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Hoe verder met de JosepHkerk?

te gast in votulast 

De St. Josephkerk is een gemeente-
monument, het orgel van Friedrich 
Meyer zelfs een rijksmonument. 
“Jammer genoeg zit er geen geld-
potje aan die status vast,” lacht 
Anne-Marieke. “Het betekent tegen-
woordig vooral dat je een heleboel 
dingen niet mag. De kerk mag bij-
voorbeeld vanwege de monumen-
tenstatus niet zomaar verbouwd 
worden.”  

“Hoe gaan we verder na 13 
maart?” 
Anne-Marieke benadrukt de kwets-
baarheid van de groep mensen die 
zich na sluiting over het kerkge-
bouw moet gaan ontfermen tot het 
pand is verkocht. “We zijn een klein 
groepje amateurs, met een véél te 
groot gebouw, wat ons veel te lief is 
om te laten verpauperen.”  Ze hoopt 
op hulp van wijkbewoners om een 
beheergroep te vormen. “Misschien 
zijn er mensen die met ons mee 
kunnen denken of er subsidiemo-
gelijkheden of fondsen zijn voor ac-
tiviteiten. Koster Dick van der Horst:  
“Maar naast meedenkers zoeken 
we ook meedoeners, bijvoorbeeld 

Ooit willen Willem de Bruijn en 
Brun Conradi misschien een toeris-
tische accommodatie in Italië be-
ginnen. Om uit te proberen hoe de 
omgang met gasten zou bevallen, 
startten zij drie jaar geleden eerst 
hun B&B aan huis: Het gekroonde 
visje. Op de benedenverdieping 
van hun huis aan de Lauwerecht 
sliepen eerst hun oudste twee kin-
deren. Toen zij de deur uitgingen, 
kon die verdieping prachtig dienst 
doen als B&B.

KijKen door de ogen van je 
gasten 
En het bevalt, dat is inmiddels 
duidelijk. “Ik voel me een ambas-
sadeur van Utrecht,” zegt Brun. “Het 
is ontzettend leuk om de mooie 
plekken van je stad over te dragen. 
Als je door de ogen van je gasten 
kijkt, zie je weer hoe uniek Utrecht 
eigenlijk is, met de mooie grachten 
bijvoorbeeld.” Het stel geeft gas-
ten altijd een lijst mee met leuke, 
aparte winkeltjes en restaurants in 

de wijk en in het centrum.
Willem werkt dicht bij huis en 
ontvangt de meeste gasten. Het 
gros van hen komt uit Nederland. 
Veel jonge stellen, af en toe fiet-
sers, opvallend vaak moeders en 
dochters en soms zakelijke gasten. 
Ook komen er regelmatig Vlamin-
gen. “Die zijn altijd superaardig en 
positief,” aldus Willem. Ze voelen 
zich meestal thuis in Utrecht, dat 
blijkbaar een soort Belgische sfeer 
heeft. Eén keer bracht een pasge-
trouwd stel hun huwelijksnacht 
door in Het gekroonde visje. Dat 
vonden de gastheer en gastvrouw 
wel wat spannend; het is immers 
een belangrijke nacht. Brun: “Toen 
heb ik natuurlijk iets extra’s gedaan, 
met rozenblaadjes en aardbeien 
en zo.”

Historie van Het geKroonde 
visje
Brun is ruimtelijk vormgever, Willem 
grafisch vormgever. Met de inrich-
ting – mooie vintage vondsten van 
Marktplaats, smaakvolle kleuren, licht 
en ruim – zit het dus wel snor. Extra 
aandacht is er voor de historie van de 
plek. Bij een verbouwing van de be-
nedenverdieping 
in 2004 stuitte 
het stel op allerlei 
pijpjes van klei. Ze 
kwamen erachter 
dat in Lauwerecht - 
toen nog een apar-
te gemeente - veel 
pijpenmakers en 
pottenbakkers zaten. 
Net buiten de stads-
muren, in verband 
met brandgevaar. 

