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HET NIEUWE INZAMELEN = ZELF WEGBRENGEN? 

TE GAST IN VOTULAST 

De gemeente heeft haar plannen 
gewijzigd omdat ze tot de conclusie 
kwam dat grote delen van de wijk 
niet geschikt zijn voor Het Nieuwe 
Inzamelen. Projectleider Ridvan El-
maci: “De wijk heeft veel woningen 
zonder achterom, we zien daar af 
van het uitdelen van kliko’s en het 
aan de deur ophalen van afval. Wij 
vragen of mensen hun afval naar 
een inzamelpunt bij hen in de buurt 
willen brengen. Op verzoek van 
bewoners breiden we de bestaande 
inzamelpunten uit met bakken voor 
papier en plastic en verder komen 
er door de hele wijk ondergrondse 
containers voor restafval.”

ZELF WEGBRENGEN 
Die plannen schieten sommige 
buurtbewoners in het verkeerde 
keelgat. Eén daarvan is René Peters, 
bewoner van de Vogelenbuurt. “Ik 
ben bang dat veel buurtgenoten 
niet inzien wat deze nieuwe plan-
nen inhouden. De reinigingsdienst 
brengt haar serviceniveau enorm 
omlaag. Iedereen moet zelf zijn 

Op de eerste verdieping van haar 
huis heeft Cocky Barendregt Bed & 
Breakfast ‘La Loggia’. Zelf vindt ze 
het overigens meer een logement. 
“De naam verwijst naar het over-
kapte balkon dat zich aan de ach-
terkant van het logement bevindt. 
Op dit balkon kun je heerlijk zitten 
en heb je een prachtig uitzicht op 
de diepe tuin. Vroeger stond er een 
boomgaard, enkele fruitbomen 
staan er nog.” 

WAARDERING
“Een paar jaar geleden besloot ik de 
eerste verdieping als logement in te 
richten. In twee jaar  heb ik groten-
deels zelf de verdieping verbouwd 
en modern en nostalgisch ingericht. 
Mensen kiezen heel bewust voor La 
Loggia omdat ze het mooi vinden. 
En natuurlijk vanwege de ligging. We 
zitten vlakbij het centrum, er zitten 
leuke restaurantjes en café’s in de 
buurt en de supermarkt is vlakbij.”

Trots laat Cocky een sticker zien van 
booking.com, de site waarop ze 
haar logement te huur aanbiedt. Er 
staat een 9,4 op. Het is de waarde-
ring die logees hebben toegekend 
aan dit verblijf.

UTRECHT ALS UITVALSBASIS
Cocky verhuurt La Loggia het hele 
jaar door. Ze is tevreden over de 
aanloop. “Ik krijg eigenlijk alleen 
maar toeristen uit het buitenland 
en van hen hoor ik dat ze bewust 
gekozen hebben voor Utrecht. 
Naast een bezoek aan de stad 
gebruiken ze Utrecht ook als 
uitvalsbasis voor een bezoek aan 
Amsterdam.”
 

AL DIE NATIONALITEITEN
Met booking.com mikt Cocky op toe-
risten die maximaal een paar dagen 
in La Loggia verblijven. Er zit geen 
keuken op de verdieping waardoor 
mensen er niet zelf kunnen koken. 
Ook serveert ze 
geen ontbijt; daar 
heeft ze ook geen 
tijd voor, ze werkt 
gewoon overdag. 
“De gasten hebben 
een eigen voordeur 
naar de eerste ver-
dieping waardoor 
ze kunnen doen en 
laten wat ze willen. 
Ik heb vrijwel alleen 
goede ervaringen 
met mijn gasten. Het 

is uiteindelijk nog best veel werk 
een logement aan huis, maar het is 
zo leuk om al die nationaliteiten te 
ontmoeten, ik ben blij dat ik er ooit 
mee begonnen ben.” hjb

afval gaan wegbrengen, want er 
zal geen vuilnisauto meer door de 
straat rijden, behalve die voor het 
GFT. En overal in de wijk komen 
afvalcontainers. Juist op die paar 
plekken waar nu een klein beetje 
groen is of waar kinderen kunnen 
spelen. Terwijl ik niet zie welk pro-
bleem de gemeente nu eigenlijk wil 
oplossen: niemand had problemen 
met de huidige inzamelwijze.”
 
