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BUURT IN DE STEIGERS
De Staatsliedenbuurt en Lauwerecht staan aan de vooravond van
grote veranderingen. Door sloop en transformatie zullen er minstens
800 woningen bijkomen in dit stukje Votulast: van luxe zelfbouwwoningen tot gestoffeerde studentenkamers in het omgebouwde
UWV-kantoor. Mét alle bijbehorende nieuwe buurtgenoten. Hoe kunnen huidige en toekomstige bewoners meedenken met gemeente en
bouwende partijen om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het te ontwikkelen gebied te komen? Waar ziet men problemen en, belangrijker nog: waar liggen er kansen?

STEM UIT DE BUURT
Op 30 mei vond de eerste bijeenkomst plaats voor geïnteresseerden,
waarbij ook diverse medewerkers

“Er wonen straks bijvoorbeeld veel meer
jongeren in de buurt.
De demografische
samenstelling gaat
drastisch veranderen.
Hoe ga je om met zo’n
veranderde bevolkingsopbouw?”

van de gemeente aanwezig waren
om vragen te beantwoorden. Naast
bewoners nemen ook leden van de
wijkraad deel aan de bijeenkomsten. Voorzitter Ab Kools: “Laten
we zorgen dat er een stem is voor
mensen uit de buurt. Hoe kunnen
we dit gebied zo inrichten dat het
de leefbaarheid bevordert? Dat kun
je niet bedenken van achter een
bureau.” De gemeente geeft wel
aan dat het niet zo is dat er een
wensenlijstje kan worden opgesteld
wat klakkeloos wordt uitgevoerd. De

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: Jurg met
voormalig zwerfhond Sjors.
Sjors staat rustig achter Jurg te
wachten wanneer ik de trap op
loop. Maar Jurg is niet helemaal
tevreden: “Hij kwam een stukje de
trap af. Waarschijnlijk omdat hij je
herkent, maar hij mag dat niet.”
GRIEKENLAND
Sjors was een zwerfhond. Hij komt
uit Griekenland, en is door Dog
Rescue Greece (DRG) naar Neder-

land gehaald. Als verwilderde pup
zwierf hij met moeder en de andere
pups over de verlaten tenniscourts
van Marathon bij Athene.
“Wij wilden eigenlijk een asielhond.
Maar daarvoor kwamen we niet in
aanmerking met kinderen op een
bovenhuis. We zijn door DRG stevig
gescreend, en we hebben ook een
duidelijk contract getekend: we
mogen niet fokken met Sjors en we

gemeente moet immers verschillende belangen behartigen. Maar
eventuele kansen die er liggen
kunnen nu wel zo snel mogelijk
worden herkend, en de adviezen
van het bewonersplatform worden
meegenomen bij beslissingen.
VAN KANTOREN NAAR
WONINGEN
Gemeente: “Om de bevolkingsgroei op te vangen wordt er in
Utrecht vooral aan verdichting van
de stad gedaan door bedrijventer-

mogen hem nooit doorverkopen
behalve terug naar DRG.” Geen haar
op Jurg’s hoofd die daar aan denkt.
ONMISBAAR
“Sjors is een gezinslid. Toen ik zijn
foto de eerste keer zag was ik meteen verliefd. Hij reageert op alles
wat gebeurt. Wanneer we hier een
discussie hebben komt hij er tussenin staan, en als een van de kinderen
ziek is ligt hij er de hele dag overheen op de bank.”

reinen om te vormen tot woonlocaties. Die transformatie van kantoren
naar woningen, zoals hier in de wijk,
zorgt ervoor dat er andere eisen aan
de voorzieningen in de omgeving en
de openbare ruimte moeten worden gesteld. Aan de ontwikkelaar
van het voormalig belastingkantoor
is dan ook duidelijk de opdracht
meegegeven dat er niet alleen naar
de kavel moet worden gekeken,
maar ook naar de omgeving. Er is
in die hoek nu te veel steen, we
proberen te kijken of er vergroend

kan worden.” Over het belastingkantoor gesproken: dat zou toch al lang
tegen de grond moeten liggen? “Dat
klopt, maar de ontwikkelaar die de
aanbesteding heeft gewonnen is
nog op zoek naar optimalisatiemogelijkheden. Dat wil zeggen: er zijn
prijsafspraken gemaakt, maar door
verstrijken van de tijd is de kostenkant toegenomen. Daarom zijn er
aanpassingen van het plan nodig.” fk

