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Verkeersknelpunt? Verkeersmeldpunt! 

 
Slecht wegdek op de Adelaarstraat. Hardrij-
ders op de Bemuurde Weerd, de Talmalaan 
en de Koekoekstraat. Automobilisten die 
niet in de gaten lijken te hebben dat de Van 
Humboldtstraat eenrichtingsverkeer is. 
Op de kaart van www.verkeersmeldpunt.nl 
worden in Votulast een heel aantal opmer-
kingen en klachten opgenoemd. De website 
is pas twee maanden in de lucht, en in onze 
buurt zijn al meer dan veertig meldingen 
gedaan van verkeersergernissen. “Vaak 
gaat het over problemen als het rijgedrag 
van fietsers, auto’s die te laat remmen voor 
zebrapaden en het gevoel dat er te weinig ge-
handhaafd wordt op snelheidsbeperking en 
eenrichtingsverkeer,” vertelt Willem Buunk, 
raadslid van vvd Utrecht, de initiatiefne-
mer van deze site. “We hebben het meldpunt 
opgestart omdat we merkten dat er veel er-
gernis was over onduidelijke rotondes zoals 
het Eykmanplein en het ontbreken van de 
groene golf op bijvoorbeeld de Kardinaal de 
Jongweg. Wij denken dat mensen zelf heel 
goed problemen in het verkeer kunnen  

 
signaleren, en ook oplossingen kunnen aan-
dragen. En daar kunnen ze nu dit meldpunt 
voor gebruiken.”

zichtbare knelpunten
Melding maken van misstanden kon al 
langer: bijvoorbeeld bij Veilig Verkeer 
Nederland en de Fietsersbond. Ook bij de 
gemeente kun je via een reactieformulier op 
de website of een telefoonnummer je vragen 
en ideeën doorgeven.  
 “Eens per maand vindt er op het wijkbureau 
een verkeersoverleg plaats,” meldt Janita 
Satter, wijkadviseur Utrecht Noordoost. 
“Meldingen, initiatieven en mogelijke oplos-
singen worden dan besproken. De afdeling 
verkeer is bij dat overleg aanwezig.” Maar 
voor vvd Utrecht was dat niet genoeg. 
“Dat formulier is moeilijk te vinden op de 
website en ontoegankelijk,” vindt Buunk. “Je 
zou ook een melding moeten kunnen doen 
zonder al je adresgegevens in te hoeven vul-
len.” Het verkeersmeldpunt is volgens hem 
veel gebruiksvriendelijker. Op de kaart op de 

website kan iedereen precies aangeven waar 
hij welk probleem ervaart, en wat een moge-
lijke oplossing zou kunnen zijn. Het resul-
taat is een bonte kaart van de stad, waarop in 
één oogopslag knelpunten zichtbaar zijn. 

melding gedaan, en dan?
Met die meldingen moet vervolgens wel iets 
gebeuren. “Anders krijgen mensen het gevoel 
van: nou heb ik een melding gedaan en dan 
gebeurt er nog niks!” weet Buunk. “Daarom 

proberen we op elk probleem te reageren. 
Bijvoorbeeld dat de wethouder er al mee 
aan de slag is. Of dat we het idee meenemen 
in de raad. Ook de gemeente kan op onze 
website op meldingen reageren.” Alle mel-
dingen van de website vormen een serieuze 
boodschap, die door de vvd gebundeld aan 
de wethouder worden aangeboden. En met 
bijna 900 meldingen in acht weken kan die 
bijna niet meer om het meldpunt heen. mm
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Beter een goede buur dan een verre vriend? De Votulastkrant gaat dit jaar eens on-
derzoeken of dat aloude spreekwoord klopt! Deze keer: de eerste burenborrel van de 
Premierflat. 

