
de
Onafhankelijke wijkkrant voor de Vogelenbuurt | Tuinwijk | Lauwerecht | Staatsliedenbuurt 

Graficiënt printmedia is een 
veelzijdig en innovatieve grafimedia 
onderneming. Met superieure 
high-tech waarborgen wij onze 
vertrouwde afdrukkwaliteit en bieden 
tevens de meest efficiënte oplossingen 
op het gebied van digitale- en online 
producties. Wij leveren een optimaal 
grafisch product in combinatie met 
uitgebreid advies en begeleiding voor 
een scherpe prijs. Kijk voor informatie 
op www.graficient.nl.

D Y N A M I S C H  I N  D I G I T A A L  &  D R U K
Fort Ruigenhoek 7 Tel. 036-5461960
1358 DA  Almere info@graficient.nl

gecertificeerd

Nieuwe bewoners nemen intrede op Talmalaan    

De Votulastkrant neemt u dit jaar mee 
naar allerlei clubs in de wijk: groepjes 
wijkgenoten die het leuk, boeiend of 
spannend vinden om regelmatig samen 
iets te ondernemen. Dit keer een infor-
mele hondenuitlaatclub. 

Coco, Happy, Pip, Marley en Sammy spe-
len, rennen, likken, ravotten en snuffelen 
dat het een lieve lust is. Bruin, wit, zwart 
en gevlekt. Hun baasjes zijn even divers, 
van jonge meiden tot een al wat oudere 
man. Ik ben bij de hondenuitlaatplek in het 
Griftpark. Een dorpspomp waar roddels en 
nieuwtjes uit de wijk worden uitgewisseld. 
“Ik woon al twintig jaar in de wijk maar de 
afgelopen maanden heb ik meer mensen uit 
de wijk leren kennen dan die hele periode 
daarvoor.” De hond als sociaal bindmiddel. 
“Laatst was ik op vakantie,” vervolgt hij, 
“en werd ik gebeld: ‘Ik heb je al twee weken 

De steigers zijn nog maar net verdwenen 
aan de Talmalaan, en het eerste gedeelte 
van het grote complex woningen is opge- 
leverd. De redactie van de Votulastkrant 
is benieuwd naar de nieuwe bewoners. 

Tijdens een rondwandeling rondom het hele 
complex Talmalaan valt het op hoe weinig 
mensen er nog wonen, zowel in het huur-  
als koopgedeelte. Veel huizen hebben nog 
kranten en plastic voor de ramen, bij ande-
ren staan verhuisdozen en grote potten verf 
in verder nog lege ruimtes. Het beeld wordt 
afgewisseld met woningen waar al planten 
en speelgoed in de vensterbank staan. Op 
een enkel aanrecht staan lege wijnflessen, 
misschien om de goede verhuizing te vie-
ren? Door de stadse geluiden van het spoor, 
de bus en het overige verkeer heen, klinken 
verschillende boormachines. De nieuwe 
bewoners nemen langzaam hun intrede.

Bettina Leiss is sinds kort bewoner van één 
van de eengezinswoningen aan de Troelstra-
laan. Ze is er erg over te spreken. “Het huis  
is ruimtelijk opgezet en licht. Er is voldoen-
de ruimte en we hebben een tuin aan de ach-
terkant. Dat is nu nog allemaal kaal, maar 
dat verandert wel. Wat ik jammer vind is dat 
ik verplicht ben een parkeerplaats te huren, 
zelfs al heb ik geen auto. Ik zou daar graag 
een schommel of plantenbakken neerzetten, 
maar dat staat Mitros niet toe.”

