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ONVREDE BIJ BUREN VAN NIEUW BUURLAND
Mitros is samen met de gemeente bezig om de nieuwbouwplannen
van ‘Nieuw Buurland’ in de Staatsliedenbuurt vorm te geven. Belangrijk onderdeel in dit proces is het betrekken van de omwonenden bij de ontwikkeling van de plannen. Mitros en een groep buurtbewoners zijn het echter over veel onderdelen nog niet eens.

Onze wijk schijnt een bron van inspiratie te zijn, want er wordt heel wat
afgeschreven in Votulast. Romans, gedichten, kinderboeken en meer…
Wij zoeken dit jaar de schrijvers van onze wijk op.

Geerten van Gelder is een multitalent. De dichter, schrijver, musicus,
beeldend kunstenaar en fotograaf
woont al 25 jaar in de wijk, op
steenworp afstand van het Griftpark.
Hij leidt ons een huiskamer in vol
papier en paperassen, zoals je van
een dichter mag verwachten. Tevens
hangen er kunstwerken van eigen
hand aan de muur.

ERGERNISSEN INSPIREREN
Geerten is opgegroeid in Eindhoven en ging in 1974 in Utrecht aan
het conservatorium studeren. “Met
dichten ben ik al op de middelbare
school begonnen,” vertelt hij. Aanvankelijk was er nauwelijks belangstelling voor zijn poëzie, maar dat
veranderde toen hij zijn gedichten
bij Taalpodium (Schrijversvereniging
voor Utrecht en omstreken, red.)

indiende. Sinds 2005 is hij mederedacteur van het tweemaandelijkse
verenigingsblad Schreef. Hij bracht
meerdere dicht- en verhalenbundels uit; de recentste is ‘Nevenbeelden’, een verzameling gedichten
op de gedichten van zijn oudoom
Geerten Gossaert, naar wie hij is
vernoemd. Op wat voor manier
inspireert Votulast hem tot het dichten? “Ergernissen,” antwoordt hij
lachend. “Zoals met de afvalpas.”
In trage, ongelijke pas loop ik/met
afvalzak/en afvalpas/naar afvalbak/
de zak past in de bak/de pas blijft
in mijn hand/da’s pas handig/de afvalpas ligt bij/de afvalbak/en naast
de afvalzakken/in de keukenla/da’s
pas handig.

andere hoger wordt. In het nieuwe
plan komen mogelijk meer eengezinswoningen. Die optie wordt nu na input van omwonenden - onderzocht. De hoogte is nog een punt
van discussie. De gemeente wil het
niet te hoog hebben in die buurt.
Maar als je meer wil terugbouwen
dan wat er nu is, hoort daar wel
bij dat je dan de hoogte ingaat.
De komende tijd praten we in een
klankbordgroep met buurtvertegenwoordigers verder over thema’s als
bouwhoogte, buitenruimte, architectuur, groen en parkeren.”

GEMISTE KANS
Celine: “We willen nu naar een stedenbouwkundig plan van eisen toewerken. We richten ons op maart.
Maar als de buurt het nieuwe plan
van de architect niks vindt, zullen
we toch weer terug naar de tekentafel moeten. We nemen als Mitros
de zorgen van de buurt serieus.”
Leon: “Wij hebben een lange adem.
Nu is het vooral een gemiste kans
om andere manieren van wonen in
te richten.” FK
www.burenvannieuwbuurland.nl
www.mitros.nl/nieuwbuurland

“Maar er zijn ook hele mooie
dingen te beleven in de wijk, zoals
het Griftpark.” Zijn gedicht ‘Terras’
ligt op het terras van het restaurant,
bovenaan de trap die er vanaf het
fietspad naartoe leidt.
GOED STUKJE UTRECHT
Geerten zal ons echter binnenkort
verlaten, want hij gaat voor langere
tijd naar Australië. “Ik heb er ooit
een half jaar in een busje rondgetrokken en dat was de mooiste
tijd van m’n leven,” zegt hij. Over
die reis schreef hij het boek: ‘Rood
zand en lege wegen’. Zijn vertrek
is echter niet helemaal zonder pijn
in het hart, want: “Dit is een goed
stukje Utrecht.” JH