De Premier: een passende naam voor een 
gebouw in de Staatsliedenbuurt. De meeste 
bewoners wonen nu ruim een jaar in de flat 
op de hoek van de Talmalaan en de Kardinaal 
de Jongweg. Dertien lagen telt deze nieuw-
bouw. Kenmerkend is de rode ‘slang’ die 
langs de gevel naar boven zigzagt.

tijd voor een borrel
 Vrijdag 6 september was de eerste bewo-
nersborrel, georganiseerd door de bewo-
nerscommissie. De commissie bestaat uit 
vijf mensen, waaronder Els van Kampen. Ze 
zijn eerst bezig geweest met doelen stellen 
en taakverdeling. “Het was nog een beetje 
zoeken.” Els plaatste al een jaar geleden een 
berichtje op de facebookpagina van de flat 
met het idee een kennismakingsbijeenkomst 

te organiseren. “Daar kwamen geen reacties 
op, maar er waren ook weinig bewoners 
aangesloten bij die pagina.” Maar een jaar 
later was het toch echt tijd voor een borrel: 
“We hebben uiteindelijk een bijeenkomst 
georganiseerd; flyers in alle brievenbussen 
gedaan en opgehangen in de hal, dan bereik 
je toch meer mensen.”

fijn uitzicht
De Premier telt in totaal 59 woningen, 
zowel tweekamer, driekamer als vierka-
merappartementen. De meeste bewoners 
komen uit de buurt: ze zijn verhuisd uit de 
gesloopte flats aan de Vader Rijndreef en 
de Camera Obsturadreef en de flats aan de 
Troelstralaan. Daarna kwamen mensen die 
vrije sector huren.

De borrel is op het grote terras op de eerste 
verdieping. Het is het dak van de parkeer-
garage onder de flat. Het leuke van de 
borrel is om weer wat gezichten te zien. 
“Toen iedereen aan het verhuizen was zag 
je elkaar meer,” vertelt Mieke van de vierde 
verdieping. “De kinderen hebben elkaar 
hier wel gevonden,” vertelt ze. “De volwas-
senen iets minder, maar zij komen hier ook 
wel eens zitten, aan het 
begin van de avond.” 
Mieke vindt het fijn 
wonen in De Premier: een 
parkeerplaats erbij, een 
goede fietsenstalling en 
een huismeester. Ook An-
nemarie die op de hoogste 
verdieping woont is er over 
te spreken. “Het uitzicht is 
fijn, en het is heerlijk licht.” 

oud en nieuw
Els kijkt tevreden terug op de 
bijeenkomst: “Het was heel 
gezellig en ik heb kennisge-

maakt met mensen uit de flat die ik nog 
helemaal niet kende.” 
In december komt de bewonerscommissie 
weer bij elkaar. Concrete plannen voor toe-
komstige activiteiten hebben ze nog niet, 
maar “misschien is het leuk om iets met 
oud en nieuw te doen.” mv

Wie kent niet die dagelijkse ergernissen over misstanden in het verkeer? Levensge-
vaarlijke kruispunten, kapot wegdek, slecht afgestelde stoplichten, onduidelijke 
verkeersborden, parkeeroverlast?
Met klachten kon je al naar de gemeente, maar sinds kort ook naar de speciale web-
site www.verkeersmeldpunt.nl. Waarom dit extra meldpunt? 
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Het heeft even geduurd. Maar na bijna 
twee jaar discussie, informatiebijeen-
komsten, sanering en bouw is het toch 
gelukt: Park Veenhof is bijna klaar.

Helemaal aan de rand van Votulast, achter 
het nieuwe appartementencomplex aan 
het begin van de Draaiweg, en direct aan de 
Vecht, ligt het park Veenhof. Op dit mo-
ment legt de gemeente de laatste hand aan 
de inrichting. Dat was een traject met lange 
adem.

donker hoekje
Al jaren stond er op de hoek van de Draai-
weg een leeg en verpauperd pand dat ooit 
een bakkerij was geweest. Achter het pand 
lag een klein pleintje met een aantal par-
keerplaatsen. Het pleintje was een donker 
hoekje en iedereen kon er gewoon zijn gang 
gaan. Dat zorgde voor allerlei overlast voor 
omwonenden.

geen parkeerplaatsen!
In 2009 werd het pand gesloopt, de grond 
gesaneerd en begon de bouw van een nieuw 
appartementencomplex. En ook het plein 
werd aangepakt. Kerstin Steinhart, be-
woner van het nieuwe complex, kan zich 
de eerste bewonersbijeenkomst nog goed 
herinneren. “Begin 2012 presenteerde de 
gemeente de plannen voor de inrichting 
van de naastgelegen openbare ruimte. Zij 

wilden dit min of meer in de oorspronke-
lijke staat terugbrengen. Daar waren we 
niet zo blij mee. Wij wilden graag een park 
dat we ’s nachts konden afsluiten. Geen 
parkeerplaatsen!”

