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ZELFBOUWERS IN LAUWERECHT
Een hek, puin, sloopmachines en een hoop modder. Dat is wat er
nu te zien is in de Verenigingstraat, waar dit najaar oude woningen
worden gesloopt. De plannen voor wat er daarna gebouwd gaat worden zijn al klaar. Dertien nieuwe bewoners van Lauwerecht zetten
er hun eigen wijkje neer. Eind 2016 staat in de Verenigingstraat de
droom-in-baksteen van deze zelfbouwers.
Eén van die zelfbouwers is Maaike
Cornelisse: “We hadden vorig jaar
ons huis al verkocht en waren sindsdien op zoek naar ons ideale huis.
Toen mijn man, Mike, de aankondiging van dit nieuwbouwproject zag,
hebben we meteen ingetekend. We
kwamen op een wachtlijst, maar
gelukkig kregen we na korte tijd te
horen dat we mee mochten doen.
Want wat is er nu leuker dan je
eigen huis te kunnen vormgeven?”
COLLECTIEF BOUWEN
In 2013 besloot Woningbouwvereniging Mitros om de nieuwbouw
in de Verenigingstraat in handen te
geven van de toekomstige bewoners. Met subsidie van gemeente en
provincie vormen zij een Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO), een vereniging met leden
die samen optrekken om hun huizen te ontwerpen en te bouwen.
HOE BOUW JE EEN HUIS?
“Alles was nieuw voor ons,” vertelt
Maaike. “Tegelijkertijd merkten we
dat het geweldig leuk is om samen
met onze toekomstig buren te
overleggen over de bouw van de
woningen. Het passen en meten

“Ik heb nooit eerder
een huis gebouwd en ik
ga het waarschijnlijk
maar één keer doen.
Het resultaat wordt
heel mooi, mét vervulling van onze wens:
een grote ruimte voor
een meubelmakerij.”

met ieders wensen, zorgt ervoor dat
je elkaar al goed leert kennen nog
voordat je elkaars buren bent. Toen
we wisten welk deel van het terrein
het onze werd, gingen we samen
met de architect ontwerpen. Leuk,
maar ook heel moeilijk: ik heb nooit
eerder een huis gebouwd en ik ga
het waarschijnlijk maar één keer
doen ook. Het resultaat wordt heel
mooi, mét vervulling van onze wens:
een grote ruimte voor een meubelmakerij.”

WIJK ALS WERKTERREIN
Dag in dag uit op straat in Votulast: dan leer je de buurt wel kennen. Wat
maken ze mee, de mensen die werken op de straten in onze wijk?
Al vanaf haar tiende jaar wist Petra
van Kleef dat ze bij de politie wilde
werken. Petra: “Een nare gebeurtenis werd toen door de wijkagent
tot een positief einde gebracht.
Die man liet zo’n goede indruk
achter, dat hij mijn idool werd. Het
grappige is, dat we nog steeds heel
goed contact hebben, ik zie hem als
een soort ‘tweede vader’.”
EERSTE AANSPREEKPUNT
Na het behalen van haar diploma
aan de politieschool in 1994, ging

Petra werken in de surveillancedienst. Achtereenvolgens in Driebergen/Bunnik, Nieuwegein, Vianen
en Utrecht. “In februari 2013 ben
ik plaatsvervangend wijkagente in
Votulast geworden. Als wijkagent
ben ik de schakel tussen wijk en
politieorganisatie. Ik ben voor de
bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde
en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met
ketenpartners zoals de gemeente,
welzijnsorganisaties, winkeliers en

ARCHITECT WORDT BEWONER
De architect van het complex is
Mark Koopman van Bureau KAW.
Mark: “Het eerste waar we mee begonnen zijn, was het opstellen van
alle woonwensen en toen volgde
de definitieve verkaveling van het
perceel. De eerste indeling was
gedaan op ruime schaal, om aan
de veilige kant te blijven en toen
bleek bij de definitieve indeling dat
de vereniging een smal kavel over
had. Een gek smal kaveltje waar ik

als architect wel raad mee wist. Ik
kende inmiddels de groep mensen
en vond het ook een leuke buurt.
Ik dacht toen: ik meld me aan voor
de wachtlijst, ik wil hier zelf wel
wonen. En het lukte om het kaveltje te bemachtigen.”