samen groen doen
     De groenstrook aan de Talmalaan, waar 
volgens de boekjes straks een prachtige 
brede haag moet komen, is nu nog gevuld 
met gras en onkruid. En wat het pocketpark 
moet worden, is nu nog opslag van bouw-
materialen.
     Bettina: “Het is nu allemaal nog kaal en 
stenig. Gelukkig plaatst de gemeente bin-
nenkort kersenbomen bij ons in de straat. 
Ik zou graag samen met medebewoners 
vervolgens de boomspiegels (het stukje 
onverharde grond waar de boom in groeit) 
willen beplanten en onderhouden. Ik heb  
visioenen van onze straat waarbij iedereen 
een geveltuin heeft, of waarbij men daktuin-
tjes aanlegt op de schuurtjes en balkons. 
Voor een deel moet Mitros daar toestem-
ming voor geven, maar voor een ander deel 
kunnen we dat samen doen. Bij deze een 
oproep om hier samen aan te beginnen!”
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niet meer gezien, gaat het wel goed?’” Dus 
ook sociale controle. 
    De jonge meid met Coco ( inderdaad 
chocoladebruin) volgt een cursus over hon-
dencommunicatie. “Kijk, dat is een omega-
mannetje (de onderste in rang). Die gaat 
direct op zijn rug liggen als er een ander 
aankomt. Daarmee laat hij zien dat hij zich 
onderwerpt aan de baas.” 
 

    Een andere vrouw vertelt dat er ook vaak 
Spaanse honden in het Griftpark komen. 
Spaanse honden, zoiets als Duitse herders? 
“Nee, het zijn zwerfhonden die ‘geadopteerd’ 
zijn door vakantiegangers. Ieder jaar – nee 
Marley, niet doen, af ! – wordt er een inzame-
ling gehouden van onder andere manden en 
dekentjes.” 
    Later vraag ik me af of die dingen naar Span-
je gebracht worden voor zielige zwerfhonden 
die zijn achtergebleven. Maar een zwerfhond, 
dakloos, weet waarschijnlijk niet wat hij met 
een mand moet, laat staan met een dekentje. 
Na een half uur vertrekt iedereen weer. Even 
verderop staat een man alleen met z’n hond te 
spelen. Niet iedereen heeft zin in een praatje 
bij de dorpspomp. rh

kinderen op dakterrassen
     Elke donderdagavond is één van de 
koopwoningen te bezichtigen. Een bezoek-
ster van zo’n open huis vertelt dat zij en 
haar partner op zoek zijn naar hun eerste 
woning. “Het valt me niet tegen,” zegt ze. 
We verbazen ons over het weinige verkeers-
geluid dat doordringt. Er stoppen per dag 
toch vijfennegentig bussen voor dit huis, 

maar binnen is daar niet zoveel van te mer-
ken. Ik vraag de makelaar naar het bord ‘50 % 
verkocht!’. Zijn er nog zoveel huizen te koop? 
Blijft de Talmalaan lang onbewoond?
“Het grootste gedeelte is sociale huur,” 
vertelt hij. Van de nu beschikbare koopwo-
ningen zijn nu nog ongeveer zes woningen 
te koop. Er wonen veel jonge stellen, met 
plannen om hier aan gezinsuitbreiding te 

beginnen. Over een tijdje lopen er allemaal 
kleine kinderen op de dakterrassen.” br
     

     Wilt u samen met Bettina de straat vergroe- 
     nen? Reageer dan op dit artikel op  
     www.votulastkrant.nl. Of spreek elkaar aan  
     op straat! 

 m
vd

De meeste ramen van de nieuwe woningen aan de Talmalaan zijn nog donker.  
Daar komt als het goed is binnenkort verandering in.
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“De Antonius Matthaeuslaan? Oh, bij Cafe-
taria Matthaeus!”, zeiden mijn Utrechtse
vrienden enthousiast toen ik een half jaar 
geleden hier kwam wonen. De cafetaria mag
dan het bekendste punt in de straat zijn, de 
zaak is naar de straat genoemd, en niet
andersom.

De Antonius Matthaeuslaan is één van de 
drukste straten van Votulast. En het verkeer
is dan ook het grootste bezwaar van de mees-
te bewoners. Toen de binnenstad autoluw
werd gemaakt, werd deze ‘laan’ een ontslui-
tingsweg. “Die herinrichting heeft veel

parkeerplaatsen gekost en het is nu veel  
drukker,” vertelt een buurman. “Maar,”  
voegt hij eraan toe, “ik hou wel van auto’s, 
ik heb er zelf ook één!” In de veertig jaar dat 
hij hier woont (“dus nog niet zo lang, hoor”) 
heeft hij de straat zien veranderen. Steeds 
meer huizen worden verbouwd tot kleine ap-
partementen en studentenhuizen. Buren ko-
men en gaan, er staan altijd wel een paar hui-
zen te koop. “’t Is dat verkeer, hè? Dat maakt 
de straat minder geliefd,” denkt de buurman. 
En het grootste pluspunt? De veiligheid. 
Inbrekers hebben niet veel kans: ze zijn te 
zichtbaar aan de straatkant, en de meeste 
huizen hebben geen achterom. De straat was 