BEZWAAR
Peters tekent bezwaar aan tegen 
het besluit en roept zijn buurt-

“We ontvangen ook 
veel positieve reacties 
vanuit Tuinwijk en 
Vogelenbuurt. En we 
doen ons best om de on-
dergrondse containers 
zo goed mogelijk in te 
passen.”

genoten op om dit ook te doen. 
“Begrijp me goed: ik ben voor 
verantwoord afval inzamelen. 
Maar als de gemeente geen aparte 
ophaalrondes maakt voor papier 
en plastic en bewoners vraagt om 
het afval zelf weg te brengen, is de 
kans groot dat mensen al hun afval 
in de dichterbij gelegen restaf-
valcontainer stoppen. Dan werkt 
het systeem dus niet, terwijl je de 
wijk wel volzet met containers. De 
enige gevolgen zijn de achteruit-
gang in de dienstverlening van de 
gemeente die ten koste gaat van 

oude of minder mobiele mensen 
én minder ruimte op straat.”

MEEDENKEN
Elmaci  is het daar niet mee eens: 
“We ontvangen ook veel positieve 
reacties vanuit Tuinwijk en Voge-
lenbuurt. En we doen ons best om 
de ondergrondse containers zo 
goed mogelijk in te passen.” Ook 
Elmaci vraagt bewoners om mee te 
denken. “Woningen met achterom 
krijgen wél kliko’s en die worden 
wél aan de straat opgehaald. In 
sommige straten zonder achterom, 

zoals de Van Walenborchstraat, 
hebben bewoners aangegeven 
ook een kliko te willen. Dat moet 
kunnen. Als bewoners meer goede 
ideeën hebben, nodig ik ze uit om 
die door te geven.” nvdh

Projectleider Het Nieuwe Inzame-
len Ridvan Elmaci:  
r.elmaci@utrecht.nl
Bewoners die gezamenlijk bezwaar 
willen maken, kunnen contact  
opnemen met René Peters via:  
rene@renepeters.nl

Afgelopen voorjaar kondigde de gemeente aan dat in grote delen 
van onze wijk Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd wordt. In de vorige 
Votulastkrant berichtten we daar al over. Voortaan zou de gemeente 
niet alleen GFT-afval maar ook plastic, blik, pakken (PBP) en pa-
pier voor de deur komen ophalen. Alleen het restafval zouden de 
bewoners dan zelf naar nieuw te plaatsen ondergrondse containers 
moeten brengen. 
     Nu blijken de plannen gewijzigd. De meeste bewoners in de Voge-
lenbuurt en Tuinwijk zullen geen kliko’s krijgen voor papier en PBP 
en dienen dit afval dus ook zelf weg te brengen naar een inzamel-
punt. Alleen GFT-afval zal daar nog aan de deur worden opgehaald. 

Utrecht trekt toeristen uit de hele wereld. Ook in Votulast strijken ze neer. Onze 
wijk telt verschillende Bed & Breakfasts; van luxe appartementen tot kamers drie 
hoog achter. Dit keer: ‘La Loggia’ aan de Willem van Noortstraat.
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Uw aannemer in de buurt
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Dirk Wellerdieck, Chris en Henk 
Baars leerden elkaar kennen op 
de Lagenoord rond 1925. Samen 
vormden zij de Welba: ‘Voor al uw 
groenten, aardappelen en fruit’.  Dirk 
begon met het ‘venten’ van groen-
ten vanuit de handkar. Enige tijd la-
ter had hij een hondenkar en uitein-
delijk zijn eerste, felbegeerde paard 
en wagen. De broertjes Baars, twee 
uit een gezin van acht, waren jonger 
dan Dirk maar zeker zo ambitieus. 
Na een aantal jaren voor Dirk gevent 
te hebben werden zij drieën uitein-
delijk compagnons. In 1954 werd de 
eerste Welba winkel geopend op de 
Amsterdamsestraatweg. Datzelfde 
jaar openden ook de vestigingen op 
de Lessepstraat en de Willem van 
Noortstraat. Ton en Elza, kinderen 
van Chris Baars en zijn vrouw Eef, 
vertellen over hun jeugd. 