buurt- en bewonersorganisaties.
Alles wat je ter ore komt moet ook
goed op papier komen te staan, die
administratie is zeker noodzakelijk
maar kan ook wel eens tijdrovend
zijn. Al met al ben ik het liefst op
straat.”

in de omgeving van Votulast aan te
pakken. Eerder hebben we in het
kader van het fietsendiefstalproject in Noordoost samen met de
gemeente en anderen een preventiedag georganiseerd.
Op deze
dag
konden
fietsbezitters
gratis hun
fiets laten
graveren.”

EXTRA OGEN EN OREN
“De wijk is heel divers en dat is nou
juist het leuke ervan. Oud, jong,
rijk en arm! Ik probeer in nauw
contact te zijn met mijn buurtbewoners. Een voorbeeld daarvan is
het project Waaks. Mooi om te zien
hoe burgers initiatief tonen om hun
eigen wijk veilig te maken. Voor de
politie zijn zij extra ogen en oren in
de wijk. Samen met de gemeente
zijn wij als wijkagenten op dit
moment druk bezig om de overlast

VILLA’S IN EEN RIJ
Mark merkte dat zijn toekomstige
buren heel duidelijke wensen hadden: “Normaal gesproken hanteren
we een basisontwerp en gaan we

Tot slot
heeft Petra
nog een
advies: “Let
goed op elkaar en zorg

daarop variëren. In dit geval kon ik
bij de wensen beginnen en ben ik
van daaruit samenhang gaan zoeken voor het totaalontwerp. Die zit
vooral in de keuze voor de bakstenen, met tinten die ook verder in
de buurt al voorkomen. En verder
zijn het allemaal heel diverse villa’s
in een rij. Het wordt een heel
geslaagd project, ik ga er niet voor
niets zelf wonen.” nvdh

dat je met elkaar verbonden bent in
de wijk! En als je iets verdachts ziet,
of je hebt het gevoel dat het niet
pluis is, bel dan 112!” gjvz
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Dé makelaar voor Votulast!
Uw aannemer in de buurt
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OVER DE GRENS
Mooi zou ik ze niet willen noemen,
die drie kolossen van hoogbouwflats
aan de overkant van de Kardinaal
de Jongweg, ook wel ‘de flats aan
de Van Lieflandlaan’ genoemd. Maar
waarom en wanneer ze daar gebouwd zijn en hoe het is om er in te
wonen, dat interesseert me dan weer
wel. Ik heb een afspraak met bewoonster Willemijn in de oranje flat.

VOTULAST, ONS EIGEN STUKJE STAD. BEGRENSD DOOR WEGEN EN WATER. WE MIJMEREN
OVER HET GRIFTPARK IN DE ZOMER EN ZIEN OVERAL ‘ONZE’ MOLEN BOVENUIT TORENEN.
MAAR ALS JE LANGS DIE DENKBEELDIGE GRENS FIETST, RIJDT OF VAART, IS ER AAN DE
OVERKANT ÓÓK VEEL MOOIS TE ZIEN. WAT LIGT ER ACHTER KARDINAAL DE JONGWEG,
BLAUWKAPELSEWEG, SINGEL EN VECHT? DE VOTULASTKRANT VERRUIMT VOOR ÉÉN
KEER HAAR BLIK EN ZOEKT DE GRENS OP.

en samen met de 4 lage flats zijn
er 1200 kamers in het complex. De
woonunits in de flats bestaan uit
drie verdiepingen. De middelste
verdiepingen daarvan liggen aan de
galerij. Vandaar dat je met de lift
slechts 6 verdiepingen van de 18
kunt bereiken.

