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Jasper Smit is een kinderliedjes-
schrijver, maar begonnen in het 
volwassencabaret. Als één van de 
finalisten van het Cameretten festi-
val is hij op tournee geweest, maar 
eigenlijk hield hij altijd al meer van 
huiskameroptredens. Toen een im-
presario opperde om kinderliedjes 

te schrijven omdat zijn stijl zich daar 
goed voor leende, is hij zich daarop 
gaan toeleggen. 

BESTE KINDERLIED
Sindsdien is hij twee keer genomi-
neerd voor de Willem Wilminkprijs 
voor het beste kinderlied, bracht hij 
twee platen op Spotify uit en is een 
derde in de maak. Hij schrijft voor 
kinderen vanaf zes jaar. Meestal be-
gint hij met een refreinzin en bouwt 
daar een verhaaltje omheen. “Het 
moet wel ergens over gaan, zelfs als 
een liedje begint met de regel ‘Ik 

heb een heel vies woord geleerd, 
dat woord dat rijmt op ‘stoep’.” Zo 
heeft hij een liedje over hoe het is 
als je slecht op school bent, soezen 
achterin de auto en het gemis van 
oma in coronatijd. 

CORONATIJD
Hoe is hij de afgelopen periode 
doorgekomen? “Ik heb nog geluk 
gehad,” zegt hij, “want ik heb best 
veel gespeeld in theaters en op 
scholen en als die open zijn, kan 
ik naar binnen.” Hij heeft ook een 
digitale schoolvoorstelling gemaakt 
waarbij hij goodie-doosjes met 
verrassingen voor de kinderen 
naar scholen heeft gestuurd. Die 
voorstelling is al door 150 klassen 
in heel Nederland bekeken. Mo-
menteel werkt hij aan trailers voor 
een nieuwe liedjesvoorstelling voor 

groep 7 en 8 en zijn digitale 
schoolvoorstelling. 

INKOMSTEN
Hij kan zichzelf bedruipen, 
maar de Tozo (Tijdelijke over-
bruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers) is gestopt en 
het komende half jaar moet 
er wel gespeeld worden of 
moeten er inkomsten uit 
digitale voorstellingen worden 
gegenereerd. Gelukkig kiezen 
boekers zoals Kunstgebouw 
en Kunst Centraal voor 
digitaal cultuuraanbod op 
scholen. JH

De liedjes zijn te beluisteren 
op Spotify en de trailers te 
bekijken op YouTube en op 
jasperzelf.nl. 

“De gemeente streeft 
ernaar om 75m2  groen 
per woning in de stad 
te hebben, maar dat 
kun je wel vergeten  
bij deze aantallen”

aarde geen goed idee.” 
Het buurtcomité had het daarnaast 
verstandig en logisch gevonden als 
de bewoners uit Buurland, die op 
enige termijn hun huizen uit moeten 
als de sloop doorgang vindt, voor-
rang hadden gekregen bij het huren 
van één van deze huizen. In andere 
gemeenten gebeurt dat vaak wel.

SLOOP IS DUUR
In het algemeen staat de gemeente 
weinig open voor ideeën uit de 
buurt, vindt het buurtcomité. Het 
belastingkantoor had misschien 
geconverteerd kunnen worden naar 

woningen, maar nu is alleen de 
kelder bewaard gebleven. De sloop 
heeft veel nadelen: het kost vijftig 
jaar voordat de kosten ervan (af-
voeren, verwerken van puin) eruit 
zijn, en hoogbouw kost heel veel 
energie, bijvoorbeeld door de vele 
liften en pompen in het complex. 

STUDENTEN
Nieuwe bewoner Donna is echter 
maar wat blij. Ze is hier komen 
wonen nadat een oud-collega haar 
erop gewezen had. Ze kent de wijk 
nog nauwelijks: ‘s morgens neemt 
ze de trein naar Amersfoort, 

De woningnood in Utrecht is hoog. Maar er zijn ook oplossingen, zoals 
de nieuwbouw aan het spoor, met de verrassende naam NOW. Tus-
sen de Talmalaan en het Gerbrandypad is op de fundamenten van het 
voormalige belastingkantoor hoogbouw verrezen met 223 midden 
huurwoningen en 64 woningen in de sociale sector en een woning-
complex voor studenten. Hoe bevalt het buurt en bewoners?

