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Antonius Matthaeuslaan wordt buslaan

In de najaarseditie van Wijknieuws Noord-
oost van de gemeente stond een klein platte-
grondje. Een dikke rode lijn gaf aan dat per 7 
april 2013 bussen niet meer bij Badhu op het
Willem van Noortplein rechtsaf de Ingen-
houszstraat inslaan, maar rechtdoor, door 
de Antonius Matthaeuslaan gaan rijden.

geen bezwaar
Kan dat zomaar? Ja, zeggen gemeente, 
vervoerder GVU en Bestuur Regio Utrecht. 
Ben Norg, programmasecretaris/projectlei-
der Openbaar Vervoer van de gemeente: “De 
straat is geschikt voor doorgaand verkeer, en 
daarmee ook voor bussen.” Communicatie-
medewerker bij het GVU, mevrouw Brouwer: 
“Wij zijn weggebruiker, en mogen overal 
rijden.” Renske Bakker, communicatieadvi-
seur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) laat 
weten dat tegen de wijziging van busroutes 
geen bezwaar mogelijk is. De vervoerder 
houdt zich aan Uitvoeringsnotities die BRU 
opstelt, en dat zijn geen besluiten waartegen 
bezwaar mogelijk is. En zo kan het gebeuren 

dat zich twaalf bussen per uur door de Anto-
nius Matthaeuslaan moeten persen.

zorgen
Bewoners van de Antonius Matthaeuslaan 
maken zich zorgen. De overbuurvrouw
van Cafetaria Matthaeus merkt dat het nu al 
dringen is in de straat, vooral als de
leverancier van de cafetaria zijn vrachtwagen 
staat te lossen. “Ik woon hier al 25 jaar en
eigenlijk liepen we al jaren met het plan om te 
verhuizen, vanwege het verkeer. Maar
afgelopen zomer hakten we de knoop door: 
we besloten te blijven. En nu dit nieuws. Ik
zie erg op tegen het geluid en het fijnstof.” 
Haar buurvrouw maakt zich zorgen om de
verkeersveiligheid. “Er is nu al weinig ruimte 
voor fietsers, hoe moet dat straks?” In de
Juliusstraat waarschuwt een dame me: “Maak 
je borst maar nat voor de trillingen en het
stof.” Ze is niet blij dat de halte bij haar huis 
verdwijnt. “Er rijdt hier al zestig jaar een
bus, en net nu wij een dagje ouder worden, 
verplaatsen ze de halte!” De bewoner van het

huis waarvan de erker pal aan de halte Ingen-
houszstraat ligt vindt het ook wel jammer
dat de halte opgeheven wordt: “Nu kan er 
namelijk niemand voor mijn deur parkeren en
heb ik vrij uitzicht op het park.”

bezuiniging
Ben Norg laat weten dat het buslijnennet ef-
ficiënter moet worden ingericht omdat er
minder geld voor openbaar vervoer beschik-
baar is. Lijn 1 gaat over de Antonius
Matthaeuslaan naar station Overvecht rijden. 
Over de Talmalaan, waar nu lijn 1 rijdt,

komt lijn 7 te rijden. De lijnwijzigingen 
gaan samenvallen met de verhuizing van de
bussen naar de Jaarbeurszijde van Utrecht 
Centraal Station, die voor juni staat ge-
pland. Of het nou april of juni wordt, of 
nog later, is nog niet zeker. Maar dat er bus-
sen door de Antonius Matthaeuslaan gaan 
rijden, lijkt onvermijdelijk. mm

     Maakt u zich ook zorgen of kijkt u uit naar de  
     lijnwijzigingen? Discussieer mee op onze
     website!
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Beter een goede buur dan een verre vriend? De Votulastkrant gaat dit jaar eens onder-
zoeken of dat aloude spreekwoord klopt! Als eerste gaan we langs bij Karin en Jet-
teke, die al 37 jaar hartsvriendinnen, maar ook al lange tijd buren van elkaar zijn. 

