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Achter de zelfgemaakte tralies

Wat doet een tbs-kliniek midden in een woonwijk? Die vraagt wordt
regelmatig gesteld aan de Van der Hoeven Kliniek, zeker nu de
bebouwing rond de Willem Dreeslaan steeds dichterbij komt. Op de
open dag van TBS Nederland op 17 maart, kregen bezoekers antwoorden en een rondleiding.

geen vakantiepark
In de kliniek wordt zo open mogelijk gewerkt. Het complex is rond
een binnentuin gebouwd, met veel

“’Het lijkt hier wel
Center Parcs,’
horen we vaak van
bezoekers.”

lichte kleuren en veel glas. “’Het
lijkt hier wel Center Parcs,’ horen
we vaak van bezoekers,” zegt medewerker Marjolein Ausems. “Maar
ondertussen zitten patiënten 24
uur per dag opgesloten en moeten
ze aan allerlei regels voldoen.”
Ook de activiteiten die patiënten
kunnen doen, zijn niet voor de
lol. Het complex heeft een grote
sportzaal met klimmuur, een zaal
voor vechtsporten en zelfs een
zwembad met sauna. Maar sport
is niet zomaar een vrijetijdsbesteding, zegt sportdocent Erik
Timmerman. “Andere doelen zijn
belangrijker: samenwerken, ver-

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.
Dory
donderdag 19 april, Willem van Noortplein, 15:30
Jarenlang lagen hier verse bankbiljetten opgeslagen, even zat hier
een kiosk, maar nu staat Dory hier.
Van woensdag tot zondag begint ze
de dag met het snijden van verse
frieten, en dan gooit ze haar luik
open.
Toen deze aanpakker, die als pro-

jectmanager op vakbeurzen werkte,
boventallig werd verklaard, dacht
ze: “Ik moet het NU doen!” ‘Friet &
Visje’ werd geboren en Dory voelt
zich sindsdien als een vis in het water op het Willem van Noortplein.
Eten is de grote hobby van Dory.
Koken, bakken, lekker proeven,

trouwen, agressieregulatie, emoties
leren controleren, zelfbeheersing,
omgaan met fysiek contact, verantwoordelijkheid nemen. Ik zou me
niet direct door nieuwe patiënten
op de klimmuur laten zekeren,
maar na een tijdje kan dat meestal
prima.”
Arbeidsethos
Kunstvakken dragen ook bij aan
het behandelplan. Beeldhouwen,
schilderen, toneel, yoga; alles is
mogelijk. Het bandje van drie
patiënten en hun muziekleraar is
al van verre hoorbaar. “Ben je 50
jaar geweest, nou, dan wordt het

maar vooral ook: kletsen over eten!
Bij de verse friet komt hier verse vis.
Gecertificeerd gevangen, dagverse
kabeljauw in een beslagje. Voor
je neus gebakken, met een goed
gesprek als bonus.
De dochter van Sis Bakery waait
aan voor een praatje en een visje,
een bruingebrande dude in shorts
op een skatebord zeilt langs… het
leven is goed in Votulast!
Zonder poespas op social media
lopen de zaken hier al heel aardig.
“Votulasters zijn nieuwsgierig,” zegt
Dory. “Ze fietsen langs, bestellen
een visje, vertellen het door aan
hun buren en komen terug.” Dat
vindt ze echt “de kroon op haar
werk!”

leven feest,” zingt de zanger. In
de houtwerkplaats valt vooral de
professionaliteit op. De werkplaats
is een bedrijf binnen een bedrijf,
met leveranciers en klanten uit
Utrecht. Een bestelling kinderzitjes
voor een kinderdagverblijf staat al
klaar. In de werkplaatsen doen de
patiënten arbeidsethos op: op tijd
komen, deadlines halen, veilig en
verantwoordelijk werken - hopelijk
met diploma als resultaat.
Meer doen voor de wijk
De Van der Hoeven Kliniek is al
sinds 1955 aan de Willem Drees
laan gevestigd. In die tijd kwam de