Wil je een bijdrage van de gemeente voor de aanpassing van een speelplek, een plantenbak in de straat of
een bijdrage voor het straatfeest? Sinds 1 juli kun je
geen aanvraag meer indienen voor het Leefbaarheidsbudget. Dat kan nu bij het Initiatievenfonds.
Het Initiatievenfonds is een samenvoeging van het Leefbaarheidsbudget en het Budget Flexibel Welzijn. Voorheen konden bewoners voor projecten voor verbetering
van de wijk aanvraag doen bij het Leefbaarheidsbudget.
Voor wat grotere projecten, waarbij het stimuleren
van het maatschappelijk leven centraal stond, konden
mensen beroep doen op het Budget Flexibel Welzijn.
Deze budgetten zijn nu samengevoegd tot het nieuwe
Initiatievenfonds.

WONEN OP 14 VIERKANTE METER

Willemijn en Marion, studenten economie en wiskunde, wonen hier nu
Ik ben aangenaam verrast door de
ongeveer twee jaar. Marion in een
schone en keurige entree van het ge- eenheid met 4 kamers in een laagbouw. Nergens afval, of graffiti en ook bouwflat en Willemijn samen met 9
de lift oogt schoon en nieuw hoewel anderen in een 10-eenheid. Ze vinhet gebouw er al ruim 40 jaar staat.
den wonen op de van Lieflandlaan
De oranje vlakken aan de buitenkant gezellig en redelijk rustig. De studenzijn net opnieuw geschilderd en van- tenkamers zijn 3,5 bij 4 meter, groot
wege asbestverwijdering staat de flat genoeg vinden ze. “Studeren en
nog in de steigers.
slapen is hier wel te doen,” volgens
Willemijn. “Vrijwel iedere donderdag,
TUINDORP-WEST COMPLEX
vrijdag en zaterdag is er wel ergens
De officiële naam van het gebied
een huisfeestje en dat zie je aan de
met de studentenflats in de meest
vele mensen ergens op een galerij.
westelijke hoek van Tuindorp is het
Als het aantal bezoekers onder de 50
‘Tuindorp-West Complex’. De flats zijn blijft hoef je dit niet van te voren aan
gebouwd begin jaren 70 - bij groot
te geven bij het woonbestuur. Zo’n
gebrek aan studentenhuisvesting feestje geeft weinig overlast, hoewel
naar een ontwerp van de Rotterdam- de bewoners uit de wijk daar vaak
se architect A. van Randen. De flats
anders over denken. Na klachten
worden beheerd door de Stichting
over geluidsoverlast komt de politie
Studenten Huisvesting. De drie hoge de boel regelmatig even sussen.”
flats hebben ieder 18 verdiepingen
SCHOON EN KEURIG

Zodra de eerste noten klinken worden de aanwonenden van het Koekoeksplein uit hun huizen gelokt.
Zes keer per zomer vindt er op dit
plein een concert plaats waarbij
je je eigen klapstoel meeneemt en
wordt verrast door een intiem optreden. Wie zitten er achter deze
klapstoelconcerten? Hoe is het begonnen en wat zijn de toekomstplannen?

John vond het belangrijk om omwonenden actief te betrekken bij
zijn plannen en draagvlak te creëren voor zijn ideeën. Na overleg
met Wijk- en Groenbeheer van de
Gemeente organiseerde John in
maart 2014 een bijeenkomst voor
buurtbewoners om oriënterend in
gesprek te gaan over het parkje.
Belangrijke uitkomsten waren: ‘Het
parkje aantrekkelijker maken en bij
voorkeur nog groener, de vogels
behouden en liefst meer vogels
trekken, het moet een plek zijn waar
rust en ontspanning heerst.’ In april
dit jaar zijn de mogelijkheden voor
het herinrichten van het parkje opnieuw besproken. Daaruit ontstond
het idee dat kinderen er op gezette
tijden zouden tuinieren. Dit sprak de
buurt wel aan.