Karin en Jetteke  wonen in de Havikstraat, 
op vier huizen van elkaar af. Ooit waren ze   
buurmeisjes en zaten ze samen in groep 6, 
maar ze hadden weinig met elkaar. Tot de 
dag dat Karin een briefje van haar moeder 
op de keukentafel vond: ‘’Ben taart eten bij 
de buren, als je ook wil…?’’ Karin ging haar 
moeder achterna en niet veel later zat ze 
samen met Jetteke en een stukje taart in het 
Kabouterboek van Rien Poortvliet te lezen. 

studeren
De meisjes werden ouder en gingen op ver-
schillende plekken studeren. Karin in Nij-
megen en Jetteke in Amsterdam. Amster-
dam viel tegen, vond Jetteke, en zo kwam 
ze ook naar Nijmegen. Later vertrokken ze 
beiden naar Utrecht. Karin naar Wittevrou-
wen, maar toen haar tweede zoon op komst 

was zocht ze iets groters. Hun makelaar 
bracht ze naar de Havikstraat en bij toeval 
werden Jetteke en Karin na al die jaren weer 
bijna buurmeisjes.

dorpje
Ze wonen hier nu naar tevredenheid, ook 
omdat de buurt aanvoelt als een dorpje. 
Mede door de door henzelf georganiseerde 
stoepborrels voor het huis van Karin, omdat 
daar het langst de zon staat. Mooie herinne-
ringen hebben ze ook aan de dagen met de 
kinderen in buurtparkje ‘De Lommer’, in de 
Johannes de Bekastraat. 
     Ze zijn kind aan huis bij elkaar, en ook 
de huishoudens zijn elkaars verlengstuk-
ken; goed te merken wanneer Jetteke aan 
Karin vraagt of zij laatst soms de vla heeft 
verplaatst.

updates
De Havikstraat lijkt een rustig gelegen 
straat met de Koekoeksvaart die er door-
heen loopt. Al zijn er zoals in elke buurt 
wel problemen, zoals diefstal. Jetteke krijgt 
nooit iets mee van die buurtproblemen, 
volgens Karin omdat haar slaapkamer aan 
de achterkant is.  
De twee houden 
elkaar altijd op 
de hoogte van de 
laatste updates, 
zoals die keer toen 
er een kat in de 
Koekoeksvaart was 
gevallen. De halve 
straat was uitge-
lopen, en de kat is 
gered. 

zusjes
Karin en Jetteke 
hopen dat ze nog lang 
vriendinnen blijven. 
En dat gaat ze vast 
prima lukken, want 
ze zijn nu al zo lang 

bevriend dat het voelt alsof ze zusjes zijn. 
Hun vriendschap zal niet overgaan op de 
volgende generatie, daarvoor is bij hun 
kinderen het leeftijdsverschil te groot. Maar 
een soort vertrouwdheid is er toch altijd 
tussen iedereen.  fdv

Het gebeurt niet elke dag dat de redactie een anoniem handgeschreven briefje ont-
vangt. ‘Buslijn 1 gaat door de Antonius Matthaeuslaan rijden’, stond erin. En: ‘Heb ik 
inspraakrondes gemist of kan de gemeente dit zomaar doen?’ In het kort: ja, dat kan 
zomaar.

even buurten  
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Aan de achterkant van de flats grenzen de 
tuinen aan elkaar zodat er een grote bin-
nentuin ontstaat. Sommige achtergevels 
zijn in vrolijke kleuren geschilderd. Er 
hangt een touwbrug, er staat een bank hoog 
in de lucht, het zwembad is bevroren en het 
bubbelbad ligt onder een laagje sneeuw. De 
moestuin is kaal. “En dit is de sauna,” wijst 
Stijn Biemans. “En daar hebben buren die 
een cateringsbedrijf hebben, de Wereldver-
cateraars, een pizzaoven gebouwd.”
Dit is Buurland, een vrolijk klein vrijstaatje 
tussen de flats die op de wachtlijst voor 
sloop staan. Stijn kwam hier vier jaar 
geleden als student wonen. De plannen van 
Mitros voor verkoop, sloop en nieuwbouw 
zijn op de lange baan geschoven door de 
crisis. Zodoende woont Stijn er nog steeds.

