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weg met het verkeer!
Votulast is helemaal klaar met de onveilige verkeerssituatie in
de wijk. Met name de ‘doorgaande route’ over de Adelaarstraat,
Willem van Noortstraat en de Anthonius Matthaeuslaan of Pieter
Nieuwlandstraat levert veel overlast op. Bewoners balen van de
vele auto’s, bussen en scooters die dwars door de wijk rijden, ook
op plaatsen waar dat helemaal niet de bedoeling is, zoals de dertig
kilometerzone. Bewoners maken ook dagelijks gevaarlijke situaties
mee door het vele verkeer en de onhandige indeling van deze
straten. Grootste ergernis is asociaal rijgedrag.

Veel mensen, veel emoties
De Gemeente Utrecht erkent
dat er problemen zijn. Margreet
Kikkert, projectmanager verkeer:
“Er is veel verkeer dat geregeld
vaststaat. Op de Pieter Nieuwlandstraat bijvoorbeeld, waar bijna
vierduizend auto’s per dag rijden.
Om het probleem verder in kaart
te brengen starten we binnenkort
een kentekenonderzoek om te
kijken met welk verkeer we te
maken hebben. Rijden hier alleen

“Fietsers die hier de
straat opdraaien,
kijken nergens naar en
houden geen rekening
met verkeer dat vijftig
rijdt. Voetgangers
hebben geen idee waar
ze kunnen oversteken
omdat er geen duidelijke oversteekplaatsen
meer zijn.”
wijkbewoners, of gebruikt de rest
van Utrecht dit toch als doorgaande
route?”
Dat laatste staat voor buurtbewoner Jasper de Jong wel vast.
“Alle navigatiesystemen leiden het
verkeer door deze straten de wijk
in en niet via de Talmalaan.” Jasper
is aanwezig op een van de drukbezochte informatiebijeenkomsten
over verkeer in Votulast. “De grote
hoeveelheid mensen verrast me,
net als de emoties. Er lijkt een punt
te zijn bereikt.”

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 Iris
Hekkert met schoolhond Bibiche.
Eigenlijk heeft Bibiche niet één
baasje, maar een heleboel. Voor
de kinderen van basisschool De
Fakkel voelt Bibiche ook een beetje
als ‘hun’ hond. “Het is voor velen
een soort surrogaathond,” zegt
directrice Iris. “Het is een andere
vorm van contact. Kinderen hoeven
niet altijd te praten of praten met
elkaar over de hond. Bibiche is
altijd blij ze te zien. Daar krijgen

kinderen volgens mij zelfvertrouwen
van.”
drollen oprapen
Iris kocht Bibiche elf jaar geleden,
toen ze werkte op een school voor
zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
Kinderen die druk zijn of op een
verkeerde manier contact maken,
zouden veel baat kunnen hebben bij
een hond, was het idee. Dat klopte

Aanpakken hufterig gedrag
De aanwezigen dragen oplossingen
aan: meer of hogere verkeersdrempels, asfalt vervangen door klinkers,
instellen van eenrichtingsverkeer en
een verkeersknip ter hoogte van het
Willem van Noortplein. En vrijwel
iedereen vraagt om meer controle.
Handhaving van de maximumsnelheid en het aanpakken van hufterig
gedrag, zoals het over de stoep rijden door fietsers én automoblisten.
Ook het dodelijk ongeval afgelopen
maart op de Willem Van Noortstraat

komt ter sprake: “Blijkbaar ligt die
weg er toch zo bij dat je het in je
hoofd haalt om hard te rijden.” Wijkagent Tim Breman stelt dat handhaven alleen niet genoeg is. “Het gaat
ook om mentaliteit. We kregen van
bewoners klachten over verkeer dat
tegen de rijrichting inrijdt op de Van
Humboldtstraat. Bij optreden blijkt
steeds weer dat het vooral bewoners
zelf zijn die dat doen.”

helemaal. “De kinderen vonden het
te gek. Het is geen therapiehond,
maar de aanwezigheid van een
bonk liefde is voor veel kinderen
heel fijn.”
Tegenwoordig ligt Bibiche
vaak onder Iris’ bureau en mogen
de kinderen van De Fakkel haar
uitlaten. Met de jongere kinderen
loopt Iris mee, de oudere kinderen
mogen zelf op pad. Sommige willen vooral lekker voetballen op het
Willem van Abcoudeplein, andere
leren Bibiche allemaal kunstjes aan.
Drollen oprapen hoort er ook bij,
maar dat is geen probleem – er
wordt soms zelfs ruzie gemaakt
over wie dat mag doen.

