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Wijk&Co wijkt voor DOCK
Een kersverse organisatie in de wijk, DOCK, treedt in de voetsporen
van Wijk&Co. Niet iedereen weet wat Wijk&Co betekende voor
Votulast. Maar wie in Buurthuis de Leeuw komt, is deze zogeheten
sociaal makelaars zeker tegengekomen.

In de regio’s Amsterdam, Rotterdam
en Haarlem heeft DOCK al veel successen geboekt met deze doelstelling. Toen de gemeente Utrecht
moest beoordelen wie vanaf 2019
de beste uitvoerder van het sociaal
werk in de stad zou kunnen worden, sprong DOCK er gunstig uit, en
kreeg de opdracht.

dernemer uit de wijk dit mede zou
kunnen beheren. DOCK heeft een
budget van de gemeente gekregen
dat vooral kansen en talenten in
de wijk gaat ondersteunen.

buurthuis
DOCK wil de wijk dus beter maken
voor en door de bewoners. Soms is
de medewerker de kartrekker. Een
voorbeeld daarvan is het beheer
van het buurthuis. Dat DOCK een
dynamische visie heeft op de eigen
rol spreekt uit de opmerking dat het
zeker niet uitgesloten is dat een on-

filosofie
Welzijnswerk is ooit begonnen
als volksopvoeding. DOCK heeft
geenszins de bedoeling om de
bewoners te vertellen wat zij
zouden moeten doen of laten.
In de filosofie van DOCK wordt
de wijkbewoner uitgenodigd om
eigen initiatieven te ontwikkelen

STREETSTYLE VOTULAST

ouderen
Ouderen in Votulast blijven ook bij
DOCK speciale aandacht krijgen.
Soms is het nodig om langs te gaan,
een huisbezoek te brengen, om te
horen wat ouderen graag zouden
willen verbeteren in hun leven. In
Votulast is de samenwerking met de
huisartsen helaas nog onvoldoende
op gang gekomen, terwijl juist zij het
zijn die vaak veel weten over de behoeften van hun oudere patiënten.

garen, band en andere fournituren, vertellen ze alles over hun
gezamenlijke hobby: zelf kleding
ontwerpen en naaien.

meer mee opgehouden. Helena was
vijf toen ze een boekje in handen
kreeg over hoe je zelf knuffels kan
maken. Sandra vond haar op zolder
tussen de uitgeknipte patronen
en lapjes stof, en zag dat het goed
was….
Helena laat me enthousiast haar
zelfgemaakte knuffels zien. Ook de
bijbehorende tas met geheime vakjes wordt uitgebreid geshowd. Haar
complete outfit naaide ze zelf; alleen
haar sokken en ondergoed komen
uit de winkel.

Zelf knuffels maken
Sandra leerde het kleding naaien
van haar moeder toen ze een jaar
of twaalf was, ging naar de modevakschool en is er sindsdien nooit

eigen kledinglabel
Sandra’s eerstvolgende project
wordt een sixties jurk van een stof
met jukebox print. Dat patroon komt
uit een boek, maar op het internet

Utrecht wordt steeds meer een wereldstad, en dat zie je op straat.
Regelmatig kom je iemand tegen die werk heeft gemaakt van zijn of
haar uiterlijk. Een prachtig op elkaar afgestemde outfit of een zwierige
jas met vrolijke flaphoed. Zouden er in Votulast ook van deze paradijsvogels wonen? Wij zoeken ze op!
Bijna elke zaterdag gaan Sandra en
Helena samen naar de lapjesmarkt. Moeder en dochter zijn dol
op mooie stofjes: bij de favoriete
kraam zoeken ze een mooie lap met
fotoprint uit om zelf een jurk met bijvoorbeeld eenhoorns van te maken.
Op de lichte zolderkamer die is ingericht als naaiatelier en die volhangt
met keurig gesorteerde stoffen,

met, waar gewenst, de steun van
doorgewinterde professionals.

