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Staatsliedenbuurt 60 jaar!
Het eerste ontwerp van ‘Uitbreidingsplan
Lauwerecht’ in 1949 moest al snel aangepast worden: het bleek dat de gemeente de
grond van bedrijven als de loodwitfabriek
van Firma G. Greve, de beenzwartfabriek
van wed. P. Smits en Zoon en de Spoorwegen niet kon aankopen. De Talmalaan
helemaal groen houden lukte daarom niet.
In het aangepaste plan werden de flats
langs de Talmalaan schuin geplaatst om
een zo ruimtelijk mogelijk effect te krijgen.
vernieuwende bouw
Nieuw in de woningbouw waren de
portiek-etageflats, duplexwoningen en
drie-lagenbouw: een begane grond woning
en twee maisonnettes erboven. Het Uitbreidingsplan Lauwerecht hield rekening
met een kinderrijke buurt: tussen de flats
werden speelplaatsen ingericht en er werden drie scholen gebouwd. Het beeld van
Troelstra werd in 1955 onthuld.
de jaren tachtig
Een sprong verder in de tijd: in de jaren
tachtig kwam de buurt in een neerwaartse
spiraal terecht. Er was achterstallig onder-

houd, de overlast door vandalisme nam toe
en er waren sociale problemen. Sloop leek de
enige oplossing. De flats aan de Talmalaan
werden eind jaren negentig afgebroken.
Jarenlange discussies over sloop en nieuwbouw in de wijk volgen. Eind 2009 wordt
begonnen met de bouw van de Binnenhof.
In 2012 wordt Masterplan Talmalaan vastgesteld.
staatslieden art community
In 2008 start het project ‘Staatslieden op de
schop’ waarin kunstenaars en artiesten samen met buurtbewoners de wijk aanpakken.
Inmiddels zijn diverse organisaties samengegaan in de Staatslieden Art Community.
In 2011 werden replica’s van het beeld van
Troelstra aan de gevels van de flatgebouwen
gehangen. De Community organiseert ook
het feest rond het 60-jarige bestaan van de
wijk op 27 juni. Na thema’s als De Neus en
De Mond staat dit jaar Het Oog centraal.
Kunstenaars hebben workshops gegeven
op basisschool de Fakkel en de gemaakte
kunst wordt op de catwalk vertoond. Daarna
verandert de catwalk in een buurttafel.
Resto van Harte kookt een maaltijd voor de

Is er in Votulast genoeg ruimte om buiten te spelen? De redactie van de Votulastkrant
gaat met een speciale kinderjury op pad om te onderzoeken hoe het is gesteld met de
speelplekken in de buurt, en zoekt vooral de minder bekende plekjes. Waar kun je
lekker buitenspelen in de wijk?
Vandaag hebben we het niet over rekstokken, schommels en zandbakken. In deze
Speelplekcheck hebben we het over curbs,
ollies, pools en spines. Volgt u het nog? Ons
testteam bestaande uit Lars (28), Jan (17) en
Jop (6) testen namelijk het skateboardpark
in het Griftpark. Het skatepark bestaat uit
twee delen, het Streetskate-deel en de pool.
een ollie en tic-taccen
Jan doet wat trucs op het Streetskate-deel;
dit lijkt op skaten door de stad, over leuningen en trappen en zo. Dit deel is wel klein

hoor, het had best groter gekund als je naar
de ruimte om de baan kijkt. Voor beginners
is dit wel een goede plek. Jop is het daar helemaal mee eens: “Ik kan op dit deel al bijna
een ollie (een sprongetje) en tic-taccen (van
links naar rechts bewegen) en ik kan al naar
beneden van het blok.” Jop zit al vijf weken
op skateles bij Skatepark Utrecht, daar leert
hij de basics. In het Griftpark oefent hij veel
en kijkt hij naar de ‘grote kinderen’ die al
veel gave trucs kunnen.

fotografie J.A. Vrijhof

De woningnood is hoog na de Tweede Wereldoorlog. In 1947 wachtten in Utrecht zesduizend gezinnen op een huis. Tussen Tuinwijk en de bedrijven langs de Vecht was
nog ruimte. Daar werd begin jaren vijftig de Staatsliedenbuurt gebouwd, nu alweer
zestig jaar geleden.