foto RD

WOORDEN IN DE WIJK

BLOKKENDOZEN
Ook over het eerste ontwerp van
de architect zijn de ‘Buren van
Nieuw Buurland’ niet te spreken.
“Massieve blokkendozen.” Ook is
er zorg over het ontbreken van
substantieel groen en sfeer van de
buitenruimte, het soort woningen
(klein) en de hoogte van de blokken in het plan. Celine: “De architect heeft van ons de opdracht
gekregen om aan de slag te gaan
met de opmerkingen vanuit de
buurt, en een nieuw plan te maken. Het is natuurlijk wel zo dat als
je het ene blokje lager maakt, het

foto RD

“We willen nu naar
een stedenbouwkundig plan van eisen
toewerken. We richten
ons op maart. Maar
als de buurt het nieuwe plan van de architect niks vindt, zullen
we toch weer terug
naar de tekentafel
moeten.”

Naast het grote aantal buurtbewoners dat positief tegenover de plannen staat en zich goed voelt meegenomen door Mitros, is er een aantal
bezorgde omwonenden die zich hebben verenigd in ‘Buren van Nieuw
Buurland’: een groep bewoners rondom het Willem van Abcoudeplein en
de nieuwbouwwoningen aan de kant
van de Talmalaan. Het grootste struikelblok is het aantal woningen dat
gepland staat: 320 tegenover de 150
portiekflats die er nu staan. Bewoner
Tjerk: “Dit is beduidend meer dan het
aantal dat in 2011 in het masterplan
is afgesproken.” Bewoner Leon: “Wij
hebben het gevoel dat Mitros maar
één lijn volgt - de doelstelling halen
- en het gesprek verder ook niet wil
voeren.” Tjerk: “En op wijkniveau is
het toch een behoorlijke ingreep.
ten: meer woningen terugbouwen
dan dat we slopen. Dat is dan ook
We missen een open dialoog, waarhet uitgangspunt. Het plan moet
bij de kaders nog niet vaststaan.”
verder financieel haalbaar zijn. We
kunnen dus niet alle opmerkingen
VERDICHTEN
van bewoners meenemen, helaas.”
De omwonenden zijn bang voor
Leon: “Die discussie over verdichoverlast en een te hoge druk op
voorzieningen in de wijk door de
ting in de stad Utrecht staat alweer
grote toename van inwoners.
onder druk, zo heb ik begrepen.
Celine Bell, wijkconsulent van Mitros:
Wij zijn overigens niet tegen het
“Het is zeker niet zo dat het uiteinbouwen van sociale huur, maar
tegen dom units bouwen. Je zit hier
delijke aantal woningen al vaststaat,
op een unieke plek waar je veel
maar het zullen er wél beduidend
slimmer, creatiever en leuker kan
meer worden dan de 150 die er nu
bouwen. Denk aan wooncombinastaan. We hebben de opdracht van
de gemeente Utrecht om te verdichties voor ouderen met jongeren.”

GOEDE VOORNEMENS

VROEGER & VANDAAG

Hoe zit het met de goede voornemens van Votulast-bewoners? Op de facebookpagina van de Votulastkrant stond een kleine ‘poll’. De uitslag? Het
grootste deel, 80%, geeft aan niet aan voornemens te doen.
Maar toch: een heel nieuw jaar, een goed moment om weer even stil te
staan bij wat je belangrijk vindt, om plannen te maken en die tot uitvoer
te brengen. Gezond eten is natuurlijk altijd een goed voornemen, vandaar
dat we wat mensen aanspreken die net boodschappen hebben gedaan.
De van oorsprong Ierse Patrick wil
graag gezond blijven en een beetje
afvallen. “En meer bewegen, want
met die donkere dagen kom ik
nauwelijks buiten.” Aan zijn boodschappen zijn de voornemens af te
zien: een flinke zak wortels en een
bak kiwi’s.

seling, het is maar een getalletje, je
hebt 365 dagen per jaar om goede
voornemens te maken.”
Roland heeft zich wel voorgenomen
minder bier te drinken, maar start
daar de tweede week van januari
pas mee.

foto JvH

Bert met zijn mooiste boek: De Gebroeders Karamazov van F.M. Dostojewski

VERZAMELD WERK
Kopjes, vaasjes, beeldjes, speelgoedautootjes: je kunt het zo gek niet bedenken of je kan het verzamelen. Ook in onze wijk wordt heel wat bij
elkaar verzameld. Wij nemen dit jaar een kijkje bij deze verzamelaars.