“Het is jammer dat we niet al voor
de zomer konden starten met
het project,” zegt Noelle Mulder,
coördinator van de Tussenschoolse
Opvang van de Koekoek. Ad: “Gelukkig zijn er planten die beter in het
najaar kunnen worden gezaaid. Er
zijn namelijk zaden die pas ‘wakker’
worden als ze een dosis kou hebben
gehad.”
Bezoekers van het parkje, buurtbewoners en voorbijgangers zullen
hopelijk nog voordat de winter zich
aankondigt getuige zijn van ontkiemende zaadjes. En bovenal kinderen
zien genieten van het resultaat van
hun ijverige werk of zien relaxen met
een boek op een van de bankjes. sm

Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg

030 238 00 38

dezwaanuitvaarten.nl

Al sinds het jaar 2000 worden op het
Koekoeksplein de klapstoelconcerten
georganiseerd. Tien jaar lang zetten
buurtbewoners Wim en Bouke zich
hiervoor in. Toen het organiserend
duo stopte, vond Marcel van Zijl de
stilte die volgde oorverdovend. Hij besloot zelf de organisatie op te pakken
en organiseerde samen met buurman
Wouter de komst van een singersongwriter op het plein. De reacties
waren lovend, meer buurtbewoners
hadden de concerten gemist. De oude
traditie werd nieuw leven ingeblazen.
Sander Geboers en Meike Veenhoven
voegden zich bij de organisatie en
vormen, nu Wouter verhuisd is, samen
met Marcel de motor achter de klapstoelconcerten.

MET DE PET ROND

De eenvoud van het concept maakt
het zo sterk: op zondagochtend,
zes keer per jaar, een uurtje muziek
op het plein. Tijdens het concert
gaat iemand met de pet rond en de
opbrengst is volledig voor de optredende artiest. Plannen om vaker of
grootser uit te pakken zijn er niet.
Sinds vorig jaar is er wel een nieuwe
variant bijgekomen: het kinderklapstoelconcert.
KINDERKLAPSTOELCONCERT

ONTKIEMENDE ZAADJES
GROENER, MOOIER EN MEER VOGELS

GEMOEDELIJK EN GEZELLIG

Marcel: “De klapstoelconcerten zijn
echt voor en door de buurt. Het
gaat om de verbondenheid tussen
de bewoners. Dat ik mijn buren ken
en dat het gevoel van de wijk weer
tot leven is gekomen. Dat gevoel is
zoals de sfeer bij de klapstoelconcerten: gemoedelijk en gezellig.”
Succesnummers waren er veel. Zo
speelde theatergroep Aluin ooit
op het plein de tragedie Odysseus. Sander bewaart er bijzondere
herinneringen aan: “De toehoor-

ders moesten zich concentreren op
wat er gezegd werd omdat we geen
geluidsversterking hadden. Tegelijkertijd speelden er buurtkinderen op het
plein. Het contrast tussen hun vrolijke
spel en het zware toneelstuk was
vervreemdend maar prachtig.”
Tegenwoordig zijn de meeste optredens muzikaal: bands, zangers of
koren. De faciliteiten zijn hiervoor
makkelijker te regelen. Sander: “We
proberen zoveel mogelijk diversiteit
in het aanbod te hebben. Ideeën zijn
altijd welkom!”

die de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Hierbij is geen
sprake van een bezuinigingsslag, voor de hele gemeente
is nog net zoveel geld beschikbaar als voorheen. Wat
wel is veranderd, is dat we mensen bij de aanvraag nog
meer dan voorheen laten aangeven wat zij zelf bijdragen om het initiatief tot een succes te maken. Dat kan
zijn van het organiseren van een toernooi op een nieuw
voetbalveldje of het onderhouden van een plantenbak.
Zo draagt niet alleen de gemeente bij aan de leefbaarheid, maar vragen we ook van de bewoners dat ze hun
steentje bijdragen. Want alleen samen kunnen we de
wijk verbeteren.”
PLEINFEEST

