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VEILIG VROLIJK VOTULAST
Votulast is een fijne wijk om in te wonen. Maar soms zie je dingen
die niet fijn zijn: talloze kleine metalen hulzen op straat, schimmige
contacten vlak voor je deur. Nu is niet iedere verdachte situatie dat
ook echt: de wachtende man op de hoek, kijkend op zijn telefoon,
kan ook Pokémons aan het vangen zijn.

softdrugs
Een jaar geleden hielden politie en
Toezicht en Handhaving een succesvolle actie rond drugsoverlast
in het Griftpark. Sindsdien lijkt het
in dat opzicht rustig in het park,
maar de politie hoort graag, eventueel anoniem, nieuwe signalen.
Ahmed wil daar een kleine nuance
bij aanbrengen: “Het gebruik van
softdrugs in het park wordt wel
getolereerd, op voorwaarde dat
mensen zich verder rustig gedragen. Ook hier ligt de grens bij
overlast voor andere recreanten.”

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.
Olivia, Noah, Timo, Josine en Arash
Woensdag 13 juni, 17:30 uur, Pieter Nieuwlandstraat
De familie zit nog aan tafel als ik
aanschuif. Zonder vader Arash, en dat
is ook de reden dat ze Votulast gaan
verlaten. Arash werkt als cardioloog
in Tiel, maakt lange dagen en moet
dan ook nog een eind rijden naar
huis. Moeder Josine probeert de
kinderen hun bord te laten leegeten,

maar ze hebben veel te vertellen
over hun nieuwe huis. Olivia van
vier krijgt een tent in haar kamer
met roze muur, Timo van zeven
heeft straks alle ruimte voor zijn
legoprojecten in een kamer met een
rode muur en Noah - die al bijna
tien is - kan rustig lezen in al zijn

HANDEL
Zorgwekkender is de handel vanuit
auto’s in harddrugs. Deze deals
gaan zo snel dat het nauwelijks
tot je doorgedrongen is als het al
voorbij is. Heeft het dan nog zin
om te melden?
“Als je een verdachte situatie
meldt, liefst met een kenteken, kan
de politie gegevens verzamelen om
uiteindelijk tot aanhouding over te
kunnen gaan. Het publiek is heel
belangrijk. Als er meer meldingen
zijn komt er ook meer surveillance.
En een kenteken kan leiden tot
aanhouding elders in de stad.”

melden
Opvallend is dat in Votulast tot
vandaag geen wietplantages zijn
aangetroffen. “Misschien is de sociale controle groter, misschien leent
het soort bebouwing zich er niet
voor,” aldus Ahmed. Hij noemt enkele signalen: veel mensen die een
woning in- en uitgaan; afgeplakte
ramen; gesleep met vuilniszakken.
“Als er dergelijke meldingen komen
van bewoners kunnen wij met
woningbouw en energieleverancier
vrij snel tot actie overgaan en de
plantage oprollen.”

Donald Duckies in een kamer met
een groene muur. En dan hebben
ze ook nog een speelkamer met een
gele muur, en een supergrote tuin!
Moeder Josine zegde haar baan op
om de verbouwing en de verhuizing
in goede banen te kunnen leiden.
Dat is alles bij elkaar een fulltime
baan.
De kinderen hebben de nieuwe
school al bezocht en wilden daar
meteen blijven. Noah heeft daar al
kinderen ontdekt met wie hij zeker
vrienden gaat worden!
Terwijl Timo een lied voor me speelt
op zijn P-bone - een knalrode plastic
trombone - vertelt moeder Josine dat
alle hobby’s van de kinderen moeiteloos verplaatst kunnen worden naar

Tiel. Behalve dan
de klimvereniging
waar Noah op zit.
Die is er helaas
niet in Tiel…Olivia
zingt nog even het
welkomstlied dat
ze elke morgen
zingen in haar kleutergroep op de Dr.
Bosschool, en dan
komt vader Arash
binnen. Hij wordt
flink geknuffeld door
alle kinderen en dan
is het tijd voor de
foto. Dag allemaal,
veel geluk in Tiel!
wvdn

