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DUIFSTRAAT LEEFT OP STRAAT
Wie er deze zomer toevallig langs of doorheen kwam, zal even raar
opgekeken hebben: Een straat zonder auto’s, maar met kunstgras,
strobalen en picknicktafels. Volop ruimte om te spelen, te picknicken
en ’s avonds buiten een film te kijken. De afgelopen zomer was de
Duifstraat toneel van een uniek experiment: de leefstraat.

IDEE
De leefstraat, een idee afkomstig
uit Vlaanderen, heeft de straat bij
elkaar gebracht. Heili: “Bewoners
hebben in kleine groepjes van alles
voor elkaar georganiseerd: spelletjes voor kinderen, verfraaien van
de boomspiegels, live muziek en
film op elke vrijdagavond. Ik woon
al twaalf jaar in de straat, maar ben
de afgelopen weken mensen tegen
gekomen die ik nog nooit gezien
had.”
BEDENKINGEN
De leefstraat was voor Heili een
succes. “Niet alleen voor ons, maar
voor de hele buurt. Vanaf dag één
kwamen er mensen uit de Nieuwe
Koekoekstraat en Bellamystraat

“Bewoners hebben in
kleine groepjes van alles voor elkaar georganiseerd: spelletjes voor
kinderen, verfraaien
van de boomspiegels,
live muziek en film op
elke vrijdagavond.”

bij ons picknicken. Ook het kinderdagverblijf van de Weerdsingel
kwam vaak langs om te spelen. De
leefstraat was er voor de buurt.”
Dezelfde buurt had eerder bedenkingen omdat men parkeerproblemen voorzag. Dat lijkt allemaal
meegevallen. Heili: “Er kon tegen
gereduceerd tarief worden geparkeerd in de Grifthoekgarage. Daar
hebben veel buurtbewoners gebruik van gemaakt. Ikzelf ook. Het

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. Dit keer: Appartementen aan de Weerdsingel Oostzijde.
Mensen die een appartement of
studio aan de Weerdsingel O.Z.
10 geboekt hebben en alvast via
Google Streetview even willen
kijken hoe het eruitziet, schrikken
zich wellicht een hoedje. Daar is het
pand namelijk nog in de oude staat
te zien: meer kraakpand dan appartementencomplex. Hoe anders
is het aanzien nu. Strak, netjes en
modern. Met een keurig rijtje bellen
en postbussen aan de buitenzijde.
Na een grondige renovatie werden
afgelopen januari 26 appartemen-

ten en studio’s opgeleverd aan
Weerdsingel O.Z.10.
GROTE VRAAG
Het complex is onderdeel van Havaa
Apartments, dat inmiddels tien locaties in de stad beheert, met in totaal
zo’n 120 appartementen en studio’s.
Havaa Apartments werd opgericht in
2010, vertelt Denise van de Hee, die
verantwoordelijk is voor de back office. “De eerste tijd liep het nog niet
zo goed, maar toen we bekender
werden, kwam er steeds meer vraag

was vijf minuten lopen.” Dorien: “Ik
zag regelmatig vrije parkeerplekken op straat, ook ’s avonds. Het
was natuurlijk ook vakantie.” Ook
van andere vormen van overlast
is weinig gebleken. “In het begin
waren we benieuwd of de meubels
zouden blijven staan, of dat de
wigwam zou worden omgegooid,”
vertelt Heili. “Maar dat is allemaal
niet gebeurd.” En geluidsoverlast?
Dorien: “Die kan niet erger zijn

geweest dan tijdens een gewone
zomer. We hadden drie keer een
optreden met muziek, waaronder
eentje van een operazangeres die
hier in de straat woont. Maar de
optredens waren steeds afgelopen
om 22.00 uur ’s avonds.”

positief verrast reageren. We hoorden heel vaak: ‘Dit wil ik ook in
mijn straat!’ of gewoon: ‘Wat leuk!’.
Natuurlijk is niet iedereen ervan
gecharmeerd en zeker, er is ook
kritiek, maar daar staan heel veel
vrolijke reacties tegenover.” nvdh

