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ERVARINGEN VAN DE NIEUWE WIJKAGENT
Sinds het begin van dit jaar werkt Reinier Terluin als nieuwe wijkagent in onze wijk, samen met Bart Pol, die hij begeleidt om ook een
geroutineerde wijkagent te worden. Reinier werkte zes jaar in Sterrenwijk en probeert nu door te dringen tot de haarvaten van deze
wijk.

HOTSPOTS
In eerste instantie ben je als wijkagent vooral bezig met de hotspots:
bijzondere plekken die meer aan-

dacht trekken. In deze wijk zijn dat
natuurlijk het Griftpark, het winkelgebied in de Merelstraat, het hostel
Wittevrouwen (aan de rand van het
Griftpark) en de tbs-kliniek. Maar
Reinier vindt het ook belangrijk om
zich bezig te houden met mensen
en locaties die minder hard om
aandacht schreeuwen en minder in
beeld zijn.
CORONA-MAATREGELEN
Door de huidige crisis ervaart Reinier de afgelopen maanden uiter-

WOORDEN IN DE WIJK
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.
‘Wat maakt je nou echt gelukkig?’
Die vraag hield Wouter Smeulders al
langer bezig. Opgegroeid in NoordBrabant, woont hij sinds 2018 in de
Vogelenbuurt. Daarvoor verbleef hij
langere tijd voor zijn werk in het buitenland. “En als je in een vreemde
omgeving bent, komt je persoonlijke
ontwikkeling in een stroomversnelling,” vertelt hij. Zo is hij in zijn zoektocht naar geluk begonnen met aantekeningen maken. “Ik verzamelde
de ideeën van experts. Ik ben goed
in iets wat complex is te reduceren

tot de belangrijkste inzichten.”
GELUK IS EEN KEUZE
Zo kwam zijn eerste boek ‘Happiness is a choice’ tot stand, vertelt
hij. Het was meteen een onlinesucces: ruim 2500 downloads over
de hele wereld en de nummer 1 in
Nederland van de gratis e-books.
Zijn tweede boek ‘Why the f*ck
would I meditate?’ over de wetenschappelijk bewezen voordelen
van meditatie, kwam bewuster tot
stand. Hij miste een handboek voor

aard een hele andere invulling van
het werk. In zijn beleving werken
de overheidsmaatregelen redelijk
goed, hoewel niet alles vlekkeloos
verloopt. Vaak is het aftasten wanneer hij merkt dat mensen zich in
een grijs gebied begeven. Het is
dan essentieel om het gesprek aan
te gaan, en te onderzoeken: Gaan
mensen doelbewust tegen de regels
in? Of handelen ze uit onwetendheid? Over het algemeen kan hij de
wijkbewoners er prima van overtuigen dat het anders kan.

GRIFTPARK ALS TUIN
Maar in sommige gevallen moet er
dwingender worden opgetreden,
zoals enkele keren bij de ontruiming van het Griftpark. Op zich
houden de bezoekers van het park
zich goed aan de regels, maar met
200 stelletjes die zich in het park
ophouden, wordt het echt te druk.
Met een dakmegafoon worden de
mensen dan verzocht om het park
te verlaten. De meeste mensen begrijpen dat heel goed, maar Reinier
ervaart uiteraard ook weerstand bij

dergelijke acties. Omgekeerd heeft
hij ook veel begrip voor de situatie:
mensen in de stad leven dicht op
elkaar en snakken naar buitenlucht. Ze zien het Griftpark als hun
tuin als ze er zelf geen hebben.
CONTACTBEROEP
Reinier hoopt dat het snel weer
wordt zoals het was. Hij heeft
moeite met een tegennatuurlijke
afstand: wijkagent zijn is een contactberoep! RvP

mensen die er, zoals hijzelf tot voor
kort, sceptisch tegenover staan.
INSPIRATIECAFÉ
Wouter benadrukt dat zijn boeken
kort, bondig en vooral praktisch
zijn, en hij hoopt er zoveel mogelijk mensen mee te inspireren.
Geld eraan verdienen hoeft hij
niet, daarom heeft hij een website
gemaakt waarop naast informatie
en blogs, ook zijn boeken gratis te
downloaden zijn: www.inspirationpub.com.
BUITENLAND
Het schrijven loopt voor hem parallel met zijn buitenlandervaring. In
Tilburg behaalde hij zijn Master
in Finance, werkte voor een grote
bierbrouwer in Praag, en daarna
woonde hij vier jaar in Londen,
waar hij werkte in de marketing.

