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LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL

BUURTBAASJES

Al eerder besteedde de Votulast-
krant aandacht aan het bewoners-
initiatief. In 2014 schreven we 
onder de titel ‘Tunnel slaat brug’  
dat de brug in het middelpunt van 
de belangstelling stond en twee 
prijzen had gewonnen om de brug 
op te knappen. De bewoners hoop-
ten dat dit spoedig zou gebeuren.

GEBED ZONDER EINDE
Uiteindelijk zijn er bijna drie jaar 
verstreken. Klaas Kromhout van 
initiatiefgroep Gasthuismolenbrug 
heeft er gemengde gevoelens over: 
“We zijn al zes tot zeven jaar bezig 
en het wordt bijna een gebed 
zonder einde, daarentegen is iedere 
stap reden tot een feestje. Vaak 
blijkt echter dat werkzaamheden 
worden uitgesteld. Ik vrees dat 
dit jaar de brug alleen een gron-
dige schoonmaakbeurt krijgt.” Een 
teleurstelling was de opstelling van 
eigenaar Prorail, die geen extra geld 
beschikbaar stelt voor het opknap-
pen. Prorail zoekt nu mogelijkhe-
den om opknapwerkzaamheden te 
combineren met het reguliere on-
derhoud. Wanneer dit zal plaatsvin-
den is echter onduidelijk. “Doordat 
wethouder Geldof zijn schouders 
eronder heeft gezet en mensen 

Het is warm vandaag. Henk zit 
in het schaduwrijke parkje bij de 
bibliotheek met Thijs, een Miniatuur 
Bull Terriër. Voorbijgangers lopen 
wat angstig kijkend met een boog 
om Thijs heen, maar net als bij 
mensen is niets wat het lijkt: in het 
lijf met gespierde borstkas, kleine 
oogjes en brede snuit schuilt een 
lieve en vrolijke mensenvriend.

BAAS
Thijs scharrelt tijdens ons gesprek 
over het veldje en houdt zijn baasje 
goed in de gaten. Als hij even te 
ver afdwaalt is het noemen van zijn 
naam genoeg om terug te keren. 
Toch zie je hem één seconde wach-
ten, alsof hij nog even bedenkt wie 
hier eigenlijk de baas is. En Henk is 
zijn uiterst zorgzame baas, met veel 
verstand van dieren. 

ROEDEL
“Honden zijn niet onbetrouwbaar, 
maar bazen zijn soms onwetend,” 
aldus Henk. Hij vertelt dat veel men-
sen niet beseffen dat de hond een 
roedeldier is, en dat de gezinsleden 
voor de hond ook deel van de roedel 
zijn. Een hond mag nooit het idee 
krijgen dat hij thuis de baas kan wor-
den. Veel kinderen vertonen gedrag 
dat hier tegenin gaat; zoals speeltjes 
afpakken, de hond plagen of naar de 
hond staren.

THEEMUTS
Thijs heeft een groot lijf maar een 
klein hartje. Als hij op een warme 
dag als deze gaat rennen en spelen 
wordt hij onwel. Henk beschrijft wel 
heel grappig de toeval die het hondje 
dan krijgt, maar die gaat hij toch 

liever uit de weg. Ook koud 
weer is niet goed voor Thijs 
met z’n bijna kale buikje. In 
de winter krijgt hij een jas aan 
en zit hij in een soort door 
Henk gemaakte theemuts in 
de fietsmand.

SLOFJES
Thijs heeft een cosmetisch 
probleempje, waarvoor hij  
buiten altijd leren slofjes om 
zijn voorpoten draagt. Hij ver-
slijt een paar per twee maan-
den, vertelt Henk.
En deze jongens lopen veel. Als 
je ze tegenkomt: Thijs houdt er 
van te worden geaaid, met een 
lichte voorkeur voor vrouwen. 
Wel van onderaf benaderen, en 
waar de baas bij is. nvd

heeft vrijgemaakt is er daadwerkelijk 
schot in de zaak gekomen, anders 
waren we niet verder gekomen,” 
aldus Kromhout. Belangrijk was dat 
de gemeente in 2016 geld beschik-
baar heeft gesteld.   

