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Begonnen als 14-jarige jongen in 
de slagerij van zijn oom werd Peter-
Paul van Bentum gegrepen door 
het slagersvak. Inmiddels runt hij al 
sinds 1996 samen met zijn vrouw 
Astrid de biologische slagerij op deze 
schitterende locatie in de molen 
aan de Adelaarstraat. Hiervoor zat er 
een natuurvoedingswinkel waaraan 
zij vleespakketten leverden. Toen 
deze winkel ging verhuizen, werd 
Peter-Paul gevraagd om een slagerij 
in de molen te beginnen. De zaak 

loopt als een trein; de 
klandizie bevindt zich 
vanzelfsprekend in de 
wijk, maar zelfs vanuit 
Culemborg en Gouda 
komen mensen hier 
hun stukje vlees ha-
len. In de coronatijd is 

het drukker dan ooit omdat de men-
sen niet meer uit eten kunnen en 
zelf iets lekkers op tafel willen zetten.

VIER KEER GOUD
Wat is het geheim? “Wij maken alles 
zelf, van balkenbrij tot bloedworst,” 
aldus Peter-Paul. “Het vlees van 
koeien, varkens en kippen komt 
rechtstreeks van de boer. Daardoor is 
de aanvoer kort.”
In oktober 2020 won hij vier keer 
goud – waarvan drie keer goud met 
ster – bij de Nationale Rookworst-
wedstrijd. Het goud met ster was 
voor de varkensfijn-, de varkens-
grof- en de half-om-half rookworst. 
Daarnaast werd de runderrookworst 
met ‘gewoon’ goud bekroond. De 

glanzende bekers prijken trots tus-
sen de worsten in de vitrine. “Worst 
maken is mijn passie,” vertelt 
Peter-Paul. “Ik ben er al jarenlang 
mee bezig en heb dit jaar voor het 
eerst meegedaan omdat ik mezelf 
eindelijk goed genoeg vond. De 
kunst is om vochtbinding zonder 
kunstmatige hulpmiddelen voor 
elkaar te krijgen en dat is gelukt.”

UITSTERVEND VAK
Helaas is het slagersvak uitsterven-
de. Er zijn steeds minder ambach-
telijke slagers omdat de Slagersvak-
opleiding onderdeel van de brede 
horeca-opleiding is geworden. 
Jongeren willen het vak niet meer 
in. “Mijn eigen kinderen ook niet,” 
zegt Peter-Paul. Of hij dat niet erg 
vindt? “Welnee, dat moeten ze hele-
maal zelf weten.” JH 

Zelf ook worst leren maken?  
Opgeven voor een workshop kan 
bij www.slagerijdemolen.nl

“Overleg met de ge-
meente en de Fietsers-
bond heeft na een jaar 
vooralsnog tot niets 
geleid.” 

ners voor het aanleggen van klinkers 
in plaats van asfalt. De gemeente 
stemde daarmee in: er kwam een 
proefstraat en veel mensen vonden 
het de veiligste en fijnste fietsroute 
van Utrecht.

ASFALT VERSUS KLINKERS
Met klinkers, eenrichtingsverkeer 
voor auto’s en fietsers die twee 
kanten op mogen, is het volgens het 
comité veel beter, zeker als de auto-
mobilisten zich aan 30 km per uur 
houden. Dat gebeurt vaak niet, net 
als in de geasfalteerde Koekoekstraat 
en nu ook in de Voorstraat, merken 

ze. Daar is het besluit om te asfalte-
ren op het laatste moment genomen 
en klagen bewoners en onderne-
mers dat er te hard wordt gereden, 
ook met een elektrische fiets. 
Een ander nadeel van asfalt is dat 
het aanhelen ervan een lappende-
ken veroorzaakt door kleurverschil 
nadat de straat is opengebroken, 
terwijl je klinkers zo weer terug-
legt. De Weerdsingel wordt nogal 
eens opengebroken in verband met 
het riool of werkzaamheden met 
internetkabels et cetera. Klinkers zijn 
bovendien beter voor de drainage 
van de bomen.