buurt, en het diner wordt opgeluisterd met
locatietheater en muziek.
mozaïek
Naast dit feest is er het mozaïek wat in de zomer gemaakt gaat worden op Buurtcentrum
De Leeuw. Initiatiefneemster Anne Kristal
Bankert bracht diverse partijen en sponsoren
bij elkaar, deed onderzoek in de buurt en liet
een ontwerp maken. De afbeelding van een
boom komt aan de zijkant van het buurtcentrum. Eind juli gaan kinderen aan het werk:
zij maken vogels die op de takken zitten. Volwassenen die in augustus willen mozaïeken
kunnen zich opgeven via mozaieken-in-deleeuw@outlook.com. Woensdag 27 augustus
om 17.00 wordt de muur feestelijk onthuld.
En er komt meer kunst: in het najaar komt

pool met spines
We verplaatsen ons naar de naastgelegen
pool (een soort groot leeg zwembad). Lars,
tevens voorzitter van Skatepark Utrecht,
staat op de rand en zoeft uitermate soepel
een paar rondjes door de pool. Vanaf de
kant roept Jop: “Zo staan kan ik nog niet,
maar ik kan wel zittend naar beneee…”
Voordat Jop zijn zin afheeft, glijdt hij van
de hoge rand. “Zo leer je skaten,” vertelt Lars die
inmiddels weer op
de rand staat, “door
naar anderen te kijken
en vervolgens veel te
oefenen. Daarvoor
is deze plek super,
want iedereen kan hier
terecht.” Verder legt hij
uit dat deze pool wel vrij
laag is en dat maakt hem
iets minder spannend,
maar door de twee spines

duurzame drukkerij
verrassend dichtbij

www.drukkerijpascal.nl

er een lichtsculptuur op de Talmalaan; een
lichtbeeld als blijvende herinnering aan dit
jubileum.
En Troelstra kijkt toe vanaf zijn nieuwe
plekje op de kruising van Nolenslaan,
Draaiweg en natuurlijk: de Troelstralaan.
mv
Meer lezen over de geschiedenis van de Staatsliedenbuurt:
http://www.utrecht.nl/erfgoed/publicaties/
cultuurhistorische-rapportages/cultuurhistorische-rapportage-lauwerecht/
Mieke Heurneman en Bettina van Santen
‘De Utrechtse wijken – Noordoost’
Lotte Sprengers Fotoboek ‘Thuis’,
http://destaatsliedenbuurt.nl/fotoboek-thuis/

(hoge randen in de pool) kun je veel bochten
maken en dat maakt het wel afwisselend.
Alle drie zijn ze het eens: het Griftpark is een
gave plek om te skaten voor jong en oud,
beginner of gevorderd. In de zomer is het
soms wel wat te druk, maar gezellig is het
hier dan altijd!
ad
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Zo’n dertig jaar geleden kreeg Ben Verheul,
vader van Vincent, het idee om een accuwinkel te beginnen. “Mijn vader was een
echte ondernemer. Elk jaar kocht hij een
oude boot, knapte die op en verkocht hem
weer. En bij elke boot die hij kocht, was de
accu stuk en moest die vervangen worden.
Hij zag een gat in de markt en dacht: Ik
moet accu’s gaan verkopen!”

en de Van der Mondestraat. Hier zat eerst
de bakkerswinkel van Van Breukelen. Zij
moesten hun winkel sluiten vanwege grote
concurrentie van de net geopende Super
supermarkt. De familie Verheul verhuisde
naar een pand tegenover de winkel. Daardoor konden klanten dag en nacht aanbellen
voor een nieuwe accu. “Vooral taxichauffeurs maakten daar gretig gebruik van.”

accu’s voor boten én auto’s
Ben Verheul nam het pand van slagerij
Rinus de Jong over, aan de Draaiweg 56.
In maart 1988 opende de winkel, die toen
nog Accuhandel Utrecht heette. In eerste
instantie kon je hier alleen terecht voor
accu’s voor boten. Maar al in de eerste winter bleek dat er in de winter een grote vraag
was naar accu’s voor auto’s. En dus werd
het assortiment daarop aangepast.

van vader op zoon
Toen Vincent 19 jaar was, nam hij de winkel
over van zijn vader. Die moest ermee stoppen vanwege gezondheidsklachten. Maar
dat betekent niet dat hij zich er niet meer
mee bezighoudt. “Tot op de dag van vandaag is hij op de achtergrond een soort van
bedrijfsadviseur. Voor gevraagd en ongevraagd advies.”

