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Het atelier van Daniëlle bevindt 
zich op Gruttersdijk 12: een pand 
vol creatieve bedrijven, waarin de 
zogenaamde ‘stille’ kunstdisciplines 
zoals die van Daniëlle op de hogere 
verdiepingen gevestigd zijn. In haar 
lichte atelier liggen ronde - met  

organza opgespannen 
- raamwerken, goud-
draad, glimmende 
kraaltjes, edelstenen 
en lovertjes te wach-
ten om verwerkt te 
worden tot borduur-
kunstwerken zoals 

die ook aan de muur hangen. 

HEILIGE GEOMETRIE
Daniëlle: “Ik maak borduurwerk 
gebaseerd op heilige geometrie in 
combinatie met edelstenen, waarbij 
ik een techniek uit de achttiende 
eeuw gebruik: luneville.” Naast het 
borduren werkt ze in een spirituele 
winkel, wat haar interesse voor de 
werking van edelstenen en heilige 
geometrie verklaart.

HET ROER OM
Ooit werkte ze bij een advoca-
tenkantoor op de Zuidas, maar 
nadat ze gegrepen werd door het 
borduren gooide ze het roer totaal 
om. Ze volgde onder meer een 
opleiding in Engeland aan de Royal 
School of Needlework, waar ook 
de bruidsjurk van Kate Middleton 
van borduurwerk werd voorzien. 
“Daar heb ik ‘goldwork’ geleerd: 
borduren met metalen.” Nu volgt ze 
een deeltijdopleiding bij een aan 
Chanel gelieerde borduurschool 
in Parijs. “Engeland is meer op de 
historie - het restaureren en bewa-
ren - gericht, terwijl deze school in 
Parijs meer op de haute couture is 
gericht. Je leert veel verschillende 
borduursteken uit verschillende 
periodes.” 

in de vorm gelegd om deze wens 
te ondersteunen: een ‘kristal grid’. 
Ik vond het een mooi gegeven om 
dit te combineren met handbordu-
ren: om uit je hoofd te gaan en je 
intuïtie te volgen!” FK

Meer weten?  
www.daniellebalfoort.com

EIGEN BAAS
Borduurkunst is erg ar-
beidsintensief. “Je kan 
maar een paar werken 
per jaar maken en in 
opdracht werken voor 
een modehuis wil ik 
niet: ik wil mijn eigen 
baas zijn.”
Naast dat ze eigen 
werk maakt, geeft ze 
daarom workshops 
waarbij deelnemers 
een ‘edelstenen grid’ borduren. 
“Mensen kunnen zelf kiezen voor 
een heilige geometrische vorm om 
te borduren. Dit zijn vormen die in 
de natuur voorkomen, en waarvan 
men zegt dat ze bepaalde krachten 
hebben. Aan zo’n vorm kun je een 
wens verbinden. De edelstenen 
worden dan op bepaalde plekken 

“Wij vinden dat de 
kerk zoveel mogelijk 
in zijn oorspronkelijke 
staat moet blijven be-
staan. De sfeerimpres-
sies zijn onvergelijk-
baar, de geschiedenis 
uniek.”

‘Gaat tot Jozef’ gemaakt waarin de 
kijker door rondleider Chris de Greef 
door de kerk wordt gevoerd. Samen 
met straatgenoot Joost van der Veen 
had hij een bod van één euro ge-
daan. Het zou een plek voor zzp’ers 
moeten worden, met units en een 
barretje, waardoor het aanzien van 
de kerk ongeschonden zou blijven. 
Ook een boekwinkel behoorde tot 
de mogelijkheden. Het gebouw ging 
uiteindelijk voor 690.000 euro naar 
de onderneming Wonen in Arnhem 
die al meer ervaring met het trans-
formeren van moderne gebouwen 
heeft, waaronder kerken. 

HOE NU VERDER?
Maar mede-eigenaar van Wonen 
in Arnhem Ronald Verheij weet 
nog niet precies wat er met de Sint 
Joseph moet gebeuren. Het orgel is 
een Rijksmonument en mag niet zo 
maar verwijderd worden. Aanvan-
kelijk zou er een kinderdagverblijf 
met daarboven appartementen in 
komen, maar dat stuitte op bezwa-
ren van omwonenden. Verheij heeft 
verklaard om in het najaar met een 
actief participatieproces te willen 
beginnen. Dus voor Peter en Joost 
is de kous nog niet af. Ze willen 
hun plan voor zzp-units alsnog aan 

De Sint Josephkerk is niet meer. Het bord ‘Verkocht’ prijkt levensgroot 
voor de monumentale voorgevel. Maar het is nog steeds onduidelijk 
hoe de toekomst van de kerk eruit gaat zien.