POSITIEVE REACTIES
“Wat ons als bewoners oprecht opviel was dat heel veel mensen die
door de straat fietsten of liepen zo

De initiatiefnemers van de Leefstraat horen graag uw mening.
U kunt ze bereiken via duifpostutrecht@gmail.com

naar appartementen en studio’s.”
Dat blijkt uit de grote groei, die nog
niet ten einde lijkt. Dit jaar werden
naast de Weerdsingel ook appartementen aan de Huizingalaan
gerealiseerd. “De locaties zitten allemaal om en nabij het centrum en
mensen vinden het vaak handig dat
ze – in tegenstelling tot een hotel kunnen koken in het appartement,”
verklaart Denise het succes.

studenten verblijven
regelmatig in een appartement van Havaa om even
hun kinderen te bezoeken.
De appartementen aan de
Weerdsingel hebben een
fraaie, strakke inrichting. De
gasten die aan de voorkant
verblijven hebben bovendien uitzicht over de singel
en voor de gelukkigen aan
de achterkant is een balkonnetje of zelfs tuintje bij de
prijs inbegrepen. Eén lastig
dingetje heeft de locatie wel:
de straatnaam. Het gebeurt
wel eens dat gasten door
de taxi aan de Weerdsingel
Westzijde worden afgezet.
Met zware koffers betekent
dat nog best een eindje sjouwen… ad

OUDERS VAN STUDENTEN
Het grootste deel van de gasten
huurt de appartementen voor
langere tijd - expats bijvoorbeeld.
Dan wordt een maandprijs overeengekomen. De appartementen
en studio’s kunnen ook voor
kortere tijd geboekt worden. Niet
alleen toeristen en zakenmensen
doen dat; ook ouders van Utrechtse
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Uw aannemer in de buurt

Wittevrouwensingel 95a

Drukker in ’t hart !
www.libertaspascal.nl

www.bouwmaat.net
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Een deel van de Duifstraat werd
zeven weken afgesloten voor autoverkeer en zo ontstond er ruimte
voor andere activiteiten. Bewoonster en één van de organisatoren
Heili Bassa, zag de straat op slag
veranderen: “De grasmatten waren
nog maar nauwelijks uitgerold of de
kinderen hadden de straat overgenomen van de auto’s. We waren
verrast dat er zoveel kinderen in de
straat wonen.”
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VERTELLEN

Anneke en Kees van Kempen wonen
sinds 1970 in de Van Musschenbroekstraat. Zij hebben de jaren zeventig in
de wijk heel bewust meegemaakt als
piepjonge eigenaren van een koophuis waar ze niet met zijn tweeën
mochten wonen. Anneke: “Toen wij
het huis kochten mocht je er niet
automatisch ook zelf gaan wonen.
Daar had je een huisvestingsvergunning voor nodig. Je mocht in een
huis wonen dat maximaal één kamer
groter was dan het aantal personen.
Dus hebben wij studenten in huis
genomen, eerst drie, later twee.” Toen
de kinderen werden geboren verdwenen de studenten.

In oktober komt haar boek uit: Mijn
baan verloren, maar mezelf gevonden. Aan de hand van haar eigen
ontslag en ervaringen van mensen
die ze coacht, schreef Sheila een
boek over het vinden van je plek op
de arbeidsmarkt.
Waarom een boek? “Ik schijn iets te
hebben met begrafenissen.” Sheila
legt uit dat zij vaak de taak kreeg
iets te vertellen over de overledene.
Nadat ze was ontslagen kreeg ze
ook vaak te horen: “Jij hebt echt wat
te vertellen, je moet een boek gaan
schrijven, over dat ontslag, hoe dat
was.” En dat was een thema waar ik
iets mee kon.”