Nu werkt hij voor datzelfde bedrijf
vanuit Nederland.
GRATIS COACHING SESSIES
Zijn recentste boek ‘Life design 101’
schreef hij in de Vogelenbuurt. Het
doel daarvan is om de zogenoemde
‘millennials’ te helpen bij het structureren van hun leven. Door middel
van vragen en oefeningen in het

boek leer je meer over jezelf en kun
je de juiste doelen bepalen. Omdat
hij merkt dat een praktische begeleiding daarbij helpend kan zijn, wil
hij life-coaching-sessies aanbieden
voor mensen in de wijk. In eerste
instantie gratis, om erachter te
komen of hij er uiteindelijk zijn professie van wil maken. “Vooralsnog is
het een pure hobby,” lacht hij. JH

foto WvdN

BABBELTJE
Deze wijk verschilt nogal van Sterrenwijk. “In een volkswijk als Sterrenwijk
moet je beter je best doen om te laten blijken dat je te vertrouwen bent
en daarom regelmatig een babbeltje
met de bewoners maken, terwijl de
mensen in Votulast al gauw het idee
hebben dat er iets vervelends aan
de hand is wanneer je bij ze aanbelt. Toch wil je als wijkagent op de
hoogte zijn van het reilen en zeilen
van de wijk en dan is het belangrijk
om te weten wat er leeft,” aldus
Reinier. “In een volksbuurt ligt de nadruk op zelfredzaamheid; daar delen
de mensen minder snel problemen
uit zichzelf met de wijkagent. Hier
informeren mensen me meer over
zaken waarvan ze last hebben en zijn
ze geïnteresseerd in mijn mening.”

“In een volksbuurt ligt
de nadruk op zelfredzaamheid; daar delen
de mensen minder snel
problemen uit zichzelf
met de wijkagent. Hier
informeren mensen me
meer over zaken waarvan ze last hebben en
zijn ze geïnteresseerd
in mijn mening.”

foto WvdN

In de regel heb je daar als agent wel
een jaar of twee voor nodig, volgens
Reinier. Zijn spreekuur in Buurtcentrum De Leeuw vervalt nu door de
coronamaatregelen, wat het landen
in deze omgeving lastiger maakt.

NAAR DE BRUGKLAS!

VROEGER & VANDAAG

(MET EEN STEUNTJE IN DE RUG)
Na de zomervakantie naar de brugklas? Het is voor veel kinderen (én hun
ouders) een spannende en soms moeilijke overgang. Dankzij vrijwilligers
van stichting Taal Doet Meer wordt de overgang naar de middelbare school
voor anderstalige gezinnen in Utrecht een stuk makkelijker. Eén van die
vrijwilligers is Marieke Hertoghs uit de Hopakker.

taalachterstand bij haar in de buurt.
Het idee is dat je in een periode van
anderhalf jaar wekelijks een paar
uur naar de leerling en het gezin
toegaat. Samen bekijk je waar de
behoeften liggen in de periode van
eind groep 8 tot en met december
in de tweede klas. Marieke: “Het
doel is om de leerling zijn of haar
weg te laten vinden in het nieuwe
schoolleven. Daarnaast ben je er
ook om de ouders te ondersteunen.”
Marieke was bijvoorbeeld regelmatig
met hen aanwezig bij de 10-minutengesprekken.

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.

Al 55 jaar woont de 75-jarige Hans
Vermeulen in zijn ouderlijk huis aan
de Nieuwe Koekoekstraat. Hij heeft
een ware verzameling aan verzamelingen in huis: modelauto’s, wajangpoppen, porseleinen vogels, indianen
en vooral héél veel boeken en cd’s.
Op de vraag wat er zo leuk is aan
verzamelen, antwoordt hij somber:
“Ach, weet je wat het is? Ik ben nooit
getrouwd geweest, en dat heeft me
mijn hele leven lang beziggehouden.
Ik had het geld - als ik het eerlijk
moet zeggen - liever aan mijn vrouw
uitgegeven. Maar die heb ik niet. Ik
vind verzamelen leuk, maar om nou
te zeggen dat ik er gelukkig van ben
geworden? Nee.”

op, en hang dat in de wc.” Hij was
graag geschiedenisleraar geworden,
of rondleider in het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden. “Dingen begrijpelijk uitleggen aan kinderen, dat had
ik mirakels graag willen doen. Maar
mijn grootste wens is altijd geweest
om in een grammofoonplatenzaak
te werken, op de klassieke afdeling.
Het is er niet van gekomen.” Hij werd
huisschilder. Later (vanwege zijn
hoogtevrees) jachtbouwer, en uiteindelijk polyesterbewerker: een man
die vooral met zijn handen werkt.
EEN HEEL WAGENPARK