De voorgevel van het woonhuis van
Bert en Petra verklapt weinig, maar
hier huist een heus verzamelhuishouden. De verzameling beperkt zich
niet tot één type object. Duizenden
boeken, cd’s en lp’s, zo’n honderd
miniatuur Citroën modelauto’s en
een handjevol drankorgels. Niet de
spreekwoordelijke, maar de echte:
een soort accordeon met bovenin
aan beide zijden een kristallen fles
en wat borrelglazen tussenin. Zodra
een fles uit de houder wordt gelift
om de glazen in te schenken, begint
het orgel te zingen.

zijn zoeklijst. Een paar A4’tjes met
daarop titels van boeken en handgeschreven aantekeningen. Met die lijst
in de hand gaat hij de boekenkasten
af in de kringloop. Zoveel makkelijker
zou het zijn om de boeken online te
bestellen. Maar dat is voor de echte
verzamelaar een doodzonde, vindt
Bert. Neemt niet weg dat ook hij af
en toe een boekhandel binnenstapt.
Maar het liefst scoort hij tweedehands. “Dat is juist het leuke van
verzamelen. Zoeken totdat je weer
iets ontdekt.”

“Willem heeft als voornemen beter
te gaan slapen,” grapt moeder Miriam over haar zoontje in de kinderwagen. Zelf heeft ze geen specifieke
voornemens. Ze gaan snel naar huis,
zodat Willem zijn voornemen meteen in praktijk kan gaan brengen bij
zijn middagslaapje.
Ince blijft het komend jaar gewoon
lekker genieten van zijn pensioen.
Zijn vrouw loopt alvast door. “We
zijn dit jaar 55 jaar getrouwd,” vertrouwt hij ons toe. In 1969 kwam hij
naar Nederland en woont al 47 jaar
in de Vogelenbuurt.
FLAUWEKUL

Niet iedereen is van de voornemens
met het nieuwe jaar. “Daar doe ik
niet aan,” zegt Simone terwijl ze
haar boodschappen in fietstassen
pakt. “Ik heb daar helemaal niets
mee.”
“Allemaal flauwekul,” zegt ook Alfred
van de winkel op de hoek. “Het gaat
prima en ik hoop gezond te blijven.”
Dat vindt Thomas ook: “Die jaarwis-

“Ik heb al minder
gerookt,” vertelt
Louie trots. Maar
hij wil helemaal
stoppen. En hij wil
meer gaan werken.
Dat wil begeleidster
Jennifer ook: meer
werken en ook
weer naar school,
een HBO-opleiding
Sociaal Werk gaan
doen. Samen hebben ze boodschappen gedaan omdat
er vanavond gekookt moet worden
voor de groep.
In eerste instantie
zegt Janny dat ze
geen voornemens
heeft, maar bedenkt zich later dat
ze wel van plan is
meer in actie te komen. Ze wil meer
politiek betrokken raken omdat ze
bijvoorbeeld de pensioenen veel
te laag vindt. “Ik heb al een petitie

Louie en Jennifer

getekend.”
Davide heeft geen voornemens maar
wel een advies voor het nieuwe jaar:
“Just be happy.” MV

De boekencollectie is het meest indrukwekkend. Dit is geen doorsneecollectie. De verzameling is verspreid
over meerdere kamers. Elke woonlaag bevat een deel van de collectie.
Boekenkasten tot de nok toe gevuld,
op soort en alfabet gesorteerd. Bert:
“Hier staan de geschiedenisboeken,
daarnaast de serieuze literatuur. De
Russen apart.” In een andere kamer
vinden we de verzamelwerken, daarnaast planken vol muziekboeken.

