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Wat doen die buizen hier?   

VOETBAL

Op het moment dat deze Votulastkrant 
ter perse gaat is de rust alweer wederge-
keerd in de ruimte rondom het Eykman-
plein en de Kardinaal de Jongweg. De af-
gelopen maanden reden de auto’s onder 
een grote poort van dikke buizen door, 
die ook een groot gedeelte van de mid-
denberm in beslag namen. Wat stroomde 
er door die buizen? De redactie ging op 
onderzoek uit.

In de middenberm van de Kardinaal de 
Jongweg loopt, onder de grond, het trans-
portriool dat al het verzamelde afvalwater 
van toiletten, straatputten en waterleidin-
gen opvangt en naar de waterzuivering aan 
de Loevenhoutsedijk transporteert. Om dit 
water door de buizen te krijgen is een flinke 
kracht nodig, en die wordt geleverd door 
het gemaal aan de Hengeveldstraat (achter 
verkeersschool Veronica). Het transportriool 
is in de loop van de jaren aangetast. De vele 
tonnen ontlasting en urine, gecombineerd 
met afvalwater en water uit de straatputten 
vormen rioolgassen die de binnenkant van 
de rioolbuizen aanvreten. De buizen waren 

Justin Bieber, zoveel mogelijk Uggs verzamelen of halsbrekende skateboard-trucs 
perfectioneren? Wat houdt jongeren in Votulast eigenlijk van de straat? Of wat 
brengt ze misschien juist óp straat? Deze keer de voetballende vrienden Joop van den 
Nagel (12), Mink Sol (12), Teun Rijnsburger (13) en Quinten van Triest (12). Zij startten 
een handtekeningenactie voor een nieuw kunstgrasveldje. 

De jongens voetballen al lang samen, on-
geveer vanaf hun 7e jaar. Toen leerden ze 
elkaar kennen op school en op de buiten-
schoolse opvang. Inmiddels voetballen drie 
van de vier jongens bij voetbalclub Sporting 
70 in de D1 en D2. Mink zit op hockey, maar 
hij voetbalt nog graag met zijn vrienden. 
 
zandvlakte
De laatste tijd voetbalden ze niet meer zo 
vaak op het veldje achter het Tijgerbosje 
in de Noord-Westhoek van het Griftpark. 
Langzamerhand verdween het gras en er 
bleef een zandvlakte achter. De gemeente 
zaaide het veldje elk jaar opnieuw in, maar 

dat hielp eigenlijk niet. De jongens baalden, 
want op zand kun je niet goed voetballen. 
Daarom gingen ze in het weekend steeds va-
ker naar hun voetbalclub bij de Veemarkt-
hallen. Maar dat is toch minder fijn dan op 
het veldje achter je huis voetballen. 

de deuren langs
Joop: “Mijn vader had het idee om de ge-
meente te vragen om een kunstgrasveldje. 
We zijn toen een handtekeningenactie 
gestart. Ik ging samen met mijn vrienden 
de buurt langs om handtekeningen te 
verzamelen. Het was toen winter en heel 
erg koud! Gelukkig zette bijna iedereen zijn 

zwakker geworden en moesten van bin-
nenuit worden versterkt. Om dat te kunnen 
doen moest de buis tijdelijk leeg komen te 
staan, en was er een noodriool nodig. De 
afgelopen maanden hebben we dus onder 
onze eigen ontlasting doorgereden. Geluk-
kig zaten de buizen goed vast, en was het 
toch geen weer voor cabrio’s…

kous van kunsthars
En hoe gaat zo’n reparatie in zijn werk? 
Chris Jentink, projectleider van de gemeen-
te Utrecht, vertelt: “Er is een speciale kous 
ingebracht van glasvezel en kunststof, een 
soort kunsthars. Deze kous werd binnen-
stebuiten uitgetrokken door de buis heen, 
zodat de binnenkant van de buis bekleed 
werd. Daarna is de buis gevuld met heet 
water om de kunsthars te laten uitharden. 
De operatie is goed geslaagd, en we gaan 
snel weer over tot de ingebruikneming van 
het oorspronkelijke riool. De noodriolering 
wordt weer weggehaald.”
Zijn er nog bijzondere dingen ontdekt 
tijdens het repareren van de oude riolering? 
Het schijnt toch dat er regelmatig vreemde 

dieren en kledingstukken in het riool ver-
dwijnen? Chris moet lachen. “We hebben 
geen lijken gevonden, als je daarop doelt. 
Mensen gooien nog steeds wel vreemde din-
gen in het riool, maar we zijn geen extreme 
dingen tegengekomen.” 