Er zit veel muziek in onze wijk. Wij 
zijn benieuwd hoe die muzikan-
ten de afgelopen periode hebben 
doorstaan en hoe het nu met ze 
gaat. Dit keer: Kinderliedjesschrij-
ver Jasper Smit.

waar ze muziektherapie studeert. 
Er wonen zo’n 200 studenten in 
woningen van 20m2. In het be-
gin was er niet veel animo, maar 
nu zijn alle woningen bewoond. 
“Iedereen is hier nogal op zichzelf,” 
zegt Donna, maar er is intussen 
wel een groepsapp ontstaan nadat 
ze heeft aangebeld bij andere 
bewoners. Binnenkort komen er 
ook gemeenschappelijke ruimten, 
zodat de studenten samen kunnen 
chillen. RvP

nu achttien verdiepingen tellende 
NOW-gebouw. Op die manier kwa-
men er ineens zo’n 1700 inwoners 
bij in Lauwerecht. 
“De gemeente streeft ernaar om 
75m2  groen per woning in de stad 
te hebben,” zegt Steinhart, “maar 
dat kun je wel vergeten bij deze 
aantallen. Meer woningen binnen de 
stadsgrenzen, of op dezelfde foot-
print zoals bij Buurland, betekent 
onontkoombaar minder gras, minder 
bomen en meer baksteen. Daarmee 
voldoet de gemeente niet aan haar 
eigen streven en dat is alleen al in 
verband met de opwarming van de 

NIET IEDEREEN EVEN BLIJ MET NOW   
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Kerstin Steinhart, die eerder zeven 
jaar in de wijkraad zat en Anna Zan-
ger zijn beiden betrokken bij Buurt-
comité Stalau: Staatsliedenbuurt en 
Lauwerecht. Dit buurtcomité bestaat 
sinds een jaar en helpt buurtbewo-
ners bij de uitwerking van ideeën 
naar projecten om de buurt groener, 
leefbaarder en socialer te maken. 
Daarnaast is het buurtcomité druk 
met alle nieuwbouw in de buurt, 
zoals de voorgenomen sloop van 
Buurland en het terugbouwen van 
meer nieuwe woningen. De buurt 
zou op deze plek van 150 naar 285 
woningen gaan. Negen jaar geleden 
bij de start van NOW waren er al 
veel twijfels over de toevoeging van 
zo’n groot aantal woningen en de 
hoogte ervan. Kerstin: “De gemeen-
te deed niets met onze zorgen over 
leefbaarheid, communicatie was 
nauwelijks mogelijk en men gaf 
telkens aan dat de participatie bij de 
ontwikkelaar lag.”
 
MINPUNTEN
Deze ontwikkelaar was vooral bezig 
met eigen verdiensten, volgens 
Steinhart: met een last minute be-
stemmingsplanwijziging kwamen er 
zelfs nog twee etages boven op het 
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Er zijn inmiddels meerdere bijeen-
komsten geweest, vaak zonder 
Verheij zelf. “De laatste keer ging hij 
kijken bij een andere kerk die hij 
wilde kopen, dus hij kon niet. Daar 
waren ze dan wel weer eerlijk over, 
haha.” Peter Dobbinga woont naast 
de kerk en volgt het proces nauwlet-
tend. Zijn vriendin neemt deel aan 
de klankbordgroep, die aangeeft 
dat het fijn zou zijn als de kerk een 
bestemming krijgt waar de wijk echt 
wat aan heeft: een gezondheidscen-
trum of ruimte voor creatieve zzp’ers 
bijvoorbeeld. “Maar het is een don-
ker gebouw: mooi, maar té donker 
voor veel partijen.”  Op zich zou hij 
horeca geen slechte bestemming 
vinden. “Een sociale ontmoetings-
plek, zoals Guusjes.”