Iedere pijpenmaker had een eigen 
merkje en ‘het gekroonde visje’, met 
in het logo water dat de Vecht sym-
boliseert, is zo’n merkje. De naam 
van de B&B was gevonden. En met 
de komst van Het gekroonde visje 
werden een gastheer en gastvrouw 
geboren. ad

voor het onderhoud van de tuin. Of 
iemand voor de kleine praktische 
zaken, een lamp die vervangen 
moet worden, een hulpkoster zeg 
maar.” Ook mensen die het leuk 
vinden om zich te verdiepen in het 
gebouw en de kunst kunnen zich 
melden, bijvoorbeeld om tijdens de 
zomeropenstelling rondleidingen te 
verzorgen. Je hoeft niet katholiek te 
zijn, iedereen met liefde voor het 
gebouw is welkom. 

gelovige pleK 
Anne-Marieke: “Hoe kan zo’n ge-

“We zijn een klein 
groepje amateurs,  
met een véél te groot 
gebouw, wat ons veel 
te lief is om te laten 
verpauperen.”

bouw een plek in de wijk blijven 
die de gemeenschap omarmt? 
Daar willen we graag over naden-
ken met iedereen. Het zou in elk 
geval mooi zijn als we een beschei-
den gelovige plek kunnen blijven 
voor de buurt, met onder meer 
de gebedsvieringen op woensdag 
en het Gregoriaans gezang door 
vrouwen één keer per maand.” Er 
zijn nog diverse geloofsgemeen-
schappen die de kerk blijven huren 
voor hun erediensten. Dick van 
der Horst: “Er is bijvoorbeeld een 
Servisch-Orthodoxe gemeenschap 

die hier vieringen houdt, en een 
Oekrainse gemeenschap. Die ko-
men ook regelmatig op zondag.“

stooKKosten
Links voorin de kerk staat een in-
drukwekkende warmteblazer ach-
ter een rooster in de muur verstopt. 
Zesduizend euro per jaar wordt er 
verstookt voor de zondagsvierin-
gen. De enorme stookkosten in de 
winter zijn voor rekening van de 
gemeenschap. Dit maakt gebruik in 
de winter moeilijk. Maar achterin 
de kerk zijn enkele kleine sfeervolle 

ruimtes die goed te gebruiken zijn 
voor activiteiten. Zo huurt een pia-
nolerares twee keer per week een 
ruimte voor haar lessen.
Anne-Marieke: “De kerk staat er, 
het duurste is eigenlijk het stoken. 
Maar in de zomer... Je kunt hier 
concerten geven bijvoorbeeld. Als 
straks het tabernakel leeg is, en de 
kerk na de laatste dienst aan de 
eredienst wordt onttrokken, mag er 
meer. Nu zijn er nog allerlei eisen 
vanuit het bisdom ten aanzien van 
het gebruik.” fk
www.draaiwegkerk.nl

de st. ludgerusparochie waar de gemeenschap van de josephkerk 
toe behoort, heeft besloten vijf van de zes kerken te sluiten. alle 
diensten gaan plaatsvinden in de rafaëlkerk in overvecht, de andere 
vijf kerken staan te koop. na 13 maart worden er geen zondagsvie-
ringen meer in de josephkerk gehouden. de gemeenschap verwacht 
niet dat de kerk snel verkocht wordt.  anne-marieke Koot: “de koper 
mag bijvoorbeeld wel de banken eruit halen, maar wat van waarde 
is -zoals de lambrisering - moet blijven.”

Utrecht trekt toeristen uit de hele wereld. Ook in Votulast strijken ze 
neer. Onze wijk telt verschillende Bed & Breakfasts; van luxe apparte-
menten tot kamers drie hoog achter. Dit keer: Het gekroonde visje aan 
de Lauwerecht.

Kievitstraat4 • T: 030 - 272 39 59 • E: utrecht@nenh.nl

www.nenh.nl

makelaars

Dé makelaar voor Votulast!

