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Alles in één zak proppen werkt niet
In de loop van dit jaar zal de grijze vuilniszak uit het straatbeeld
verdwijnen. Gekleurde containers en afvalbakken zullen hun plaats
innemen. Al voor de zomer gaat de gemeente in een groot deel van
de wijk afval ophalen volgens ‘Het Nieuwe Inzamelen’, waarbij we
anders zullen moeten omgaan met ons afval. Bewoners kunnen
voortaan thuis zelf hun afval opdelen in vijf soorten: papier, glas,
gft-afval, plastic/blik/pak (PBP) en restafval. Elke bewoner krijgt
daarvoor drie containers voor in de tuin, op het balkon of de plaats.
De wijk krijgt meer dan vijftig ondergrondse containers. Wat betekent dit voor de wijkbewoner?
Het Nieuwe Inzamelen is een
verder doorgevoerde manier van
afval scheiden. De gemeente zal
voortaan niet alleen gft-afval aan
huis komen ophalen, maar ook
papier en plastic – inclusief blik en
kartonnen pakken. Ook dat laatste
wordt opgehaald om te worden
hergebruikt. Ieder huishouden zal
daarvoor verschillende (mini)containers krijgen. Wat de gemeente
niet meer ophaalt is het restafval.
Met dat afval moeten bewoners de
straat op, richting een van de vele
ondergrondse containers. Met een
‘afvalpas’ is de container te bedienen en kan het restafval weggegooid worden.
Bewust maken
Volgens projectmedewerker Wilco
Stoopendaal wil de gemeente de
bewoner bewust maken van zijn
afval en zal dat zorgen voor meer
afval. “De nieuwe manier van
inzamelen maakt zichtbaar hoeveel

“De nieuwe manier
van inzamelen maakt
zichtbaar hoeveel afval een huishouden per
week produceert. Juist
het opdelen ervan heeft
effect.”
afval een huishouden per week
produceert. Juist het opdelen ervan
heeft effect. Alles in één zak proppen werkt niet. In Lunetten draait
Het Nieuwe Inzamelen al een tijdje
en de scheiding van de afvalstromen
zorgt er daar voor dat er beter en
meer afval ingezameld wordt. We
halen veel meer papier en plastic
afval op, maar gek genoeg ook meer
gft-afval. We verwachten dat dit ook
in Tuinwijk zal gebeuren.”

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: een Airbnb aan de Willem van Noortstraat.
Airbnb is een online internationale
marktplaats waar particulieren
woonruimte voor verhuur kunnen aanbieden. Dat varieert van
kamers, appartementen tot complete huizen, en dat in 190 landen.
Het werkt als volgt: je maakt een
account aan bij Airbnb.com, maakt
foto’s van je huis of appartement
dat je wil verhuren, schrijft er een
pakkende tekst bij en als je daarna
op ‘enter’ klikt staat je huis in de
verhuur voor de periodes die je
hebt gekozen. “Zo ging het bij ons
ook,” vertelt Michel Jacobs, die in
het dagelijks leven samen met zijn
partner Hedwig Maes aan de

Willem van Noortstraat als interieurontwerper VOF Het Huis bestiert.
“In het bovenhuis woonde een
vriend van ons en nadat hij verhuisd
is hebben we besloten het deels via
Airbnb te verhuren. De advertentie
op de site van Airbnb is erg belangrijk. Van veel gasten horen we dat
ze voor ons verblijf gekozen hebben
omdat het er op de foto’s zo leuk
uitziet. En ja, met onze achtergrond
zijn we dat ook wel aan onze stand
verplicht. Nadat het leeg kwam te
staan hebben we met behulp van
Marktplaats het appartement mooi
ingericht met vintage meubelen.