Wat wordt er allemaal gemaakt 
in onze wijk en door wie? Dit jaar 
gaan we daarnaar op zoek. Dit 
keer: borduurkunstenaar Daniëlle 
Balfoort geeft workshops Magisch 
Borduren.

fo
to

 W
vd

N

Verheij voorleggen. “Wij vinden 
dat de kerk zoveel mogelijk in zijn 
oorspronkelijke staat moet blijven 
bestaan. De sfeerimpressies zijn 
onvergelijkbaar, de geschiedenis 
uniek. Als je in de wijk voor Guusjes 
staat, zie je dat prachtige silhouet 
opdoemen. Dat totaalbeeld heb ik 
samen met het verhaal van de kerk 
in mijn film proberen te vangen,” 
aldus Klankenvanger Peter Dob-
binga.   JH

www.klankenvanger.nl/ 
gaat-tot-jozef/

zou je Zijn huis niet voor iedereen 
mogen openstellen?” aldus Dick van 
der Horst. Zo was de Sint Joseph 
door de jaren heen een plek voor 
huwelijksrecepties, concerten en 
Oekraïens-orthodoxe gebedsdien-
sten. Daaraan kwam op 3 juli een 
einde, toen van der Horst met pijn in 
het hart zijn sleutels inleverde.

GAAT TOT JOZEF
Behoort de kerk met zijn verbinden-
de functie in de wijk nu definitief tot 
het verleden? Als het aan Peter Dob-
binga ligt niet. Onder het pseudo-
niem Klankenvanger heeft hij de film 

MAKERS 

NA 120 JAAR: KAARSEN NU DEFINITIEF UITGEBLAZEN  
IN ST. JOSEPHKERK  
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De Sint Joseph is in 1901 gebouwd 
nadat de groei van de wijken 
Vogelenbuurt en Lauwerecht de 
vraag naar een plek voor religieuze 
samenkomst deed toenemen. Het 
ontwerp was van Gerardus Adri-
anus Ebbers, een leerling van de 
Duitse architect Alfred Tepe. Het 
interieur van deze neogotische kerk 
is ontworpen door Otto Mengel-
berg en zijn zoon. Het orgel werd 
in 1792 voor de Johanneskirche 
in het Duitse Barmen (Wuppertal) 
gebouwd; in 1920 werd het door 
de Utrechtse parochie aangekocht. 
Daarnaast beschikt de kerk over 
een bijzonder uitgevoerde lambrise-
ring, kerkbanken en zij-altaren die 
door de Utrechtse kunstenaar Steph 
Uiterwaal zijn vervaardigd.

SOCIAAL CENTRUM
De laatste koster Dick van der Horst 
is in 1990 samen met nog vijf an-
dere kosters in de kerk gekomen. Hij 
memoreert hoe de Sint Joseph als 
eerste met de carnavalsdienst is be-
gonnen. In die tijd groeide de kerk 
tot een sociaal centrum uit waar 
ook niet-religieuze bijeenkomsten 
plaatsvonden – zeer tegen de zin 
van het bisdom. “Maar volgens de 
bijbel is God de vader, dus waarom 



En dat is alsof je aanschuift bij een 
aflevering van hun podcast. Serieuze 
en eerlijke antwoorden worden afge-
wisseld met grappen, gevolgd door 
hard gelach. De vrienden maakten 
voorheen samen een radioshow. 
Bas: “Toen dat ophield te bestaan, 
wilden we gewoon af en toe bij 
elkaar komen en iets leuks maken. 
Dat er überhaupt mensen gingen 
luisteren vonden we heel bijzonder.” 

PODCAST OF RADIO
Domien is radio-dj bij Qmusic, 
Chris producer en sidekick bij Radio 
538 en Bas is ‘radiomaker in ruste’. 
Domien kiest altijd voor radio, maar 
voor Bas en Chris heeft podcast 
meer voordelen. Chris: “Ik zei ook 
altijd radio, maar podcast levert 
het meeste op. Dat bedoel ik niet 
eens financieel, maar gewoon wat 
het voor elkaar krijgt. Hoe mensen 
betrokken zijn, dat ze je kennen. Dat 
vind ik het allerleukste.” Bas: “Alles 
wat bijzonder en onverwacht is de 
afgelopen drie jaar komt voort uit 
podcast: een theatertour, eigen bier, 
een boek.” Hij maakte onlangs ook 
de Springsteen podcast. Redactie, in-
terviews en montage, alles moest hij 
alleen doen. “Dat vond ik spannend. 
Bij ‘Man man man’ kun je toch meer 
op elkaar leunen.”