Ook meedoen? Graag! Mail naar
info@thesocialfirm.nl

de baas ben, hoeft hij niet van zich
af te bijten.” Omdat Sjors elke dag
minstens een uur wordt uitgelaten
in Houdringe, een hondenuitlaatplek
bij Bilthoven, komt hij veel andere
honden tegen. Sinds de cursus gaat
het eigenlijk altijd goed buiten.

SNOR
“Sjors is gevoelig, hij moet al veel
meegemaakt hebben in zijn eerste levensmaanden. Behalve op
bepaalde honden reageert hij ook
heftig op motorhelmen en snorren.
CURSUS
Toen een besnorde buurman eens bij
“Ik heb moeten leren omgaan met
ons vanuit de speeltuin naar de wc
zijn gedrag naar andere honden. In
wilde werd hij belaagd door Sjors en
een privé-cursus door Edwin Pos be- moest ik de buurman eerst knuffelen
greep ik dat naast mijn eigen emotie voordat hij er langs mocht. Toen wist
de klank van mijn stem essentieel is. Sjors dat het een vriend was, haha.”
Wanneer hij hoort dat ik de situatie
nvd
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De wijkraad Noordoost stelt deze
vraag centraal in de jaarlijkse wijkraadpleging en nam het initiatief
tot een bewonersplatform. Deelnemende bewoners zullen tijdens
driewekelijkse bijeenkomsten gaan
nadenken over verschillende thema’s. Lid wijkraad: “Er wonen straks
bijvoorbeeld veel meer jongeren in
de buurt. De demografische samenstelling gaat drastisch veranderen.
Hoe ga je om met zo’n veranderde
bevolkingsopbouw?”
Doel is om eind van het jaar tot een
rapportage te komen die aangeboden kan worden aan de wijkwethouder, Victor Everhardt. The
Social Firm zal het hele proces gaan
begeleiden. Fleur van IJperen van
The Social Firm: “Het moeten vooral
actieve sessies worden waarbij we
info ophalen en ‘experts’, zoals de
wijkagent, uitnodigen. Het eindproduct met bevindingen staat qua
vorm nog niet vast; het kan ook een
film worden, of een mooi boekje.”

OUD EN NU
foto wvdn

DE VAALTBRUG

Waarom hebben de kinderen zich
opgegeven voor deze workshop? “Ik
vond het gewoon leuk,” zegt Roos.
“Omdat ik er talent in heb,” vertelt
Guus. Noor houdt erg van tekenen:
“Paarden zijn mijn specialiteit.” Bert
waarschuwt de kinderen nog even:
“Ik vertel niet wat jullie precies
moeten doen...,” “Anders kunnen we
het niet meer zelf uitvinden,” vult
Guus heel wijs aan. Na krijt op papier
volgt verf op doek. Wel een heel klein
doek, voor een mini-berglandschap.
Aan het eind van het uur staan de
berglandschapjes te pronken op minischildersezels.
BREDE SCHOOL

hebben. Zo werd een activiteitenmiddag georganiseerd voor mensen
met een beperking en werden er
stukjes geschreven voor het Straatnieuws om meer aandacht te vragen
voor daklozen.
TALENTONTWIKKELING

De talenten worden ontwikkeld
tijdens de workshops die worden
aangeboden. Zo kunnen leerlingen
meedoen met de workshops ‘musical’, ‘in-mekaar uit-mekaar’, ‘pinholecamera’, ‘muziek maken’ en dus ook:
‘landschap schilderen’.
Ouders zijn betrokken in verschillende werkgroepen. De verkeerswerkgroep houdt zich bezig met de
verkeersveiligheid rond de scholen,
een andere groep organiseert de
Straatspeeldag en er is een werkgroep die zich bezighoudt met het
Kinderboekenweek-feest.
“’Pedagogisch klimaat’ gaat vooral
over hoe we met elkaar omgaan.
Er is nu bijvoorbeeld een plan om
het hek tussen de DrBosschool en
de Fakkel open te maken, zodat er
meer verbinding is tussen de pleinen en minder een wij/zij gevoel.”

