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MAAK ER EEN 30 KILOMETERZONE VAN!

BUURTBAASJES

“Terecht,” zegt Wijkraadslid Ker-
stin Steinhart. “We hebben veel 
reacties gekregen, per mail en 
ook op onze informatieavond. In 
ons advies stelden we voor om de 
Pieter Nieuwlandstraat voor auto’s 
alleen bereikbaar te maken in de 
richting van het benzinestation naar 
het Willem van Noortplein. Dat zou 
betekenen dat er een weg minder 
zou zijn voor verkeer dat de wijk wil 
verlaten. Bewoners waren het niet 
eens met het advies, ze waren bang 
dat dit zou leiden tot veel meer 
verkeer in de Antonius Matthaeus-
laan en de Ingenhouszstraat en ze 
hebben gelijk. Ons advies was niet 
goed en daarom hebben we het 
weer ingetrokken.” 

ENGELENGEDULD
De leden van de wijkraad hebben 
geleerd van hun voorbarige advies. 
“Dergelijke commotie willen we 
niet nogmaals veroorzaken. We 
moeten ons bezighouden met sig-
naleren en niet zonder meer oplos-
singen aandragen. Dat is onze taak 
niet. Wel moeten we de gemeente 
blijven vragen om actie, waar de 
neiging bestaat veel uit te stellen. 
Wij kennen de verkeersituatie in de 

Cora Westra heeft met haar gezin 
(echtgenoot en twee zoons) twee 
honden: Luna, een mopshondje en 
Jochie, een Franse bulldog. Vanuit 
de Grietstraat loopt Cora altijd een 
vast rondje. “Mijn vaste rondje gaat 
langs de Torteltuin. Sinds Jannie 
(de beheerder, red.) aangaf dat ze 
last had van inbraken controleer 
ik elke ochtend de boel voor haar.

We waarschuwen ook wel eens de 
politie als er jongeren hun bierfles-
jes kapotgooien bijvoorbeeld, of als 
er daklozen worden lastiggevallen of 
als er ergens gestolen fietsen staan. 
Ik ben niet alleen maar de dame die 
de hond uitlaat, maar ik hou ook de 
boel in de gaten.”

UITGELATEN
Vier keer per dag worden Luna en 
Jochie uitgelaten: ‘s ochtends,  
‘s middags, in de namiddag en 
avond. De honden kennen het 
schema en worden al onrustig als 
de uitlaattijd nadert. Tijdens haar 
ochtendrondje moet je Cora niet 
storen, dan heeft ze het druk: ont-
bijt, kinderen naar school, honden 
uitlaten, naar het werk…. dan is er 
geen tijd voor gezellige praatjes of 
hondjes aaien.

DE HONDENBRIGADE
Voor die gezelligheid is ‘s middags 
wel tijd. “Honden hebben ook hun 
voorkeur met wie ze willen spelen 
en ook tussen hondenbezitters 
ontstaan vriendschappen.” Op het 
hondenveldje maken groepen  

hondenbezitters afspra-
ken: ‘Hoe laat laat jij de 
hond uit?’ Er worden 
onderling barbecues gere-
geld en er is een Face-
bookgroep ‘De Honden-
brigade’,  waarin alles wat 
voor een hondenbezitter 
belangrijk kan zijn wordt 
gedeeld. 

LANGS DE REUZEN
Votulast is een goeie wijk 
voor honden. Het is rustig 
en er zijn meerdere buren 
met honden. “Het mooiste 
plekje vind ik zelf als je ‘s 
avonds door het parkje loopt, 
langs de rietvelden en de 
drie reuzen.” mv

wijk én de weg naar de gemeente 
goed. En kunnen daarom wat berei-
ken, al is daar vaak engelengeduld 
voor nodig. We blijven agenderen, 
navragen en duwen.”

30 KILOMETERZONE
De wijkraad blijft van mening 
dat de verkeersituatie in de wijk 
anders moet. Kerstin: “De wegen 
naar de Kardinaal de Jongweg toe 
zijn te druk. Ze zijn niet ingericht 
op het vele verkeer en de vele 
verschillende soorten verkeersdeel-

“De wegen naar de 
Kardinaal de Jongweg 
toe zijn te druk. Ze zijn 
niet ingericht op het 
vele verkeer en de vele 
verschillende soorten 
verkeersdeelnemers.”

nemers. Daarom blijven we er bij 
de gemeente op aandringen om 
die hoek mee te pakken. En dan 
bedoel ik dat integraal: we steunen 
het plan om een 30 kilometerzone 
in te stellen van de Kaatstraat, 
de Adelaarstraat tot en met de 
Antonius Matthaeuslaan en de 
Pieter Nieuwlandstraat. Zo ook met 
de ideeën om de Pieter Nieuw-
landstraat smaller te maken en 
de ligging van het fietspad bij het 
Shellstation aan te pakken.’ 