….MAAR MEZELF GEVONDEN

“Er lagen in die jaren nog wel de vuilnisboten, maar de
gasfabriek was dicht. Ze hadden er al eerst een park van
gemaakt. De kinderen hebben er nog geschaatst. Voordat ze het gif vonden hadden ze nog allemaal van die
mooie witte bruggetjes gebouwd. Toen ging er opeens
een hek omheen en is het tien jaar dicht geweest.”
LUIKJE

“Wat echt anders was in de jaren zeventig? De bakker,
de melkboer, de aardappelenboer: ze kwamen in die jaren nog langs in onze straat. Dan lieten we gewoon het
luikje in de deur open en legden een briefje op de trap
met de bestellingen. Dat zetten zij dan binnen neer. De
melkboer was geloof ik als laatste en die deed dan het
raampje en de deur dicht. Iedereen kon zo binnenlopen.
Nou, dat moet je nu niet meer doen.” fk

foto wvdn

“Onze kinderen zaten op de Gerardus Majellaschool in de Grave van
Solmsstraat. Vroeger gaven daar
fraters les. Toen onze kinderen er les
kregen was alleen het hoofd van de
school nog een frater, frater Victricius.”

KUNST IN EEN STALLING

Sheila legt een parallel met de fases
waar je doorheen gaat na ontslag:
allereerst de emoties over het verlies
van je baan, dat is een rouwproces.
Daarna komt de overgang, het verwerken. In de derde fase kijk je naar
de toekomst: hoe kun je genieten
van het leven. Plezier hebben en
gelukkig zijn is namelijk een vereiste
om een nieuwe baan te verkrijgen.
“Want als je niet geniet van het
leven kom je ook niet als leuke enthousiaste collega over tijdens een
sollicitatiegesprek.”
Als coach helpt Sheila mensen om
weer terug te gaan naar zichzelf:
“Wat is het nou wat je echt leuk
vindt, wat wil je? Want een verandering biedt ook heel veel kansen om
dat te gaan doen wat je leuk vindt.
Een coach kan helpen de sprong te
wagen.” mv

En zo worden nu al drie jaar lang de
etalages gevuld. Niet door Elke zelf,
maar door de kunstenaars uit de
buurt (of iets verder weg). Ieder jaar
maakt Elke een planning van welke
kunstenaar wanneer exposeert. Zes
tot zeven weken is de etalage dan
gevuld met poëzie, schilderkunst,
tekeningen of een andere kunstvorm. Elke: “Ik heb geen eisen, wat
mij betreft zijn kunstenaars uit alle
disciplines welkom.”
PAPLEPEL

Het boek is te bestellen via de site
www.bestme.info

Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg

030 238 00 38

dezwaanuitvaarten.nl
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ROUWPROCES

Het boek is opgebouwd als een
uitvaartdienst: “In Surinaamse kring
is het gebruikelijk dat men eerst een

Sinds het begin van de zomervakantie bevolken bouwvakkers het
uit 1903 stammende monumentale schoolpand om dit grondig te
verbouwen. De gedachte ‘OBS De
Koekoek: een school met een hart,
waar onderwijs en opvang samen
gaan’, ligt ten grondslag aan deze
verbouwing. Directeur John Jansen:
“We werken nu al zo’n 3,5 jaar intensief samen met Ludens Kinderopvang en Spelenderwijs Utrecht om
zodoende aan het Koekoeksplein
tot een Kindcentrum te komen. Een
centrum waar vijf O’s een belangrijke rol spelen: Onderwijs, Opvang,
Ontwikkeling, Opvoeding en Ontspanning. Het ging ons bij de start
van onze visie-ontwikkeling niet om
het gebouw maar gaandeweg kwamen we wel tot de conclusie dat we
andersoortige ruimtes nodig hebben
om ons onderwijs en opvang beter
gestalte te kunnen geven.”
GEBRAINSTORMD

Om tot het ontwerp te komen werd
inspiratie opgedaan bij andere
Kindcentra en is er gebrainstormd
met de verschillende teams binnen
De Koekoek en met de leerlingen
van groep 8. Ook is de medezeggenschapraad erbij betrokken. Met alle
ideeën die daaruit ontstonden ging
de architect aan de slag.

