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EINDE AAN OVERLAST
Wie door de Van Humboldtstraat komt, kan zien dat daar hard
gewerkt wordt. Steigers en containers belemmeren het zicht op de
vijfendertig vooroorlogse woningen die in opdracht van woningcorporatie Bo-Ex grondig gerenoveerd worden. Ook de populaire hofjeswoningen uit de aangrenzende J.D. van der Waalsstraat worden flink
onder handen genomen.

GELUIDSOVERLAST
In het buurtje, met voornamelijk
eenpersoonshuishoudens, is de
sociale cohesie weliswaar groot,
maar om nu alles te moeten horen
wat je buur doet? Liever niet. Nog
meer zelfs dan kou en tocht, was
gehorigheid van de woningen de
grootste ergernis van de bewoners.
De plafonds bestonden over het
algemeen nog uit zachtboard, met
daarboven riet. Dit was 92 jaar geleden een vaak toegepaste vorm van
isolatie. Dat riet is inmiddels op veel
plekken verdwenen. Een bewoner:

HELLO, GOODBYE!
Er wordt wat af verhuisd in Votulast. In deze nieuwe rubriek gaan we
op bezoek bij de nieuwe buren, en zwaaien we de oude uit.
MENEER SO
ZATERDAG 30 DECEMBER, 14:00 UUR, WILLEM VAN NOORTSTRAAT
Al twintig jaar zit op de Willem van
Noortstraat, tussen Cafetaria Sakis
en Café de Donder, een onopvallende afhaalchinees van de oude
stempel: Afhaalcentrum Kam Ming.
Toen Kam Ming in 1998 opende
had elke wijk zijn eigen afhaalchinees, maar inmiddels lijken deze
traditionele zaken plaats te maken
voor meer eigentijdse varianten.
Achter het doorgeefluik van Kam
Ming maakt meneer So met behulp

van mevrouw So de overbekende
bami goreng en babi pangang.
Zijn koksdiploma, behaald op 8 mei
1972, hangt aan de muur; zwaaiende gouden katten, behang met
gouden bloesem, rode lampionlampen en versleten zeil maken het
interieur af. Vergane glorie. Vandaag is de laatste dag, en dan mag
meneer So de vermoeide benen te
ruste leggen.

“Je leeft hier niet naast, maar mét
je buren. Ik hoor iedere voetstap,
ook als ze sloffen dragen.” De toenmalige voorzitster van de bewonerscommissie verwoordt het mooi
in een nieuwsbrief van Bo-Ex uit
2013: “Tegen de koude kan ik mij
wapenen door drie broeken aan te
doen, vier truien en desnoods acht
paar sokken! Tegen elk soort geluid
van iemand anders echter niet! Dat
maakt me afhankelijk en het voelt
als overgeleverd. Wie is die ander
waarmee ik ongewild samenwoon
en waar ik niet voor heb gekozen?

Wat is zijn of haar levensritme en
gedrag?”

Tijd voor een gesprek is er niet: de
klanten wachten, het werk in de
keuken ook. Een foto mag wel, als
ik maar opschiet. Een vaste klant
komt afscheid nemen. Hij geeft meneer So een hand, en bedankt hem
voor al die jaren rijsttafelen. Hij was
niet de eerste: her en der staan
bloemstukken met kaartjes.
“Wat gaat u nu doen, meneer So?”
vraag ik. “Gaat u uitrusten?” “Nee,
nee”, zegt meneer So, “niet uitrusten, reizen.” Mevrouw So komt
binnen, met volle boodschappentassen. “Gaat u mee op reis?”
Mevrouw So moet lachen. “Nee
hoor, niet reizen, ik moet werken!”
Samen duiken ze snel de keuken
in, achter het schuifloket hoor ik
het geluid van een koksmes op het
hakblok en olie sissen in een wok.
Op het raam hangt een briefje.
“Enorm bedankt dat wij voor u heb-

ben mogen
koken en
onderdeel
mogen zijn
van deze
mooie buurt.
Hele mooie
en warme
herinneringen, dat is
wat we gaan
meenemen na
de allerlaatste
werkdag op 30
december. NB:
in dit pand komt
in de toekomst
een woonbestemming.” wvdn