Bel ons voor een 
gratis waardebepaling.

   

Wittevrouwensingel 95a 
www.bouwmaat.net

Uw aannemer in de buurt
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Kom langs op de Adelaarstraat 48 in Utrecht 
en volg het nieuws op www.riodebio.nl  
of facebook.  030 2723323

Biologisch, van dichtbij, vers 
en . . . bijzonder !

buurtwinkel
        food community&

Hennie werd in 1928 geboren in de 
Jan van den Doemstraat. “We konden 
kijken tot de Blauwkapelseweg, want 
de Pieter Nieuwlandstraat was nog 
niet gebouwd.”   

al 88 jaar vriendinnen 
De Jan van den Doemstraat was 
nieuwbouw toen Hennies ouders het 
huis kregen. Een half jaar na Hennies 
geboorte kregen de buren ook een 
dochtertje: Ali en Hennie zijn inmid-
dels al 88 jaar vriendinnetjes! In de 
straat waren trappenhuizen waar je 
fijn verstoppertje kon spelen en van 
de leuningen kon glijden. 

FröbelscHool
Hennie ging naar de fröbelschool in 
de Nieuwe Koekoekstraat.  
Daarachter lag een gymzaal en die 
grensde weer aan de basisschool, zo 
kon je van de ene naar de andere 
school. Ze ging naar de Openbare 
Basisschool in de Kievitstraat. Er 
waren nog geen auto’s. Spelen deden 
ze op straat: een raadspelletje zoals 
‘hoed, bril of pijp’, ‘putten’, een soort 
boompje verwisselen maar dan met 

De reis begint in het verleden. Op 
mijn elfde kreeg ik mijn eerste 
elektrische rolstoel. Ik woonde toen 
in de Antonius Matthaeuslaan. Om 
het huis in te kunnen werd er een 
oprijplaat bij de voordeur geplaatst. 
Om de bibliotheek in te kunnen 
had ik de hulp van schoolvriendjes 
nodig. In die tijd was er voor de 
entree een trap van drie treden met 
voor kinderwagens en rolstoelen 
een vrij steile oprit, bij de deur was 
er ook nog eens een hoge drempel. 
Tegenwoordig is het geen probleem 
meer om met een rolstoel de bieb in 
te komen. 

naar buiten stuiteren
Intussen woon ik al meer dan 30 
jaar op de Weerdsingel Oostzijde. 
Uiteraard is het huis toegankelijk 
voor mij, het zou wat zijn als dat niet 
zo was… Een ander huis dan dat 
van mezelf in komen is vaak lastig, 
zo niet onmogelijk. Vorig jaar ben ik 
via de achterkant een huis elders op 
de Weerdsingel binnengekomen. De 
drempel ging net. Bij het verlaten 
van het pand had ik deze drempel 
alleen niet helemaal goed ingeschat, 
waardoor ik als het ware naar buiten 
stuiterde. 

smalle stoepjes
Als ik door de wijk rijd dan doe ik 
dat het liefst op straat of op het 
fietspad, op de stoep zul je mij 
vrijwel nooit vinden. Sommige 
stoepen zijn erg smal, al dan niet 
door de aanwezigheid van fietsen. 
Bij stoepen die wel te doen zijn, is er 
het risico dat als je er af wilt er net 
een auto voor de afrit staat. Nu kun 
je wel vaak via een verkeersdrempel 
van de stoep af. Ja, je moet soms 
inventief zijn. Een voorbeeld daarvan 
is ook een plankje dat ik in de Maria 
van Reedestraat achter een invalide 
parkeerplaats tegen de stoep zag 
liggen. 

drempelHulp
De toegankelijkheid van winkels en 
horeca in de wijk is heel wisselend. 
Soms is er een vlakke entree, maar 
vaak is er wel een drempel. Sommi-
gen hebben dat met een oprijplank 
opgelost of proberen op te lossen. 
Want soms heeft een pand twee 
stoepjes, maar heeft maar een van 
beiden een opritje. De hellingbaan 
naar de entree van The Peppermill 
is erg steil, maar via het gras aan de 
voorkant kun je er prima komen. 
We eindigen de reis met een lek-
ker drankje, beste keus hiervoor is 