prachtig ontwerp
Wat volgde was een lang en taai traject. 
Maar uiteindelijk is het ontwerp prachtig 
geworden. Robbert Schouls woont al acht 
jaar in een huis grenzend aan het pleintje 
en was met vele andere bewoners nauw 
betrokken bij het traject. “Ik heb wel eens 
gedacht, ‘ga ik het ooit nog meemaken?’, 
maar uiteindelijk is het gelukt. En petje af 
voor de gemeente. Toen eenmaal een aantal 
hobbels genomen waren, zijn onze wensen 
uiteindelijk grotendeels meegenomen in 
het plan.”

parel langs de Vecht
Juriaan Horseling van de gemeente Utrecht 
was projectleider van het traject. “In het 
eerste besluit was aangegeven dat de 
parkeerplaatsen terug moesten komen. 
Inmiddels was ook de visie Vechtoevers 
vastgesteld. De bewoners wilden een ‘parel’ 
langs de Vecht, wat bij deze visie aansloot. 
Het parkeren was een ingewikkeld vraag-
stuk. Hierover is een raadpleging in de wijk 
geweest en we moesten nagaan of er nog 
voldoende parkeergelegenheid in de wijk 
was. Daarna moest dit voorgelegd worden 

aan verschillende wethouders (verkeer, 
ruimtelijke ordening en groen). Dit kostte 
veel tijd. Al met al lag de problematiek zo 
gevoelig dat dit veel tijd kostte. Mogelijk 
kan dit bij nieuwe projecten eerder ingezien 
worden en leiden tot sneller resultaat.”

eetbare tuin
Uiteindelijk is iedereen tevreden. De ge-
meente is blij dat de doelen uit het groen-
programma gehaald zijn. En de bewoners 
zijn ook blij met het nieuwe park. Kerstin: 
“Het is deels een eetbare tuin die we geza-
menlijk zullen onderhouden.” Robbert is 
blij dat het onderlinge contact veel verbe-
terd is. “Ook al is het park nog niet af, ik 
merk dat ik veel meer contact hebt met de 
buren en dat de sociale controle veel groter 
is. Daardoor is de leefbaarheid hier enorm 
verbeterd.” Naar verwachting zal het park 
eind december opgeleverd worden. mt

Van verdomhoekje naar parel langs de Vecht 

Servaas naar Noorderlicht 

COACHING & WORKSHOPS
EVEN STILSTAAN BIJ LEVEN EN WERK?

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

WWW.HUISAANDEWEG.NL
Christine woont met man Patrick en doch-
ters Mien (3,5) en Lenna (6 maanden) aan 
de Hopakker, waar ze ook werkt onder de 
naam Légumes Internationales. Ze maakt 
illustraties voor schoolboeken, (kinder-)
boeken, kindertijdschriften en ontwerpt 
onder andere geboortekaartjes. Ook maakt 
ze illustraties voor Sesamstraat: Olifantje 
Appelmoes. Het meest trots is ze op het 
boek dat ze zelf schreef, illustreerde en 
uitgaf: ‘De Koelkast – of het ware verhaal 
van een Knikkepeen’. “Lekker heel veel 
gekke karaktertjes en verhalen bedenken en 
tekenen, heerlijk. Maar… illustreren voor 
Sesamstraat is natuurlijk ook fantastisch. 
Het is gewoon tof als je tekeningen op tele-
visie komen.” 

olifantje appelmoes
Hoe is ze bij Sesamstraat terecht gekomen? 
“Ik heb gewoon met mijn portfolio gesol-
liciteerd en ik heb de opdracht uiteindelijk 
gekregen. Toen mocht ik tekeningen maken 
bij een versje. Ja, ik ben natuurlijk wel blij 
dat ik gekozen ben, er zijn heel veel illus-
tratoren die dit graag zouden willen doen! 
Ik heb nu dat karaktertje: als er een nieuw 
verhaaltje is van Olifantje Appelmoes maak 
ik daar de tekeningen weer voor. Dat is wel 
erg fijn.”