Stiekem droomt
ze soms van een
keten, want het
concept leent zich
voor uitbreiding.
Op zondag staat
er vaak een rij.
Om de hongerige gasten vlot te
bedienen springt
vriend Richard bij
en bakt hij de vis en
de frieten.
Geen concessies
aan kwaliteit, de
vis komt vers uit de
pan en zijn jasje is
knapperig. Zoals het
hoort! wvdn

bebouwing steeds dichterbij. Is dat
niet gevaarlijk? “Nee,” zegt Ausems,
“Het biedt juist veel voordelen. Alles is dichtbij en patiënten kunnen
daardoor op den duur makkelijker
(begeleid) naar sportclubjes, werk
of supermarkt.” Josee Bos voegt
toe: “We willen graag meer doen
voor de wijk. Misschien kunnen we
bijvoorbeeld met onze patiënten de
groenruimte in de wijk beheren.”
Bovendien is de beveiliging hoog,
bijvoorbeeld door het extreem
sterke glas en de tralies die overal
voor zitten – overigens door patiënten zelf gemaakt in de metaalwerkplaats. ad

foto wvdn

foto wvdn

Het is niet makkelijk om de Van der
Hoeven Kliniek uit te komen, maar
ook niet om binnen te komen, blijkt
op de open dag. Telefoons moeten
in kluisjes, tassen gecheckt, bezoekers door detectiepoortjes. Niet gek,
als je bedenkt dat in de kliniek 110
patiënten verblijven met een heftige
achtergrond. Tbs – terbeschikkingstelling - is een maatregel die een
rechter kan opleggen aan mensen
die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Deze
mensen hebben psychiatrische
problemen en pleegden een ernstig
misdrijf.
In de kliniek moeten de risico’s dat
mensen een nieuw delict plegen
worden weggenomen, zegt locatiemanager Josee Bos. “We maken
iemand niet beter. Mensen hoeven
ook geen modelburger te worden,
maar de risicofactoren moeten zo
laag mogelijk worden.” Dat gaat
niet zomaar. Gemiddeld blijven
patiënten er acht jaar en duurt het
wel twee jaar voordat iemand op
begeleid verlof mag, na twee jaar
gevolgd door onbegeleid verlof.

De Torteltuin viert jubileumfeest
De Torteltuin is al 25 jaar de leukste speeltuin voor de allerkleinsten, en
beheerder Jannie Wemmenhove draagt daar al tien jaar haar steentje aan
bij. Een dubbel jubileum dus, wat in april met een drukbezocht feest werd
gevierd. Vooral Jannie werd door niemand minder dan burgemeester Jan
van Zanen in het zonnetje gezet. Het bestuur van de speeltuin blikt echter
niet alleen terug, maar vooral vooruit.

foto kv

Door de jaren heen

De tuin van… mitros
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.
Wie komende weken door het hek
gluurt bij de Verenigingsdwarsstraat
kan hem niet missen: een grote sierkers, vol roze in bloei, behangen met
schommels en klimtuig. De boom
is het centrale middelpunt van een
omheinde tuin tussen de woningen
van de Verenigingstraat en de flat
aan de Goeman Borgesiuslaan.
Maar van wie is die tuin eigenlijk?
“De tuin is van woningcorporatie Mitros die ook eigenaar van de flat is,”
vertelt Renate Nell die in een woning aan de Verenigingstraat woont.
Haar tuin grenst net als die van een
aantal buren aan de gemeenschappelijke tuin. “De tuin is afgesloten,
maar aangrenzende bewoners
mogen er ook gebruik van maken.”
Hierdoor is een bijzondere situatie

Nieuwe

redacteur

gezocht!
v o t u l a s t. n l

ontstaan. “Iedereen heeft zijn eigen
tuin, die overgaat in de gezamenlijke
tuin.” Nu het weer mooier wordt,
wordt er weer regelmatig op vrijdag
geborreld en samen gegeten.
Zwembadjes en barbecues

De bewoners van de flat kijken vanaf
hun balkon in de tuin en kunnen
vanaf die plek het langste genieten
van de avondzon. Anders dan de
bewoners van de Verenigingstraat
moeten zij wat meer moeite doen
om in de tuin te komen, ze moeten
eerst om de flat heen lopen. Maar
dat is geen probleem, kinderen
weten de weg naar de tuin wel te
vinden. “Zomers worden er kinderfeestjes gegeven, de barbecues naar
beneden getild en met warm weer
de tuinslang naar buiten gehangen
om de zwembadjes te vullen.”
Fijne speelplek

