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ALLE DAGEN FEEST: LUST EN LAST IN HET GRIFTPARK
De drukte in het Griftpark en de daarmee gepaard gaande overlast
brengen de gemoederen danig in beroering. Tijdens de lockdown was
het park al een geliefde bestemming voor sportclubjes, picknickers,
hangvolk, boemelaars, slenteraars en dagjesmensen en met de coronaversoepelingen én het mooie weer is de drukte alleen maar toegenomen.

krijgen omwonenden het directe
nummer van de Overlasttelefoon.
Tevens wordt de nachtelijke ronde
van de toezichthouders in het park
gecontinueerd, en zullen er actief
boetes uitgeschreven worden op
overtredingen. Er komt echter geen
alcoholverbod en er zal geen nachtsluiting worden ingesteld, omdat die
moeilijk te handhaven zijn, en het
park niet met hekken afgesloten kan
worden, en dat ook niet wenselijk
is in verband met het open karakter
van het park.

MAKERS
Wat wordt er allemaal gemaakt
in onze wijk en door wie? Dit jaar
gaan we daarnaar op zoek. Dit
keer: de Valkskrant.
De bewoners van de Valkstraat krijgen niet alleen de Votulastkrant in
de brievenbus, maar ontvangen ook
de Valkskrant. De jonge journalisten
Finn (8), Olaf (9), Eems (10) en
Ties (9) verzamelen maandelijks al
het nieuws over deze straat in hun
zelfgemaakte krant. Wie is de jongste Valk? Welke huisdieren wonen

er? En wie verblijven
achter die ene voordeur? De jongens
gaan met pen, papier
en camera op pad
en kennen inmiddels
bijna alle bewoners.
“En andere mensen
leren elkaar door onze krant nu ook
beter kennen,” vertelt Ties.
TAAKVERDELING
De Valkskrant kent veel diverse
rubrieken. Eems: “‘Huisdier van de
week’ zit er alleen niet meer in,
want we hebben alle huisdieren al
gehad.” De krant maken de jongens
digitaal in dia’s die ze vervolgens
printen en kopiëren. “We maken
allemaal een dia en bespreken van
tevoren wie welke dia maakt. Olaf
en Finn doen vaak de interviews en

OVERIGE MAATREGELEN
Naast bovengenoemde maatregelen wordt nog onderzocht of
het terrein rondom de skatebaan
slimmer kan worden ingericht.
Ook worden er nog dit jaar nieuwe
borden met gedragsregels voor
het park geplaatst, komen er dit
jaar meer uren voor jongerenwerk
beschikbaar in het park, wordt er
een nieuw plan Schone parken
2021-2024 opgesteld en de bewoners van Lister Hostel Wittevrouwen
zullen helpen met afvalprikken.

ZOMER
Bij mooi weer zullen deze zomer
publieksbegeleiders in het Griftpark aanwezig zijn die sturen op de
drukte en bezoekers aanspreken
op overlast. Naast deze extra inzet
blijven er de reguliere veiligheidsacties die er al zijn in en om het park,
bijvoorbeeld op fietsen in het park
en drugsdealers. Verwacht wordt dat
met deze maatregelen de overlast in
het Griftpark zal afnemen.
Of deze ingrepen afdoende zijn?
De eerder genoemde omwonende

reageert sceptisch: “Vraag me af of
deze inzet van maar één persoon
en dat tijdstip van 22.00 uur gaan
helpen. Dan begint het pas...”
De vraag is ook maar helemaal of
de overlast zal afnemen als Hans
Klok per 15 juli met zijn circustent
in het Griftpark neerstrijkt. Dit soort
evenementen met aanzuigende
werking is een eer voor de stad en
een plezierig uitje voor festivalgangers van heinde en verre, maar een
nachtmerrie voor hen die er niet
van kunnen slapen. JH