dag en nacht
Na een jaar of vijf werd het pand van de
accuwinkel te klein. Daarom verschoof de
winkel een paar deuren verder, naar het
huidige pand op de hoek van de Draaiweg

Een nieuw jaar en een nieuw logo
Neem een kijkje op onze website

Al

tin

g U i t va a r t e

n

Ruimte voor afscheid
altinguitvaarten.nl • 06 - 45 363 220
Geertekerkhof 3 • 3511 XC Utrecht

bekladdingen
Rob van Audel, secretaris van het buurtcomité Lauwerecht Noord: “Al jaren stoorden we ons aan de brug. De bekladdingen
en slechte verlichting maken het tot een
onprettige plek. Meermaals hebben we
daarover contact gezocht met ProRail en de
NS maar daar is niets uitgekomen. Toen we
hoorden dat er vanuit andere buurtcomités
initiatieven waren om de brug aan te pakken, zijn we daar bij aangehaakt.”
engste tunnel
Melissa Romani, actieve bewoner van de
Noordse Parkbuurt: “We waren in gesprek
met de gemeente over deze tunnel. We hadden gehoopt dat zij in hun ‘Visie Vechtoevers’ (het plan om de oevers van de Vecht
op te knappen, red.) ook de Gasthuismolenbrug zouden verbeteren. Het is tenslotte
de poort naar de stad. Maar helaas had de
gemeente de brug ‘over het hoofd gezien’
en was er vanuit dit potje geen budget meer
beschikbaar. Toen zag een lid van buurtcomité Hoogstraat dat energieleverancier
Nuon een wedstrijd had uitgeschreven

om de engste fietstunnels van Nederland
te gaan verlichten. We hebben met onze
tunnel zoveel stemmen gekregen dat we
een flink geldbedrag hebben gewonnen. De
opknapbeurt van de tunnel komt daarmee
een stuk dichterbij!”
buurtinitiatief
Bewoners uit de vier buurten Noordse
Park, Hoogstraat, Leefbaar aan de Vecht en
Lauwerecht Noord werken samen aan het
project. Het is een mooi voorbeeld van een
buurtinitiatief waarbij niet de gemeente,
maar bewoners de kar trekken. Melissa:
“Dat is een lastig proces. Er komt veel bij
kijken en je moet met veel partijen om de

velddienst
Op dinsdagavonden komen alle broeders en
zusters, zoals ze elkaar noemen, weer bijeen. Dit keer voor de ‘theocratische school’.
Om de buurt oefent men het in het openbaar spreken over de bijbel. Zelfs kinderen

tafel om het eens te worden. Zeker nu er
nog niet genoeg budget is om de tunnel
helemaal op te knappen. Daarvoor zoeken
we naar nog meer partijen die een bijdrage
willen leveren. Recentelijk hebben we de
‘Verrijk je wijk’-prijs gewonnen die ons publiciteit oplevert. Hopelijk komen daar weer
nieuwe partners uit voort.”
mooie prettige plek creëren
Er zijn verschillende ideeën voor het
opknappen van de brug. Sowieso wordt de
verlichting verbeterd, daarnaast komen
er misschien tegeltjes of schilderingen.
Rob: “Je kunt hier zoveel vertellen over de
historie van Utrecht. Het verbeteren van
de Gasthuismolenbrug is een mooie kans
om op deze fiets-, wandel- en vaarroute
een mooie, informatieve en prettige plek te
creëren. Dat zal ook de leefbaarheid van dit
stukje Lauwerecht ten goede komen.” gm
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doen hieraan mee. Verder zijn er praktische
vergaderingen over wie bij welke zieke of
oudere Jehova’s getuigen gaat helpen, wie
wanneer waar ‘velddienst’ heeft etc. Daarnaast wordt er gewerkt aan initiatieven met
niet-Jehova’s getuigen, zoals bijbelbesprekingen in verzorgingshuizen.
goed en sober leven
De organisatiestructuur is weinig hiërarchisch. Het leiden van een goed en sober
leven is belangrijk onder Jehova’s getuigen.
De meeste mensen hebben een gewone
baan en doen het prediken en het pastorale
werk ernaast. Voor niets. Dit voelt als een
gemeente met ware gemeenschapszin. sm
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Uw aannemer in de buurt