Het zal bijna niemand ontgaan zijn die de laatste tijd door de wijk 
heeft gewandeld of gefietst: de aanplakbiljetten met de gele as-
faltwals voor talloze ramen, met de tekst ‘Stop Lot’s asfaltwals’. Ze zijn 
van het ‘actiecomité Weerdsingel OZ’, een groep buurtbewoners die 
zich verzet tegen de herinrichtingsplannen voor de Weerdsingel O.Z. 
van wethouder Lot van Hooijdonk. 

Wat wordt er allemaal gemaakt 
in onze wijk en door wie? Dit jaar 
gaan we daarnaar op zoek. Dit 
keer: de worstenmaker van Biolo-
gische Slagerij De Molen.
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ROTONDE
Een ander belangrijk item, vertelt 
Kees, is het verdwijnen van de 
rotonde bij de Noorderbrug. Omdat 
er zes straten op de rotonde uitko-
men, zal het alleen maar gevaarlij-
ker worden. “Bovendien gaan we 
een iconische plek missen wanneer 
dat kleine stukje natuur verdwijnt. 
Om nog maar te zwijgen van één 
van de mooiste lantarenpalen van 
Utrecht.”
Met enkele medebewoners zijn 
Arianne en Kees een petitie gestart 
die je kunt ondertekenen op  
weerdsingel.petities.nl RvP

BEZWAREN
Arianne vraagt zich af hoe de 
fietsers vanuit de Uithof op de 
Weerdsingel terechtkomen en hoe 
ze verder gaan bij de Van Asch van 
Wijckbrug. Een brug over de Weerd-
sluis ziet ze niet gauw komen. 
Bovendien willen veel fietsers zo 
snel mogelijk naar het station, die 
zullen geen omweg maken. Ook de 
verhouding met het autoverkeer is 
van belang. De Weerdsingel is geen 
brede straat. Vroeger was er zwart 
asfalt en tweerichtingsverkeer en 
waren er regelmatig ongelukken. 
Jaren geleden pleitten de bewo-

MAKERS 

PROTEST TEGEN HERINRICHTING WEERDSINGEL 
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De aanpak van de singel maakt deel 
uit van het ‘Actieplan Utrecht Fietst’ 
en moet zorgen voor een beter net-
werk van fietsroutes door de stad.  
De Weerdsingel moet een doorgaan-
de alternatieve fietsroute worden:  
de Vredenburgroute is veel te druk 
met fietsverkeer vanuit de Uithof.  
De huidige klinkers zullen plaats 
moeten maken voor rood asfalt, en 
de rotonde bij de Noorderbrug zal 
moeten verdwijnen, zodat fietsers 
sneller kunnen doorstromen.

INSPRAAK
In november 2019 werden de bewo-
ners benaderd om mee te denken 
over de herinrichting van hun straat, 
maar hun voorstellen voor verbete-
ring van het plan worden voor hun 
gevoel zonder argumenten van tafel 
geveegd. Overleg met de gemeente 
en de Fietsersbond heeft na een jaar 
vooralsnog tot niets geleid. Bewoners 
Arianne en Kees, besloten om samen 
met enkele andere bewoners van de 
Weerdsingel in verzet te komen, en 
richtten het actiecomité op.



Tonio begon ooit als maatschap-
pelijk werkster bij het JAC (Jongeren 
Advies Centrum). Ook is ze jaren 
actief geweest als bemiddelaar voor 
mensen die hulp ontvingen van-
uit Werk en Inkomen en Hulp en 
Ondersteuning van de gemeente. 
Ze staat, zegt ze zelf, bekend als een 
maatschappelijk werkster van de 
oude stempel. Tonio: “Het nieuwe 
uitgangspunt ‘op handen zitten en 
uitgaan van de eigen kracht van 
mensen’ is in mijn ogen een beetje 
doorgeschoten, juist dat eerste 
zetje geven kan ervoor zorgen dat 
mensen voortaan zelfstandig hun 
problemen kunnen aanpakken.”  