LANG PROCES
De renovatie is een lang en intensief proces geweest: al in 2012
werd gestart met een draagvlakonderzoek onder de bewoners.
In de jarenlange aanloop naar de
daadwerkelijke verbouwing verhuisden er twaalf bewoners naar een
woning buiten de wijk. De leeggekomen woningen kregen tijdelijke
huurders, die op het hart gedrukt
kregen om vooral stil te zijn, om

de leefbaarheid te bewaken. Zij
zijn inmiddels weer vertrokken. De
vaste bewoners verblijven ongeveer
drie maanden in een wisselwoning
in de Rivierenwijk tot hun woning
klaar is. Een aantal van hen verhuist
na de renovatie binnen het complex. Hierdoor krijgen mensen bijvoorbeeld een tuin of een woning
die een betere zoninval heeft. Voor
de zomer is de renovatie afgerond
en hebben alle huurders een nieuw
huis, aldus Bo-Ex. fk

foto kv

“De nieuwe bebouwing is hier grover,
karakterloozer en
misdadiger dan de
oudere op den achtergrond.”

foto wvdn

Complex 402B, zo heet het blok
met zeven kleine eengezinswoningen en achtentwintig beneden- en
bovenwoningen officieel. Het blok
werd gebouwd in 1925. Toen
Utrecht het oude centrum verder
ging uitbreiden, werd de nieuwe
zakelijke bouwstijl met de kenmerkende platte daken en rechte
lijnen niet door iedereen even goed
gewaardeerd. In een themanummer
uit 1933 van Architectura Bouwkundig Weekblad, met de veelzeggende titel ‘Utrecht, let op u saeck!’
wordt er stevige kritiek geuit op het
Nieuwe Bouwen in de wijk. “Wij
blijven bij onze meening, dat onze
moderne stadswijken een min of
meer dorre parade zijn van geestelijke onmacht. Het kan zoo oneindig
veel eenvoudiger, zoo oneindig
meer waar, zoo oneindig meer
architectuur zijn.” En bij een foto
van de Van Humboldtstraat: “De
nieuwe bebouwing is hier grover,
karakterloozer en misdadiger dan
de oudere op den achtergrond.”
Tegenwoordig is er meer lof voor
deze bouwstijl, en werd er, ondanks
flink achterstallig onderhoud,
gekozen voor renovatie in plaats
van sloop.

TOEN EN NU
Wat doen die letters op de gevel? Zat hier vroeger niet een winkel? Dat
kantoorpand lijkt wel een fabriek! Wat een raar huis is dat eigenlijk…
Dit jaar gaat de redactie op zoek naar de vorige functie(s) van panden
en huizen in Votulast. Dit keer: Het de Gruyterpand op Bemuurde Weerd
Oostzijde 3.

