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Welzijnswerk op de schop;
Cumulus stopt
Het welzijnswerk in Utrecht is volop in beweging. Ook in Votulast. De trend in de politiek om de boel flink op te schudden door een ‘subsidie-uitvraag’ te doen – een soort
aanbestedingsronde - is ook in het welzijnswerk doorgedrongen. Of wij als gewone
burgers daarvan zullen profiteren zal moeten blijken. Bij de welzijnsorganisaties zelf
zijn er in ieder geval winnaars en verliezers.
Het wijkwelzijnswerk in Utrecht is in
handen van Doenja, Portes en Cumulus.
In Votulast hebben we Cumulus, maar per
1 augustus gaat dat veranderen. Het voorschoolse- en peuterspeelzaalwerk gaat naar
een stedelijke organisatie, waar Cumulusmedewerkers deel van uit zullen maken.
Voor het maatschappelijk werk, de sociale
raadslieden en de jeugdhulpverlening is
niet Cumulus in de prijzen gevallen maar de
organisatie Stade. Gelukkig neemt Stade alle
medewerkers van Cumulus over.
sociaal makelaarschap
Een derde onderdeel van het welzijnswerk
is het sociaal makelaarschap. Overheden
trekken zich steeds meer terug, deels uit
geldgebrek, deels in de hoop de gemeenschapszin te bevorderen. Ook in het welzijnswerk verwacht men meer initiatieven
van burgers. Zo hoopt men meer gevoel van
saamhorigheid te krijgen in de wijk, waar-

door mensen meer voor elkaar gaan zorgen
en minder afhankelijk zijn van instanties.
Voorbeelden zijn het op pad gaan met ouderen en het samen zorgen voor ‘groen’. De
sociaal makelaar helpt dit soort initiatieven
te organiseren en, in wijken met te weinig
samenhang, ook om deze te helpen bedenken. ‘Aanjuichen en aanjagen’, heet dat.
wijk & co
Het sociaal makelaarschap gaat per 1 augustus van Cumulus over op een nieuwe
organisatie: Wijk & Co. Dit is een samenwerkingsverband van drie bestaande organisaties: Careyn, Al Amal en Zandbergen. De
expertise van Al Amal ligt bij activiteiten
voor mensen die moeilijk achter de voordeur vandaan komen, zoals een deel van
de allochtone vrouwen en de ouderen. De
organisatie Zandbergen heeft veel ervaring
met jeugdzorg en kinderwerk.
Jaap Hoogendam, directeur van Wijk & Co,

even buurten
Beter een goede buur dan een verre vriend? De Votulastkrant gaat dit jaar eens onderzoeken of dat aloude spreekwoord klopt! Deze keer: spelende kinderen op het veldje.
Of het nou mooi weer is of niet: bord leeg,
schoenen aan, “Mamma, ik ben op het veldje!” Bijna elke avond, als het maar een beetje
lekker weer is, zijn ze wel op ‘het veldje’ te
vinden: de zussen Charlie (13), Loes (11) en de
zussen Vera (13), Marlijne (10) en Dorit (8) en
hun vriendinnen Dana (11) en Janneke (13).
altijd buiten
Ik tref hen aan op een dag waarop het
regent, maar dat weerhoudt ze niet van een
spelletje op het veld. “We gaan altijd naar
buiten. Het is gewoon leuk om met je vriendinnen op te trekken,” vertelt Loes. “We
halen elkaar één voor één op, de hele Van
Swindenstraat af.” Met mooi weer komen er
ook andere kinderen uit de buurt die mee
willen spelen.
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buskruit en kletsen
Samen doen ze verschillende spellen, zoals
kat en muis of buskruit. “We doen elke keer
wat anders,” zegt Dana. “Gewoon waar we
zin in hebben. Soms willen we alleen maar
kletsen.” Ook verzinnen ze zelf spellen, zoals een spel waarbij iedereen z’n ogen dicht
moet doen en vervolgens een bal overgegooid moet worden. Door te roepen zorg je
dat de anderen weten waar je bent, dat ze
niet tegen je aanlopen en dat ze de bal op je
kunnen proberen te richten. De grap is dat
je wanneer je wilt je ogen open mag doen
om de ‘blinden’ dwars te zitten of bang te
maken. Als iedereen z’n ogen open heeft,
beginnen ze gewoon weer opnieuw.