Finn maakt de meeste foto’s,” vertelt Eems. “Ja, Finn is de fotograaf,”
bevestigt de rest.
NIEUWS VERZAMELEN
Olaf vindt eigenlijk alles wel leuk
aan het maken van de krant, maar
Ties heeft wel een minpuntje: “Het
wachten tot je nieuws hebt. Dat is
frustrerend. Dan denk je echt: oh,
wat moet ik nou gaan doen?” Gelukkig kregen de jongens na de eerste
editie een enthousiaste lezersbrief
van de buren, waarmee ze direct
een interview regelden voor de
rubriek ‘Achter de voordeur’.
ABONNEMENT
De buurvrouw bracht hen nog op
een ander idee: een abonnement.
Eems: “Eerst dachten we niet dat
we er geld voor gingen vragen,

maar nu kost het 50 cent per
maand.” Hoe dat werkt? Ze bellen
aan, krijgen het geld en overhandigen dan de nieuwe krant. Ties: “Als
mensen niet thuis zijn doen we er

een kaartje bij met ‘u moet nog betalen’.” Met deze inkomsten kunnen
ze dan de prijs voor de maandelijkse winactie betalen. MB

foto WvdN

MAATREGELEN
Raadsleden van de PvdA, CDA, Partij
voor de Dieren en VVD hebben
naar aanleiding van een werkbezoek aan het Griftpark vragen in de
gemeenteraad gesteld. Ook heeft
er afgelopen voorjaar een bewonersenquête plaatsgevonden. De
uitkomst hiervan is dat er bepaalde
maatregelen worden ingesteld. Zo
komt er een extra wijkboa tot 22.00
uur voor de duur van twee jaar en

“Wij hebben vorig
jaar expres dubbel glas
laten zetten, maar veel
heeft het niet geholpen. Ik bel heel vaak
0800-8844, en de
politie komt dan wel,
en vervolgens gaat de
muziek uit, maar later
gewoon weer aan.”

foto JvH

Omwonenden maken zich zorgen
over de veiligheid, het toenemend
aantal evenementen, drugsdealers
en zwerfafval in het park, en hebben vooral last van de geluiden (zoals harde versterkte muziek), met
name in de late uurtjes. Sommigen
hebben om die reden hun slaapkamer naar de voorkant van het huis
verplaatst. Een omwonende, die
niet met haar naam in de krant wil,
meldt: “Wij hebben vorig jaar expres dubbel glas laten zetten, maar
veel heeft het niet geholpen. Ik bel
heel vaak 0800-8844, en de politie
komt dan wel, en vervolgens gaat
de muziek uit, maar later gewoon
weer aan.” Een andere bewoner
overweegt zelfs te verhuizen vanwege de aanhoudende overlast.

VOTULAST IN WO II

WILLEM DREESLAAN 55 PUZZEL EN WIN!
OP DE SCHOP
Hiernaast staan acht vragen, de
antwoorden zijn te vinden in de
eerste drie edities van de Votulastkrant van dit jaar. In de balk
komt van boven naar beneden
de oplossing tevoorschijn. Mail
de oplossing voor 1 september
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. Succes!

1. Welke Piet werd 82 jaar geleden in de Kievitdwarstraat geboren?
2. Welk instrument bespeelde jazzmuzikant
Leo Horneman naast de piano?
3. Wat is de voornaam van de worstenmaker van
Slagerij De Molen?
4. Met welke nieuwbouwplannen is de buurt niet blij?
5. Hoe heet de tweelingbroer van Sietse uit de
Kameleon?
6. Het gebouw van welke school wordt verbouwd?
7. Wat werd op de plek van het huidige Griftpark in
1960 gesloten en gesloopt?
8. Onder welke naam is Maker Patrick Tersteeg ook
bekend?

De konijnen gaan verhuizen!
Bij Stadsboerderij Griftsteede wordt een permanent
buitenverblijf voor de konijnen en kippen gerealiseerd
dankzij gulle gevers in een crowdfundingsactie. De
nieuwe konijnenheuvel is ontworpen door een student van de HKU en er wordt al druk gebouwd aan het
verblijf. Binnenkort zie je de konijnen dus vrolijk buiten
rondhuppelen.
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 richten onze blik dit keer op
verzet tegen de bezetter.

Oplossing vorige keer

De puzzel van vorige keer was blijkbaar lastig, maar
Mose ter Laak van 7 jaar had de goede oplossing!
Gefeliciteerd! De prijs komt naar je toe.
De foto met de 7 verschillen staat op onze facebookpagina.