U-PAS
In 2018 leefde 15,6% van de 
178.764 huishoudens in Utrecht 
van een inkomen tot de Utrechtse 
armoedegrens (125% van het Wet-
telijk Sociaal Minimum)*. Maar niet 
iedereen is op de hoogte van de 
verschillende financiële regelingen 
voor lage inkomens die er bestaan. 

De Fakkel is tot de oplevering van 
de nieuwe locatie (na de zomerva-
kantie), gehuisvest aan de Maria van 
Reedestraat. Door de verbouwing 
krijgt de school er drie lokalen bij om 
de groepen meer ruimte te geven. 
Iris: “Per bouw (onderbouw, midden-
bouw, bovenbouw, red.) komt er een 
atelierlokaal. Daar kunnen de kinde-
ren elkaar in kleinere groepen ont-
moeten om ontdekkend en creatief 
te leren.” Het interieur krijgt uiteraard 
een restyling en het plein een nieuw 
ontwerp.  

NIEUW BLOK
Aan de voorgevel wordt bijgebouwd. 
“Daar wordt als het ware een blok 
ingezet. Er gaat dus een stuk van 
ons plein af. Heel jammer, maar we 
moesten kiezen. Nu komt er binnen 
meer beweegruimte. Het nieuwe stuk 
past straks goed bij het oude ‘nieuwe’ 

gedeelte. Beide delen worden 
verpakt met houten panelen, waar 
ook groen in kan groeien. Wat de 
architect verder heel mooi heeft 
gedaan, is het oude gebouw in ere 
herstellen, net zoals bij de Dr. Bos-
school gebeurd is. Zo blijft het goed 
passen in de wijk.” 

SPELEN OP HET PLEIN 
“We willen weer een semi-openbaar 
plein terug straks. Dat vinden we 
heel fijn, dat kinderen uit de wijk 
daar kunnen spelen. Met onder 
meer input van onze kinderraad is 
een pleinarchitecte nu bezig met 
een eerste ontwerp. Als je er écht 
een gaaf plein van wil maken, heb je 
natuurlijk wel middelen nodig naast 
het startbudget. Dus we gaan bin-
nenkort aan de slag met crowdfun-
ding: kijken of we het samen met de 

buurt voor elkaar kunnen krijgen. En 
misschien dat betrokken ouders ook 
kunnen helpen, met bijvoorbeeld 
het stratenmaken.” 

FANTASIE
“Het is belangrijk dat het plein 
uitdaagt om te spelen en dat je daar 
met veel eigen fantasie kan spelen. 
Net zoals nu met die stapel banden: 
dat is natuurlijk een raar ding, maar 
dat is voor kinderen heerlijk! De ene 
keer is het een huis, de andere keer 
een heuvel. Dat willen we eigenlijk 
weer creëren. Het moet iets worden 
met paden en groen, zodat je in de 
bosjes kan struinen. Of kan tennis-
sen. Een natuurspeeltuin met zand 
klinkt natuurlijk heel mooi, maar is 
niet praktisch door het vele zand. 
Dat is nog een zoektocht.” FK

Het begon met de ‘rijdende straattafel’: versierd met 
bloemetjes en vlaggetjes, voorzien van koffie, thee en 
de nodige informatiefoldertjes reden ze Utrecht rond. 
Met vragen als: Kun je goed rondkomen? Ken je ie-
mand met financiële problemen? Ben je bekend met 
de regelingen die Utrecht biedt voor lage inkomens? 
Het doel: Utrechters uitnodigen om in gesprek te gaan 
over hun leefsituatie. Dan weer op de markt in Kana-
leneiland, dan weer in het winkelcentrum van Over-
vecht. Tonio Bozelie uit Tuinwijk-West was bij dit pro-
ject betrokken vanuit de Armoedecoalitie. Nu wil ze 
onderzoeken hoe het gesteld is met de bewoners bij 
haar in de buurt.