Wilde haren
Overigens, voor wie Bibiche niet
meer herkent op de foto: dat
kan kloppen. Haar wilde haren
zijn er letterlijk en figuurlijk af.
“Heiligschennis, voor zo’n mooie
rashond,” zegt Iris. Maar het moest.
Te veel klitten. De tondeuse moest
eraan te pas komen, met pijn in het
hart, dat wel.
En dan te bedenken dat Bibiche
een echte stamboom heeft, met
bijbehorende naam. Bibiche Dushi
Du Champ Martagon heet ze voluit.
Een Briard, een Franse herder is ze.
Op zich best pittige honden, maar
Bibiche is de kalmte zelf. “Een doos
eerste klas,” constateert Iris. Niet zo
dol op andere honden, heel voorzichtig en erg lief voor kinderen. De
perfecte schoolhond dus. ad

Van klinkers tot bussluis
Margreet Kikkert geeft aan dat voor

de gemeente alle opties open blijven: op korte termijn aanpassingen
in de bestaande situatie en op de
langere termijn structurele maatregelen. We zijn heel benieuwd naar
de uitkomst van het kentekenonderzoek. Ashain weet het al: “Leg
overal klinkers neer! Een automobilist moet denken dat hij een dorp
inrijdt. Dan haalt ie het vanzelf niet
in zijn hoofd om vijftig kilometer
te rijden. Als dat niet helpt, leg hier
dan maar een bussluis neer.”nvdh
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“Auto’s, brommers, bussen en fietsers. Alles knalt hier door elkaar
heen, het is een wonder dat het
zo vaak goed gaat. Moet je kijken:
hoe hard die auto rijdt! Minstens
vijftig, maar dat kán hier helemaal
niet!” Ashain el Hadaoui heeft
vanuit zijn Vershoek aan de Willem van Noortstraat goed zicht op
het verkeer. “Fietsers die hier de
straat opdraaien, kijken nergens
naar en houden geen rekening
met verkeer dat vijftig rijdt. Voetgangers hebben geen idee waar
ze kunnen oversteken omdat er
geen duidelijke oversteekplaatsen
meer zijn.”

Oud en Nu
Op(d)rukkende bootcamps nemen Griftpark over
Met de komst van de zomer, komen ook veel bootcamps naar het Griftpark.
De ruimte wordt gedeeld: dril-sergeanten schreeuwen aanwonenden
wakker, kinderen worden van hun speelveld gestuurd én fitte wijkgenoten
pakken hun dagelijkse portie beweging en buitenlucht.

oud en jong

We leven steeds meer in onze eigen bubbel, wordt gezegd. De bubbel
waarin we alleen nog maar mensen met dezelfde leefstijl, dezelfde mening
en vaak ook dezelfde leeftijd tegenkomen. Als je al wat ouder bent kan
dat leiden tot een steeds kleiner wordende wereld. Terwijl je nog zoveel
kan en ook nog zoveel te vertellen hebt.
Wijkbewoonster Jennet Boon is
oprichter van Leergaloos. Deze
organisatie koppelt oudere
wijkbewoners aan een basisschool
in de buurt. Leergaloos is afgeleid
van ‘weergaloos’, wat uniek betekent,
onvergelijkbaar. Jennet is ervan
overtuigd dat de buurtbewoner
boven de 55 jaar talenten heeft
waar schoolkinderen op zitten te
wachten. Techniek, voorlezen, eenop-een-begeleiding, ieder heeft een
eigen inbreng. Vooraf wordt goed
doorgesproken waar de belangstelling
en de vaardigheden liggen, en wat de
school graag zou willen. Na de match
gaat de vrijwilliger in de school aan
de slag, in en rond de klas.
VERHALEN VERTELLEN