Een vast onderdeel in de Votulastkrant van 
2012 gaat ‘de Metamorfose’ worden. In sa-
menwerking met Servaas Hair & Care zoeken 
wij 6 mensen uit Votulast die hiervoor in aan-
merking komen. Er zal naast een ‘ervoor-’ en 
‘erna-’ foto een artikel aan de desbetreffende 
persoon gewijd worden waarin de reden van 
de metamorfose aan het licht komt.
     Kent u iemand uit Votulast die een meta-
morfose ‘verdiend’, of denkt u er zelf voor in 
aanmerking te komen, mail uw motivatie 
naar info@votulastkrant.nl

Utrecht kent geen fietsstraat, en dat is niet 
zonder reden. Het laatste experiment dateert 
uit 1996. Het idee was dat auto’s op de Burge-
meester Reigerstraat ‘te gast’ waren. Auto’s 
moesten met de fietsers meerijden, inhalen 
was door een nieuwe indeling van de straat 
vrijwel onmogelijk gemaakt. De situatie werd 
echter snel teruggedraaid:  fietsers werden 
nog steeds stug ingehaald, met alle gevaar 
van dien. Een straat helemáál autovrij maken 
verplaatst het verkeer naar omringende stra-
ten, wat ook niet wenselijk is. 

“Ik verzoek u dringend de Koekoekstraat exclusief 
open te stellen voor fietsers en wandelaars”, staat 
er desondanks in de mail van de bewoners. 
Initiatiefnemer Ouke Arts woont aan het 
begin van de Koekoekstraat, waar de straat 
erg smal is. Er staan paaltjes aan weerszijden 
van de straat, waardoor fietsers in het nauw 
komen als er auto’s willen passeren.  Ouke: 
“Oké, het is misschien niet haalbaar om de 
straat af te sluiten voor auto’s…Wél dat de 
straat een stuk aantrekkelijker wordt voor 
fietsers. Utrecht wil zich toch profileren als 
een fietsvriendelijke stad, een fietswalhalla? 
Nu rijdt er te veel en te zwaar verkeer door de 
straat. Deze smalle woonstraat is daar volko-
men ongeschikt voor.” 

Wethouder Lintmeijer heeft inmiddels echter 
schriftelijk laten weten dat hij geen reden 
ziet om de Koekoekstraat (gedeeltelijk) af te 
sluiten voor autoverkeer. Ook andere maat-
regelen zijn op dit moment niet nodig, vindt 

Koekoekstraat fietsstraat? 
Een straat waar alleen voetgangers en fietsers het verkeersbeeld bepalen. Hoe heerlijk 
moet dat zijn? Die utopie deelden de bewoners uit de Koekoekstraat met elkaar toen 
de straat afgelopen zomer lag opgebroken. Even geen ronkende vrachtwagens die de 
ramen doen trillen, maar alle ruimte voor de fiets.  Zo werd het bewonersinitiatief 
‘Koekoekstraat Fietsstraat’ geboren. Bewoners uitten in mails aan de gemeente hun 
ongenoegen over het verkeer in de straat. Maar de aanvankelijke inzet - een autovrije 
fietsstraat- lijkt onhaalbaar. 