Het schoolgebouw van De Fakkel aan de Nolenslaan wordt verbouwd. Het 
schoolplein - een populaire speelplek voor buurtkinderen - is nu een af-
gesloten bouwplaats. “Het is een heel oud gebouw,” vertelt directrice Iris 
Hekkert. “Het staat al lang gepland om het te renoveren en duurzamer te 
maken. En we wilden ook iets kunnen groeien.”  

Een belangrijk instrument is de 
U-pas, waarmee je goedkoper kunt 
deelnemen aan tal van activiteiten. 
“Maar waarmee je bijvoorbeeld ook 
een fiets voor je kind of een was-
machine kunt aanschaffen,” vertelt 
Tonio. Als er eenmaal bij een organi-
satie aan de bel is getrokken, is het 
volgens haar vooral erg belangrijk 
dat er wordt meegedacht met de 
situatie van de persoon zelf en niet 
teveel vanuit het eigen protocol.   

De puzzel in de laatste krant van 
afgelopen jaar was een groot suc-
ces, dus op veler verzoek nu in 
elke krant een ander soort puz-
zel. Dit keer: een fotopuzzel.

Iedereen kent Nijntje als beroemd 
Utrechts konijn, maar op welke 
straathoek in Votulast is dit andere 
Utrechtse konijn te vinden? Geef een 
leuke draai aan uw wandeling en ga 
op konijnenjacht! RD

Mail uw antwoord voor 1 maart 
naar info@votulastkrant.nl. Onder de 
goede inzendingen wordt een bon 
t.w.v. 25 euro verloot, te besteden bij 
een lokale ondernemer naar keuze.

Wist je dat je zelf een fietsenrek of fietstrommel voor je 
deur kunt aanvragen bij de gemeente?
Als er een parkeerplaats voor opgeofferd moet worden, 
moet je wel eerst handtekeningen van je buren hebben.

SCHAAMTE
Vanuit het nieuwe buurtcomité Stalau 
is op initiatief van Tonio afgelopen 
najaar de ‘Werkgroep Armoedebestrij-
ding’ opgericht. Tonio: “Het doel is 
om de lage inkomens in Staatslieden, 
Lauwerecht en Tuinwijk-West beter in 
kaart te brengen en regelingen meer 
onder de aandacht te brengen, ook  
bij bijvoorbeeld AOW’ers of studen-
ten.” In bovengenoemde drie wijken 
had in 2018 tussen de 8,6% en 26% 
van de huishoudens een inkomen tot 
de Utrechtse armoedegrens. Tonio: 

“Het blijft lastig want dit thema is 
vaak omkleed met schaamte, men-
sen praten er niet graag over. Maar 
bijvoorbeeld een spreekuur in het 
buurthuis zou al een goede laag-
drempelige uitkomst van de werk-
groep kunnen zijn.” ML

Als je ervaring/interesse hebt en je 
je wilt aanmelden als vrijwilliger bij 
de werkgroep of als je zelf vragen 
hebt over de diverse regelingen die 
voor lage inkomens bestaan, mail 
dan naar toniobozelie@gmail.com.

* Cijfers afkomstig uit de online databank Utrecht in Cijfers van de website van de gemeente Utrecht

VOTULAST IN WO II 

Een niet-aanvalsverdrag tussen nazi-
Duitsland en de Sovjet-Unie op 23 
augustus 1939 was voor Nederland 
het moment om tot voormobilisa-
tie over te gaan, gevolgd door een 
algehele mobilisatie een paar dagen 
later. Dit betekende dat binnen een 
paar dagen 280.000 soldaten op 
hun post waren. 

MAATREGELEN
Ook werden er paarden en auto’s 
van burgers gevorderd en werden 
er andere voorzorgsmaatregelen 
getroffen. Zo werd in onze wijk 
de centrale van de Gemeentelijke 
Radiodistributie aan de Menno van 
Coehoornstraat 40 (destijds viel dit 

deel van de straat nog onder de 
Weerdsingel O.Z.) met zandzakken 
beschermd. Ook kwam er voor het 
gebouw iemand van de Vrijwillige 
Burgerwacht te staan (deze foto is 
net als de andere twee afkomstig uit 
Het Utrechts Archief).