Voor het in 2016 gestarte Leergaloos
was Utrecht een proeftuin, en tot
nu toe zijn de ervaringen van alle
kanten zeer positief. “Het verbindt de
generaties,” aldus Jennet, “kinderen
en senioren leren over en weer van
elkaar.”
Paul Steijnen (62), conciërge
op basisschool de Fakkel, kan dit
beamen. Hij is na een carrière als
leerkracht op ‘zijn’ school, de Fakkel,
verdergegaan als verhalenverteller. Al
op de Pabo ontdekte Paul zijn talent
om een publiek te boeien met een
(uit het hoofd verteld) bestaand verhaal. Hij ontwikkelde zich al doende
tot een rasverteller; kinderboeken,

mythologische verhalen en sprookjes overbrengend aan groepen
schoolkinderen.
RUST EN GEDULD

Paul merkt dat ouderen met veel
rust en geduld hun kennis kunnen
doorgeven. “Als je de inspanning
van de kinderen bij het begrijpen
en leren ziet, herinner je je zelf
weer hoe ingewikkeld sommige
dingen vroeger waren. Met de tijd
en het geduld die jij ze daar nu voor
kunt geven, help je een kind ook
zelfvertrouwen te krijgen.”
Wanneer ouderen de klas in komen,
hebben kinderen meteen aandacht
en interesse. Ook ziet Paul dat de
ouderen zelf ook een ontwikkeling
doormaken, en een rijker mens
worden van het werken met
kinderen. En door de kinderen zullen
ze nooit worden vergeten, evenmin
als wat zij te brengen hadden.
ONVERGETELIJK

Oud-leerling Melle: “Het is al meer
dan vijf jaar geleden dat Paul in onze
klas kwam met ‘de Hobbit’, maar
wat hij vertelde weet ik nog precies.
Hij kwam wijs over en ik keek tegen
hem op. Iedereen was muisstil tot
het einde van het verhaal. De hele
groep smeekte dan om nog een
verhaaltje.” nvd

www.leergaloos.nl

HIER
ADVERTEREN?

De vlag die uithangt is het teken dat op z’n minst één van de drie dames
aanwezig is. Voor een praatje of een vraag: gewoon over de dood. Want
de dood is gewoon: ze hoort bij het leven, vinden Nel van Ratingen en
Annemieke Zwanenburg, twee van de drie ondernemers van De Zwaan. De
Zwaan Uitvaarten is al bijna vier jaar gevestigd in een pand op de hoek van
de Snelliuskade – waar een smal water langs sluisjes stroomt - en Nieuwe
Koekoekstraat. Een vrolijke en warme plek, herkenbaar aan de geel met
rode kozijnen.
Annemieke: “We hebben naast het
verzorgen van uitvaarten als nevendoel: de dood een plek in het leven
geven. Krampachtig weghouden
van de dood uit het leven levert een
bijzonder groot taboe op. Voor de
mensen die het betreft, maar ook
voor de mensen die er omheen
staan. Er zijn hier echt nog wel eens
mensen die langslopen en denken
‘ik kijk gauw de andere kant op’.”
Nel: “Anders gebeurt er misschien
iets met me.” Of: “Misschien ligt
er wel een dood iemand binnen.”
Annemieke: “Wat dat betreft past
het kantoor houden in een woonwijk erg bij onze missie: de dood
zichtbaar maken in het leven. En ja,
als je de Zwaan Uitvaarten heet wil
je natuurlijk ook in de Vogelenbuurt
zitten, haha.”
de deur staat open

Nel: “Hiervoor zaten we ergens op
een eerste verdieping, dan ben je
onzichtbaar voor mensen op de
straat. Nu kunnen mensen nog eens
binnenwippen, en dat gebeurt ook
regelmatig. De deur staat gewoon
open als het mooi weer is. Een
Hindoestaanse meneer, die een
straat verderop woont, kwam bijvoorbeeld laatst langs toen ik hier in
mijn uppie zat te werken. Hij wilde
misschien iets gaan doen met ons
en Hindoestaanse uitvaarten, omdat
deze nu vooral door grote ondernemers in andere steden worden
verzorgd. Prima, kom vooral langs,
kom praten!”

