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Alle zakken verzamelen!
Het nieuwe inzamelen is een feit. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang: er worden putten gegraven waarin grote
betonnen bakken worden getakeld. Daarin worden ondergrondse
afvalcontainers geplaatst.

kritiek
Er kwam kritiek op de plannen:
gaan mensen hun afval nog scheiden als er dichtbij een restafvalcontainer staat? En de wijk is al zo
vol, waarom dan ook nog op elke
straathoek een afvalbak? En gaat
het niet stinken, en wat als er afval
naast de bak wordt geplaatst? Zou
na-scheiding een alternatief kunnen zijn?
actie
In de Vogelenbuurt werd een
actiecomité opgericht en Tuinwijk
volgde.

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.
Linda, dinsdag 18 september, 18:25, Jan van Galenstraat
Op 7 juni is Linda Voortman begonnen als wijkwethouder van de
wijken Noordoost en Zuidwest. Zo
meteen gaat ze officieel kennismaken met de wijkraad, maar eerst eet
ze nog even snel een pizza quattro
formaggi in een lokale snackbar/
pizzeria. Linda kent Utrecht goed,
ze woont alweer tien jaar in de

stad. Ook onze wijk is bekend terrein. Toen zij zelf nog in Groningen
studeerde en werkte, woonde haar
partner in de studentenflats op de
Van Lieflandlaan. Hij had geen fiets,
dus wandelden ze samen vaak door
Votulast om boodschappen te doen
op het Willem van Noortplein.

De gemeente belooft daarop alert
te zijn op zwerfvuil en neemt
zienswijzen van bewoners over de
locaties van de te plaatsen containers mee. Eind oktober 2016 werd
een bewonersavond georganiseerd
waar de gemeente beloofde te
kijken naar de mogelijkheid PBP
op te halen in zakken. De plannen
voor de ondergrondse containers
bleven. Oktober 2017 meldt de
gemeente dat er een proef wordt
gedaan met ‘dynamisch inzamelen’
waarbij sensoren in containers het
aangeven als een container vol is.
De actiecomités doen in 2018 sug-

gesties aan de nieuwe gemeenteraad, maar vangen bot: wethouder
Klaas Verschuure wijkt niet af van
wat zijn voorganger al heeft besloten. Ook omdat de containers voor
betere arbeidsomstandigheden
voor de ophaaldienst zorgen.
Mooi systeem
“Als iedereen gewoon doet zoals
het hoort, is het een hartstikke
mooi systeem,” zegt de aannemer
naast het net gegraven gat in de
Van Humboldtstraat. Zijn tip: maak
de vuilniszakken niet te vol, dan
heb je minder kans dat ze scheuren

als je ze in de container gooit en
dus minder kans op stank. “En als
ze gaan stinken, is het een kwestie
van bellen. Dan halen ze de bak
eruit, leggen ze ‘m op z’n kant en
spuiten ze ‘m helemaal schoon met
citronella.”
Voor stank is buurtbewoner Robin
niet bang: “Stank en overlast is er
nu ook al... elke tien meter op iedere straat, iedere week. Plus daartussen in mijn achtertuin, nog erger
als ik een keer vergeet.” Hij ziet het
flexibel kunnen wegbrengen van
afval als een verbetering. mv

griftpark
De kinderboerderij in het Griftpark is een favoriete stek; niet gek,
want haar dochtertje is drie jaar.
In het Griftpark is goed te zien hoe
gevarieerd onze wijk is: studenten,
jonge gezinnen en ouderen hebben
allemaal hun plek tussen de sportclubjes en evenementen. Het is Linda
opgevallen dat elk wijkje binnen
Votulast zijn eigen karakter heeft, en
dat maakt de wijk heel divers.