hij. De straat is al ingericht als 30-kilome-
terzone en het  verkeer wat door de straat 
rijdt is geen sluipverkeer, maar hoort daar 
volgens het wijkverkeersplan te rijden. Bo-
vendien kun je niet zomaar een straat voor 
autoverkeer afsluiten zonder het probleem 
te verplaatsen. 
Peter van Corler, raadslid van GroenLinks,  
is het voor een groot deel eens met de argu-
menten van de wethouder. Maar hij is het 
ook met Ouke eens wat betreft het ‘fiets-
vriendelijk’ maken van de stad. “Koekoek-

straat Fietsstraat is een mooi initiatief, maar 
ook lastig. We willen voorkomen dat andere 
straten het verkeer te verwerken krijgen. Op 
het moment dat je met één straat aan de slag 
gaat moet je de hele omgeving erbij betrek-
ken. Er wordt nu al binnen de gemeente ge-
werkt aan een ambitieplan: ‘Utrecht aantrek-
kelijk en bereikbaar’. Maak in de binnenstad 
en de wijken daaromheen fietsers en voet-
gangers de primaire gebruikers; daar past het 
initiatief ‘Koekoekstraat Fietsstraat’ prima 
binnen. Maar het is een complex probleem, 
dus er zal wat meer tijd overheen gaan voor 
dat ideaal gerealiseerd is. Het verminderen 
van autoverkeer zonder het te verplaatsen is 
een vrij forse opgave.”
Misschien dat de Koekoekstraat in de toe-
komst met wat inspanning van de gemeente 
toch nog een straat wordt waar fietsers zich 
welkom voelen. fk

wijkverhalen
..........................   

“Eerst woonden we op de Blauwkapelseweg, 
maar daar hadden we wandluizen en daar was 
mijn moeder als de dood voor. Zo kwamen we 
in de Van Swindenstraat te wonen. Ik was 11. 
Na school speelden we veel op straat, stelten 
lopen of knikkeren, hinkelen en touwtje-
springen of kaatsen met drie ballen tegen 
een muur. Als de lantaarns aangingen moest 
je naar huis. Dan borduurde ik of maakte ik 
Smyrna kleden. Met van die lusjes. Op zondag 
mochten we wel eens mee met mijn vader die 
op de tram werkte, over de singel naar Zeist, 
naar de speeltuin.
Na de Mulo ging ik werken bij een reisbureau. 
Toen was het al oorlog.”

op strooptocht in de hongerwinter 
“Achter onze straat kwam de gaarkeuken. 
Daar kregen we botten waar al soep van ge-

trokken was, en dan deden wij het dunnetjes 
over. Soms ging ik met een vriendin bedelen 
bij boeren in Raalte. We hadden eigenlijk 
wel pret. We zagen een keer bij een molenaar 
een stoofpot op het fornuis staan, en in de 
hoop dat we mochten blijven slapen om er de 
volgende dag van mee te genieten deed ik of 
ik ziek was. Het werkte! We zijn één keer door 
de Duitsers gepakt, op de brug bij Zijderveld; 
we moesten de helft van onze aardappelen 
inleveren. Maar echte honger hebben we niet 
gehad.
In die tijd heb ik mijn man ontmoet; op de 
foto zitten we samen op de tandem. Toen we 
in 1950 trouwden, gingen we bij mijn ouders 
inwonen.”

woningnood
“Ik bleef dus in mijn eigen huis wonen, dat 
vond je toen heel gewoon. Mijn man en ik 
beneden, mijn ouders boven. En we hadden 

ieder de halve schuur. Een douche was er 
niet, je waste je aan de wasbak.
Ik moest natuurlijk stoppen met werken. 
We kregen twee zoons. Na mijn moeders 
overlijden heb ik mijn vader vijftien jaar 
thuis verpleegd. Hij had zijn eigen kamer 
boven. We hadden expres geen televisie 
om de jongens niet af te leiden bij het 
huiswerk maken, maar voor we het wisten 
had vader er zelf één gekocht. Wist je altijd 
waar de jongens waren! Die jongens zijn nu 
trouwens zelf grootvader, en ik heb al vijf 
achterkleinkinderen.”

de buurt: toen en nu
“De buurt was toen mijn zoons opgroeiden 
een gezellige boel. Er waren wel vier slagers 
in de straat, een parfumerie en een wijnhan-
del. De Lubro bakker zat op het hoekje bij 
het Willem van Noortplein. Daar tegenover 
zat De Gruyter. Nu is het stiller, zeker nu 
de soos in het vroegere Badhuis verdwenen 
is en ik  niet meer fietsen kan. Maar met de 
buren heb ik het gezellig. En ik zit nog altijd 
op volleybal; al  55 jaar! En volgend jaar 
woon ik hier 75 jaar.” sm