Meer afval, meer troep?
Een bewoner die zijn afval bij het
Willem van Noortplein weggooit is
het daar mee eens, maar ziet ook
bezwaren. ”De nieuwe manier van
inzamelen zet de wijk ook op zijn
kop. Op veel plaatsen komt een
container in de grond. Verdwijnen
er dan parkeerplaatsen? En er zullen nog veel vaker vrachtwagens
door de straat moeten om al dat
afval op te halen. Is dat wel milieuvriendelijk?” Een andere bewoner

valt hem bij: “Ik begrijp dat er veel
ophaalpunten komen. Betekent dat
dan ook veel extra troep op straat?
Of de bakken nou vol zijn of niet,
er zijn altijd mensen die hun afval
naast de bakken zetten. En als ze
straks hun pasje vergeten zijn, denk
je dan dat ze even heen en weer
lopen om hem op te halen?”

En dat wordt door onze gasten op
prijs gesteld.”

hier overnacht. Heel mooi om zo
indirect bij zo’n bijzondere gebeurtenis betrokken te worden.”

“We bieden het appartement op
diverse tijdstippen van het jaar aan.
Buiten de vakanties om wordt het
vooral verhuurd aan mensen die
tijdelijk aan de universiteit
werken. Op dit moment
zit er een stel uit Noorwegen in die het voor
een wat langere periode
huurt. In de vakantieperiode krijgen we gasten uit
de hele wereld die hier
één of meerdere nachten
verblijven. En soms wordt
je op deze wijze meer
betrokken bij de buurt. Hier
verderop woont een stel die
een kindje verwachtte. De
ouders van één van hen wonen in Italië. Die hebben in
de periode rond de geboorte

”Onze ervaring is dat, als we in het
begin snel zijn in het voorkomen
van afval naast de bakken, zwerfafval bijna niet voorkomt. In het
begin zullen we veel extra rondes
lopen, na een tijdje is dat niet
meer nodig. En als er veel plasticafval wordt ingezameld, komen we
vaker langs om het op te halen. Ik
hoop op veel afval!” nvdh

Alert op zwerfafval
De gemeente zegt alert te zijn op
zwerfafval. Wilco Stoopendaal:

Michel kan het iedereen aanraden
die ruimte in huis

overheeft voor logees. “Je leert mensen van over hele wereld kennen en
wij hebben tot nog toe alleen maar
goede ervaringen met gasten via
Airbnb.” hjb
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Uw aannemer in de buurt
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Drukker in ’t hart !
www.libertaspascal.nl
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De smid en de kapper

Kees: “In die tijd raakte ik ook
betrokken. Ik hielp bij het plaatsen
van de paaltjes en het planten van
de bomen. In die tijd werden die
nog aan een ketting gelegd om te
voorkomen dat ze gejat werden!”
Toen Jan begin jaren 80 overleed,
nam Buch Agterberg, kapper op de
Lauwerecht, de rol van Jan over.
Vele jaren was Buch de drijvende
kracht achter het onderhoud van

40 jaar

Dit jaar is het veertig jaar geleden
dat de Jan van Lingtuin officieel
geopend werd. Kees: “We hopen
dat dit jaar te vieren in de tuin.
Vijftien jaar geleden was toenmalig
wethouder Jan van Zaanen daarbij
aanwezig. Hoe leuk zou het zijn als
hij nu als burgemeester weer bij een
feestje in de tuin aanwezig is!”

Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg

030 238 00 38

dezwaanuitvaarten.nl

fotografie gvg

Lees het complete verhaal van Jur op www.votulastkrant.nl

Schoon! Met dank aan Diny Studenten klussen in de wijk
In de Jacob van der Borchstraat en omgeving is ze een bekende verschijning met haar kliko, tas, knijper en vegers: Diny. Inmiddels is ze 75 jaar
oud, maar dat houdt haar niet tegen om de straten rond haar huis zo netjes mogelijk te houden.
Diny is fan van de jongens van de
gemeentedienst en laat dat ook regelmatig aan ze weten. “Zonder hen
leefden we op een vuilnisbelt.” Maar
hun schoonmaakauto kan de goten
nu eenmaal niet goed reinigen en
rotzooi blijft er altijd. Daar ergerde
Diny zich aan. “Ik hou erg van de
natuur. Maar ik genoot er helemaal
niet van, door alle troep.”
Tijd voor actie dus. Zeker nadat
Diny – die liever niet met haar
achternaam en foto in de krant wil –
slechter ter been werd en ze dichter
bij huis bleef, wilde ze graag dat
haar omgeving netjes was. Daarom
ruimt ze nu al acht jaar de rommel
op in en rond ‘haar’ Jacob van der
Borchstraat, tot aan de Samuel van
Houtenstraat. Gewapend met kliko,
tas, knijper, hark, schep en vegers
gaat ze, als haar gezondheid het
toelaat, de straat op om de boel te
kuisen.
Hulpvaardige mensen