De tuin is vooral een fijne speelplek voor kinderen. Tussen de vier
blokken bamboe is, verstopt aan
het oog, door kinderen een hutje
gebouwd. Renate: “En in de boom
bespreken ze regelmatig hun plannetjes.”
Mitros onderhoudt het groen in de
tuin. De bewoners van de Verenigingstraat ruimen het zwerfafval
op. “De tuin verbindt enorm,” zegt
Renate, zittend op haar favoriete
plek in de tuin: het bankje bij de
kersenboom. tvdb

Er zijn zeker dingen veranderd sinds
de opening in 1993: de ooit mobiele keet is nu vast, en er kwam
een betaalde kracht de vrijwillligers
versterken. Cathelijn: “Maar als ik kijk
naar de foto’s door de jaren heen
(er is een fototentoonstelling in de
Torteltuin met oude foto’s, red.) zie
ik dat vooral heel veel hetzelfde is
gebleven: de behoefte van kinderen
om buiten te spelen in een veilige
uitdagende speelomgeving - en van

ketelhuis 1976

ouders om elkaar te ontmoeten - is
niet veranderd.”
Binnenruimte

Er zijn wel dingen die het bestuur
gaat aanpakken. De eerste grote
verandering moet het liefst dit najaar
al gerealiseerd worden: een grotere
binnenruimte. “Het klinkt raar, de
binnenruimte vergroten, juist om
het buitenspelen beter te faciliteren.
Maar als het slecht weer is komen
de mensen vaak maar kort. Dat ligt
niet aan de kinderen: die hebben het
niet zo snel koud, die rennen en spelen wel. Maar de ouders, dié zijn het
dan gauw zat. Aangezien we van ons
voortbestaan ook afhankelijk zijn van
de omzet van Jannies winkeltje, is dat
nu in koude en natte maanden haast
niet te doen qua inkomsten. Met de
komst van bijvoorbeeld een mooie
glazen serre, zal dit zeker verbeteren.”
mooie plannen

Het tweede punt is de aanpak van de
buitenruimte; dit plan zal waarschijn-

foto wvdn

Het bezoek van de burgemeester
werd voor Jannie zorgvuldig geheim
gehouden. Bestuursvoorzitter Cathelijn: “Jannie ging natuurlijk raden,
maar het is gelukt om onze mond
te houden. Ze was enorm ontroerd
en verrast door de komst van de
burgemeester.” Er is ook aandacht
vanuit de landelijke media: Jannie zal
in mei in een uitzending van het EOprogramma ‘Van Harte’ te zien zijn.
(woensdag 9 mei 17.55 op NPO 2,
red.)

lijk over meerdere jaren moeten
worden uitgevoerd in verband met
de kosten. “We hebben een landschapsarchitect - die gespecialiseerd
is in speelplekken - een plan laten
maken om de speeltuinoppervlakte
zo optimaal mogelijk te benutten.
Door natuurlijke scheidingen met

bijvoorbeeld wilgentenen te ontwerpen, kunnen verschillende leeftijdsgroepen veilig en met plezier naast
elkaar spelen. Denk aan de kinderen
die net leren lopen versus de kinderen die net hebben ontdekt hoe
hard je wel niet met een loopfietsje
rond kunt racen: daar komen nog

Gooi niet weg maar neem
mee naar het Repair Café

Iedere tweede zaterdagmiddag van de maand wordt in Buurthuis de
Leeuw gerepareerd: kleding, apparatuur en fietsen worden door experts
onder handen genomen.
Als om één uur de vrijwilligers achter de tafels plaatsnemen, staan de eerste gasten al te wachten. Na aangegeven te hebben waarmee ze komen,
krijgen ze ieder een nummertje van William, de gastheer. Zijn vrouw heeft
voor het Repair Café drie dozen vol lekkers gebakken want, zegt William,
“Je moet wel zorgen dat het gezellig is en dat de mensen terugkomen.”
Roel staat aan een tafel met een cdspeler. Niet voor hemzelf, maar voor
zijn ouders die graag naar muziek

luisteren maar niet met streaming
en andere nieuwe media kunnen
omgaan. De speler komt van zolder
en heeft nu kuren. “Ik heb er geen

toen en Nu

verstand van,” zegt Roel meteen.
Marc en Peter zitten er klaar voor.
Marc heeft vroeger apparatuur ontworpen en gebouwd en was reparateur van beroep. Peter komt meekijken vanuit Amersfoort. De koppen
worden bij elkaar gestoken, er wordt
druk gespeculeerd en geknikt over
de mogelijke oorzaak. Als de kap er
af gaat neemt Peter het over. Roel
wacht geduldig af.
Vooral bij de elektronica is het druk
vandaag. Geluidsapparatuur, koffiemachines, een broodrooster. “Die
nieuwe dingen zijn bijna niet meer
te doen,” vertelt William. Medewerkers van Repair Café leren ook bij:
een vrijwilliger van Noordoost gaf
een les ‘Senseo repareren’, nadat hij
er zelf al zo’n twintig uit elkaar had
gehaald om de techniek te doorgronden.
Buurtpraatje