jongeren
Het jongerenwerk, JoU, in de wijk
loopt erg goed. DOCK heeft daar
dan ook geen proactieve rol in,
behalve in de leeftijdsgroep 10 tot
14 jaar. Wel volgt DOCK nieuwe
ontwikkelingen en zijn er contacten,
waardoor er altijd mogelijkheden
zijn om bij te dragen aan een prettige sfeer voor en rond jongeren.
smoel
DOCK wil het sociale werk een
‘smoel’ geven, aldus Wouter Kroes,
manager bij DOCK. Termen als brui-

is ook genoeg te vinden, en vaak
trekt Sandra het patroon van een
kledingstuk dat haar bevalt gewoon
over op papier. Het model past ze
aan naar eigen idee: de mouwen
wat wijder, de rok wat korter: het
kan allemaal.
Helena koopt wel eens een rokje
in de winkel, omdat het model
haar bevalt. Het stofje kan altijd
beter, dus het rokje wordt gewoon
nog een paar keer nagemaakt in
steeds een ander stofje: van harig
turquoise tot Engelse drop print!
Met hun computergestuurde
naaimachine naaien ze hun eigen
kledinglabels in alle zelfgemaakte
ontwerpen en zo wordt hun eenvoudige zolder een echt modehuis!
WvdN

send en inclusief, magneetfunctie,
participatie en burgerschap rollen
over de tafel. Maar de werkwijze
van Wijk&Co wordt vooralsnog in
ere gehouden. Bijna al het personeel is overgenomen, en in het
eerste half jaar zal DOCK rustig
invoegen in de lopende projecten.
Bewoners met een plan, een vraag
of een wens kunnen daarmee naar
het buurthuis of mailen via website www.dock.nl/utrecht. NvD

foto KV

“Zoals een huizenmakelaar koper en verkoper bijeen brengt, doet
de sociaal makelaar
dat met sociaal gericht
vraag en aanbod. Hij
brengt partijen bij
elkaar; ondernemers
met plannen, bewoners met wensen,
groepen met een doel.”

foto WvdN

Zoals een huizenmakelaar koper
en verkoper bijeen brengt, doet de
sociaal makelaar dat met sociaal
gericht vraag en aanbod. Hij brengt
partijen bij elkaar; ondernemers
met plannen, bewoners met wensen, groepen met een doel. De één
heeft een ruimte nodig, de ander
iemand die langskomt, of iemand
die meedenkt in de uitvoering
van een idee voor de wijk. Zoals
DOCK het zelf op de eigen website
uitdrukt: duurzame verbindingen
leggen tussen mensen, organisaties
en initiatieven.

Meer kunst, licht en groen in Lauwerecht
Roos Polman en Marith Hameter van Spoken Art Community, zijn bezig
met een bijzonder (en omvangrijk) kunstproject in de wijk Lauwerecht.
Roos: “Wij zijn samen met - maar ook vooral vanuit - het Ondernemersfonds in Lauwerecht gaan kijken hoe je deze buurt bekender en prettiger
kan maken.”
Eerst organiseerden ze een rondleiding voor ondernemers uit Lauwerecht door een kunsthistoricus. Wat
is er eigenlijk allemaal te zien in de
buurt, en wat is de geschiedenis?
“Daar zijn de ondernemers erg door
geïnspireerd geraakt. Ze dachten:
We zitten in onze kantoren, maar het
is eigenlijk een supermooie buurt.
Veel hofjes en een rijke historie als
ambachtswijk: die identiteit zouden
we veel meer naar buiten willen
brengen.”

bij ons in de...