Eén van de eerste aanvragen van het Initiatievenfonds
was voor het pleinfeest van het Willem van Abcoudeplein. Dat werd op 5 september voor de achtste keer
gehouden. “Op zich is de aanvraag voor ons niet heel
veel veranderd,” vertelt Richard Nijhoff, een van de
initiatiefnemers van het pleinfeest. “Er waren wel een
aantal vragen aangepast, maar wij organiseerden het
feest sowieso al zelf zoals de bedoeling is bij het Initiatievenfonds. Naast de subsidie van de gemeente vragen
we de ondernemers in de buurt om ons te sponsoren.
Dit jaar deden onder andere de kapper, de snackbar, de
makelaar, de stomerij en de supermarkt mee. Daardoor
kunnen we een groot deel van de activiteiten gratis
aanbieden.”
SAMEN SJOELEN

foto Richard Nijhoff

KLAPSTOELCONCERTEN

en het Casa Confetti gebouw in de
Uithof. Nee, zo slecht is het niet, een
studentenkamer op de van Lieflandlaan! ldr

Sander: “Het kinderklapstoelconcert
is een mini-festival. Er is muziek, er
wordt gespeeld, geschminkt en er
zijn diverse artiesten die meedoen.
Een veel uitgebreider programma,
dat mede mogelijk wordt gemaakt
door de gemeente Utrecht en
waarbij wordt samengewerkt met
basisschool De Koekoek.”
Ook anderen leveren hun bijdrage
aan de klapstoelconcerten. Marcel:
“Het zou niet mogelijk zijn zonder
alle helpende handen uit de buurt.
En Café Averechts leent ons de geluidsinstallatie.” gm

Meer helpende handen om bijvoorbeeld de koffie te schenken of mee
te denken over de concertreeks, zijn
altijd welkom. Interesse? Meld je via
Facebook: facebook.com/klapstoelconcerten

Het In Between Café: inspiratie en een steuntje in
de rug voor werk-of opdrachtzoekenden. Je kunt hier
netwerken, meedoen aan gratis workshops, je CV laten
scannen en je verhaal delen. Iedere vierde donderdag
van de maand van 9:30 tot 11:30 uur in Buurtcentrum
De Leeuw aan de Samuel van Houtenstraat 1.
Meer info over het programma? Mail naar:
inbetweencafeuno@gmail.com

o

Aan het begin van het nieuwe
schooljaar werden er in het parkje
drie plantenbakken van elk één
vierkante meter geplaatst. In de
komende maanden zullen de bakken door kinderen van verschillende
groepen worden ingezaaid. Ad, een
medewerker van de Tussenschoolse
Opvang met ‘groene vingers’ zal dit
project begeleiden. John: “Kinderen
die geïnteresseerd zijn in bloemen,
groenten of kruiden kunnen deelnemen aan het project. Ook denken
we aan het planten van bomen
of struiken die bepaalde vogels of
insecten trekken.”

Marion en Willemijn nemen mij nog
even mee naar de bovenste verdieping voor het adembenemende
uitzicht. De hele stad aan je voeten
en in de verte de witte bol van het
KNMI, de kantoren van Rijnsweerd
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PLANTENBAKKEN

ADEMBENEMEND UITZICHT
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John Jansen, de directeur van de
om de hoek gelegen openbare
basisschool ‘De Koekoek’ heeft
vorig jaar het plan opgevat om het
plantsoen actiever in gebruik te gaan
nemen. “Er is behoefte aan leuke,
ontspannende activiteiten tijdens
de tussenschoolse opvang voor
onze leerlingen. Er wordt al gesport
in het Griftpark en gevoetbald in
het ‘Tijgerbosje’ (voetbalveld in
Griftpark; red.) en er zijn creatieve
activiteiten binnen de school. Wij
(school en TSO Ludens Kinderopvang) zijn steeds op zoek naar een
uitbreiding van onze activiteiten en
toen viel ons oog op het parkje aan
de Hopakker,” aldus John.

Janita Satter, Wijkadviseur Noordoost van de Gemeente
Utrecht, vertelt over de verandering. “Het is handig dat
er voor de bewoners nu één loket is voor alle projecten

0

Verscholen tussen de Hopakker en de gracht aan de Gruttersdijk ligt een
openbaar stukje groen. Het is een smal, deels schuin aflopend plantsoen,
begroeid met bomen, struiken en gras. Er loopt een tegelpaadje door en
er staan drie banken. Het wordt regelmatig bezocht door buurtbewoners
en voorbijgangers die er neerstrijken op een bankje, en door vissers die er
aan de kade vissen in de Oosterstroom.