Bij het tegengaan van drugsgebruik
en -handel door de politie hebben
bewoners dus een belangrijke rol.
“Een bericht of melding kan worden achtergelaten op de website
van de politie. Ook een telefonische
melding kan altijd anoniem, en
zelfs een papiertje achterlaten aan
de balie van Paardenveld is een
echte melding.” nvd

foto sj

Lachgas
Hoe is het nu eigenlijk gesteld met
drugs in Votulast? Wijkagent Ahmed
Rahmouni: “De kleine flesjes zijn
lachgaspatronen. Al enige tijd vindt
door de hele stad veelvuldig gebruik
van lachgas plaats. Je krijgt er een
korte kick van enkele seconden
van door het in te ademen met
een ballonnetje. Mensen gooien de
lege patronen op straat. Wettelijk
valt lachgas niet onder drugs maar
onder de Warenwet, en het gebruik
is niet strafbaar. Maar het op straat
gooien wel, en lawaaioverlast of
rijdend in een auto gebruiken ook.
Dat mag zeker worden gemeld.”
Ahmed geeft ook nog een zakgeldtip: “Als je de aluminium hulzen verzamelt kan je er geld voor krijgen.”
(ter info: 18 cent per kilo, red.)

“Als je de aluminium
hulzen verzamelt
kan je er geld voor
krijgen.”

foto wvdn

Toch komen drugshandel en gebruik
op straat hier voor. We wonen in
de eerste ring rond de binnenstad,
waar de overlast veel groter is. Maar
de rustige plekken daar vlak buiten
nodigen uit tot onbespiede handel.
Votulast heeft veel oplettende wijkbewoners, en dat kan handelaars
en gebruikers afschrikken wanneer
de politie daar actie op blijft ondernemen. Als inwoner heb je dus wel
degelijk invloed op de veiligheid
van de eigen wijk.

toen en Nu

Z(w)ingen bij Zumba!
Elke woensdagavond waant Buurtcentrum De Leeuw zich in Zuid-Amerikaanse sferen. De vrouwen van Braziliaans koor Zumba! oefenen dan
hun samba’s, bossa’s en andere volksmuziek. Hun kwaliteiten zijn zelfs in
Brazilië opgevallen: ze zijn uitgenodigd om daar in oktober op te treden.
Door de open deur waait een
briesje, de zon valt nog net naar
binnen. Er klinken exotische Portugese liederen. Meerstemmig en
warm. Piano en gitaar begeleiden.
Als je je ogen sluit, waan je je echt
even in Brazilië. Tot de vriendelijke
aanwijzingen van dirigent Vita Pagie
(“Heel mooi, maar het kan nog ietsje
strakker”) je weer terugbrengen naar
Buurtcentrum De Leeuw.
Dat even opgaan in de muziek is
precies de bedoeling van het koor,
zegt koorlid Lea van Eijsden. “We
staan niet netjes en stijf, maar proberen juist met gevoel, liefst zonder
bladmuziek, te zingen. De muziek
gaat ook gelijk in je lijf zitten; ik kan
niet stil blijven staan als ik zing.”

foto kv

Vrolijk, swingend, zwoel

De tuin van… boven
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.

serene rust

“De tuin is 11 jaar geleden
aangelegd door Copijn
en rust op het dak
van het winkelcomplex eronder,”
vertelt Ward Visser die namens
de Vereniging
van Eigenaren
van het complex
De Boventuinen
aanspreekpunt is.
De tuin wordt volledig omsloten door de
aangrenzende 62 woningen en is alleen toegankelijk voor de
bewoners. Hun tuinen grenzen direct
en zonder schuttingen aan de binnentuin. De tuin is een afwisseling
van gazon, bestrating met bankjes en
weelderig kleurige borders. Ondanks
zijn centrale ligging is het er sereen
rustig. Als bezoeker vergeet je gewoon dat je meerdere meters boven

het maaiveld staat. “Voor de aanleg
is 40 cm aarde opgebracht met
daaronder een 15 cm dikke laag van
worteldoek, bitumen en piepschuim.
Daarna komt pas het beton.”
tropisch