Een beetje gelukkiger worden, wie 
wil dat nou niet?  Ik ben voor de 
Votulastkrant met mijn kinderen 
op een geluksqueeste. Het is geen 
onaardig weer en het ruikt buiten 
heerlijk naar gemaaid gras. Kon-
den we maar naar het Griftpark, of 
hangen op het Willem van Abcoude-
plein. De geluksbrengers krijgen het 
moeilijk met ons. In het buurtcen-
trum is het rustig. Wij zijn blijkbaar 
niet de enigen die liever het geluk 
buiten zoeken deze zondag. De 
Shiatzu-massage sla ik over. Ik pak 
een schoteltje Antilliaanse hapjes 
van de tachtigjarige (afwezige) mijn-
heer Olario van tafel. “Kip aan bot!” 
Dochter kluift. Kijk, hier worden we 
al ietsje gelukkiger van.

SNEEUWBOLBOEDDHA´S
In de hal staat een hele grote 
knutseltafel vól materiaal, voorals-
nog zónder knutselaars.  Knutselen 
zonder het gebruikelijke gevecht om 
schaar, lijm en aandacht, hoera! Wel 
met Lindy, die gelukkig wordt van 
knutselen met kinderen. We maken 
onder andere een sneeuwbolboed-
dha: plak een klein Boeddhabeeldje 
op de binnenkant van een jam-
potdeksel en schroef dat op een 
potje gevuld met water en glitter. 
De sneeuw als metafoor voor onze 
gedachten, zoals te lezen is in de bij-
behorende les van het Humanistisch 
Vormingsonderwijs: ‘Wat doe jij als 
jij drukte in je hoofd voelt? Heb jij 
dan ook wel eens zin om stil te gaan 
zitten, net zolang tot alle gedachten 
van binnen tot rust zijn gekomen, 
precies zoals de sneeuw van de 
sneeuwbol die neer is gedwarreld?’  

WAT IS GELUK?
Suzette van IJssel geeft een work-
shop ‘Filosoferen met kinderen’. “Er 
zijn weinig dingen waar ik zo geluk-
kig van kan worden als van wijsheid. 
En als ik dan iets van die wijsheid 
met anderen kan delen dan is dat 
dubbel geluk.” Aan de hand van 
een getrokken vraag op een kaartje 
praten we met elkaar over geluk. 
Kun je verdriet uitzetten? En kan 
een zwerver gelukkiger zijn dan een 
rijke zakenman? Zoon vindt het fijn. 
Dochter wil niets zeggen: van praten 
in een kring met onbekende men-
sen wordt ze duidelijk niet gelukkig. 
De meditatiekussens zijn echter leuk 
om overheen te rollen en om mee 
te knuffelen. 