extra riolering
Hoewel de grote buizen van het noodriool 
zijn verdwenen staat er nog flink wat te 
gebeuren langs de Kardinaal de Jongweg wat 
betreft de riolering. Het komende half jaar 
zal de capaciteit van de riolering vergroot 
worden doordat er een nieuwe hoofdtrans-
portleiding aan wordt gelegd tussen het 
Salvador Allendeplein en het Eykmanplein.  

Dit riool wordt dan op de bestaande pom-
pen aangesloten. Hiervoor wordt een tun-
nel onder de grond geboord waar de nieuwe 
rioleringsbuizen in geperst worden. Een 
bijzondere techniek, die veel voorbereiding 
gevergd heeft. Door deze werkzaamheden 
zullen er rijbanen worden afgesloten en 
kan er minder verkeer tegelijkertijd rijden. 
Maar als het eenmaal klaar is hebben we er 
veel profijt van. Bij zware regenbuien wordt 
de kans dat de straatputten overlopen of 
het water in je eigen wc omhoog komt een 
stuk kleiner. De waterkwaliteit van onze 
wijk neemt daardoor toe en de stank neemt 
af. No shit! br

Uw mooiste foto op 
milieuvriendelijk canvas

www.grafi cient.nl

Snelle levertijden
Niet goed geld terug
Geen verzendkosten
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Latex inkt technologie

(v.l.n.r.): mink sol, joop van den nagel, teun rijnsburger en quinten van triest.

handtekening. Na een week hadden we vijf-
tig handtekeningen verzameld. Die heeft 
mijn vader opgestuurd naar de gemeente 
en toen kregen we een brief dat het veldje er 
zou komen.” De jongens zijn ontzettend blij 
dat er kunstgras op het veldje komt. Toch 
maken ze zich een klein beetje zorgen. “Nu 
voetbalt hier bijna niemand, maar als er fijn 
gras ligt zullen er wel meer kinderen gaan 
voetballen. Dat is natuurlijk leuk, maar als 
het maar niet al te druk wordt.”

graafmachine
Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle 
gang. Het veldje is in een grote zandbak ver-
anderd en op de plaats van de middenstip 
staat nu een grote groene graafmachine. Op 
23 juni is ‘s middags een feestje gepland om 
het veldje te openen. Als eerste wedstrijd 
zullen de jongens van de d2’tjes tegen hun 
vaders spelen. mt  
Wil je weten hoe dat is afgelopen?  
Op www.votulastkrant.nl verschijnt na afloop 
een verslag van de opening van het veldje.  
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Ze vertelt over de beginjaren, toen ze jonge 
kinderen had. Als ze een baby aan de borst 
had en de deurbel ging, was het hup, kindje 
aan de kant en de klant bedienen. Of als de 
kinderen naar school gebracht moesten wor-
den, ging dat even snel, snel, en weer terug. 
Toch lukte het haar altijd om zonder hulp 
om 12.00 uur het warme eten klaar te hebben 
voor man en kinderen. En ze was eigenlijk 
altijd gezellig thuis. Maar schoonvader was 
wel streng: een week vakantie was genoeg, en 
tussen de middag dichtgaan was er niet bij. 
Sinds ze 25 jaar geleden zelfstandig werd, kan 

mevrouw Dolman haar winkel naar haar zin 
bestieren. 