Bewoonster Marit Vaandrager: “Na
de oplevering hebben we met de
kinderen regenwormen uit onze
volkstuin gestoken en ritueel verspreid in de nieuwe boventuin om
het bodemleven op gang te brengen.” Wanneer het te droog is,
gaan ’s avonds na elf uur
de beregeningssproeiers aan. Marit: “Dat
geeft een typisch
geluid, dat me
doet denken aan
de tropen.”

korenfestival

In oktober gaat de groep naar Brazilië. Zumba! zong enkele nummers
voor het Braziliaanse koor dat Ne-

Ouders met jonge kinderen, hardlopers, studenten die proberen wat zon
te vangen: op mooie dagen wordt het Griftpark intensief gebruikt. Ook
de bootcampers zijn een bekend verschijnsel: met name de heuvel is
populair voor een stevige workout voor de beenspieren. Om het gezellig te
houden in het park én klachten voor te zijn, hebben zeven grote Utrechtse
buitensportaanbieders gezamenlijk een gedragscode opgesteld. Doel: dat
iedereen groepstrainingen kan blijven geven in Utrechtse parken zonder
overlast te veroorzaken voor andere parkbezoekers en omwonenden.

derland enige tijd geleden aandeed.
Zij vonden het heel bijzonder dat
Nederlandse mensen hun muziek
zo mooi zongen en vroegen hen
naar een korenfestival in Brazilië te
komen.

Erg speciaal natuurlijk, om daar
met een groep naartoe te gaan. Dat
groepsgevoel is een belangrijk aspect van het koor, zegt Janneke. “We
hebben vooral veel plezier in het
samen ontdekken en samen zingen.
Ik word er erg vrolijk van.” ad

Ook zin gekregen om te zingen? Het
koor kan altijd nieuwe zangeressen
gebruiken.
www.braziliaans-koor-zumba.nl

Op 13 juni vond in de deels voor verkeer afgezette Nolenslaan de XXL Buitenspeeldag Staatsliedenbuurt plaats. De kinderen hadden XXL lol en er was ook een XXL aantal kinderen en hun
ouders op het evenement afgekomen. Je kon er onder andere voetballen in een opblaasbare
arena en hoge verhuisdozentorens stapelen met gymdocent Martin. Maar één van de toppers
was toch wel het ouderwetse touwtjespringen. “Zoveel te doen hier en dan pakken ze het
springtouw,” verzuchtte een moeder, “die hebben we thuis toch ook?” Ja, maar thuis kan je
natuurlijk niet zomaar de straat op springen…

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: de Antonius Matthaeuslaan 1.

Mom Moves is een van de aangesloten sportaanbieders die de gedragscode onderschrijven. Wendy: “In het
Vondelpark liep het uit de hand met
de trainingen. Trainers gingen daar
haast een eigen sportschool in het
park inrichten: stukken afzetten met
lintjes, muziek mee. Dat wilden we
vóór zijn in Utrecht. Voor mij zorgt
de gedragscode eigenlijk niet voor
aanpassingen in mijn trainingen.
Maar ik ben me wel bewuster geworden van bepaalde dingen. Zoals
het feit dat een groep best intimiderend kan zijn voor voorbijgangers,
met name als je een training geeft

beurt aan een filiaal van Muziek
Staffhorst, wat te zien is op de foto
van rond 1975.
huisarts

Aan het eind van de jaren ’20 van
de vorige eeuw werd het gedeelte
van Tuinwijk rondom de Antonius
Matthaeuslaan gebouwd. Op de
oudste foto (die net als de andere
foto afkomstig is uit het Utrechts
Archief) zien we de waarschijnlijk
eerste functie van het pand, want
de foto is van rond 1930.