TEGELTABLEAUS

Architect Welsing koos bij dit pand
voor Jugendstil. De winkels van De
Gruyter waren te herkennen aan opvallende, luxueuze in- en exterieurs,
met veel koper, kristallen kroonluchters en tegeltableaus. In het pand
aan de Bemuurde Weerd zijn de
tegeltableaus tot de dag van vandaag
bewaard gebleven. De tegeltableaus
Utrecht groeit. Voor een groot deel vindt deze groei plaats op locaties waar
mooie naam ‘co-creatie’: samen de
zijn ontworpen door Hermanus
eerst weilanden lagen, zoals Leidsche Rijn en Voordorp. Soms wordt een
vernieuwing vormgeven. The Social
Oostveen en vervaardigd door Tegebied binnen de stadsgrens herzien. Oude woningen worden vervangen,
Firm heeft met het Bewonersplatform gelfabriek Holland in Hoograven. In
zoals in de Staatsliedenbuurt al is gebeurd. In Lauwerecht Noord wordt
een eindrapport opgesteld dat inmid- onze wijk zat trouwens nog een filiaal
Drie vrienden zonder horeca-ervaring en zonder kennis van koffiezetten, een buurt die vooral uit kantoren bestond, omgevormd tot een woonwijk.
dels is aangeboden aan de gemeente, van de Gruyter, namelijk aan het
die een koffietentje starten. Klinkt niet als een succesverhaal, maar is het
met alle voorstellen voor kwaliteitsWillem van Noortplein, in het pand
wel. Ook de tweede vestiging van ’t Koffieboontje - op de Gruttersdijk - Een groot bouwproject geeft mogemensen aan. In mei 2017 kon The
verbetering van het gebied.
waar tegenwoordig Dio Drogisterij is
loopt lekker.
lijkheden voor grote kwaliteitsverSocial Firm, een Utrechtse organisatie,
gevestigd.
betering van het gebied. Dat is een
de eerste bijeenkomst houden voor
KOEKJE ERBIJ
Het klinkt een beetje als een jonmensen over de kwaliteit van koffie.
breed begrip, maar als je denkt aan
wijkbewoners met ideeën en daadFleur, één van de kartrekkers, zegt:
Fleur, “maar de tevredenheid over de
gensboek. Drie Utrechtse vrienden
Mensen waarderen vakmanschap. We concrete zaken zoals bijvoorbeeld
kracht.
“Wij geloven in koekjes en lekkere
uitvoering van de plannen is bedui- Mustapha, Brahim en Aziz - gaan
gaan een beetje terug naar vroeger,
parkeerplekken, speelterreintjes voor
dingen. Als we bij elkaar kwamen
studeren en werken. Small Business
toen er bijvoorbeeld nog goede kaas- de kleine wijkbewoners, groen en
CO-CREATIE
vonden wij gezelligheid heel belang- dend groter wanneer je vanaf het
en Management, Bestuurskunde, Eco- boeren en andere vaklui waren.”
minder verkeer kan iedereen zich wel The Social Firm leidde de bewonersrijk.” Natuurlijk was The Social Firm er begin bent gehoord.”
nomie; leuk, maar het is het allemaal Maar naast de koffie is ook ‘beleeen verbetering voorstellen.
groep naar de kortste weg: overleg
vooral bij om de bewoners te helpen Het plan ziet er prachtig uit. Levendig,
groen en veilig. De volgende zetten
net niet. Alle drie zijn het fijnproevers ving’ - nog zo’n woord van nu - van
met de instanties die te maken
in een zo vroeg mogelijk stadium al
zijn aan de gemeente. Aan de inzet
met een zwak voor koffie. Ze besluibelang, denkt Aziz. “We willen een
INSPRAAK
hebben met de ontwikkeling van het met de bouwers en de gemeente in
en de resultaten van het Bewonersten: we starten een koffiezaakje. Op
goede sfeer creëren, met de juiste
Stel: je woont er of je gaat er wonen. gebied. De projectontwikkelaars en
gesprek te gaan.
platform zal het niet liggen. nvd
de Oudegracht vinden ze een leuk
service, zodat mensen een leuke
Dan wil je dat het er veilig en gezelMitros toonden grote belangstelling
pandje, huren en verbouwen het,
koffiebeleving kunnen hebben.” Op
lig is. In Utrecht kan iedere burger
voor het initiatief, en de eerste groep GEHOORD
kopen een koffiemachine en starten. de Gruttersdijk hebben de vrienden
ideeën voor verbetering aandragen bij nam ook al deel aan bijeenkomsten. “Wat je beïnvloedingsruimte als beHoe de koffiemachine precies werkt, verschillende zithoeken gecreëerd:
de gemeente. Dat gebeurt bij het Ini- Deze manier van werken heeft de
woner is weet je nooit precies,” vertelt
weten ze niet. En alle drie hebben ze gewone tafels, maar ook lage tafels
tiatievenfonds. De gemeente beoorgeen ervaring in de horeca.
en stoelen (handig voor mensen in
deelt een individuele aanvraag met
Een gok? “Is het hele leven niet een
een rolstoel), een werkplek en een
de (langetermijn-) wijkplannen en de
gok?”, kaatst Aziz Boutaga de bal
hangstoel.
regels in de hand. Deze procedure
terug. “We geloven erg in learning
betekent dat er veel tijd overheen
by doing. We leren elke dag bij en
GOUDEN SLEUTEL
kan gaan, en kan ook zorgen voor
nemen onze klanten mee in onze
De vrienden werken vooral op
versnippering: allerlei kleine plannereis. Als je maar de juiste ingrediëngevoel, doen alles zelf en blijken het
tjes zonder grote draagkracht van de
ten hebt, komt alles goed. Met focus, beste in elkaar naar boven te halen.
wijkbewoners.
doelgericht werken en visie kom je
“Niemand van ons heeft de gouden
een heel eind.” Dat blijkt. Twee jaar
sleutel in handen”, zegt Aziz. “Maar
OPROEP
nadat ze hun zaak op de Oudegracht we proberen de krachten en talenten De stem van de burger is belangrijk
openden, startten ze al een tweede
van iedereen goed in te zetten. Savoor de stad, maar moet wel goed
vestiging: op de Gruttersdijk, waar
men ondernemen is als een huwelijk; hoorbaar zijn. Lauwerecht had nog
eerder Amanda’s bloemenzaak geves- je moet er samen uit zien te komen.” geen bewonersraad om duidelijk te
tigd was.
Meer zaken willen ze niet openen.
maken wat de wensen van de buurtWel willen ze meer workshops geven, bewoners waren. Er werd een oproep
BELEVING
op het gebied van art, slow-coffee
gedaan om plaats te nemen in een
Een specialty coffee bar, zo noemen
en barista-schap. De Gruttersdijk is
Bewonersplatform. In dit platform
ze ’t Koffieboontje. Goede, bijzondere daarvoor een prachtige plek. Aziz is
konden alle verschillende aspecten
koffie, duurzaam, met de juiste bonen blij zo open ontvangen te zijn door
van wonen, werken en leven in de
gemaakt. Precies wat de consument
de wijk en neemt de buurtbewoners wijk worden verzameld. Deze zouden
wil, denkt Aziz. “Er is de afgelopen
nu graag verder mee op hun lerende als één plan naar buiten worden
jaren bewustwording ontstaan bij
reis. ad
gebracht. Er meldden zich tientallen
foto kv

