
gevoel te hebben dat je hard werkt?
Niet de sportschool-sfeer, maar een
sfeer van gezelligheid met mensen
uit de buurt. Alleen betalen voor de
lessen die je volgt. Je kunt je opgeven voor een gratis proefles door
het inschrijfformulier op de website
(www.zumbody.nu) in te vullen. Een
10-rittenkaart kost €65,- en met een
U-pas krijg je €25,- korting. Interesse
of vragen? Neem dan contact op
met Sheila Kroes op 06-24888978
of via sheila@zumbody.nu

waarom moet plok weg?
Mag dat eigenlijk zomaar, een
geit kopen?

voTulastladder

In de ladder staan wijkactiviteiten
die in april en mei plaatsvinden.
De volgende wijkkrant verschijnt
begin mei. Organiseert u in juni
of juli een buurtactiviteit? Laat het
ons vóór 13 april 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