geren, fietstrommels, het komt
allemaal langs. Het liefst gaat
Linda op de locatie langs om zelf
een indruk te krijgen van het probleem. Opvallend in Votulast: bewoners komen daar tegelijkertijd
met het probleem ook meteen de
oplossing bespreken. Pro-actief en
betrokken mensen dus in Votulast!
Vergeleken met haar vorige baan
als kamerlid is haar functie nu
anders. In de tweede kamer zat ze
achteraan in het bestuursproces en
controleerde Linda de voorstellen, nu
oliemannetje
maakt ze zelf de wetsvoorstellen saOp het wijkspreekuur ontmoette
Linda al diverse wijkbewoners. Daar men met de gemeenteambtenaren.
wordt zij geconfronteerd met de ge- Voor de bewoners functioneert ze als
volgen van het politiek beleid op het ‘oliemannetje’. Samen met de Votuindividu. Parkeerproblemen, hangjon- lasters zoomt ze in op het probleem
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Geen kliko’s maar
containers
Over de plannen voor de ondergrondse containers werd al vanaf
voorjaar 2016 bericht. In eerste
instantie was het plan dat bewoners
alleen restafval naar ondergrondse
containers zouden brengen. De rest,
zoals GFT, PBP en papier, zou worden opgehaald. Maar de huizen in
Tuinwijk en Vogelenbuurt lenen zich
niet voor zo’n rij kliko’s. Het andere
afval moeten bewoners dus ook zelf
scheiden en wegbrengen. Het plan
werd om meer ondergrondse containers te plaatsen zodat mensen op
maximaal 125 meter afstand hun
afval kwijt kunnen.

“Als iedereen gewoon
doet zoals het hoort,
is het een hartstikke
mooi systeem”

en wijst ze de weg naar de goede
instanties binnen de gemeente.
Bewoners van Noordoost zijn op
afspraak van harte welkom op het
wijkspreekuur, de eerstvolgende is
op 10 december. wvdn
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In de Van Humboldtstraat staan
bewoners te kijken naar de werkzaamheden. Buurman Jochem heeft
geen moeite met het nieuwe inzamelen, mits de het systeem werkt:
“Wat ik begrepen heb, is dat het
bakken zijn met sensoren erin, die
bij driekwart vol geleegd worden.
Maar als er troep naast gezet gaat
worden…” Nu staan er bijvoorbeeld
twee kleine bijzettafeltjes aan de
stoeprand. Buurvrouw Liesbeth
vreest voor plaatsing van dat soort
‘kleiner grofvuil’: “Als het niet past,
gaan mensen er toch dingen naast
zetten, want het wordt toch wel
opgehaald.”

Tekenen in Het Huis van Betekenis
Het nieuw opgerichte Huis van Betekenis is gevestigd in een opvallend
houten pand aan de Lauwerecht, van een houtbedrijf wat er ooit een opslag had. Het is een vrijplaats voor tekenaars en tekencultuur. Iedereen is
welkom een kijkje te komen nemen bij de illustratoren en ontwerpers die
er werken óf om zelf mee te doen.

1975

hiervan was om mensen in gesprek
te laten komen met elkaar, maar
ook om als Huis van Betekenis in
contact te komen met de buurt.
Het idee is om het project met
de getekende portretten te gaan
herhalen op andere plekken in de
stad. Albert: “We willen geen club
zijn van kunstenaars voor kunstenaars, maar zoeken juist verbinding
met de buurt. Maar ook met andere
disciplines: denk aan samenwerking
met wetenschappers, journalisten
en filosofen. Deze ruimte is ook veel
meer dan een werkruimte. Het moet
een huis vol ontmoetingen worden,
een huis vol creatie en co-creatie.”
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Toen Stichting Impakt vertrok besloot Albert Hennipman samen met
Mark Schalken een tekenaarscollectief op te richten, en zich daarmee
op de eerste verdieping van het
pand te vestigen. Aiden Wong, één
van de deelnemende tekenaars:
“Sommigen werken hier ’s nachts,
ik werk juist het liefst in de ochtend.
Het is mede daardoor nu nog een
beetje rustig, maar het bevalt zeker.”
Hij maakt prachtig gedetailleerde
pentekeningen, die samen met
het werk van de andere tekenaars
de wanden van de enorme ruimte
sieren.

toen en Nu

huis vol ontmoetingen

In oktober werkte Het Huis van
Betekenis mee aan een straatfeest
in de Jan van Lingtuin, met een
tekenproject waarvoor ze een aantal
bewoners uit de straat en directe
omgeving tekenden en spraken over
hun binding met de straat. Doel

tekenbootcamps

Het is de bedoeling om eens in de
twee maanden een expositie te
programmeren. Ook het geven van
workshops staat op de planning.
Albert: “We hebben een Gestetner,
een oude, nu weer hippe stencilma-

chine in bruikleen. Momenteel is het
in om voor festivals getekende krantjes te maken. Voor het ontwerp van
zo’n klein ‘zine’ willen we een workshop gaan geven, met de mogelijkheid tot drukken. Maar er wordt
bijvoorbeeld ook een workshop