KERK-OPKOPER
Eigenaar Verheij lijkt een heus ‘kerk- 
opkoper’. Eerder kocht hij al twee 
kerken in Arnhem en maakte van de 
St.Josefkerk aldaar een supermarkt. 
Dat gaat onze St. Josephkerk niet 

worden. Het lucratieve plan om 
vier appartementen te realiseren in 
de kap, blijkt ook niet mogelijk: uit 
bouwkundig onderzoek blijkt dat de 
staat van de kap dit niet toelaat. Een 
tegenvaller voor de eigenaar. Peter: 
“Bij de eerste bijeenkomst was een 
architect aanwezig, die zei dat oude 
gebouwen heel snel ruïnes kunnen 
worden. Dus of je nou voor of tegen 
de ambities van de nieuwe eige-
naar bent: er moet wat gebeuren.” 
Verheij heeft zich laten ontvallen dat 
het misschien nog jaren kan duren 
voordat er iets in de kerk komt. Pe-
ter twijfelt of Verheij echt nog geen 
idee heeft. “Hij deelt weinig infor-
matie met de klankbordgroep. Het 
is onmogelijk dat iemand die vaker 
kerken opkoopt, hier komt en geen 
enkel plan heeft.” 
Peter had de kerk het liefst zelf - 
samen met een straatgenoot - vanuit 
een stichting gekocht, maar hij is blij 
dat de nieuwe eigenaar waarschijn-
lijk ‘diepe zakken heeft’, want er is 
veel, heel veel, geld nodig als je er 

echt wat moois van wil maken, stelt 
hij.
“Bij de makelaarsbezichtiging zag 
ik enorme scheuren in het plafond 
bij het koorgedeelte. Als je dat thuis 
hebt, ga je wel nagelbijtend iemand 
bellen.”

GEFEEST
De kerk wordt nu tijdelijk bewoond: 
enkele studenten hebben de eer om 
op deze bijzondere plek te wonen. 
Wonen in Arnhem, het vastgoedbe-
drijf van Verheij, verzorgt tevens het 
leegstandbeheer. 
De studenten hebben hun kamers 
in het achterste deel van kerk, waar 
ooit bijbelstudies werden gehouden 
en gestemd kon worden. Even werd 
er gefeest, maar na klachten over 
geluidsoverlast en bezoek van de 
politie is het draaien van harde mu-
ziek in de slecht geïsoleerde ruimte 
gestopt. FK

Op dinsdag 1 maart om 19:00 orga-
niseert de eigenaar een buurtbijeen-
komst over de plannen met de St. 
Josephkerk voor de gehele buurt 
Je kunt je aanmelden door een mail 
te sturen naar erfgoedbeheer@ 
woneninarnhem.nl.

De molenaar van molen Rijn en Zon zou - na de restauratie in 2015 en 
2016 - nog een aanpassing in het wieksysteem willen, om beter graan te 
kunnen malen. De gemeente wil hier echter om verschillende redenen niet 
in investeren. Zo wordt het toepassen van fokwieken afgeraden door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, omdat deze aanpassing niet geba-
seerd is op historische gronden.
De houten stelling, ook wel de omloop, van de molen wordt in verband met 
de veiligheid wel aangepakt. Deze werkzaamheden moeten dit jaar starten.

WANDELLUST 
In het park lopen mensen uit heel 
Utrecht, natuurlijk uit naastgelegen 
wijken maar we treffen ook wan-
delaars uit Pijlsweerd, Oudwijk en 
Overvecht. Al dan niet met een koffie 

Sietske woont in Wittevrouwen en loopt met grote zak 
en afvalgrijper in de natuurkern. “Ik ergerde me zo aan 
al het afval in het park, toen heb ik bij de gemeente een 
afvalgrijper aangevraagd. Nu ik met pensioen ben heb 
ik daar meer tijd voor.” Een knijper is aan te vragen via 
samenschoon@utrecht.nl.

Het favoriete plekje in het Griftpark van studenten Con-
nor en Ilaria is de helling langs de Biltse Grift, daar kun 
je met mooi weer lekker zitten. En een tip is de bloe-
mentuin die vooral in het voorjaar erg mooi is. Nu halen 
ze even een frisse neus tijdens de lunchpauze van hun 
studie Environmental Sciences.

“Wij laten de kinderen uit.” Simone wandelt elke maan-
dag met een vriendin en de kinderen in het Griftpark. Fe-
line en Jelte van 3 gaan lekker ‘vissen’ bij de watervalle-
tjes. “Het is hier lekker natuurlijk, het water is fijn. Alleen 
jammer dat de kinderboerderij op maandag gesloten is.”