lopende stoet

Uitvaarten met een lopende stoet en
loopkoets met de kist erop vinden
ze zelf erg mooi. Ze liepen mee in
La Caravane d’Utrecht, ter gelegenheid van de Tour de France én in
de afgelopen Sint Maarten Parade.
Ze verbeeldden de dood, met een
opvallende loopkoets met witte
doodskisten erop, grote witte vleugels en versierd met veel bloemen
door de bloemist. Annemieke: “We
werkten gewoon hier voor de deur
aan de kar. Dat trok wel de aandacht
van de buurt. Veel buurtbewoners

workshops en columns

Collega Petra Branderhorst schreef
columns die gebundeld worden in
het boekje Zwanenzang, waarvan ze
na hun tienjarig jubileum - op 25 juni
- een aantal exemplaren weggeven
aan iedereen die dat leuk vindt. “Ze
zijn geschreven omdat we merkten
dat mensen erg nieuwsgierig zijn
naar ons werk. Op een manier die
ook recht doet aan ons werk.” Ze
geven verder een paar keer per jaar
een workshop waarin op speelse
wijze, met behulp van vragen op
kaartjes, een gesprek ontstaat over
de wensen omtrent de uitvaart.
Nel: “En dat is helemaal niet zwaar,
het zijn juist altijd hele gezellige en
inspirerende avonden!” fk

Op 5 oktober is er weer een
workshop. Kijk op www.
dezwaanuitvaarten.nl. Kom langs
in de maand juli om het boekje
Zwanenzang op te halen zolang de
voorraad strekt.

Ali | idenburghof | 27 april 2017 | 11:35 uur

STRAATPRAAT
Ali staat in de tuindeuropening aan
de Idenburghof. Hij wilde net aan
de slag gaan.
“Ik ga mijn auto stofzuigen. Het is
wel Koningsdag maar ik vind het
nu te druk in de stad. Misschien ga
ik aan het einde van de dag nog,
als het meeste volk weg is.
Ik ben hier in 1992 komen wonen.
Hier ben ik opgegroeid. We houden
het met z’n allen een beetje netjes
hier, we letten op elkaar, en zonder
afspraken pakt er altijd wel iemand
een bezem.
Wat ik jammer vind, is het verdwijnen van de veilige speelplekken dichtbij deze hof. Er was een
basketbalveld, een voetbalkooi en

een speeltuin met gras. In de winter kwam de brandweer om een
speelveld op te spuiten zodat het
een ijsbaantje werd. Er kwamen
ook kinderen uit andere wijken
hier voetballen en dat ging prima
samen.
Daar zijn nieuwbouwprojecten voor
in de plaats gekomen. Kinderen
voetballen nu tussen de auto’s op
deze parkeerplaats, mij maakt dat
niet uit maar niet iedereen vindt
dat leuk. Erger is dat kinderen nu
langs de drukke weg voetballen.
Dat is gewoon gevaarlijk. En toen
de oude flats leegkwamen was
het hier een bende: vertrekkende
mensen hadden hun hele huisraad
gewoon langs de straat gezet.
Er is wel wat veranderd hier. Er
wonen nog veel bekenden, maar er
zijn ook buren die niet eens hallo
zeggen. Er zijn mensen verhuisd,
en veel ouder geworden bewoners
blijven meer binnen zitten. Ik heb
zelf nog veel contact: al woon ik
niet meer thuis, ik kom hier nog
vaak.” nvd

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 Troelstralaan.
In de eerste helft van de jaren
’50 van de vorige eeuw werd de
Staatsliedenbuurt gebouwd. Een
van de straten werd vernoemd naar
Pieter Jelles Troelstra, journalist,
dichter en vooral politicus (hij
was de oprichter van de SDAP,
de voorloper van de PvdA). Op
de foto’s zien we de Troelstralaan

vanaf de Draaiweg. De oude foto
is gemaakt rond of in 1955 en
afkomstig uit Het Utrechts Archief.
De flats aan de linkerkant zijn eind
jaren ’90 afgebroken, kort daarna
kwam er nieuwbouw. De flats aan
de overkant zijn flink opgeknapt, de
toegangen zijn daarbij het meest in
het oog springend.

