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EEN GOEDE BUUR IS… ONLINE!
Gereedschap lenen van elkaar, buren die willen helpen met klussen, een oproep voor een wandelmaatje: ook online kunnen buren
elkaar vinden. Onze buurt kent inmiddels meerdere online platforms
waarop buurtgenoten elkaar kunnen helpen, zoals die van BuurtWelzijn. Met een nieuw project wil deze stichting het netwerk van
senioren blijvend versterken.

SENIORENNETWERK
VERSTERKEN
Voor al die zaken is BuurtWelzijn
ook opgezet, zeggen projectmedewerkers Anne ter Vrugt en Anne van
Leeuwen. Maar, geven zij aan, de
mensen die actief zijn op het platform zijn nu wel vrij jong, zo tussen
de 25 en 55 jaar. BuurtWelzijn wil
juist ook graag het netwerk van
kwetsbare senioren blijvend helpen
versterken. Anne ter Vrugt: “Mensen zijn steeds meer op zichzelf,
buren kennen elkaar vaak niet meer
goed en bellen niet zo makkelijk bij
elkaar aan voor hulp. En dat terwijl
ouderen steeds langer zelfstandig
blijven wonen en vaak hulp kunnen
gebruiken.”

“Mensen zijn steeds
meer op zichzelf, buren
kennen elkaar vaak
niet meer goed en bellen niet zo makkelijk
bij elkaar aan voor
hulp. En dat terwijl
ouderen steeds langer
zelfstandig blijven
wonen”
DE WIJK IN
Daarom is BuurtWelzijn in drie
Utrechtse wijken, waaronder Noordoost, een nieuw project gestart:
‘Online meedoen in de buurt’.
Hiermee wil de stichting kwetsbare
ouderen meer betrekken bij het
platform – en daarmee bij de buurt.
Eerste conclusie: de website van de
stichting – www.mijnbuurtwelzijn.nl
– was voor ouderen veel te moeilijk
en druk, zeggen de projectmedewerkers. Die site is de afgelopen tijd
dan ook flink aangepast.
Daarnaast wil de stichting niet alleen een online platform zijn, maar

BUURTBAASJES
Dit jaar gaat de redactie de straat op, op zoek naar baasjes in de buurt.
Opmerkelijke honden en hun bezitters, of andersom. Dit keer Hanneke
met Jip.
Toen acht jaar geleden haar vorige
hond overleden was liep Hanneke
alleen in het Griftpark. Van een andere hondeneigenaar hoorde ze dat
er een nieuwe baas werd gezocht
voor Jip. “Ik was eigenlijk op zoek
naar een oudere hond. Als je zelf
ouder wordt moet je niet een al te
jonge hond nemen… je zit toch wel
met het probleem: ‘het is een heel
gezond sterk hondje, die wordt heel

oud, en hoe oud word ik?’ Zij was
eigenlijk nog vrij jong, 9 maanden,
maar ja, het overkomt je.”
BRAAF HONDJE
Jip is voor de helft Jack Russel terrier
en de andere helft onbekend. ”Ze
kan heel fanatiek zijn, maar eigenlijk
is het een braaf hondje, ze is niet zo
heel terrier-achtig eigenlijk.”

ook echt ‘de wijk in’. Dit gebeurt
door bijvoorbeeld bij activiteiten,
informatieavonden en computercursussen aan te haken of deze
zelf te organiseren. Zo organiseert
BuurtWelzijn vanaf eind april op
dinsdagochtend in Buurtcentrum
De Leeuw bijeenkomsten voor
senioren over filosoferen, in samenwerking met Monica Smits van
‘DoorDenken WijzerWorden’.
ANDERE PLATFORMS
De beide Annes zijn zich ervan
bewust dat BuurtWelzijn niet het
enige online platform in de buurt is