Echte goeie wandelschoenen heeft Karin uit Tuindorp, 
ook al wandelt ze alleen met mooi weer. Ze heeft nu 
even pauze tussen afspraken door. Wat ze leuk vindt: 
door de lockdown heeft ze haar eigen omgeving meer 
ontdekt. MV

] In september is een reeks bijeenkomsten gestart van een klankbordgroep 
van omwonenden van de St. Josephkerk om te praten met Arnhemse eige-
naar Roland Verheij over een goede bestemming voor het imposante ge-
bouw. Maar wie denkt dat er maanden later inmiddels veel meer duidelijk 
is, vergist zich. De kerkbankjes zijn al wel weggehaald. 

Door het thuiswerken wordt er meer gewandeld: een ochtendwandeling om de dag fris te starten, of even een 
ommetje tijdens de lunchpauze. Uit een peiling van wandelnet blijkt dat maar liefst 96% van de mensen regel-
matig tot dagelijks wandelt tijdens de (thuis-)werkdag. De Votulastkrant polste wat wandelaars op een zonnige 
maandag tijdens het middaguur in het Griftpark.

- vogelenbuurt - 

m
arian-dekker.nl

SCHEUREN IN DE KERK    

Dit keer een winkelcryptogram. Vul de gezochte winkelnamen in 
bij de juiste cijfers. Vul dan onderaan het woord in wat we zoeken. 
Stuur de oplossing vóór 15 maart 2022 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!

Horizontaal:
2  Turks brood of verse munt naast de Appie (8) 
4  Tweedehands vierwieler kopen of repareren (9) 
5  Hier stroomde een rivier van verantwoord voedsel (3-2-3) 
6  Gert-Jan heeft nu een grote zaak maar vroeger deze buurtsuper (4)
7  Laat je PC fixen op de Anthonius Matthaeuslaan (5)
9  Verdwenen witgoedhandelaren op de Hopakker zongen ooit liedjes 
    in schunnig Utregs (4-2-3)

Verticaal:
1  Hier koop je een biefstukje onder de wieken (7-2-5) 
3  Bandjes plakken of fietsbel kopen doe je bij… (6-7) 
8  Ambachtelijk zuurdesembrood op z’n Engels (4) 

Oplossing vorige keer:
Griftpark.
Uit de goede inzendingen hebben we een winnaar getrokken,  
die de prijs inmiddels heeft ontvangen.
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PUZZEL EN WIN! 

van een café in de buurt. Sommigen 
houden echt even pauze van hun 
werk, anderen vergaderen al wan-
delend telefonisch gewoon door. 
Verschillende mensen geven aan dat 

ze door de lockdown-wandelingen 
hun eigen stad beter hebben leren 
kennen: favoriete wandelingen zijn 
het rondje Singel, de Voorveldse 
polder en Park Bloeyendael. 

NIEUWE REDACTEUR-
GEZOCHT

Lijkt het je leuk om mee te werken aan onze krant? Neem dan  
contact met ons op via www.votulastkrant.nl of stuur een mailtje 
naar info@votulastkrant.nl
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" Je eigen kleur geven
aan de uitvaart"  
Sandra van der Pas  HIER 

ADVERTEREN?
MAIL NAAR:

INFO@VOTULASTKRANT.NL



 

VOTULASTLADDER

Senioren Schilder School opent 
deuren
Schilder- en tekenles voor begin-
ners en gevorderden. Tijdens de 
lessen laten docenten zien hoe 
je verschillende materialen kunt 
gebruiken, leer je over technieken, 
compositie en kleurgebruik. We 
wisselen 10 weken les af met 10 
weken werkplaats. De cursus start 
op 4 maart, vindt plaats op de 
vrijdagmiddag en wordt gegeven 
bij Het Wevehuis in Voordorp. De 
kosten zijn 275,- (13,75 per bij-
eenkomst). De Senioren Schilder 
School zorgt voor de materialen. 
Kijk voor meer informatie over deze 
en andere cursussen van de Utrecht 
Senior School (zoals Omgaan met 
je smartphone) op www.essne-
derland.nl of mail naar utrecht@
essnederland.nl of bel naar 06-41 
81 45 99.