De gemeente is blij dat de parken bij
minder weer ook goed gebruikt worden, mede dankzij de bootcampers.
Voor het geven van een bootcamp
is dan ook geen vergunning vereist,
iedereen is vrij om een activiteit te
starten in de buitenlucht. Inmiddels
worden er aardig wat trainingen in
het Griftpark gegeven. De sfeer is
echter prima onder de sportaanbieders, vertelt Wendy Bosman van
Mom Moves. Ze richt zich met haar
trainingen speciaal op zwangere
vrouwen en (net bevallen) moeders.
“Er is genoeg voor iedereen.”
intimiderend

uitzicht

Een bijzondere
tuin dus, met voor
de bewoners vanaf
een van de galerijen ook
nog eens fantastisch uitzicht
op Utrecht. Met aan de ene zijde
aan de horizon de Dom, watertoren
en Molen Rijn en Zon en aan de
andere kant hoge gebouwen van
onder andere het stadskantoor en de
Rabobank. Wie wil genieten van uitzicht en tuin zal toch eerst bevriend
moeten worden met de ‘mensen van
boven de Jumbo’. tvdb

1930

Griftpark: geen
Vondelpark toestanden

foto wvdn

Wie bij de Jumbo aan de Draaiweg
de Molenwerfhof in loopt, laat de
drukte achter zich onder de enorme
bomen die hier in het hofje groeien.
Wat echter maar weinig mensen
weten is dat er vlak naast een tuin
op hoogte ligt. Op zo’n vijf meter
hoogte wel te verstaan en ingesloten
door de woningen van De Boventuinen; het woon/winkelcomplex op de
hoek Draaiweg/Merelstraat.

Braziliaans koor Zumba! Canto do
Brasil zingt, zoals de naam al zegt,
Braziliaanse liedjes. Van samba tot
ciranda, van bossa nova tot baião.
Soms vrolijk en swingend, soms juist

ingetogen en gedragen, dan weer
zwoel.
Het koor bestaat momenteel uit zestien Nederlandse vrouwen, die bijna
allemaal een voorliefde voor Brazilië
hebben. Sommige hebben er gewoond, andere zijn er vaak op reis
geweest, één lid geeft Portugese les.
Lea heeft er ook een tijd gewoond.
“Ik ben nog steeds erg gegrepen
door Brazilië; door de emoties, de
passie, de muziek, de mensen.”
Die Braziliaanse beleving probeert
het koor door te geven, wat niet
altijd makkelijk is. “In Nederlandse
muziek zit het accent vaak op de
eerste tel, in Brazilië zit die er net
voor of net na,” zegt Zumba!-lid
Janneke Boone. “We worden nu
helemaal gedrild door onze dirigent
om een goede swing te krijgen.”

Rijwielhandel

In het pand zat een rijwielhandel
annex fietsenstalling. Links in de

1975
24 mei jl. was er een Raadsinformatiebijeenkomst over de Verkenning Verkeersroute Votulast. Bewoners werden (weer) uitgenodigd om mee te praten en hun mening te geven over het onderzoek. Gaat er na al dat overleg,
onderzoek en inspraak ook nog wat gebeuren?

vlakbij een pad. Daarom let ik er nu
extra op dat ik daar aandacht voor
heb, en dat mensen met een prettig
gevoel kunnen passeren.”
afspraken

“Er zijn trainers die een hard stemgeluid hebben, en als zij met mooi
weer instructies geven, kunnen direct
omwonenden daar ook hinder van
ondervinden: de ramen staan dan
vaak open. Ook dat is iets waarvan je

je goed bewust moet zijn als je bezig
bent in het Griftpark. We hebben verder afgesproken dat de sportveldjes
en speeltuintjes voor kinderen zijn en
wat overblijft voor ons. En we dragen
uit dat we zorgvuldig met de natuur
omgaan: geen zware kettingen om
bomen leggen en daaraan gaan hangen bijvoorbeeld. Fijn dat we dit als
concullega’s zo goed samen hebben
kunnen afspreken!” fk

deuropening is het meest aannemelijk dat we daar de fietsenmaker
zien. Boven de ingang prijkt een
reclame voor Eerekruis rijwielen,
waarvan de fabriek was gevestigd
aan de Bemuurde Weerd W.Z., net
buiten onze wijk.
staffhorst

Nog lang bleef het pand een
winkelfunctie hebben. In de jaren
‘50/’60 zat Witteveen huishoudelijke
artikelen erin. Daarna was het de