In een creatieve sessie samen met
de ondernemers kwamen een aantal
wensen duidelijk naar boven: Meer
groen toevoegen aan de wijk, meer
verlichting, de wijk een positief gevoel geven, meer kleur in plaats van
grijze stenen. “Dit zijn precies zaken
die ook buurtbewoners noemden
als verbeterpunten. Op basis van die
wensen hebben we vanuit Spoken

lichtzinnen

Het eerste project dat inmiddels
is uitgevoerd is een grote muurschildering op het Lauwerecht van
Derk Wessels, door JanisdeMan op
de muur gezet (OutsiderArt project). Verder wordt in april een grote
zijmuur van de Van der Hoeven
kliniek beschilderd door kunstenaar
Munir de Vries. Voor het ontwerp
werden door de kunstenaar verhalen
opgehaald bij buurtbewoners die al
heel lang in de wijk wonen. Verder
zal er door de kunstenaars Nanna
de Jong en Jamie Nee een betonnen container bij Hygge beschilderd
gaan worden. Dan zijn er nog twee
grote lichtprojecten: Er worden vier

Doorgaande wegen, kleine straatjes, kades, steegjes, hofjes; Votulast heeft
het allemaal. Hoe is het om daar te wonen? Wij gaan het vragen!

wensen

“We houden rekening met de wensen van bewoners,” vertelt buurvrouw Rachel, die een deel van de
stoffen naaide. Zo vond een bewoner
aan de ene kant van de straat het
eigenlijk te donker, en aan de andere
kant vond een bewoner het te licht.
Daarom is er nu ook een kap die aan
de ene kant dicht is en aan de andere kant bekleed is met losse stroken
waar het licht doorheen schijnt. Op
de dichte kant staan afbeeldingen
van zonnebrillen: Zacharias Jansen,
naar wie de straat vernoemd is, was
brillenslijper. Verder zijn er kappen met bloemen en kappen met
Utrechtse thema’s als de Dom en de
leeuw van het wapen van Utrecht.

veel te gezellig

Het buurtgevoel uit zich ook in de
zorg voor elkaar. Mensen groeten
elkaar, kennen elkaar en helpen
elkaar met op de kinderen passen,
de planten water geven, huisdieren
verzorgen… Rachel bevestigt: “Mensen zeggen wel eens: ‘Je woont zo
klein’, maar niemand wil hier weg,
het is veel te gezellig.” MV

meer groen

planten, door Sempergreen. Én we
zijn bezig met het vervangen van
twee parkeerplaatsen door groen
voor Café Du Nord.” Kortom: na
het voorjaar barst Lauwerecht van
kunst, licht en groen! FK

“Verder komt er nog een groene
muur aan de Oudlaan, bekleed met

Bram van der Kamp en Trix van Lieshout wonen al sinds 1981 in de Van
Humboldtstraat. Ze besloten onlangs samen een nieuw avontuur te beginnen: een praktijk voor relatietherapie. Naast professionals zijn ze ervaringsdeskundigen die weten welke hobbels er allemaal op de weg kunnen
komen in een relatie: ze zijn zelf al 50 jaar bij elkaar. “Maar we zitten hier
zeker niet als een soort heiligen die pretenderen alles te weten.”

allemaal uitvinders

Els zit in de buurtcommissie die het
jaarlijkse straatfeest voor de ‘JanSimon-Jansenbuurt’ organiseert.
Het is een actieve commissie die
veel doet om de buurt leuker te
maken: zo maakte buurman Richard
een boekenkastje als ‘buurtbibliotheek’ voor het feest dat als thema
‘samen delen, samen spelen’ had.
Vier stoeptegels zijn vervangen door
tegels met de woorden ‘samen door
nieuwe ideeën’ omdat Jan van der
Heijden, Simon Stevin en Zacharias
Jansen allemaal uitvinders waren.
Naast het buurtfeest in de zomer is
er ook altijd een kerstborrel op het
hofje aan de Simon Stevinstraat.
Buurman Gert speelt gitaar en heeft
een liedbundel gemaakt; elk jaar
wordt er gezongen en glühwein en
chocolademelk gedronken.

is van het Uitvindersgilde: beamers
die op vijf plekken aan lantaarnpalen bevestigd worden en die projecties laten zien op de grond.”