Kunst in de wijk

Een duidelijke verandering op
deze kruising is ook het beeld van
Troelstra. Al in 1955 verscheen het
beeld in de wijk, maar pas in 2008
werd het naar de huidige plek
verplaatst. Achter Troelstra zien we
een billboard, daar opgehangen
door Staatslieden Art Community.
Samen met het billboard op de flat
aan de Nolenslaan vormt het een
kunstwerk. gjvz

NIEUWE
PENNINGMEESTER M/V

GEZOCHT

foto at

foto wvdn

doodgewoon
Leergaloos verbindt

liepen uiteindelijk met ons mee in de
stoet.”

De Leesclub Van Alles
‘De Leesclub Van Alles’ is de intrigerende naam
van, het woord zegt het al, een leesclub in Votulast.
De club bestaat sinds vorig jaar en organiseert zo
ongeveer elke maand een bijeenkomst.

Op de bijeenkomsten van de club wordt een mooi,
interessant of prikkelend boek als thema genomen
voor een avondje discussie dat alle kanten op kan
gaan.
Buurtbewoner Roeland Dobbelaer startte acht jaar
geleden al met vrienden een leesclub waarin elke
maand een boek werd besproken. Die leesclub viel
drie jaar geleden door persoonlijke omstandigheden
uiteen. Sinds een jaar beheert Roeland nu de
website deleesclubvanalles.nl, een online site met
besprekingen van boeken met, inderdaad, alle
mogelijke invalshoeken en onderwerpen.
En nu ook sinds zomer 2016, weer een echte leesclub,
met zo ongeveer elke maand bijeenkomsten met een
mooi, interessant of prikkelend boek als thema.

Wie de website van de leesclub bekijkt, ziet daar als
motto: ‘Ik stel me het paradijs ongeveer zo voor als
een bibliotheek’, ontleend aan de Argentijnse schrijver
Jorge Luis Borges.
Het doel van Roeland is dan ook om een grote
verzameling op te zetten van besprekingen van
boeken met alle mogelijke invalshoeken en
onderwerpen. Techniek, mens en maatschappij,
geschiedenis, literatuur, filosofie, kunst, sport: als
er een boek over geschreven wordt, is een recensie
welkom op DLvA, zoals de club zichzelf afkort. De
laatste toevoeging aan de website is een bespreking
van Kop uit ’t Zand van Jan Terlouw, een novelle
met een boodschap over klimaatverandering. De
boekbespreking daarvoor gaat over olijfproductie,
weer een heel ander onderwerp.
Roeland: “Mijn eigen favoriet is de Vlaamse schrijverschilder Louis Paul Boon, en onder de buitenlandse
schrijvers Ernest Hemingway,” allebei schrijvers van

foto wvdn

alle mogelijke onderwerpen

realistisch-sociale romans met veel persoonlijke
indrukken en ervaringen.
de buurt als dorp

Roeland woont dit jaar negentien jaar in de Grietstraat
in de Vogelenbuurt: “Ik woon er met groot plezier, de
buurt is een dorp met als voordeel dat er ook nog een
grote stad binnen loopafstand is.” Roelands achtergrond is een studie filosofie hier in Utrecht. “Ik richtte
in 1992 het Filosofie Magazine op en daarna nog
een aantal andere tijdschriften en zo kwam ik in de
wereld van de uitgeverij en de media terecht, ook als
hoofdredacteur van het tijdschrift Natuur & Techniek.”
Stilzitten vindt hij niet bepaald een deugd en wie bij
filosofie aan ‘wereldvreemd’ denkt, is bij hem aan het

verkeerde adres. Hij is nu mediaondernemer, adviseert verenigingen
en instellingen over communicatie
en is uitgever van de website Foodlog met journalistieke bijdragen
over voedsel, voeding en gezondheid. En nu komt daarbij ook nog
eens De Leesclub van Alles. wz

www.deleesclubvanalles.nl,
daarop ook de aankondigingen van
de bijeenkomsten. Alle lezers zijn
welkom.