Wittevrouwensingel 95a

www.bouwmaat.net

wachttoren
De gemeente in dit deel van Utrecht bestaat
uit zo’n honderd leden, waarvan ongeveer
een derde Engelssprekend. Men komt op

Oogsten in de buurtmoestuin
“Veel mensen hebben een tuin, maar doen er niks mee. Dat is natuurlijk zonde.”
Esther van Keulen (29) is samen met Annemiek Vlaming van Stichting WADT (Werken Aan De Toekomst) initiatiefneemster van een buurtmoestuin in Buurland. “Het
gaat er niet om dat we straks dertigduizend zakken courgettes gaan krijgen, maar om
verwaarloosde tuinen op te knappen, en om samen voor langere tijd ergens aan te
kunnen werken.”
manshoog onkruid
Naast de moestuin ligt een tuin zoals deze
De tuinen van Buurland horen bij flats die
er eerst ook uitzag: een woud van manseigenlijk gesloopt zouden gaan worden.
hoog onkruid. De huurder van deze tuin
Vooral de geschakelde achtertuinen van de
flats grenzend aan de Nolenslaan vormen een is helaas nog niet om. Esther: “Je kan het
natuurlijk ook niet afdwingen om mee te
kleurrijke plek. Zo staat er een ingenieuze
zelfgebouwde kas, waarin water stroomt met doen. We hopen een beetje dat het helpt als
ze zien hoe de moestuin werkt, en hoe weivissen waarbij de vissenpoep als mest dient
nig ze er zelf eigenlijk aan hoeven te doen.”
voor de plantjes en het water daardoor weer
Esther en Annemiek zijn aan het ondergezuiverd wordt. Echt waar. Verder vind je
zoeken of ze misschien wat ondersteuning
er kunstwerken, kippen en binnenkort dus
tomaten, aubergines, venkel en courgettes in kunnen krijgen van de gemeente. “Maar
ondertussen zijn we gewoon begonnen. Er
de moestuinen.
was laatst een grote Buurland opruimactie
met afvalcontainer, dus het grofvuil uit de
groenten in de voortuin
tuin konden we gelijk kwijt. Een paar dagen
Het ‘moestuinproject’ pakt verwaarlozing
aan, en verandert tuinen waar echt niks mee
gedaan wordt in moestuinen waar ook bewoners zonder tuin van kunnen profiteren. Een
volkstuintje als het ware, maar dan lekker
dichtbij. De tuinen worden overigens niet
aan iemand ‘gegeven’: iedereen die zin heeft
om in een moestuin aan de slag te gaan is
welkom om zich aan te melden en deelt uiteraard ook mee in de oogst. Het is nu nog maar
één tuin overigens: Esther hoopt er nog twee
tuinen bij te krijgen, én de flinke voortuinen
aan de Troelstralaan. “Daarmee willen we de
mogelijke kloof verkleinen tussen de bewoners van de nieuwbouw en Buurland. Door
die voortuinen erbij te betrekken wordt het
allemaal wat toegankelijker voor die buren.”
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Hier worden bijeenkomsten gehouden van de Jehova’s getuigen
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zaterdagavond bij elkaar in de Koninkrijkszaal. Er is geen dienst in de klassieke zin
met gewaden of collectes. Na een lezing
door een ouderling of een andere genodigde
over een Bijbeltekst kan iedereen vragen
stellen. Ook wordt er een artikel besproken
uit de zogenaamde Studie Wachttoren, een
blad dat met meer diepgang op Bijbelteksten ingaat dan de gewone Wachttoren,
het blaadje dat u vast wel eens van Jehova’s
getuigen heeft gekregen. Tussendoor wordt
er gezongen; over de hele wereld zingen
Jehova’s getuigen dezelfde liederen, ieder in
zijn eigen taal.

Hier zetelt de Utrechtse afdeling
van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

paradijs
Ze geven enthousiast antwoord op mijn
vele vragen. Voor hen is een belangrijke
boodschap uit de bijbel dat er een dag komt
waarop de wereld nieuw zal zijn, een dag
waarop het Koninkrijk van God op aarde
zal zijn. De wereld is dan weer, zoals voor
de zondeval, een paradijs. Vandaar de naam
Koninkrijkszaal. Jehova is een andere naam
voor God. Getuigen van Jehova verspreiden
het woord van God.