het procédé
Vaak heb ik me afgevraagd hoe een stomerij 
werkt. Meneer Dolman – die het vak leerde bij 
zijn vader - vertelt er enthousiast over. Puur 
‘stomen’ is van ver voor zijn tijd; tegenwoor-
dig werkt men met perchloorethyleen. In deze 
vloeistof worden de kleren chemisch gerei-
nigd. Het bad wordt tijdens het reinigen twin-
tig keer per minuut gefilterd. Zodoende is er 
constant schone vloeistof. Na tien minuten 

volgt het centrifugeren en drogen.  
De volgende stap is het in model brengen: 
jasjes worden bijvoorbeeld op een pop 
opgehangen waarna er eerst warme stoom 
en dan droge lucht doorheen gejaagd 
wordt; de broeken legt men in een broe-
kenpers. De allerlaatste stap, in ieder ge-
val bij stomerij Dolman, is het inpakken 
in dat mooie krakende bruine pakpapier.

burgemeester
Op mijn vraag aan mevrouw Dolman over 
wat ze in de wijk zou veranderen als zij 
de burgemeester van Utrecht was, aarzelt 
ze geen moment: de fietsers en scooters 
van de stoep af ! Veel fietsers snijden het 
hoekje Adelaarstraat en Merelstraat af via 
de stoep voor de winkel, en rijden haar 
kleinkinderen en menig oude dame van 
de sokken. Ze spreekt de fietsers hierop 
aan. Ook heeft ze Toezicht en Handha-
ving gevraagd op te treden. Ze citeert 
hun wat verbazingwekkende reactie “Tja, 
hoe moet dat: als ze ons zien, stappen ze 
meteen af.”

toekomst van het vak
Hoe ziet de toekomst eruit? Er blijft be-
hoefte aan kleine zelfstandigen, aan vak-
mensen; zij hebben zorg voor het ‘goed’ 
en vinden het hun eer te na om het met 
vlekken af te leveren. Dat is anders dan 
bij de grote ketens die vooral productie 
draaien. Gelukkig is de mode meer van de 
pakken en kostuums dan een tijd geleden. 
Verder blijkt een recessie tot meer stomen 
te leiden. Al met al ziet het er goed uit. 
Ook voor mevrouw Dolman die ondanks 
haar pensioen graag doorgaat: “Ik doe het 
met plezier, en wat moet je anders elke 
dag?” sm

Als ik bij Stomerij Dolman in de Adelaarstraat kom voor het interview, word ik ach-
ter de toonbank genodigd. Ik denk in een soort machinekamer te komen, maar sta 
ineens in de woonkamer! Vanuit hier bestiert mevrouw Dolman al 46 jaar haar win-
kel en haar gezin. Ze is destijds begonnen als filiaalhouder van de stomerij van haar 
schoonvader in de Hamburgerstraat. 

Al 46 jaar stomen onder de molen

tatie blijkt te zijn. En door de economische 
crisis is het veel moeilijker geworden om 
een hypotheek over te nemen of een huis te 
verkopen. Allemaal zaken om rekening mee 
te houden alvorens de stap tot scheiden te 
zetten.

Het scheidingsspreekuur vindt iedere 
vrijdagochtend plaats in Buurtcentrum 
De Leeuw en de kosten zijn tien euro per 
bezoeker. Het begint om half tien, en bezoe-
kers moeten zich voor die tijd melden bij 
de beheerder. Van 13 juli t/m 17 augustus is 
er vanwege zomervakantie geen spreekuur. 
Verdere informatie is te vinden op www.
scheidingsspreekuur-utrecht.nl. ab

Het kan helaas gebeuren dat de rozengeur en maneschijn definitief voorbij zijn in een 
relatie en dan kan de overweging gaan spelen om te gaan scheiden. Voor alle vragen 
die dan opkomen is er in Buurtcentrum De Leeuw op vrijdagochtend een scheidings-
spreekuur, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen. Bezoekers kunnen alle 
vragen stellen die ze willen, indien gewenst zelfs anoniem, en krijgen meteen de in-
formatie die ze nodig hebben. Heel laagdrempelig dus, en dat is nou net de bedoeling.