De salontafel staat vol Bentleys,
Rolls-Royces, Maybachs en Ferrari’s:
een heel wagenpark. Hij heeft er een
stuk of vijftig. “Vooral Italiaanse auto101 INTERESSES
ontwerpers zijn genieën.” Zelf heeft
Zijn liefde voor boeken heeft hij van
hij een twintig jaar oude Daihatsu.
zijn vader, die een drukkerij had.
Droomt hij nooit van een echte FerHans is in 101 onderwerpen geïnteresseerd, en kan daar ook honderduit rari? “Zeker niet. Je hebt er toch niks
over vertellen. “Ik heb een enorm rui- aan in de stad, met al die drempels.
me belangstelling: Bauhaus, de Noor- Je mag er niet hard mee rijden, want
je rijdt zo je hele onderstel eruit. Nee,
se componist Edvard Grieg, Egypte,
een Ferrari in de binnenstad is niks.”
de filosoof Giovanni Pico della MiMaar een Austin 7? Die zou hij wel
randola, Lodewijk de veertiende, de
Romanovs. Ik schrijf daarover dingen willen hebben. FK

Marieke gaat nu door met een ander
vrijwilligerstraject bij Taal Doet Meer,
als taal- en huiswerkmaatje. “In de

Kijk voor meer info op
taaldoetmeer.nl

LEVEN IN TIJDEN VAN CORONA

Door de quarantainemaatregelen hebben we de afgelopen tijd veel dingen
moeten opgeven. Maar heeft het ons ook iets opgeleverd? De redactie
ging de straat op voor 1,5 meter afstand straat-interviews.
We treffen Petra samen met haar
collega’s bij de molen. Ze maken voor
het eerst weer een wandelingetje. Tot
nu toe spraken ze elkaar vooral tijdens de digitale vrijdagmiddagborrel.
Petra heeft in de coronatijd voor het
eerst gebingewatched. “Daar kwam
ik voorheen echt niet aan toe. Eerst
was ik vooral onrustig, maar nu heb
ik meer rust gekregen. Ik ben bijvoorbeeld vaker in de tuin aan het werk.”
WACHTEN TOT ALLES WEER KAN

René is minder positief. “Ik ben
echt aan het wachten tot alles weer
kan.” We komen hem tegen tijdens
zijn dagelijkse wandelingetje naar
de supermarkt. Hij en zijn vriendin
werken allebei thuis. Zij op de zolder,
hij beneden. René mist vooral sociale
contacten. “Ik heb mijn ouders ook al
drie maanden niet gezien. Die wonen
150 km verderop. Mijn vader is hartpatiënt, dus dan kijk je wel uit.”

Rond 1900 woont Gijsbertus Takken
met zijn vrouw Maria en hun drie
zonen, Pieter Jan, Rijk en Gijsbertus,
op de Wittevrouwensingel 26. Gijsbertus is koopman in brandstoffen.
Naast het woonpand zit een pakhuis
dat ook van Takken is. Of hij daar in
die tijd ook zijn handel had zitten is
onbekend.

(Het Utrechts Archief) van niet ver
voor 1910. Pieter Jan heeft hetzelfde
beroep als zijn vader. Het is dus zeer
aannemelijk dat het vader en zoon
zijn die op de bok van de wagen
zitten. Zijn twee jongere broers zijn
boekhouder en werken op het kantoor van de brandstoffenhandel.
NIEUWE RONDE NIEUWE KANSEN

PAARD EN WAGEN

Wat wel bekend is, is dat zoon
Pieter Jan in 1910 verhuist naar de
Weerdsingel O.Z. 68. Dit is ook het
adres waar we de paardenwagen
met kolen voor zien staan op de foto

De zaken blijken helaas niet goed te
gaan, want in 1912 gaat de handel
failliet. Daarna verhuist de hele familie Takken naar de Wittevrouwensingel 71 (na omnummering 86). In
het pal ernaast gelegen pand begint

de familie N.V. Takken’s Brandstoffenhandel.
ANDERE ENERGIEBRONNEN

Om warmte in huis te krijgen maakte
tot het begin van de jaren zestig van
de vorige eeuw vrijwel ieder huishouden gebruik van een kolenkachel.
Kolenboeren brachten de kolen
bij de mensen thuis. De kolenboer
verkocht de kolen per mud. Een mud
stond gelijk aan zes zakken van zo’n
35 kilo per stuk. De komst van de
petroleumkachel en vooral de vondst
van het aardgasveld (1963) bij het
Groningse Slochteren betekende het
einde van de kolenhandel.
LATERE JAREN