Jippie is niet altijd makkelijk met
andere honden, ze heeft liever niet
dat die te dicht bij de bazin komen:
dan worden ze afgesnauwd. “Ik ben
natuurlijk haar kost en inwoning,
daar moeten anderen niet tussenkomen. Je bent met je hond samen
een heel klein roedeltje.”
UITLATEN
Twee keer per dag wandelen ze
door het Griftpark en ‘s avonds nog
een rondje in de buurt. “Veel verder
kom ik op het moment niet, want
ik loop niet goed genoeg en ik heb
geen auto.” Jip gaat één keer per
week met de uitlaatservice mee.
“Zodat ze nog eens ergens anders
komt, met andere honden. Dat
vindt ze wel leuk geloof ik.”

dat diensten en producten aanbiedt.
Zo zijn er, naast (inter)nationale websites als Peerby en spullendelen.nl,
ook Samen Noordoost, Wijkconnect
en Wederzijds. Die laatste richt zich
specifiek op Utrecht Noordoost.
Deze buurtcoöperatie werd enkele
jaren geleden opgericht als netwerk
van mensen die ‘iets mét en voor
elkaar willen doen en zo het leven
in de wijk prettiger, gezonder,
gezelliger en veiliger maken’, zoals
Wederzijds het zelf noemt. BuurtWelzijn werkt graag samen met
deze platforms, zeggen de projectmedewerkers, net als met bijvoor-

LOSLOPEN
Hanneke vindt het
jammer dat de
honden alleen los
mogen op de speelwei. Wandelen met
een rollator en een
hond aan de lijn is
niet zo heel makkelijk.
“Er is geen stuk waar
je kunt lopen met je
hond. Op het veld kun
je alleen staan. Heel af
en toe gaan we naar
de Voorveldse polder,
dan neem ik haar
mee achterop de fiets,
en dan kan ze daar
loslopen achter de fiets
aan.” mv

beeld zorgcentra, Buurtcentrum
De Leeuw, Wijk & Co en sociaal
makelaars. “Over tien jaar hebben
we hopelijk één platform. We moeten onze krachten bundelen,” aldus
Anne van Leeuwen. Mogen ze ten
slotte nog even een oproepje doen?
Zowel ouderen die hulp kunnen
gebruiken als andere buurtbewoners,
jong of oud, die iets voor een ander
willen betekenen: de stichting ondersteunt hen graag waar mogelijk. ad

Meer informatie:
www.mijnbuurtwelzijn.nl of mail
naar: info@mijnbuurtwelzijn.nl.

foto wvdn

BuurtWelzijn is enkele jaren geleden opgestart om de sociale samenhang in de buurt te vergroten.
Dat loopt al aardig; mensen weten
elkaar online te vinden voor bijvoorbeeld een goede timmerman of oppas of bieden zichzelf aan als wandelmaatje of chauffeur om mensen
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te
brengen. Er is ook een oproep te
vinden van een vrouw die niet alle
televisiezenders kan ontvangen; ze
biedt een lekker bakje koffie aan als
dank voor de hulp.

foto at

OUD EN NU
Van de plataan - die in 2013 bij de Bemuurde Weerd in het water stortte zijn door houtbewerker Rob de Looff honderden muziekdoosjes gemaakt.
Ze zijn onder meer te koop bij Museum Speelklok én bij Het Muzieklokaal
aan de Bemuurde Weerd O.Z, waar ze worden uitgestald in een vitrine die
ook van de plataan is gemaakt. fk Zie ook www.solarishoutatelier.com

Van Houten is de ‘Samuel van Houten’
waarnaar de straat is vernoemd waaraan onder andere Buurthuis De Leeuw
gevestigd is!
SCHOOLMEESTER