Intussen wordt het pand aan de Antonius Matthaeuslaan al jarenlang
gebruikt door Huisartsenpraktijk
Tuinwijk. Sinds eind vorig jaar is de
naam Staffhorst weer terug in onze
wijk, als Staffhorst Vinyl aan het Willem van Noortplein. Meer hierover
was te lezen in een eerdere editie
van de Votulastkrant van dit jaar.
gjvz

Uit je bubbel op de Buurtcamping
In het tweede weekend van de zomervakantie, van
20 tot en met 22 juli, wordt het Griftpark omgetoverd tot een echt kampeerterrein. Buurtbewoners
kunnen hier dan een weekend lang kamperen op De
Buurtcamping. Ontmoeten staat centraal: buurtbewoners kunnen elkaar op een andere manier leren
kennen tijdens het kamperen.
“Veel tijd en heel veel liefde,” gaat er in de organisatie
van de Buurtcamping zitten, vertelt campingbeheerder
Anne Rutten. “We hopen mensen uit hun eigen bubbel te halen, dus we proberen verschillende groepen
hier te krijgen. We zijn met allerlei organisaties in
gesprek om te zorgen dat er een leuke mix komt.” Ze
mikken op ongeveer 50 tenten, die opgezet worden
op de stukken gras in de speeltuin van Griftsteede.

Buurtborrel Staatslieden en Lauwerecht @ Hygge!
Op 30 augustus van 17.30 tot 19.30
uur, voor bewoners en ondernemers
uit de buurt.
Kom kennismaken onder het genot
van een drankje en hapje en deel
je vakantie-inspiratie. Ontmoet hier
Spoken Art Community, Bewonersplatform Staatslieden & Lauwerecht
en Wijk&co.

op kamp

Dit is de eerste keer dat De Buurtcamping in het
Griftpark plaatsvindt. Anne Rutten was vorig jaar ook
campingbeheerder: toen organiseerde ze met twee
anderen de buurtcamping in het Noordse Park. Kathelyn Spanjers deed dat in het Majellapark, en ook in
Park de Gagel was er een. Omdat het toch lastig blijkt
om genoeg vrijwilligers te vinden, is er dit jaar dus één
centrale camping.

Willem van Abcoudepleinfeest
Zaterdag 22 september is er weer
een feest op het Willem van Abcoudeplein. Zet het vast in je agenda!

samen

“Elkaar helpen de tent opzetten, even op elkaars
kinderen letten, met anderen de groenten voor het
avondeten snijden… het is een soort ‘op kamp’ gevoel,” vertelt Anne. “Officieel hebben we een handjevol vrijwilligers, maar in praktijk helpt iedereen,” zegt
Kathelyn. Wat zij het mooiste vond om te zien is dat
iedereen samenkwam en interesse had in elkaar.
De droom is om in de toekomst in elk park waar dat
nodig is een buurtcamping te organiseren, “uiteindelijk ook door bewoners uit de wijk die zeggen ‘hee
dit is gaaf, laten we dit met z’n allen gaan doen’. We
werken nu aan een meerjarenplan en hopen op een
meerjaren-subsidie.”

meedoen

Het is de bedoeling dat de camping vóór en dóór de
buurt wordt georganiseerd. Het projectteam bestaat
uit vier mensen die nu buurtbewoners mobiliseren
om hun bijdrage te leveren. Dus kun je timmeren of
ben je van de styling? Help dan donderdag 19 juli mee
met de opbouw. Kun je muziek maken? Meld je aan
voor een optreden! Ben je dol op spelletjes? Organiseer een spelletjesmiddag! Gewoon komen buurten
zonder te kamperen mag ook. Kun je bijvoorbeeld
heel goed barbecueën, neem dan wat worstjes mee

en kom zaterdag de 21e langs voor
de grootste buurt-bbq van de stad.
mv

Vrijwilligers en kinderen t/m 12 jaar
kamperen gratis.
En ben je zelf weg maar gun je
iemand anders een weekend
buurtcamping? Dan kun je ook een
campingplaats doneren!
Griftpark.debuurtcamping.nl