ZITTEN, ADEMEN EN BEWEGEN
Dochter en zoon zijn blijkbaar niet 
klaar met de meditatiekussens en 
willen per se mee naar de Mind-
fulness en yoga van Arnica Bosma 
en Marc Rietveld: ‘Gelukkig mag je 
zitten, ademen en bewegen!’  “Als 
je echt in contact bent met het hier 
en nu, als je het leven kan ervaren 
en leven zoals het komt, dan is dat 
geluk.” Dit is voor mij nu een extra 
goede oefening....
Tip: laat drukke kinderen thuis en 
trek geen knellende spijkerbroek 
aan als je wilt ontspannen.
Al met al gaan we toch een tikje 
gelukkiger naar buiten. fk

WWW.GELUKSROUTE030.NL 
WWW.ZININUTRECHT.NU 
WWW.HVO.NL

GEEN GROENTEBOER MAAR EEN 
ECHTE ONDERNEMER
Opgegroeid in de crisisjaren nam 
vader Baars zich voor nooit meer 
arm te zijn. Werkdagen van vijf uur 
’s morgens tot tien uur ’s avonds 
waren geen uitzondering en dat zes 
dagen in de week. Tot ver in de jaren 
80 werkte Chris wel 100 uur per 
week en investeerde hij iedere gul-
den in het bedrijf. Moeder bestierde 
het gezin en alleen tussen 12:00 en 
13:00 uur, als de winkels dicht wa-
ren, was vader even thuis. De zaken 
gingen goed en moeder was dolblij 
toen zij het wasbord en de teil kon 
inruilen voor een echte wasmachine. 
De kwaliteiten van Chris als zaken-
man zorgden er eveneens voor dat 
de familie Baars een van de eerste 
auto’s in de straat had. Alleen op 
zondag was er tijd voor het gezin. 

WELBA: VEEL VOOR WEINIG EN PER-
FECTE SERVICE
In 1954 opende de Welba achter 
elkaar drie winkels. Dit was ook het 
moment dat er ‘vrouwelijk personeel’ 
werd aangenomen. De winkels waren 
zo populair dat er regelmatig vijf win-
kelmeisjes, één kassière en één van 
de Welba’s in de zaak stonden. Een 
van de principes van de heren Baars 
en Wellerdieck was dat de klanten 
goede kwaliteit voor een zo laag 
mogelijke prijs moesten hebben. Als 
het voor een dubbeltje kon, werd er 
geen 12 cent gevraagd. Ook zag Chris 
altijd de waarde van een product. 
Ook kleine, of kromme komkommers 
wist hij te verkopen. De service van 
de Welba was eveneens bijzonder. 
Ging je na een week terug met een 
sinaasappel waar een plekje op zat, 
dan kreeg je gewoon een nieuwe.
In 1991 zijn de Welba winkels, die 
inmiddels overgenomen waren door 
iemand buiten de familie, gesloten. 
Eind van het familiebedrijf. ldr

VERTELLENTON 
& ELZA

 Geluksbrengers en geluksplukkers. Op 28 en 29 mei waren ze - in het ka-
der van de Geluksroute - in  Buurtcentrum De Leeuw te vinden om elkaar 
te ontmoeten. Organisator van de activiteiten in De Leeuw was Stichting 
Zin in Utrecht, Centrum voor levensvragen. De Votulastkrant was er ook, en 
probeerde wat geluk te plukken.

PLUK GELUK    

Als voorzitter van de Stichting 
Beheer Griftpark was Fred vanaf 
2000 nauw betrokken bij het reilen 
en zeilen van het Griftpark. Nadat 
deze stichting zichzelf in 2005 in de 
pauzestand had gezet, werd hem 
gevraagd wat voor afscheidscadeau 
hij wilde. Lang hoefde hij hier niet 
over na te denken: “Ik ben in Japan 
geweest en heb daar genoten van 
de jaarlijkse nationale picknickdag. 
Een prachtig initiatief, dat je heel 
goed in Nederland zou kunnen 
importeren. Dus waarom niet klein 
beginnen met een picknickdag in 
ons eigen Griftpark? Met poëzie 
natuurlijk, want ik ben tenslotte 
dichter.” 