De Van Swindenstraat. Een straat waar vooral veel jonge gezinnen wonen. Dat was 
vroeger waarschijnlijk ook al zo. Maar hoe is het om als kind daar te komen wonen, 
en daar te blijven wonen als je opgroeit, trouwt, zelf kinderen krijgt, en  zelfs klein- 
en  achterkleinkinderen krijgt? Mevrouw Peeters (85 jaar), die hier in 1937 als kind al 
kwam wonen, vertelt. 

75 Jaar in de Van Swindenstraat 

ten met dertig soorten Lego. Vandaar dat ik 
kleine en betaalbare speeltjes heb: poppe-
tjes voor in het poppenhuis, knutseldozen 
en de geheimschriftpen! Het liep laatst 
storm toen ik met Sint Maarten hele mooie 
lampions had.”

enquête
De terugloop van het aantal winkels 
verwondert Berny ook. “Ik hoorde dat de 
fotograaf aan het Willem van Noortplein, 
Ben Romp, misschien vertrekt uit de wijk. 
Ik zou wel eens een enquête willen houden. 
Veel winkels zitten hier al jaren en de wijk 
is toch ook niet zo erg veranderd. Waarom 
gaan dan toch steeds minder mensen naar 
de winkels in de eigen wijk?  Komt dat door 
internet? Is het aanbod te beperkt?” Berny’s 
Biebelebons blijft in ieder geval nog: “Al is 
het geen vetpot, ik vind de winkel veel te 
leuk om te stoppen.” nvdh

Zonder winkels een dooie boel  
Berny Tieland is al meer dan twintig jaar eigenaar van speelgoed- en cadeauwinkel 
Berny’s Biebelebons aan de Antonius Matthaeuslaan. In die tijd zag ze in haar straat 
veel winkels komen en gaan. Maar de laatste jaren gaan meer winkels dan dat ze ko-
men. Berny, voorzitter van de –slapende- winkeliersvereniging, ziet het met lede ogen 
aan. Niet alleen omdat een karig winkelaanbod ook gevolgen heeft voor de eigen win-
kel, maar ook omdat het slecht is voor de wijk.

Verhalen van de straat
De redacteuren van de Votulastkrant gaan verhaal halen in hun  
eigen straat. Deze keer: de Antonius Matthaeuslaan

Per ongeluk zijn in de vorige krant de ver-
keerde initialen onder een artikel terecht-
gekomen. Het artikel in de rubriek Wijkver-
halen: ‘Koffie met iets Mooijs erbij’, over de 
antiekwinkel van Paulus Mooij, is geschre-
ven door onze redacteur Robert Holthuizen.

“Ik vind het zonde dat er steeds meer win-
kels verdwijnen. Juist de winkels maken de 
buurt leuk en aantrekkelijk om te wonen. In 
een wijk met alleen woningen, krijg je een 
nieuwbouwwijkgevoel. Dan wordt de wijk 
net zo’n dooie boel als Tuindorp gewor-
den is. De Antonius Matthaeuslaan is een 
drukke straat, maar wel een leuke straat. 
Als er geen winkels meer zijn, is het alleen 
maar een drukke verkeersweg.”

hoofd boven water
Berny is één van de langstzittende winke-
liers in de Matthaeuslaan. “Ik kan nog wel 
het hoofd boven water houden, al draai 
ik geen enorme omzet. Maar je ziet veel 
winkeliers die moeite hebben om rond 
te komen. Ze hebben een hoge huur en 
moeten dan binnen een paar jaar een omzet 
draaien om de huur te betalen en er natuur-
lijk zelf nog iets aan overhouden ook. Dat 
lukt vele winkeliers niet, of alleen als ze 

hun uren niet meerekenen. Ik snap best dat 
die mensen dan stoppen. Maar al te vaak 
wordt daarna de bestemming van het pand 
aangepast in ‘woonruimte’. Dan is het voor 
altijd als winkel verloren en hou je jammer 
genoeg alleen een paar grote winkels over. 
Koop je straks alles bij de Albert Heijn.”