BURGERWACHT
Door de Russische revolutie en 
andere opstanden in Europa werden 
in 1918 door de Nederlandse over-
heid lokale Burgerwachten gevormd. 
Deze uit gewone burgers samen-
gestelde groepen handhaafden de 
openbare orde en veiligheid. Ze 
waren bewapend. 

Met de inval van de Duitsers in Nederland op 10 mei 1940 begon voor ons 
land de Tweede Wereldoorlog. Wat betekende dit voor onze wijk? In deze 
rubriek gaan we dit jaar in op deze vraag. We beginnen met de mobilisatie 
en het begin van de bezetting. 

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

WEINIG TE BESTEDEN…EN DAN?  

PUZZEL  
EN WIN! 

NIEUWE SCHOOL,  
NIEUW PLEIN  
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De periode van mobilisatie kwam tot 
een einde toen Duitsland op 10 mei 
1940 ons land binnenviel. Na het 
bombardement op Rotterdam en de 
dreiging dat Utrecht snel hetzelfde 
lot zou treffen, capituleerde Neder-
land op 15 mei. Nog diezelfde dag 
trokken Duitse soldaten via de Bilt-
straat en de Wittevrouwenstraat de 
stad in, zoals op de foto is te zien. 

BEZETTING
De Duitsers namen hun intrek op 
vele plekken in de stad. In de garage 
aan de Weerdsingel O.Z. (waar te-
genwoordig Autoweerd zit) werden 
bijvoorbeeld paarden gestald en 
tanks gerepareerd. Aanvankelijk wa-
ren de Duitse soldaten vriendelijk, 
ze speelden met kinderen, maakten 
vrolijke foto’s. Maar dit was schijn, 
het was onderdeel van een tactiek 
om het Nederlandse volk snel voor 
zich te winnen. Dit lukte niet. De 
sfeer begon grimmiger te worden. 
Joodse Nederlanders, dus ook de 
Utrechtse,  kregen wel al vanaf het 
begin met treiterijen en uitsluiting te 
maken. GJvZ



 

VOTULASTLADDER

Doe mee met duurzamer leven in 
52 weken 
Het Utrechtse initiatief 52weken-
duurzaam nodigt je uit om je eigen 
leven stapje voor stapje duurzamer 
te maken. De focus ligt op acties 
die het leven leuker, mooier, gezelli-
ger, goedkoper en gezonder maken. 
Hoe werkt het?
Als je je aanmeld krijg je iedere 
week, 52 weken lang, via de mail 
een nieuwe uitdaging. Met steeds 
een ander thema en tips en trucs. 
Zodat je kan uitproberen wat bij jou 
past. Er zijn zes thema’s: Voeding, 
Energie, Circulair, Groen, Mobiliteit 
of Leefstijl.
Het is natuurlijk mooi als je elke 
week meedoet en de 52 weken 
volmaakt, maar het is niet erg om 
een weekje over te slaan. Zin om 
mee te doen en de lol van experi-
menteren staan voorop. Je kan er 
meer over lezen en je aanmelden 
op www.52wekenduurzaam.nl 

Oproep:  
Werknemers Benenkluif gezocht!
Tot 1965 stond in Lauwerecht de 
beenzwartfabriek, ook wel de be-
nenkluif genoemd. Veel nuttige pro-
ducten werden hier gemaakt, o.a. 
voor suiker, lijm, zeep, zwavelzuur. 
Veel stank en gevaarlijk werk. Heeft 
u hier gewerkt? De lokale televisie 
maakt hier een item over en wil u 
graag interviewen. Meer info:  Pim 
Walenkamp pimvamawalenkamp@
gmail.com  030-2766677.