Bart Seidel is een bekende in
Votulast. Als schoolmeester was hij
jarenlang verbonden aan de Koekoekschool en diverse buurtbewoners zwaaien en groeten ‘Meester
Bart’ als ze onze groep passeren.
Ook is hij zijn schoolmeesterschap
nog niet verleerd. Als hij spreekt is
de groep stil en hij zorgt ervoor dat
we bij elkaar in de buurt blijven. Bij
MISBAKSELS
het oversteken van de Adelaarstraat
Al wandelend vormen we ons een
houdt hij zonder pardon een auto
beeld van Votulast decennia geleden. tegen zodat iedereen veilig de stoep
Zo vertelt Bart dat de Nederlandse
aan de overkant bereikt. Daarna
Spoorwegen zijn werknemers in Tuin- verlaat hij zelf de rijbaan, zwaait nog
wijk huisvestte toen Utrecht het cen- even naar de bestuurder van de auto
trale spoorwegknooppunt werd. Ze
en vervolgt zijn verhaal.
richtten zelfs een eigen bakstenenfabriek op waarvan de ‘misbaksels’ hier ONDERWEG NAAR DE SUPERMARKT
als tuinafbakening werden gebruikt.
Dat het een boeiend verhaal is valt
De huizenrijen zijn speciaal in noord/ ook diverse voorbijgangers op. Ze
zuid-richting aangelegd, zodat alle tui- blijven staan om het verhaal over
nen maximale zonneschijn hebben.
hun buurt te horen. Twee wandelaars die onderweg zijn naar de suTREKSCHUITEN
permarkt lopen een eind met onze
Verderop in de wijk, op de trappen langs groep mee, nieuwsgierig luisterend
het water aan de Bemuurde Weerd, waar naar de verhalen. “Wij wonen al jasinds enkele weken weer ijsjes van Il Mu- ren in de wijk en wisten dit allemaal
lino worden gegeten, boden vroeger ho- niet. Wat leuk om te horen!” gm
veniers groenten en fruit aan dat in hun
tuinen groeide. Ook boden vrouwen
Ook een wandeling maken onen kinderen er hun trekkracht aan om der leiding van een gids van Gilde
schepen door de stad te trekken. Na het Utrecht? Kijk op www.gildeutrecht.nl
instellen van het Kinderwetje van Van
Houten was dat afgelopen. En diezelfde

HIER
ADVERTEREN?

“Als mensen hier voor het eerst binnenstappen, zijn ze vrijwel allemaal
verrast over de omvang van het
bedrijf,” vertelt Werner. “Het is binnen veel groter dan de buitenkant
doet vermoeden. We zijn een groot
bedrijf, met zestien medewerkers
en we hebben jaarlijks vijfduizend
auto’s in de werkplaats. We doen
ons best om de buurt daar geen last
van te laten ondervinden.”
DUITSE RUPSVOERTUIGEN

De garage en werkplaats dateren
al uit de jaren dertig. Werner: “Het
pand is gebouwd als autobedrijf, in
de tijd dat een auto voor een grotere
groep mensen bereikbaar werd.
Bijzonder is dat de indeling sindsdien nauwelijks is veranderd. Zo zit
het kantoor nog op dezelfde plek als
in de beginjaren en waren de putten
waar de olie ververst werd eigenlijk
sleuven voor de opvang van paardenmest. Het is leuk dat het pand
zo’n ononderbroken historie heeft.
Al is de garage tijdens de oorlog
opgeëist door de Duitsers die er hun
rupsvoertuigen stalden.”

aanstaande Koningsdag een silent
disco, met plek voor tweehonderd
man.”
ZELFRIJDENDE AUTO’S

Werner heeft een eigen visie op
de toekomst van het garagebedrijf:
“Voor de mensen die ik in dienst
heb, heb ik de plicht om ervoor te
zorgen dat de garage kan blijven
voortbestaan. Dat doe ik niet alleen
door scholing, maar ook door na te
denken over hoe mobiliteit zich ontwikkelt. Hoeveel mensen bezitten
over een jaar of tien nog een auto?
Wat doe je met nieuwe technieken,
met zelfrijdende auto’s? Ik denk, en
dat klinkt misschien vreemd, dat de

oplossing zit in kleiner denken in
plaats van groter. De oplossing ligt in
de buurt en wat wij als garage aan
de buurt kunnen bieden. In wijken
als deze zullen meer auto’s gedeeld
gaan worden en op het moment dat
het zover is, wil ik met mijn garage
vooraan staan. Als een soort remise,
waar de wagens tiptop vandaan
komen. Schoon, goed onderhouden
en rijklaar. Zelfrijdende auto’s die op
afroep klaar staan voor de voordeur.”
KOM LANGS VOOR EEN KOP KOFFIE