Diny’s eerste project was het Willem
van Abcoudeplein. Daar verwijderde ze het onkruid en haalde ze
de grote peulen op het gras weg.
“De kinderen die daar voetbalden,
struikelden er met hun korte beentjes over.” Maar het tapijt dat ze in
de bosjes vond, kon ze niet in haar
eentje wegslepen. Al snel schoot

een jongetje te hulp. Hij hielp Diny
daarna vaker.
En hij is niet de enige. Als iets haar
opvalt bij haar schoonmaakwerk, is
het wel hoe aardig en hulpvaardig
mensen zijn. Ook mensen waarvan
je het misschien niet direct verwacht,
zoals de deftige oudere dame, die
spontaan van haar fiets afstapte om
Diny te helpen. Of de man op krukken, die erg sterk bleek te zijn. De
Griekse student bij haar op de hoek,
de buurjongen, de vrouw een straat
verderop, de jongen van Buurland:
allemaal even behulpzaam. “Op het
nieuws hoor je zo veel slechts, maar
er zijn heel veel goede mensen.”
Aarde mooi houden

Veel mensen bedanken Diny. Sommige willen ook een cadeautje geven,
maar dat hoeft van haar helemaal
niet. En mensen hoeven zich ook niet
bezwaard te voelen dat Diny opruimt.
“Ik vind het fijn als iedereen gewoon
geniet van de schone straten.” Dat
doet ze zelf ook. Zeker door haar
nieuwe geloof. Opgevoed als katholiek, kreeg ze te horen dat de aarde
uiteindelijk zal verbranden. Maar later
als Jehova’s Getuige leerde ze dat de
aarde altijd zal blijven bestaan. “Het
is dus echt de moeite waard om de
aarde mooi te houden!” ad

Geen huur betalen voor het gebruik van de keuken, maar in plaats daarvan
een bijdrage leveren door je in te zetten voor het buurtcentrum. Tot die
afspraak kwam het studentendispuut van de Navigators Studentenvereniging Utrecht (N.S.U.) met sociaal makelaar Wies Kool van buurtcentrum de
Leeuw. Toenmalig voorzitster van het dispuut kwam daar vorig jaar terecht
op haar zoektocht naar een nieuwe locatie voor hun dispuut ‘Alchemist’.
Intussen is Berdien van der Wilt
voorzitster: “Samen met Wies heb
ik besloten om onze bijdrage uit te
breiden met het maken van ‘matches’ tussen vragen uit de wijk en
het aanbod vanuit het dispuut. Het
is een mooie win-win situatie; we
hebben een hele fijne dispuutslocatie en kunnen een beetje helpen in
de wijk.”

heeft het gasfornuis al heel wat succesvolle gerechten gezien!”

helpt met het doen van boodschappen voor iemand in de wijk.”