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 ge- 
bruik van Zoom zodat iedereen 
op veilige afstand mee kan doen. 
Dat doen we in de series Online in 
crisistijd, Online ochtend gesprek-
ken met oud en jong en de nieuwe 
serie Ontmoet en Wandel. 
Wil je ook je ervaringen delen, luis-
teren naar verhalen van anderen, 
bespreken wat je kunt doen? Kijk 
op  www.utrechtindialoog.nl 

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in februari en maart plaatsvin-
den. De volgende wijkkrant ver-
schijnt eind maart. Organiseert u 
in april of mei een buurtactiviteit? 
Laat het ons vóór 3 maart weten, 
dan nemen we een aankondiging 
op in de volgende agenda. Of 
plaats uw bericht zelf rechtstreeks 
op het prikbord van www.votulast-
krant.nl We zijn ook te vinden op 
Facebook: www.facebook.com/
Votulastkrant

ESTAFETTE

Sinds de coronamaatregelen indirect het georga-
niseerd sporten aan banden legden, is wandelen 
volksport nummer één. Zo ook in onze wijken. Jong, 
oud, sportief of kwakkelend; de meesten van ons 
trekken er regelmatig op uit. Het is een welkome 
afwisseling op studie, werk of huishouden. Even een 
frisse neus halen en we kunnen er weer even tegen-
aan. 

Om een estafettestokje over te kun-
nen dragen moet het eerst aan-
gereikt worden. De redactie vroeg 
oud-Votulastkrantredacteur Hoda, 
omdat we nieuwsgierig waren hoe 
het met haar gaat: een jaar geleden 
stopte ze met schrijven voor de 
Votulastkrant omdat ze een adop-
tiezoon kreeg die haar aandacht 
vroeg. Inmiddels is haar zoontje 
twee jaar en werkt ze weer, maar 
ze heeft helaas nog geen tijd voor 
vrijwilligerswerk.

NIEUWE BUREN 
Hoda woont in de Jan van den 
Doemstraat en is nieuwsgierig naar 
de nieuwe buren aan het begin van 
de straat. Afgelopen zomer waren 
die enorm aan het klussen, wat met 
het nodige geluid gepaard ging. Op 
een dag stond er allemaal lekkers 
op het bankje voor het huis: ‘Voor 
de buren’ met een briefje erbij 
waarop ze zich excuseerden voor de 
overlast. Dat vond Hoda zo attent!

ESTAFETTESTOKJE 
Twee deuren verder wonen Laura 
en Ditmar en hun drie katten, en ze 
nemen het estafettestokje aan. We 
spreken af een wandeling te maken: 
coronaproof.
Buiten wordt eerst het pand waar 
Laura en Ditmar vanaf september 
wonen besproken: het is een bij-
zondere woning met rechts van de 
voordeur de huiskamer en links een 
‘slaaptoren’ met drie kamers boven 
elkaar.
Hoda vraagt zich af waarom ze 
uitgebouwd hebben: er is nu bijna 
geen tuin meer. “De indeling was 
een enorme puzzel,” vertellen 
Laura en Ditmar. “Er stond al een 
badkamer in de tuin, maar die was 
helemaal verzakt en moest gesloopt 
worden. En in dat stukje tuin komt 
nooit zon, dus toen hebben we 
bedacht dat we daar de keuken 
maken, dat is nu die uitbouw.” 

BOUWVAL
Ditmar is bouwkundige, maar ze 
hebben het huis zonder bouwkun-

dige keuring gekocht: “Daar komt 
alleen maar ellende uit.” Dat alles 
gestript en opgeknapt moest worden, 
was juist een pré: op die manier 
konden ze alles zo verbouwen dat 
het voldoet aan hun wensen. Met 
name de isolatie is een belangrijk 
punt. Laura heeft een reumatische 
aandoening, waardoor het voor haar 
extra belangrijk is dat de woning 
goed warm en echt droog is. “Bij 
het slopen kwamen we nog kranten 
tegen uit de jaren 40,” vertelt Ditmar. 
Met een artikel dat Hitler een goede 
ontmoeting met Mussolini had ge-
had en dat ze de oorlog wel gingen 

COLOFON

Verfafdruk van kinderhandjes. 
Schoenen, sokken en pumps  
   (in de meeste gevallen geen  
   compleet paar). 
Diverse cactusverzamelingen.  
   Dood en levend. 
Activistische stickers.
Hele directieve briefjes over waar  
   men graag de post ontvangt.  
   En ook vooral: welke post men  
   liever niet ontvangt. 
Diverse gevonden relikwieën   
   (stenen, botten, schelpen dat  
   soort werk). 
Een hangende schep. 