Het scheidingsspreekuur is opgericht door 
een collectief van mediators en advocaten 
die gespecialiseerd zijn in echtscheiding. 
Dienstdoende mediator Annet Strasters 
licht toe dat bij en na het nemen van een be-
slissing tot scheiden meteen hulp nodig is, 
en dat daarom door de hulpverleners voor 
een wekelijks inloopspreekuur gekozen is. 
En dan niet in één van de praktijken van het 
collectief, aangezien de drempel van een 
dergelijke ‘officiële’ omgeving emotioneel 
nog te hoog kan zijn. De keuze is daarom 
gevallen op het buurtcentrum als een 
neutrale plek. En dat werkt goed, in de vier 
jaar dat het spreekuur nu draait, zijn er ge-
middeld ongeveer één à twee personen per 
spreekuur gekomen. Uit de buurt, verderop 
uit Utrecht en zelfs van buiten de stad. 

doelgroep
De doelgroep voor het spreekuur zijn men-
sen die nog in de overwegingsfase zitten 
of net de beslissing tot scheiden genomen 
hebben. Een heel verwarrende fase waar 
mensen vaak niet weten wat hen te wach-
ten staat en vooral, waar te beginnen. In 
het spreekuur wordt uitleg gegeven over 
bijvoorbeeld het verschil in keuze voor een 
mediator of een advocaat. Wat de financiële 
consequenties zijn, of er wel recht is op 
alimentatie. Of hoe men een goed ouder-

schapsplan maakt als er kinderen zijn. Het 
gaat vooral over praktische maar ook emo-
tionele zaken, en is erop gericht om mensen 
goed en in harmonie een scheidingsproces 
te laten doorlopen. Dat is belangrijk voor 
alle betrokkenen en vooral voor eventuele 
kinderen.

herkenning
De bezoekers worden tegelijk te woord 
gestaan met een algemene inleiding, 
waarna er tijd is voor specifieke vragen die 
eventueel ook apart te stellen zijn. Hoewel 
het om erg gevoelige privéproblematiek 
gaat, blijkt de gezamenlijke ontvangst een 
goede formule. De bezoekers zitten soms in 
vergelijkbare of juist tegengestelde situa-
ties en dat geeft herkenning. Het komt zelfs 
regelmatig voor dat bezoekers elkaar tips 
geven en bijvoorbeeld handige adressen 
uitwisselen! Ondanks alle positieve reacties 
van de bezoekers ziet Annet ook schrijnen-
de situaties, bijvoorbeeld als er geen recht 
op urgentie voor een woning of op alimen-

Scheiden, hoe doe je dat?

De kerken in Nederland lopen leeg. De krimp van de geloofsgemeenschap leidt ertoe 
dat er nieuwe bestemmingen gezocht moeten worden voor deze vaak prachtige ge-
bouwen, of dat ze afgebroken worden. De Sint Josephkerk in Amsterdam wordt te-
genwoordig gebruikt als klimhal en dichter bij huis staat de Sint Martinuskerk aan de 
Oudegracht. Hier zijn aan het eind van de jaren tachtig appartementen in gebouwd. 
Nog dichterbij staat in Lauwerecht sinds enige tijd een ‘Te koop’- bord bij de Sint Ja-
cobuskerk aan de Bemuurde Weerd Oostzijde. 

Deze kerk, gebouwd in 1870, verloor haar 
kerkfunctie in 1989. Bijna tien jaar later 
waagden Valerie Houpperichs en haar part-
ner Robin de stap en kochten de kerk om er 
een woonhuis van te maken. Ervaring met 
een soortgelijk project hadden ze al met het 
verbouwen van de kapel van het Sint Grego-
riushuis aan de Herenstraat in Utrecht. On-
der leiding van Zecc Architecten uit Utrecht 
hadden de twee de verbouwing van de kapel 
net afgerond toen ze op het spoor kwamen 
van de leegstaande Sint Jacobuskerk. Valerie 
en Robin gingen de uitdaging aan en na de 
verkoop van de kapel werd de kerk aange-
kocht. Na het wijzigen van de bestemming 
door de gemeente mocht wederom Zecc 
Architecten het ontwerp voor haar rekening 
nemen. “Zecc is een jong bedrijf en bij de 
verbouwing van de kapel hadden we al goede 
ervaringen met ze opgedaan,” vertelt Valerie. 
“Bij de verbouwing moest rekening gehou-
den worden met het monumentale karakter 
van de kerk, als enige in Utrecht is deze kerk 
gebouwd in de bouwstijl van de stucadoors-
gotiek.” 