verzekert mij dat de buurthuis-activiteiten
na 1 augustus gewoon doorgaan. Via inspraakronden zal het beleid mettertijd
aangepast worden. De voorzitter van de
ondernemingsraad van Cumulus, Jos Kloppenborg, vertelt dat de overgang naar Wijk
& Co helaas wel consequenties heeft voor
de medewerkers van Cumulus: ontslag voor
ruim één derde van de medewerkers, en
slechtere arbeidsvoorwaarden voor de rest.
gebouwenbeheer
Per 1 augustus wordt het gebouwenbeheer
van alle buurtcentra door de gemeente overgenomen. Dat klinkt best praktisch, maar
blijkt ook een bezuinigingsslag te zijn: som-

mige beheerders zullen elders werk moeten
zoeken. Ook de organisatie behoeft nog
aandacht: in Buurthuis de Leeuw hoorde
ik dat als je een ruimte wilt reserveren voor
een activiteit het formulier zo mistig is dat
er zowat een hulplijn voor nodig is.
en nu?
Het stof is nog niet neergedaald. Na alle (in)
spanning van het afgelopen jaar vanwege
de subsidieuitvraag, zullen de medewerkers moeten wennen aan het samenwerken
in nieuwe verbanden. Een deel van de kennis en ervaring zal ook verloren gaan. Aan
de andere kant: misschien leidt de verandering juist ook tot frisse ideeën. sm

vallende bloemblaadjes
“We hebben eigenlijk twee vaste plekken,”
zegt Loes: “Het veldje naast het Griftpark
en het parkje op het einde van de Van
Swindenstraat.” In dit parkje staan twee
bomen, waar je makkelijk in kan klimmen. Dat doen
de meiden dan
ook regelmatig.
“Toen de boom in
bloei stond, werden we er steeds
uitgestuurd door
een buurvrouw
tegenover, omdat
de bloemblaadjes er
door ons uitvielen.” Maar nog
steeds is deze boom
een heuse chillplek
voor de vriendinnen.
pa/mm
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buurtwandeling
De buurtwandeling door beeldend kunstenaar Hans van Lunteren op Tweede Pinksterdag is een van de activiteiten van de
Staatslieden Art Community (sac). En de
wandeling is een groot succes. “We hadden
tegen de veertig aanmeldingen,” vertelt
Paul Balk van de sac. “We hebben het in
tweeën moeten splitsen.”
Ondanks het druilerige weer wijst van Lunteren ons op kunstwerken in de wijk, maar
ook op kleine andere zaken waar je anders
misschien hard voorbij fietst: “Let eens op
de vogelhuisjes aan de gevels, dat geeft een
gevoel van aanwezigheid, een dooie muur
wordt zo levend.” En de groep staat even stil
te luisteren naar het stromende water bij
het sluisje achter de molen: “Ik voel me hier
altijd alsof ik op vakantie ben.”

Kijk voor alle activiteiten op de site:
http://destaatsliedenbuurt.nl/weekend-in-debuurt-de-mond-voertuig-van-de-mening/

foto Ienke Kastelein

het weekend van de mond
De resultaten van de afgelopen projecten
zijn goed zichtbaar: eerst hingen beelden
van Troelstra aan de gevels van de flatgebouwen van de Nolenslaan en de Troelstralaan, nu hangen er billboards van het
Neuzenproject uit 2012. Dit jaar staat het
volgende zintuig centraal met het thema
‘de mond – voertuig van de mening’. Het
weekend van 22-23 juni worden de resultaten van het thema gepresenteerd tijdens
‘Het weekend van de mond’.