Je leest het. Er valt veel nog veel te 
verwonderen. De wereld is alleen 
een stukje kleiner geworden. SM

VERWONDEREN TIJDENS HET WANDELEN 

Waar ik voorheen heel efficiënt mijn routes naar de 
supermarkt liep, neem ik nu net wat meer de tijd. Af 
en toe een omweg zelfs. En ik varieer tussen verschil-
lende supermarkten om eventuele sleur te voorko-
men. Maar behalve de functionele wandelingen zoals 
een boodschap doen of een pakketje wegbrengen is 
wandelen ook gewoon leuk. Ook alleen. 

RARITEITEN
Het plezier zit ‘m voor mij in het ontdekken van 
kleine net niet alledaagse rariteiten. Ik ben minder 
gehaast. En hierdoor heb ik meer tijd om rond te 
kijken, en vallen details ook meer op. Zo viel mijn oog 
enige tijd geleden op een levensechte palmboom 
prijkend in een woonkamer. Geen formaatje tuincen-
trum, maar zo eentje die je in een reeks langs de weg 
ziet staan als je het vliegveld verlaat in een tropisch 
oord. Het gevaarte rijkt tot aan het plafond en ziet er 
op raadselachtige wijze behoorlijk gezond uit voor 
een uit de kluiten gewassen kamerplant. Tijdens 
diezelfde wandeling trof ik een surfboard geplakt aan 
een gevel en een konijn op de vensterbank. Bingo!

GLUREN BIJ DE BUREN
Maar ook tijdens volgende wandelingen trokken op-
merkelijke stillevens op vensterbanken, aan gevels en 
in voortuinen aan me voorbij. Een bloemlezing:
Een insectenhotel naast de voordeur.
Diverse zelfgefabriceerde aliens. 
Een hartvormige spiegel aan de buitenmuur.

Een complete Legostad inclusief ijspaleis. 
Posters en letterborden met opbeurende teksten en   
   hoopgevende kindertekeningen. 
Een kliko als bloempot. 
Een raadselachtig logo in plaats van een naambordje.
Een cryptische boodschap aan huisgenoot X op een    
   krijtbordje. 
Collectie bierflesjes (vermoedelijk van de avond ervoor).
Platenhoezen.
Slierten gedroogd fruit bij wijze van decoratie.
Subtiele notitiebriefjes met aanwijzingen hoe om te    
   gaan met het feit dat de bel het (nog steeds) niet doet.
Een klomp met daarin een kruis. 
Houten trekpoppen in de vorm van een paard.
Nog een Legoparadijs met een zoekopdracht voor de  
   glurende buur. 
De Domkerk op schaal in kartonnen uitvoering.
Niet zulke subtiele briefjes over waar de voordeur zich  
   bevindt.

KOPIJ
     Nummer 2 van 2021 verschijnt eind maart 2021.
     Deadline voor het indienen van ideeën of activ- 
     iteiten is 3 maart.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
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Naar wie in de buurt ben jij nieuwsgierig? In deze reeks estafette-
interviews bevraagt de ene buurtbewoner de volgende. Deze eerste 
keer: Hoda Hamdaoui en haar nieuwe buren.

VALT OP HÈ !?
HIER ADVERTEREN?

 
Mail naar info@votulastkrant.nl

Voor hulp bij het  
schrijven en het voor- 

dragen van een toespraak:

verlichtevertelkunst.nl

René van Pelt
06-81462753
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winnen.” Alles is gestript en nieuw 
aangelegd: de riolering, de elektra en 
het zachtboard plafond is vervangen.

LEKKERS
“We hebben destijds geen reacties 
van andere buren gekregen op het 
lekkers voor de deur,” vertelt Laura, 
“maar het was wel allemaal op dus 
het viel blijkbaar wel in de smaak!” MV