Midden in het zaaltje staat een
rij stoelen voor de wachtenden.
Onbedoeld misschien ontstaat hier
een trefpunt voor buurtbewoners,
en er worden mooie gesprekken
gevoerd. Ook boven de reparaties
vinden drukke uitwisselingen plaats,

wel eens ongelukjes van, net zoals bij
de schommels. Bovendien ligt de babyhoek nu ook niet op een optimale Wat doen die letters op de gevel? Zat hier vroeger niet een winkel? Dat
plek: er komt pas laat zon en het is
kantoorpand lijkt wel een fabriek! Wat een raar huis is dat eigenlijk…
daardoor fris.” fk
Dit jaar gaat de redactie op zoek naar de vorige functie(s) van panden
en huizen in Votulast. Dit keer: Het Ketelhuis / De Voorziening aan
Stieltjesstraat 76.
De Torteltuin is altijd op zoek naar
vrijwilligers! www.torteltuin.nl
In 1923 verrees er een gebouw aan
bouwd in de stijl van de Amsterdamde Weerdsingel O.Z. 99 (vanaf 1982
se School. De strakke achtergevel en
is dit Stieltjesstraat 76) dat beter
zijgevels zijn sterk beïnvloed door de
bekend werd als het Ketelhuis. Het
Nieuwe Zakelijkheid. Kenmerkend
is alleen niet duidelijk of het die
zijn de strakke geometrische figuren
functie ooit heeft gehad. In 1926
in het metselwerk.
werd het in ieder geval geopend als
kantoorpand van de Gemeentelijke
verkrotting
Voorzieningsdienst (waaronder de
De Sociale Dienst heeft ook nog in
Gemeentereiniging; het gebouw
het gebouw gezeten, en in de Tweebevindt zich op het voormalige
de Wereldoorlog deed het dienst als
Vaaltterrein).
gaarkeuken. Nadat de Voorzieningsdienst het pand had verlaten kwam
er een jongerencentrum in. Toen dat
amsterdamse school
door wangedrag werd gesloten viel
De voorgevel van het pand met z’n
het gebouw ten prooi aan brandronde vormen en metselwerk is ge-

stichting en verkrotting, ook werd
het gekraakt. Halverwege de jaren
’90 kreeg het Ketelhuis de status
gemeentelijk monument.
huidige bestemming

Uiteindelijk verkocht de gemeente
het gebouw voor een symbolisch
bedrag aan Stichting ROM, deze
nam het initiatief om het op te
knappen en het de bestemming
van bedrijfsverzamelgebouw te
geven. De restauratie werd, naar
een ontwerp van Kapriool Architecten, uitgevoerd door de BouwMaat.
In De Voorziening, zoals het vanaf
toen heet, zitten een kleine twintig
bedrijven, waaronder architecten,
grafische vormgevers en journalisten. gjvz

De Voorziening 2018
Langs de Talmalaan is vanuit het Bewonersplatform een omheinde hondenspeelweide gerealiseerd. Nu is het nog wachten op de beloofde invulling
zoals autobanden, rioolbuizen, boomstammen… en de honden natuurlijk.

waarom het ene merk wel en het
andere niet duurzaam is, welke
oplossingen al geprobeerd zijn, maar
ook persoonlijkere zaken. Het is
gezellig en druk. Iedereen neemt de
wachttijd voor lief.
Verwachte levensduur

“Negen van de tien apparaten zijn
te oud om terug te kunnen naar de
leverancier, maar we maken mensen ook wel attent op hun rechten,”
aldus William. Veel mensen weten

niet dat ze na het verstrijken van de
garantie beroep kunnen doen op de
redelijkerwijs te verwachten levensduur van een apparaat. Ook na de
twee jaar op het garantiebewijs kan
je er mee terug gaan. Maar na tien
jaar ben je echt aangewezen op
jezelf. En op het Repair Café. nvd