VAN GRAUWE KANTOREN NAAR GROEN
WONEN
IN
LAUWERECHT
NOORD
DRIE VRIENDEN DOPPEN HUN

SNOEPJE VAN DE WEEK

De Gruyter had verschillende acties
om klanten te binden. Zo gaf het
concern tegen inlevering van kassabonnen tien procent korting aan
haar klanten. Daarnaast was er het

EIGEN (KOFFIE-)BOONTJES

VRIJWILLIGERSCENTRALE

Na het vertrek van De Gruyter heeft
het pand verschillende functies
gehad, zo was het een café, een ontmoetingsruimte voor Marokkaanse
immigranten, een restaurant, een
expositieruimte. Sinds een aantal
jaren zit de Vrijwilligerscentrale in
dit pand. Vier middagen per week is
hier de vacaturebank te bezoeken,
voor Utrechters die aan de slag willen als vrijwilliger.
TERUGKEER BELETTERING

‘Snoepje van de Week’. Vanaf 1948
kreeg men bij aankopen snoep voor
de kinderen mee, later werden de
snoepjes door kleine cadeautjes
vervangen. Op zijn hoogtepunt had
het De Gruyter-concern meer dan
550 winkels en bijna 7500 personeelsleden. In de jaren zestig van de
vorige eeuw ging het met het eerder
zo succesvolle bedrijf toch mis. Dit

In 2011, honderd jaar na de opening
van de De Gruyterwinkel, werd de
belettering uit 1911 op de voorgevel
van het pand teruggebracht. Het
bezoeken van het pand is zeker
de moeite waard, de buitenkant
is prachtig, hetzelfde kan gezegd
worden van de tegeltableaus. En
misschien hou je er nog een vrijwilligersfunctie aan over ook. gjvz