altijd een cadeautje
De winkel van Berny heeft zich in de loop 
der jaren aangepast. “Ik ben begonnen met 
kinderkleding, tegenwoordig verkoop ik 
bijna alleen speelgoed. Vanuit het idee: 
‘Hoe rijk of arm ze ook zijn, mensen kopen 
voor de verjaardag van een kind altijd een 
cadeautje’. Ik richt me vooral op cadeau-
tjes die minder dan tien euro kosten. Het 
moet wel leuk blijven natuurlijk.” Berny’s 
Biebelebons biedt expres iets anders dan 
de grote speelgoedwinkels in de stad of op 
het internet. “Ik heb maar beperkte ruimte 
en kan nu eenmaal niet de winkel volzet-

 jv
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erg in trek toen deze wijk eind jaren twintig 
van de vorige eeuw werd aangelegd. Utrecht 
zat te springen om stadsuitbreiding. In de 
krant uit die tijd wordt gesproken van ‘vlot-
ten grondverkoop en snellen aftrek van de 
huizen’. De Antonius Matthaeuslaan werd een 
brede straat, met veel bedrijvigheid. Een kap-
per, een slager, een bakker, supermarktjes, 
een modezaak, alles was hier te vinden. Nu 
hebben we nog steeds een kapper, en verder 
een schoenmaker, een speelgoedwinkel, een 
paar make-laars en een computerzaak. En op 
de hoek kun je je goud verkopen.
     Een andere buurman, die hier ook al in de 
jaren zeventig kwam wonen, herinnert zich 
de oude winkels. “Kleine winkeltjes verdwij-
nen, dat zie je in alle steden. Een beetje jam-
mer is het wel, maar ik doe er zelf aan mee, 
wij gaan meestal ook naar het centrum of de
Super.”
      
     Naar wie is de straat eigenlijk vernoemd? 
Waarschijnlijk naar Antonius Matthaeus III 
(1635-1710). Hij was hoogleraar Rechten en
een jaar rector magnificus van de Utrechtse 
Universiteit. Hij mocht dan bekend staan 
om zijn grote historische kennis, zijn col-
leges werden slecht bezocht, naar het schijnt 
vanwege zijn ‘stroefheid’. Maar misschien be-
doelde de straatnaamcommissie destijds zijn 
vader, Antonius Matthaeus II, ook hoogleraar 
in de Rechten in Utrecht, toen de universiteit 
nog ‘Illustere School’ heette. Hoe dan ook, 
voor de straatnaam maakt dat allemaal niet 
uit. En voor de cafetaria al helemaal niet. mm
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Laurens heeft zelf ook al jaren een huur-
kerstboom. “Het is de meest milieuvrien-
delijke manier om een kerstboom in huis 
te halen. Ze worden niet gekapt en vernie-
tigd, maar gaan tien jaar mee. Na vijf keer 
verhuurd te zijn blijven ze op het veld staan. 
Daarnaast worden de bomen bijna niet ver-
voerd. Veel bomen komen uit Oost Europa 
en daarbij is juist het vervoer slecht voor 
het milieu. Maar veel mensen vinden het 
ook gewoon erg handig.  Je hoeft namelijk 
niet zelf je boom op te ruimen.”

In Noord-Oost is dit initiatief opgezet door 
de milieucoördinator van de gemeente. Drie 
jaar geleden vroeg hij Laurens of hij wilde 
helpen. “Daar hoefde ik niet lang over na te 
denken. Ik ben niet iemand die dan aan de 
kant blijft staan kijken. Want als je wilt dat 
zulke initiatieven  blijven, kan dat alleen als 
mensen meedoen. En daarnaast vind ik het 
belangrijk voor de wijk. Zeker in de stad is 
het toch een beetje ieder voor zich. En door 
dit soort heb je toch een ander contact met 
de wijk. Je spreekt mensen op een andere 
manier, je kent meer mensen. Het is belang-
rijk dat mensen in de wijk elkaar kennen. 
En daar draagt dit initiatief aan bij.” 

