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Nynke Scholte, geboren en getogen 
in de Vogelenbuurt, begon op 
haar achtste met het schrijven van 
verhalen omdat ze zich op school 
verveelde. “Ik zat op een Montesso-
rischool waar we iedere week een 
taak kregen, maar daar was ik altijd 
heel snel mee klaar,” vertelt ze. “Ik 
schreef in verschillende schriften en 
ieder schrift had z’n eigen verhaal.”
Ze kon niet wachten tot ze tien 
was, want toen mocht ze eindelijk 
publiceren op Boekscout-YO, een 
uitgeverij voor kinderen. Zo ont-
stond haar eerste roman ‘Paquase’ 
over het verbond tussen een meisje 
en een wolf. Hiervoor kreeg zij de 
Aanmoedigingsprijs voor kinderen. 

MEER DIEPGANG
Nynke heeft altijd veel gelezen, 
vooral de fantasiewerelden van JK 
Rowling (Harry Potter), Tonke Dragt 
en Tolkien spraken haar aan. Haar 
tweede roman ‘Praedictio’ was 
daarom een stuk ambitieuzer. Ze 
wilde haar gedachtegangen over 
opgroeien, kiezen wie je wilt zijn 
en zelfacceptatie met het verhaal 
verweven en de personages meer 
diepgang geven. Hiervoor kreeg ze 
de Boekgoudprijs bij Boekscout. 

IN HET ENGELS
Nynke wilde meer en het ‘Honours 
programma’ op het Utrechts Stede-
lijk Gymnasium bood haar die kans. 
Voor dit project mocht je je zelfont-
wikkeling laten zien in alle vormen 
die bestonden. Alles was mogelijk; 

een presentatie, 
werkstuk, film of 
boek. Nynke stelde 
zichzelf tot doel dat 
ze een tweeluik wil-
de schrijven waarin 
ze wilde werken 
met tegenstellingen 
als zon en maan, 
dag en nacht, goud 
en zilver. Deze twee 
boeken, getiteld 
‘The Golden Fire’ en 
‘The Silver Moon’ 
zijn in het Engels omdat ze zoveel 
Young Adult Literature las dat ze 
besloot om in het Engels te gaan 
schrijven. De thema’s van dit genre, 
zoals de rebellie van jeugdigen te-
gen volwassenen, heeft zij in deze 
boeken verwerkt. 

NIEUW BOEK
En het kan niet op, want sinds janu-
ari dit jaar is de kersverse studente 
Engels bezig met een nieuw project, 
gebaseerd op de mythische ideeën 
van het oude Perzië. Het moet gek 
lopen wil daar niet een nieuw boek 

uit voortkomen. “Door corona volg 
ik hoofdzakelijk onlinecolleges en 
feestjes zijn er ook niet, dus heb ik 
weer tijd over,” aldus Nynke. JH

“Ja, daar gaan we 
weer…, creatief aan 
de slag. Het komt wat 
langzamer op gang 
dan de vorige keer”

samengesteld voor afhaal: bij drie 
gangen krijg je korting. De eerste 
lockdown hebben ze aangegrepen 
om het terras op te knappen. Met 
de besmettingsgraad nu denkt hij 
niet dat de horeca half november 
weer open mag. “We zijn al bezig 
met een take-away kerstmaaltijd, 
die je zelf kunt opwarmen en als 
brunch of diner kunt serveren.”
De gemeente steunt de bistro door 

tot 17.00 uur op het waarschu-
wingsbord (dat het park na 22.00 
uur verboden terrein is: ‘U riskeert 
een boete’) reclame voor de zaak 
te maken.

REKENSOM
De creativiteit ten spijt, veel komt 
neer op een rekensom. De dames 
van Het Muzieklokaal hebben he-
lemaal becijferd hoe ze het hoofd 

“Het is erop of eronder voor iedereen,” zeggen ze bij Café du Nord. 
Vanaf 15 oktober moest de horeca weer sluiten en stapten veel onder-
nemers weer over op afhaalmaaltijden. 