DE TUIN VAN… DE PASTORIE
Soms verraden ze zich door een overhangende tak of piept er iets door
een schutting of over een dakrand. Wij gaan dit jaar op zoek naar verborgen groen in Votulast. Geheime tuinen, daktuinen, binnentuinen en meer.
Decennialang liepen kapelaan en
pastoor over het grindpad via de
tuin naar de sacristie van de Josephkerk. Het grindpad is er niet meer.
De voormalige pastorie en sacristie
worden nu gescheiden door een
houten schutting. De oude bomen
staan als stille getuigen naast de
Josephkerk aan de Draaiweg.
DE LADDER OP

Sinds 1995 is Josje van Noorden één
van de bewoners van de pastorie. In
dat jaar verkocht de Rooms-katholieke kerk het huis. “Omdat het huis
wat naar achteren staat, valt het niet
zo op.” Wie echter de moeite neemt
om even stil te staan, ziet brede
leilindes die hun takken uitspreiden
voor de ramen van het huis. “De
pastorie is in 1903 gebouwd, maar
de lindes zijn waarschijnlijk van na
de Tweede Wereldoorlog, zo’n 70
jaar oud,” vertelt Josje. Jaarlijks
klimt ze op de ladder om de twijgen
terug te snoeien.

OUDE POPULIEREN

Naast en achter het huis stond een rij
populieren en een betonnen schutting. Er is nog één populier over, die
als knotboom gesnoeid wordt en helemaal begroeid is met klimop. “Vol
met vogels en nestjes. De schutting is
helemaal in elkaar gezakt en inmiddels verwijderd.” Hier ligt ook het
meest weelderige deel van de tuin,
bijna een bosje, met acaciabomen, liguster en vlier. Tussen het snoeihout
scharrelen egels en kikkers. Maar
tijdens het interview, begin januari,
zijn die rustig in winterslaap.
FIJNE BUURMAN

Achter het huis is het op hete zomerdagen goed toeven in de schaduw.
“Genieten van fantastisch glas in lood
wanneer de kerk in de avond verlicht
is, en gratis meeluisteren naar concerten en Gregoriaanse missen.” Voor
Josje is het overduidelijk: “De kerk
is voor ons een hele fijne buurman.’’
tvdb

foto sj

Een deel van de drukke Pieter Nieuwlandstraat in Utrecht wordt vanaf
ongeveer half maart een fietsstraat. Het gaat om het stukje doodlopende
weg tot de benzinepomp. De doorgaande weg, waar ondanks het 30kilometerbordje nog steeds te hard wordt gereden, blijft onveranderd.
Wel wordt de rijbaan een stuk smaller gemaakt. De bewoners zijn niet tevreden, en willen dat er meer maatregelen worden getroffen om de straat
veiliger te maken, zoals drempels en asverschuivingen, waarbij auto’s een
slinger moeten maken.

Eind 1911 opende filiaal nummer 26
van kruideniersconcern P. de Gruijter
& Zoon zijn deuren aan de Bemuurde
Weerd Oostzijde. De opening vond
plaats na een rigoureuze verbouwing
van het pand. Die verbouwing was
zo ingrijpend dat het net zo goed
nieuwbouw genoemd kon worden.

kwam omdat De Gruyter de omslag
naar de moderne supermarkt (een
breed assortiment merkartikelen en
zelfbediening) miste. In de zomer
van 1968 werd het pand aan de
Bemuurde Weerd gesloten.

TERUG VAN WEGGEWEEST
De oplettende muziekliefhebber zal het niet zijn
ontgaan: Staffhorst is terug. Wat vroeger een van de
grootste en bekendste audio- en muziekverkopers
van de stad was, is nu de naam van een Vinyl-speciaalzaak aan het Willem van Noortplein. Wij spraken
met de trotse eigenaren Martin Staffhorst en Anne
Veen.
Martin en Anne kennen elkaar nog uit de elektronicawereld en kwamen elkaar afgelopen zomer weer tegen. Hoe kwamen ze op het idee om een platenwinkel te beginnen? “In augustus dronken we een glas
wijn aan de Neude toen Anne me vroeg of het niet
eens tijd werd om samen wat te gaan doen,” vertelt
Martin. “Als antwoord stelde ik spontaan voor om een
platenwinkel te openen. Vanaf dat moment is de bal
gaan rollen.”