De workshop ‘landschap schilderen’
wordt georganiseerd door De Brede
School.
Dat is niet één school, maar een
samenwerking tussen verschillende
organisaties die buitenschoolse
activiteiten voor kinderen verzorgen.
Bij de Bredeschool Staatslieden zijn
naast de Dr. Bosschool en de Fakkel
ook de SterrenBSO, Kinderopvang
Ludens (BSO de Leeuw) Spelenderwijs (van de Klim-op en ’t Leeuwtje)
en Wijk&Co (de sociaal makelaars van
Buurtcentrum de Leeuw) betrokken.
SCHAAKCLUB ZOEKT MENSEN
Dit jaar organiseert de Brede School
VERBINDING
ook weer ‘Staatslieden Got Talent’
“Er zijn drie pijlers,” legt coördinator
met de finale tijdens het Willem van
Louk Röell me uit: “TalentontwikkeAbcoudepleinfeest op 16 september.
ling, ouderbetrokkenheid en pedaVerder hebben de coördinatoren
gogisch klimaat. We leggen verbinaltijd nieuwe ideeën: er zijn plannen
dingen tussen bevolkingsgroepen
voor ‘iets met groen’, en er wordt
en organisaties die bezig zijn met
een schaakclub opgezet. Voor die
kinderen.”
schaakclub worden nog mensen
De groepen 7 deden project ‘Kind
gezocht, dus kun je schaken en lijkt
en wijk’ met Wijk&Co: de leerlingen
het je leuk om mee te helpen: stuur
bedachten een activiteit voor bewodan een mailtje naar
nersgroepen die extra aandacht nodig info@bredeschoolstaatslieden.nl. mv

HIER

www.leergaloos.nl

ADVERTEREN?

AD(H)D CAFÉ IN AVERECHTS
Een donderdagavond in Café Averechts. Buurtbewoner Jan Hendrik schuift
de tafels nog wat meer aaneen. Hij is de gastheer van vanavond in deze
buurtkroeg aan de Nieuwe Koekoekstraat. De sfeer is informeel: jong en
oud, iedereen kan binnenlopen. Toch is dit geen gewone café-avond. Deze
avond is speciaal voor mensen met AD(H)D, hun familie, partners en belangstellenden.
Net zoals in veel andere grote
steden draait ook in Votulast al
jaren het AD(H)D-café: iedere
eerste donderdag van de maand is
er de mogelijkheid tot contact, het
uitwisselen van ervaring en informatie krijgen en geven. AD(H)D is
kortgezegd een grotendeels erfelijke
aandachtstekort-stoornis met onder
andere symptomen als concentratieproblemen. Het is hier ‘het feest der
herkenning’: even niet de uitzondering zijn of uitleg hoeven geven voor
je gedrag.

LEVEN MET

Vanavond hoor ik dat het krijgen
van houvast niet alleen een voortdurend thema is voor veel AD(H)D’ers,
maar dat zij ook bovengemiddeld te
maken krijgen met tegenslagen. “Je
bent je bewust van je eigen rol in tegenslag, en dat kan een gevoel van
schaamte geven.” Roland heeft daar
oplossingen voor: een strak georganiseerde collega en een boekhouder, waardoor hij zijn talenten kan
gebruiken voor waar hij goed in is.

VEERKRACHT

In alle persoonlijke verhalen van
vanavond valt de grote veerkracht op.
Vallen en weer opstaan, hoor ik zeggen. Met AD(H)D is het vaak vallen:
op school, in je werk, in relaties en
met familie. En soms ook in je hoofd
omdat het te veel of te ingewikkeld
wordt. Maar ook weer opstaan, zelf
of met wat hulp. Er wordt zeer open
over gepraat. Niemand houdt hier de
schijn op of doet zich beter voor. Het
is een verademing voor iedereen om
hier te kunnen zijn. En wat een bijzondere mensen bij elkaar. “AD(H)D
brengt ook met zich mee dat je niet
vastzit in strakke denkpatronen. Je
hebt een beweeglijke manier van
denken, creatief, ‘out-of-the-box’,”
vertelt Hiske, “Ik zou het niet meer
willen missen.” nvd
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STRAATPRAAT
“Ik kom uit Londen. Ik werk als
barista in een ijswinkel. Ik volg wat
mij gelukkig maakt en een lange tijd
was dat koffie. Ik ben op mijn BMX
gestapt en naar de kust gefietst, en
stapte op de boot. Ik wilde mijn
blikveld verruimen. Ik hoorde altijd
veel over Nederland, maar was er
nog nooit geweest. Ik was in Amsterdam, maar het leek wel Disneyland.
Overal toeristen! Toen fietste ik naar