TWAALF JAAR
Zo werd een traditie geboren. De 
eerste editie van het festival haakte 
aan op de landelijke ‘Dag van het 
Park’ en was direct een succes. 
Zozeer zelfs dat Griftparkcoördinator 

Een bekend buurtfeest is het Plein-
feest op het Willem van Abcoude-
plein, dat sinds 2008 jaarlijks geor-
ganiseerd wordt. Richard Nijhoff, die 
vanaf het begin in het organiserend 
comité zit, vertelt dat het ooit begon 
met een bijeenkomst in Buurtcen-
trum de Leeuw. Het idee was dat er 
meer georganiseerd moest worden 
voor de buurt. “In 2007 waren er 
veel minder kleine kinderen. Het 
Willem van Abcoudeplein was nog 
niet het leuke plein waar iedereen 
speelt. Begin 2000 was het een plek 
waar spuiten werden gevonden in 
de bosjes.” 

PLEINFEEST
Wat begon als een buurtfeest voor 
vier straten rond het plein is uitge-
groeid tot een echt buurtfeest: “We 
zijn steeds breder gaan flyeren, ons 
verspreidingsgebied is nu tussen de 
Melis Stokestraat en de Kardinaal de 
Jongweg en de Antonius Matthaeus-
laan tot de Talmalaan.”
Het subsidiegeld wordt besteed 
aan huur van materialen als tenten, 
banken en tafels. Nu het feest groter 
wordt moet er ook een vergun-
ning aangevraagd worden en een 
verzekering geregeld, daar gaat ook 
een deel van het geld aan op. En er 
wordt natuurlijk geld uitgegeven aan 
allerlei leuke dingen, zoals spring-
kussens, een kookbus of een klim-
muur. De lokale middenstand draagt 
ook altijd bij: de snackbar levert 

bijvoorbeeld friet en ijsjes. Nijhoff 
geeft aan dat hij het belangrijk vindt 
dat de activiteiten in de middag voor 
iedereen gratis zijn. Voor de drankjes 
en de barbecue ’s avonds moeten de 
feestgangers betalen.

BUURTGEVOEL
“De verbinding die zo’n feest met 
zich meebrengt is leuk. Iedereen is 
welkom; de senioren van Vitae Veste 
ontfermen zich bijvoorbeeld over het 
sjoelen.” Ook 
’s avonds is er 
genoeg te doen. 
Er speelt elk jaar 
een band en er 
is een DJ. “Dat is 
al jaren dezelfde, 
hij woonde in 
de Gijsbrecht 
van Walenbor-
chstraat en is al 
tijden geleden 
verhuisd, maar 
voor het plein-
feest komt hij 
elk jaar weer 
draaien.” 

STAATSLIEDEN 
GOT TALENT
Inmiddels zijn 
de voorberei-
dingen met de 
pleinfeestcom-
missie weer in 
volle gang.  

“Het is altijd weer hard werken, maar 
omdat we het nu vaker hebben ge-
daan wordt het meer routine, je weet 
welke zaken je nodig hebt van welke 
leveranciers en er is elk jaar geluk-
kig een actieve commissie die alles 
voorbereidt,” aldus Nijhoff.
Zaterdag 17 september is het dus 
weer zover! En nu weer met wat 
nieuws: de finale van STAGOTA: 
Staatslieden Got Talent. De Brede 
School Staatslieden organiseert nu 
voorrondes, en tijdens het Pleinfeest 
is de grote finale. mv

Meer informatie:  
www.proefhetplein.nl
www.bredeschoolutrecht.nl/ 
staatslieden/staatslieden-got-talent/

Wim Horst vroeg of Park Picknick Po-
ezie het volgende jaar niet opnieuw 
kon worden gehouden. “Inmiddels 
zijn we twaalf jaar verder en ieder jaar 
organiseren Wim en ik een nieuwe 
editie,” vertelt Fred. “Het is nog steeds 
ontzettend leuk om te doen.”
 