Griftpark1 of Badhu. Met een kleine 
drempelhulp zou het bij de nieuwe-
lingen Voer en Het Muzieklokaal ook 
moeten lukken. gjvz

Bijna mijn hele, tot nu toe 46-jarige, leven woon ik in Votulast. Eerst in 
Tuinwijk en later in de Vogelenbuurt. En al 35 jaar verplaats ik mij in een 
rolstoel door de wijk. Hoe toegankelijk is Votulast eigenlijk? In dit artikel 
neem ik u mee op reis door onze wijk. 

Het concept van Rechtstreex is een-
voudig: koop producten rechtstreeks 
in bij de boer en stel deze via afhaal-
punten direct ter beschikking aan 
de consument. Zonder tussenkomst 
van groothandelaren, supermarkten 
en andere commerciële partijen. In 
Utrecht, Eindhoven en Rotterdam 
zijn inmiddels al meerdere afhaal-
punten geopend. 

loKaal, duurzaam en transpa-
rant
De producten die door de afhaal-
punten worden verkocht moeten 
aan een aantal uitgangspunten 
voldoen. “Niet alleen moeten ze 
lokaal zijn gemaakt, ook moet 
duidelijk zijn door wie en hoe ze 
zijn geproduceerd,” vertelt Mariëlle. 
“Op deze manier stimuleer je de 
lokale economie en ondersteun je 
de kleine boeren. Tegelijk wordt het 
productieproces een stuk trans-
paranter en krijgen consumenten 
eerlijke informatie over het voedsel 
dat ze kopen.”
Duurzame productie is een ander 
belangrijk kenmerk. Mariëlle: “Het 
gaat om duurzaam voedsel dat met 
oog voor het milieu, de samenleving 
of het dierenwelzijn is geprodu-
ceerd. Je kunt bijvoorbeeld denken 
aan biologische, ecologische en bio-
dynamische producten, of producten 
van een zorgboerderij.”

balletje
De afhaalpunten hebben bewust 
een sociaal karakter en zijn ook 
bedoeld om buurtbewoners met 
elkaar en met kleinschalige boeren-
bedrijven in contact brengen. Tot 
deze ‘kleinschalige boerenbedrijven’ 
behoort ook de veehouderij B.E.E.V. 
(Bijzonder En Eerlijk Vlees), van 
Mariëlle en haar vriend.  Het bedrijf, 

dat zich richt op 
extensieve vee-
teelt van kippen 
en runderen, 
werd op een ge-
geven moment 
door Rechtstreex 
gevraagd om 
leverancier te 
worden. “Van 
daaruit is het 
balletje gaan 
rollen en kreeg 
ik de kans om 
als wijkchef een 
afhaalpunt te be-
ginnen,” vertelt 
Mariëlle. “Dat 
leek me erg leuk, 
maar dan wel op 
een locatie die ik 
kende en waar-
van ik de context 
vond passen. 
Mijn keuze viel 
al snel op Grift-
steede, waar ik 
inzetbaar ben als 
dierenverzorg-
ster bij Utrecht 
Natuurlijk.”

van boer tot buur 
Met haar boodschap van bewuste 
voeding hoopt Mariëlle zoveel 
mogelijk buurtbewoners te berei-
ken. “Het idee is de bezorgservice 
uit te breiden en op termijn ook op 
zaterdag open te gaan. Daarnaast 
wil ik mijn gezicht graag nog meer 
laten zien en andere projecten in de 
wijk opstarten, zoals het geven van 
voorlichting op scholen en het le-
veren van verantwoord voedsel aan 
restaurants en kinderdagverblijven.”
Wat is haar uiteindelijke ideaal? “Een 
eigen landwinkel, met gewassen, 
eieren, vlees en andere streekpro-
ducten van de eigen boerderij. Zo 
ver is het nog niet, maar met ‘Van 
Boer tot Buur’ kan ik toch vast mijn 
steentje bijdragen. En dat midden in 
de stad!” ik