Een goed gesprek en gezelligheid
In een onopvallend pand, op de hoek van de Juliusstraat en de Kardinaal de Jongweg
is sinds een jaar het activiteitencentrum Mihai Nesu gevestigd – een onderdeel van
(thuis)zorgorganisatie Joost Zorgt. Binnen zitten de zorgvragers: meneer de Groot
drinkt rustig zijn kopje koffie bij de krant, terwijl Fransje in een boek bladert.

ik nieuwe mensen. Ook hebben we vaak
goede gesprekken. Niet alleen maar over het
weer, maar ook echt over de dingen die mij
bezig houden.”

van knutselen tot museumbezoek
Ineke: “Eén van de leuke aspecten van ons
activiteitencentrum is dat zorgvragers
elkaar aansteken en uitnodigen om een
nieuwe activiteit uit te proberen. Zo is
Fransje heel creatief en daardoor wordt er
hier veel geknutseld. We hebben al eens
gemozaiekt en draadfiguren gemaakt. Dat
zijn activiteiten die veel ouderen thuis niet
doen. Het is leuk dat ze hier ontdekken dat
ze creatief zijn en dat ze er plezier aan beleven om kunstwerken te maken.”
“Meestal doen we hier binnen activiteiten. We hebben daar allerlei materialen
voor en bijvoorbeeld ook een hele rij boeken
voor mensen die graag lezen. Als het
mooier weer wordt zullen we ook vaker naar
buiten gaan. Soms gaan we nog wat verder
weg. We hebben voor de anwb al meermaals een museum getest, dat was ook heel
leuk. Gezelligheid is belangrijk.”

vraagbaak
Ineke: “Die ruimte voor een goed gesprek
breiden we in juni uit met de vraagbaak.
Daar kan iedereen terecht met een sociale,
praktische of zorgvraag of voor een goed
gesprek. We hopen dat steeds meer mensen
ons zo weten te vinden.” gm

Ineke van Dongen, coördinator van het centrum vertelt: “We bestaan nu een jaar en hebben nog steeds veel plek voor nieuwe zorgvragers. Doel van het activiteitencentrum is om
ouderen uit de eenzaamheid te halen. Daarbij
staat hun ontwikkeling centraal. We doen
allerhande activiteiten, niets moet, alles mag.
Dat maakt dat iedereen hier kan doen waar
hij of zij zin in heeft. We lunchen iedere dag
samen en het is ook mogelijk om te helpen
koken en te blijven eten. Aan het einde van
de dag doen we vaak een gezelschapsspel.
Iedereen is hier welkom. Voor mensen met
een indicatie, bijvoorbeeld op het gebied van
eenzaamheid of sociale redzaamheid, wordt
bezoek vergoed vanuit de awbz.”
ophalen en thuisbrengen
“Wat onze aanpak bijzonder maakt is dat wij
de mensen thuis ophalen en aan het einde
van de ochtend of middag weer thuis brengen. Dat betekent dat ze geen gedoe hebben
met een taxi en niet op hete kolen hoeven te
zitten als we een dag wat later eten. In principe kunnen we iedereen ophalen in Utrecht,
alleen rolstoelvervoer lukt ons nog niet. We
hebben hier wel een rollator staan voor de
mensen die slecht ter been zijn.”

nieuwe mensen ontmoeten
Dat beamen de aanwezige zorgvragers.
Meneer de Groot: “Ik kom hier vijf dagdelen
per week. Ik vind het fijn om hier te zijn.
Het is hier gezellig en er wordt goed voor
me gezorgd. Ik woon in een groot vierkamerappartement en daar ben ik vaak eenzaam.
Mijn dochters wonen ver weg en kunnen
niet altijd op bezoek komen. Hier ontmoet

Alleen nummer tien wacht nu nog op een
huurder. Maar toch…twee kapperszaakjes,
een fysiotherapeut en psychotherapeut/acupuncturist: de Samuel van Houtenstraat oogt
nog niet echt bruisend. Johan van Hout, al
enige decennia eigenaar van de Extra Markt
in de straat, is met de noorderzon vertrokken. Verhuurder Mitros laat weten dat Johan
van Hout zelf de huur heeft opgezegd, en
zich nu bezighoudt met de bezorging van
supermarktartikelen aan kinderdagverblijven
en ouderencentra. Wel is er sinds kort een
andere supermarkt in het pand gevestigd: De
Orange Supermarkt.

empowerment
Chifris eigenlijke zaak komt naast de supermarkt. Half juni opent hij hier zijn empowermentbureau Le-Succès Avenue. Chifri
is al ruim zes jaar eigenaar van Le-Succès
Avenue en vertelt gepassioneerd over zijn
drijfveren. Hij schreef er drie boeken over.
Zijn bureau verzorgt trainingen, met name
binnen sociale organisaties. Doel is mensen
hun volledige potentie en kracht te laten
benutten. Zo gaf het bureau bijvoorbeeld
trainingen aan ruim zeshonderd politiemensen. “Met een kantoor midden in de