gestolen uurtjes
Hoe combineert ze het moederschap met 
het kunstenaarschap? “Ik werk ’s nachts tot 
ongeveer één uur en slaap overdag als de 

kinderen slapen. Vermoeiend, maar te doen. 
Straks gaat Lenna samen met Mien twee 
dagen naar de gastouder en kan ik ook weer 
opdrachten aannemen met strakkere dead-
lines. Dat is nu niet fijn, ik werk toch in ge-
stolen uurtjes. Ik ben blij dat ik opdrachten 
kon blijven doen, ook in de eerste maanden 
na de bevalling van Lenna. Het is fijn om 
even weer wat voor jezelf te doen. Ik was 
blij toen er voor het eerst weer een opdracht 
klaarlag waar ik mee aan de slag kon. Ja, ik 
móet echt tekenen, ik word ongelukkig als 
ik even niet teken. Dat heb ik al mijn hele 
leven. Ik ben van huis uit grafisch ontwer-
per en heb een tijdje bij een studio gewerkt 
waar ik voornamelijk aan de computer zat. 
Dat was niet goed voor mij, het werkte niet. 
Ik moet een pen vast kunnen houden, dan 
pas voel ik me fijn.”

muurschildering adelaarhof
Hoewel ze met een Nederlander getrouwd 
is, bracht niet de liefde, maar werk de van 
oorsprong Duitse Christine naar Neder-
land. Ze liep dertien jaar geleden stage 
bij twee Nederlandse ontwerpstudios en 
besloot hier te blijven. “Nederland leek me 
veel relaxter. De mensen zijn opener dan in 
Duitsland. Ook qua ontwerp vond ik hier al-
les leuker en vrolijker dan in Duitsland, erg 
hè!” Haar man Patrick werkt op een recla-
mestudio en tekent zelf ook graag en goed. 
Handig als ze er even niet uitkomt met een 
tekening, dan kan Patrick haar helpen met 
het schetsen. Ze maakten trouwens beiden 
een ontwerp voor een muurschildering in 
de Adelaarhof, waar het definitieve ontwerp 
- wegens gelijke populariteit - een combina-
tie van beider ontwerpen zal worden. fk
www.legumesinternationales.com

Op een winderige herfstochtend be-
zoek ik de nieuwe vestiging van kapper  
Servaas. Het staat op de punt van het 
glasrijke nieuwe gebouw Noorderlicht, 
tussen de Oudenoord en de Gamma. Een 
charmant meisje, gekleed in het zwart, 
neemt mijn jas aan en brengt een kopje 
thee met zelfgebakken lekkers. Dan weet 
ik nog niet dat achter deze handelingen 
de filosofie van het bedrijf schuilgaat.  

Ik ga zitten aan een grote tafel met boven 
mijn hoofd futuristische droogkappen, 
in alle standen te zetten. Er klinkt muziek 
en ik heb uitzicht op een wand met dertig 
verschillende tijdschriften. Het haar van de 
vrouw naast me wordt geverfd; plukjes haar 
worden in stukjes aluminiumfolie gerold, 
voor mij als bezoeker van een buurtkapper 
een nieuw fenomeen. Vooraan in de zaak 
worden mensen geknipt; wachten doen ze 
op een comfortabele bank. 

kappers sinds 1871
De familie zit al jaren in het kappersvak, 
van vaderskant zelfs vanaf 1871. En altijd 
al in Votulast. Van een barbierszaak in 
Lauwerecht, uiteindelijk een kapper op 
de Adelaarstraat. In 1984 startte Marjon 
Servaas de schoonheidssalon en in 1997 
nam zij het bedrijf van haar vader over. Het 
nieuwe pand aan de Oudenoord past bij de 
droom van Marjon Servaas: een plek waar 
je als drukke stadsbewoner tot rust kunt 
komen en je van top tot teen kunt laten 
verzorgen: niet alleen haren laten knippen 
en verven en ondertussen de wenkbrauwen 
laten epileren, maar ook een lichaamsbe-
handeling, gezichtsbehandeling, manicure, 
pedicure of massage. Een soort kuuroord in 
het klein. Deze laatste onderdelen worden 
in het lichte sous-terrain gegeven.

filosofie
Het leidend principe van Servaas is service-
gerichtheid: je neemt tijd voor de klant, 
zoekt uit wat deze wil en zorgt dat deze dat 
ook krijgt. Maar ook het leveren van kwali-
teit: iemand wordt niet alleen geknipt maar 
altijd ook geföhnd, zodat er zo nodig nog 
wat bijgeknipt kan worden en de klant trots 

en tevreden naar buiten gaat. De nafluitga-
rantie. En dat is dan weer reclame voor het 
bedrijf. 