Thomas

Op de gang ligt een bescheiden stapeltje boeken waar Bert afscheid van
heeft genomen. “Het huis wordt te
klein, ik heb geen ruimte meer. Bovendien ben ik zeventigplus, dat doet
je ook nadenken: ‘Wat wil ik nog?’”
Eens per twee maanden bieden
Bert en zijn vrouw de boeken waar
afscheid van is genomen aan op de
rommelmarkt in Nieuwegein. Wat
ze daar niet verkopen gaat naar de
kringloop. Wachtend op de volgende
verzamelaar. SM

Verzamel je zelf iets en wil je daar
Opvallend is de aparte kast met hon- over vertellen of wil je de redactie
derden boeken die nog gelezen moe- tippen over een verzamelaar in de
buurt? Mail naar:
ten worden. Die wordt nog steeds
info@votulastkrant.nl
aangevuld. Uit een ordner pakt Bert
TWEEDEHANDS SCOREN

Nieuw: Sporttoestellen in het Griftpark.
Eind januari kreeg het Griftpark fitnesstoestellen bedoeld voor ouderen
maar geschikt voor iedereen. Ten noorden van de ronde heuvel naast
Griftsteede zijn beweegtoestellen geplaatst waarop bewoners uit de
buurt kunnen bewegen om fit te blijven.

marian-dekker.nl

- ilse boellaard -

VALT OP HÈ !? Relatietherapie
HIER ADVERTEREN?
Mail naar info@votulastkrant.nl

- vogelenbuurt -

In onze wijk zijn veel winkels en andere ondernemingen gevestigd. In vroeger jaren was dit al zo. Veel ondernemers al dan niet met familie werden
voor hun zaak op de gevoelige plaat vastgelegd. Dit jaar gaan we in iedere
uitgave van de Votulastkrant zo’n foto belichten met daar tegenover hoe
het bedrijfspand er tegenwoordig uitziet. Deze eerste keer richten we ons
op de melkhandel van Smorenburg.
Net na het jaar 1900 vestigde de familie Smorenburg zich in de toen net
gebouwde Vogelenbuurt. De familie
kwam uit Vreeswijk, vader Cornelis
was daar landbouwer. Op de hoek
van de Koekoekstraat en de Havikstraat begon de familie een melkhandel. Naast melk werd er boter,
kaas en eieren verkocht, zo staat op
de winkelruit te lezen op de foto uit
1921. Het gezin telde tien kinderen,
op de foto staan er vijf: Bert, Cor,
Lies, Grada en Rie. Na haar trouwen
nam dochter Grada, mijn oma, de
winkel van haar ouders over.

HUIS TE KLEIN
OVERAL BOEKEN

foto’s JvH

JUST BE HAPPY
SLAPEN

& Coaching

ilseboellaard.nl | 06-126 549 58

HONDENKAR

Tussen de kinderen in staat de kar
waarmee langs de deuren werd
gegaan met de melk en andere producten. De kar werd voortgetrokken
door hond Max. Vanaf 1675 tot in
de jaren twintig van de vorige eeuw
werden honden in groten getale
voor-, onder- of achter een wagen
ingespannen. Vele beroepsgroepen
maakten gebruik van de hondenkar.
In de Eerste Wereldoorlog had het
Nederlandse leger ongeveer 1200
honden in dienst, ze trokken mitrailleur-, munitie- en gereedschapswagens voort. In Nederland is sinds

1963 het gebruik van een hond als
trekkracht verboden.
UTRECHTSE MELKCENTRALE

Door bevolkingsgroei en de mogelijkheid van machinale verwerking
werden begin 1900 melkfabrieken
opgericht. In ons deel van de stad
was dit de Utrechtse Melkcentrale
(UMC), deze was gevestigd aan de
Adelaarstraat. Vele melkslijters haalden hier hun melk, onder wie mijn
familie dus. In 1975 werd de fabriek
gesloten en drie jaar later gesloopt.
Behalve het kantoorgebouw, hier zit
tegenwoordig biologische supermarkt
Odin.
SNACKBAR

Kort na de Tweede Wereldoorlog
werd de winkel verkocht. Intussen
is in het pand al jaren een snackbar
gevestigd. GJvZ

LICHT EN LIEFDE IN DE KRAANSTRAAT
In de Kraanstraat hangen tijdens de donkere wintermaanden drie lichtbogen met de zin ‘Ik hou van jou’
in het Nederlands, Frans en Turks. Buurtgenoot en
kunstenares Marion Jacobse nam het initiatief voor
dit project en bracht deze liefdevolle lichtkunst samen met andere buurtbewoners tot stand.
Marion werkt in haar beeldhouwwerken en lichtkunst
veel met het thema liefde. Volgens Marion is het een
thema dat direct iedereen aanspreekt. Voor de bewoners van de Kraanstraat is dit ook het geval. Toen het
idee voor de lichtbogen in de straat drie jaar geleden
tijdens een buurtborrel werd geopperd, waren meerdere bewoners direct enthousiast om hieraan mee te
werken.