STEENTJE BIJDRAGEN

in 2

TUSSENSCHOOLS
TUINIEREN OP DE HOPAKKER

EÉN LOKET VOOR
VERBETERING VAN DE WIJK
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“We wilden graag een laagdrempelige bijeenkomst
organiseren. Zo kunnen wijkbewoners die elkaar niet zo
snel ontmoeten nu wel met elkaar in contact komen.
Een voorbeeld? De ouderenwoongroep op de hoek
organiseerde een sjoel-toernooi. Op die manier ontmoeten jong en oud elkaar. Het is fijn dat daar een extra
budget van de gemeente beschikbaar voor is. Anders is
het toch lastig om zo’n feest te organiseren. En dit jaar
was het wederom een succes.” mt

CREATIEF MET MUUR EN VERF
Het was in maart dit jaar zelfs op het nieuws: de
wolf nu ook gesignaleerd in Utrecht, en wel op de
Adelaarstraat. En van de zomer waren het tourrenners die door de straat reden. Met het WK
voetbal zaten er oranje vogeltjes op een notenbalk. Wat is dat toch in de Adelaarstraat? Het
zijn de muurschilderingen van Rob Heerdink,
die hij op de gevel van zijn woning aanbrengt.
Ook zonder muurschildering zou de woning van Rob
gemakkelijk te herkennen zijn. Door de lange, blinde
buitenmuur wijkt de vorm van het pand nogal af van
de omliggende bebouwing. Dit heeft alles te maken
met de historie van het pand, dat tot 1907 midden in
een achterstandsbuurt lag. “Er lagen hier verschillende
hofjes met arbeiderswoningen,” legt Rob uit. “Over het
algemeen armoedige en piepkleine huisjes, die bij de
aanleg van de Adelaarstraat grotendeels zijn verdwenen.”
Vijf van deze huisjes, alle met de rug naar de Adelaarstraat gelegen, zijn wel blijven staan. Door het
samenvoegen van deze woningen tot één nieuw pand
ontstond een langgerekte buitenmuur, pal langs de
weg.

foto Rob Heerdink

Nieuwe leden gezocht
Wereldmuziekorkest De Noordooster zoekt nieuwe leden, elk instrument is welkom. Repetities o.l.v.
Kay Krijnen op donderdagavond
van 19.30 - 22.15 uur in Buurtcentrum De Leeuw. Kijk op
www.noordooster.com of kom een
keer meespelen!

GRAFFITI

Graffers en andere kladderaars wisten deze muur
lange tijd goed te vinden. “Aanvankelijk ging ik er zo
snel mogelijk met de witroller overheen, maar steeds
kwam de graffiti na korte tijd weer terug,” vertelt Rob.
“Na een tijdje stapte ik daarom over op een nieuwe
tactiek: waarom niet zélf de muur beschilderen?” Het
bleek een gouden greep. “Vanaf onze eerste muurschildering hebben we nauwelijks meer last van graffiti
gehad. Op de een of andere manier heeft men daar
toch respect voor.”
REACTIES

De schilderingen roepen veel reacties op, vooral als er
iets nieuws op de muur staat. Willen mensen wel eens
uit zichzelf een creatieve bijdrage leveren? “Ja, zeker.
De een voegt een fraai stel damesbenen aan een schildering toe, de ander lijmt een houten kattenfiguur aan

OUD & NU

VOTULASTLADDER

In de ladder staan wijkactiviteiten die in oktober en november
plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt begin december.
Organiseert u in december of januari een buurtactiviteit? Laat het
ons vóór 11 november 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

de muur. Maar de meeste reacties kregen we toen we
naast de schildering een schoolbord ophingen, compleet met krijtjes. In het begin wisten we niet zeker hoe
mensen hiermee om zouden gaan, maar we waren
blij verrast door het grote aantal lieflijke en positieve
berichten op het bord. Dat stemt toch optimistisch over
de mensheid.”
ACTUALITEIT