zwemfest
Drie jaar geleden organiseerde een groepje 
bewoners het eerste feest. “Het zijn al-
lemaal creatieve lui die iets leuks willen 
doen.” In de zomer, als iedereen buiten zit, 
is er veel contact tussen de bewoners en 
ontstaan er goede ideeën.
“Mijn achterbuurjongens groeven een 
zwembad in hun tuin, eigenlijk als grap. 
Ik kreeg een bubbelbad, die heb ik in mijn 
tuin gezet.” Door die baden ontstond het 
idee voor een zwembadfeestje. Dat werd 
‘Zwemfest’,  in de zomer van 2010. Een suc-
ces: toen er om elf uur ‘s avonds 300 men-
sen in de tuinen stonden, vond de politie 
het verstandiger het feestje te beëindigen.
Het jaar daarna werd het Zwemfest groot-
ser aangepakt: de hele dag feest voor 500 
man met een afterparty buiten de stad zo-
dat feestgangers op tijd zouden vertrekken. 
“Want een officiële vergunning hadden we 
niet.”

super de buur
Het jaar daarna werd wél overlegd met in-
stanties als SSH, wijkagent en wijkbureau. 
Het concept werd veranderd en zo werd in 
augustus 2012 het eerste ‘Super de Buur’- 
feest georganiseerd. Weer van elf uur in de 
ochtend tot elf uur ’s avonds. “Akoestische 

muziek en lekker eten en drinken. In elke 
tuin werd een andere sfeer neergezet: een 
tuin waar je spelletjes  kon doen, een tuin 
met cocktailbar, een plek voor kledingruil, 
een karaoke-bar en een barbecue om zelf 
burgers te bakken.”

huiskamer en groentetas
Ook voor 2013 zijn er plannen. “We deden 
alles buiten, maar we zouden ook wel een 
plek binnen willen hebben. Een huiskamer 
voor de buurt waar je even koffie gaat drin-
ken, of waar je gaat zitten werken en waar 
eens in de zoveel tijd een maaltijd georgani-
seerd wordt. Maar op de juiste constructie 
daarvoor zijn we nog aan het puzzelen.”  
Ook zouden de bewoners graag muurschil-
deringen aanbrengen om graffiti te voor-
komen. En als de moestuin groter wordt 
opgezet kan er misschien een ‘groentetas’ 
voor de buurt worden aangeboden. mv

     Kijk op de facebookpagina van buurland voor  
     aankondigingen van komende activiteiten:  
     https://www.facebook.com/buurland.utrecht

Wat gebeurt er toch allemaal in de tuinen van het woonblok Nolenslaan / Samuel Mul-
lerstraat? Op dit moment niet veel. “Maar bij de eerste zonnestralen gaat iedereen 
bouwen,” vertelt Stijn Biemans. 

Bruisend Buurland 

Telkens als je langs de Talmalaan rijdt, 
hangen er aan andere huizen versierin-
gen. Ooievaars en Jip en Jannekes: jonge 
stellen hebben hun intrek genomen in de 
nieuwbouw en de babyboom is begonnen. 
Maar waar gaan de pasgeboren Talma-
laantelgen over vier jaar naar school?

De dichtstbijzijnde basisschool ligt aan de 
Nolenslaan. Daar liggen naast elkaar basis-
school voor Daltononderwijs de Fakkel en 
openbare basisschool de Dr. Bosschool. 
Op de Dr. Bosschool zitten 400 leerlingen 
verspreid over twee locaties. Maar de vraag 
is groter dan het aanbod en de schoolgebou-
wen zijn verouderd. Om beide zaken aan te 
pakken heeft de gemeente Utrecht een be-
sluit genomen: het gebouw op de Nolenslaan 
zal worden verbouwd. 

groeiprognose
De directeur van de Dr. Bosschool, Truus 
Spoelder, is verheugd met het bouwbesluit. 
Met de uitbreiding aan de Nolenslaan zal 
er plek komen voor alle kinderen van de 