De tuin van…
Mensen helpen hun
de flat
geluk te vinden

getekende journalistiek gegeven
door Eva Hilhorst (drawingthetimes.
com). Zelf wil ik tekenbootcamps
gaan organiseren: in plaats van met
gewichten en ballen gaan we hier
dan met plankjes en potloden aan
de slag. Verder is er het plan voor

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.

woudreus

Een inmiddels verhuisde bovenbuurman bracht ooit een larix
mee uit Oostenrijk. Van schattig
klein boompje, meegebracht in de
achterbak, ontpopte de boom zich
in angstaanjagend tempo tot een

woudreus die overduidelijk in de
Alpen thuishoort in plaats van in Votulast. De wortels kronkelden onder
het gras en duwden de stenen van
het gemeenschappelijke achterpad
omhoog, waar ook de naalden lagen
die hij ieder jaar weer met bergen
verloor. Hoewel prachtig, vol
klimop en vogelnesten,
begonnen buren te
klagen en wij ons
zorgen te maken.
De boom is nu
weggehaald, alleen een hoopje
zaagsel herinnert
aan zijn bestaan,
samen met de
wortels in het gras.

Lange tijd zat er een fietsenwinkel. Nu word je op de Van Humboldtstraat
108 verwelkomd door de boomlange en goedlachse Pim Posdijk. De lifestylecoach is al zijn hele leven bezig met sport en gezonde voeding, voordat hij onlangs hier de deuren opende van zijn studio.

oerwoud

Inmiddels hebben we een
kettingzaag aangeschaft; ons wapen
tegen het almaar oprukkende oerwoud rondom. Als tuinieren niet je
hobby is voelt zo’n tuin soms als een
strijd. Ik zie het ook gebeuren als ik
achterlangs de tuinen van mijn buren
loop: het groen neemt het vaak over
van de bewoners. Toch genieten we
allemaal enorm van ons stukje groen
in de stad. fk

Hij was werkzaam in Human Resources waarbij hij zich richtte op de
mentale en fysieke gezondheid van
medewerkers. Ook coachte hij veel
mensen. Daarvoor was hij jarenlang
verpleegkundige en had hij speciale aandacht voor het menselijk
lichaam. Hij geeft spinningles in IJsselstein. “Op een gegeven moment
kwam alles bij elkaar en heb ik de
stap genomen om me aan te sluiten
als franchiser bij Personal Fitness.”
bewustwording
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Een tuinrubriek, daar hoort eigenlijk
ook een verwaarloosde tuin tussen,
toch? Laat ik er als redacteur van
de Votulastkrant zelf eentje in de
aanbieding hebben: onze achtertuin. Achter de jaren vijftig-flats in
de Staatsliedenbuurt liggen veelal
verbazend ruim bemeten
tuinen verscholen,
toebehorend aan
de op de begane
grond gelegen
woningen. De
oppervlakte van
onze achtertuin
aan de Goeman
Borgesiuslaan is
groter dan die van
ons huis. Bezoekers
zijn vaak verrast, maar
je ziet ze bijna denken:
wat zonde. Een halfvergane
trampoline, een gevonden tent, mossig gras, onkruid en te veel bomen:
alles blijft staan, woekert en groeit.

Nu kun je bij hem terecht voor fitness in combinatie met voedingsadvies en coaching. Er wordt met een
programma gewerkt met oefeningen
voor thuis en een wekelijkse fysieke
work-out van een half uur, inclusief
coaching, waarvoor je naar de ‘studio’ komt, zoals Posdijk zijn vestiging
aanduidt. Je kunt 1 op 1 aan de
slag of met een groepje van 4 of 5
personen. “Iedereen is welkom: van
jong tot oud, van sportief tot niet
sportief. Fit willen worden met het
uiteindelijke doel gelukkig zijn, daar
draait het om. Bewustwording van
een gezonde levensstijl is hierbij de
kern.”