Aan de keukentafel

Het dakterras

Geen vrouwen

Het is een echte mannenwoning,
compleet met bierkrattorens op de
gang en het balkon. De heren van
Huize Valk zijn het er unaniem over
eens: in hun huis geen vrouwen.
Als huisgenootje dan. ”Ze zijn veel
slordiger,” zegt Maarten. ”Ben je wel
eens in vrouwenhuis geweest? Zo

Maandelijkse Eettafel de Leeuw
zoekt nieuwe vrijwilliger
Het kookteam zoekt een nieuwe
vrijwilliger ter versterking van de
eettafel. De eettafel is er van
september tot en met juni op elke
derde donderdag van de maand.
Er wordt gezamenlijk gegeten van
17.30-19.00 uur. Met voorbereiden
en opruimen is de tijdsinvestering
max. vier uur per maand, van 15.3019.30 uur.
Meer informatie bij Wies Kool, sociaal makelaar, wies.kool@wijkenco.nl,
06-10017966

smerig man,” vult Thijs aan. “We
hebben hier geen schoonmaakrooster nodig. Als iets vies is, dan maak
je het schoon,” zegt Douwe. Zelfs
de wc wordt volgens de mannen
goed geschrobd. “Daar verdient
deze Votulastkrant wel een ereplekje,” grijnst Maarten. “Op ooghoogte,
zodat iedereen het goed kan lezen,”
lacht Thijs. Maar Douwe pleit voor
een wijkkrant naast de pot. “Ik weet
niet hoe lang jij doet over pissen,
maar ik kan het dan niet uitlezen
hoor,” grinnikt hij.

de bedbank

Na een aantal verwoede draaipogingen, besluiten de jongens de
bedbank toch maar te keren. En dat
werkt: in een mum van tijd staat
het tweedehandsje van de Zweedse
meubelgigant op zolder. Zonder verdere kleer- of posterscheuren. avv

KOPIJ
Nummer 5 van 2018 verschijnt eind september
2018. Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 5 september.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

COLOFON

De échte Huize Valk (”Er is nog een
Huize Valk, verderop in de straat,
maar wij hadden de naam eerder,”
aldus Maarten) heeft vijf kamers,
een bescheiden keukentje en een
groot dakterras. ”Het is jammer

dat we geen gemeenschappelijke
ruimte hebben,” vindt Douwe. Bij
gebrek aan een woonkamer zitten
ze ‘s zomers vaak op het dakterras.
”Hier kunnen we heerlijk mensen
kijken. Je ziet de gekste types voorbij
komen,” grijnst Laurens. Ineens
zwaaien ze allemaal naar een man
die in zijn auto stapt. ”De buurman,”
verklaart Douwe. ”We kunnen het
goed met hem vinden. Soms klimmen we daarover heen en lopen
we zo naar zijn terras,” zegt Thijs,
wijzend naar de balustrade en het
platte dakje tussen de twee huizen.

Klapstoelconcerten op het Koekoeksplein
Nog 3 zondagen in de zomer:
8 juli, 26 augustus en 2 september
van 11.30 tot 12.30 uur.
Kijk voor meer info op
www.klapstoelconcerten.nl

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 Huize Valk, Valkstraat 2bis.

In het trappengat schuurt het frame
van een bedbank langs een indrukwekkende collectie posters van
halfnaakte vrouwen. “Kom op Lau, ik
houd ‘m niet meer!” roept één van
de huisgenoten die het logge ding
omhoog manoeuvreren. “Die hebben
ze gratis opgehaald,” vertelt Douwe
glunderend, terwijl hij toekijkt. Rats!
Een wulpse voorgevel op één van
de posters splijt door tussenkomst
van de bedbodem in tweeën. ”Hoe
moet-ie verder omhoog?” vraagt
Laurens zich af als de slaapbank op
de eerste verdieping staat. ”Draaien!”
klinkt een gesmoorde stem vanachter de nieuwe aanwinst.

voTulastladder

In de ladder staan wijkactiviteiten
die in juli, augustus of september
plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt eind september.
Organiseert u in oktober of november een buurtactiviteit? Laat het
ons vóór 5 september 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