Dr. Bosschool, ook de kinderen die nu nog 
op de onderbouwlocatie aan de Maria van 
Reedestraat zitten. De school is populair in 
de wijk en heeft -net als andere scholen in 
Votulast- een wachtlijst voor nieuwe leerlin-
gen. Met het verbouwde schoolgebouw zou 
de wachtlijst teruggebracht kunnen worden. 
Spoelder: “De gemeente Utrecht maakt jaar-

Babyboom is basisschoolbusiness 

De Torteltuin is het doelwit van treiterijen en vernielingen. Hoewel er niks te halen is, 
drongen de vandalen tot vier keer toe naar binnen. Om door de glijbaan naar beneden 
te plassen. Of één van de prachtige grote parasols te scheuren. Zelfs een gat graven 
onder het hek door met één van de schepjes uit de tuin bleek voor de pestkoppen niet 
te gek. “Wie heeft het gemunt op de Torteltuin? Wie loopt er zo te plagen?”

Jannie, de beheerster van de speeltuin, snapt 
er helemaal niks van. “Het valt dan ook niet 
te snappen. Wie wil nou kleine kindjes kwaad 
doen? Kinderen, die zelf zo eerlijk zijn, en op-
recht? Ik denk dat het jongeren zijn, in ieder 
geval geen mensen met kindjes. Als ze later 
kinderen krijgen zullen ze zichzelf voor de 
kop slaan.” Jannie gaat niet meer onbevangen 
naar haar werk. Zij is diegene die ’s ochtends 
steeds met het vandalisme geconfronteerd 
werd.  “Je voelt je heel onmachtig, en ook 
héél verdrietig kan ik je zeggen. Verdorie, ze 
hebben aan onze spulletjes gezeten: spulle-
tjes waar we zo hard voor werken, spulletjes 
voor kindjes! Dat doet zeer, en je wordt ook 
boos.” Zelfs het nieuwe prikkeldraad bleek 
niet veilig, en werd doorgeknipt. Jannie: “De 
gemeente is straks ook wel eens klaar met 
helpen. Prikkeldraad kost best veel geld.”

extra ogen
Eind 2011 werd er drie keer ingebroken in de 
Torteltuin, terwijl er al na de eerste keer niks 
meer te halen viel: er werden ijzeren rolluiken 
geplaatst en de kassa is leeg als de Tortel-
tuin dicht is. Bregje Oostvogels - lid van het 
bestuur van de speeltuin- denkt hardop: “Zijn 
het die zelfde inbrekers van toen, die uit een 
soort frustratie de boel gaan lopen vernielen? 
Dat is wel wat de politie gesuggereerd heeft. 
We weten het echt niet. Er is contact met de 

wijkagent en met Toezicht en Handhaving. 
Maar zij kunnen alleen de boel een beetje 
extra in de gaten houden. Er is al hoger 
prikkeldraad aan de hekken bevestigd en 
er zijn overal ‘verboden toegang’- bordjes 
geplaatst, zodat het niet te missen is dat 
het verboden terrein is. Mensen die de tuin 

ondanks de bordjes toch betreden kunnen 
gelijk worden opgepakt door de politie. 
Daarom de vraag aan buurtbewoners om 
ook een oogje in het zeil te houden. Als je 
toch die kant op moet, loop dan een keertje 
het pad achter de Torteltuin. Als je de hond 
’s avonds laat uit laat, loop er dan langs. Bel 
112 als je ziet dat er wat gaande is. Als je iets 
vreemds opvalt, meld het ons dan. Dat kan 
bijvoorbeeld via de mail, op info@tortel-
tuin.nl. Gelukkig is er tijdens de sluiting 
in december niks gebeurd, maar je blijft 
argwanend.” fk

     De Torteltuin is altijd op zoek naar vrijwil- 
     ligers die op zaterdag een dagje ‘Jannie’  
     willen zijn. Kijk voor meer informatie op  
     www.torteltuin.nl

”Later krijgen ze spijt “ COACHING & WORKSHOPS
EVEN STILSTAAN BIJ LEVEN EN WERK?