De kamer van Rosa (30) stond altijd 
al vol met tomatenplantjes, Lot (43) 
had in een ver verleden een bijbaan-
tje op een kwekerij en ze keken net 
als Malou (37) uit op die grote maar 
onbenutte binnentuin. In die tuin ver-
telt Malou: “Vorige zomer tijdens een 
gezamenlijke picknick hier, was het 
van: we weten niet hoe lang corona 
nog gaat duren, laten we gewoon 
dichtbij huis een fijne plek creëren.” 
Mitros werd aangehaakt, omwonen-
den reageerden enthousiast en de 
subsidieaanvragen konden de deur 
uit. 

DUURZAME AANPAK
Afgelopen mei mochten ze eindelijk 
echt van start. Van gebruikte mate-
rialen van bijvoorbeeld Het Hof van 

Cartesius werd een schuur en kas 
- met zelfs glas in lood erin - ge-
bouwd. Zoals het een echte moes-
tuin betaamt, werd naast een achttal 
moestuinbakken ook meteen een 
kruidenspiraal en een zogenaamde 
‘wadi’ aangelegd. Lot wijst de plek 
aan, waar een rij neergelegde 
dakpannen vanaf een regenpijp 
uitmondt in een ondiepe kuil met 
waterplanten. “Dat noemen ze ‘Wa-
ter Afvoer Door Infiltratie’, zodat het 
regenwater mooi de grond in kan in 
plaats van naar het riool.” Ook wordt 
er flink geëxperimenteerd met het 
weren van vogels en met name slak-
ken bij de groentes. Op advies van 
een medebewoonster hebben ze 
schelpenranden om de kas gemaakt, 
dat blijkt goed te werken.   

MEEDOEN
Malou licht nog wat toekomstplan-
nen toe: “Volgend jaar bestaat 
Utrecht 900 jaar. We gaan kijken 
of we in een weekend een soort 
minifestival kunnen organiseren. 
Maar het blijft een bewonerstuin 
dus uiteraard alleen overdag.” 
Daarnaast staat het bouwen van een 
prieeltje omgeven door rozen en het 
planten van oude peer- en appelbo-
men hoog op de to-do-lijst. Het valt 
de initiatiefneemsters wel op dat 
omwonenden vaak niet weten dat 
ze zelf ook over een sleutel van de 
binnentuin beschikken. Lot: “We ho-
pen dat het een mooie plek wordt 
waar iedereen kan ontspannen.” 
Rosa voegt toe: “Of gezellig eet met 
elkaar.” Buurtbewoners met groene 
vingers die actief mee willen helpen 
in de moestuin zijn sowieso meer 
dan welkom! ML

Meehelpen in de moestuin? Mail: 
buurtmoestuintroelstralaan@gmail.
com

In ‘Man man man, de podcast’ zoeken Bas Louissen, Chris Bergström en 
Domien Verschuuren al sinds begin 2018 uit hoe mannelijk ze eigenlijk 
zijn. Twee van deze drie succesvolle podcastmakers wonen in de wijk. 
Reden genoeg om hen te vragen voor een interview.

Stel je een land voor dat is overgenomen door bloemen en planten. De 
mensen zijn heel klein en groen geworden. Ze wonen in bomen. Dit staat 
beschreven in een oud boekje genaamd ‘Midland’. Niet geheel toevallig 
ook de naam van de sinds februari opgerichte buurtmoestuin tussen de 
Troelstralaan en Nolenslaan in. Op een plek waar voorheen maar weinig 
te zien was, schieten nu courgettes, aubergines en rode pepers de lucht in.

MANNELIJKHEID
De dertigers vinden zichzelf niet 
cool en stoer. Juist daarom kozen ze 
‘mannelijkheid’ voor hun podcast, 
waarvan in oktober seizoen 7 start. 
Wie is het meest mannelijk? Domien 
en Chris zijn het snel eens: “Bas.” 
Als voorbeeld noemen ze de cursus 
meubelmaken die Bas gaat doen. 
“Ik was het zat om niks te kunnen. 
Ik bedoel, kijk naar Chris!” lacht Bas. 
Domien: “Wij roepen de hele tijd: 
kunnen we niet, daar zijn we slecht 
in. Maar ga het dan aanpakken!” 
Toch durft Domien het niet aan: “Ik 
ging bijna terug naar de bouwmarkt, 
omdat ik dacht dat mijn boormachi-
ne stuk was.” Chris: “Naar welke kant 
denk jij dat een boor moet draaien 
als je iets in de muur schroeft? Naar 
rechts of naar links? Rechts hè? 
Domien, wat denk jij?” Domien: “Ik 
dacht naar links. Tja, zo struikelen we 
door het leven.”