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.

boven water kunnen houden: als ze 
250 maaltijden per week verkopen. 
De boekhouder van Café du Nord is 
hard aan rekenen hoeveel verlies er 
gedraaid wordt en of er aanspraak 
gemaakt kan worden op overheids-
steun. Sommige horecazaken in de 
wijk zien geen andere mogelijkheid 
dan om de deuren tijdelijk te slui-
ten. Voor alle andere zaken geldt: 
blijf bestellen! MV 

wordt er een stempel gezet, en bij 
een volle rij of een volle kaart krijg 
je een gratis product.

TAKE-AWAY KERSTMAALTIJD
Bij Peter’s Bistro in het Griftpark 
kun je van donderdag tot en met 
zondag afhalen. Op deze vrijdag-
avond zijn ze om 19.00 uur al dicht: 
alle bestellingen zijn al opgehaald. 
Ze hebben weer een speciaal menu 

WOORDEN IN DE WIJK 

EROP OF ERONDER VOOR DE HORECA 

DOE DE GROTE 
VOTULASTHORECAWOORDZOEKER

OP DE MIDDENPAGINA!

“Ja, daar gaan we weer…, creatief 
aan de slag. Het komt wat langza-
mer op gang dan de vorige keer,” 
constateren ze bij Hygge. “De 
sluiting was natuurlijk al een beetje 
voorspeld dus wij kregen vooral de 
dagen voor de sluiting veel buurt-
bewoners die nog even kwamen 
eten, nu is het wat stil.”

BINGO!
De ondernemers zijn druk aan 
het verzinnen hoe ze zich kunnen 
onderscheiden. Bij Café Willem 
zijn ze trots op hun tapas, speciaal 
gemaakt door de Spaanse koks. 
De verrassing bij Café du Nord zijn 
de versgebakken oliebollen. Hygge 
serveert nu ook warme broodjes 
voor de lunch, toch net even weer 
wat anders dan je gewone boter-
hammen als je thuis moet werken. 
Bij Juuls Hummus merken ze dat 
de horeca nu beter is ingespeeld 
op het maken van afhaalmaaltijden. 
Ze moeten dus echt hun best doen 
om zichzelf op de kaart te zetten. 
Bij Guusjes hebben ze een bingo-
kaart bedacht: als je iets bestelt 

fo
to

 J
vH



Dokter Kootte woont zelf al jaren 
in Overvecht. Was een praktijk in 
Tuinwijk een bewuste keuze? “Nee. 
Veertig jaar geleden kon je als net 
afgestudeerde huisarts moeilijk aan 
een praktijk komen, dus ik was blij 
dat ik er een kon overnemen: Willem 
van Noortstraat 106, een woonhuis. 
Daar ben ik begonnen in 1981. Eerst 
alleen, en vanaf 1986 met huisarts 
Liesbeth Redeke.” Diens ouders had-
den overigens vanaf de jaren veertig 
ook al een praktijk in Tuinwijk (ze 
begonnen op de Van Swindenstraat). 
In 1990 - toen de winkel van Staff-
horst vertrok - trok hij na een verbou-
wing in het huidige pand met twee 
anderen: Redeke en een huisarts uit 
de Van Humboldtstraat, Minne Bouta. 
“Alleen is ook maar alleen.” 

VERPAUPERING
“In de jaren tachtig waren er in mijn 
praktijk veel meer oudere mensen, 
die al bij mijn voorganger Egbert 
Molijn kwamen. Er waren ook opval-
lend veel allochtone mannen zonder 
gezin: de eerste generatie, die zo nu 
en dan onder schrijnende omstan-
digheden woonden en leefden. 
Mensen die in shifts werkten. Dan 
sliepen er in feite twaalf mensen in 
een slaapkamer met twee stapel-
bedden, waar er vier tegelijk konden 
slapen. Het is onvoorstelbaar. Er is 
best wat verpaupering geweest hier 
in de wijk. Je beweegt je dan vaak 
op de grens tussen gezondheidszorg 
en welzijnswerk.”