KOM JE LEVENSHUIS VORMGEVEN IN HOUT!
RONALD SPRUIT / NIEUWE KOEKOEKSTRAAT 60

WWW.HUISAANDEWEG.NL

“Ik heb vanaf mijn middelbare school 
altijd getekend en geschilderd. Ik heb 
mijn onderwijsbevoegdheid voor tekenen 
gehaald, Grafische School gedaan en ik ben 
ook naar de kunstacademie geweest. Vooral 
van de eerste twee heb ik veel basiskennis 
opgedaan. Na veel gereisd te hebben ben ik 
mij sinds 2005 meer op het schilderen gaan 
richten.”

atelier
“Ik ben eigenlijk toevallig in Tuinwijk 
terecht gekomen, ik was op zoek naar een 
huis en deze stond te koop. Ik had voor-
heen mijn atelier in mijn voorkamer, dat 
was praktisch en ook leuk voor de voorbij-
gangers, maar ik had eigenlijk nooit rust. 
Daarom ben ik toch een atelier buitenshuis 
gaan zoeken.” Ze woont hier al bijna 25 jaar, 
ze heeft dus ook het hele Griftpark afgegra-
ven en opgebouwd zien worden. “Hoewel 
het nu nog een jong park is, vind ik het wel 
al mooi worden. Het is fijn het park als je 
‘achtertuin’ te hebben, en er gebeurt veel 
zoals sportclubjes.” 

dieren
“Terugkijkend zijn dieren eigenlijk wel de 
rode draad in mijn werk, maar dan altijd in 
een combinatie, met bijvoorbeeld meu-
belen. Ik weet zelf vaak niet wat het gaat 
worden, ik begin met een idee en daarna 
kunnen er heel verrassende dingen ge-
beuren. Vaak pakt dat erg mooi uit. Ik heb 
geen dieper doel met mijn werk, ik maak 
het omdat ik het mooi vind, en van het een 
komt het ander. Tijdens het werken aan het 

Hoe creatief is Votulast? Op zoek naar kunstenaars blijken er veel in Votulast te wo-
nen. In de eerste aflevering van deze 6-delige rubriek: kunstenares Xandra Knoth uit 
de Van Swindenstraat.

ene stuk krijg ik alweer ideeën voor het vol-
gende, en zo gaat dat door. Ik vraag me wel 
eens af of de ideeën ooit ophouden, maar 
tot nu toe is dat nog niet gebeurd.”

ontwikkeling
Naast haar website doet Xandra niet veel 
aan PR. “Dat kost teveel tijd. Ik werk bij een 
winkel voor kunstbenodigdheden, ove-
rigens een ideale combinatie, het is daar 
leuk werken en ik heb er veel geleerd over 
de basismaterialen. Daarnaast wil ik zoveel 
mogelijk tijd aan het schilderen besteden. 

Er blijft dus niet veel tijd over, maar een 
commerciële insteek heb ik toch niet. Ik 
vind het belangrijker dat ik me ontwikkel, 
ik ga me bijvoorbeeld nu ook richten op 
het begeleiden van mensen die vastlopen in 
hun (kunst)werk. Ik ben heel benieuwd hoe 
dat weer uitpakt.” 

expositie
Ondanks dat Xandra niet aan PR doet, is 
haar werk wel te bewonderen. Naast het 
werk dat op haar website te zien is, heeft 
ze op diverse plaatsen geëxposeerd zoals 
in Café Averechts, en hangt haar werk 
momenteel in Kasteel Woerden. Hoewel ze 
gemakkelijk een werk afrondt, blijkt verko-
pen toch soms moeilijk. “Ik merk dat ik het 
fijn vind om te weten waar en bij wie het 
hangt. Ik heb één keer een werk verkocht 
waarvan ik niet weet wat er mee gebeurd is. 
Dat stoort me nog steeds.” ab