STOP MET EXPERIMENTEREN
De wijkraad dringt aan op samen-
hang. “De gemeente moet stop-
pen met experimenteren door het 
plaatsen en weer weghalen van 
vluchtheuvels, paaltjes en verkeers-
drempels. Zo is er voor het vastgelo-
pen verkeer tussen de Adelaarstraat 
en de Monicabrug nog steeds geen 
oplossing – al beweert de gemeente 
van wel. Ondanks de verhoging van 
de stoep bij Il Mulino en aanpassin-
gen bij de brug kent die route nog 
steeds problemen. Er staan files en 

voor fietsers is die route onveilig. 
We maken ons ook zorgen over de 
vele nieuwe woningen die worden 
bijgebouwd. Al die nieuwe bewo-
ners van bijvoorbeeld het Zijde-
balengebied gaan straks over de 
Draaiweg en de Talmalaan rijden. 
We roepen de gemeente op om 
niet te wachten tot er problemen 
zijn, maar nu vast na te denken 
over een goede inrichting.” nvdh

Weinig zaken roepen meer emoties op bij bewoners van Votulast 
dan het verkeer. Een nieuwe route voor de bus, minder parkeerplaat-
sen, introductie van eenrichtingsverkeer of een nieuwe fietsstraat. 
Alleen al een advies voor een aanpassing kan hele straten in bewe-
ging brengen. Dat ondervond ook Wijkraad Noordoost. Hun advies 
om het verkeer terug te dringen door in de Pieter Nieuwlandstraat 
eenrichtingsverkeer in te stellen leidde tot veel commotie bij bewo-
ners van omliggende straten. 

Dit jaar gaat de redactie de straat op, op zoek naar baasjes in de buurt. 
Opmerkelijke honden en hun bezitters, of andersom. Dit keer Cora 
Westra met Luna en Jochie. “Ik ben niet alleen maar de dame die de 
hond uitlaat, maar ik hou ook de boel in de gaten.”

fo
to

 w
vd

n



Marijke 
W illem van Noortplein  20 - 01 - 2017    
16 : 15 uur
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Niemand van het koor beheerst al 
die talen. Als luisteraar kun je je 
alleen maar focussen op de bele-
ving: de klanken zijn anders en de 
woorden onverstaanbaar en onher-
leidbaar. Om toch te weten welk 
geluid ze moeten maken, gebruiken 
de koorleden fonetische bladmuziek. 
Niet de oorspronkelijke woorden 
staan op papier, maar de wijze 
waarop deze uitgesproken dienen 
te worden. Robert Holthuizen, één 
van de koorleden: “Het is daardoor 
wel veel moeilijker om te onthou-
den wat je moet zingen omdat het 
onbestaande woorden zijn met een 
onherkenbare zinsopbouw.” Diri-
gente Ines: “Natuurlijk is het wel be-
langrijk om te weten waar de tekst 
over gaat, zodat je het verhaal van 
het lied kunt vertellen. Bij een nieuw 
in te studeren nummer begin ik ook 
altijd met de uitleg daarvan.” 

UITDRUKKINGSLOOS
Ondanks de soms bombastische 
en dramatische stukken is het in 
een aantal landen waar ze hun 
oorsprong hebben gebruikelijk dat 
er met uitdrukkingsloze gezich-
ten wordt gezongen. Het weinige 
gebruik van mimiek is wennen voor 
geoefende koorleden. Robert: “Het 
is nieuw maar ook leuk om op deze 
manier andere culturen te leren ken-
nen. Wanneer je die liederen zingt, 
ga je ook meer begrijpen van hoe de 
mensen daar leven. Welke verhalen 
een rol spelen in die culturen.”

ER KAN NOG MEER BIJ!
Het nieuwste koor van De Leeuw is 
nog niet zo groot. Vandaag zijn er 
negen leden. Ze weten met elkaar 
veel geluid te produceren en zingen 
met gemak driestemmig. Tussen 
de nummers door wisselen enkele 
vrouwen van positie: “Deze zing ik 
mee met de alten, de vorige met de 
sopranen.” Bij de nummers die nog 
minder vaak geoefend zijn, wordt 
soms stiekem geplaybackt. Iemand 
buiten heeft besloten deze vrijdag-
middag zijn lege flessen in de glas-
bak te gooien en het geluid klinkt 
ritmisch mee met de zangers. Terwijl 
Ines op piano begeleidt, klinken de 
liederen per keer vloeiender.