De liefdevolle teksten zouden namelijk steun kunnen bieden aan buren die het destijds wat moeilijker
hadden. Marion: “We zeggen de zin vaak een-op-een.
Maar nu het zo verlicht in de straat hangt, zeggen we
eigenlijk ‘ik hou van jou’ tegen iedereen die langskomt. Het is een boodschap van de Kraanstraat aan
de wereld.”

foto JvH

BOODSCHAP AAN DE WERELD

HANDEN INEENGESLAGEN

In de afgelopen jaren hebben de buurtgenoten
samen de handen ineengeslagen om dit project tot
een succes te brengen. Er moesten handtekeningen
worden ingezameld, subsidies worden aangevraagd
en de lichtbogen moesten worden gecreëerd. Marion
heeft ervoor gezorgd dat alles in samenspraak en
samenwerking is gedaan met de bewoners. Zo hebben de buren kunnen stemmen op de gekozen talen
en zijn de teksten op de bogen handgeschreven door
enkelen van hen. Meerdere avonden zijn Marion
en bewoners samengekomen om de lichtbogen te
vormen naar de handgeschreven teksten. Wat de
betrokkenen ook bezighield, is de positionering van

de lichtbogen. In de Kraanstraat zijn namelijk enkele
huizen te laag om de lichtbogen aan te bevestigen.
VERBINDING

Tijdens een winterse buurtborrel op zaterdag 21
december sprongen de lichtbogen voor de eerste keer
aan en hebben de bewoners het resultaat van hun
inzet mogen bewonderen. “De bogen en de teksten
verbinden de huizen en bewoners van de Kraanstraat
letterlijk en figuurlijk,” vindt bewoonster Marieke. Maar
niet alleen de bewoners zijn onder de indruk. Marieke
vertelt dat regelmatig voorbijgangers even stil blijven
staan om de teksten te lezen. Marieke: “Door de licht-

bogen krijgen we als straatje een
identiteit en hopelijk kunnen we
met dit project ook andere ‘buurtjes’ inspireren.” Bewoner Frank kijkt
ook met trots terug op het project
waar hij samen met zijn buren, van
begin tot eind, aan heeft gewerkt.
Frank: “Het voelt alsof we een klein
dorpje zijn zo.” Wat Frank betreft
mogen de lichtbogen daarom volgend jaar zeker weer terugkomen.
MB

PLEISTERPLAATS

Spreekuur wijkadviseurs in
Buurtcentrum De Leeuw
Vanaf januari t/m maart elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 11.00
uur. U kunt hier zonder afspraak
langskomen.
De wijkadviseur werkt op Wijkbureau Noordoost en is uw eerste aanspreekpunt. Het wijkbureau brengt
geluiden uit de wijk mee naar de
gemeente. Ook is het wijkbureau er
voor mensen die mee willen praten
en zelf ideeën hebben om de buurt
beter te maken. Loop eens binnen
en maak kennis met de wijkadviseur!
Oma’s Soep kookdagen
Kom gezellig meedoen bij de
kookdagen van Oma’s soep! Samen
groenten snijden, leuke verhalen delen en daarna heerlijke zelfgemaakte
soep eten. Iedereen is welkom en
deelname inclusief soep is gratis.
Data: 11, 25 februari en 10 maart.
Tijd: 11.30 tot 14.00 uur. Locatie:
Buurtcentrum de Leeuw. Aanmelden
via: utrecht@omassoep.nl of
06-25098972

foto MVb

Kidsclub in Buurtcentrum
de Leeuw
Elke woensdagmiddag van 14.00 tot
15.30 uur kunnen kinderen meedoen aan leuke kook- knutsel-, beweeg- en spel-activiteiten. Leeftijd 6
tot 12 jaar. De activiteiten zijn gratis.