In het pand aan de Weerdsingel
O.Z. 68 zaten later onder meer Stiho
Bouwstoffen en Timmer-, metsel- en
loodgietersbedrijf Yperlaan. GJvZ

VOOR– EN NADELEN

Ook Robyn (7) moet haar opa en
oma al even missen. Die wonen in
België en de grenzen zijn dicht. Pluspunt is dat er nu meer tijd is voor
leuke dingen. Bij haar moeder Yessie
is een groot deel van haar normale
werk opgedroogd. Voorheen kookte
ze bij Ekko en op festivals en werkte
ze twee dagen in de week in een
hotel. Nu zit ze al drie maanden
thuis. “De ene helft van de tijd is het
heel druk want dan zorg ik voor de
kinderen. De andere helft van de
tijd zijn ze bij hun vader en is het
juist heel stil.” Yessie biedt zich nu
aan als tekstschrijver en dat loopt
verrassend goed. Ook heeft ze een
initiatief gestart voor een bloemenpluktuin op het Westplein.
GEPROEFD AAN EEN ANDER LEVEN

Sarah en Beau wonen met negen
meiden in een studentenhuis. Hoe

Yessie, Robyn en Anne
is het voor hen? Beau heeft er vooral
een goed gevoel bij. “Het is wel
relaxed eigenlijk. Qua studie gaat alles
door, maar dan wel aangepast. Ik ben
blij dat ik bezig blijf. En ik heb minder
stress. Vooral de sociale druk is minder. Je hebt meer tijd om aan jezelf

marian-dekker.nl

te besteden.” Voor Sarah pakt de
coronatijd minder goed uit. “Al mijn
huisgenoten zijn bezig met studie of
stage, maar ik heb momenteel geen
studie of werk. Dan is het lastig om
jezelf bezig te houden.” Ondanks dat
hun studentenleven helemaal stil ligt,

maken de huisgenoten er iets van.
Ze wandelen veel, sporten vaker en
besteden meer tijd aan koken. Die
gezonde levensstijl proberen ze vast
te houden. “Je hebt geproefd aan
hoe het ook kan.” SM

- ilse boellaard -

# # #

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

- vogelenbuurt -

BEGELEIDING OP AFSTAND

coronacrisis is er veel behoefte aan
steun voor kinderen met begeleiding
op afstand.” In dit programma begeleid je een Utrechtse jongere in de
leeftijd van 8 tot 16 jaar en probeer
je hem of haar te helpen met studieen taalvaardigheden. MB

doorgegaan. Inmiddels heeft hij zijn
examens gehaald. “Daar ben ik zo
blij om! Al had ik soms bijna meer
stress dan hij zelf had,” vertelt ze
lachend.

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 keer richten we onze blik op de
brandstoffenhandel van G. Takken & Zonen.

foto MVb

foto JvH

Vier jaar geleden gaf Marieke zich op
als vrijwilliger voor het programma
School’s Cool van de stichting Taal
Doet Meer. Haar dochter zat toen
net een jaar op het St. Gregorius
College. Marieke ontdekte hoeveel
kinderen er aan het einde van de
brugklas overgingen naar een lager
niveau in de tweede klas. “Zo zonde.

“Het is fijn dat je direct iets belangrijks kunt betekenen voor iemand,”
vertelt Marieke. “Deze leerling is
overgegaan dankzij mijn begeleiding. Dat voelt ontzettend goed. Bij
ieder bezoek voel je hoe nuttig het
is.” En het allermooiste? “Ik heb hem
zelfvertrouwen gegeven.” Na het
Ik zag hoeveel tijd ik besteedde om
mijn dochter te helpen in de brugklas. begeleidingstraject is er nog steeds
Ik dacht: misschien als meer kinderen wederzijds contact tussen Marieke
hulp krijgen, dat het dan niet nodig is en het gezin. Zo gaat ze regelmatig
wandelen met de moeder en komt
om naar een lager niveau te gaan.”
de leerling nog weleens bij haar
langs. Hoewel het traject vanuit de
WEGWIJS MAKEN
stichting halverwege de tweede klas
Via Taal Doet Meer wordt Marieke
stopt, is Marieke op eigen initiatief
gekoppeld aan een leerling met een