De garage wil graag nog meer voor
de buurt betekenen. Werner lacht: “Ik
hoor altijd graag wat de buurt wil en
of wij daarbij kunnen helpen. Kom
gerust langs voor een kop koffie, dan
kijk ik graag mee wat ik kan betekenen. Van buurtevenementen tot ons
bandenhotel, verhuur van dakkoffers
of bijvoorbeeld het lenen van ons
springkussen. Kom maar halen, onze
buren zijn altijd welkom! nvdh
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STRAATPRAAT
“Mijn koelkast is helemaal leeg,
want we komen net terug van wintersport. Mijn dochter is inmiddels
17, maar met haar vriendinnetjes
van de basisschool en hun moeders
zijn we op ski-vakantie geweest.
We hebben het er nog steeds over
hoe gezellig het destijds was, in de
Torteltuin en het Tijgerbosje. Ik ben
geboren in Rotterdam, maar toen
ik twee was zijn mijn ouders naar

Wat op de oude foto direct opvalt
is de tramrails met de op ons af
rijdende tram. De uit het Utrechts
Archief afkomstige foto is rond 1910
gemaakt. De Koekoekstraat heeft
in de loop van een eeuw heel wat
gedaantewisselingen ondergaan,
met name de stoep en het wegdek.

Tegenwoordig is de fiets de hoofdberijder van deze straat met de auto
in een gastrol.
TRAM DOOR DE STAD

Vanaf 1906 reden er elektrische
trams door de stad. De tramrails
door onze wijk waren onderdeel

van lijn 1. In eerste instantie ging
de tram tot de Vaaltbrug, toen deze
korte tijd later was aangepast kon
de tram verder over de Weerdsingel
O.Z., door de Koekoekstraat en de
Adelaarstraat om via de Stenenbrug
onze wijk weer te verlaten. Aan het
eind van de jaren ’30 verdween de
tram weer uit het Utrechtse straatbeeld, met uitzondering van de lijn
naar Zeist, deze werd na de Tweede
Wereldoorlog nog een paar jaar
gebruikt. gjvz

NIEUWE

SILENT DISCO

Werner is zes jaar geleden eigenaar
geworden van de garage, maar hij
werkt er alles bij elkaar opgeteld
al 27 jaar. “In de loop van de jaren
hebben we vaak dingen met muziek
gedaan die weinig met autoreparatie
te maken hebben. Zo hebben we
een keer de halve finale van de Popprijs Utrecht in huis gehad – garagepop, uiteraard - en komt er voor

Kanaleneiland verhuisd. Ik heb in
verschillende wijken in de buurt
gewoond, maar in Tuinwijk woon ik
alweer sinds 1990. Het is hier precies goed, gemêleerd. Arm, rijk, jong
en oud, modern maar niet te veel
hipsters. Ik mis wel de leuke winkeltjes, voor vis ga ik naar de markt
in de stad. Vroeger ging ik naar de
Suma, een briljante winkel. Vooral
de handgeschreven aanbiedingen
op de ruit! Ik hoop dat met het
plan Zijdebalen aan deze kant van
de wijk leuke winkeltjes komen of
hippe koffietentjes. Of een marktje.
Maar een tweede ‘P.C. Reigerstraat’,
dat hoeft niet. Ik heb net gezegd
dat hier niet te veel hipsters moeten
komen wonen…” wvdn

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 Koekoekstraat.

PENNINGMEESTER M/V

GEZOCHT

foto jvo

De rondleiding door Votulast wordt
aangeboden vanuit Gilde Utrecht.
Een vrijwilligersorganisatie die ooit is
ontstaan vanuit de vakbond. Bart:
“De gedachte was dat het zonde is
dat er niets meer gebeurt met de
kennis van mensen die met (vroeg)
pensioen gaan. Via het Gilde krijgen
we de mogelijkheid om nog iets bij te
dragen aan de samenleving. Binnen
Utrecht proberen we onder meer
via stadswandelingen de geschiedenis van Utrecht te laten herleven
en bekend te maken bij een groter
publiek.”