NIEUW KOOR
Elsemarijn Wiertz is één van de 
zangers. “Ik woon nog niet zo lang 
in Utrecht en dit koor is voor mij een 
leuke manier om nieuwe mensen 
te leren kennen. Wat het extra leuk 
maakt is dat door de muziek je ook 
echt andere trucs leert om te zingen. 
Je moet immers andere klanken 
kunnen maken. Een nieuw koor is 
ook altijd prettig om bij aan te slui-
ten. Dan loop je namelijk nog niet 
‘een halve map achter’ met num-
mers die zij allemaal al kennen en jij 
nog niet.” gm

Geïnteresseerd? Meld je aan bij de 
dirigente via www.inesleijen.nl 

STRAATPRAAT“Te-be po-yem, Te-be bla-go-slo-vim, Te-bye bla-go-da-rim, Go-spo-di,  
i mo-lim Ti sha, Bo-zhe, Bo-zhe-nash.”
Zo klinkt het tegenwoordig op vrijdagmiddag in Buurtcentrum De Leeuw 
als het nieuwe koor van dirigente Ines Leijen oefent. De stukken die ge-
zongen worden, komen uit Oost-Europa en verder: de Balkan, Armenië, 
Georgië en Oekraïne. 

De foto, afkomstig van de website 
van Het Utrechts Archief, dateert 
van eind jaren twintig van de vorige 
eeuw. Tuinwijk was toen de nieuw-
bouwwijk van de stad, met de An-
tonius Matthaeuslaan als onderdeel 
van de verkeersader van de wijk. 
Hoewel er in de tijd van de oude 

foto nog nauwelijks sprake was van 
verkeer. Op de achtergrond staat 
een hek, daar hield de stad op en 
begon de in Maartensdijk gelegen 
Mr. Tripkade met eromheen veel 
weilanden en het in aanbouw zijnde 
Tuindorp.

ANTONIUS MATTHAEUS
Het is niet helemaal duidelijk naar 
welke Antonius Matthaeus de laan 
verwijst, want er waren er vier. Alle 
vier rechtsgeleerden uit dezelfde 
familie. Maar het is het meest waar-
schijnlijk dat het gaat om nummer 
drie, want hij is geboren in Utrecht 
(1635), studeerde hier en was hier 
twaalf jaar hoogleraar rechten. Daar-
naast heeft hij een aantal rechtshis-
torische boeken uitgegeven. gjvz

Hoe zag Votulast er vroeger uit? Omdat er nog veel meer mooie oude  
foto’s zijn, is deze rubriek dit jaar weer terug. Iedere keer een foto van een 
herkenbaar punt in onze wijk, waarbij we laten zien wat er is veranderd. 
Deze keer: de Antonius Matthaeuslaan.

DO-RE-MI-FO-NE-TISCH 
ZINGEN

Dat vindt Roelof Westerhof ook. 
Samen met onder meer Fransje van 
Dongen vormen ze als buurtbewoners 
van de kerk het net gestarte initiatief 
‘Vrienden van de Joseph’. De kerk is in 
1901 in één jaar gebouwd. “Veel kor-
ter dan men over het orgel deed, die 
is in vier jaar gebouwd,” aldus Fransje.

LEEGLOOP
Zoals zoveel kerken in Nederland ont-
komt ook de Josephkerk niet aan de 
leegloop van kerken. En de katholieke 
kerk Nederland stoot veel van deze 
gebouwen af. Er worden woningen 
van gemaakt, appartementen in 
gebouwd of iets alternatiefs als een 
klimhal van gemaakt. De Josephkerk 
is misschien in de nabije toekomst 
ook dat lot beschoren maar tot nog 
toe heeft de kerk nog een, zij het 
beperkte, religieuze functie. Hoewel 
het, zoals dat zo mooi heet, al ‘aan 
de dienst onttrokken is’, is het koor 
nog een gewijde plek. Er worden nog 
vieringen gehouden, onder andere 
door een groep vluchtelingen uit de 
Oekraïne maar ook beperkt door de 
katholieke kerk zelf. Het is duidelijk 
dat dit een afnemende zaak is. 