Leuke vragen

Contact tussen jong en oud

De studenten doen diverse klusjes,
zo wordt maandelijks de keuken
in het buurthuis een extra schoonmaakbeurt gegeven. De klusjes voor
Voor 25 man koken
wijkbewoners komen nu een beetje
Iedere dinsdagavond kookt en eet
op gang. Van der Wilt: “Eigenlijk wahet dispuut in De Leeuw. Van der
ren het tot nu toe niet echt klusjes,
Wilt: “Het is voor ons een ideale
eerder leuke vragen. Zo zijn er een
locatie en de grote keuken is geen
overbodige luxe met zo’n 25 man om paar vrouwen op bezoek geweest
bij wat oudere dames in de wijk;
voor te koken. Over de kwaliteit van
gewoon voor een kopje koffie en een
het eten wordt nog weleens gedisgezellig praatje. Eén van de mannen
cussieerd uiteraard, maar inmiddels

Van der Wilt moedigt (oudere)
mensen in de wijk aan om contact te
blijven zoeken met jongeren en studenten. “Natuurlijk helpen we graag
mee aan vragen en klusjes vanuit de
wijk, maar daarnaast geloof ik dat wij
als jongeren ook heel veel kunnen
leren van de mooie verhalen en wijze
levenslessen van mensen met net
wat meer jaartjes op de teller…”
gjvz

Chemie

Alchemie is de voorloper van de
moderne scheikunde, dit betekent
niet dat alle leden van het dispuut
scheikunde studeren. Van der Wilt:
“Het tegendeel is waar; er zit van
alles bij maar geen enkele scheikundige. De naam van ons dispuut
(wat een onderafdeling van een
studentenvereniging is) wijst dan
ook meer op het feit dat we verbonden zijn door chemie, en als een
ware Alchemist gaan voor goud in
het leven!” De chemie merk ik ook
tijdens mijn bezoek. Als vrienden
gaan de studenten met elkaar om.
Ze ondernemen veel activiteiten,
zoals kringavonden, een liftweekend
en boottochtjes. Hoogtepunt is de
jaarlijkse gezamenlijke vakantie. Er
wordt veel lol gemaakt, maar er is
ook ruimte voor serieuze gesprekken.
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Opvolgers worden gevonden in een
enthousiast achttal buurtbewoners
die zich verenigen en ‘s zomers op
maandagavonden in de tuin werken. Coby de Graaf is één van hen.
“De organisatorische man Gerard
Kooijman trommelt iedereen op.
Zoals afgelopen
najaar, toen de
gemeente een
stevige snoeiactie uitvoerde
en weer nieuwe
bollen en planten leverde. Dan
zorgt deze club
buurtbewoners
ervoor dat ze
ook gepoot worden. Tussentijds
loop ik vaak een
rondje door de
tuin. Ik gooi het
zwerfafval weg
en trek wat grassprieten.”

De gemeente berichtte: Uit recent onderzoek blijkt dat de fundering van een stuk kademuur aan de Vecht ter
hoogte van de Gietershof niet meer voldoet.
Twee parkeerplaatsen werden vervolgens voor een jaar (!!) afgezet. Een prachtige plek voor guerrilla gardening
(zo begon Jan van Ling ook!). Of misschien voor het houden van kippen, konijnen of een varken?

o

In 1975 stapte Jan van Ling naar de
gemeente met zijn ideeën over de
tuin. Als mensen in het buitenland
mooie tuinen
bezoeken,
waarom dan
niet een mooie
tuin in Utrecht?
Tot ieders verrassing vond de
gemeente zijn
ideeën goed en
werd het plan
van de tuin
uitgevoerd zoals
Jan bedacht had.
De gemeente
hielp bij de
uitvoering en de
Jan van Lingtuin
werd geboren.