DAREDEVIL
Als we het over de wijk hebben, 
vertelt Chris trots dat hij afgelopen 
winter van de bult in het Griftpark 
gleed.” Chris: “Niet eens op een slee, 
gewoon op m’n schoenen. Ik ben 
een daredevil. Ik zoek de grenzen op 
en ga eroverheen. Misschien ben ik 
toch wel het mannelijkst!” MB vlnr: Domien, Chris, Bas

Waar ooit een ongebruikte fietscross-
baan lag, fladdert nu de gehakkelde 
aurelia door het Tijgerbosje. Twintig 
jaar ecologisch natuurbeheer door 
bewoners werpt z’n vruchten af!

VOTULAST IN WO II 

Op 2 mei 1945 wordt bekend dat 
Hitler dood is. Diezelfde dag merkt 
de Utrechtse bevolking iets wat 
duidt op de aanstaande bevrijding. 
Toch duurde het nog vijf dagen voor-
dat de geallieerden op 7 mei door 
de Biltstraat de stad in kwamen. 
Dit waren de militairen van de 49e 
Britse Infanterie Divisie en die van 
de 146e Infanterie Brigade van het 
eerste Canadese legerkorps, beter 
bekend als de Polar Bears. 

EERSTE BEVRIJDER
Toch waren dat niet de eerste be-
vrijders die de stad binnenkwamen. 
Dit was een dag eerder de Canadese 
majoor Dunn. Toen hij, gereden 
door zijn Nederlandse chauffeur, 

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 
de bevrijding.  

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

DE DRIE MANNEN VAN  
‘MAN MAN MAN, DE PODCAST’ 

BUURTMOESTUIN 
MIDLAND    

Zoek de woorden uit het rijtje en streep ze door. De overgebleven 
letters vormen samen een vraag. Stuur de vraag én het antwoord op 
die vraag vóór 22 oktober 2021 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!

Oplossing vorige keer

De puzzel van vorige keer was blijkbaar 
moeilijker dan gedacht, dat kwam vast niet 
in de laatste plaats doordat er een foutje 
was ingeslopen, onze excuses! 
Degene die de puzzel desondanks wist op 
te lossen, gefeliciteerd! De prijs komt naar 
je toe!

PUZZEL EN WIN! 

bij de Museumbrug aan het begin 
van de Biltstraat aankwam, vroeg hij 
twee meisjes hem de weg te wijzen. 
Zij wezen hem de weg, maar als 
tegenprestatie vroegen ze hen naar 
huis te brengen. Na een bespre-
king in het stadhuis bracht hij hen 
inderdaad naar huis. Dit was in de 
Koekoekstraat. 

FEEST IN DE STRAAT
Toen Dunn en zijn chauffeur de wijk 
inkwamen, leidde dat gelijk tot een 
grote feestelijke oploop. In de Koe-
koekstraat 48 was ook om een an-
dere reden feest, het echtpaar Jansen, 
van de gelijknamige drogisterij, vierde 
namelijk hun 25-jarig huwelijksfeest. 
De majoor werd gelijk de belang-
rijkste gast, even later verscheen hij 

met de familie op het balkon van 
de woning, zie de foto links (Het 
Utrechts Archief). De chauffeur ging 
op de foto, hier zien we hem op het 
Koekoeksplein (foto midden).
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HOGELANDEN 
Via de Biltstraat waren onze bevrij-
ders dus de stad binnen gekomen, 
die dag en de dagen daarna zag je ze 
overal in de stad. Zoals op de grote 
foto boven (FF van der Werf) een Ca-
nadese motorrijder op het Janskerk-
hof met achterop de zusjes Koetsier. 
Zij woonden op de Hogelanden O.Z. 
(de tegenwoordige Lauwerecht). Op 
de Hogelanden O.Z. zelf verschenen 
Sherman tanks en militairen van het 
173e Ontario Tank Regiment (Black 
Cats), foto hierboven. Het was een 
feestelijk schouwspel. GJvZ
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ESTAFETTEESTAFETTEESTAFETTEESTAFETTE