BEHOUD EN HERBESTEMMING
De ‘Vrienden van de Joseph’ zien 
de kerk als een plek voor samen-
komst, ontmoeting, en daar willen 
ze iets mee doen. Samen met een 
werkgroep uit de parochie zetten de 
vrienden zich in voor behoud en her-
bestemming van deze kerk. Hiervoor 
worden inspiratiebijeenkomsten ge-

organiseerd waar ideeën en plannen 
geopperd kunnen worden om het 
voortbestaan van deze inspirerende 
ruimte te verzekeren.

BIJEENKOMST 25 MAART 
Zo organiseert men op zaterdag 25 
maart vanaf 13:30 tot 18:00 een 
bijeenkomst die bedoeld is om het 
erfgoed van de kerk - het interieur, 
exterieur en de omgeving - in beeld 
te brengen. Er wordt daarbij nage-
dacht en gediscussieerd over de mo-

gelijkheden van een nieuw gebruik, 
met respect voor het oorspronkelijk 
ontwerp.

Op de agenda staat onder andere 
een presentatie van Jaap Versteegh 
over Steph Uiterwaal die tekent voor 
een groot deel van het interieur. 
Casper Staal gaat in op de kerkelijke 
kunst in Utrecht, waaronder het 
atelier Mengelberg, verantwoordelijk 
voor het koor en de gebrandschil-
derde ramen en architect Andreas 
Baumer heeft nagedacht over de 
bouwkundige aanpassing van de 
Josephkerk. Hij laat zien wat er 
mogelijk is met het gebouw. De 
toegang is gratis. hjb

Wilt u ook meepraten, meldt u aan 
via dejosephutrecht@gmail.com

Bij werkzaamheden aan de Gruttersdijk is - tot ongenoegen van enkele 
bewoners - het kattenreddingstouw weggehaald. Katten die in het water 
waren beland konden eerder met het touw makkelijk omhoog klimmen. 
Inplaats van een touw komt er nu een zogenaamde Fauna Uittreedplaats 
(FUP). De gemeente laat weten dat dit beter is, omdat er dan naast katten, 
ook egels, amfibieën en jonge watervogels uit het water kunnen komen. 

Als je op een druilerige winterdag langs het schip van de St. Josephkerk 
aan de Grave van Solmsstraat loopt, valt op dat het een imposante kerk 
is zo midden in de wijk. Het is donker en helaas is er geen licht aan in de 
kerk om de schitterende glas-in-loodramen te bekijken. Zo groot de kerk 
aan de buitenkant is, zo intiem is deze grote ruimte aan de binnenkant 
gemaakt. Niet dat koude interieur wat veel kerken kenmerkt, maar een 
ruimte die geschilderd is in warme kleuren. 

VRIENDEN VAN DE JOSEPH

OUD EN NU

“Ik hou ontzettend van reizen. Hoe 
ver maakt eigenlijk niet uit, dicht-
bij kan net zo interessant zijn. Op 
deze fiets ben ik naar de Ardennen 
geweest. De groenteman heeft me 
zien vertrekken en uitgezwaaid.
Ik fietste door het Franstalige ge-
deelte van de Ardennen, en wist de 
weg niet, dus ik had Google Maps 
op mijn mobiel en oordopjes in. In 
de middle of nowhere zaten twee 
oude tandeloze Belgen op plastic 
tuinstoelen voor hun huis. Ze waren 
heel aardig, dus toen ze mij de weg 
wezen - ze wisten het beter dan 
Google - moest ik hun aanwijzingen 

wel volgen, ik durfde niet meer de 
andere kant op te gaan. Met een 
tractor was het een prima route, 
maar op een fiets met volle bepak-
king was het heel erg zwaar. De 
modder zit nu nog tussen de tand-
wielen en de ketting van mijn fiets. 

Ik heb toerisme en ontwikkelings-
studies gedaan, eerst op mbo, en 
via hbo naar de Universiteit. Ik ben 
veel in het buitenland geweest, ik 
wilde wat ik studeerde ook echt 
zelf onderzoeken. Ik ben in Spanje, 
Turkije, Afrika en Zuid-Amerika ge-
weest. Ik ben liftend en in vrachtwa-
gens door Namibië getrokken, dat 
was heel spannend. Of ik ooit in het 
nationaal park aan zou komen, en 
of ik terug zou komen… Er is daar 
geen openbaar vervoer. Je betaalt 
wat aan een vrachtwagen, stapt 
in, ze stoppen de wagen vol met 
lading, en dan begint de reis.  wvdn
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NIEUWE

HIER
ADVERTEREN?