Op de bank bij Bram en Trix

Jan-Simon-Jansenbuurt
In de Zacharias Jansenstraat, de
Simon Stevinstraat en de Jan van der
Heijdenstraat hangen sinds begin van
dit jaar vernieuwde lampenkappen.
De eerste lampenkappen werden
ruim drie jaar geleden opgehangen.
Het thema van het straatfeest was
toen ‘licht’. Buurman Maurits maakte
frames, er werden basis-lampenkappen gemaakt die tijdens het straatfeest gezamenlijk versierd werden.
Buurvrouwen Els en Monique namen
afgelopen zomer het initiatief voor
het vernieuwen van de kappen, omdat de oude inmiddels erg verweerd
waren.

lichtzinnen tussen verschillende
gebouwen in Lauwerecht geplaatst.
“Frederike Top maakt fantastische
lichtkunst met een verhaal. Wat zijn
typische zinnen voor Lauwerecht?
Zinnen die het liefst een positief gevoel geven en mensen even wakker
schudden. Het andere lichtproject

Al in 2008 verhuisde de Belastingdienst naar Papendorp en is er gesteggel
wat er met het pand aan de Gerbrandystraat moest gebeuren.
Conclusie was begin 2015 dat het tegen de grond gaat en er woningen
komen. Nu is het echt zover: de start van de sloop. Er worden op de plek
487 huurappartementen gebouwd verspreid over drie gebouwen.

penningmeester gezocht
redacteur gezocht
Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij onze krant?
Neem dan contact met ons op via www.votulastkrant.nl
of stuur een mailtje naar info@votulastkrant.nl.

Ze vonden het beiden belangrijk
om na hun pensioen zinvol bezig te
blijven. “Want alleen maar leuke dingen doen de hele tijd is vervelend,”
lacht Trix. Niet dat ze relatietherapie
geven niet leuk vinden, integendeel.
Het geeft ze energie. Plus dat het
goed is voor een relatie om dingen
samen te ondernemen. Practice what
you preach. “Samen nieuwe dingen
doen is belangrijk, net zo belangrijk
als je eigen kring houden,” stelt Trix.
Ze reizen graag samen rond met
het camperbusje dat ze pas geleden
aanschaften. “Heel verbindend. Maar
we zijn dan ook een beetje oude
hippies.”

ontrouw

buurten, zo hebben ze gemerkt.
Vreemdgaan is zo’n ding. Stellen
hebben vaak het idee dat ze bij ontrouw uit elkaar moeten. Trix: “Maar
dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Er
kunnen juist ook nieuwe aspecten
van jezelf naar voren komen door
het vreemdgaan, die je weer kunt
integreren in je eigen relatie. Je kan
ook energie krijgen van vreemdgaan.” Bram: “Het vreemdgaan komt
alleen vaak niet ter sprake, zelfs niet
op deze bank. Maar als het uitkomt
hoeft het zeker niet het einde te
betekenen van de relatie, eerder
een heroriëntatie. Maar dat voelen
mensen natuurlijk niet gelijk zo, dat
kost tijd en je moet er samen over
praten. FK

De meeste problemen zijn echter
van alle tijden, alle leeftijden en alle

www.psychologischehulp.nl

Bram ‘het spitsuur van het leven’.
“Jonge ouders werken tegenwoordig
vaak beiden fulltime. Ze móeten
vaak ook, om de hypotheek te kunnen betalen. Mensen zijn dan alleen
nog maar aan het overleven. Soms
is alleen relatietherapie niet genoeg,
en moeten mensen echt dingen veranderen in hun leven. Minder gaan
werken bijvoorbeeld.”