VOTULASTLADDER

‘De Tuinwijk 100 jaar’: 25/26 
september Muziekfeest op het 
Willem van Noortplein
Om 12.30 uur opent burgemeester 
Sharon Dijksma de festiviteiten. Ze 
zal bij die gelegenheid de muur-
schildering ‘100 jaar Tuinwijk’ door 
muurschilder en Utrechter Jos Pee-
ters onthullen. Ook zal ze het eerste 
exemplaar van het gedenkboek 
Tuinwijk 100 in ontvangst nemen.
Kijk voor het programma op  
www.willemvannoortplein.nl

Inloopspreekuur: persoonlijk 
advies over laag inkomen en 
gemeentelijke regelingen 
door ervaringsdeskundige Tonio. 
Elke donderdag van 12.00 tot 
13.00 uur in Buurtcentrum de 
Leeuw. Aanmelden is niet nodig. 
Voor vragen kun je ook mailen: 
toniobozelie@gmail.com, of bellen 
0629268243.

Bingo! In Buurtcentrum de 
Leeuw
Data: donderdag 28 oktober, 25 
november en 16 december 2021. 
Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 
uur. Vier rondes 2,50 euro en loterij 
0,50 euro.

Repair Café in Buurtcentrum de 
Leeuw 
Elke tweede zaterdag van de 
maand tussen 13.00 en 15.00 uur 
kun je langskomen met kapotte 
spulletjes. Voor meer informatie en 
vooraf aanmelden van spullen ter 
reparatie, mail naar  
sandervankapel@yahoo.com

Nieuw bewonersinitiatief:  
Creatief atelier!
Vanaf 7 oktober op donderdag-
avond samen creatief bezig zijn.
Voor wie? Buurtbewoners Tuinwijk 
(volwassenen)
Wat? Creatieve vormen: Tekenen, 
schilderen, kleien
Waar? Buurtcentrum de Leeuw
Wanneer? Elke donderdagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur.
Hoe? Breng je kwasten, papier, en 
evt. andere gereedschappen mee.
Kosten? 0,-
Maximaal 8 deelnemers.
Aanmelden: 030-2436004

In de ladder staan wijkactivitei-
ten die in oktober en november 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt eind november. 
Organiseert u in december of ja-
nuari een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 27 oktober 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 

ESTAFETTE

Sinds kort is de buurt een mooie konijnenheuvel en 
een nieuw groen schoolplein rijker. Dat alles dank-
zij crowdfunding; een steeds meer gebruikt middel 
om andere mensen enthousiast te maken en mee te 
laten helpen bij het realiseren van een maatschap-
pelijk idee. 

om de hoek.

Op een zonnige zaterdagmiddag 
bellen we aan en treffen Emma en 
zoon Xavier en dochter Mia. Ze wil-
len wel meedoen!
We gaan zitten op de bankjes van 
het speeltuintje halverwege de Jan 
van der Heijdenstraat. ”Dat is wel 
een verschil met Australië,” zegt 
Emma, “Een speeltuintje boven wa-
ter zou je daar nooit zien.” Het gezin 
woont inmiddels drie jaar in Utrecht 
en komt uit Queensland. Ze kwa-
men hierheen omdat er hier meer 
vraag was naar de IT skills van vader 
Alex, en omdat de Nederlandse 
levensstijl ze aanspreekt. De buurt 
bevalt goed. Het huis was eigenlijk 
maar voor een jaar te huur. Maar 
de eigenaren zijn nog niet terug 
van hun zeilreis om de wereld, dus 
konden ze gelukkig langer blijven.

TWEE STOELEN 
Emma vindt de directheid en het 
pragmatische van Nederlanders 
leuk. “En de uitdrukking ‘Je bent 
niet van suiker’.” Ook al is het hier 
veel voller, ze denkt dat die drukte 
er ook voor zorgt dat mensen meer 

rekening met elkaar houden. Omdat 
mensen in Australië meer ruimte 
hebben zijn ze minder tolerant als 
iemand anders die ruimte in wil ne-
men. “Als je hier een parkeerplaats 
vrijhoudt voor een verhuizing zet je 
twee stoelen neer met een slinger 
ertussen, en niemand die daar 
moeilijk over doet.”
En dat kinderen gewoon buiten 
lopen… In Australië zit iedereen in 
de auto dus kinderen zijn weinig ge-
woon op straat. “Als ik ze van school 
haalde moest ik naar binnen en een 
handtekening zetten om ze mee te 
kunnen nemen.”