Alle bedrijfspanden aan de Samuel van
Houtenstraat zijn van Mitros. De nieuw
afgesloten contracten lopen maximaal tien
jaar, daarna worden ze herzien. Nieuwe
huurders moeten een ondernemingsplan
voorleggen: Mitros kijkt vooraf of het een
bedrijf een toevoeging is voor de wijk. fk
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verbinding
Doel van de Staatslieden Art Community is
‘verbinding creëren vanuit creatief vermogen’.
En verbindend werkt het: tijdens de
buurtwandeling dragen deelnemers ook
bij aan alles wat er verteld wordt. “Dat is
mijn moeder,” zegt een meneer wanneer er
verteld wordt dat de beelden op de Zaagmolenkade / Willem Arntzkade daar zijn geplaatst door de inspanningen van mevrouw
Chamboné. En van Lunteren wijst op de
bouwsels in de tuinen tussen de flats aan de
Nolenslaan en de Samuel Mullerlaan. “Dat
is Buurland, daar woon ik,” zegt een meisje.
Op 1 september wordt er weer gewandeld.
mv
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optocht met troelstra
Vrijdag 21 juni gaat het weekend van start
met een optocht vanuit de Staatsliedenbuurt naar het Lucas Bolwerk. “We lopen
met het beeld van Troelstra,” vertelt Balk.
“Dat beeld is gemaakt door Joop Hekman,
net als het beeld in de fontein voor de
schouwburg. Zo ontmoeten de twee beelden van Hekman elkaar weer.”
Het is die avond ook kerkennacht. Kunstenaar Daan Kars maakte een multimediasculptuur dat vrijdagavond en zaterdag
overdag in de St. Josephkerk wordt getoond. In deze projectie zijn gesprekken
met buurtbewoners verwerkt.
Zaterdag speelt theatermaakster Sevil
Aydin daar twee keer ‘Monddood’: een
voorstelling over het begrip ‘vrijheid van
meningsuiting’.
Aan het eind van de middag kunnen
tachtig buurtbewoners samen eten in de

wijk kunnen organisaties makkelijk binnenstappen met vragen.” De supermarkt en
het bureau hebben verder niks met elkaar te
maken: de supermarkt is uit nostalgie ontstaan, het bureau uit passie om empowerment in de wijk te brengen. En zo wordt de
Samuel Van Houtenstraat misschien toch
weer een straat waar van alles te doen is.
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De Staatslieden Art Community (sac)
bestaat uit twee organisaties die samen
kunstprojecten in de wijk organiseren.
Stichting Kunstlicht op Straat en het Kaasschaafcollectief kregen samen de opdracht
om buurtgevoel te creëren door kunst en
culturele activiteiten.

Op de deur van het immer gesloten lijkend zaakje ’t Hofje Klokkenreparatie aan de
Samuel van Houtenstraat, hangt een bordje ‘geopend’. Het is er donker als altijd. Ernaast Spa Bali: een afgeplakte etalage met wuivende palmen. Er lijkt geen spa te bekennen. Maar met de komst van nieuwe huurders in de straat, lijkt leegstand in elk
geval verleden tijd.

0

Hoe creatief is Votulast? Op zoek naar kunstenaars blijken er veel in Votulast te wonen en werken. In de vierde aflevering van deze 6-delige rubriek: De Staatslieden Art
Community.