POËZIEZOEKTOCHT 
Op het festival dragen verschillende 
dichters voor uit eigen werk, afgewis-
seld met live muziekoptredens. De 
insteek is ieder jaar anders. “We heb-
ben bijvoorbeeld een keer de jeugd 
opgezocht en poëzie gecombineerd 
met rapmuziek. Ook hebben we eens 
bekende Utrechters uitgenodigd om 
hun eigen favoriete gedicht voor te 
komen lezen. Verder is er bijvoor-
beeld een poëziezoektocht door het 
park aangebracht – iets meer dan 
twintig gedichten zijn te vinden bij 
evenzovele markante plekken in het 
park – en stond één van de edities in 
het teken van Roze Zaterdag.”

ROZE DICHTERS
Ook dit jaar treden ‘roze’ dichters 
op de voorgrond.  Dit heeft alles te 
maken met het slotakkoord van het 
Midzomergrachtfestival, dat tegelij-
kertijd met het Park Picknick Poëzie 
in het Griftpark wordt georganiseerd. 
Dit festival staat in het teken van 
seksuele- en genderdiversiteit en 
viert dit jaar zijn twintigjarig jubi-
leum. Onder het motto Gelijk over- 
steken is er daarom een poëtisch 
cross over-programma opgezet. Vijf 
dichters zullen na hun optreden op 
Park Picknick Poëzie de oversteek 
maken naar het festivalterrein om 
daar op te treden in de Theater 
Truck. 

GRATIS
Aan deze editie van Park Picknick 
Poëzie werken acht verschillende 
dichters mee: Maarten Das, Jan van 
der Haar, Ingmar Heytze, Teunis 
Hol, Eric Jansen, Jolanda Loof, Leo 
Mesman en Nico Weber. Nederfolk-
groep PEKEL neemt de muziek voor 
zijn rekening. En de toegang? Die is 
gratis. ik

Op 26 juni vindt in het Griftpark het evenement Park Picknick Poëzie 
plaats. Bezoekers van dit jaarlijkse festijn kunnen genieten van een uit-
gebreid cultureel programma vol poëzie en muziek. Wie zijn de drijvende 
krachten achter dit inspirerende poëziefestival? De Votulastkrant sprak 
met Fred Penninga, die dit evenement al voor de twaalfde achtereenvol-
gende keer organiseert en presenteert.

PARK PICKNICK POËZIE  

SPRINGKUSSENS EN 
SUIKERSPINNEN

HOE WAS HET VROEGER IN DE WIJK? IN 2016 LATEN 
WE IN DEZE RUBRIEK VERSCHILLENDE DECENNIA 
LANGSKOMEN. WIJKBEWONERS VERTELLEN. DIT 
KEER: TON EN ELZA VERTELLEN OVER DE JAREN 60

 Nel van Ratingen | Petra Branderhorst |Annemieke Zwanenburg 
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Niets zo leuk als een buurtfeest voor het echte buurtgevoel. Wil je zo-
iets organiseren dan kun je een bijdrage aanvragen uit het Initiatieven-
fonds. In Votulast waren er vorig jaar 14 aanvragen voor de organisatie 
van een straatfeest, weet Martin Rosendaal van het wijkbureau te vertel-
len. Meestal is de bijdrage het standaardbedrag van 250 euro, maar als er 
een feest wordt georganiseerd voor meerdere straten kan de bijdrage ook 
hoger zijn.

Ook dit jaar is het Griftpark weer een geliefde lokatie voor foodfestivals. Afgelopen Pinksterweekend waren de  
foodtrucks van ‘Trek’ te bewonderen. Van 2-4 september ligt de nadruk op drankjes bij het festival ‘Dorst’.