     Meer zien van Xandra’s werk?  
     Zie: www.xandra-knoth.nl

wijkkunsten

lijks een groeiprognose. Op basis daarvan 
heeft zij ons gevraagd in de nieuwbouw 
meer lokalen te plannen dan we nu op onze 
beide locaties hebben. Deze toename van lo-
kalen wordt onder meer gecreëerd door het 
plaatsen van een tweede verdieping op de 
school en een uitbreiding van het gebouw 
aan de noordzijde.”

ouders
Spoelder: “Ook voor ouders is de nieuw-
bouw een voordeel. Zij hoeven straks 
nog maar naar één locatie.” Toch lijkt de 
nieuwbouw nog geen thema op het school-
plein van de onderbouwlocatie. Meerdere 
ouders zeggen wel iets gehoord te hebben, 
maar zich er nog niet in verdiept te hebben. 
Manon, moeder van tweeling Léon en Oscar 
uit groep 2, kijkt uit naar de nieuwbouw. 
“Ik vind dit een oud en vies gebouw dus 
ben blij met de nieuwbouw.” Astrid: “De 
Nolenslaan is dichter bij mijn huis dus dat 
is fijn. Ik hoop wel dat ze nadenken over ge-
scheiden speeltijden van onder- en boven-
bouw anders wordt het wel erg druk op het 
schoolplein.”

wachtlijst
De nieuwbouw staat gepland voor 2014. 
Daar zouden de nu pasgeboren Talmalaan-
telgen dus naar toe kunnen. Zij komen dan 
op school bij Farhaan. Zijn moeder Mohni 
vertelt: “Farhaan heb ik aangemeld toen hij 
bijna twee was, hij staat op de wachtlijst. 
Hij is nu bijna drie jaar en gaat naar de 
voorschool. Als het goed is kan hij over een 
jaar terecht op de Dr. Bosschool.”
     Barbara, de moeder van Bram is nog niet 
zover. “Bram is nu een half jaar oud en ik 
ben net begonnen met de oriëntatie voor 
een basisschool. Ik heb al op internet gezien 
dat er drie basisscholen op loopafstand 
liggen van ons huis. Binnenkort ga ik open 
dagen bezoeken maar het voelt nog zo 
vroeg om hier al mee bezig te zijn! Toch is 
het gezien de wachtlijsten wel verstandig. 
Het onderwerp zit in ieder geval al in mijn 
hoofd.” gm

     Meer informatie: http://nieuwbouwdrbos.nl/ 

Van Hoogevest Architecten BV
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Elk groepje krijgt een stapeltje driehoe-
kige kaarten met vragen. Eén van ons trekt 
een kaartje en alle vijf beantwoorden we 
de vraag. Sommige vragen vind ik wat 
algemeen, zoals: “Wat zou je doen als je 
wereldleider was?” (de oorlog stoppen…), 
en andere misschien wat  privé: “Wat vind 
je belangrijk in een liefdesrelatie?”, maar 
er zijn ook vragen waarmee je snel een 
indruk krijgt van de anderen aan je tafeltje. 
Na twintig minuten klinkt het belletje en 
wisselen we van tafel. Niet allemaal tegelijk, 
anders zit je weer met dezelfde mensen! 

Na drie rondjes heb ik driekwart van de 
deelnemers gesproken. Mannen en – wat 
meer – vrouwen, tussen de 40 en 60 met 
zeer uiteenlopende beroepen. Niet iedereen 
komt uit de buurt van Utrecht; Breda en 
Zwolle hoor ik noemen. De sfeer is vriende-
lijk. Ook als het kaartspel voorbij is blijven 
de gesprekken geanimeerd. Op een gegeven 
moment zit ik te praten met een man als er 
een andere vrouw bij komt staan. Ik denk: 
dit is een goede match! Ik sta gauw mijn 
plaats aan haar af. Een half uur later zijn ze 
nog in gesprek. 