hobbels

Hun praktijk is gevestigd in een
kamer op de begane grond van hun
huis. Hier kunnen koppels op de
bank plaatsnemen om erachter te komen hoe ze hun relatie kunnen verbeteren. Trix: “Onderliggende behoeften komen er vaak uit als verwijten
en klachten naar elkaar. Wij gaan op
zoek naar die behoeften.” Veel hobbels zijn ze zelf ook tegengekomen in
hun lange huwelijk. Een vrij nieuwe
hobbel die veel jonge koppels in
Votulast vast zullen herkennen noemt

foto WvdN
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wensen

Art Community de ondernemers een
aantal voorstellen gedaan. Maar ze
waren zó enthousiast, dat is besloten meerdere kunstprojecten uit
te voeren, ondersteund vanuit het
ondernemersfonds van dit gebied.”

wijkwater
Langs en door onze wijk stroomt heel wat water. Dan zijn er nog vaarten,
kanaaltjes en stroompjes die er vroeger waren, maar alweer lange tijd zijn
gedempt. Dit jaar gaat de redactie op zoek naar de geschiedenis van al dit
water. Deze keer dompelen we ons onder in De Vecht.
De Vecht is al een paar duizend jaar
oud; maar zoals de rivier nu is, ontstond zeshonderd jaar geleden. De
42 kilometer lange rivier begint bij de
Weerdsluis en mondt bij Muiden uit
in het IJmeer. De eerste kleine kilometer voert De Vecht langs onze wijk.
zijtak van de rijn

In vroegere tijden was de Vecht
een belangrijke zijtak van de Rijn,
de Romeinen gebruikten het al als
transportroute en ook in de Middeleeuwen was de Vecht een zeer

belangrijke scheepvaartverbinding.
Onze stad had hier zijn economische
bloei aan te danken.
belangrijke handelsroute

Voor de waterbeheersing van de Rijn
werden in de 14e eeuw de Vecht en
de Rijn anders verbonden. Om het
waterpeil verder te kunnen beheersen werd in 1613 de Weerdsluis aangelegd, welke in 1822 werd vervangen door de huidige sluis, zie de foto
uit 1906 (Het Utrechts Archief). Tot
de aanleg van het Amsterdam-Rijn-

kanaal bleef de Vecht een belangrijke
route voor de handel. Sindsdien
wordt de rivier vooral gebruikt voor
de pleziervaart.
oude spoorbrug

Er zijn verschillende bruggen over
de Vecht die Votulast met andere
wijken verbinden. Een verdwenen
exemplaar is de in 1965 gesloopte
Knollenbrug, in dat jaar was namelijk
de honderd meter verderop gelegen
David van Mollembrug in gereedheid
gekomen. Bij de Gasthuismolenbrug
verlaat de Vecht Votulast. Deze brug
kwam in plaats van een eerdere
spoorbrug, welke op de achtergrond
is te zien op de foto uit 1932 (A. Van
de Pol). GJvZ

Gluren bij de buren
Zondag 10 februari vond de elfde editie van het
gratis huiskamerfestival Gluren bij de Buren plaats.
Ook in Votulast werd volop opgetreden. Gastvrije
buurtbewoners stellen op deze dag hun woonkamer
beschikbaar om de lokale podiumkunst een boost
te geven.

De volgende stop is bij de 2e Spechtstraat. In een
mooie bovenwoning schudt de vermoedelijke huiseigenaar ons de hand. Twee zangeressen zitten op een
gekanteld kratje met drie muzikanten om zich heen;
twee met gitaar en één op een bescheiden drumtoestel. Samen vormen zij Marble Waves, waarbij ze
in deze samenstelling pas sinds een paar maanden
muziek maken. De verlegen meiden zingen melancholische en indringende zelfgeschreven liedjes. Als ze het
twintigkoppige publiek vragen mee te zingen, wordt
de sfeer losser. De zangeressen glimlachen en zingen
hun nummer dat binnenkort op cd uitkomt. Mijn zoon
vindt naast de muziek ook de schaaltjes met chips en
nootjes erg aansprekend.