GASTEN

Twee nieuwkomers vanavond zijn
jongens die ver gereisd hebben voor
deze bijeenkomst. Ze worden gelijk
opgenomen in de groep ‘oudgedienden’. Hiske, die al vanaf de start
betrokken is bij het café, vraagt en
luistert. Er vormt zich een groep om
de jongens heen waarin zij duidelijk
hun verhaal kwijt kunnen. Even later
komt Roland binnen, ook voor het
eerst. Het eerste dat opvalt is zijn
horloge, een Smartwatch. “Gewonnen bij een hackaton,” vertelt hij.
Roland blijkt apps te bouwen als
zelfstandig ondernemer. Hij heeft
kort geleden ontdekt welke invloed
ADHD heeft op zijn leven en was
nieuwsgierig naar het AD(H)D-café.
“Mijn vak is heel geschikt voor mij.
Als je programmeert en je doet iets
niet goed krijg je dat direct terug.
Dat geeft houvast.”

foto wvdn

In het atelier in de Grave van Solmsstraat praat kunstenaar Bert de Groot
met leerlingen over schilderen. “Wat is een landschap eigenlijk?”
“De natuur!” roept iemand. “Een weiland,” zegt een ander. En weer iemand anders: “Een bloemenveld.” Roos concludeert: “Eigenlijk alles wat
mensen niet hebben gebouwd.”

Een echt vakantiegevoel krijgen we van de geur van smeulende barbecues
in het Griftpark. Muziek en een potje badminton erbij, en de zomer is compleet. Wel je troep opruimen, het gras niet verbranden en de kolen in de
speciale barbecuekolenbak die het park sinds kort rijk is. Je vindt hem voor
restaurant Griftpark.

Rotterdam, daar was het gorgeous!
Iedereen die ik tegenkwam zei dat
ik naar Utrecht moest gaan. En ze
hadden gelijk! Er gebeurt hier van
alles en toch is het rustig. Je stapt
uit de trein het station in en het is
busy, en dan loop je een brug over
en het wordt kalm. Hier wonen
echte mensen, die hun leven leiden.
Ik ben in het Griftpark voor de
skatebaan. Ik heb net lekker geBMX’t op de baan. Gisteren was
hier een bandje, het leek wel of de
vakanties al waren begonnen, overal
ontspannen studenten in het gras.
Contact maken is hier eenvoudig.
De Nederlanders zijn heel intelligent. Ze werken samen. Ze beseffen dat samenwerking je verder
brengt.”wvdn

NIEUWE
PENNINGMEESTER M/V
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TALENTEN IN
STAATSLIEDEN

GEZOCHT

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 Vaaltbrug.
Begin jaren zestig van de vorige
eeuw werd de toenmalige Vaaltbrug,
een draaibrug, vervangen door een
ophaalbrug. Het is die brug die we
zien op de foto uit 1976 (afkomstig
uit het Utrechts Archief). Op zijn
beurt werd de brug over de Biltsche
Grift in november 1991 vervangen
door de huidige versie. Deze is iets

breder en robuuster. Wat ook opvalt,
is dat op de foto anno nu een oud
ogende lantaarnpaal staat en op de
oude foto juist een nieuwe.
RONDOM DE BRUG

Links op de achtergrond staat het
Hooghiemstra gebouw. In 1976
deed het dienst als magazijn van