VERBORGEN WIJSHEID
“De wijk is natuurlijk wel veryupt en 
verjongd, zeker als je kijkt naar het 
gebied rond de Talmalaan. Het inte-
ressante van het werk zit hem in het 
contact met de individuele patiënt. 
Ik vond het werken met veel oudere 
mensen, met multimorbiditeit, wel 
een uitdaging. Dat heb ik altijd erg 
leuk gevonden. Kinderen zijn vaak 
simpeler. Even zwart-wit gezegd: de 
kans op echte somatische (lichame-
lijke, red.) problemen is bij kinderen 
natuurlijk veel kleiner dan bij ou-
deren. Bij ouderen zit de uitdaging 
meer in: wat willen mensen eigenlijk 
nog? Een heel actueel thema, nu ook 
met Covid. Moet je mensen met een 
slechte prognose nog wel op de IC 
leggen? Er zit bij ouderen vaak veel 
verborgen wijsheid. En als je die aan 
kunt boren, kun je mensen denk ik 
heel goed helpen.” FK

Huisartsenpraktijk Tuinwijk, op de hoek van de Antonius Matthaeuslaan 
en de Willem Arntzkade, viert dit jaar een bijzonder jubileum: Huisarts 
Hans Kootte (66) is veertig jaar huisarts in Tuinwijk. Zijn collega Virginia 
Straal tipte de redactie, met de kanttekening dat haar praktijkgenoot ei-
genlijk niet zo graag in de belangstelling staat. Gelukkig houdt de dokter 
wél van een goed gesprek. Het liefst met zijn patiënten, maar vooruit.

De voorliefde van Marnix (30) voor 
de Tweede Wereldoorlog ontstond 
op de middelbare school door de 
geschiedenislessen van meneer De 
Vries. Die beeldde onder meer uit 
hoe de Duitsers aan het begin van de 
oorlog Nederland doormarcheerden 
op weg naar Engeland en eenmaal 
aangekomen bij de Noordzee aan de 
lokale bewoners vroegen: “So, wo ist 
die Brücke?” 
Sinds een aantal jaren uit deze inte-
resse zich ook in het verzamelen van 
originele documenten die op cruciale 
momenten in de oorlog zijn geschre-
ven en verspreid.

D-DAY 
Op de vooravond van D-day ont-
vangen de - vaak nog zeer jonge 
- strijdkrachten een pamflet van hun 
generaal Eisenhower. Teksten als 
‘The eyes of the world are upon you’ 
en ‘We will accept nothing less than 
full Victory’ moeten deze geallieerde 
troepen in juni 1944 extra moti-
vatie geven en doen beseffen hoe 
belangrijk de aankomende landing 
in Normandië zal zijn. Voor Marnix 
betekende het in handen krijgen 
van dit document de start van zijn 
verzameling.  

DE VLIEGENDE HOLLANDER
Via veilingsites als eBay en Cata-
wiki heeft hij inmiddels ook veel 
documentatie over de luchtlandin-
gen tijdens de slag om Arnhem in 
september 1944 bemachtigd alsook 
diverse verzetskranten. Zo dropte de 
Engelse luchtmacht tijdens de oorlog 
geregeld blaadjes – met namen als 
‘De wervelwind’ en ‘De Vliegende 
Hollander’ - boven Nederlands 
grondgebied. Als de documenten 
eenmaal bij Marnix op de deurmat 
ploffen, vindt er door hem altijd 
nog even een blacklight-controle op 
echtheid plaats. 

UTRECHTS VERZET
Sinds kort legt Marnix zich ook toe 
op documenten uit Utrecht. Zo 
beschikt hij over een brief uit het 
najaar van 1940, waarin Utrechtse 
studenten worden opgeroepen tot 
staken. Want dat intrigeert hem toch 
vooral aan die tijd: de confrontatie 
van al die jongeren met de oorlog 
en alles wat die oorlog van hen 
vroeg. Nu 75 jaar later, is hij blij 
dat hij met zijn verzameling deze 
geschiedenis ook weer op zijn beurt 
kan blijven vertellen. ML

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

Het verdwenen beeld
‘Groenstrook langs de Talmalaan’ of ‘Dat grasveld bij Hygge’. Dat moet beter 
kunnen, vond het bewonersplatform Staatslieden Lauwerecht. Daarom be-
sloten zij een nieuwe naam voor te leggen aan de straatnaamcommissie die 
er nu over moet stemmen. ‘Verdwenen Beeld Plantsoen’ werd door bewo-
ners met 77,7% van de stemmen verkozen boven ‘Lauwerecht plantsoen’ en 
‘Talma plantsoen’. Nu is het dus nog even afwachten wat de straatnaamcom-
missie ervan vindt.