Heb je verstand van electronica?
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte
welkom!

elke dag geopend vanaf 10:00 uur
- maandag gesloten -

Wijn op het plein

voTulastladder

In de ladder staan wijkactiviteiten
die in mei plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt eind
juni. Organiseert u in juli, augustus
of september een buurtactiviteit?
Laat het ons vóór 6 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

“Leuk om wijn écht te proeven, zonder Netflix,”
en: “Verrassend om te merken wat het effect is
van hapjes op de smaak van de wijn.” Het zijn
opmerkingen van deelnemers aan de wijnproeverij
bij Q-Vignes, de nieuwe wijnhandel op het Willem
van Noortplein.

De uitleg bij de wijnen wordt gegeven door Register
Vinoloog van de Wijnacademie Angélique Chamboné.
Inderdaad: een bekende naam in de wijk. Chamboné
werd geboren op de Melis Stokestraat en groeide op
aan de Willem Arntzkade. Haar moeder maakte zich
sterk voor de beelden die daar in de groenstrook geplaatst zijn. “Toen ik hoorde dat er hier een wijnhandel
kwam heb ik meteen contact opgenomen. En zo werd
het idee voor een wijnproeverij geboren.”

Voorleescamping op vrijdag 18
mei van 16:00 tot 18:00 uur
De Voorleescamping is een bijzondere voorlees-, vertel-, en schrijfactiviteit voor alle kinderen van 2
tot 12 jaar. De camping bestaat uit
een heleboel voorleestenten waar
de kinderen in kunnen kruipen om
zich voor te laten lezen door ouders, jongeren, studenten, schrijvers,
vertellers, opa’s/oma’s etc. Met ook
andere activiteiten zoals doorschrijfverhaal, letterspeurtocht, poëzie,
boekwinkeltje en nog veel meer.
Majoor Bosshardt plantsoen (achter
bibliotheek Tuinwijk).

Proeven is serious business

Eigenaar Jan Giesbers nam drieënhalf jaar geleden QVignes over. De zaak zat toen met één vestiging in De
Bilt. Giesbers wilde graag uitbreiden richting Utrecht en
toen die kans kwam, greep hij deze direct. Inmiddels
is Tjeerd Dijkstra, de oprichter van Q-Vignes, terug van
een buitenlandreis en samen zwaaien ze de scepter
over de twee zaken. Q-Vignes importeert wijnen van
kleinschalige Europese wijnboeren. Er gaat nogal wat
tijd zitten in het kennismaken met wijnhuizen. “Proeven is serious business. Maar dat moet ook, want wij
geloven in echte smaak die voortkomt uit het unieke
van de wijngaard, druifvariëteit, bodem en klimaat.”

De deelnemers doen een proefje waaruit blijkt dat
een groot deel van proeven via de neus gaat. “Doe
dus geen zware parfum op als je wijn gaat proeven,”
waarschuwt Chamboné. De deelnemers leren ruiken,
kijken en proeven. En hoe omschrijf je een smaak?
“Perzikvruchtenyoghurt,” proeft deelnemer Anne bij
een witte wijn.

Er worden verschillende hapjes geserveerd: wat doet
een romig kaasje met de smaak van de wijn? Of een
paté?
nEUS

Eén keer per jaar gaat Giesbers met zijn hele team
naar Duitsland waar hij op ProWein, de grootste wijn

Aan de keukentafel
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 Schepenmakerssteeg 2, waar
maar liefst elf studenten wonen.

Kamerkoor Sjanton
zoekt sopranen
Heb je een geoefende zangstem?
Kom een keer langs en doe een
zangtest. Repetities op dinsdagavond in Tuindorp-Oost.
Zie www.sjanton.nl

ME

foto sj

alles raakt kwijt

De slang van een wasdroger hangt
tussen de bergen afwas door het
raampje naar buiten, de banken en
stoelen staan rondom een volle,
groezelige salontafel tussen het
witgoed gepropt. Deze tafel doet
tevens dienst als de keukentafel
van het huis. Op de tafel is een
bordspel gestift. “We hebben laatst
een drankspel op de tafel getekend: een soort ganzenbord, maar
dan met alcohol. Het is echt zó
lelijk geworden! De dobbelstenen
hangen daar aan het plafond.” Ruda
demonstreert hoe je de plastic bal
met dobbelstenen met een ingenieus systeem boven de tafel aan een
touwtje omlaag laat zakken. “Zo
raken ze niet kwijt, want werkelijk álles raakt hier kwijt.” Sterre:
“Die rode dobbelsteen is voor het
bordspel en de witte is voor ‘Wat
is de kans’: een studentenspel met
weddenschappen.”