genomineerd 
Servaas heeft vijf stagiaires vanuit de kap-
pers- en beautyopleiding. Twee opleiders 

leren de meisjes knippen, masseren en 
correct met klanten omgaan. Om daarnaast 
te zorgen dat alle medewerkers bij Servaas 
bijblijven organiseert Marjon trainingen 
binnen het bedrijf. Door dit alles is Servaas 
genomineerd voor beste leerbedrijf in het 
kappersvak. Een mooie toef op de taart! sm

Hoe creatief is Votulast? Op zoek naar kunstenaars blijken er veel in Votulast te  
wonen en werken. In de zesde en laatste aflevering van deze rubriek: illustratrice/ 
grafisch ontwerpster Christine Thau, van o.a. Olifantje Appelmoes uit Sesamstraat.

wijkkunsten

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

“Ik heb eerst mts elektrotechniek gedaan, 
en daarna hbo Sociale Academie. Van daar-
uit ben ik begonnen in het vormingswerk, 
trainingen gaan geven aan bedrijven zoals 
de politie, en daarna ben ik in het onderwijs 
gaan werken. Ik was docent in het tweede-
kansonderwijs, onderwijs voor jongeren 
die in het normale circuit niet mee kunnen 
komen. Tijdens deze periode renoveerde ik 
al woningen, ik heb altijd graag met mijn 
handen gewerkt. Uiteindelijk hield mijn 
baan in het onderwijs op en ben ik naar 
volle tevredenheid voltijds in de bouw gaan 
werken.”
 
pand uit 1900
“Dat ik in 1995 dit huis kon kopen was een 
lot uit de loterij. Heerlijk veel ruimte voor 
al mijn spullen en ik kan er voorberei-
dende werkzaamheden uitvoeren voor een 
opdracht.”
Rene wijst om zich heen in zijn garage/
werkplaats. “Deze panden komen uit 1900 
en destijds was het volgens mij een trap-
penfabriek. Dit pand en de twee panden 
hiernaast schijnen ooit één grote ruimte te 
zijn geweest waar het hout verwerkt werd. 

In 1922 zijn de panden gesplitst, zijn er wan-
den tussen gezet en zijn er appartementen 
boven gebouwd.”

mercedes uit 1966
Dan zie ik iets wat niets met de bouw te ma-
ken heeft. Achter in de werkplaats staat een 
oude auto. Het blijkt een klassieke Mercedes 
uit 1966 te zijn, eentje waaraan duidelijk 
nog gewerkt wordt. “Ik hou van bouwen 
maar ik hou ook van auto’s,” vertelt Rene. 
“Ik onderhoud mijn auto’s zelf. Zakelijk rijd 
ik een wat oudere maar erg zuinige Citroën. 
Voor het onderhoud investeer ik in spullen 
maar ook in mijn kennis. Ik moest laatst 
laswerk verrichten aan een auto. Daarvoor 
heb ik lassen geleerd en een lasapparaat 
aangeschaft. Dat komt altijd te pas bij an-
dere werkzaamheden.”

doen wat je leuk vindt
Dat hij zich blijft ontwikkelen blijkt ook uit 
het feit dat Rene sinds twee jaar zonnepa-
nelen levert en plaatst. Nieuwe techniek, 
wat hij ontzettend leuk vindt. En je moet 
doen wat je leuk vindt, daar wordt de klant 
ook blij van. Hij werkt hiervoor samen met 

partnerbedrijven uit Utrecht en Amster-
dam. “Het leuke van zonnepanelen is, dat je 
geld verdient als de zon schijnt. Ik heb zelf 
ook zonnepanelen omdat ik wel wil weten 
wat ik verkoop aan mensen. Je moet weten 
hoe het werkt.” En dat blijkt, want in zijn 
werkplaats hangt een klassieke industriële 
meter die het afgegeven vermogen van zijn 
zonnepanelen weergeeft. 