Zoek de namen van de verschillende horecazaken in Votulast en streep de letters door.
De overgebleven letters vormen samen de oplossing. Onder de goede oplossingen 
verloten we een tegoedbon voor een afhaalmaaltijd naar keuze t.w.v. 25 euro.
Insturen kan t/m 11 december naar info@votulastkrant.nl

VERZAMELD WERK

VROEGER & VANDAAG

In 1895 komt de in Steenwijk ge-
boren Hendrik Heinen naar Utrecht. 
De bakkersknecht gaat wonen in 
de Hoogstraat, via adressen aan de 
Anthoniedijk en de Hopakker komt 
Hendrik in 1904 terecht op de Hoge-
landen O.Z. 15. 

NIEUW BEGIN 
Hendrik, die dan 34 jaar is, trouwt 
in 1906 met de twaalf jaar jongere 
uit Poederoijen afkomstige Alida van 
der Velden. Het paar krijgt zeven 
kinderen van wie er twee op hele 
jonge leeftijd overlijden. Eind 1920 

overleed, op 49-jarige leeftijd, Hen-
drik zelf. Weduwe Alida en haar vijf 
kinderen verhuizen kort daarna naar 
de Bemuurde Weerd O.Z. 71, waar 
een brood- en banketbakkerij wordt 
begonnen. 

DAGELIJKS LEVEN 
Op de foto uit 1937 (Het Utrechts 
Archief) zien we de kinderen Hugo, 
Wout, Herman, Antje en Trui en twee 
personeelsleden (achter en hele-
maal rechts). Wout, met het zwarte 
jasje, is de oudste en tevens eige-
naar van de zaak. Met paard en wa-

gen werden vanuit de nabijgelegen 
meelfabriek de Korenschoof zakken 
meel naar de bakkerij gebracht. In 
de nacht werd het brood gebakken. 
Een deel werd in de winkel verkocht, 
maar met de twee bakfietsen werd 
er ook aan huis bezorgd. 

ANDERE TIJDEN
In die tijd was er nog veel bedrijvig-
heid op de Bemuurde Weerd, dat is 
er grotendeels niet meer. De bakke-
rij verdween rond 1980. Net als vele 
bedrijfspanden kreeg ook dit pand 
een woonfunctie. De straatnaam Ho-
gelanden O.Z. is in 1973 gewijzigd 
in Lauwerecht. Ter hoogte van het 
toenmalige huisnummer vinden we 
tegenwoordig de Van der Hoeven 
Kliniek. GJvZ

In onze wijk zijn veel winkels en andere ondernemingen gevestigd. In vroe-
ger 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 laatste keer richten we onze 
blik op de bakkerij van de familie Heinen. 

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

VEERTIG JAAR ZORGEN VOOR DE BUURT 

WOORDZOEKER

LOKALE ONDERNEMERS BETREKKEN BIJ DE KRANT? 
  

WORD ONZE  ADVERTENTIEVERKOPER!
 

info@votulastkrant.nl

- ilse boellaard -

ilseboellaard.nl | 06-126 549 58  

Relatietherapie
&  Coaching

Voor hulp bij het  
schrijven en het voor- 

dragen van een toespraak:

verlichtevertelkunst.nl

René van Pelt
06-81462753

# # #

# # #
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WIN EEN 
AFHAALMAALTIJD!



 