een maandelijkse club HB-avond. Dat
wordt een cross-over tussen poëzie,
muziek en tekenen. Dan liggen hier
Wat doen die letters op de gevel? Zat hier vroeger niet een winkel? Dat
tapijtjes op de grond voor een echt
kantoorpand lijkt wel een fabriek! Wat een raar huis is dat eigenlijk…Dit
huiskamergevoel.” fk
jaar gaat de redactie op zoek naar de vorige functie(s) van panden en huizen in Votulast. Dit keer: het pand aan de Wittevrouwensingel 99.
www.hethuisvanbetekenis.org
Op het pand aan de Wittevrouwenanderd. Boven in het pand zat ook
nog een tijd zeilmakerij Horizon. Op
singel 99 prijken twee jaartallen:
een bepaald moment maakte de
1867 en 1927. Het eerste jaartal is
autospuiterij plaats voor een garage.
waarschijnlijk het bouwjaar van het
In de jaren 80/90 zijn de bovenste
pand. In 1927 werd het gebouw
twee verdiepingen omgebouwd tot
uitgebreid en dat duidt dan op het
woonruimtes, welke te bereiken zijn
andere jaartal. De oorspronkelijke
via het Hooghiemstraplein.
functie was een pakhuis, wat onder
meer te zien is aan de hijshaak op
de oude foto (Het Utrechts Archief grote verbouwing
Fotodienst GAU) uit 1975.
Toen de garage wegging nam
Urbanizer Aannemers & Architecautospuiterij
ten zijn intrek in het pand. Dit was
in 2002. Het pand werd toen ook
In januari 1955 verhuisde A. Budel &
grondig verbouwd. In de metselZn met zijn auto-lakspuit-moffelinrichting van de ’s Gravensandestraat
werkgevel waar eerst schuifdeuren
naar de Wittevrouwensingel. De
van de garage zaten, is een grote
naam van dit bedrijf is in de loop
houten schuifpui geplaatst en ook
van de jaren een aantal keren verglazen deuren; dat zijn nu de eye-

Er worden steeds meer nee-nee stickers op de brievenbussen geplakt in
Votulast. Mooi! Zo belanden reclamefolders en huis-aan-huisbladen niet ongelezen in de papierbak. Het kan echter zijn dat je daardoor ook onze eigen
Votulastkrant misloopt, terwijl je die juist wél op je deurmat wilt ontvangen.
Daarom ons stickerinitiatief: ‘Votulastkrant, JA!’ Bij deze krant krijg je een
sticker voor op je brievenbus, om te laten weten dat je de Votulastkrant wél
graag bezorgd krijgt.

fijne wijk

“Ik ben nu een aantal weken open
en de klanten beginnen binnen te
druppelen. Beetje bij beetje ben ik de
buurt aan het verkennen en promoot
ik de studio. Ik ga elke keer ergens
anders eten in de buurt en praat met
de buren.” Wat hij van de buurt vindt?
“Heerlijk! Wat een fijne wijk. Mensen
komen binnen voor een praatje.
Gezellig!” Volgend jaar wil Pim nog
twee studio’s openen in Utrecht;

in Zuid en in Oost. “Mijn streven is
ieder jaar 500 Utrechters gezond te
maken.” Het helpen van mensen hun
geluk te vinden is waar het hem om
gaat. “Daar word ik blij van.” Overig
geluk vindt hij in een eind fietsen of
een flinke strandwandeling, afgesloten met een lekkere maaltijd. En oké,
daar hoort ook af en toe een biertje
bij, glimlacht de ondernemer. Votulast heeft er een positieve nieuwe
bewoner bij. ll

2018

catchers van het pand. Achter de
grote schuifdeur zat de werkplaats
waar een wagen in kon rijden. Er
was een glazen wand tussen het
kantoor en de werkplaats, achterin
stonden houtbewerkingsmachines.
uitzicht op singel

Vorig jaar stopte de aannemerstak
van Urbanizer, een gedeelte van
de werkplaats is toen verbouwd
tot een grote kantoorruimte met
veertien werkplekken die worden
verhuurd. Achter de schuifdeur
bevindt zich nu een spreekkamer
met uitzicht op de singel en de
gevangenis. Aan de achterzijde is
een grote lunch-/overlegruimte met
een open keuken en een kleinere
spreekkamer. In het pand zitten
nu drie architectenbureaus, een
ontwikkelaar en een websitebouwer. gjvz