Supermarkt uit nostalgie

in 2

wijkkunsten

tuin van de St. Josephkerk.
Zondag 23 juni worden om 13.00 de
nieuwe billboards gepresenteerd. Dan is
ook het resultaat te zien van de workshops
beeldende kunst, die Sahar Roumiz met de
groepen 6 en 7 van de Dr Bosschool en De
Fakkel deed. Koperblazers nemen de bezoekers mee naar de Grave van Solmsstraat
waar een expositie wordt geopend van
schilderes Xenia Popova.
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www.le-succes.nl

nostalgie
Eigenaar Abkader Chrifi kent de supermarkt
van Van Hout nog van heel, heel lang geleden.
Toen hij als 11-jarig jochie, drieënveertig jaar
geleden, uit zijn klaslokaal van de toenmalige
Leeuwenschool erop uitkeek. Dan droomde
hij over de chips en snoep die hij er na schooltijd zou gaan kopen. Net in Nederland was
hij, en zat in de vijfde klas. De school stond
op de plek waar nu het buurtcentrum staat.
“Ik ben dan ook een supermarkt begonnen
vanuit een nostalgische gedachte,” vertelt
Chifri. Toen hij via via hoorde dat het pand
van de supermarkt leeg stond, besloot hij
er weer een supermarkt te vestigen. “Naast
nostalgie, speelt ook het creëren van werkgelegenheid hier in de wijk een rol. Eigenlijk
heb ik niet zo veel met het leiden van een
supermarkt. Mijn broer is de bedrijfsleider.”

wijkverhalen
..........................
Fijn plekje voor mens en pad
Het Griftpark: speels, vrolijk en vol mensen. Behalve één plekje: verscholen naast de
bloementuin en omheind door een stevig hek ligt een stil watertje. Of eigenlijk zijn
het er twee: het waterrijk van de pad.
De paddenpoel is het stille succes van het
Griftpark. Een rijke variëteit aan plant
en dier, onderhouden door vrijwilligers.
Een van hen is Rudolf de Bos Kuil. Hij is
wekelijks te vinden bij de poel. “Wat veel
mensen niet weten, is dat het eigenlijk twee
poelen zijn. Er is een poel van 110 centimeter diep voor de salamander en eentje van
60 centimeter. Dat is de echte paddenpoel.”
een pad is net een gans
Die pad is de Bufo Bufo, de gewone pad. De
Bos Kuil: “De pad is geen waterdier. Hij zit
gewoon op het land, woont onder stenen en
komt bij nat weer en in het donker tevoorschijn.” In de poel zitten dus bijna nooit
volwassen padden. “Een mannetje is er
maar één dag in het jaar, ergens in het voorjaar, op het hoogtepunt van de paddentrek.
Het vrouwtje blijft nog een paar dagen.
Zodra ze de paddensnoeren, de bevruchte
eitjes, in het water afgezet heeft, vertrekt
ze.” De padden zijn de rest van het jaar te
vinden in het Griftpark of in de tuinen van
omwonenden.” De Bos Kuil lacht: “Een pad
is net een gans: ze zijn eigenlijk vooral op
het land te vinden.”
magisch moment
In het voorjaar trekken de padden van alle
kanten op naar de poel. Ze volgen hun instinct: ze paren en leggen eitjes op de plek
waar ze zelf ook geboren zijn. Park-

beheerder Wim Horst: “De paddentrek is
een magisch moment. Als het zover is, mogen ze me altijd bellen.” Hij is niet de enige
die alert is. De Bos Kuil: “Let dan maar eens
op de reigers. Die weten precies waar de
padden lopen en wachten ze op om ze weg
te happen.”
zeldzame inheemse planten
Een tiental vrijwilligers zorgt ervoor dat de
poel floreert. De Bos Kuil: “De poel is aangelegde natuur. We snoeien, maaien en poten

er nieuwe planten. Ook vullen we de poelen
regelmatig bij om het water op peil te
houden.” De vrijwilligers vormen een vaste
groep: vijf zijn al meer dan tien jaar bezig
met het onderhoud in en om het Griftpark.
“In die jaren hebben we steeds meer kennis
opgedaan. We kweken zelf zeldzame inheemse planten op om ze vervolgens in het
park weer uit te zetten. Kweken is een hele
kunst. Zo bleek dat sommig zaad pas kiemt
als het eerst een paar dagen in de vriezer
ligt.”
neem een kijkje
De poelen zijn niet vrij toegankelijk, maar
even een kijkje nemen kan wel. De Bos
Kuil: “Van maart tot november werken we
er iedere woensdagochtend. Mensen die
een kijkje willen nemen, kunnen dat altijd
even vragen.” En het blijft stadsnatuur. De
Bos Kuil: “Mensen komen wel eens padden
brengen om in de poel uit zetten. Dat heeft
geen enkele zin. Een paar uur later zitten ze
weer bij je in de tuin.” nvdh