Tunnel slaat brug
De Gasthuismolenbrug is vernoemd naar
het St. Anthonie Gasthuis dat vroeger aan
de Anthoniedijk stond en de kruitmolen
die aan de Loevenhoutsedijk stond. De
brug werd in 1952 in gebruik genomen en is
ontworpen door architect Sybold van Ravesteijn. Zijn stijl zie je onder andere terug
in de vele ronde vormen die in de brug zijn
verwerkt. Aan de voorkant van de brug ligt
de Vechtbrug voor voetgangers. Beide bruggen zijn bekalkt met graffiti en zitten onder
de duivenpoep.

Waar de Wittevrouwensingel overgaat in de
Weerdsingel Oostzijde, tegenover het Huis
van Bewaring, ligt de Koninkrijkszaal van
de Jehova’s getuigen. Het heeft me altijd
geïntrigeerd, dat woord Koninkrijkszaal.
Nu heb ik het gezien: het is een inpandige
zaal met zo’n honderd stoelen gericht op
een eenvoudig spreekgestoelte. De kleuren
zijn gedempt, de inrichting tijdloos. Geen
beelden, geen schilderijen.
kopje thee
Ik heb aangebeld zonder afspraak en word
hartelijk begroet door drie vrouwen. Of ik
ook een kopje thee wil. Ik mag hen meteen
interviewen. De drie vrouwen, Vali, Ivonne
en Jessica, hebben vanmiddag in de stad
gepredikt: in een kraampje, en van deur tot
deur, hebben ze met geïnteresseerden gesproken over de bijbel. Ze hebben nu in een
ruimte naast de Koninkrijkszaal even pauze
van hun ‘velddienst’.

crisis?
Hoewel veel winkeliers last hebben van
de crisis is dat bij de accuwinkel juist het
tegenovergestelde. “We merken dat mensen
niet meer zomaar een accu kopen bij een
garage of een winkel voor boten, caravans of

Wie de Vecht volgt naar het noorden, buigt altijd even het hoofd wanneer hij onder
het spoor doorfietst. Een onbehaaglijk gevoel vanwege het grauwe beton en bang voor
duivenpoep. Maar buurtbewoners hopen dat dat spoedig zal veranderen. De spoorbrug, de Gasthuismolenbrug, staat in het middelpunt van de belangstelling en heeft
in korte tijd twee prijzen gewonnen die moeten leiden tot een flinke opknapbeurt.

Bij de molen haal je gehakt en bij de fietsenmaker plakken ze je band. Maar er zijn ook
plekken in de wijk waarvan je écht niet weet wat daar gebeurt, en waar je minder snel
naar binnen stapt. De Votulastkrant gaat je in deze rubriek voor. Dit keer: De Koninkrijkszaal.

Hier heeft koning Willem-Alexander
gefeest toen hij student was

0

“Mensen die hier voor het eerst binnenkomen zeggen vaak: Ik rij hier al jaren langs,
en ik vraag me eigenlijk al die tijd af wat dit nu voor winkel is.” Nou, dat dacht de redactie van de Votulastkrant ook. We stappen de wereld van volts en amperes binnen,
en tussen de stellingen met accu’s, accu’s en nog meer accu’s, spreek ik met Vincent
Verheul. Hij is eigenaar van de Accushop, de oudste accuwinkel van Utrecht.

service
“Hoewel mijn vader echt een man van de
verkoop was, vind ik het erg leuk om een
beetje te knutselen met elektrische systemen. Als mensen dan ook vragen hebben,
denken we graag met ze mee naar oplossingen.” Klantvriendelijkheid en service
staat dan ook hoog in het vaandel van de
Accushop. Maar het heeft wel zijn grenzen.
“Toen ik boven de winkel woonde werd bij
mij ’s avonds om de haverklap aangebeld
door mensen die een accu nodig hadden.
Dat liep de spuigaten uit en uiteindelijk
ben ik dan ook verhuisd. Maar binnen
de openingstijden is iedereen van harte
welkom.” mt
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Voor alles wat vaart en rijdt

De Koninkrijkszaal

Het goede antwoord is c

wijkverhalen

motoren. Als mensen minder te besteden
hebben gaan ze zoeken naar goedkopere
alternatieven. Dan komen ze vaker bij ons
uit.”