RECHT IN HET HART

Een aantal dingen wordt veranderd.
Jansen: “De historische gangenstructuur van de school wordt weer geopend, waardoor het gebouw weer
compact en overzichtelijk wordt.
Rond de centrale trap realiseren we
het schoolhart waar alle kinderen
elkaar ontmoeten, met elkaar spelen
en van elkaar leren. Vier leslokalen
worden getransformeerd tot open en
multifunctionele ruimtes voor crea,
mediatheek en vroeg- en voorschoolse educatie. Door het maken
van nieuwe glaspuien tussen deze
ruimtes en het hart ontstaan prachtige doorzichten en wordt de school
veel opener. De kapverdieping wordt
met een nieuwe
trap aan het
bestaande centrale trappenhuis
verbonden. Sta
je straks op de
centrale trap,
dan kijk je De
Koekoek in het
hart!” In dit hart
krijgt ook de
(kinder)opvang
een plaats.
In de ruimte
rondom de trap
komt een grote
keuken, onder

Na de kerstvakantie zijn de kinderen
weer in De Koekoek en daarmee zal
het hart volledig tot leven komen.
Op welke manier aandacht wordt
besteed aan de verhuizing terug is
nog niet bekend. Jansen: “We gaan
daar eens met de leerlingen van
de leerlingenraad over spreken.
Zij genereren dan ideeën met hun
groepen en dan krijgt het de gepaste
aandacht die het verdient, want de
school wordt prachtig en geeft ons
het gevoel de toekomst beter aan te
kunnen.” gjvz
De verbouwing is te volgen op facebook: https://www.facebook.com/
obsdekoekoek/

Jarenlang liep ze langs de lege etalages van de fietsenstalling op de kruising van de Melis Stokestraat en de Van der Mondestraat. Drie keer per
week, als ze vanaf haar huis in de Floris Heermalestraat naar haar vriendin
in de Troelstralaan wandelde, staarde de leegte achter de ramen haar aan.
Droevig werd ze ervan. Na een aantal jaren trok Elke Bon de stoute schoenen aan. Ze mailde de gemeente met de vraag of zij de etalages van deze
fietsenstalling mocht gaan vullen. Het mocht.

Zo werd een traditie geboren. De
kunst kreeg Elke met de paplepel
ingegoten. Haar moeder is keramiste en Elke was naar eigen
zeggen altijd omgeven door kunstenaars. Zelf is ze ook creatief. Elke

stalling van. Zelf hoef ik geen huur te
betalen voor de etalages.”
“Het eerste jaar ben ik zelf naar de
bouwmarkt gegaan voor een pot
verf. Daarmee heb ik de achterwand
geverfd. Toen heb ik de kunstenaars
een kleine vergoeding laten betalen
voor de ‘expositieruimte’ zodat ik uit
schrijft en presenteert haar teksten op de kosten kwam. Maar het leuke is
diverse manieren. De kunstenaars die dat er ook kunstenaars zijn die sokin de fietsenstalling exposeren kent
kels hebben gedoneerd of het opze vooral via-via. Elke: “Het begon
hangsysteem van de schilderijen. Op
met een kunstroute in de buurt. Daar die manier leverden zij hun bijdrage
ontdekte ik kunstenaars die ik heb
bij het opstarten van dit project.”
gecontacteerd en daar kwamen weer
nieuwe namen uit voort. Sommige
DE WERELD IETS MOOIER MAKEN
kunstenaars hebben nu meerdere ja- Elke: “Ik zou het heel leuk vinden als
ren geëxposeerd maar er hangt altijd anderen hier inspiratie uit opdoen.
nieuw werk. Het is leuk om dan te
Dat meer fietsenstallingen opgeleukt
zien dat je iemands stijl gaat herken- worden met kunst. Het maakt het
nen.”
straatbeeld zoveel fijner! Een eenvoudige manier om de wereld iets
INRICHTING
mooier te maken. En mochten er
De inrichting van de etalage is aan
nog kunstenaars zijn die ook willen
de kunstenaars zelf. De gemeente
exposeren: de planning voor volfaciliteert alleen de ruimte. Elke: “Het gend jaar is nog niet gemaakt.” gm
pand is van de woningbouwstichting.
Daar huurt de gemeente de fietsenwww.elkebon.nl
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MIJN BAAN VERLOREN…