COACHING & WORKSHOPS
EVEN STILSTAAN BIJ LEVEN EN WERK?
KOM JE LEVENSHUIS VORMGEVEN IN HOUT!
RONALD SPRUIT / NIEUWE KOEKOEKSTRAAT 60
WWW.HUISAANDEWEG.NL

Stampen als beren,
sluipen als muisjes
Is het een nieuwe hype, of een dringende noodzaak? Bewegen met je peuter
of kleuter is helemaal in en je kan er op
meerdere plaatsen in de wijk voor terecht. De Votulastkrant gaat op onderzoek uit. Samen met haar bijna driejarige
dochter Fiene bezoekt redactielid Marieke een aantal lessen.

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 4 september 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

Aan enthousiasme geen gebrek bij onze
jonge verslaggever. Als ik haar vertel dat
we naar dans- of gymles gaan begint ze enthousiast rondjes te rennen. Eenmaal op de
les aangekomen blijkt ze het toch wel spannend te vinden. In de Griftsteede worden
we verwelkomd door danslerares Roos. Elke
zaterdagochtend geeft ze hier dansles voor
kinderen van twee tot vijf jaar. Een vast
clubje komt elke week. Maar iedereen kan
binnenlopen en meedoen.

STUDIO MOOI GEMAAKT,
ZOMER Cursussen & Workshops
Voor jong & oud, ervaring is niet nodig.
NIEUW Babybasics, ZELF MAKEN, van
lakentje tot broekje
Mode & Woonaccessoires, Last-minutezomerjurkje /tuinkussens
Workshop Customizen ! Geef je oude spijkerbroek of rok, een 2de leven .
www.studiomooigemaakt.blogspot.com,
email: info@tuinwijk18.nl, tel. 06.523.16.747

fantasie
“Wat ik wil is dansles geven waar iedereen
mee mag en kan doen. In de lessen bewegen
en dansen we natuurlijk veel, maar ik wil
vooral de fantasie prikkelen,” vertelt Roos.
En dat doen we ook. Tijdens de les koken
we soep, gaan we met de trein op vakantie,
we doen beren en muisjes na en op het eind
vertelt Roos een verhaal.
peutergym
Voor de meer sportieveren is er peutergym.
Silvia, oprichtster van de Aapjeskooi is
gymlerares op basisschool de Fakkel. “Het
viel me op dat er bijna geen gymles gegeven werd voor kinderen jonger dan vier
jaar. De lessen waren vaak in het weekend

en met een wachtlijst. Aan de andere kant
wist ik dat gymzalen vaak leeg staan. En zo
ontstond de Aapjeskooi. Op verschillende
locaties in de stad geven we gymles en dansles voor dreumesen, peuters en kleuters. Je
kunt je opgeven voor een serie van lessen.”
hindernisbaan
Reuze benieuwd stappen we op een vrijdagochtend de gymzaal binnen bij basisschool
de Koekoek. Er staat een heuse hindernisbaan klaar en de meeste kindjes beginnen
meteen te spelen. Gymlerares Jolijn begint
met een dansje om warm te worden en
legt daarna uit hoe je de hindernisbaan en
andere onderdelen kunt doen. De muziek
gaat aan en al snel springen de kindjes door
hoepels, kruipen ze door tunnels, slalommen langs pionnen, stappen over blokjes en
zwaaien in de ringen. Na een tijdje beginnen ze zo hun eigen activiteiten te beden-

ken. Want met de blokjes kun je ook een
mooie toren maken. En de pionnen staan
mooier in de andere hoek. Dat is allemaal
niet erg en iedereen vermaakt zich opperbest.
flinke work-out
Of het nu een hype is of niet, het was erg
leuk om mee te doen. Weken na de lessen
hebben we thuis nog rondgestampt als
beren, geslopen als muisjes en treintje gereden. Bij Fiene is het zeker blijven hangen.
Naast de bovenstaande cursussen is er nog
meer aanbod en voor iedereen wat wils, ook
voor mensen met een wat kleinere beurs. En
ouders mogen vaak meedoen, dus het is ook
voor jezelf een flinke work-out. mt
Wil je ook dansles of gymles volgen met je
peuter? Op www.votulastkrant.nl staat een
overzicht waar je terecht kunt.