Meer weten over Van Boer tot Buur? 
Je vindt het profiel van Mariëlle op 
www.rechtstreex.nl.

putdeksels en touwtje springen. 
Door de wijk liep ook het Zwarte  
water: “De kinderen speelden ook 
vaak op de sluisjes, op de plek waar 
nu het Majoor Bosshardtplantsoen 
is.” 

de was met de Hand
Er was geen warm stromend water 
in huis: de was werd gedaan in een 
grote pan die op het gas werd gezet. 
’s Avonds werd de pan helemaal 
ingepakt in doeken, het water was ’s 
morgens dan nog heet. De was werd 
met een borstel schoongeboend op 
een plank, en bewerkt met chloor, 
blauwsel en/of stijfsel.

naar Het badHuis
Badkamers waren er nog niet in die 
tijd. Hennie waste zich met warm 
water in de keuken. En ze ging 
naar het badhuis op het Willem van 
Noortplein. “Ja, niet iedere week, dat 
mocht niet.”

melKboer aan Huis
Er kwamen veel leveranciers aan 
huis: de bakker, de melkboer en 

de groenteboer. “En op zaterdag 
de bloemenman, Johan, en een 
visvrouw, hoe die heette weet ik niet 
meer. Op de hoek van de Jan van 
den Doemstraat was een drogisterij, 

en aan de overkant zat Albert Heijn, 
en een sigarenwinkeltje op de hoek, 
en er was een groenteboer.” Kof-
fie haalde je bij de Gruijter op het 
Willem van Noortplein (waar nu de 

DIO drogisterij zit, red.) “Dat waren 
mooie winkels,“ herinnert Hennie 
zich. “Buiten hadden ze van die ko-
peren stangen voor de ramen.” mv

Hennie vertelt...
Wie geïnteresseerd is in verse, gezonde en eerlijke producten uit de regio 
kan iedere woensdag zijn hart ophalen in het Griftpark. Onder de naam 
‘Van Boer tot Buur’ runt Mariëlle Brussaard sinds 7 oktober een afhaalpunt 
van Rechtstreex op Griftsteede. In haar ‘pop-upwinkel’ staan streekpro-
ducten centraal.

over de drempel in votulast

recHtstreeks van de 
boer naar Het griftpark    

Brinkers nam in 1975 de winkel van 
de heer Gerritsen in de Koekoek-
straat over en bouwde de winkel uit 
tot een gerenommeerd adres voor 
huisstofferingen. Eenmaal op pensi-
oengerechtigde leeftijd had Brinkers 
(67) uiteraard zijn winkel het liefst 
aan iemand overgedragen, maar dat 
lukte niet. “Het is de laatste jaren 
erg moeilijk om een winkel open 
te houden. Vroeger liepen de zaken 
zo goed dat ik meerdere mensen 
in dienst had. De afgelopen tijd viel 
er weinig te verdienen en stond ik 
alleen in de winkel. Ik hield genoeg 
over voor mezelf, maar de verdien-
sten zijn eigenlijk te laag om alle 
vaste lasten te dragen.”

vertrouwen
Brinkers heeft een eigen visie op 
de wijze waarop hij klanten hielp 
en die visie werd gewaardeerd. “Als 
een klant hier binnenkwam, had hij 
meteen met de eigenaar en al mijn 

betrokkenheid te maken. Ik hielp de 
mensen graag aan een goed advies 
en vond het mooi als zich dat dan 
terugbetaalde in vertrouwen. Dat 
voelen en waarderen mensen. Ze 
voelden ook dat ik het gênant vond 
als er een keer iets misging. Dat 
vertrouwen ging soms zo ver dat 
mensen die niet konden kiezen uit 
verschillende stalen zeiden: “Meneer 
Brinkers, u moet maar zeggen wat er 
op moet.” 