uur rouwt. Dan begint de dienst met
langzame, trieste liederen, waar je je
verdriet in kwijt kunt. Vervolgens is
er een pauze waarin gegeten wordt
en met elkaar gepraat, een soort
overgang. Daarna wordt het leven
van de overledene gevierd, met vrolijke liederen. De focus ligt dan op
de dankbaarheid over dat je diegene
hebt gekend en de leuke dingen die
je hebt gedeeld.”

GRIFTPARK

oep
mr

etest door

Ze is regelmatig in Buurtcentrum
De Leeuw te vinden, waar ze zowel
zumbales geeft als workshops voor
mensen die op zoek zijn naar een
nieuwe baan.
“Mijn drive is mensen te helpen het
beste uit zichzelf te halen. Dus het
beste uit hun lichaam te halen met
zumbalessen; en ik help mensen
met uiterlijke presentatie: hoe laat je
je beste kanten zo voordelig mogelijk uitkomen, en ik help mensen
met persoonlijke ontwikkeling door
middel van coaching, workshops en
training.”

FRATERS

andere voor kookworkshops, de kinderopvang zal ook van deze ruimte
gebruik maken. Verder worden er
nog wat ruimtes veranderd.
SCHOOL WORDT PRACHTIG

g
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Al in de eerste vijf minuten van de workshop ‘Hoe vergroot ik mijn kansen’
tijdens het ‘In Between Café’ stelt ze rake vragen. Vol vuur vertelt ze waarom het belangrijk is eerst uit te zoeken wat je precies wil, voor meteen in
een nieuwe baan te stappen. Het is duidelijk dat Sheila Kroes doet waar
ze blij van wordt: het beste uit mensen naar boven halen.

KOEKOEKSCHOOL
KRIJGT NIEUW HART
Er wordt hard gewerkt in OBS (Openbare Basisschool) De Koekoek aan
het Koekoeksplein, maar niet door kinderen of leerkrachten. De school
wordt momenteel namelijk ingrijpend verbouwd. Tot eind van dit kalenderjaar vinden de lessen en andere activiteiten plaats in een locatie aan
de Weerdsingel W.Z.
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HET BESTE UIT JEZELF HALEN

Oorspronkelijk zat er trouwens geen
badkamer in het huis. Anneke: “We
zijn zelfs nog wel eens naar het
badhuis geweest bij het Willem van
Noortplein. Niet vaak hoor, want het
was uiteindelijk toch makkelijker om
het gewoon thuis met een teiltje te
doen.”

De Van Humboldtstraat was een drukke winkelstraat
in de jaren zeventig. “Bij de rotonde was het ook ’s
avonds laat druk. Maar dan met dames die daar hun
diensten aanboden. Bij het Koekoeksplein was het nog
een tippelbuurt. Dat was toen echt een mindere buurt.”
Boodschappen haalde vrijwel iedereen uit de straat
in de jaren zeventig bij de Suma in de Van Humboldtstraat. “Dat was het punt waar je elkaar eigenlijk altijd
ontmoette. Daar hadden ze van die leuke aanbiedingen,
échte koopjes.”

in 2

foto wvdn

TEILTJE

BEDRIJVIGHEID

fotografie gvg

ANNEKE
& KEES

HOE WAS HET VROEGER IN DE WIJK? IN 2016 LATEN
WE IN DEZE RUBRIEK VERSCHILLENDE DECENNIA
LANGSKOMEN. WIJKBEWONERS VERTELLEN. DIT KEER:
ANNEKE EN KEES VERTELLEN OVER DE JAREN 70
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Wil je weten hoe wij het als wijk ‘doen’ ten opzichte van de andere negen wijken van de stad? De Wijkwijzer 2016
biedt uitkomst. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat er relatief veel inwoners van onze wijk (maar liefst 38%) zich actief
inzetten voor de buurt én dat de sociale samenhang er sterk is. Steek die maar in je zak! Kijk voor meer gedetailleerde info ook eens op utrecht.buurtmonitor.nl