Ik vang aan een ander tafeltje een gesprek 
op over hoe blij de single nu eigenlijk is. De 
meningen zijn verdeeld. Net zoals uit we-
tenschappelijk onderzoek blijkt. Maar uit 
het feit dat er op zo’n regenachtige avond 
toch zoveel animo is voor deze bijeenkom-
sten maak ik op - op geheel onwetenschap-

Door een flinke hoosbui fiets ik op een vrijdagavond naar café Zin Inn op de Goe-
man Borgesiuslaan. Ik geef het entreegeld voor het 40+ Single Café aan de gastvrouw 
en stap het café in. Paarse spots, modern ingericht.  Enigszins gespannen loop ik 
 – drankje in de hand – naar twee mannen toe. We praten wat, licht verlegen met de 
situatie, maar we slaan ons er goed doorheen. Dan luidt er een belletje: het is tijd om 
te ‘kaarten’. We gaan in groepjes van vijf aan de tafeltjes zitten. 

Soms zie je ze ineens staan of rijden in onze wijk. Zo’n auto waar je toch even je hoofd 
voor omdraait en denkt: ??

Neem nou de Volvo Amazone combi uit 1967 van Susan van Esch. De kilometerstand? De 
teller gaat tot 99.000; maar hij zal een paar keer rond zijn gegaan. Aantal versnellingen? Vier 
en een over-drive, waarmee de auto 120 kilometer per uur haalt. Onderhoudskosten? Vallen 
mee, zo’n 500 euro per jaar. Maar de Volvo is meer dan een vervoersmiddel; Susan klust er 
graag aan. Leuke reacties? Veel! Vooral kinderen zijn verbaasd omdat de auto niet standaard 
is. Susan wordt echt gelukkig als ze erin rijdt. Wens? Susan wil er heel graag nog een keer 
mee naar Zweden rijden. Ze is heel benieuwd hoeveel Amazones daar nog rijden. nvdh

kopij
     Nummer 2 van 2013 verschijnt eind maart.
     Deadline voor het indienen van ideeën of  
     activiteiten is 27 februari.

redactieadres
     Votulastkrant
     p.a. Buurtcentrum de Leeuw
     Samuel van Houtenstraat 1
     3515 ea Utrecht
     info@votulastkrant.nl

redactie    
     Astrid Bulder (ab)
     Harm-Jan Buunk (hjb)
     Norbert van der Hulst (nvdh) 
     Florinda Kraaijeveld (fk)
     Geke Meessen (gm)
     Mies Mikx (mm)
     Saskia Mol (sm)
     Marieke Timmer (mt)
     Marian Venemans (mv)
     Fanny de Vries (fdv)

eindredactie 
     Jacqueline van Eimeren 
     
fotografie     
     Michiel van Dongen (mvd)
     Jacco van Osch (jvo)
     Redactieleden

bezorging
     Coördinator: Marian Venemans 
     Wordt de krant niet bij u bezorgd? 
     Geef het door aan de redactie. 
     De krant ligt ook bij de buurtcentra 
     en de bibliotheek.
     
grafisch ontwerp
     www.takeadetour.eu

drukwerk
     Graficiënt Printmedia bv, Almere 

oplage 
     5600 exemplaren

     www.votulastkrant.nl
     www.facebook.com/votulastkrant

In de ladder staan wijkactiviteiten die in 
februari en maart plaatsvinden. De vol-
gende wijkkrant verschijnt eind maart. 
Organiseert u in april of mei een buurt-
activiteit? Laat het ons vóór 27 februari 
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 

Boomhutclub zoekt versterking 
De Torteltuin is een speeltuin voor en van 
Votulast. Bezoekers helpen bij het opruimen 
van speelgoed en op zaterdag runnen vrijwil-
lige ouders uit de buurt de keet. 
Kom jij als ouder ook vaak in de Torteltuin 
en kan je een handje meehelpen? We zoeken 
naast nieuwe vrijwilligers voor de zaterdag 
ook nieuwe boomhutclubleden. Deze zomer 
vieren we de 20ste verjaardag van de Tor-
teltuin met een mooi cadeau: een nieuwe 
speeluitdaging voor kinderen van 4-7 jaar. De 
‘boomhutclub’ werkt aan de realisatie hier-
van. We zoeken versterking van onze club 
met andere ouders die energie/enthousias-
me/tijd/zin hebben om van de Torteltuin een 
nog leukere speelplek te maken! Kan je goed 
teksten schrijven voor onze nieuwsbrieven, 
heb je handige contacten bij serviceclubs 
of andere talenten? Join the club en stuur een 
mailtje naar boomhut@torteltuin.nl. Op www.
torteltuin.nl kan je ook meer informatie vinden 
over het project.