Sporen door het Griftpark
Treinen razen dag en nacht door het Griftpark. Jan
Heinsbroek, beter bekend als janisdeman.com heeft
zich door de vorm van de skatebaan laten inspireren, en over de resten van zijn vorige kunstwerk
(2013) heen, in opdracht van gemeente Utrecht, een
graffitikunstwerk van sporen en treinen gemaakt.
Hij wilde een werk maken dat opgaat in zijn omgeving. De dynamiek van de skatebaan is inderdaad
dezelfde als de beweging van de treinen, maar in
het groen van het park spatten de kleuren er van af.
Jan’s werk is goed bekend bij veel Utrechters. Hij
maakt enorme muurschilderingen op de plekken
‘waar het mag’. Andere graffitispuiters hebben groot
respect voor zijn werk - het wordt zelden voorzien van
ongevraagde toevoegingen. De trein in de skatebaan
is na voltooiing flink voorzien van pieces (een afbeelding) en tags (een soort handtekening). Dit is samen
met Jan gedaan, die er een feestje van maakte waar
veel graffiti-artiesten op af kwamen om zijn treinen
nog mooier te maken.

Herdertjesviering in de
Josephkerk
Kerstavond 24 december om 17.00
uur wordt de traditionele herdertjesviering gevierd in de Josephkerk
met een levende kerststal (Maria,
Jozef en kindje Jezus). Leden van
het St.-Josephkoor, kinderen van
de kinderclub en gastzangers uit de
wijk zingen samen in één koor. Als
je mee wilt zingen, dan kun je je
aanmelden via: info@josephkerkutrecht.nl. We repeteren twee keer
vooraf met het koor. Zie ook
www.josephkerk-utrecht.nl of kijk
op het mededelingenbord buiten
aan de kerk.

tatoeages zetten

Jan werkt twee dagen per week aan graffiti-opdrachten, maar zet tegenwoordig vooral tatoeages. Op de
vraag of het niet een grote overgang is van skatebaan
naar een klein oppervlak, antwoordt Jan dat hij altijd
al veel getekend heeft. Hij probeerde dit nieuwe vak
uit op mensen die gratis een tattoo wilden. Inmiddels
vult hij het grootste deel van de week met het professioneel zetten van prachtige tattoos.
geen geklieder

Sommige buurtbewoners denken bij graffiti aan
geklieder op hun huismuur, maar de gemeente ziet
graffiti-art als een serieuze en volwassen kunstvorm.
De wethouder van Kunst en Cultuur heeft onder andere Jan als expert gevraagd om mee te denken over
een plek in Utrecht waar graffiti door iedereen legaal
mag worden gespoten. De Yard, een terrein achter
het nieuwe busstation, was hiervoor bestemd, maar is

kort geleden afgesloten. Graffiti heeft een muur nodig,
en de gemeente zoekt graag een nieuwe plek als
oefenplaats voor deze kunstvorm.
fietsen maken

Wat weinig mensen weten is dat Jan ook fietsenmaker
was. Hij deed een opleiding tweewielertechniek en
werkte zes jaar bij Het Fietspunt aan de Weerdsingel.
Maar Jan is een ras-ondernemer: hij volgt zijn passie.

Aan de keukentafel

Afscheidsreceptie Wobbe Wolters
Fysiotherapie Merelstraat
Na ruim 28 jaar als fysiotherapeut/
En hij doet het allemaal met veel
manueel therapeut te hebben geplezier.
werkt in zijn praktijk aan de MerelHet Griftpark heeft er een kunstwerk straat, gaat Wobbe Wolters de prakbij. Het loont de moeite om er heen tijk verlaten en overdragen aan zijn
te lopen, een stukje omhoog te klim- collega’s/werknemers Wendeline
Bijleveld en Monique van Giezen.
men en in de skatepool te kijken.
Wobbe heeft duizenden ‘Votulasnvd
ters’ behandeld en is een begrip in
de wijk. Op woensdag 19 december van 16.00-18.00 uur is er een
afscheidsreceptie in de praktijk op
Merelstraat 21.
Zwemmen in de buurt!
De van der Hoeven kliniek stelt het
zwembad beschikbaar aan de buurt.
Geïnteresseerden kunnen zich via
de mail melden om een zwemclub
te vormen. Anja van der Aa:
anjavdaa@euronet.nl

Via een WhatsApp-groep regelen
ze wie wanneer kookt en mee eet.