Soms zie je ze ineens staan of rijden in onze wijk. Zo’n auto waar je toch even je hoofd
voor omdraait en denkt: ??
kopij
Nummer 5 van 2013 verschijnt eind september. Deadline voor het indienen van ideeën
of activiteiten is 4 september.
redactieadres
Votulastkrant
p.a. Buurtcentrum de Leeuw
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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.
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Michiel van Dongen (mvd)
Jacco van Osch (jvo)
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Aan de Van Swindenstraat staat een grote rode Jeep met een Delftsblauw stickertegeltje op
de motorkap. Amarja Niehof wil de Jeep uiteindelijk grotendeels met deze tegeltjes beplakken, waarna ze er met een vriendin mee naar Oezbekistan gaat. “We gaan aan een Rally
meedoen waar we een auto voor mogen gebruiken die maximaal 700 euro kost. Dat is deze
Jeep geworden.” In Oezbekistan zal de auto aan een goed doel geschonken worden. Met
Delftsblauwe tegeltjes dus. hjb

-borrel
emers
ern
nd
:o
ur

eindredactie
Jacqueline van Eimeren

Bekijk ’t Griftpark anders!!! Workshops
tekenen en schilderen voor volwassenen
Bekijk een vertrouwde omgeving als het
Griftpark eens op een andere manier.
In een aantal workshops leer je anders kijken
en vastleggen van onderwerpen als landschap, dieren en bloemen. De workshops zijn
gedurende de zomermaanden op dinsdagochtend van 10.00-12.30 uur. Iedereen die zin
heeft om mee te doen is van harte welkom!!!
Ontmoetingspunt is in Griftsteede in het
Griftpark.
De (introductie)prijs van de workshops is
5,- euro per persoon. Hierbij zijn materialen
niet inbegrepen. De eerste workshop is op
dinsdag 18 juni, de tweede workshop is op
dinsdag 23 juli. Aanmelden en informatie:
bekijktgriftpark2013@hotmail.com
Park Picknick Poëzie, zondagmiddag 30
juni, van 14.00 tot 17.00 uur, Griftpark
Jaarlijks evenement met dichters en muziek. Sluit dit jaar aan op de Roze Zaterdag
in Utrecht, onder het motto: In één adem...
Opening om 14.00 uur door wethouder en
loco-burgemeester Gilbert Isabella.
Toegang gratis!
De K U N S T k l a s exposeert in Griftsteede, in het Griftpark
Van 2 juli t/m 15 september komt er een bijzondere tentoonstelling in Griftsteede, van
Swindenstraat 129.
Leerlingen ( 5 – 12 jaar) van De Kunstklas exposeren hun dierenschilderijen die ze tijdens
de workshops in Griftsteede gaan maken. De
K U N S T k l a s is een initiatief van beeldend
kunstenaar Annet van den Heuvel.
Opgave voor de workshops van 15 juni en 14
juli is mogelijk via de website www.annetvandenheuvel.nl
www.annettavandenheuvel.kunstinzicht.nl
Wedstrijd Milieuvriendelijkste Tuin
Milieucentrum Utrecht lanceert in samenwerking met de gemeente Utrecht de
wedstrijd ‘De Milieuvriendelijkste Tuin van
Utrecht’. Iedereen in Utrecht met een tuin of
balkon kan meedoen. Er zijn mooie prijzen
te winnen: een weekend weg of hulp van een
tuinman/vrouw!
Meedoen kan tot en met 31 augustus 2013. Zie
de website www.milieuvriendelijkstetuin.nl.
Festival Eigenwijzer – 7 juli 2013 - 10:00 tot
18:00 - Griftsteede – Toegang gratis!
Hét festival waar ervaring en beleving
centraal staat. Waar de ruimte is om te
experimenteren en te ontdekken. Samen wetenschappelijke grenzen opzoeken gecombineerd met de kunstzinnige grenzeloosheid.
Het programma bestaat uit verschillende activiteiten om zelf te doen, gecombineerd met
beeldende kunst, dans, muziek en locatietheater. www.festivaleigenwijzer.nl