Sinds de kerk te koop staat en via een mooie 
pagina op het internet staat (www.woon-
kerkxl.nl) trekt het uit de hele wereld de 
belangstelling. “We hebben tot uit Japan 
verzoeken gekregen om in de kerk te filmen 

en fotograferen. We staan ermee in diverse 
woonbladen en enkele woonprogramma’s 
hebben opnames gemaakt. Zelfs MTV 
had belangstelling.” En de reden voor 
die belangstelling is duidelijk. De kerk is 
werkelijk prachtig verbouwd. Met behoud 
van de originele details en de ruimte heeft 
Zecc een verbluffend ontwerp gemaakt. De 
ruimtes zijn open en de modern uitgevoer-
de verbouwing detoneert nergens met het 
kerkelijk ‘omhulsel’.

Over belangstelling van kopers is, ondanks 
de oorspronkelijke vraagprijs van bijna 
tweeëneenhalf miljoen euro, niet te klagen. 
Tot een contract heeft het nog niet geleid 
en daarom is de prijs gedaald. Het opmer-
kelijke is dat je in feite een 4 kamerwoning 
koopt, maar wel een met een woonopper-
vlak van 475 vierkante meter. En wie heeft 
een kookeiland van 3 meter 60 bij 1 meter 
20? Dat zullen niet veel bewoners van Votu-
last zijn.

Door persoonlijke omstandigheden moet 
Valerie afstand doen van de prachtig ver-
bouwde kerk. En dat is jammer. Maar de 
volgende eigenaar gaat een uniek verbouw-
de kerk bewonen in een prachtige buurt. 
Toch maar een staatslot kopen deze maand.
hjb
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Hij staat nu op zijn voetstuk in een écht 
park. Het beeld van Pieter Jelles Troelstra 
kan tevreden zijn. Groen was het altijd 
al langs de Talmalaan, maar alleen hon-
denliefhebbers wandelden over veruit het 
grootste hondentoilet van Noordoost. Met 
dank aan de gemeente kunnen de bewoners 
rond de Talmalaan nu genieten van een 
parkje met wandelpaadjes, sierbeplanting, 
een voetbalkooi en fraaie bankjes. 

Wie goed rondkijkt ziet echter dat hij nog 
maar even moet wachten met het uitrol-
len van zijn picknickkleedje. Werkelijk 
overal ligt nog poep. Troelstra wijst naar 
een drol in het gras, en tussen de struikjes 
is het nog erger: de sierplanten worden 
goed bemest. Het is duidelijk dat men nog 
moet wennen aan het feit dat honden hier 
niet meer overal mogen poepen. Is dit wel 
duidelijk genoeg aangegeven? Hoe zorg je 
er eigenlijk voor dat de hondenbezitter zich 
bewust wordt van het feit dat de bestem-
ming van de groenstrook is veranderd? “Ik 
laat mijn honden hier al tien jaar uit, vertelt 
een vijftiger. Zijn grote bruine hond poept 
ondertussen langs het pad. “Hondenpoep-
veldjes? Ik laat mijn honden gewoon in de 
bosjes kakken, daar heeft toch niemand last 
van? Al dat gezeik.” 