8.343.135 baden waren verstrekt
aan riekende Utrechters. Vanaf
1957 kregen veel huizen hun eigen
badkamer en nam het bezoek af.
KLAPSTOELCONCERTEN

Wie kent ze niet: de klapstoelconcerten op het Koekoeksplein. Sinds
2000 georganiseerd door buurtgenoten op drie zondagen voor de
grote vakantie en de drie zondagen
daarna. Er wordt met de pet rondgegaan en geld opgehaald met de
verkoop van koffie, thee, limonade
en koek(koek) om de artiesten te
kunnen bekostigen. “In de zomer
genieten wij van de klapstoelcon-

certen op dit ontzettend leuke, lommerrijke plein,” vertelt Linda (40).
BOOTCAMP

Op maandagavonden is Linda óók
op het plein te vinden, dan doet het
dienst als bootcamplocatie. De organisatie Sporten Voor je Deur brengt
buurtbewoners hier samen om er
sportief tegenaan te gaan. LL
KOPIJ
Nummer 2 van 2020 verschijnt eind maart 2020.
Deadline voor het indienen van ideeën of activiteiten is 4 maart.
redactieadres
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takeadetour.eu
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Marian Venemans

Wijkwijzer Noordoost
Sinds 2019 zijn er in veel wijken
wijkinformatiepunten ontwikkeld.
Zo ook in onze wijk, Noordoost.
De Wijkwijzer heeft als doel het
versterken van onderlinge contacten en het vinden van aanbod en
diensten in de wijk. Voor zowel
bewoners(initiatieven) als organisaties. We bieden een online platform,
zichtbaarheid en organiseren (netwerk)bijeenkomsten en meetups.
www.wijkwijzernoordoost.nl
Hier kun je een activiteit plaatsen
en belichten; een oproep doen voor
vrijwilligers; zoeken naar mogelijke
samenwerkingen in je buurt/wijk
(themagericht); of een vraag of aanbod plaatsen.

website
Ivo Klamer
fotografie
Raymond Dekker RD
Jan van Hassel JvH
Wendeline van den Nagel WvdN
Marcel Venderbosch MVb
Kees de Vries KdV
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.
Penningmeester
Manon van Jaarsveld
drukwerk
LibertasPascal, Utrecht
oplage
5900 exemplaren
info@votulastkrant.nl
www.votulastkrant.nl
www.facebook.com/votulastkrant

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

COLOFON

Wat zijn de gezellige hangplekken in onze wijk? Welke bekende en
minder bekende pleinen, plaatsjes, bankjes en verzamelpunten zijn
er eigenlijk, wie komen daar graag en wat is er te beleven? Dit keer:
het Koekoeksplein.
graag om te voetballen, schommeIn de Middeleeuwen stonden in de
len en basketballen. Of ze proberen
omgeving van het Koekoeksplein
op het vriendelijke nijlpaard van
molens, watergebonden bedrijfjes
kunstenaar Ellie Hahn te klauteren.
en boerderijen zoals de zevenMet ingehouden adem ploeteren
ze zich op haar rug om vervolgens
tiende-eeuwse hoeve De Koekoek
triomfantelijk over de speeltuin uit
waaraan het plein zijn naam dankt.
te kijken. ”Ik vind het plein heel
De autovrije herinrichting begin
leuk want daar kan je leuk spelen,”
jaren negentig heeft geleid tot een
vat Kaat van drie jaar het samen.
plein met veel ruimte waar gretig
Ook Tim (5) komt er vaak: “Ik speel
gebruik van wordt gemaakt door
hier heel veel met vriendjes, je kan
een variatie aan buurtbewoners.
er lekker fietsen.”
En ook voor de ouders is het
VAN KAREL NAAR KOEKOEK
prima toeven en worden gezellige
Sinds 1903 weten vele kinderen de
gesprekken gevoerd op de bankjes
weg te vinden naar het plein omdat
die de speeltuin omzomen. In de
ze hier naar school gaan. Eerst was
zomer laten pleinbewoners het stedat de Karel de Grote School en
later De Koekoek. De huidige basisnen zwembad vollopen zodat daar
school maakt veelvuldig gebruik van lekker in gespetterd kan worden.
het plein. Er wordt veel gespeeld
en zelfs lesgegeven, waarbij de
VOLKSBADHUIS
kinderen dan keurig op een stenen
Over zwembaden gesproken: in
randje zitten.
1904 werd het eerste volksbadhuis
van Utrecht gevestigd aan het KoeNIJLPAARD
koeksplein 4 ter ondersteuning van
de volkshygiëne. Op 2 december
En is school voorbij? Dan komen de
1947 kon vastgesteld worden dat
jongens en meisjes er nog steeds

VOTULASTLADDER

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 4 maart 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