ROCKING CHAIR ROCKS!
Sinds 9 juni is onze buurt een hippe en gezellige
koffiebar rijker. Wie zit er achter de plotselinge metamorfose aan de Willem van Noortstraat nr. 88? De
Votulastkrant ging langs voor een kopje koffie met
zelfgebakken cake bij Ruth en Puspita, trotse eigenaars van Rocking Chair.
Ruth en Puspita zijn allebei geboren en getogen in
Indonesië. Ze ontmoetten elkaar tijdens een studie in
Haarlem en keerden na hun studie terug naar hun
geboorteland. Daar kwamen ze er al gauw achter dat
ze het leven daar waren ontwend. “We hadden allebei
lang in Nederland gewoond, waren hier volwassen
geworden,” vertelt Puspita. “Terug in Indonesië had ik
niet meer het gevoel echt thuis te zijn.”

Oefenruimte gezocht
Professioneel pianotrio is op zoek
naar een plek in Utrecht (met een
vleugel) om te repeteren. In ruil
hiervoor kunnen wij gratis concerten/lessen aanbieden. Bij voorbaat
dank! Bel 06-42278558 of mail naar:
triorodin@hotmail.com

TERUG NAAR NEDERLAND

De vriendinnen besloten terug te keren naar Nederland, waar ze aan het werk gingen in de financiële
sector. Een goede baan ten spijt bleek dit leven niet
te zijn wat ze zochten. Ruth: “Het idee van een eigen
zaak liet me niet los, het liefst natuurlijk op een terrein
waar mijn eigen interesses lagen.”
KOFFIE!

Dat het een koffiezaak is geworden, kwam niet als
een verrassing. “We vonden het altijd al leuk om in
cafeetjes, koffiezaakjes en soortgelijke plekken rond
te hangen,” vertelt Puspita. “Verschillende smaken
uitproberen, nieuwe plekken ontdekken, ideeën opperen van hoe je dit soort zaken het best zou kunnen
runnen.” Uiteindelijk hakte Ruth de knoop door. In een
koffiehuis (hoe kan het ook anders?) deed ze Puspita
een concreet voorstel om samen een eigen zaak te
beginnen.
VERLIEFD

Obstakels waren er genoeg. Ruth: “De grootste hobbel
was het vinden van een goede locatie. We hebben wel
50 mogelijke locaties overwogen.” Aanvankelijk lag de
focus op het stadscentrum, maar toen dit niet haalbaar

bleek kwam langzaam maar zeker de Vogelenbuurt
in beeld. Een pand aan de Adelaarstraat, naast de
molen, leek de ideale locatie. “We werden onmiddellijk verliefd op dit pand en de buurt eromheen,” zegt
Puspita. “Bij de bank hebben we dan ook geprobeerd
hier een lening voor te krijgen, maar die vonden ons
plan te risicovol.”
Even verderop, in de Willem van Noorstraat, hadden
de beide vriendinnen meer succes. Daar werd een
als opslag gebruikte ruimte gehuurd en met vereende
krachten opgeknapt. “Het was een grote uitdaging om
alles binnen het budget te houden,” vertelt Ruth. “We
reden zelfs eens meer dan 700 kilometer op een dag
om de juiste meubels voor de juiste prijs te kunnen
krijgen.”

GEZELLIGE HUISKAMER

De naam van de koffiezaak, Rocking
Chair (schommelstoel), verwijst
naar de gezellige huiskamersfeer
(met een echte schommelstoel) die
Ruth en Puspita in hun zaak proberen neer te zetten. Toch is tussen
de huiselijkheid door nog duidelijk
de oorspronkelijke bestemming
van het pand te herkennen. Door
de enorm dikke, 2000 kilo zware
kluisdeur achterin is niet te missen dat het om een voormalige
bankvestiging gaat. Ook daar, in de
kluisruimte, wordt tegenwoordig
volop koffie gedronken. ik
www.rockingchairutrecht.nl

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.