Vele groene vingers

De bakker kwam nog aan de deur
en wekelijks de schillenboer en het
draaiorgel. Als mijn vrouw jarig was,
liet ik op verzoek voor een halve
gulden het ‘Lang zal ze leven’ spelen.
En eenmaal had mijn vrouw op mijn
verjaardag de ‘Veermannetjes’ op laten draven om voor mij het ‘schone
lied’ ‘Op die grote, stille heide’ te
Woningschaarste
spelen. Ik was zo ontroerd dat ik de
In het begin woonde Jur met zijn
vrouw in bij zijn schoonouders op de muziek een echte rijksdaalder gaf,
destijds een rib uit mijn lijf.
Verenigingsstraat. Maar in 1951 verhuisden zij naar de A. Bloemaertstraat Ook vanzelfsprekend was, dat bij
menigeen nog een touwtje uit de
waar al twee gezinnen woonden.
deur hing, zodat kinderen makkelijk
Toentertijd woonden er regelmatig
meerdere gezinnen in één huis. Toen naar binnen konden. En er waren
nog heel veel kleine winkeltjes,
de andere gezinnen vertrokken kon
Jur het huis kopen. “Het lukte me hier vooral in de Koekoekstraat: een
werk te vinden en met wat spaarcen- schoenenzaak, een winkel vol garen
ten en heel veel hypotheek een huis en band, van Zijl’s Herenmode en
Evora, een soort Blokker in die tijd.
te kopen om aldus aan woonruimte

Ik heb nooit meegemaakt dat de molen op de Adelaarstraat meel maalde
en verkocht. Wel werd er diervoeder
verkocht en het gerucht gaat dat sommige mensen dat zelf aten in die tijd.
Ook was er eens een hevige storm
waarbij de wieken van de molen
vlogen. Er vloog er een vlak langs mijn
fiets.
Veel heb ik zien veranderen in de 65
jaar dat ik hier woon. Buren heb ik
zien komen en gaan zoals ook vele
bedrijven verdwenen. De Benenkluif,
Houtzagerij Jongeneel, de Melkcentrale, de Lubro Bakkerij, en recentelijk
nog Garage Dingemans. Verder werd
een stukje Keizersgracht gedempt
alsook het riviertje langs de Zaagmolenkade waar ik, heus waar, nog op
geschaatst heb. Hoewel ik van origine
geen echte Utrechter ben, heb ik na
al die jaren Utrecht wel echt omarmd.
Er zijn slechtere plaatsen te bedenken
om te wonen toch?” ldr

etest door

Ideeën

de tuin. Vanaf 2006 kreeg hij veel
hulp van Marjatta Saarela - van der
Horst die vele uren besteedde aan
het uitroeien van het zevenblad in
de tuin. Wanneer Buch en Marjatta
in 2015 beiden aangeven wegens
gezondheidsredenen een stapje terug te willen doen, wordt er gezocht
naar opvolgers. Op het jaarlijkse
Midzomerfeest in de tuin, wordt de
werving gestart.

Verzoeknummers draaiorgel

Echte Utrechter

g
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Al voor 1970 tuinierde Jan van Ling,
kruidenier op de Bemuurde Weerd
O.Z., aan de rand van deze straat.
Vooral in de schemering begon hij
zijn klus: straatstenen eruit, aarde
erin en daarna de planten. Kees van
der Horst, smid en bewoner van de
Bemuurde Weerd O.Z. kan het zich
nog herinneren. “Soms werkte Jan,
tot ongenoegen van zijn vrouw en
mijn ouders, tot middernacht door.”
Steeds verder breidde de tuin uit,
langs de Vecht en achter de huizen
die er toen stonden en ‘onbewoonbaar verklaard’ waren.

foto GvG

Het ontluikend groen lokt iedere lente weer mensen de serene Jan van
Lingtuin in; een kleine groene oase ingeklemd tussen huizen, de Vecht en
de Bemuurde Weerd. Hoe komt die prachtige tuin daar en wie houdt die
tuin zo mooi?

te geraken, wat in die naoorlogse
jaren bijzonder schaars was. Ja, ons
kleine wereldje zag er toen wel heel
anders uit.

0

De tuin die de straat
veroverde

Jur werd in 1924 geboren in Drenthe.
Door de liefde kwam hij naar Utrecht
en inmiddels woont hij al 65 jaar in
de Abraham Bloemaertstraat, en voelt
zich een echte Utrechter.
“Ik leerde Hijn, die later mijn vrouw
werd, in de nadagen van de oorlog
kennen. Zij kwam, door de honger
gedreven, uit Utrecht. Na de oorlog
ging ik eerst een paar jaar naar toen
‘ons Indië’. Maar eindelijk, na drie
jaar, zagen wij elkaar weer en vielen
in elkaars armen.”

in 2

foto GvG

jur vertelt...