blije klanten
Rene werkt internationaal: “Op Sint Maar-
ten heb ik al eens een verbouwing gedaan 
en in Frankrijk heb ik voor Nederlanders 
aan hun huis gewerkt. Kijk, je moet goed 
werk leveren, en vriendelijk zijn tegen je 
klant. Dat klinkt logisch maar dat gebeurt 
lang niet altijd. Ik heb nu net een klant 
gehad, die zo tevreden is dat ik gevraagd 
ben om aan zijn chalet in Zwitserland te 
werken. Dat is toch mooi, dat een klant zo 
geniet van het resultaat van een verbou-
wing. Daar komt dan vanzelf de volgende 
opdracht uit voort.” hjb

Als geboren Amsterdammer woont en werkt Rene Veenis sinds 1995 aan de Grutters-
dijk. Naar grote tevredenheid. “Ik vind Amsterdam te groot, Nijkerk waar ik ook ge-
woond heb is te klein,  Utrecht is precies goed.” Hier, tegenover het parkje achter de 
molen,  runt hij al bijna twintig jaar zijn eenmanszaak: een allround klussenbedrijf.

Van klassieke Mercedes  
tot zonnepanelen 
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Remko windt er geen doekjes om: “Wij heb-
ben de lekkerste spritsen en speculaas van 
Utrecht. En misschien ook van daarbuiten. 
We zijn van huis uit geen broodbakkers en 
hebben ons toegelegd op koekjes en sprit-
sen. Er komen klanten uit Hoograven en 
Lunetten bij ons om koek te kopen.”

behang
“Mijn vader is als banketbakker begonnen 
in Zeist. Hij leverde gebak aan bakkerij 
Talsma in de Nieuwe Koekoekstraat. Toen 
die dreigde te sluiten, werd mijn vader 
gevraagd of hij de winkel wilde overnemen. 
Mevrouw Talsma vond het prachtig dat de 
winkel van haar man door ons voortgezet 
werd. En wij ook: het is een leuke wijk en 
veel mensen maken bij ons in de winkel een 
praatje. We hebben de winkel sindsdien 
nauwelijks veranderd. Een deel van het 
behang is nog van mevrouw Talsma.”

speculaasfabriek
De winkelruimte is bewust klein gehouden. 
Remko: “Lekker knus, zodat de klanten 
dicht op elkaar staan. Achter de winkel is 
onze speculaasfabriek. Onze speculaas is 
zo gewild dat we in hoog tempo moeten 
blijven bakken. Winter en zomer. Dus hangt 
de geur van speculaaskruiden vaak in de 
wijk. Sommige mensen die voor het eerst 
bij ons in de winkel komen, zeggen ‘Oh, dus 
hier komt die lekkere lucht vandaan?’ We 
zijn dus eigenlijk de Douwe Egberts onder 
de Utrechtse bakkers.” 
 

De Votulastkrant wordt verspreid door 
maar liefst 27 bezorgers!
Zes keer per jaar halen zij een stapel 
kranten bij buurthuis De Leeuw en zorgen 
ervoor dat de Votulastkrant bij u op de mat 
ligt.

Wij zoeken een nieuwe bezorgcoördinator: 
iemand die het leuk vindt om dit in goede 
banen te leiden.
 
Ook zoeken we nieuwe bezorgers!

Meer weten? Kijk op de website of mail  
Marian via info@votulastkrant.nl

Sommige winkels in Votulast zijn een begrip. De bakker in de Nieuwe Koekoekstraat 
hoort daarbij. Al sinds mensenheugenis zit er in het pand een bakkerij en al meer dan 
vijftig jaar draagt de winkel een Friese naam. De laatste jaren prijkt de naam Brands-
ma op de etalageruit. Vader, moeder en zoon Remko Brandsma leggen hun hart en 
ziel in de winkel.

Fred, het rode Ford Transit brandweerbusje uit 1977 in de Johannes de Bekastraat, is door 
eigenaren Agnes van Veen en Skip Roothans vernoemd naar de eerste letter van zijn merk. 
Net geïmporteerd uit Duitsland, verving Fred zijn voorgangster Betsie (Benz 508 uit 1975) 
na haar wereldreis. Fred is kleiner, soepel in de omgang, wel wat inhalig met benzine maar 
gemakkelijk te repareren. Een goede kampeerbus/tourwagen/bandbus. Alleen hebben van-
dalen Fred gemolesteerd, dus hierbij een oproep voor een nieuw zwaailicht! ab

kopij
     Nummer 1 van 2014 verschijnt begin februari.
     Deadline voor het indienen van ideeën of  
     activiteiten is 15 januari.