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

Mindfulness Vervolgen
Wil je een frisse herstart maken met
mindfulness? Of de houding van
mindfulness vervolgen en/of verdiepen? Kom dan naar een doorgaande
vervolggroep. Zodat je weer prettiger
en met aandacht gaat leven, en kunt
genieten van het moment.
Donderdagavond 19.30 uur tot
21.30 uur aan de Antonius Mattheuslaan.
6 oktober, 3 november en 8 december, kosten: €15,- per keer.
http://begeleidinginaandacht.nl/
verder-met-mindfulness/
Workshop meditatief boetseren
en rouw
Een serie van negen donderdagavonden van 19.30 - 21.30 uur,
Lorentzlaan 1. Data: 6, 13, 20 en 27
oktober, 3, 10, 17 en 24 november,
1 december 2016.
Door Andrea Moffatt, psychosociaal
therapeute, rouwbegeleider en keramiste i.s.m. met Stichting TrösT.
Kosten: € 135,- voor 9 avonden p.p.
inclusief materiaal en koffie / thee.
Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Aanmelden via:
info@verbindingmetjezelf.nl of het
aanmeldingsformulier van
www.trost.nl

De Pilea, of de ‘Chinese money
plant’, is afkomstig uit de ZuidChinese provincie Hunan en werd
in de jaren ’40 meegenomen naar
Zweden door een missionaris. Het
verhaal gaat dat de plant welvaart
aantrekt als je een muntstuk in de
aarde stopt, vandaar de Engelse
naam. De plant heeft een echte
vintage look: in de jaren ’70 was hij
al populair.
Sofie: “Als ik er mensen blij mee
kan maken blijf ik het nog even
doen. Ze worden met veel liefde
gekweekt en ze zijn een stuk goedkoper dan in de winkel.” mv

KOPIJ
Nummer 6 van 2016 verschijnt begin december
2016. Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 9 november.
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. Fysiotherapie
. Manuele therapie
. Haptonomie
Wobbe wolters . Babs Carton . Monique van Giezen

Gezocht: Sopranen en bassen
Koor Partituur zingt op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 in basisschool De Wissel, Oortlaan 1 in
Utrecht (Tuinwijk-Oost).
Het repertoire: voornamelijk (jaren
60/70) popmuziek, musical, wereldmuziek en af en toe klassieke
muziek. Dirigente: Marijke van der
Ouderaa (www.muzevanzuilen.nl)
Je bent van harte welkom om 1 of
meerdere repetities mee te zingen
om een indruk op te doen. Voor
meer informatie en aanmelding: Els
Dix, 06-49619332 of info@muzevanzuilen.nl
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Geef het door aan de redactie.
De krant ligt ook bij de buurtcentra
en de bibliotheek.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

COLOFON

“Ik krijg vooral veel heel enthousiaste meiden van in de twintig
aan de deur” vertelt Sofie. Ze biedt
op Marktplaats stekjes aan van de
pannenkoekplant, oftewel de Pilea
peperomiodes. “Vooral in Scandinavische woonbladen en interieurmagazines worden ze genoemd, en
dan krijg je vanzelf de vraag ‘Waar
kun je die in Nederland kopen?’”
Op weinig plaatsen, en zo ontstond
online een ruilhandel. Sofie wist
wel een plant op de kop te tikken.
“Sinds ik op mezelf woon heb ik
steeds meer planten. Een vriendin
kwam als grapje met een stekbakje,
met als advies eerst maar eens
te gaan stekken in plaats van nog
meer geld uit te geven aan planten.”

VOTULASTLADDER

In de ladder staan wijkactiviteiten die in oktober en november
plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt begin december.
Organiseert u in december of januari een buurtactiviteit? Laat het
ons vóór 9 november weten, dan
nemen we een aankondiging op
in de volgende agenda. Of plaats
uw bericht zelf rechtstreeks op het
prikbord van www.votulastkrant.nl
We zijn ook te vinden op Facebook:
www.facebook.com/Votulastkrant