PARK – PICKNICK – POËZIE

Ik spreid ons kleurrijk picknickkleed
van soepele gespreksstof
met de zo duidelijke
denkpatronen

de mand is tot de rand
gevuld met zoete broodjes
– die vooral ik lekker vind –
en harde noten; ja, die ook

daar bovenuit ijldunne
voelsprieten van de
vers geknipte bieslook
wuivend met de wind

gulzig drink ik grote glazen
koel, helder spraakwater
en tussen jou en mij

is alles koek en ei

Fred Penninga

Raphael, ik hou van je



VOTULASTLADDER

 

Ontmoeting Troost Muziek Cultuur 
Gezelligheid
Café TrösT zondag 26 juni 2016 - 
Café Averechts Lijsterstraat 49.
Open vanaf 15:00 uur tot 17:30 uur.
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 cafe’s:  31 juli, 28 aug, 
25 sept, 30 okt, 27 nov, 18 dec 2016
Info: via email info@trost.nl of tel. 
Moniek Jansen 06 10369371
www.trost.nl

Proef! Welke vrijwilligersklus 
smaakt naar meer?
Twijfel je of vrijwilligerswerk bij jou 
past? Of zie je zóveel functies die 
je leuk lijken dat je niet weet welke 
je moet kiezen? Via ‘Proef’ kun je 
deze zomer vrijblijvend een keertje 
meedraaien bij verschillende orga-
nisaties, om sfeer te proeven. Bevalt 
het je? Dan kun je er vaker aan de 
slag. Zo niet, dan zoek je gewoon 
nog even door. Inspiratie vind je 
in de Proef!-kalender: filter bijv. op 
doelgroep of type activiteit.
Via Google maps view, kun je bekij-
ken welke klussen er in jouw eigen 
buurt te doen zijn.
Of maak eerst een vrijwilligerstest en 
gebruik de uitslag bij je keuze!
Meer info op:  
www.vcutrecht.nl/proef

De Telefonische Hulpdienst 
Utrecht zoekt vrijwilligers
Bied jij een luisterend oor?
Iedereen heeft zijn eigen verhaal: 
over eenzaamheid, ruzie met de 
buren, zorgen om een familielid, 
ziekte, zelfmoordgedachten of psy-
chische problemen. De Telefonische 
Hulpdienst Utrecht zoekt vrijwil-
ligers die naar die verhalen willen 
luisteren, die willen meedenken en 
de ander een hart onder de riem 
willen steken. Interesse? Meld je aan 
via bureau@thd-utrecht.nl, telefoon 
030-294 37 38, of via het aanmel-
dingsformulier op de website  
(onder ‘Ik wil meedoen’). 
www.thd-utrecht.nl

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in juli, augustus en september 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt eind september. 
Organiseert u in oktober of novem-
ber een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 31 augustus 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

BEROEMD DOOR PLANT TEGEN ROZE WAND     

MARKTPLAATS IN DE WIJK

Op een dag langs een roze muur fietsen met een 
plant ervoor en een idee is geboren. Lotte van Baal-
en werkt als pedagoog bij verschillende instanties 
in de buurt, maar timmert daarnaast ook hard aan 
de weg in de kunstwereld. Met haar Instagrampa-
gina @PlantsOnPink kreeg ze afgelopen jaar binnen 
no time duizenden volgers. Dat bleef niet onopge-
merkt; onlangs werd ze uitgenodigd voor de New 
York Design Week. 

Lotte’s carrière is er duidelijk een van ‘het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan’. Met beeldend kunstenaars als 
ouders, was het Lotte duidelijk dat ze dát vooral niet 
wilde gaan doen. “Het kunstenaarschap leek me veel 
te vermoeiend; dat altijd maar met jezelf bezig zijn.” Ze 
deed wel twee jaar Kunstacademie, maar studeerde 
daarna Pedagogiek. Maar hoewel ze het werken met 
kinderen heerlijk vindt, krijgt ze steeds meer door dat 
er toch echt kunstzinnig bloed door haar aderen vloeit. 
“Ik voel me wel een kunstenaar.”