De bouw staat gepland voor volgend jaar, en de plannen liggen er: de
kantoorpanden aan de Willem Dreeslaan 55 in Lauwerecht maken plaats
voor woningen. Nu is het pand nog in gebruik als kantoor door de Van der
Hoeven kliniek.
Woningbouworganisatie Wonam
kocht in 2019 het pand aan de Willem Dreeslaan. Het plan is om de
bestaande bouw te slopen en er een
appartementengebouw te bouwen.
Het gebouw krijgt vier en vijf bouwlagen met 62 betaalbare huurwoningen
in het middensegment (en wellicht
ook koop), commerciële units en een
parkeergarage op de begane grond.
Op het dak van de parkeergarage
komt een binnentuin.
KLANKBORDGROEP

Bij het ontwikkelen van de plannen
worden ook bewoners en belanghebbenden uit de directe omgeving betrokken en geïnformeerd.
In december 2020 was de eerste
online informatiebijeenkomst. Na
die informatiebijeenkomst is er een
klankbordgroep opgezet met betrokkenen uit de buurt, waarmee twee
sessies zijn georganiseerd. Tijdens
deze sessies zijn de thema’s uit de
zogenoemde ‘Bouwenvelop’ verder
besproken, waarbij ook de reacties

marian-dekker.nl
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van de informatiebijeenkomst zijn
meegenomen. Drie concrete thema’s stonden centraal: de uitstraling
en de ruimtelijke beleving, de invulling van de commerciële ruimten en
de inrichting openbare ruimte.
MEER GROEN

Er wordt meer ruimte gecreëerd
voor groen. Naast de groene daktuin
op de parkeergarage komen er ook
groene muren. Rondom het gebouw
wordt een groene buffer gemaakt
tussen de gevel en de stoep, en bestaande bomen worden behouden.
Er is een ecologisch quickscan
uitgevoerd waaruit bleek dat er geen
beschermde diersoorten aanwezig
zijn. Er wordt nog wel een vervolgonderzoek uitgevoerd om te kijken
of er vleermuizen huizen. Volgens
het plan krijgen alle woningen een
vleermuiskast in de gevel.
COMMERCIËLE RUIMTEN

De klankbordgroep heeft al suggesties gedaan voor de invulling

van de commerciële ruimten. Zo
zou er behoefte zijn aan zorg, denk
aan een huisarts en fysiotherapeut
of bijvoorbeeld atelierruimten. De
gesprekken met potentiële huurders zullen pas later in het proces
komen. De gemeente wil graag dat
wonen en werken wordt gecombineerd in dit soort wijken en sowieso
zorgen deze functies voor levendigheid. De gemeente wil niet teveel
regels opleggen om leegstand in de
toekomst te voorkomen. De ruimtes
worden dus ‘breed bestemd’.
INSPRAAK

Tot 24 juni hadden bewoners en
belanghebbenden de tijd om te reageren op de bouwenvelop voor de
ontwikkeling van Willem Dreeslaan
55. Daarna gaat het langs het college. Het voorlopig en definitief ontwerp wordt dan verder uitgewerkt
en de aanvraag van de omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging wordt ingediend. Hierna kan
de bouw worden gestart. MV

Alle informatie over de bouwplannen zijn te vinden op: www.utrecht.
nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/willem-dreeslaan-55/

IN 52 KLEINE STAPJES NAAR EEN
DUURZAME LEEFSTIJL IN ÉÉN JAAR
Het idee ontstond eind vorig jaar in de vriendengroep van Ivo (50). Wat als
we zelf in één jaar 52 kleine stapjes zetten richting een duurzame leefstijl?
En dit elke week online delen met een filmpje zodat andere mensen ook
mee kunnen doen? Vooraf werd ingezet op zo’n 5.000 deelnemers, bij de
start waren dat er al 12.000. Welllicht draagt hun insteek voor de opdrachten hieraan bij: laagdrempelig, op vrijwillige basis en vooral gezellig om
samen uit te voeren.
Ivo, de afgelopen 10 jaar woonachtig
in de Vogelenbuurt, hoefde niet lang
na te denken om mee te werken
aan het project 52wekenduurzaam.
“Afgelopen zomer ben ik gaan wandelen naar het begin van de Rhône
en daar stonden allemaal bordjes,”
vertelt hij. “Dat de gletsjer in 2100
bijna helemaal weg zal zijn. Toen
kwam die klimaatverandering ineens
wel heel dichtbij.” Waar hij zich de
afgelopen 25 jaar in de sociale hoek
als zelfstandig grafisch ontwerper
heeft ingezet om een boodschap
simpel en helder over te brengen,
vindt hij het nu tijd om de komende
25 jaar het ‘hebben van impact’ ook
toe te passen in duurzame opdrachten, bijvoorbeeld samen met de
gemeente en duurzame organisaties.