Indola Electric. Na een afwezigheid
van ongeveer een eeuw kwamen er
eind 2015 weer spitsen op de torentjes van het voormalig pakhuis van
de N.V. Utrechtse Fouragehandel en
Voederkoekenfabriek v/h J.S. Hooghiemstra. Linksachter het gebouw
waren diverse gemeentediensten
gevestigd, waaronder de gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst. gjvz

HUISELIJKE SFEER BIJ MENEER PEER
Jarenlang stond het leeg, maar sinds drie maanden
is het pand aan de Bemuurde Weerd weer volop in
gebruik. Buurtbewoners en toeristen kunnen voortaan zes dagen per week bij Meneer Peer terecht
voor ontbijt, koffie, lunch en een borrel. Mét uitzicht
op de Weerdsluis.
Twee vriendinnen uit Wageningen, Floor van Gurp
en Renske van Kooten, runnen de zaak. “We kennen
elkaar inmiddels 25 jaar,” vertelt Floor. “We zaten in
groep 2 bij elkaar in de klas en zijn daarna altijd bevriend gebleven.” Inmiddels wonen ze allebei alweer
enige tijd in Utrecht, niet ver van elkaar vandaan.
SLAPELOZE NACHT

Met de opening van een eigen zaak ging een lang gekoesterde wens in vervulling. De plannen voor Meneer
Peer kregen rond hun 30e vaste vorm. Het was Floor
die met het uiteindelijke idee kwam. “Toen ik ’s nachts
een keer niet in slaap kon komen, heb ik een ondernemingsplan opgesteld. Vervolgens heb ik Renske
gebeld en hebben we alles op papier gezet.”

Wat de insteek van de zaak moest worden was al snel
duidelijk. Floor en Renske leggen vooral de nadruk
op een huiselijke sfeer, waar ouders én kinderen zich
zoveel mogelijk thuis kunnen voelen. Voor de kinderspeelhoek is dan ook een belangrijke plaats ingeruimd. Maar ook toeristen, buurtbewoners, zakenlui
en mensen die met hun boot voor de sluis zitten te
wachten weten de zaak inmiddels goed te vinden.
JUIST DEZE PLEK

Veel mensen nemen hun bestelling mee naar buiten,
naar de trappen bij de Weerdsluis. Een ideale zitplek
aan het water, vindt Floor. “Vroeger zaten we daar zelf
vaak ook, met een salade op de trappen bij de sluis.
We bedachten dat het toch wel erg gaaf zou zijn om
juist op deze plek een eigen zaak te beginnen. We
zagen dat dit pand leeg stond en hebben een briefje
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HUISELIJK

door de brievenbus gedaan met de vraag of we het
konden huren.”
Aanvankelijk leek dat er niet op. Enkele maanden lang
bekeken ze verschillende andere locaties in Utrecht
totdat, een half jaar later, de ontvanger van het briefje
alsnog contact zocht. Floor en Renske hadden hun
pand binnen.
MEERWAARDE

Voor ze het in gebruik konden nemen moest eerst
bij de gemeente een bestemmingswijziging worden
aangevraagd. “Zo’n drie jaar geleden was het krijgen
van een horecabestemming in een woongebied als de
Vogelenbuurt nog wat lastiger,” vertelt Floor. “Maar nu

zie je dat er toch iets meer ruimte
voor is, vanuit het idee dat een horecazaak ook juist een meerwaarde
kan bieden aan de buurt.”
Na de bestemmingswijziging van
het pand volgde een intensieve,
drie maanden durende verbouwing.
Alles werd eruit gesloopt, een bar
werd erin gebouwd, tegels werden gezet. De karakteristieke oude
muur werd op een aantal plaatsen
gehandhaafd. Met resultaat: op 7
maart opende de huiskamer van
Meneer Peer officieel zijn deuren. ik

CHECK M’N PLEK
Wat vind jij de leukste plek in de wijk? Dit keer maakte Ayso Malda
(6) er een tekening van.