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

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

De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt 
 met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

bakker op een schip
Niet alleen Remko helpt in het familiebe-
drijf, ook zijn broer en zus helpen regel-
matig mee in de winkel. Remko heeft het 
bakkersvak met de paplepel ingegoten 
gekregen. “Toen ik klein was huppelde ik 
al achter mijn vader aan, om te kijken wat 
hij aan het doen was. Zo leerde hij me het 
vak. Later heb ik tien jaar bij de marine 
gevaren. Als bakker op een schip bakte ik 
dagelijks voor tweehonderd man. Toen ik 
daar genoeg van had, begon ik mijn ouders 
een beetje te helpen en dat werd al snel heel 
veel helpen.” 

vanaf kwart over zes
De winkel sluit iedere dag om 13.00 uur. 
“Langere openingstijden bleken niet 
lonend, dus daar zijn we snel mee opgehou-
den.” Door de week is de winkel om 7.00 
uur open en zaterdag vaak al om 6.15 uur. 
“Vroeg? Nou nee, wij zijn er toch al, dus 
dan kunnen we de winkel net zo goed ook 
open doen.” nvdh

De geur van speculaas 

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

 elke eerste donderdag van de m
aand, vanaf 17:00 uur: ondernemers-borrel      20% korting op o

nze
 lu

nc
h 

bi
j i

nl
ev

er
in

g 
va

n 
uw

 v
isi

te
kaartje!     

 www.etenbijguusje.nl 

eten   &  drinken

In de ladder staan wijkactiviteiten die in 
december of januari plaatsvinden.  
De volgende wijkkrant verschijnt begin 
februari. Organiseert u in februari of 
maart een buurtactiviteit? Laat het ons 
vóór 15 januari 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

Kerststukjes maken in Griftsteede
Woensdag 18 december en zondag 22 december 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Maak een kerststuk van kerstgroen en een 
houtschijf van de gerooide bomen uit de wei 
van Griftsteede.

Levende kerststal Griftsteede  
op dinsdagavond 24 december van 17.00 tot 19.00 
uur. Kom kijken in de levende kerststal!
Drink warme chocomelk onder de kerst-
boom in de hal. Bezoek de poppentheater-
voorstelling van Cassiopea.

Gezellige kerst-middag voor alleenstaan-
den en ouderen
Tweede Kerstdag, 26 december, van 14.00 uur tot 
19.00 uur.
Spelletjes, bingo, live muziek van Trouba-
dour Ed, drankje met hapjes en een gezamen-
lijke maaltijd.
Kosten 12.50 euro, vooraf opgeven en betalen 
bij de receptie van het Rode Kruis 
Sluitingsdatum 12 december 2013 
Locatie gebouw Rode Kruis, Koningsweg 
2, Utrecht. Meer informatie: 030-252 0134, 
www.rodekruis.nl/utrecht 

Rode Kruis Utrecht Midden zoekt vrijwil-
ligers én deelnemers voor het project 
Taalmaatje
Het Rode Kruis Utrecht Midden is op zoek 
naar allochtone deelnemers die 
Nederlands willen oefenen. Daarnaast is het 
Rode Kruis op zoek naar 55-plussers die 
actief bezig willen zijn met een zinvolle acti-
viteit. Het Rode Kruis Utrecht Midden 
koppelt mensen van allochtone afkomst die 
het Nederlands willen oefenen aan 
ouderen, zodat zij samen leuke activiteiten 
kunnen ondernemen en vooral veel 
Nederlands kunnen praten samen.
Het mes snijdt aan twee kanten: de één leert 
beter Nederlands, de ander heeft een 
plezierig contact. Er wordt vooral gezocht 
naar mensen die het leuk vinden om met 
iemand afkomstig uit een andere cultuur 
Nederlands te praten. 
Bent u allochtoon en spreekt u nog niet zo 
goed Nederlands? Of bent u 55-plusser 
en vindt u het leuk om met iemand afkom-
stig uit een andere cultuur Nederlands te 
spreken? Meldt u zich dan telefonisch aan bij 
Maartje Ziedses of Annemaaike Gijsen,
te bereiken op 030-252 01 34 (maandag, 
woensdag en donderdag) of stuur een 
e-mail naar taalmaatje@rodekruisutrecht-
midden.nl.
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