ELKE WEEK EEN OPDRACHT

Het uitvoeren van dit project bleek
wel een grotere klus dan gedacht.
Iedere maandagochtend ontvangen
deelnemers een mailtje met daarin
de weekopdracht. Zomaar een greep
uit die opdrachten: ‘Eet je kastjes
leeg’, ‘Heel Holland (tegel)wipt’ en
‘Verwen je fiets’. Aan dat mailtje gaat
het nodige werk vooraf, denk aan
experts interviewen, filmpjes maken,
teksten schrijven en social media
bijhouden. Maar niet voor niks. Ivo:
“Laatst vertelde iemand me dat ook
haar kinderen zich elke week weer
verheugen op de nieuwe opdracht.
Daar word ik erg blij van, je voelt dat
er behoefte aan is.”

Het gezin van Jopie van der Veen uit
de Van Swindenstraat luisterde regelmatig naar illegale radiozenders,
zoals Radio Oranje. Haar dagboek
stond vol met de afkortingen O.B. en
O.Z.O. (Oranje Boven en Oranje Zal
Overwinnen). Na de geboorte van
prinses Margriet op 19 januari 1943
gooide ze bij twee (vermeende)

VERZETSHELD IN DE WIJK

In de Oudemansstraat woonde
de Duitse jood Rolf Lewin (foto
rechtsboven, Holocaust Namenmonument). Als tiener kwam hij
naar Nederland. Om de Nederlandse
nationaliteit te kunnen krijgen ging
hij het leger in; toen de oorlog uitbrak heeft Lewin op de Grebbeberg
zijn nieuwe land verdedigd. Terug in
Utrecht begon hij met vrienden een
verzetsgroep. Terwijl ze bezig waren
met het beramen van een aanslag
op een tandarts die voor de Gestapo
werkte, werd de groep verraden en
op 15 april 1942 opgepakt. Lewin
belandde in Auschwitz, hier overleefde hij drie jaar. Twee maanden na
de bevrijding van het kamp (januari
1945) overleed hij op 27-jarige leeftijd alsnog aan de ontberingen. Een
ware verzetsheld.
BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN

foto RD

De getoonde beelden betreffen een studie, hier kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend.

KLEINE VERZETSDADEN

Het eerste verzet tegen de bezetter en tevens het enige openlijke
verzet in Europa specifiek tegen de
Jodenvervolging was de Februaristaking in 1941. Een dag na Amsterdam
werd er ook onder meer in Utrecht
gestaakt.

N.S.B.- gezinnen in de straat een
boterhamzakje met daarop geschreven “Een prinses geboren” door de
brievenbus. Het gezin bood ook
onderdak aan de verloofde van de
oudste zus van Jopie, zo kon hij aan
tewerkstelling ontkomen.

TREKHAAK GEZOCHT

Het afgelopen halfjaar kwamen de
initiatiefnemers zelf ook nog steeds
tot verrassende inzichten. “Dat
bijvoorbeeld de temperatuur van CVketels vaak standaard te hoog staat
en dat je die gemakkelijk zelf omlaag
(op 60°C) kunt zetten”, zegt Ivo. “Of
de oproep ‘Trekhaak gezocht’ van
iemand die alleen een caravan had
en elke keer andere mensen die op
vakantie gingen vroeg om hem een

stukje mee te slepen.” Toekomstdromen voor het project? Ivo lachend:
“Als er 52.000 mensen meedoen aan
het eind van het jaar zou dat heel tof
zijn. Maar uiteindelijk blijft het een
kwestie van de lange adem, hopen
dat die groene vlek zich blijft uitbreiden!” ML

Je kunt je nog steeds aanmelden op
www.52wekenduurzaam.nl

Op 5 september 1944 bundelden de
drie belangrijkste verzetsgroepen in
Nederland zich tot de Binnenlandse
Strijdkrachten (BS). Zij moesten onder andere de orde en rust herstellen en handhaven. Ook arresteerden
zij NSB-ers. Op de foto boven (FF
van der Werff) een groepsportret
van leden die opereerden vanuit
de Dr. D. Bosschool in de Maria van
Reedenstraat. Op de foto hiernaast
(GJ Lauwers) de arrestatie van een
NSB-er, vermoedelijk de wachtcommandant van het concentratiekamp
Amersfoort DJ Donk, op de Bemuurde Weerd OZ. GJvZ