EEN BRUG ALS KUNSTWERK 
Samen met kunstenaar Hans van 
Lunteren hebben de initiatiefgroep 
en gemeente Utrecht een uitwer-
king gemaakt, die de titel draagt 
‘Een Brug als Kunstwerk’. Uitgangs-
punt is om bij de brug van architect 
Sybolt van Ravesteyn zoveel moge-
lijk van zijn architectonische beeld-

“We zijn al zes tot zeven 
jaar bezig en het wordt 
bijna een gebed zonder 
einde, daarentegen is 
iedere stap reden tot een 
feestje. Vaak blijkt  
echter dat werkzaam- 
heden worden uitgesteld.”

kwaliteiten weer tot hun recht te 
laten komen. Na het schoonmaken 
van de brug, zoals verwijderen 
van graffiti en duivenpoep, wordt 
de brug in verschillende kleurstel-
lingen geschilderd. De hekwerken 
langs het spoor zijn vanwege de 
veiligheid onvermijdelijk, de oude 
worden vervangen voor andere 
die het karakter en de vormgeving 
van de Vechtbrug in hun waarde 
laten. Onder de trappen wordt een 
taludtuin en schaduwtuin aan-
gelegd. Er worden voorzieningen 
getroffen om het ongewenst zitten 
(hangen) tegen te gaan. Ook wordt 

er verlichting aangebracht, waarbij 
niet alleen aan de mens is gedacht, 
maar ook aan de fauna. Om de 
vleermuizen die veel onder de brug 
vliegen zo min mogelijk te storen, 
wordt gedacht aan amberkleurige 
LED verlichting. Uit onderzoek blijkt 
dat deze kleur vleermuizen het 
minst verstoort.  

FEESTJE 
Tenslotte krijgt de brug ook weer 
zijn naam terug, het idee is de 
naam te snijden uit een dikke ijze-
ren plaat en deze te bevestigen op 
één van de muren. 

In juni j.l. maakte wethouder Kees Geldof de eerste vierkante meter 
schoon van de Gasthuismolenbrug en gaf daarmee het officiële 
startsein voor het opknappen van deze spoor- en voetgangersbrug. 
De brug overspant de Vecht en verbindt vier Utrechtse wijken. Al 
jaren voeren bewoners een actieve lobby om deze op te knappen. De 
onderdoorgang roept een onveilig gevoel op door onder andere graf-
fiti, duivenpoep en duisternis.

Dit jaar gaat de redactie de straat op, op zoek naar baasjes in de buurt. 
Opmerkelijke honden en hun bezitters, of andersom. Dit keer Henk 
met zijn hond op sloffen.
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Maar zover is het nog niet. Het 
startsein is gegeven, maar een 
opleverdatum is er nog niet. Het is 
een ingewikkeld proces met meer-
dere partijen en werkzaamheden in 
de omgeving die op elkaar moeten 
worden afgestemd. Wanneer het 
allemaal gerealiseerd is, is het tijd 
voor een feestje, want dat is iets 
waar de initiatiefnemers het toch 
regelmatig over hebben, dat dat er 
een keer moet komen, aldus Klaas 
Kromhout. tvdb 



“Kees, blijf jij nou maar lekker aan 
het werk, dat houdt je fit,” zei zijn 
huisarts een paar jaar geleden. Een 
gouden advies voor Cornelis (roep-
naam Kees) van Wijnbergen. Van zijn 
zaak hoeft hij niet meer te leven – 
hij heeft immers AOW en een klein 
pensioen – maar thuis zitten is niets 
voor hem. “Ik ga niet zitten niksen.” 
Ook na revalidatie van zijn hartopera-
tie zes jaar geleden, keerde hij terug 
in zijn Teleshop. Hij voelt zich prima; 
kan zelfs weer een stukje hardlopen.

REPARATIES
De Teleshop begon als verhuurbe-
drijf van televisies. Ook deed Kees 
het onderhoud van televisies voor 
enkele hotels. Tegenwoordig voert hij 
vooral reparaties uit. Van de meeste 
apparaten weet hij het euvel wel te 
vinden. Hij heeft immers een vier-
jarige opleiding en een halve eeuw 
ervaring. Ook verkoopt hij appara-
tuur. Oudere klanten komen vooral 
vanwege de service. Kopen ze wat 
bij Kees, dan krijgen ze desgewenst 
gratis les. Gewoon boven de zaak, in 
zijn appartement. “Je hoeft je niet te 
schamen als je iets niet weet. Ik leg 
het graag uit.”