VOTULASTLADDER

Letters uit Utrecht 
‘Serve the City Utrecht’, een vrijwil-
ligersorganisatie van jongeren, is 
een nieuw initiatief gestart. Bij het 
project ‘Letters uit Utrecht’ worden 
jongeren gekoppeld aan ouderen 
door middel van een briefwisseling. 
Er zijn inmiddels al veel jongeren die 
hieraan meedoen, dus ook ouderen 
zijn van harte welkom om zich bij dit 
project aan te sluiten. Daarnaast zijn 
er op de website ook andere projec-
ten te vinden waarbij jongeren zich 
inzetten voor ouderen, bijvoorbeeld 
door boodschappen voor ze te doen. 
www.stcutrecht.nl

Wandelroute Vogelenbuurt:  
Het water en de vogels
Een gratis wandelroute door de 
Vogelenbuurt, langs de loop van de 
oude Vecht, muurschilderingen met 
vogels en tal van mooie plekjes.
Download de wandelroute door de 
Vogelenbuurt op
www.wijkwijzernoordoost.nl
Ook kun je daar de Straatkunst- 
route Noordoost vinden: Een fiets- 
of wandelroute langs muurschilde-
ringen en beelden in Noordoost.

Utrecht in Dialoog
Utrecht in Dialoog stimuleert 
betekenisvolle gesprekken tussen 
Utrechters met verschillende achter-
gronden, over thema’s die voor hen 
belangrijk zijn.
Sinds de Coronacris is Utrecht in 
Dialoog vooral online actief met 
gebruik van Zoom zodat iedereen 
op veilige afstand mee kan doen. 
Dat doen we in de series Online in 
crisistijd, Online ochtend gesprekken 
met oud en jong en de serie Sterker 
uit de crisis. Wil je ook je ervaringen 
delen, luisteren naar verhalen van 
anderen, bespreken wat je kunt 
doen? Kijk op www.utrechtindialoog.
nl 

Altijd een luisterend oor
De Luisterlijn: 0900-0767. Dag en 
nacht een luisterend oor en een 
goed gesprek. Chatten of mailen kan 
ook via deluisterlijn.nl  

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in december en januari plaats-
vinden. De volgende wijkkrant 
verschijnt eind januari. Organi-
seert u in februari of maart een 
buurtactiviteit? Laat het ons vóór 6 
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.face-
book.com/Votulastkrant

PLEISTERPLAATS

Door de coronacrisis zijn er meer mensen gaan 
wandelen en daardoor worden er ook meer dieren 
gezien in de wijk, merkt ook buurtgenoot Hisko de 
Vries, van waarneming.nl: er zijn dit jaar meer waar-
nemingen ingevoerd. Of er ook echt meer dieren 
zijn, of dat dezelfde dieren vaker gezien worden, is 
nog niet te beantwoorden.
Op stadsboerderij Griftsteede zijn natuurlijk de 
meest zichtbare dieren in de wijk te vinden. Hoewel 
die ook wel eens letterlijk de wijk nemen…

Op zomerse dagen is dit een van 
de populairste pleisterplaatsen in 
Utrecht. Vanaf de houten vlonder 
heb je uitzicht op de Dom en de 
monumentale Weerdsluis. Een 
perfecte plek om te picknicken en - 
voor wie durft - af en toe het water 
in te plonzen. Dagelijks worden 
bootjes en gigantische jachten 
aangelegd en schippers wachten 
geduldig tot ze door de sluis verder 
mogen. Het Muzieklokaal aan de 
Bemuurde Weerd mocht afgelopen 
zomer het terras uitbreiden op deze 
plek. Met biertafels, planten en pa-
rasols werd een deel van de steiger 
nóg gezelliger gemaakt. 

COFFEE TO GO 
Op herfstachtige dagen ligt deze 
hangplek er ietwat verlaten bij. Er 
zitten enkele tweetallen met koffie 
in een kartonnen beker, hun benen 
bungelend boven het water. “Nu 
we veel thuis moeten werken, mis 
je de sociale contacten en koffie-

pauzes met collega’s. We spreken 
daarom regelmatig af om even met 
een coffee to go bij te kletsen op 
deze plek,” vertelt Irene. Samen 
met vriendin Chantal is ze er in 
deze tijden toch ‘even uit’ tijdens 
thuiswerkdagen. “En koffie halen is 
ook iets lekkerder dan thuis,” voegt 
Chantal toe.  