Kerstboom aan het plafond

Je raakt niet snel uitgekeken in deze
multifunctionele ruimte; werkelijk
overal hangt of staat iets. Ruda:
“Alles zit hier aan de muur getaped:
bekertjes, rietjes en bierflesjes om
te atten, afstandsbedieningen, zelfgemaakte drankspelletjes...Kijk, we
hebben zelfs een kerstboom aan
het plafond hangen!” Er hangt inderdaad iets wat daarop lijkt, bruin
en stoffig. Sterre: “Hij hangt er al
twee jaar, maar niemand durft hem
er meer af te halen, want dan vallen
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Nummer 4 van 2018 verschijnt eind juni 2018.
Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 6 juni.
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
Florinda Kraaijeveld fk
Anouk van Veldhuizen avv
Marian Venemans mv
Gert-Jan van Zetten gjvz

N
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Willem van
Noortstraat 180
SISBAKERY.NL

alle naalden naar beneden. Maar
we maken heus wel eens schoon
hoor, al zou je dat nu niet zeggen.”
Ruda: “Op zondag is onze schoonmaakdag. Aangezien het nu vrijdag
is zitten we nu ook wel tegen het
randje van maximale smerigheid
aan, haha!” fk

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

eindredactie
Jacqueline van Eimeren
grafisch ontwerp
www.takeadetour.eu

Zinvol ouder worden! in Buurtcentrum De Leeuw
Ouder worden doet iedereen. Maar
wat is van waarde en wat geeft zin
in en aan het leven? In deze zingevingsbijeenkomsten komen allerhande levensvragen en thema’s aan
de orde die raken aan de actualiteit
en zorgen voor waardevolle ontmoetingen met leeftijdsgenoten. Er zijn
geen kosten verbonden aan deelname. Maandag 14 mei, 11 juni, 23 juli,
3 sept van 13.50 tot 16.00 uur. Aanmelden via info@zininutrecht.nu of
030-6626814, maar is niet verplicht.

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

De keuken, woonkamer en washok
zijn gecombineerd in één krappe
ruimte op de begane grond van
een enorm studentenhuis. Het
maakt deel uit van het voormalige
Rosaklooster, gekocht door de SSH.
Bewoonster Ruda: “We hebben hier
nog nooit met zijn elven gegeten,
maar wel met tien of negen. De
kunst is alleen om genoeg schone
borden en bestek te vinden!” Ruda
en Sterre wonen beiden nog maar
kort in het huis: drie maanden.
De oudste bewoner woont er al
bijna zeven jaar. Sterre: “Iedereen
accepteert de troep. Toen ik hier
pas kwam moest ik er heel erg aan
wennen dat het zo smerig was.
Maar nu zie ik het niet eens meer.”
Ruda lacht: “Het went.” Veel belangrijker vinden ze dat ze het heel
gezellig hebben en een superleuke
studententijd hebben met z’n allen.

NG O P E E
TI

foto kv

Het effect van hapjes

Straatspeeldag woensdag 13 juni
Van 14.00 tot 16.00 uur buiten
spelen op straat op de Nolenslaan.
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In
samenwerking met Brede School
beurs ter wereld, afspraken heeft met Staatslieden.
eigenaren van wijnhuizen. Dijkstra
Concert van twee koren in de
vertelt hierover: “Je moet een neus
hebben voor noviteiten en rariteiten; Josephkerk 24 juni
wij zoeken voor ons assortiment niet Zing, sing, syng! is de titel van een
de gebruikelijke wijnen.” mv
bijzonder concert van twee koren:
Kamerkoor Sjanton uit Utrecht en
Vox Humana uit Oslo. Zondag 24
juni om 16.00 uur in de Josephkerk
aan de Draaiweg. Een programma
met bekende en onbekende koormuziek uit Scandinavië, Nederland
en elders. Entree: voorverkoop €8/€7
(via website), aan de zaal €10/€9.