Regelmatig geeft Rob met zijn muurschilderingen een
knipoog naar de actualiteit. Bij het WK voetbal bijvoorbeeld, kregen de zwart geschilderde vogels gezelschap
van oranje soortgenoten. Tijdens de Olympische Spelen
prijkten plots drie Nederlandse schaatsers op de muur,
waarbij op het schoolbord werd bijgehouden hoeveel
medailles er waren gewonnen. En in maart van dit jaar
kwam Rob met de schildering van een wolf, precies op

het moment dat geruchten over de
verschijning van het dier in Drenthe de volle media-aandacht kreeg.
EN BINNENKORT…

Op de huidige muurschildering
wordt door drie wielrenners, een
aantal gewone fietsers en (op
ruime afstand) een kinderfiets naar
de Tour de France verwezen. “Maar
die gaat er binnenkort af hoor,”
lacht Rob. “De tour is al een tijdje
afgelopen. Bovendien mag de
muur na verloop van tijd best weer
eens ververst worden.” ik

HOE ZAG VOTULAST ER VROEGER UIT? DIT JAAR GAAN WE IN ONZE VOTULAST
TIJDMACHINE ZES KEER TERUG NAAR EEN HERKENBAAR PUNT IN DE BUURT EN
LATEN WE JE ZIEN WAT ER IS VERANDERD. DIT KEER: DE WEERDSLUIS

Repair Cafe Elke tweede zaterdag
van de maand van 13.00 - 15.00
uur in Buurthuis de Leeuw.
Kom naar De Leeuw met je kapotte
spullen en de vrijwilligers van het
Repair Cafe repareren het samen
met je!
Heb je niets om te repareren ? Kom
dan eens langs voor een kop koffie
of kom helpen bij een reparatie.
Gezellig en leerzaam!
Informatie: w.sanders38@casema.nl
Tel: 06-422 739 25 (William Sanders)
Gevraagd: Taal doet meer zoekt
coördinerende vrijwilligers
Als coördinator ben je contactpersoon en begeleider voor een
groepje taalcoaches en cursisten
die taalles krijgen in de wijk en de
schakel tussen hen en de projectleider.
Je taken zijn zeer uiteenlopend: je
voert intakegesprekken met nieuwe
cursisten, regelt de eerste kennismaking tussen de taalcoach en
de cursist, begeleidt de vrijwillige
taalcoaches en houdt dit alles bij in
het registratiesysteem.
Interesse? Neem contact op met
Inge Goorts via
inge@taaldoetmeer.nl of bel 0302947594. Zie ook www.taaldoetmeer.nl voor uitgebreide informatie.
Gezocht: Zingende Ladies!
Vocaal ensemble Ladyla is een
enthousiaste en vrolijke groep vrouwen die samen met veel plezier zingen en zij zijn op zoek naar nieuwe
Ladies. Zou jij het leuk vinden om
mee te komen zingen? Ze zingen
in alle stijlen van klassiek, tot pop,
jazz, barbershop en wereldmuziek.
Kijk op www.ladyla.nl of neem contact op met info@ladyla.nl.

sluis niet of nauwelijks meer benut.
Komende vanaf de Vecht moet je
deze sluis door om op de stadsgracht te komen.
De sluis is een Rijksmonument, in
de Middeleeuwen aangelegd om

het waterpeil in de stad te reguleren. Eromheen ontstond een
ommuurde voorstad, de Bemuurde
Weerd.
De foto van het Utrechts Archief is
rond 1895 – 1905 gemaakt. hjb

KOPIJ
Nummer 6 van 2015 verschijnt begin december
2015. Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 11 november.

fotografie
Michiel van Dongen mvd
Jacco van Osch jvo
Redactieleden

redactieadres
Votulastkrant
p.a. Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 ea Utrecht

bezorging
Coördinator: Gerrit Jan Roelvink
Wordt de krant niet bij u bezorgd?
Geef het door aan de redactie.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

COLOFON

Je kan er zo heerlijk van de zon
genieten met een ijsje in de hand.
Zittend op de trappen van de
Weerdsluis kijken naar de schepen
die geschut worden, vooral plezierbootjes, door vrachtboten wordt de