Spelletjes-inloop in de huiskamer
van Buurthuis de Leeuw
Zin in een spelletje, maar je huisgenoot/kind/partner/huisdier niet?
Een buurtbewoonster startte dit spelletjesinitiatief. Elke woensdag tussen
11:00-12:00 uur. Er zijn genoeg spellen aanwezig maar je kunt natuurlijk
ook zelf je favoriete spel meenemen!

In een leegstaand pand aan het Willem van Noortplein
vonden ze een geschikte winkelruimte. “De huisbaas
ervan was ook de huisbaas van Q-Vignes in de Bilt,
een wijnimporteur die ik sinds 2013 help met mailingen, website en alles wat met online te maken heeft,”
vertelt Anne. “We hebben hem ter plekke opgebeld
en gevraagd of het nog te huur was. ‘Ja,’ zei hij, en hij
kwam er direct aan.”

Het pand was met zijn 180 vierkante meter aan verkoopruimte te groot voor de platenwinkel van Martin en
Anne alleen. De oplossing was eenvoudig: de winkel
delen met Q-Vignes wijnimport. Anne: ‘’Het basisidee
was één grote ruimte, waar je kan genieten van lekkere muziek, live optredens én een goed glas wijn.
Het beste van beide werelden.”
De muziek en de wijn zijn er, net als de wekelijkse
optredens op vrijdagmiddag. De open ruimte bleek
uiteindelijk niet haalbaar omdat de gemeente daar
geen vergunning voor gaf. Wel kun je via grote ramen

foto kv

DE WINKEL DELEN

van de ene zaak in de andere kijken en via een
sluisgang direct van de ene winkel naar de andere toe
lopen. De erker van het pand wordt bewust als open
ruimte ingericht, waar je kunt ontspannen zonder dat
je je direct verplicht voelt om een plaat of fles wijn te
kopen.
DE LP IS TERUG

Wie denkt dat vinyl een verouderd product is heeft

het mis: de verkoopcijfers van platen
stijgen al jaren. Om tegemoet te
komen aan de vraag naar eigentijdse,
moderne platen hebben Martin en
Anne dan ook verschillende conservatoriumstudenten aangenomen.
Beide eigenaren weten het in ieder
geval zeker: de muziek van vandaag
– én van morgen - is op vinyl. ik

AAN DE KEUKENTAFEL
DOORSCHUIVEN

VROEGER

PORTRET

Ze willen graag weten wie er vroeger
aan de tafel zaten: er zijn plannen
om deze zomer een reünie te organiseren met oud-bewoners. “Het pand
is uit 1904 en we zijn wel benieuwd
naar verhalen. Er heeft ooit een
bakker in gezeten. In de jaren 70 is
het van de vader van een student
geweest en onze huurbaas heeft het
eind jaren 90 van hem gekocht.”

De gemeenschappelijke huiskamer
kijkt op een muurschildering in de
tuin: een logo met een kat en de
tekst ‘Love Nilis de hond’. “Ja, we
hadden als wificode Nilis de hond,
en het wachtwoord was ‘Nilis is een
poes’ weet Lotte. Ze zijn creatief in
dit studentenhuis: binnen aan de
muur hangen twee geschilderde
(half)naaktportretten: “De ene

In het totaal wonen ze er nu met
z’n achten: een kamer beneden,
daarboven twee, en daarboven
vier heel kleine kamertjes en Lotte
woont op zolder. De meeste bewoners blijven een aantal jaar wonen,
ze starten in een kleine kamer en
schuiven dan door.
Er klinkt gemiauw voor het raam.
Het is de huisgenoot die hier het
langst woont: Nilis, inmiddels zeven
jaar huiskat.

vonden we bij het grofvuil, en toen
hebben we een portret van een
huisgenoot gemaakt in diezelfde
stijl, voor zijn vertrek.”
KEIHARDE K**MUZIEK