GEFASCINEERD DOOR KLEUREN
Lotte is al haar hele leven gefascineerd door kleuren, 
vooral door kleurencombinaties. “Het mooist vind ik de 
combinaties met iets te veel contrast, die een beetje 
vloeken. Roze en groen bijvoorbeeld.” Toen ze vorig 
jaar langs een roze muur fietste met een groene plant 
ervoor, was het idee voor @PlantsOnPink geboren. 
Het werkt zo: via allerlei kanalen (mail, Facebook, 
Instagram) sturen mensen van over de hele wereld 
foto’s naar Lotte van – de naam zegt het al – planten 
voor een roze achtergrond. Lotte selecteert de mooiste 
foto’s en plaatst er iedere dag één op haar Instagram-
account. 

35.000 VOLGERS
Na een maand had het account al duizend volgers, 
een jaar later zijn dat er bijna 35.000. Lotte verklaart 
die populariteit door een goed social mediabeleid 
en de pure, esthetische, mooie beelden. Inmiddels 
staat @PlantsOnPink volop in de aandacht. Lotte doet 

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.

Tijdens mijn digitale wandeling 
door de wijk was de advertentie die 
mij het meeste opviel die waarin 
twee matroesjka’s werden aan-
geboden. In dit geval geen pop-
petjes met een afbeelding van het 
traditionele boerinnetje; nee, op 
de beide uit vijf delen bestaande 
matroesjka’s staan Russische presi-
denten afgebeeld. De advertentie is 
geplaatst door Hanneke Wensink.  

POPPENVERZAMELING
Het verhaal erachter is anders dan 
ik had verwacht. Wensink: “Twee 
jaar geleden is mijn zus overleden 
en zij liet een enorme verzameling 
poppen en poppenhuizen achter. 
Omdat ik het zonde vond om al-
les zomaar weg te gooien, heb ik 

geprobeerd om voor veel dingen 
een plek te vinden door het weg te 
geven of te verkopen. Tot de verza-
meling behoorde ook een doos met 
zo’n 15 matroesjka poppen waar-
onder deze twee. Mijn zus heeft ze 
een aantal jaren geleden op een 
veiling gekocht.” 

SETJE MET 7 PRESIDENTEN
Wensink weet niet waar de ma-
troesjka’s vandaan komen. “Mis-
schien is er een lezer die weet 
waar ze gemaakt worden of waar 
ze vandaan komen. Ik heb ook nog 
een setje met 7 presidenten. Maar 
die vind ik zelf zo leuk dat ik hem 
houd.” gjvz

COLOFON

wekelijks interviews met media; vooral internationale 
bladen, maar bijvoorbeeld ook de Grazia. En nu dus 
de Votulastkrant, waar ze overigens net zo blij mee is 
(“Ik woon al mijn hele leven in de Vogelenbuurt en 
lees het krantje altijd met veel plezier”).

NEW YORK DESIGN WEEK
Afgelopen mei kwam haar hoogtepunt als kunstena-
res tot nu toe: de New York Design Week, waar ze 
voor was uitgenodigd. Op een grote roze muur in een 
ruimte in Brooklyn konden bezoekers op magnetisch 
papier uitgeprinte afbeeldingen van planten plakken, 
om zo hun eigen plants on pink te creëren. Een fan-
tastische week met geweldige reacties, zegt Lotte.  
“De Amerikanen hebben een hoge gunfactor: ze 
vinden het fantastisch als je iets moois hebt gemaakt 

en daar succes mee hebt. Dat is 
heel fijn.”

@PlantsOnPink smaakt naar meer. 
Er staan alweer nieuwe projecten 
op de rol. Hoe en wat is nog niet 
helemaal duidelijk: zal ze zich 
conceptstylist, online influencer, 
trendwatcher, creative director of 
toch iets anders noemen? De toe-
komst zal het uitwijzen.  Voorals-
nog kunnen ouders en kinderen in 
ieder geval gerustgesteld zijn: haar 
werk als pedagoog zal ze nog niet 
opzeggen. ad

KOPIJ
     Nummer 5 van 2016 verschijnt eind september  
     2016. Deadline voor het indienen van ideeën of  
     activiteiten is 31 augustus.
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