geen Finale opruiming
Die visie blijkt ook uit de keuze om 
geen finale opruiming van de win-

Peter Brinkers, al veertig jaar ver-
koper van vloerbedekking en gor-
dijnen, heeft met ingang van dit 
jaar zijn zaak in de Koekoekstraat 
gesloten. Hiermee komt een einde 
aan een winkel waar buurtgenoten 
zestig jaar terecht konden voor ta-
pijten, zonweringen, gordijnen én 
een vakkundige mening daarover. 
Met het verdwijnen van Brinkers 
Tapijten verdwijnt één van de laat-
ste winkels uit de Koekoekstraat. 

brinkers tapiJten stopt 

Hoe was Het vroeger in de wiJk? in 2016 laten we in 
deze rubriek verscHillende decennia langskomen. 
een wiJkbewoner vertelt. dit keer: Hennie vertelt 
over de Jaren 30.

kelvoorraad te houden. “Ik heb altijd 
gewerkt op basis van goed advies. Als 
ik na een adviestraject dan de vraag 
kreeg of er niet een paar tientjes van 
de prijs afkonden, ging wat mij betreft 
de hele koop niet door. Ik gun men-
sen goede kwaliteit en dan moet men 
mij mijn verdiensten gunnen. Als ik nu 
uitverkoop zou houden, dan gaat dat 
tegen mijn jarenlange werkwijze in.”

eigen Keuze
Brinkers ziet de sluiting niet als een 
verdrietige gebeurtenis. “Het is jam-
mer dat het ophoudt, maar ik ben blij 
dat ik uiteindelijk zelf de keuze maak-

 Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg 

030 238 00 38
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te om te stoppen en niet een ander. 
Het geeft ruimte om leuke dingen te 
doen: ik hoop vaker naar Zweden te 
kunnen reizen om mijn dochter en 
kleindochter te kunnen zien.”

brinKers tapijten gaat door
De winkel verdwijnt uit de Koe-
koekstraat, maar blijft wel bestaan. 
“Ricardo van Deudekom, waar ik al 
vijftien jaar mee samenwerk, neemt 
het werk over: het advies en de 
service. Hij werkt helemaal online, 
en zo blijft mijn bedrijfsnaam toch 
bestaan:  www.brinkerstapijten.nl.”
nvdh
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guusjes - Lazy Sunday Afternoon - elke tweede zondag van de maand, live muziek vanaf 15.00
caFe de donder - Overdonderd - elke laatste zondag van de maand live muziek vanaf 16.00
caFe averecHts Zondagmiddag Mini Festival, elke derde zondag van de maand 14.30-18.00,  
                           3 singer-songwriters



votulastladder

 

Oproep: vrijwilligers gezocht!
Vanaf april zullen er in de Joseph-
kerk op zondag geen rooms-katho-
lieke vieringen meer zijn. 
Op langere termijn zal de Joseph-
kerk zeer waarschijnlijk worden 
verkocht, tot die tijd willen we graag 
de kerk blijven onderhouden en 
‘open houden’. Voor bijvoorbeeld 
concerten, eenvoudige vieringen 
door de week, Open Kerk in de 
zomermaanden, etc. Om dit te 
kunnen realiseren zijn er mensen 
nodig. Vrijwilligers die gastvrouw of 
gastheer willen zijn als de kerk open 
is, mensen die willen helpen met de 
tuin, of met eenvoudige klusjes in de 
kerk. U hoeft hiervoor niet katholiek 
te zijn. Wilt u meer informatie of zich 
opgeven dan kunt u zich wenden 
tot: Dick v.d.Horst  (f.vd.horst@hc-
cnet.nl) tel.: 0302716293 of Rogér 
van Dijk (rajvandijk@kpnmail.nl).