18 en 19 februari: Aanleg  
robuust groen Talmalaan 
De groenstrook langs de Talmalaan 
wordt op initiatief van Buurtcomite 
Stalau in samenwerking met de van 
der Hoevenkliniek, de gemeente en 
buurtbewoners heringericht.
De gemeente zorgt voor de voorbe-
reidende werkzaamheden en levert 
de planten, struiken en bomen. De 
van der Hoevenkliniek zorgt voor 
materiaal en gaat helpen met het 
planten. 
Op zaterdag 19 februari zal burge-
meester Sharon Dijksma van 12.45 
tot 13.15 uur aanwezig zijn bij deze  
aangelegenheid.
Help jij ook mee onze buurt duur-
zaam te vergroenen? Dan hebben 
we meer schaduw, minder water-
overlast, meer biodiversiteit en fruit 
dat een ieder mag plukken! Geef je 
op: buurtcomitestalau@gmail.com

Taal Doet Meer zoekt vrijwillige 
taalmentoren om basisscholie-
ren te ondersteunen
Taal Doet Meer zoekt vrijwilligers 
die een kind uit groep 5 tot en 
met 8 willen ondersteunen met de 
Nederlandse taal.
Meld je aan als taalmentor door 
te mailen naar Anandi via jeugd@
taaldoetmeer.nl. Of kijk voor meer 
info op www.taaldoetmeer.nl

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in februari en maart plaatsvin-
den. De volgende wijkkrant ver-
schijnt begin april. Organiseert u 
in april of mei een buurtactiviteit? 
Laat het ons vóór 9 maart 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 

OUD & WIJK 

Het afgelopen schooljaar werd het schoolgebouw 
aan de Maria van Reedestraat weer gebruikt voor 
onderwijs, omdat basisschool De Fakkel gereno-
veerd werd. Nu De Fakkel terug is naar de Nolens- 
laan worden de lokalen op de Maria van Ree-
destraat tijdelijk als atelierruimte aangeboden. Wat 
zijn de verdere plannen?

Vijfenveertig jaar geleden kocht hij 
het pand op de Adelaarstraat. Zijn 
verzameling mooie oude spullen 
werd te groot voor thuis, en Jaap 
opende er een winkel die alleen 
open is als hij er zelf zin in heeft: 
‘Jaaps Antiek en Curiosa’.

UTRECHT 
Zelf groeide hij op in Ondiep bij 
de Rode Brug, in een gezin met 16 
kinderen. Hij kwam wel regelmatig 
in Tuinwijk bij zijn opa op bezoek 
die in de Johannes de Bekastraat 
woonde. “Dan kregen we twee 
cent, of soms wel vijf cent, en daar 
kochten we dan drop van.”
Zijn winkelpand heeft hij dan wel 
hier, maar gewoond heeft hij er 
nooit. Met vrouw en kinderen 
woonde hij in Wittevrouwen en in-
middels zijn ze verhuisd naar Zuilen.

SCHATZOEKEN 
Hoe langer je kijkt, hoe meer je ont-
dekt in de winkel. “Ja, dat zeggen 
mensen altijd. Er zijn twee soorten 
reacties van mensen die langslo-
pen: ‘wat een troep’ of nostalgisch 
‘ach kijk, dat had mijn oma ook’,” 

vertelt Van den Berg. Zelf blijft hij 
altijd op zoek naar mooie dingen: 
“Als we op vakantie zijn, altijd even 
kijken.” 
Eén van zijn meest bijzondere 
ontdekkingen is geen aankoop maar 
een vondst tijdens zijn werk. Hij 
moest een schuurtje slopen achter 
een woning in de Koekoekstraat. 
In de muur zat een pot ingemet-
seld met een tijdcapsule uit 1949. 
In de pot zat onder andere een 
ex-libris, bidprentjes, een krant en 
een brief van de familie Van Ros-
sum. Die familie had een filiaal van 
Evora, een winkel in ‘Glas, Porselein, 
Aardewerk, Luxe- en Huishoudelijke 
Artikelen.’