NOLENSLAAN WORDT SCHOOLSTRAAT
De Nolenslaan is één van de eerste twee straten in
Nederland waar het fenomeen ‘schoolstraat’ is ingevoerd. School, ouders en gemeente zijn enthousiast,
maar bij bewoners uit omliggende straten zijn er nog
wat zorgen. “We hopen dat het in september mee
zal vallen met het extra verkeer in onze straat. Dan
zullen we zien wat de werkelijke situatie zal zijn.”

foto MVb

De Nolenslaan wordt tijdens breng- en haaltijden
afgesloten met een verrijdbaar hek: ouders van beide
scholen plaatsen en bemannen dit hek volgens
rooster en vooralsnog lijkt hiervoor voldoende animo
te zijn. De verkeerscommissie, bestaand uit betrokken ouders: “Je kunt natuurlijk flyeren, spandoeken
ophangen of paaltjes en drempels plaatsen, maar
wanneer er geen autoverkeer meer door de straat
rijdt tijdens de opening en de sluiting van de school,
kan je pas écht een verschil maken. Het percentage
ouders dat aangeeft dat hun kind zich onveilig voelt
op de fiets is gedaald van 17 procent naar slechts 3
procent!” Een mooi resultaat.
ZORGEN

Naast enthousiasme zijn er ook zorgen van omwonenden uit - met name - de Gijsbrecht van Walenborchstraat en Melis Stokestraat over de toename van
verkeer in hun straat. Buurtbewoonster Cathelijn: “We
zien het dichtgooien van de Nolenslaan als het verleggen van een probleem, in plaats van het op te lossen. Het lijkt me een taak van de school om ouders
op te voeden, zodat ze niet omrijden door onze straat
maar op de fiets of lopend komen. Dan is het project
pas écht geslaagd.”
Ook vinden ze het moment waarop de pilot is gedaan niet representatief. “Door corona werkten veel
mensen thuis én De Fakkel zit tijdelijk op een andere
locatie. Al met al een raar moment voor een pilot,
vinden wij. Voor september en oktober houden we

dus ons hart vast, als het gaat regenen en de ouders
weer naar hun werk gaan.”
AUTO’S GETELD

De verkeerscommissie: “De bezwaren worden serieus
genomen en de gemeente heeft daarom verkeerstellingen uitgevoerd ten tijde van de schoolstraat. Hieruit
bleek dat er per etmaal 120 motorvoertuigen door de
Gijsbrecht van Walenborchstraat rijden. Dat is niet veel.”
De gemeente verwacht verder dat de heropening van
De Fakkel en het einde van de coronaperiode weliswaar tot meer autoverkeer leidt, maar dat de wijk dit
ook aankan qua verkeersafwikkeling.

GEDRAGSVERANDERING

De verkeerscommissie: “Wat in
ieder geval wél zeker is, is dat we
nu met de schoolstraat een gedragsverandering in gang hebben
gezet. En hopelijk houden mensen
dit vast wanneer ze weer vaker naar
het werk gaan.”
Met wat geluk laten ouders de auto
dus gewoon thuis na de zomervakantie. FK

foto JvH

kon vinden wat je nodig had. En
als je een nieuwe leiding voor je
gaskacheltje had gekocht, kwam de
winkelier die even aansluiten. Daarvoor betalen hoefde niet, dat had je
al voor het materiaal gedaan.
MEER JONGEREN
Gijs en Piet zijn beiden van mening
dat de buurt vroeger niet socialer
was dan nu. Aan het begin van de
lockdown, vorig jaar, was Gijs blij
verrast door het bezoek van veel