& Coaching

ilseboellaard.nl | 06-126 549 58

Voor hulp bij het
schrijven en het voordragen van een toespraak:
verlichtevertelkunst.nl
René van Pelt
06-81462753

# # #

fotoMVb

foto RD

DIRECT IETS BETEKENEN

In de afgelopen maanden waarin we vooral binnen moesten blijven, zijn de
ramen van onze huizen een soort vensters geworden waarmee we naar de
buitenwereld communiceerden. Ze zijn soms veranderd in heuse etalages
waarin niet alleen beren voor de Berenjacht, maar ook allerlei andere knuffels zijn uitgestald, naast rode harten op witte T-shirts of papier om de zorg
een warm hart toe te dragen, en teksten en getekende regenbogen om de
hoop erin te houden.

25 JAAR GEZELLIGHEID IN O’ LEARY’S
Raar om Adrian Cuddy niet de hand te kunnen schudden en van harte geluk te wensen met het 25-jarige
bestaan van zijn bedrijf. Er mogen op deze zaterdagavond wel weer klanten naar binnen, maar men
moet wel afstand houden. “Tweeëntwintig mensen
kunnen er nu binnen.” Die anderhalve meter afstand
voelt vreemd voor een pub waar het vooral knus en
gezellig moet zijn.
In 1981 kwam de familie Cuddy naar Nederland. Ze
woonden toen in Zuilen. In 1995 kochten ze Herberg
de Molen met de woning erboven, waar moeder Ann
nu nog steeds woont. De herberg werd een Ierse
Pub. O’ Leary is de meisjesnaam van moeder:
“O’ Leary klinkt beter dan Cuddy,” vertelt Adrian,
“daar werden op de basisschool nog wel eens andere
namen van gemaakt.”

“Toen mijn moeder ermee stopte dachten de stamgasten dat ik discobollen op zou gaan hangen. Maar
dat wil ik helemaal niet, ik wil dat mensen gewoon
lekker kunnen ouwehoeren.” Dat werkt: hij heeft zijn
vrouw 21 jaar geleden leren kennen in de pub. “Nee,
ze werkt hier niet, haha, misschien zijn we daarom
nog samen.”
Veel veranderd is er dus niet de afgelopen 25 jaar.
“We hebben wel eens nagedacht over nieuwe tafeltjes. Maar toen hebben we de oude geschuurd en
gelakt, en die staan er nu nog steeds.” De menukaart
is in al die jaren ook weinig aangepast: “Alleen Irish
stew hebben we niet meer. Dat werd weinig besteld.
Maar je weet nooit wat de gasten willen, de ene
week is het alleen maar zalm en de volgende week
weer niet…”

foto JvH

LEKKER OUWEHOEREN

verflaag gekregen. Daarna zijn ze take-away maaltijden
gaan aanbieden. “Dan merk je een grote gun-factor.
Vaste klanten komen eten halen en een praatje maken.” Veel reclame heeft hij niet gemaakt: “Ik heb een
poster op het raam geplakt en op Instagram gezet dat
we weer open zijn.”
JUBILEUMBIER

CORONA

Tijdens de coronaperiode is de houten vloer geschuurd en heeft de bar weer een nieuwe groene

Speciaal voor het jubileum is een bier ontwikkeld door
de brouwers van ‘House of Pint’ aan de Wittenvrouwenkade: een ‘Irish red’. Adrian heeft voorgeproefd en

mocht aangeven wat hij voor smaak
wilde. “Het is een stevig bier, 6%
met een zuurtje. Ik vind ‘m heel
goed gelukt.” De flesjes ‘Muileann’
(Gaelic voor molen) zijn al uitverkocht, maar het jubileumbier is
nog wel op tap, dus iedereen is
van harte uitgenodigd om het glas
te komen heffen op het 25-jarig
bestaan! MV

PLEISTERPLAATS
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 jeu-de-boules-baantje in het Willem van Noortplantsoen.