Ontmoeting Troost   
Muziek Cultuur Gezelligheid
Café TrösT - zondag 27 maart 2016 - 
vanaf 15:00 uur tot 17:30 uur - Café 
Averechts, Lijsterstraat 49.
In Café TrösT komen mensen bij 
elkaar die een dierbare hebben 
verloren. Het is een warme plek in 
Utrecht waar je in een café-achtige 
sfeer kunt luisteren naar live mu-
ziek, je verhaal kunt doen en door 
ervaringen uit te wisselen wat lichter 
naar huis gaat.  
     De volgende cafés: 24 apr, 29 
mei, 26 juni, 31 juli, 28 aug, 25 sept, 
30 okt, 27 nov, 18 dec.
Na afloop mee-eten in Averechts? 
Dat kan ! Voor €11,50 p.p. Reserveer 
via: reserveren@averechts.nl info: 
info@trost.nl of telefonisch: Moniek 
Jansen 06 10369371
website: www.trost.nl, facebook: 
www.facebook.com/trost.activiteiten

Peulvruchtenproeverij in Rio de 
Bio
Kom proeven hoe lekker kikkererw-
ten, linzen en kapucijners kunnen 
zijn. Leden van de community 
vertellen over de voedingswaarde 
van peulvruchten en hoe je ze kunt 
klaarmaken. Peulvruchtenproeverij 
op zaterdag 6 februari tussen 11.30 
en 14.00 uur in Rio de Bio, biolo-
gische winkel en foodcommunity, 
Adelaarstraat 48. 

In de ladder staan wijkactivi-
teiten die in februari en maart 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt eind maart. Or-
ganiseert u in april of mei een 
buurtactiviteit? Laat het ons vóór 
2 maart weten, dan nemen we 
een aankondiging op in de vol-
gende agenda. Of plaats uw be-
richt zelf rechtstreeks op het prik-
bord van www.votulastkrant.nl We 
zijn ook te vinden op Facebook:  
www.facebook.com/Votulastkrant

muziek proeven aan de bemuurde weerd   

marktplaats in de wiJk

Een dun laagje stof op de bar verraadt de recente 
verbouwing, personeel zoekt zijn weg achter de bar, 
er wordt nog gezocht naar de beste plek om de taart 
te bewaren, maar het is officieel geopend: Het Mu-
zieklokaal aan de Bemuurde Weerd. 

Op het eerste gezicht lijkt het een modern, normaal 
café. Strakke inrichting, veel licht en een bijzondere 
houten bar bepalen de ruimte. Maar als je je oren 
spitst snap je het verschil: hier geen ruige beats uit 
de boxen, maar alleen klassieke muziek. Bedoeld 
om “klassieke muziek naar de mensen te brengen, 
in plaats van de mensen naar het concertgebouw,” 
aldus Talitha Verheij, die dit ‘eerste klassieke proeflo-
kaal waar klassieke muziek centraal staat’ samen met 
Sanne van Buuren oprichtte. 

eten met een verzoeKnummer 
Op de kaart van Het Muzieklokaal vind je naast drank-
jes en eenvoudige gerechten ook cd’s. Alle muziek die 
je er kunt luisteren staat er opgesomd, zodat je een 
verzoeknummer kunt indienen. Bevalt het je? Dan kun 
je de cd hier ook meteen kopen. De collectie cd’s wis-
selt regelmatig.

crowdFunding
De opstart van Het Muzieklokaal ging via een bij-
zondere weg. Door middel van crowdfunding werd 
het investeringskapitaal bijeengebracht. Mensen die 
geloofden in het idee konden een bijdrage doen om 
het plan te verwezenlijken. De campagne liep zo goed 
dat er meer dan het doelbedrag werd opgehaald. De 
zoektocht naar een locatie kon beginnen.  