Op de Weerdsingel Oostzijde zit al decennia lang garagebedrijf Autoweerd.
Inmiddels is het een van de laatste garagebedrijven in de stad, maar als
het aan eigenaar Werner Krispin ligt, zit zijn bedrijf er nóg enkele decennia. Werner is druk bezig om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken en
hij denkt te weten wat daarvoor nodig is: de buurt vormt de sleutel naar
de toekomst.

foto at

Op een grijze zondagmiddag in februari waren we in het wild te spotten:
redacteuren en bezorgers van de Votulastkrant. Op ontdekkingsreis door
onze eigen wijk, als dank voor de inspanningen van 2016. Onder bezielende leiding van Bart Seidel, gids bij het Gilde Utrecht, ontdekten we de
geschiedenis van de wijk.

foto wvdn

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DE WIJK EEN GARAGE VOOR DE BUURT

FIETSEN VOOR FIETSEN
Zo fiets je in de mooie omgeving van Utrecht, zo
in de minstens zo mooie omgeving van Kaapstad,
Zuid-Afrika. Het overkomt Moniek van der Velden
van ActualBikeWear aan de Pieter Nieuwlandstraat.
Moniek verkoopt fietskleding aan dames en heren
die er met de racefiets of mountainbike op uit trekken. Zeven jaar geleden deed ze dat vooral via internet, nu meer en meer aan klanten die in de winkel
komen.

“Dat is ook wel zo gezellig, dat directe contact met de
klant. Ik kan ze ook beter adviseren. Voor dames is
wielerkleding net wat anders gemaakt dan voor heren
en via internet is dat niet altijd even duidelijk.”
In de winkel hangt een keur aan kleurige wielerbroeken en shirts. “Ja, dat komt heel precies. Wielrenners
willen er mooi uitzien op de fiets. De kleur van de fiets
moet natuurlijk bij de kleding passen en het moet
lekker zitten. Met een goed zittende broek fiets je toch
een stuk beter en dan hou je het langer vol.” Voor
buurtgenoten die nog nooit in de winkel geweest zijn:
de kleurige binnenkant heeft Moniek tijdens de start
van de Tour de France voortgezet aan de buitenkant
door de gevel geel te schilderen. “Dat kan natuurlijk
niet anders, bij de Tour hoort de gele trui (de nummer
1 in het klassement van de Tour de France rijdt in een
gele trui) en daarom vond ik het een leuk idee om dit
te doen met de start in Utrecht. Ik heb er al veel leuke
reacties op gekregen.”
ZUID-AFRIKA

Waar Moniek op dit moment ook veel reacties op
krijgt, is de etalage naast de winkel die door haar ingericht is. En daar zit nu het Zuid-Afrika avontuur achter.
“Tijdens de Tour stond Janke van der Veen (eigenaresse Fietsenmaker Da Vietsie, Utrecht,red.) in de winkel.
Ze vertelde me dat ze jaren geleden in een township
ten zuiden van Kaapstad, Masiphumelele vanuit een
container als fietsenmaker werkte. Eén van de jongetjes die ze destijds aan een fiets hielp, Songezo Jim, is
uiteindelijk profwielrenner geworden. Hij is het grote

voorbeeld voor alle kinderen in het township en met
de door Songezo opgezette Cycling Academy hebben
nu zo’n 20 kinderen de mogelijkheid om te fietsen.
Maar daarvoor zijn spullen nodig. Meer fietsen dan de
10 die ze nu hebben en kleding en onderdelen. Het
doel in om minstens 30 fietsen bij elkaar te krijgen.”
FIETSEN GEBRACHT

Als deze krant verschijnt is Moniek met een groep van
16 mensen al in Zuid-Afrika geweest. Ze hebben daar
nieuwe fietsen en spullen gebracht en tegelijkertijd

met 35.000 andere enthousiaste
fietsers de Cape Town Cycle Tour
gefietst. Een prachtig doel en een
schitterende tocht. Wil je er meer
over weten, kijk dan op Facebook
(Songezo Cycling Academy), mail
Janke via da.vietsie@live.nl of loop
gewoon even bij Moniek naar binnen. hjb

CHECK M’N PLEK
WAAROM IS HET HOBBELSPEELTUINTJE JE FAVORIETE PLEK?