Wekelijkse zangavond HeerlijkZingen 
Elke dinsdagavond zingen op geheel eigen 
wijze van wereldliederen met hart en ziel; op 
zoek naar de eigen stem en gemeenschappe-
lijke klanken met stemexpressie en klankim-
provisaties. 
     Het is een avond vol plezier en dynamiek 
en de nodige uitdaging om de eigen stem te 
verkennen. Een heerlijke plek waar absoluut 
iedereen vrijuit kan zingen, zonder elke vorm 
van prestatiedruk en al te veel inspanning. 
Gewoon omdat zingen zo ontzettend fijn en 
rijk en eenvoudig is! 
     Vanaf dinsdag 26 februari, nieuwe blok van 8 
keer. 
Nieuwkomers zijn van harte welkom, ook af 
en toe komen is mogelijk!
19.30 uur - 21.30 uur, kleine Gymzaal vd Koe-
koekschool, Utrecht.  Meer info en aanmel-
ding:  www.heerlijkzingen.nl

Van idee tot masterpiece
Heeft u een idee voor een tekening of schil-
derij, maar wil het niet echt van de grond 
komen?
     In zes bijeenkomsten help ik u op weg. 
Naast het ontwikkelen van het eigen idee, 
besteed ik ook aandacht aan basisprincipes 
als kleur, compositie en materiaalgebruik. 
De lessen zijn op maandagmiddag of maan-
dagavond. Meer weten? Mail:  
xandraknoth2001@yahoo.com.

Nu online: Milieuwijzer Utrecht, nieuwe 
digitale vraagbaak voor groen Utrecht
Op de site van Milieucentrum Utrecht  
(www.mcu.nl) is de nieuwe Milieuwijzer 
Utrecht online gegaan. Met deze digitale 
groene gids krijgen inwoners van Utrecht 
eenvoudig toegang tot bijna alle informatie, 
die op het internet te vinden is over na-
tuur, milieu en duurzaam leven in en rond 
de Domstad. Een losse greep: biologische 
winkels en restaurants in de stad, fietsroutes 
door het groen rond de Domstad, subsi-
diemogelijkheden voor energiebesparende 
maatregelen, enzovoort. De Milieuwijzer 
Utrecht wil een lokaal alternatief bieden. 
De gids focust uitsluitend op de natuur- en 
milieu-informatie, die van belang is voor 
inwoners van de stad Utrecht.
De Milieuwijzer Utrecht is te vinden op de web-
site van Milieucentrum Utrecht:
www.mcu.nl.

pelijke wijze - dat er toch enige ontevreden-
heid over de alleenstaande staat moet zijn. 
Wie vreest dat hier alleen singles komen 
die erop uit zijn iemand aan de haak te 
slaan, kan ik geruststellen: men komt ook 
gewoon voor de gezelligheid, om anderen 
te ontmoeten. Als er dan wat uitkomt is dat 
welkom. 

Een deel van de bezoekers kent elkaar van 
andere activiteiten van ‘Single Events’, 
zoals pierewaaien op het strand of single 

dansfeestjes. Trouwens, niet alleen de 
organisatie bedenkt de uitjes; de singles 
doen dat ook zelf. Je zet een zelfbedachte 
activiteit op de website (van samen foto-
graferen tot wintersport), en andere leden 
kunnen zich ervoor aanmelden. Zo kun je 
met gelijkgezinden op stap, zonder je een 
derde wiel aan de wagen te voelen. Leuk 
idee, toch? sm

     http://singleactiviteiten.ning.com/

Zin In(n) een singlecafé?
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