Ouderen met leuke verhalen
gezocht!
Achter de Geraniums is op zoek
naar ouderen die in het zonnetje
gezet moeten worden. Zij zullen geïnterviewd worden over hun grote
passie. Dit kan van alles zijn: een
leuke hobby, een bijzonder verhaal,
een lievelingsrecept, een opvallende verzameling, en ga zo maar
door. En de uitkomst? Een leuke
dag en een mooie productie over
jouw verhaal.
Ben of ken jij iemand die het leuk
lijkt om hieraan mee te doen? Mail
ons op info@achterdegeraniums.eu
en zet hierin wie je bent, wat je wil
vertellen en je telefoonnummer.
Dan nemen wij contact met je op!
Samen spelen? Bouw mee aan
een groen schoolplein van De
Fakkel!
Het schoolplein van De Fakkel is
toe aan vernieuwing. Het gerenoveerde gebouw van de Fakkel
ziet er prachtig uit en biedt ruimte
voor creativiteit en groen. Nu het
schoolplein nog. Tegels eruit, groen
erin! Het plein is na schooltijd toegankelijk voor de hele buurt. Samen
spelen? Bouw dan mee en doneer
op voorjestadsie.nl/defakkel
Deze crowdfundingsactie loopt
tot maandag 12 juli. Alle beetjes
helpen!
Repaircafe Votulast weer open
Na een lange lockdown mag
repaircafe Votulast weer open! Het
Repaircafe is geopend op elke 2e
zaterdag van de maand van 13.00
-15.00 uur.
De repairders vinden het prettig als
zij van te voren weten welke spullen er ter reparatie komen. U kunt
zich aanmelden via
sandervankappel@yahoo.com
U wordt geholpen op volgorde van
binnenkomst.

jongeren uit de wijk, die hem vroegen of ze boodschappen voor hem
konden doen. Dat is wel een groot
verschil: zo’n 50 jaar geleden woonden hier vooral veel oudere mensen
en nu veel meer jongeren. RvP
KOPIJ
Nummer 5 van 2021 verschijnt eind september
2021. Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 1 september.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

COLOFON

Naar wie in de buurt ben jij nieuwsgierig? In deze reeks estafetteinterviews bevraagt de ene buurtbewoner de volgende. Deze keer:
Piet Hessel in gesprek met Gijs van Bemmel, die al sinds 1969 in de
Simon Stevinstraat woont.
ze veel inzichten. Zo vinden ze het
allebei heel jammer dat er zoveel
Gijs van Bemmel is geboren in Ouwinkels in de buurt verdwenen zijn.
denrijn, dat tot 1954 een zelfstandiZo waren er in deze buurt veel bakge gemeente was tussen De Meern
en het Muntgebouw. Een deel van
kers, slagers en melk- en visboeren.
Oudenrijn werd Utrechts en een
Daarnaast kwamen er ook veel winander deel ging deel uitmaken van
keliers langs de deuren, vaak met
Vleuten-De Meern.
een kar die getrokken werd door
een hond of een paard. Zo’n trekdier
was dan met zogenoemd ‘oosthout’
STRAAT ALS DORPJE
met de kar via een touw verbonden
Gijs heeft zich vanaf het begin
met de borst. In zijn woonkamer
enorm thuis gevoeld in zijn straat
heeft Gijs nog oosthout: het is nu
en hij ziet een groot verschil met
een balk, waaraan planten hangen.
de Kievitdwarsstraat, een leefstraat
Zo houd je het verleden levend.
waar parkeerplaatsen zijn weggehaald om de straat te verlevendigen
BUURTWINKELS
met plantenbakken. Het is hier
meer een dorpje met kleine huisjes. Die winkels en leveranciers zijn
er niet meer. Dat is jammer maar
Samen met de medebewoners
begrijpelijk: qua omzet waren de
heeft hij er bewust voor gekozen
om er geen leefstraat van te maken. winkels niet meer te redden. In die
winkels had je ook snel contact met
Daardoor zijn er nog steeds veel
buurtbewoners, terwijl dat in de
parkeerplaatsen, waarvan ook autosupermarkten heel anders voelt. Een
bezitters uit de omliggende straten
winkel die Gijs en Piet allebei missteeds meer gebruik maken.
sen is Koolschijn, die huishoudelijke
spullen verkocht. In de winkel was
HONDENKAR
een gigantische wand met laadjes
Aangezien Gijs en Piet beiden al
en de eigenaar wist precies waar hij
lang in deze buurt wonen, delen

foto JvH

ESTAFETTE
ESTAFETTE
ESTAFETTE
ESTAFETTE
ESTAFETTE

VOTULASTLADDER

In de ladder staan wijkactiviteiten die in augustus en september
plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt eind september.
Organiseert u in oktober of november een buurtactiviteit? Laat
het ons vóór 1 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