Iedereen is het erover eens. Het
baantje is sfeervol gelegen, onder
de overhangende takken van drie
acaciabomen, en voorzien van
houten bielzen, wat prettiger klinkt
dan een betonnen rand. Het spelletje zorgt voor ontspanning, het
verstand kan op nul, en bij voorkeur
wordt er niet té fanatiek gespeeld
(hoewel het meetlintje bij de meesten niet ontbreekt).
JEU DE BOULES…

Tiny Forest aan de Talmalaan
Wat een geweldig plan! Tiny Forest
@ Talmalaan? Veel bewoners
hebben al eerder laten vallen het
belangrijk te vinden om meer groen
in de buurt te creëren. Een van de
leden van het bewonersplatform is
nu aan het verkennen of er bij de
Talmalaan (voor restaurant Hygge)
een mogelijkheid is tot het creëren van een ‘tiny forest’. Een Tiny
Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een
prettige plek voor vlinders, vogels,
bijen en kleine zoogdieren, maar
ook voor mensen. Er is al contact
met het IVN (Instituut voor Natuureducatie). Https://www.ivn.nl/
tinyforest. Word je hier blij van? Wil
je meedenken? Neem dan contact
met ons op via info@thesocialfirm.
nl dan verbinden wij je door met de
bewoners die hiermee bezig zijn.
Zelfpluktuin Griftsteede
Elke woensdag en vrijdag van 13:00
tot 15:00 uur kun je voor een klein
prijsje zelf groenten oogsten op de
Griftsteede. Verser kan het niet!
Elke week is er iets anders te oogsten in de tuin.

…OF PÉTANQUE?

Waar het voor Harry ‘gewoon een
ballenspel’ is, noemt de vriendengroep van Rens het beslist pétanque. Hoe zit het nu eigenlijk? Jeu de
boules blijkt een verzamelterm voor
alle spellen met metalen ballen.
Petanque is de Provençaalse variant,
dat op zijn beurt een afgeleide is
van het oorspronkelijke La boule
Lyonnaise. Volgens de verhalen
ontstond de huidige vorm van
pétanque in 1907 toen een kampioen in de Provence wegens zijn
reuma besloot een cirkel te tekenen
en vanuit daar de bal te gooien in
plaats van een aanloop te nemen

20 jaar de Leeuw foto’s en
verhalen gezocht!
Buurtcentrum de Leeuw, voorheen
Prof. Dr. G. van der Leeuwschool,
bestaat dit jaar 20 jaar! Wij zijn
benieuwd of deze mooie plek
herinneringen naar boven brengt bij
(wijk)bewoners, van langer geleden
of meer recent. Heb je leuke foto’s
(digitaal of analoog) of een verhaal
die je met ons wil delen? Wij zijn
hiernaar op zoek voor op de Jubileum-wand in de ontmoetingsruimte!
Mail of bel naar Wies of Bep, sociaal
beheer de Leeuw: wkool@dock.nl
06 10017966 / bvrees@dock.nl
06 11397593.

Hans (l) en Harry (r)
(zoals gebruikelijk bij de andere
varianten).
ULTIEM VAKANTIEGEVOEL

Het opmerkelijkste wat ze hebben
meegemaakt? Harry: “Het viel ons
op dat de baan steeds keurig was
aangeharkt. Wat bleek? Een vrijwilliger uit Utrecht, zelf een goede
speler, fietst langs de elf bestaande
buitenbanen in Utrecht om ze bij te
houden.”

Het enige waar het volgens sommigen nog aan ontbreekt is verlichting,
zodat er op warme avonden doorgespeeld kan worden, en lavendel
langs de bielzen, voor het ultieme
vakantiegevoel. ML
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Deadline voor het indienen van ideeën of activiteiten is 2 september.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

COLOFON

Hans (58) en Harry (53) gooien hier
nu al zo’n zeven jaar een balletje.
Ze wonen allebei in de Vogelenbuurt en speelden als vrienden
regelmatig een potje tafeltennis
op het Koekoeksplein. Harry: “Het
balletje woei steeds weg, daarom
besloten we over te gaan op jeu de
boules.” Kamal (33) speelt geregeld
een balletje met buurman Arno
(30) in hun binnentuin aan de rand
van de Vogelenbuurt. “Ik zie dit
baantje altijd liggen als ik met de
auto van werk kom dus daagde ik

Arno uit om hier eens een potje te
spelen.” De vriendengroep van Rens
(34), zelf woonachtig in Tuinwijk, zat
voorheen in een zaalvolleybalteam.
Op zoek naar iets laagdrempeligers,
kwamen ze uit op deze jeu de boules baan. Waarbij, zeker in tijden van
Corona, de naastgelegen picknicktafel prima dienst doet als bar.

VOTULASTLADDER

In de ladder staan wijkactiviteiten
die in juli, augustus en september
plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt eind september.
Organiseert u in oktober of november een buurtactiviteit? Laat
het ons vóór 2 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