Hoe was het vroeger in de wijk? In deze rubriek
laten we wijkbewoners over verschillende
decennia vertellen. Deze keer: Jur vertelt
over de jaren 50.

Klusje te doen? Meldt het bij een van de sociaal makelaars van Wijk & Co.

Tussen – religieuze – Kunst en Kitsch in de Josephkerk voTulastladder
In de ladder staan wijkactiviteiten die in mei en juni plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt eind juni. Organiseert u in
juli, augustus of september een
buurtactiviteit? Laat het ons vóór
1 juni 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 zaterdagmiddag 14 mei vindt er in de Josephkerk
een bijzonder evenement plaats: een religieuze versie van het populaire programma ‘Tussen Kunst en
Kitsch’. Je kunt die middag in de kerk je religieuze
voorwerpen laten zien aan deskundigen van Museum Catherijneconvent, die je er van alles over kunnen vertellen. Verder kun je rozenkransen of andere
dierbare voorwerpen laten wijden door een pastor.
Maar ook zonder spullen ben je natuurlijk van harte
welkom.
“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? Al uw religieuze voorwerpen kunt u
laten zien aan deskundigen die u er van alles over kunnen vertellen.” De aankondiging prikkelt in elk geval
de nieuwsgierigheid. Anne-Marieke Koot, één van de
leden uit de organiserende werkgroep stelt lachend:
“Het is wel grappig om bij religieuze voorwerpen van
kitsch te spreken, die voorwerpen hebben immers
altijd waarde, een ander soort waarde.” Het idee ontstond toen enkele mensen van de kerk met elkaar aan
de praat raakten over wat voor spulletjes ze zoal tegenkwamen bij het opruimen bij oudere familieleden.

foto GvG

Rozenkransen en zakheiligen

Mede-organisator Marietrees Broeren: “Mijn tante
had in haar slaapkamer een joekel van een houten
rozenkrans hangen, die een groot deel van de muur
in beslag nam, die ik bij het leegruimen van haar huis
weer tegenkwam. Dan denk je toch: waar komt die
krans eigenlijk vandaan? Indonesië misschien?” Zo
komen allerlei verhalen op tafel over vergeten spullen
en dierbare objecten waar men eigenlijk te weinig van
afweet. Wijwaterbakjes, een gebedenboekje met parelmoeren kaft, bijzondere rozenkransen, zakheiligen,
kelken: alles wordt meegenomen 14 mei. Met de hoop
na afloop geen cent, maar wel een hoop kennis rijker
terug naar huis te gaan.

- Caspar Staal van het Catharijneconvent - besproken
in enkele centrale presentaties. Zo is de kerk in het
bezit van een zeer bijzondere groep van twaalf houten
beschilderde figuren met gebeeldhouwd vuur erboven:
de pinkstergroep. Ursula Denters, mede-organisator:
“Caspar Staal heeft in Nederland nog nooit zo’n groep
aangetroffen, zei hij. Het is een groep beelden van de
apostelen in verschillende houdingen. We weten eigenlijk niet waar ze vandaan komen, of hoe oud ze precies
zijn, de schatting is dat ze rond 1900 gemaakt zijn. Dat
komen we dus straks allemaal te weten.”

Unieke Pinkstergroep

Geen prijskaartjes

Ook bijzondere spullen van de kerk zelf worden speciaal uit de opslag gehaald en door één van de experts

Er worden overigens door de experts geen waardebepalingen gegeven. Het wordt uiteraard wel gezegd als

je iets bijzonders of waardevols
in je bezit blijkt te hebben. In dat
geval zal er ook extra aandacht aan
de vondst worden besteed, zodat
de rest van de bezoekers ook kan
meeluisteren naar het verhaal
achter het object. fk

Zaterdag 14 mei van 14.00 tot
16.00 uur. Aansluitend is er vanaf
16:30 nog een concert van vrouwenkoor Medusa. Toegang gratis.