Mede door bezuinigingen heeft de ge-
meente dit initiatief overgedragen aan een 
groep enthousiaste vrijwilligers. Met vijf 
personen zorgen ze ervoor dat de kerst-
boomverhuur blijft bestaan. En rond de 
uitgiftedag helpen veel klanten een handje. 

mee af te sluiten: “Dat mensen wat meer met 
elkaar samen doen: betrokkenheid bij de 
buurt en samen de handen uit de mouwen 
steken.”

Het was een gezellige bijeenkomst waarin 
werd kennis-
gemaakt, tips 
werden uitgewis-
seld en discussies 
werden gevoerd. 
Want wat te doen 
bij ‘nee-nee’ stic-
kers? Een bezorger 
heeft bij al die 
huizen aangebeld 
met de vraag of ze 
wèl de Votulast-
krant wilden heb-
ben, en dat bleek 
in alle gevallen zo 
te zijn. Een andere 

bezorger werd teruggeroepen door een 
bewoner met de vraag waarom zij de krant 
niet kregen?!?  Ook werden misverstanden 
uit de weg geholpen: sommigen wisten niet 
dat ook de redactie en de fotografen van de 
Votulastkrant vrijwilligers zijn! mv

     Voor de nieuwe huizen van Binnenhof wordt     
     een extra bezorger gezocht! Volgend jaar ook  
     meeborrelen? Meld je aan via:  
     info@votulastkrant.nl.

Vrijwilligerswerk komt in allerlei vor-
men. Waar houden onze vrijwilligers in 
de wijk zich eigenlijk mee bezig? Waar 
zetten zij zich onbaatzuchtig en met 
hart en ziel voor in? Deze keer in win-
terse sfeer: Laurens Miedema, voorzit-
ter van de Stichting Huurkerstbomen 
Utrecht zet zich in voor een groene kerst. 

Enthousiast legt Laurens uit hoe het werkt. 
“Op een veld bij een kweker bij Leusden 
staan onze kerstbomen. Elk jaar krijgen 
we vierhonderd kerstbomen die we kun-
nen uitlenen. Vanaf eind november start 
de inschrijving. De vorige jaren waren we 
binnen enkele dagen helemaal uitverkocht. 
En we kunnen niet meer dan vierhonderd 
bomen verhuren, daar is de uitgifteplaats 
(Griftsteede) te klein voor. Als mensen een 
boom willen, betalen ze van tevoren. Met 
dat bewijs kunnen ze een boom meene-
men. Drie weken later nemen we de bomen 
weer in. De kweker zet ze dan weer zo snel 
mogelijk in de grond. Ongeveer 95% van de 
bomen overleeft de uitleen. Het jaar erop 
krijgen ze rust en daarna kunnen ze weer 
uitgeleend worden.”

In de ladder staan wijkactiviteiten die 
in december en januari plaatsvinden. De 
volgende wijkkrant verschijnt begin fe-
bruari. Organiseert u in februari of maart 
een buurtactiviteit? Laat het ons vóór 11 
januari weten, dan nemen we een aan-
kondiging op in de volgende agenda.  
 
Leesclub de Leeuweriken zoekt nieuwe 
leden.
Leesclub de Leeuweriken, die nu ruim drie 
jaar bestaat en ongeveer zeven leden telt, 
zoekt wegens vertrek van twee leden nieuwe 
aanwas. De club komt één keer per vijf weken 
op dinsdagavond samen bij één van de leden 
thuis. Hierbij brengt één van de leden bij 
toerbeurt een boek in dat ze op eigen wijze 
inleidt en bespreekt. Er wordt Nederlands-
talige ‘literatuur’ gelezen en besproken. Na 
het bespreken van het ingebrachte boek is er 
altijd tijd om gezellig wat na te praten.
De clubleden zijn allen wonend in Votulast, 
de club richt zich met name op deze wijken. 
Mocht je op zoek zijn naar een leesclub en 
belangstelling hebben dan is het mogelijk 
om één of twee keer een bijeenkomstkomst 
mee te maken. Daarna kun je besluiten om 
lid te worden. Behalve enige gastvrijheid 
zijn er geen kosten aan deze club verbonden. 
Geïnteresseerd? Neem contact op met Anja ter 
Haar, anjaterhaar@planet.nl of 030-2715105.