foto WvdN

Samen met mijn zoon van bijna zeven bezoek ik een
drietal optredens. We startten met theatergroep Spijs.
Twee jonge meiden met wit T-shirt en roze zonnebril
hebben zich in de flatwoning aan de Adriaen Beyerkade opgesteld. Het is krapjes met zo’n twintig man,
maar de sfeer zit er direct goed in. Net voordat ze beginnen word ik gewaarschuwd dat de uitvoering niet
echt voor kinderen is. Dit wordt direct duidelijk bij het
openingsnummer dat de zin ‘Wie de fuck ben jij’ zo’n
vijftig keer herhaalt. Oeps. Een humoristisch stuk met
vlijmscherpe randjes over de zin van het bestaan volgt.
Een scene met twee dorpsmeisjes die de twee jongens uit het dorp onderling verdelen is hilarisch. De
opsomming van één van de It-girls over haar levensloop van 25 tot 45 jaar is treffend en deprimerend.

Het derde optreden in de Ingenhouszstraat is van
countryband Closing Time. Bijna veertig man, van
heel jong tot flink op leeftijd, zit op de grond, banken
en krukjes in de grote woonkamer. De huiseigenaar
verwelkomt iedereen hartelijk. De band bestaat uit
een leadzangeres, een pianist met gouden strikje, een
gitarist en een drummer. We worden direct uitgenodigd door de zangeres om een keuze te maken tussen
Jean of Madonna. We kiezen massaal voor Madonna

om vervolgens getrakteerd te worden op het liedje Lady Madonna.
Origineel! Ze laat het publiek nog
een aantal keer kiezen en we swingen mee met All About That Bass.
Als toegift speelt de coverband een
mooie eigen versie van Sweet Child
O’ Mine waarna we vrolijk neuriënd
naar huis gaan. LL

koffie met...
Onze wijk heeft veel vrijwilligers én veel leuke cafés. Dus we besloten om dit jaar elke editie met een bijzondere vrijwilliger in één van
deze gezellige cafés koffie te gaan drinken.

gezelligheid

Eén donderdag per maand kookt
Martina samen met twee andere
vrijwilligers voor buurtbewoners.
Om half vier ‘s middags beginnen ze
met de boodschappen. Een half uur
later staan ze aardappels te schillen
in de keuken. “Dat is het meeste
werk,” vertelt de goedlachse Martina. “Daar beginnen we ook mee.
Als de aardappels op staan, dan
komt het meestal wel goed.” Ooit
begon ze met een vriendin aan dit
avontuur. Ze zal het erg gaan missen. “Ik heb heel veel geleerd van
het Hollandse eten, qua recepten
en zo.” Het samen koken vindt ze al
leuk, maar vooral als de deelnemers
binnenkomen en er plezier in hebben, doet dat haar goed. Martina:
“Sommigen hebben misschien zelf
nog veel contact met andere mensen en sommigen helemaal niet. We
merken dat het dan fijn voor ze is
om tussen de mensen te zijn.”

zwitserse chocolade

De eettafel is voor 55-plussers,
maar anderen zijn ook welkom.
Gemiddeld eten er twaalf mensen
mee, in de zomer wat meer dan
in de winter. Martina: “Dan is het
vroeger donker en als het glad is, is
het lastig om te komen.”
De maaltijd (voor 6 euro, U-pas: 4)
bestaat altijd uit drie gangen: soep
vooraf, (meestal) aardappels met
groente en vlees/vega als hoofdgerecht én iets lekkers toe.
Omdat het de laatste keer is dat
Martina bij de eettafel is, wil ze
een bijzonder toetje voorbereiden.
“Meestal is het ijs, yoghurt of fruit,”

zegt Martina “Maar nu ga ik een
chocolademousse met Zwitserse
chocolade maken.” En ze voegt daaraan toe: “En ik neem wijn mee!” HH

De donderdag eettafel telt 3 koks en
een gastvrouw. Met Martina’s vertrek
komen ze handen tekort. Heb je 1x
per maand 4 uurtjes vrij om mee te
helpen? Meld je aan bij De Leeuw!