Bij het nakijken op de gemeentesite, valt op 
dat de groenstrook nog steeds op de kaart 
als hondentoilet gemarkeerd is. “Dit gaan 
we uiteraard aanpassen,” zegt Ger Rijnders 
van Toezicht en Handhaving snel. “Maar 
ik denk dat het voor de hondenbezitter wel 
duidelijk is dat de bestemming veranderd 
is hoor. Alleen op de hondenpoepveldjes 
mogen de honden nu nog los. Daarbuiten 
moeten ze aangelijnd blijven, net als in de 
rest van de stad. Maar sommigen hebben 
gewoon maling aan regels. Of het is de 
macht der gewoonte. Kijk, je kan er na-
tuurlijk niks aan doen als je hond opeens 

moet poepen. Maar je bent wel verplicht om 
dit op te ruimen. Doe je dat niet, dan krijg je 
een bon van 120 euro.”  Dat is flink, maar wel 
terecht. Hondenpoep met een stokje onder je 
schoen uitpeuteren is bepaald geen pretje. 

Hoe denkt de gemeente ervoor te zorgen 
dat het gras straks min of meer poepvrij is? 
Rijnders: “We gaan uiteraard ons best doen, 
dat spreekt voor zich. Maar bedenk wel dat 
ik hier in Noordoost al meer dan vijfentwin-
tig overlastlocaties heb, en niet onbeperkt 
mankracht. Maar als een paar hondenbezit-
ters eenmaal een bekeuring hebben gehad, 
gaat het nieuws hopelijk snel het veld  rond. 
Zo werkt dat meestal wel. Omdat het eerst 
een hondentoilet was, is het wel zo netjes om 
mensen eerst twee weken alleen te waarschu-
wen. Maar daarna zal er een periode echt 
bekeurd gaan worden. Na zo’n gerichte actie 
neemt de poepoverlast vaak al beduidend af. 
Daarna zullen er zeker steekproefsgewijs nog 
meer bekeuringacties volgen.” fk

Dit jaar besteedt de Votulastkrant in een 6-delige rubriek aandacht aan duurzame ini-
tiatieven in de wijk. In dit nummer: poepveldje wordt parkje aan de Talmalaan.

Wonen in een kerk  
fo

to
 jv

o

fo
to

 jv
o

fo
to

 f
ra

n
k

 h
a

n
sw

ij
k



drie jaar in beslag nemen, werd verteld.
“Na twee jaar ben ik het zo zat. Het ergste is 
dat je niet mee kunt doen met de kinderen. 
Mijn partner heeft twee meiden van acht. 
Vorig jaar hadden we kaartjes voor Duinrell 
en dan wil ik zo graag mee van die glijba-
nen… We hebben gekampeerd, maar dat 
betekent dat ik rond de caravan hang en dat 
zij met z’n drietjes op pad gaan.”

herstel
Philomeen doet van alles om weer beter te 
worden. Twee keer per week fysiotherapie 
en één keer per week zwemmen. Zitten gaat 
weer, en zelfs fietsen lukt. Inmiddels is ze 
ook met een reïntegratiecoach aan de slag. 
“Vrijwilligerswerk is de eerste stap, om te 
kijken wat je draagkracht is.”

 

Een buurtbewoner met een bijzonder 
verhaal krijgt een metamorfose door Ser-
vaas Hair + Beauty. Deze keer Philomeen 
Nilsson.

Januari 2010 was het glad. Philomeen fietste 
van haar nieuwe baan als moleculair bioloog 
naar huis en gleed onderuit. Ze werd gelan-
ceerd en eindigde op haar billen. “Ik had een 
hele blauwe kont.”
“Stuitje gebroken, ga maar een foto laten 
maken,” was de snelle conclusie bij de 
huisartsenpost. Helaas werd door de drukte 
-zoveel valpartijen door de gladheid- de foto 
niet nog een keer bekeken. De gebroken wer-
vel hoger in de ruggengraat werd gemist.
     Zes weken rust, was het doktersadvies. “Ik 
kon me goed gaan inlezen voor mijn nieuwe 
baan als onderzoeker, eindelijk tijd voor 
al die wetenschappelijke artikelen.” Toen 
Philomeen weer aan de slag wilde bleek dat 
moeilijk: ze kon nog steeds niet zitten. Ze 
werkte halve dagen en computerde thuis op 
haar buik liggend op de bank. De fysiothe-
rapeut die ze om raad vroeg raakte haar niet 
aan: “Ga eerst maar een foto laten maken.” 
Uit die foto bleek de gebroken wervel. 