Check m’n plek
duif

Er broedt nu ook een duif in de
klimboom. “Als je op de tak ernaast
klimt kun je van twee meter afstand
kijken en dan blijft de duif zitten.
Op de tak van de duif moet je niet
klimmen, want als die beweegt
vliegt de duif weg,” weet Morris.
zorgen

klimboom

Hij maakt zich wel zorgen om
de boom: er zijn kinderen die
schors van de takken halen en
dat is niet goed voor de boom.
“En ik zie soms dat iemand een
blikje of sigarettenpeuken heeft
achtergelaten. Eigenlijk moet dat in
de prullenbak. En, heel belangrijk:
geen vuil bij de wortels. Want
wortels nemen het vuil op en dan
wordt het steeds slechter.” mv

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

Antonius Matthaeuslaan 19
3515 AN Utrecht
telefoon 030 271 00 04
ww w.wijmakelaardij.nl

Cursus: Stap Vooruit –
Samen je situatie verbeteren
Iedereen heeft in het leven wel eens
dingen die niet lekker lopen. Je hebt
een probleem, maar weet niet hoe
je het moet aanpakken. In de cursus
‘Stap Vooruit’ leer je samen met
andere mensen hoe je problemen
kunt oplossen.
Cursusdata: 12, 19, 26 juni en 3 juli
Tijd: 9.30 - 11.30		
Waar: Buurthuis De Leeuw
Voor meer informatie en aanmelden
kun je contact opnemen met Agaath
van Loon, 06-53 49 96 31 (ma-di-do)
agaath.van.loon@
buurtteamsutrecht.nl

KOPIJ
Nummer 4 van 2017 verschijnt eind juni 2017.
Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 31 mei.
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

COLOFON

De grote klimboom is een
rododendron. “Ik denk dat het
uit 1 groot zaad komt; het is één
middelpunt met verschillende
bomen,” legt Morris uit. Er zijn
verschillende delen om te klimmen:
“Het middelste heeft echt moeilijke
stukken en een gedeelte waar
je je echt met je handen moet
vasthouden.”

Dru Yoga lessen Buurtcentrum
De Leeuw.
Heb je behoefte aan vitaliteit, balans
en ontspanning? Of gewoon even
tijd voor jezelf? Meld je dan aan!
Elke les bestaat uit een warmingup, vloeiende bewegingen om
geblokkeerde energie vrij te maken,
klassieke yogahoudingen en een
diepe ontspanning. Het is voor
iedereen geschikt ongeacht leeftijd,
gezondheid of conditie. Ervaring is
niet nodig.
De les duurt vijf kwartier en kost
€11,-. De eerste 3 lessen voor €25,Dinsdag 09.15 - 10.30 en Zondag
10.15 - 11.30.
Aanmelding en info: 06 2495 1203
of www.renuka-devi.com

Gastgezinnen gezocht voor
Engelse zomerweek in Utrecht
Deze zomer organiseert English
Academy wederom een English
Summer School in Utrecht op
University College Utrecht. In een
week tijd geven kinderen tussen de
7 en 18 jaar een boost aan hun
Engels door middel van een les- en
activiteitenprogramma.
De deelnemers verblijven in gastgezinnen. Vaak zijn dit de gezinnen
van Nederlandse deelnemers, die
tegen vergoeding één of meerdere
gasten in huis nemen. Wij zoeken
naar host families in Utrecht, voor
de week van 7 t/m 11 augustus en
14 t/m 18 augustus. Neem gerust
contact met ons op als u interesse
heeft; host@anglia.nl
Meer informatie: www.anglia.nl

Wat vind jij de leukste plek in de wijk? Dit keer Morris de Haan
(8 jaar) die er een tekening van maakte.

Morris twijfelt: de grote klimboom
in het Tijgerbosje of de wagen van
boer Dirk? Maar het kan allebei
op de tekening, want de wagen
van boer Dirk komt ook in het
Tijgerbosje om het snoeiafval op
te halen. Dat wordt dan naar het
Griftpark gebracht en dan mag
Morris meerijden.

voTulastladder

In de ladder staan wijkactiviteiten
die in mei en juni plaatsvinden.
De volgende wijkkrant verschijnt
eind juni. Organiseert u in juli,
augustus of september een
buurtactiviteit? Laat het ons vóór
31 mei 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