Nieuw maatjesproject zoekt Utrechtse 
huishoudens
‘Gezin gezocht’ is een wijkgericht project dat 
het leven van Utrechtse ouderen en dat van 
gezinnen/huishoudens in de buurt bij elkaar 
brengt. Gezinnen kunnen zo een positieve 
bijdrage leveren aan de bestrijding van 
eenzaamheid van ouderen in woon- en zorg-
centra. Verschillende generaties komen met 
elkaar in aanraking op basis van gelijkwaar-
digheid en met de ouders als verbindende 
factor, wat voor beide partijen heel waarde-
vol kan zijn. Het project van de Vrijwilligers-
centrale richt zich sinds dit najaar op de hele 
stad.
De term ‘gezin’ is overigens heel breed: 
volwassene(n) met of zonder kinderen of 
jongeren, samengestelde gezinnen, eenou-
dergezinnen, niet-traditionele gezinsvor-
men, iedereen is uitgenodigd mee te doen. 
Interesse? Neem dan contact op met: Anne Roos, 
projectleider Gezin Gezocht bij de Vrijwilligers-
centrale Utrecht. a.roos@vwcutrecht.nl of 030 
– 231 22 89.

Ouderenadvisering in de wijk
De ouderenadviseurs van Cumulus Welzijn 
geven informatie en advies aan thuiswo-
nende ouderen.
Wij maken graag tijd voor een gesprek bij u 
thuis om te praten over wonen en vervoer, 
zorg, welzijn en financiën. Samen bespreken 
we uw situatie en wensen en proberen we tot 
een oplossing te komen. We kunnen als dat 
nodig is namens u optreden of onderhan-
delen. Wanneer de problemen ingewikkeld 
zijn of de situatie onoverzichtelijk dreigt te 
worden, kan de ouderenadviseur u (tijdelijk) 
intensieve begeleiding bieden. Wij werken 
samen met andere hulpverleners naar wie 
wij u – indien nodig – rechtstreeks kunnen 
doorverwijzen.
De hulp van de ouderenadviseur is voor men-
sen vanaf 55 jaar en is gratis.
Wij zijn te bereiken op tel. 030-2758300 en via 
ouderenadviseurs@cumuluswelzijn.nl 
Nieuwe Koekoekstraat 85, 3514 EC Utrecht

“De uitgiftedag is elk jaar ontzettend leuk. 
Mensen komen op alle manieren een boom 
halen. Met kruiwagens, op de slee, achter 
op de fiets of in de kinderwagen. De meeste 
mensen vinden het heel leuk om een boom 
uit te zoeken. De sfeer is altijd geweldig,” 
aldus Laurens. mt 

     Vanaf 20 november konden mensen zich    
     aanmelden voor een kerstboom, dus wees er  
     snel bij. Wil je meer weten, kijk dan op:  
     www.huureenkerstboom.nu.

De bezorgers van de Votulastkrant ko-
men niet langs de deur met een kaartje 
om u fijne feestdagen te wensen maar 
doen het vanaf deze pagina! Zesentwin-
tig bezorgers zorgen er zes keer per jaar 
voor dat de Votulastkrant in de brieven-
bus komt en te 
vinden is bij de 
bieb, de kapper 
en in het buurt-
huis. 

Om alle vrijwil-
ligers van de 
Votulastkrant te 
bedanken werd 
er een borrel 
georganiseerd in 
Eetcafé Guusjes. 
Voor de komende 
koude maanden 
kregen de bezor-
gers een warme sjaal met ‘Votulastkrant’ 
erop geborduurd. 

En goede wensen voor het nieuwe jaar zijn 
er ook. Een greep:
“Iedereen geluk en tevredenheid.” “Dat de 
wijk groen blijft.” “We  hopen dat het zo 
leuk blijft in de wijk en dat mensen het ons 
niet kwalijk nemen dat we ook bij ‘nee-nee’ 
stickers een krant in de bus doen.” “Veel 
veiligheid en geluk.” “Meer groen.” En om 