Nathalie is blij dat ze niet in een
betonnen studentenflat woont.
“Het is een gezellige buurt. Als je
gaat hardlopen of zo dan zijn er
kinderen die op straat spelen, en je
hebt Guusjes waar studenten zitten
maar ook gezinnen met kinderen. Ik
denk dat wij minder lawaai maken
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Nummer 2 van 2018 verschijnt eind maart.
Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 28 februari.
redactieadres
Votulastkrant
p.a. Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 ea Utrecht
redactie
Tim van den Broek tvdb
Anne Doeleman ad
Nettie van Dijk nvd
Ivo Klamer ik
Florinda Kraaijeveld fk
Marian Venemans mv
Gert-Jan van Zetten gjvz
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dan het café hiernaast.” De huidige
bewoners hebben geen last met
de buren. Dat dat wel eens anders
was getuigt een ingelijste brief aan
de muur: bewoners van een paar
huizen verder schrijven dat ze die
‘keiharde kutmuziek’ meer dan zat
zijn. mv

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

eindredactie
Jacqueline van Eimeren
grafisch ontwerp
www.takeadetour.eu

Nieuwe leden gezocht voor de
breigroep
Dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00
uur, leeftijd 55+, in Buurthuis de
Leeuw. Ook materiaal gevraagd: wol,
katoen, dunne en dikke garen.
Elke laatste dinsdag van de
maand: koffie-inloop van 13.00
tot 15.00 uur.
Wilt u meer contacten? Meer gezelligheid? Informatie over activiteiten en
mogelijkheden in de Leeuw? U bent
van harte welkom voor een kop koffie en een praatje. Data: 30/1, 27/2,
27/3, 24/4, 29/5, 26/6’18.
Stap vooruit – Waar wil jij heen
in 2018?
Wil je verandering? Nieuwe mensen
leren kennen? Meer kwaliteiten van
jezelf ontdekken? Dan is de cursus
‘Stap vooruit’ iets voor jou! Data:
maandag 12 februari, 19 februari, 5
maart, 12 maart. Aanvang: 9.30 uur,
in Buurthuis De Leeuw. Kosten voor
deelname: gratis.
Info en aanmelding: Agaath van
Loon, 06-82418161 of Marieke Heuvelhorst, 06-13640249
Expositie in Griftsteede
Wim Schot tekent Utrechtse bomen,
meestal eerst op locatie in de stad
of omgeving, daarna werkt hij ze uit
in zijn atelier. Hij tekent vanuit de
waarneming, maar een tekening is
voor hem pas af als er iets magisch
in is geslopen. De tekeningen zijn
van dinsdag 30 januari t/m zondag
18 maart te zien in de hal van Griftsteede.

fotografie
Sam Jongerius sj
Wendeline van den Nagel wvdn
Karin Vlugter kv
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.
drukwerk
LibertasPascal, Utrecht
oplage
5800 exemplaren
info@votulastkrant.nl
www.votulastkrant.nl
www.facebook.com/votulastkrant

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

COLOFON

In de gemeenschappelijke keuken/
huiskamer zitten Lotte en Nathalie
net aan de soep. Lotte woont er
inmiddels bijna vijf jaar en Nathalie twee jaar. Waar de keukentafel
vandaan komt weten ze eigenlijk
niet, die is van het huis. Het is een
uitschuiftafel, zodat je er met veel
mensen omheen kunt zitten. “Toen
ik hier kwam wonen plakte hij altijd,”
vertelt Nathalie. “Ik vond het zo
vies… Toen heeft Frouke hem gelakt
en nu plakt hij niet meer.”

foto wvdn

Ook zo benieuwd hoe het er in een studentenhuis aan toe gaat? Dit
jaar schuift de redactie zes keer aan tafel aan in een studentenhuis
in de wijk. Dit keer in de keuken van de Johannes de Bekastraat 67.

NG O P E E
TI

foto gv

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 28 februari 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

Foodsharingkast / ruilkast in
Buurthuis de Leeuw
Heb je thuis eten of spullen liggen
waar je niks mee doet (gekregen, uit
kerstpakket, of miskoop)? Doneer
het aan de kast! Of kom er iets
uitzoeken.

HUISBAAS

ME
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