Ayso’s favoriete plek is er één die
niet veel mensen zullen kennen. Hij
is namelijk, althans tot nu toe, Geheim. Aan de bamboestruiken op het
hoekje van het Willem van Abcoudeplein en de Samuel van Houtenstraat
valt in eerste instantie niet veel te
zien. Maar als je goed kijkt, zie je een
paar ingangetjes. Wie daar doorheen
gaat, komt in heel andere wereld
terecht: in een heuse hut.
SUPERVEEL WERK

GEZOCHT
FOTOGRAAF M/V

Hou je van fotograferen in
opdracht en zou je het leuk vinden
om je werk in de krant te zien?
Mail naar: info@votulastkrant.nl

KOPIJ
Nummer 5 van 2017 verschijnt eind september
2017. Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 30 augustus.
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Zaterdag 16 september: Pleinfeest
Willem van Abcoudeplein
Voor de 10e keer wordt op zaterdag 16
september het pleinfeest van het Willem van Abcoudeplein georganiseerd.
Vanaf 14.00 uur zijn er diverse spelletjes voor kinderen, met o.a. grote
springkussens, suikerspinnen, schmink
en bamboestieken. Ook proberen de
organisators de buurtbewoners nog te
verrassen met nieuwe activiteiten. Aan
het einde van de middag zal de finale
van Staatslieden Got Talent worden
gehouden. Dit is een talentenjacht van
scholen uit de buurt.
Daarna zal een BBQ volgen en in de
avond veel muziek, dansen en borrelen
met buurtbewoners.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.
Voor de BBQ kunnen buurtbewoners
zich van te voren inschrijven. Aan
de bar zijn bonnen verkrijgbaar voor
drankjes. Info: www.proefhetplein.nl
Een minivakantie in je eigen wijk
De Buurtcamping is een camping voor
en door de buurt. We zoeken kampeerders om lekker te komen ontspannen
tijdens de minivakantie van 7 tot 9 juli
in het Noordse Park. Overdag zijn er
allerlei workshops te doen en
‘s avonds een heerlijke BBQ, kampvuur & muziek. Daarnaast zijn wij nog
opzoek naar vrijwilligers die ons een
handje kunnen helpen om de camping
tot een succes te maken.
Anne Rutten, Campingbeheerder
Buurtcamping Noordse Park:
anne@debuurtcamping.nl

LOEREN

Het liefst zit Ayso vanuit de hut
stiekem te kijken naar mensen die
voorbijkomen. Een plastic buis die
hij op straat vond, dient als verrekijker, om nog beter te kunnen
‘loeren’. De hut kan soms wat
donker zijn. “Net zo donker als dat
je heel dikke gordijnen dichtdoet en
er maar één klein lampje aanstaat.”
Wat wel erg was, was dat mensen
laatst in de woonkamer een heel
stuk bamboe hebben afgeknipt.
Toch gaat hij er nog graag naartoe:
“Even de hut gedag zeggen.” ad

Wil jij helpen op de Rommelmarkt Willem van Noortplein!?
Dit jaarlijks terugkerende buurtfeestje/
marktje vindt dit jaar plaats op za. 9
sept 2017. De organisatie zoekt helpende handen! Heb jij ideeën voor
kinderactiviteiten of vind je het leuk
om wat hand- en spandiensten te
doen ter voorbereiding of op de dag
zelf? Denk bijvoorbeeld aan inschrijfstrookjes afgeven bij supermarkten,
posters laten afdrukken, veld nalopen
op obstakels of een kinderactiviteit
begeleiden... Meer info bij:
Fieke Kersten: 06-44594951 /
fieke.kersten@online.nl
Esther Becker:
estherbecker777@gmail.com
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

COLOFON

Ayso heeft de hut mee helpen
bouwen met zijn grote broer Olaf
en wat vrienden. “Superveel werk,”
zegt Ayso. Maar het leverde een
mooie hut op met meerdere kamers,
waarvan het bamboe is omgebogen.
In de ‘woonkamer’ is een ‘bar’ – een
plank waar je spulletjes op kan zetten. Bierflesjes of colablikjes bijvoor-

beeld, die ze in de buurt hebben
gevonden. Ayso heeft ook een
eigen kamertje gemaakt. Zelfs aan
inbrekers is gedacht: het vastgeplakte kopje op een tak doet dienst
als alarm.

VOTULASTLADDER

In de ladder staan wijkactiviteiten
die in juli, augustus of september
plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt eind september.
Organiseert u in oktober of november een buurtactiviteit? Laat
het ons vóór 30 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