Gespreksmaatjes gezocht
Zin in Utrecht is weer op zoek naar
nieuwe gespreksmaatjes die hun
levenservaring en levenswijsheid
willen delen met stadsgenoten die
eenzaam en kwetsbaar zijn. Wilt u
graag een luisterend oor bieden aan
anderen, wordt dan vrijwilliger bij
Zin in Utrecht. Of misschien heeft u
zelf wel behoefte aan een gespreksmaatje. Wij brengen u graag in contact met iemand die langere tijd met
u mee optrekt, zodat ook u eens uw
verhaal kwijt kunt. Voor meer informatie: godelieve@zininutrecht.nu of
bel 030-6626814.

Vrijwilligers gezocht voor de
wijkraad  
Na een diep dal, eind vorig jaar,
krabbelt de wijkraad weer op. Twee
adviseurs hebben zich aangesloten
en er zijn vier nieuwe vrijwilligers. En
er zijn nog meer vrijwilligers nodig,
mensen die zich willen inzetten om
de wijk Noordoost verder vorm te
geven.
Woont u in Noordoost? Kom een
keer kijken bij het maandelijkse
overleg. Iedereen is welkom, wijkraadleden komen uit diverse lagen
en kringen van de bevolking. De
wijkraad is van de wijk en u bent de
wijk. Interesse? Mail c.naethuys@
gmail.com.

KOPIJ
Nummer 3 van 2019 verschijnt begin mei 2019.
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activiteiten is 10 april.
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Zinvol ouder worden anno 2019!
Zin in Utrecht biedt dit jaar in drie
Utrechtse wijken elke maand bijeenkomsten aan waarin zingeving
en ouder worden centraal staan.
Wat betekent het om in deze tijd
ouder te worden? Wat is uw kijk op
ouder worden en hoe wordt het in
deze samenleving gewaardeerd? Er
is ruimte voor onderwerpen die u
zelf bezighouden of in wilt brengen.
Aanmelden kan via info@zininutrecht.nu of 030-6626814. U kunt
ook gewoon binnenlopen als u wilt.
Buurtcentrum De Leeuw, Samuel
van Houtenstraat 1: maandag 15
april, 27 mei en 24 juni van 14.00 –
16.00 uur.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

COLOFON

Martina bestelt een cappuccino
met havermelk. Havermelk heeft
iets zoets en romigs. “Koffie is echt
gezelligheid voor mij,” vertelt Martina. Toevallig zitten we bij Hygge,
praktisch om de hoek bij de Leeuw.
Hygge (uitspraak huu-ghe) is Deens
voor gezelligheid. We drinken onze
koffie buiten in het winterzonnetje
en Martina vertelt vol enthousiasme
over de eettafel.

Hollandse pot
foto Dewi Soetrisno

Martina Zierhofer is nu tweeëneenhalf jaar vrijwilliger bij de donderdag
eettafel in Buurtcentrum de Leeuw.
Ze komt uit Zwitserland, maar als
kind woonde ze met haar ouders
kort in Nederland. Op haar 24e leert
ze in Zwitserland haar Nederlandse
vriend kennen en sinds begin 2015
wonen ze samen in Utrecht. Maar nu
gaat ze samen met haar vriend weer
terug naar Zwitserland, en bereidt ze
voor de laatste keer de eettafel voor.

voTulastladder

In de ladder staan wijkactiviteiten die in april plaatsvinden. De
volgende wijkkrant verschijnt begin mei. Organiseert u in mei of
juni een buurtactiviteit? Laat het
ons vóór 10 april 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