VERHALENWINKEL
De wijk is fantastisch, maar Van 
den Berg bemoeit zich niet met 
buurtverhalen. Mensen komen in 
de winkel en vertellen zelf. “Je hebt 
veel contact met mensen die al-
lemaal hun verhaal willen vertellen, 
van bouwvakker tot professor: ze 
hebben allemaal hun eigen ding. Ze 
vertellen hun verhalen omdat ze je 
vertrouwen, en dat is ook zo met de 

handel, je moet betrouwbaar zijn.” 
Voor het geld doet Van den Berg 
het niet, als iemand zonder geld 
iets nodig heeft geeft hij het weg, 
en mensen met minder geld die 
liefde voor een bepaald object heb-
ben krijgen het voor inkoopprijs.

BRIEFJE IN DE BUS
Van den Berg loopt met een kraag 
om zijn hals, hij is geopereerd aan 
zijn nek. “Ik mag nu niets zwaarder 

dan een kilo tillen.” Maar de winkel 
houdt hij nog wel even. “Er komt 
geen bordje ‘te koop’ op de deur, 
maar als mensen belangstelling 
hebben voor het pand mogen ze 
een briefje in de bus doen.” MV

COLOFON

eventuele tussenperiodes wor-
den gebruikt om de panden op te 
knappen en te verduurzamen. Het 
schoolgebouw aan de Maria van 
Reedestraat zal voorlopig nog wel 
blijven, legt Lamers uit: “We zijn te-
rughoudend in het ‘weggeven’ van 
locaties, want in bestaande buurten 
is het lastig om geschikte plekken 
te vinden voor de bouw van nieuwe 
scholen.” MV

SCHOOL BLIJFT VOORLOPIG SCHOOL 

In het totaal worden er in de school elf units, oftewel 
klaslokalen, verhuurd. Er huizen verschillende disciplines: 
van fotografen en meubelverkopers tot animatoren.
“Hoe lang zitten we er nu? Sinds november denk ik…” 
peinst animator Ylva. Samen met mede-animatoren 
Quita en Jing huurt ze een klaslokaal dat grenst aan het 
schoolplein. “Ik ben nog aan het afstuderen,” vertelt 
Quita. “In coronatijd alleen op je kamer zitten motiveert 
niet echt, dus om hier samen te kunnen zitten is heel 
fijn.” Er is ook genoeg ruimte: naast de drie bureaus staat 
midden in de ruimte ook een oefenpad van een digitaal 
drumstel. “En ik oefen hier ook tapdance-passen, want 
dat maakt thuis teveel herrie.” Ze hoopten hier nog even 
te kunnen blijven, maar het is anti-kraak en het zou 
maar voor drie maanden zijn, begin februari moeten ze 
er weer uit.

DE REGENBOOG
In maart trekt locatie Wevelaan van De Regenboog in 
Tuindorp-Oost in de klaslokalen. Ze zouden eigenlijk be-
gin januari al verhuizen, maar het ontwerptraject van de 
Wevelaan-renovatie duurde iets langer door de monu-
mentale status van het gebouw. 
Omdat de leerlingen van wat verder weg komen, ver-
wacht directrice Janine Ziemerink wel meer verkeer in de 
straat in de periode dat de Regenboog op de Maria van 
Reedestraat zit. “We gaan ouders natuurlijk vragen hun 

kinderen zoveel mogelijk op de fiets weg te brengen. 
En buurtbewoners zijn van harte welkom om binnen te 
lopen als ze eventueel overlast ervaren.” In de zomer-
vakantie verhuist de Regenboog weer terug naar de 
Wevelaan. 

TOEKOMST
Bas Lamers van de afdeling onderwijshuisvesting van 
de gemeente Utrecht geeft aan dat het pand tot eind 
2022 gereserveerd staat voor De Regenboog: “Verbou-
wingen kunnen uitlopen, dus we nemen die periodes 
ruim.” De ‘wissel-locaties’ worden intensief gebruikt, 

KOPIJ
     Nummer 2 van 2022 verschijnt eind april  
     2022. Deadline voor het indienen van ideeën of  
     activiteiten is 9 maart.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

Senioren die een geschiedenis hebben in de wijk: de Votulastkrant zocht 
ze op. Deze week: Jaap van den Berg (76) 
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de verfpotten weer door aan Basisschool de Regenboog fo
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