TAAL LEREN 
De kinderen spreken goed Neder-
lands, maar Emma nog niet. “Heb 
je taalles?” wil Gijs weten. Emma 
vertelt dat ze het eerste jaar oe-
fende via het computerprogramma 
Duolingo en dus wel woorden 
kent, maar voor echt praten moet 
je toch onder de mensen zijn. En 
toen kwam corona… Maar over 
twee weken is het buurtfeest! Emma 
klapt enthousiast in haar handen. Ze 

hoopt daar meer buurtgenoten te 
ontmoeten en meer Nederlands te 
kunnen praten.

GEZELLIG
Willen de kinderen nog wat zeg-
gen? ”It’s cosy,” zegt Mia. “En in 
Nederland is een uitvinding voor 
alles.” Emma vertelt dat ze hun 
Australische familie pannenlikkers 

hebben gestuurd met de vraag: 
‘Waar denken jullie waar dit voor 
is?’. MV

COLOFON

GESLAAGD
Het project is nu klaar; tijdens de 
bouw waren er veel medewerkers 
en vrijwilligers bij betrokken. Het is 
een heel duurzaam project en Max 
is met vlag en wimpel geslaagd 
voor zijn studie. Het kippenhok, 
dat op termijn ook buiten een plek 
krijgt, wil Max in dezelfde stijl ont-
werpen. RvP

Kijk voor meer projecten op voorje-
stadsie.nl

EEN KONIJNENHEUVEL EN NIEUW SCHOOLPLEIN 

In de afgelopen maanden is dat gelukt bij het nieuwe 
‘groene schoolplein’ van basisschool De Fakkel en bij 
de aanleg van een konijnenheuvel in het Griftpark. 
Op de website ‘Voor je Stadsie’ staan diverse cam-
pagnes voor initiatieven die Utrecht mooier, socialer, 
groener, cultureler en/of duurzamer maken. 

SCHOOLPLEIN
Anneke van der Vaart heeft zich ingezet om het plein 
van de school opnieuw in te richten nadat de school 
zelf is verbouwd. Het doel van de crowdfunding voor 
het nieuwe schoolplein was tweeledig: niet alleen het 
binnenhalen van geld was van belang maar ook de 
betrokkenheid van de ouders en van anderen in de 
buurt. Het schoolplein was altijd al openbaar en ook 
voor kinderen geopend na schooltijd en dat moest in 
elk geval zo blijven. Het is belangrijk dat iedereen in 
de buurt voelt dat het een gezamenlijk plein is.
De gemeente heeft een aantal tips gegeven en in 
overleg met de kinderen van de school is er een ont-
werp opgezet. Een ouder heeft posters gemaakt en 
bij de Jumbo stond een collectebus. Na de start van 
crowdfunding bij de ouders, die het weer deelden in 
hun eigen netwerk, ging het gemakkelijk verder. Op 
een zeker moment stonden er ook 30 playmobilpop-
petjes bij een aantal mensen achter het raam en 
kon je doneren voor elk gevonden poppetje; voor de 
kinderen was dat heel leuk. 

KONIJNENHEUVEL
In het Griftpark heeft Lars Seuren zich ingezet voor 
crowdfunding voor het realiseren van een konijnenheu-
vel. De konijnen en ook de kippen in het park kunnen 
daar dag en nacht buiten verblijven. Toen het idee was 
ontstaan, kwam Max van der Riet, een student Indus-
triële Vormgeving, bij toeval vragen of er voor hem 
een afstudeerproject was. Hij heeft een mooi ontwerp 
gemaakt maar er was wel behoefte aan geld om het uit 
te voeren. Dat is binnen een maand gelukt; veel bezoe-
kers hebben gedoneerd. Er zijn posters opgehangen en 
vooral in het weekeinde werden mensen geïnformeerd 
over het project en ertoe aangezet om geld te geven.

KOPIJ
     Nummer 6 van 2021 verschijnt eind november  
     2021. Deadline voor het indienen van ideeën of  
     activiteiten is 24 oktober.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

Naar wie in de buurt ben jij nieuwsgierig? In deze reeks estafette-
interviews bevraagt de ene buurtbewoner de volgende. In de vorige 
krant werd gepensioneerd vrachtwagenchauffeur Gijs van Bemmel 
geïnterviewd. Hij wil graag meer weten over het Australische gezin 

Staand: Gijs. Zittend: Emma (in het midden) met Xavier en Mia.