SINTERKLAASINTOCHT 
Zon, regen, hagel of wind, het weer 
houdt de meeste mensen niet 
tegen op die ene dag halverwege 
november. Sinterklaas en zijn Pieten 
zetten hier dan voet aan wal tijdens 
een feestelijke intocht. Jaarlijks ver-
zamelt jong en oud zich rondom de 
steiger om de Sint te verwelkomen. 
Velen hoopten dat het dit jaar net 
zo zou gaan, maar in 2020 wordt 
de Pakjesboot niet op deze plek 
aangelegd. De organisatie heeft 
eind september besloten de Sinter-
klaasintocht van dit jaar niet door 
te laten gaan. Vanwege de ontwik-

Maar jongens, heb je ‘t al vernomen? 
Sinterklaas is toch veilig in Utrecht 
aangekomen. 
De redactie van de Votulastkrant 
sprak de Sint 
en hij belooft ook dit jaar een cadeau 
te bezorgen bij ieder kind. 

COLOFON

EEN VERDWAALDE PAUW EN EEN OUDE KOE 

Zoals de pauw die afgelopen jaar meermaals door de 
buurt dwaalde. Dierverzorger Lars vertelt: “Hij zat een 
keer op de kerk aan de overkant van de Kardinaal 
de Jongweg, dat is het verst dat hij ooit is weggelo-
pen.” Zijn vrouwtje zit nu eenzaam op Griftsteede. De 
pauw is naar het Julianapark verhuisd, want hij liep 
te vaak weg. Regelmatig belden de mensen de politie 
omdat ze een pauw op straat zagen scharrelen. “We 
krijgen binnenkort een ander mannetje terug van het 
Julianapark.”

OUDE KOE
Griftsteede heeft afscheid moeten nemen van koe 
Clara. “Ik heb niet kunnen vinden of ze echt de 
oudste koe van Nederland was,” vertelt Lars, “maar 
23 jaar is heel oud voor een koe.” Van een boer uit 
Groenekan heeft de boerderij nu een nieuwe vriendin 
voor koe Akke: een zwartbonte van 8 jaar, en ze heet 
Elly. Ze moet nog even wennen, dus er mogen nog 
geen bezoekers bij haar in de wei. 

RELAXED
In verband met corona zijn de stallen nu niet toegan-
kelijk voor publiek, omdat het niet mogelijk is daar 
voldoende afstand te houden. Daarom worden de 
kleine dieren om de beurt buiten gezet als het mooi 
weer is, zodat er toch geaaid kan worden. In de stal-
len zelf is het dus rustig: “Ik geloof dat de dieren het 
wel relaxed vinden.”
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

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: 
de steiger bij de Weerdsluis.

LOGEREN
In de maand oktober heeft Griftsteede wat logeerdie-
ren: allereerst Ramses, een Swifter ram. Er zijn ook wat 
ooien van de andere Steedes op bezoek, en de hoop 
is dat die allemaal drachtig weer terugkeren naar hun 
eigen boerderij om daar in de lente hun jongen te 
krijgen. Het zwartblesschaap van Griftsteede is uit lo-
geren op Steede Hogewoerd; als alles goed gaat wordt 
zij ook gedekt en zijn er hier in het voorjaar ook weer 
lammetjes te bewonderen!

BODEMDIERTJES
Naast de boerderijdieren zijn er nog 
meer beesten te vinden op Grift-
steede. Dan moet je wel even goed 
zoeken. In het zwembadje ligt een 
dikke laag bladeren. Bij de balie is 
een speciaal zoeksetje te leen waar-
mee je tussen de bladeren op zoek 
kunt gaan naar bodemdiertjes. MV
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kelingen rondom het coronavirus 
en de aangescherpte maatregelen 
kan er geen groots welkom voor 
de Sint georganiseerd worden. Op 
de website van Intocht Utrecht laat 
de organisatie weten dat ze met 
betrokken partijen geprobeerd heb-
ben een alternatief programma op 
te stellen, maar ook een aange-
paste intocht achten zij niet meer 
verantwoord. De organisatie hoopt 
er volgend jaar een extra groot feest 
van te maken.  MB