revalideren
Na een helaas mislukte operatie begon het 
revalideren. Philomeen kreeg ergotherapie: 
“Hoe je de wasmachine moet leeghalen 
en hoe je moet stofzuigen zonder je rug te 
belasten, heel leerzaam,” vertelt Philomeen 
lachend. “En afkomen van het ‘moet-isme’: ik 
moet dit, ik moet dat. Dat kan dus niet meer. 
Je leert dat je een kwartier iets kunt doen en 
je bezigheden daarna moet laten liggen om 
rust te nemen.” Het revalideren kan twee tot 

feest het definitieve ontwerp van boom-
hutbouwer Tjerk Oomen bekend gemaakt. 
Dan is de komst van de hut overigens nog 
niet zeker. Janneke: “Het Oranjefonds heeft 
ons met een startsubsidie op weg geholpen, 
maar er is nog veel geld nodig. We gaan 
fondsen werven en ook de gemeente kan 
bijdragen, maar we gaan vooral onderne-
mers uit de omgeving vragen om bijdragen 
in geld of diensten. En we hebben gemerkt 
dat veel van onze abonnementshouders ook 
graag willen meehelpen.” nvdh

De Torteltuin krijgt een eigen toren-
kamertje. Niet boven op een flat, maar 
boven in een boom. Het twintigjarig be-
staan van de tuin in 2013 moet bekroond 
worden met de bouw van een heuse 
boomhut. 

De eerste stappen voor de bouw van de hut 
zijn al gezet. Afgelopen voorjaar hebben 
bezoekers van de Torteltuin hun ideale 
boomhut geschetst. Torteltuinbestuurslid 
Janneke Kramers: “Jonge bezoekers moch-
ten in een tekenwedstrijd hun mooiste 
boomhut vormgeven. Dat leverde een hele-
boel mooie ontwerpen op. De winnaars van 
de wedstrijd mogen tijdens het Zomerfeest 
van 23 juni met de boomhutbouwer gaan 
werken aan het ontwerp.  Ze gaan dan kij-
ken naar de plek waar de hut moet komen 
en overleggen over de speelmogelijkheden 
die de hut moet krijgen. Ik hoop op veel 
avontuurlijke dingen, met touwen, ladder-
tjes en een glijbaan.” 
     De hut komt ook echt op boomhoogte, 
tussen de bomen aan de rand van de speel-
tuin. Janneke: “De boomhut is bedoeld voor 
de oudere kinderen. In de hut kunnen ze 
dan wat meer uit het zicht van de kleintjes 
én van volwassenen aan de slag. Dat kan nu 
niet zo goed in de Torteltuin.”  
     Op 1 september wordt tijdens het Hutten-

iedere donderdag
verzorgen wij vanaf 18:00 uur:
buurttafel. eten ‘wat de prins schaft’
een 3 gangen dinee voor 15 euro.

iedere laatste vrijdagavond van de maand
vanaf 21:00 uur: buurtborrel. 

wij hopen je snel op één van de 
    avonden te zien. 
      voor eten ‘wat de prins 
        schaft’ vinden wij het fijn 
        als je van tevoren even belt. 
       (030-286 60 84) tot gauw.
          barry, annet, fleur, tjitze en
   jorien.
 

Willem van Noortstraat 188 / Op maandag gesloten.
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In de ladder staan wijkactiviteiten die in 
juli, augustus of september plaatsvinden. 
De volgende wijkkrant verschijnt eind 
september. Organiseert u in oktober of 
november een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 5 september weten, dan nemen 
we een aankondiging op in de volgende 
agenda. 