daarvoor zijn we begonnen met het leegtrekken van de tuin. Zevenblad, distels: dat
was alleen al een kruiwagen of acht. Na de
opruimactie hadden we gelijk materiaal om
mee te werken. Kijk, die gekleurde latjes die
we hebben gebruikt zijn bijvoorbeeld onderdelen van Stef de Stuntpiloot, die voor
ons jaarlijkse festival was gebouwd.”
limonade
“Het mooie is dat je meteen meer bewoners
leert kennen. Zondag waren we bijvoorbeeld aan het spitten, toen er meisjes langs
liepen die ook wel wilden helpen. Toen
kwamen ze met een kan limonade en
hebben we met zijn allen nog een paar uur
gespit en gewied.” fk
Meedoen? Kijk ook op de facebookpagina
van Buurtuin groenteland: https://www.
facebook.com/pages/Buurtuin-groenteland/494794853979961
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Klapstoelconcerten
Neem je eigen stoel en koffie mee en geniet van een muzikaal optreden in de open
lucht. De formule is simpel en succesvol, en al een tijd geleden ontwikkeld door Bouke Boomstra. Nadat deze na tien jaar met de organisatie stopte, pakte Marcel van Zijl
het stokje weer op samen met buurman Wouter Hylarides. Inmiddels zijn ook Meike
Veenhoven en Sander Geboers aangesloten en bestaat het team uit vier personen. Zij
organiseren nu al voor het derde jaar de klapstoelconcerten op het Koekoeksplein.
bezoekers optrommelen
De organisatie van de concerten ligt hen
om diverse redenen dicht aan het hart. De
eerste insteek is het bijdragen aan een fijne
leefomgeving. Als Koekoeksplein- en buurtbewoners willen ze op een directe manier
voor een gezellige buurt zorgen. En omdat
drie van de vier cultureel ondernemers zijn,
was het ook een relatief lage drempel om
te nemen. Marcel heeft als impresario een
groot netwerk aan artiesten. Sander (pianist van o.a. Claudia de Breij) en Meike zijn
muzikanten die met veel artiesten samenwerken. En veel daarvan zijn wel te porren
om op te treden op dit unieke evenement.
De concerten geven een bijzonder goede
sfeer, ze hebben goede naamsbekendheid
en worden goed bezocht. Al was het maar
omdat Sander nog bezoekers komt optrommelen door met de megafoon door de wijk
te rijden op de ochtend van een concert.

fieke muziek kan niet iedereen waarderen
en dus kan de opkomst wat tegenvallen.
Wat meteen ook weer de charme van het
fenomeen aangeeft, het is voor iedereen
vrijblijvend om te komen.
bigband
In dit derde jaar staat er een nieuw experiment op het programma. Ten tijde van het
verschijnen van deze krant is het al achter

de rug, maar op 22 juni is er een kinderfestival georganiseerd. Met kinderpopconcert,
springkussen, schmink, kindervrijmarkt en
nog meer. Met steun vanuit het Leefbaarheidsbudget, vanwege de grotere opzet.
Ook staan er weer ‘normale’ concerten op
het programma, zoals gebruikelijk in de
drie weken vóór en na de zomervakantie.
De folders zijn inmiddels klaar, het is weer
een mooie diverse verzameling van artiesten geworden; zo komt er na de zomer een
bigband! Op 31 augustus, 7 en 14 september
zijn er weer klapstoelconcerten, om 11:30
uur op het Koekoeksplein. Stoeltje mee! ab
Mochten zich tussen de lezers van de Votulastkrant nog artiesten bevinden die zich willen
aanmelden, dan hoort de organisatie dat graag.
Contact opnemen kan via www.klapstoelconcerten.nl of via www.facebook.com/klapstoelconcerten.

geen budget
Maar het gaat niet allemaal vanzelf. Een
evenement organiseren blijft een uitdaging,
ook al is het zo kleinschalig. Er is bijvoorbeeld geen budget; tijdens het concert
wordt er gecollecteerd en de opbrengst
wordt aan de artiest gegeven om de kosten
te dekken. Daarnaast blijft het altijd spannend wat het weer doet. Als het regent, is er
geen alternatieve locatie en valt het concert
letterlijk in het water. En natuurlijk moet de
muziekstijl aanspreken. Een diversiteit aan
stijlen aanbieden verhoogt de aantrekkingskracht van de concerten, echter te speciWat huist er zoal achter de voordeuren van Votulast aan gedierte? Naast de bekende
exemplaren zoals vuilnisbakkenrashondjes en -katten blijken de inwoners van onze
buurt nog heel andere beesten te huisvesten. Dit keer: een bijenvolk in Griftsteede.
kopij
Nummer 5 van 2014 verschijnt eind september
2014. Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 3 september.