Stil na tien uur

Huisafspraken zijn er ook met de
mensen beneden: na tien uur ‘s
avonds is het stil in huis. “Als ik een
grote groep vrienden te gast heb,”

zegt Christine, “gaan we na tien uur
ergens anders borrelen.” Het heeft
voor- en nadelen, legt Lynn uit. “Je
kan zelf geen vet huisfeest geven,
maar je kan wel rustig slapen.” Daar
is iedereen het mee eens. “We zitten ook midden in een woonwijk
met gezinnen met kinderen. Ook
al zou iedereen het in huis oké vinden, is het nog steeds asociaal naar
de buren toe.”
Avondgebed

Elke weekdag is er ‘s avonds om

negen uur een gebed met het hele
huis in de kapel. Op maandag bereiden ‘de bissers’ het voor. Een thema
uit de bijbel wordt uitgelicht, meerdere internationale liederen ingezet,
een stiltemoment en het Onze Vader
gebed. Het avondgebed staat open
voor iedereen, dus wij gaan zeker
eens terug! hh
KOPIJ
Nummer 1 van 2019 verschijnt begin februari
2019. Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 9 januari.
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Buurtcoöperatie Wederzijds in
Utrecht Noordoost
Elke laatste donderdag van de
maand hebben we een borrel
met eten voor de leden en hun
introducé(e)s. Er zijn Wederzijdsborrels op donderdag 29 november
en donderdag 27 december 2018.
www.wederzijds.net,
info@wederzijds.net
Echt groene Kerst? Huur een
kerstboom!
Het huren van een kerstboom is uitgegroeid tot een traditie in het Griftpark. Ook dit jaar kunnen er weer
huurkerstbomen besteld worden,
kijk op www.huureenkerstboom.nu
fotografie
Sam Jongerius sj
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Karin Vlugter kv
Redactieleden
bezorging
Coördinator: Gerrit Jan Roelvink
Wordt de krant niet bij u bezorgd?
Geef het door aan de redactie.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

COLOFON

samen eten

“De eerste vraag is meestal ‘Wie eet
er thuis?’, de tweede ‘Wie kookt?’”,
zegt Marije. “Dan zegt iemand ‘Ik
kan echt niet’, en een ander: ‘Ik
ook niet’”, vult Jeroen lachend aan.
Uiteindelijk komen ze er altijd uit.
“We zijn geen huis waar we met
acht mensen ieder voor zich gaat
koken,” vertelt Lynn. “Als er meerdere mensen thuis zijn dan eten die
ook samen.” De studenten durven
zich culinair te noemen. “We maken
niet alleen pasta hoor, ook andere
dingen; lasagne of falafel.” En goede
taarten worden er ook gebakken,
vooral tijdens het kerstdiner met
de woongroep van beneden. “Dan
komen we niet met een pak vla aan
als toetje, maar pakken we uit!”

foto kv

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 Grave van Solmsstraat 4 bis.
Op de tweede verdieping in het
oude klooster van Ki Tov wonen
de ‘bissers’; acht studenten en net
afgestudeerden met interesse in
het christelijke gedachtengoed.
Elke maandag eten ze samen en
bereiden daarna het gezamenlijke
gebed voor.
De kleine tafel in de keuken is
dwars gezet zodat er meer mensen
aan passen. We schuiven aan bij
Christine, Lynn, Samuel, Jeroen,
Marije en Joram. Vandaag heeft
Samuel gekookt: “Pasta in tomatensaus met vegetarisch gehakt en
champignons.” Voordat er gegeten
wordt is er een stiltemoment. De
één bid in stilte, de ander is rustig
na een hectische dag of toont in
stilte dankbaarheid voor het eten en
hier zijn.

voTulastladder

In de ladder staan wijkactiviteiten die in december en januari
plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt begin februari.
Organiseert u in februari of maart
een buurtactiviteit? Laat het ons
vóór 9 januari 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