REDACTEUR M/V
PENNINGMEESTER M/V
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VOTULASTLADDER

 

Informatiebijeenkomst over de 
basisprincipes van yoga 
Tegenwoordig is yoga een normaal 
begrip en steeds meer mensen gaan 
naar een yoga les. Maar wat is nu 
precies de oorsprong van yoga en 
waarom zou je het beoefenen? 
Donderdag 16 februari van 19.30 
tot 21.00 uur in Buurtcentrum de 
Leeuw. Entree€€10,-. Info: Renuka 
Devi: contact@renukadevi.com, tel: 
06 2495 1203

Spelers gezocht voor volleybalclub 
VV Netjes  
Wij zijn een kleine club, die elke 
woensdagavond (van 20.30 tot 
22.00 uur) in de zaal van de Dr. 
Boschschool in Tuinwijk traint. We 
hebben geen trainer, maar spelen 
partijtjes. Gezelligheid en inzet staan 
centraal. Een aantal van ons speelt 
in de recreantencompetitie van de 
Nevobo. 6x per jaar spelen we in de 
regio. We hebben een herenteam 
in de B en een mixed team in de A. 
Ben je tussen de 30 en 60 jaar en 
heb je zin om elke woensdagavond 
een flinke pot te ballen, dan ben je 
zeer welkom! Reacties kunnen naar: 
Jacqie van Stigt: stigt.zantman@
hetnet.nl

Dieren-EHBO in kinderboerderij 
Griftsteede
Zaterdag 18 februari van 14.00 tot 
16.00 uur, voor honden- en katten-
bezitters.
De cursus wordt gegeven door die-
renartsen van Dierenkliniek de Mo-
len i.s.m. Utrecht Natuurlijk. Kosten 
incl. cursusmap 10 euro; deze krijgt 
u terug bij het eerstvolgende consult 
in Dierenkliniek de Molen Utrecht. 
Opgave: 030-2730961, info@dieren-
kliniekdemolenutrecht.nl

Gevelgroen: gewoon doen!
In het voorjaar gaan we in de 
Vogelenbuurt nieuwe geveltuinen 
aanleggen. Woon je ook in de Voge-
lenbuurt en wil je meedoen? Geef 
je dan op (tot uiterlijk 1 maart) 
via www.mcu.nl, of Arie Bosma 
030-2367240, a.bosma@mcu.nl, 
of Maaike Sluis (wijkbewoonster 
Vogelenbuurt)  
030-2722362/0622447364 
Aanlegdag: zaterdag 8 april 2017

In de ladder staan wijkactivi-
teiten die in februari en maart 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt eind maart. Or-
ganiseert u in maart of april een 
buurtactiviteit? Laat het ons vóór 
1 maart 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

HUISKAMER VOOR KOFFIE EN MEER

CHECK M’N PLEK

De Huiskamer van de Wijk is een plek vlakbij huis 
waar (oudere) buurtbewoners elkaar kunnen ont-
moeten voor bijvoorbeeld een bakje koffie, of om 
mee te doen aan activiteiten die aansluiten bij hun 
interesses. Net als in het project SamenNoordOost 
werken hier verschillende sociale organisaties en 
bewoners samen, zodat ouderen langer prettig thuis 
kunnen wonen.

Reilif Bonse is sociaal makelaar bij Wijk en Co: één 
van de organisaties die zich voor het slagen van de 
Huiskamer inzetten. “Er zijn in de stad meerdere huis-
kamers. Twee jaar geleden hoorde ik dat er in Noord-
oost ook zo’n plek moest komen. Ik vond een enkele 
locatie alleen wat beperkt, want Noordoost is best een 
grote wijk. Als je het op één plek doet zijn er best veel 
mensen die daar dan niet kunnen komen. Dus ik heb 
toen voorgesteld om te kijken naar bestaande locaties, 
waar al activiteiten voor ouderen plaatsvonden, en er 
een Huiskamer van de Wijk ‘mobile’ van te maken. 
Zoals zo’n mobile die boven je bed hangt, met allerlei 
locaties die met elkaar in samenhang bewegen. Dat 
idee is opgepakt.”

VRAAG EN AANBOD
“Hier in Votulast zijn de huiskamerlocaties Buurtcen-
trum De Leeuw en Griftsteede. De bestaande activi-
teiten zijn de basis, het doel is om - in overleg met 
de sleutelfiguren van de locaties - te komen tot een 
gebalanceerd aanbod. Het ideaal is dat de vraag vanuit 
de ouderen in het aanbod terugkomt. Uit huisbezoe-
ken die SamenNoordoost aflegt, blijkt bijvoorbeeld dat 
veel mensen behoefte hebben aan een computercur-
sus. Er is verder veel vraag naar ontmoetingsplekken, 
koffiemomenten en informatiepunten.”