“Als er kleine kinderen met hun
driewieler van de hobbels af willen
rijden, kunnen de ouders daarbij
helpen. Ze kunnen meespelen met
de kinderen. Maar mensen kunnen ook op een bankje gaan zitten
en kijken hoe mooi de lucht is. Er
is daar bijna altijd zon. Dus je kan
er lekker zitten en kijken naar de
wolken.” fk

“Omdat er hobbels zijn waar je af
kan rollen. Dan kun je op je rug
naar de lucht kijken. Er is veel te
doen: je kan er ook schommelen en
glijden. Ik ging een keer met Julia
en Rosalie madeliefjes zoeken, dat
vond ik ook leuk. Maar die groeien
niet echt op de hobbels, omdat de
hobbels een beetje van nepgras

IS HET ER VOOR VOLWASSENEN
OOK LEUK?

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

KOPIJ
Nummer 3 van 2017 verschijnt half mei 2017.
Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 19 april.
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COLOFON

zijn. Ik vind het bij de glasbakken
ook mooi (kruising Draaiweg/Troelstralaan red.). Daar groeien veel
planten en bloemen, met paadjes
ertussendoor en er staat een mooi
beeld. Maar het hobbelspeeltuintje
is toch leuker, omdat je daar kan
spelen.”

Gilde Stadswandelingen Voorjaar 2017
U loopt er al jaren langs: de kerken,
werfkelders, bastions, de grachtenhuizen, uw eigen buurt, noem maar
op. Maar waarom staan ze daar, wat
is er gebeurd, wat zijn de verhalen
achter de stenen? Utrecht is een
prachtige stad met een grootse
geschiedenis.
Om uw stad beter te begrijpen
bieden de stadsgidsen van Gilde
Utrecht u een serie cursussen aan
waarmee u nog meer snapt in welk
een rijke geschiedenis u woont.
Een van de cursussen gaat ook over
Tuinwijk/Tuindorp:
De Architectuurcursus Buiten de
Singel – West is gebaseerd op de
stadsuitbreiding rond 1900. Op vijf
donderdagen/vrijdagen vanaf 6 april
staat elke keer één wijk centraal.
Op een karakteristieke locatie in de
wijk wordt een introductie gegeven
gericht op de variatie in bouw en
de stedenbouwkundige planning
die aan de wijk ten grondslag ligt.
Vervolgens maken we een wandeling van ongeveer twee uur door de
wijk. Start is om 10.00 uur en de
eindtijd is ca. 13.00 uur.
Kijk voor het aanmelden op de
website www.gildeutrecht.nl/
cursussen-en-lezingen
Passieconcerten door Kamerkoor
Sjanton op 1 en 2 april in de Tuindorpkerk
Met het sfeervolle programma “Bleib
bei Uns” brengt het koor werken uit
de Baroktijd ten gehore die goed
passen in de periode rond Pasen.
Centraal in het programma staat het
‘Stabat Mater’ van de Tsjechische
barokcomponist Frantisek Tuma.
De concerten zijn op zaterdag 1 april
om 20.15 uur en op zondag 2 april
om 15.00 uur in de Tuindorpkerk,
Prof. Suringarlaan 1, Utrecht.
Kaarten kosten in de voorverkoop
€12 (€8 voor kinderen, studenten
en CJP) en zijn verkrijgbaar via
www.sjanton.nl en bij leden.
Aan de zaal is de toegang €14
(€10 voor kortinggroepen).
Informatie over Sjanton is ook te
vinden op fb.com/kamerkoor.sjanton

Wat vind jij de leukste plek in de wijk? Dit keer Josephine Sof (6) die
er een tekening van maakte.

De leukste plek is volgens Josephine het ‘hobbelspeeltuintje’. Het
is te vinden langs de Troelstralaan,
ter hoogte van de Melis Stokestraat.
Het blijkt nog best moeilijk om alles goed op de tekening te krijgen.
Zo is er geen plek meer voor het
bankje dat er is. “Maar er staan wel
veel kinderen op die pret hebben.
Die moeten erop.”

VOTULASTLADDER

In de ladder staan wijkactiviteiten die in april en mei plaatsvinden. De volgende wijkkrant
verschijnt half mei. Organiseert
u in mei of juni een buurtactiviteit? Laat het ons vóór 19 april
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