 
Goed nieuws voor ouderen
In de zomer kom je wat makkelijker in bewe-
ging. Daarna wil je toch ook graag fit blijven. 
In vorige jaren bood de gemeente allerlei 
activiteiten aan voor ouderen. In onze wijk 
is een groep senioren, die op eigen kracht 
verder gaat. Onder leiding van een ervaren 
docente wordt een cursus ‘Meer bewegen 
voor ouderen’ gegeven, waar iedereen op 
eigen niveau aan kan deelnemen. Er zijn nog 
plaatsen vrij in de groep, die in september 
start. Iedere woensdag van 09.00 tot 09.45 
uur of van 10.00 tot 10.45 uur. Locatie: de zaal 
achter de Tuindorp-kerk aan de van Riellaan, 
ingang Prof. Suringarlaan. Bel voor informa-
tie: Marieke Versteegh, tel.: 030-2515779 of Riet 
v.d.Heuvel, tel.: 030-2714952.

Park Picknick Poëzie op 1 juli a.s. in het 
Griftpark
Zondag 1 juli a.s. is de achtste editie van Park 
Picknick Poëzie in het Gritftpak (Utrecht).
Picknicken kan de hele dag, overal in het 
park. Het poëzieprogramma begint om 14.00 
uur en is ruim op tijd afgelopen voordat ‘s 
avonds de finale van het EK-voetbal wordt 
gespeeld.
Het poëzieprogramma wordt geopend door 
Utrechts cultuurwethouder Frits Lintmeijer.
Optredende dichters: Baban; Huub van 
Doorn; Geerten van Gelder; Rene Guljé; 
Ingmar Heytze; Leo Mesman (onder voorbe-
houd); Parvin Khosravi; Jaap Schoo; Guido 
van Spellen; Hanneke Verbeek en hopelijk de 
winnaar in de categorie ‘poëzie’ Utrecht over 
Utrecht 2012.
Organisatie: Wim Horst (coördinator Grift-
park) en Fred Penninga (buurman van het 
park). Muziek: Folkgroep pekel. Presentatie: 
Fred Penninga. Toegang hele dag: alles gratis.

Gevraagd: Wie wil meedenken/meehelpen?
Naar aanleiding van ons artikel over katten-
eilandjes in de Votulastkrant van maart j.l. 
(nr.2) zoekt buurtbewoonster Vivian Francoi-
se mensen die mee willen denken en helpen 
om betere maatregelen te treffen tegen kat-
tenverdrinkingen in de Koekoeksvaart.  
Zie haar oproep op het prikbord van  
www.votulastkrant.nl, of mail naar:  
franscoise@hotmail.com

Expositie Ateliergroep De Leeuw
Drie avonden per week leidt Martin Frater-
man in Buurtcentrum de Leeuw een atelier 
waar diverse geïnteresseerden regelmatig 
samen tekenen of schilderen.
Acht van deze kunstenaars exposeren van 21 
mei tot 1 juli in Griftsteede.
Het resultaat is een zeer persoonlijke en oog-
strelende expositie, waarin mensen en dieren 
een hoofdrol vervullen. Er wordt gewerkt 
met grafiet, acryl en olieverf.
Van Swindenstraat 129. Openingstijden dinsdag 
tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

metamorfose
“Ik voel me net een filmster,” zegt Phi-
lomeen.  Ze heeft het resultaat nog niet 
gezien omdat ze haar bril niet ophad. Als ze 
die weer op haar neus zet en in de spiegel 
kijkt is ze stomverbaasd: “Zijn dat mijn 
krullen”? “Ik heb er geen permanent inge-
daan hoor,” zegt kapster Marije droog.  
“Ben je blij”? vraagt Marjon. “Meer dan blij” 
straalt Philomeen. mv

Lees een uitgebreid verslag van de metamorfose 
op www.votulastkrant.nl!
 
Weet u ook iemand die in het zonnetje gezet mag 
worden of een steuntje in de rug verdient? Geef 
hem of haar op voor ‘Votulast verandert’. Mail 
naar info@votulastkrant.nl

Torenkamertje voor Torteltuin

Ontwerp van Isis (6 jaar), één van de winnaars