ZELF ACTIVITEITEN ORGANISEREN
Mensen uit de buurt worden gestimuleerd om zelf 
activiteiten te organiseren, zonodig met professionele 
ondersteuning. Ze kunnen naar Reilif toekomen. “Als 
mensen het leuk vinden om zich in te zetten voor 
ouderen, kan ik met mijn kennis het een en ander aan 
elkaar koppelen. Er zijn in deze wijk écht veel mensen 
die wat voor een ander willen doen. Zo is er bijvoor-
beeld al een goedlopend Kunstatelier. Maar ik ben al-
tijd op zoek naar mensen die op de huiskamerlocaties 

Wat vind jij de leukste plek in de wijk? Dit keer Ronja van der Maar 
(7) en Meis van der Wal (8) die er een tekening van maakten.

De leukste plek? Het Willem van 
Abcoudeplein natuurlijk, of sim-
pelweg: ‘het pleintje’. Alleen al 
de locatie is ideaal, want het ligt 
precies tussen de huizen van de 
vriendinnen in. Hun straten komen 
aan weerszijden van het pleintje 
uit. Ze treffen elkaar dus vaak op 
hun favoriete hangplek. Maar ook 
andere vrienden en vriendinnen 
worden ermee naartoe genomen.

GEHEIMPJES
Het is dan ook gewoon een heel 
leuk plein, vinden Meis en Ronja. 
Er is van alles te doen, met een 
klimtoestel (zie tekening), zand-
bak, tafeltennistafel, voetbalveldje, 
grasveld, en ‘het indianenbosje’, 
zoals de bosjes met rododendrons 
bekend staan. Een fijne plek voor 
verstoppertje en ideaal om even 

van je ouders verlost te zijn. Maar 
de allerbeste plek van het plein is 
toch wel de tafeltennistafel, vinden 
Ronja en Meis. “Daar vertellen 
we elkaar geheimpjes. Dan zitten 
we op de tafel, of als het regent 
eronder,” vertelt Ronja (links op de 
tekening). 

SNEEUW
Soms worden ze door hun ouders 
tegen heug en meug meegenomen 
naar het plein, bijvoorbeeld als het 
regent. Dan moeten ze even ‘uitge-
laten’ worden, net als hun broertjes. 
Dan is het plein een stuk minder 
leuk. Sneeuw zou een ander ver-
haal zijn. Meis: “Ik ben nog nooit 
met sneeuw op het plein geweest, 
dat lijkt me echt cool. Lekker sleeën 
en sneeuwballen gooien!” ad

Heb jij ook een favoriete plek in 
de wijk? Laat het ons weten, dan 
staat jouw tekening hier misschien 
volgende keer! Stuur een mailtje 
naar info@votulastkrant.nl of laat 
een bericht achter op onze website 
www.votulastkrant.nl 

COLOFON

nieuwe activiteiten voor ouderen willen organiseren. 
Als je als buurtbewoner wat wil doen voor je eigen 
wijk, is geld beschikbaar vanuit het Initiatievenfonds. 
Bewoners - oud en jong! - kunnen bij mij terecht zo-
dat we eventueel samen een aanvraag kunnen doen.” 

OUD EN JONG SAMEN 
Hoog op het verlanglijstje staan mensen die het leuk 
vinden om gezamenlijke activiteiten voor ouderen en 
kinderen op Griftsteede te ontwikkelen. “Die combi-
natie van oud en jong biedt zóveel mogelijkheden. 
Denk aan ouderen die de kinderen voorlezen, of een 
spelletje leren. Of hun kennis delen, door bijvoorbeeld 

samen in de moestuinen te werken 
en te vertellen over wat groeit en 
bloeit. Ouderen kunnen écht iets 
voor kinderen betekenen, en omge-
keerd geldt natuurlijk hetzelfde! Het 
zou mooi zijn als er mensen zijn die 
dit soort activiteiten zouden willen 
opzetten.” fk

Je kunt Reilif bereiken op  
06-23346808. Of mail naar:  
reilif.bonse@wijkenco.nl

KOPIJ
     Nummer 2 van 2017 verschijnt eind maart  
     2017. Deadline voor het indienen van ideeën of    
     activiteiten is 1 maart.
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