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.

Hij is gebouwd in 1973 in België.
Tijdens zijn studie zag Kenneth
van Zijl het model wel eens op het
Domplein staan. Toen hij een paar
jaar geleden op zoek was naar een
gezinsauto zag hij bij garage Larry
Peters in Maartensdijk dezelfde Volvo 1800 ES staan en was verkocht.
“Het is gewoon een heel mooie
auto, de vorm, de lijnen... het is nog
echt blik, echt auto, zwaar, en het
maakt ook ontzettend veel lawaai.”

Terug naar de garage

Als niemand komt, houdt Kenneth
de auto zelf, of gaat hij terug naar
de garage waar de auto vandaan
komt: “In 1978 is de auto vanuit
België gekocht door Larry Peters,
die is er in getrouwd, en heeft de
auto een paar jaar daarna verkocht,
maar telkens zijn de mensen weer
teruggekomen naar zijn garage, dus
elke keer heeft hij ‘m weer. Ik ben
de vierde eigenaar.” mv

Geluksroute in Buurtcentrum de
Leeuw op 28 en 29 mei
Stichting Zin in Utrecht organiseert
in het weekend van 28 en 29 mei
in Buurtcentrum de Leeuw in het
kader van de geluksroute een
aantal activiteiten zoals: meditatieve
bijeenkomst; workshop zelfcompassie; workshop zinvol schrijven;
meditatief schilderen; helende dans;
filosoferen met kinderen en nog veel
meer. Het totale programma is half
mei in te zien op onze site:
www.zininutrecht.nu
Zie voor meer info over de geluksroute:
http://geluksroute.nu/editie/utrecht/
26 juni Park Picknick Poëzie in
het Griftpark
Zondag 26 juni kan er genoten
worden van een picknick in het
Griftpark, begeleid door poëzie, rap
en muziek. Optredende dichters zijn
onder meer: Ingmar Heytze, Peter
Knipmeijer en Guido van Spellen.
Showbizz en Eykman & Gazzo
komen rappen. Van 12.00 tot 17.00
uur. Toegang gratis.
Ontdek de schatten van de Josephkerk. Luister, kijk en wandel!
Tijdens een muzikale bijeenkomst
met een koor of een organist vanaf
16.30 uur, kun je genieten van de
akoestiek van de kerk. Op 7 en 28
mei kun je voor 6 euro vooraf een
wandeling door de wijk maken met
een gids van Het Gilde. De wandeling begint om 15.00 uur. Hiervoor
dien je je wel vooraf telefonisch
(030-2444032) aan te melden. De
concertjes beginnen om 16.30 uur.
Toegang gratis.
Het programma van de muzikale
reeks is:
zaterdag 7 mei Het orgel staat centraal: organist Wim Diepenhorst
zaterdag 14 mei Studentenvrouwenkoor Medusa o.l.v. Iris van ‘t Veer
zaterdag 21 mei Vocaal Ensemble
Chouette o.l.v. Elodie Schuddeboom
zaterdag 28 mei Kamerkoor
Akkoord uit Hilversum o.l.v.
Cees van der Poel

Liefhebbers

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

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

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

KOPIJ
Nummer 4 van 2016 verschijnt eind juni 2016.
Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 1 juni.

fotografie
Geerten van Gelder gvg
Jacco van Osch jvo
Alex Testor at
Redactieleden

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
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
eindredactie
Jacqueline van Eimeren

grafisch ontwerp
www.takeadetour.eu
drukwerk
LibertasPascal, Utrecht
oplage
5.800 exemplaren
www.votulastkrant.nl
www.facebook.com/votulastkrant

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

COLOFON

Hij heeft de auto nu bijna vier jaar
en heeft eigenlijk geen echte reden
om hem te verkopen: “Het is een
gunning, het moeten wel liefhebbers zijn.” En, geeft hij aan: “Je moet
het wel bijhouden, er aan sleutelen,
ik ben geen sleutelaar.”