bemuurde weerd
Talitha: “Met een horecamakelaar bezochten we 
meerdere plekken. We wilden niet tussen de winkels 
omdat we een ander publiek zochten en de panden 
die we zagen waren te afgeragd of te duur. Na een 
aantal panden werden we gebeld dat dit pand aan de 
Bemuurde Weerd een optie zou kunnen zijn. Het pand 
is van Sophie’s Kunstprojecten en via een ambtenaar 
van de gemeente was dit weer aan ons getipt. We zijn 
gaan kijken en waren direct enthousiast!”

marktplaats.nl; wie kent het niet? sinds 1999 zijn er dagelijks 1.3  
miljoen mensen actief op de grootste advertentiesite van nederland. 
er worden gemiddeld 350.000 nieuwe advertenties per dag geplaatst. 
ook onze mede-votulastbewoners zijn actief op het platform. wat 
verkopen zij zoal of waarnaar zijn zij op zoek? in deze serie zoeken 
we contact met verkopers van opmerkelijke goederen. 

Rondsurfend op Marktplaats in 
postcodegebied 3514 kwamen er 
verschillende grappige of bijzon-
dere items langs. Zo ook een krat 
met ruim 75 kwartetspellen, aange-
boden door ene ‘Chez le Chauve’. 
Hoe kom je nu aan zoveel kwartet-
spellen? Wat heb je ermee gedaan, 
en waarom wil je er vanaf? Ik ben 
nieuwsgierig, zoek contact en maak 
een afspraak met Chez Le Chauve, 
dat ‘bij de kale’ betekent.

 
Kwartetten vanaF 1960
In een tot de nok toe gevulde ga-
ragebox, achter een stapel met 50 
ouderwetse textielbakken en onder 
een set met slangenleer overtrok-
ken loungebankjes uit een sexclub, 

staat de krat met de spellen. Er 
zitten veel bijzondere spellen bij, 
zoals een hele serie Stedenkwartet-
ten, de Berend Boudewijn Kwis-
kwartet, een Snip Snap-kwartet en 
verschillende dieren-, planten- en 
bloemenkwartetten. 

verzamelaar in Hart en nieren
De aanbieder koopt en verkoopt 
spullen in binnen- en buitenland. 
Huisraad, meubels en industriële 
goederen. Deze kwartetten zijn dus 
niet langzaam met veel aandacht 
verzameld maar gewoon als com-
pleet krat op een vrijmarkt gekocht. 
Mogelijk zou zijn aanstaande 
schoonzoon, een succesvolle bord-
spellenontwerper, er iets mee kun-

colofon

Er was nog geen horecavergunning maar omdat de 
gemeente in de omgevingsplannen had opgenomen 
dat zij graag in dit gebied horeca wilde, durfden Sanne 
en Talitha de stap aan. De vergunning werd verleend 
en de grote verbouwing kon beginnen. Samen met 
interieurbouwer Lennard Eijkman werd vervolgens de 
inrichting bepaald. 

twee passies
In Het Muzieklokaal komen twee passies van Talitha 
en Sanne samen: horeca en klassieke muziek. Talitha: 
“Sanne is degene met de horeca-ervaring, mijn passie 
is de klassieke muziek. Met de opening van ons proef-
lokaal maak ik nu kennis met de horeca. Nieuw, maar 
heel leuk.” 

Sanne: “Na de opstartfase, zullen 
Talitha en ik ons veel meer gaan 
bezighouden met de program-
mering en minder met de bar. Nu 
al speelt er op donderdagavond 
iedere week een student van het 
conservatorium live bij ons en op 
zondag een gekozen musicus.” 
Sanne: „Ik hoop dat we een gemixt 
publiek krijgen: zij die komen ken-
nismaken met klassieke muziek 
en zij die dit al kennen en het 
leuk vinden om het in proeflokaal-
setting te beleven.” gm
 

KOPIJ
Nummer 2 van 2016 verschijnt eind maart 2016.
Deadline voor het indienen van ideeën of activitei-
ten is 2 maart.
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nen. Maar er gaat verhuisd  worden 
en dus moet er flink geruimd wor-
den. En daarom staan de ‘ongeveer 
75 kwartetspellen’ te koop. ldr
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