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
Drukkerij Pascal, Utrecht
oplage
5600 exemplaren
www.votulastkrant.nl
www.facebook.com/votulastkrant
De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

foto jvo

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

Nieuwsgierig hoe hun honing smaakt? Het wordt verkocht op Griftsteede

Dit zonnende klontje is de trots van Griftsteede. Waar in de rest van Nederland bijen het erg
moeilijk hebben, telt het Griftpark enkele bloeiende volken. Het volkje op de foto woont in
een kleine kast tussen de bloemen- en schooltuintjes achterin Grifsteede. Misschien is de
huisimker het in naam, maar de echte baas van dit volk is natuurlijk een majesteitelijke zij.
nvdh

In de ladder staan wijkactiviteiten die
in juli, augustus of september plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt eind september. Organiseert u
in oktober een buurtactiviteit? Laat het
ons vóór 5 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
Park Picknick Poëzie – Griftpark Zondag 6 juli 2014 - 10:00
10 jaar Park Picknick Poëzie in het Griftpark
Op zondag 6 juli a.s. is het voor de 10de
keer Park Picknick Poëzie in het Griftpark.
Dat kan al ‘s morgens vroeg beginnen: het
park is open. Picknicken kan de hele dag. ‘s
Middags, vanaf 14.00 uur, is er een feestelijk poëzieprogramma mét muziek van de
Nederfolkgroep PEKEL. Iedereen is welkom
en de toegang is gratis!
Alle dichters uit de voorgaande jaren zijn
gevraagd om (kort) te komen voorlezen. ..
en de meesten hebben ook al toegezegd!
Daarmee wordt PPP 2014 een soort reünie
van vele dichters en hopelijk óók van het
publiek-door-de-jaren-heen.
Speciaal ter gelegenheid van deze ‘tiende
keer’ is er een boekje gemaakt met gedichten van meer dan dertig dichters. Een hebbeding, deze dubbullustrumbundul!
Themawandeling:
Uitzicht vanaf de Accuberg
Griftpark - Woensdag 10 september 2014 19:00
Themawandeling van het Gilde ‘Uitzicht
vanaf de Accuberg’.
Het grift, ooit het sterk vervuilde terrein
van de gasfabriek, is in de jaren negentig
omgetoverd tot het meest gevarieerde park
van de stad.
Rondleider: Gerrit van de Kraats
www.gildeutrecht.nl/agenda
Mozaïek Project Staatsliedenbuurt
Creatief in de zomervakantie? Geef je op
voor het mozaïek-werk op Buurtcentrum de
Leeuw!
Zomer 2014 werken kinderen en volwassen buurtbewoners aan een immens groot
mozaïek kunstwerk bij Buurtcentrum de
Leeuw. Doe jij ook mee??
Volwassenen die in augustus willen mozaïeken kunnen zich opgeven via mozaiekenin-de-leeuw@outlook.com. Woensdag 27
augustus om 17.00 wordt de muur feestelijk
onthuld.
Kijk voor alle informatie: www.facebook.
com/mozaiek.project.staatsliedenbuurt
Rommelmarkt Willem van Noortplein –
13 september
Op zaterdag 13 september organiseren wij
weer onze jaarlijkse rommelmarkt op het
grasveld aan het Willem van Noortplein.
Tijden: 10.00 - 17.00 uur.
Inschrijfgeld: € 5,00. Op de dag zelf wordt
een borgsom van € 10,00 opgehaald. Deze
krijgt u weer terug als u uw plek schoon
achtergelaten heeft.
Informatie: liecat@hetnet.nl, tel.nr. 0302523766, 06-23266458.
Zumba-lessen
Wil je in een ontspannen sfeer op heerlijke
muziek aan je gezondheid werken met dames (25-60 jaar jong) uit de buurt, kom dan
met ons swingen! Gecertificeerde allround
zumbadocent, die je tips geeft over hoe je
het meeste uit de les kan halen en choreografieën op verzoek op de muziek die jij
leuk vindt! Tel. Nr. 06-24888978 of email
naar afvallenisnognooitzoleukgeweest@
zumbody.nu of kijk op www.zumbody.nu