GOUD WAARD
Kees’ echtgenote had al vroeg door 
dat een goede technicus goud waard 
is. De meeste kleinere elektronicaza-
ken gingen in de loop der jaren fail-

liet omdat ze geen technici in dienst  
hadden, merkte zij op. Toen Kees 
voorstelde om te stoppen met repa-
raties, maar zich vooral te richten op 
de verkoop, hield zij dat plan tegen. 
Daar bleek ze gelijk in te hebben.  
Als een van de weinige kleinere 
elektronicazaken is hij overeind 
gebleven na de komst van reuzen als 
de Mediamarkt. “Ik heb een gewel-
dige steun aan haar gehad,” zegt hij. 
Helaas overleed zijn echtgenote een 
paar jaar geleden.

LENIG VAN LIJF EN GEEST
Het advies van de huisarts is zicht-
baar goed gebleken. Niet alleen klimt 
Kees nog met gemak in zijn etalage, 
met een elegant hupje springt hij er 
ook zo weer vanaf. En ook zijn geest 
werkt prima. Met veel betrokkenheid 
vertelt hij over zijn buurt, over de 
problemen die hij om zich heen ziet, 
over zijn atletische verleden, over  
zijn tijd als model voor een kapper, 
over zijn jeugd. Naast zijn werk  
houdt hij tijd over om te schrijven. 
Voor zichzelf; “over alles wat me 
dwarszit.” Over zijn wantrouwen 
jegens politici bijvoorbeeld. “Die  
blijven maar bezuinigen bij de ver-
keerde groepen in de samenleving, 
zoals ouderen.” Hij heeft dozen vol, 
handgeschreven, stukken. Vaak seri-
eus, maar heus niet altijd. Een ‘beetje 
dollen’ is immers ook belangrijk. En 
goed voor de geest. ad

STRAATPRAAT

DE BEIJERKADE

De Teleshop aan de Van Humboldtstraat is misschien niet de bekendste 
zaak van Votulast, toch zit de elektronicazaak al 48 jaar op deze plek. Met 
al die tijd dezelfde eigenaar, de inmiddels 82-jarige Kees van Wijnbergen. 
Voor Kees geen geraniums: lekker werken houdt zijn geest lenig, zegt hij 
zelf.

In 1596 overlijdt Adriaen Beyer. Hij 
en zijn echtgenote Alet Jansdogter 
hadden in hun testament bepaald 
dat er vrijwoningen voor het huis-
vesten van armen gebouwd moes-
ten worden. Een jaar later werden er 
twaalf van deze eenkamerwoningen, 
ook wel cameren genoemd, aan de 
Lange Nieuwstraat gerealiseerd. 

INUNDATIE 
Pas veel later krijgt Beyer een 
straatnaam naar zich vernoemd. 
Op de oude foto (afkomstig uit Het 
Utrechts Archief) van rond 1933 zien 
we een deel van deze straat. Daar-
naast is het Inundatiekanaal met 
daar weer naast de Inundatiekade. 
Inundatie is het opzettelijk onder 

water zetten van een gebied, dit 
gebeurt meestal om militair tacti-
sche redenen. In 1963 werd hier de 
Kardinaal de Jongweg aangelegd. 

TOEKOMSTBEELD
Tegenwoordig zijn er plannen om de 
Kardinaal de Jongweg te versmallen, 
er een stadsboulevard van te maken. 
Die plannen zijn weliswaar in de ijs-
kast gezet, maar toch rijst bij mij de 
vraag: Zou het beeld uit het verleden 
ook het toekomstbeeld zijn? gjvz

Hoe zag Votulast er vroeger uit? Omdat er nog veel meer mooie oude fo-
to’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 Adriaen Beyerkade.

EEN HALVE EEUW ERVARING 
IN DE TELESHOP In april 2017 werden 1165 enquêtes 

ingevuld. De meeste respondenten 
(88%) verplaatsten zich op de fiets 
door de wijk. Deze fietsers geven de 
route het rapportcijfer 5,5. Ongeveer 
tweederde gaf aan dat er meer ruim-
te voor fietsers zou mogen komen 
en dat het autoverkeer langzamer 
zou mogen rijden. Iets meer dan de 
helft vindt dat het autoverkeer ook 
moet verminderen. 

KENTEKENONDERZOEK
Hoeveel auto’s rijden er precies door 
de wijk op weg naar de binnenstad 
of op weg naar de Kardinaal de 
Jongweg, de stad uit? Daarvoor werd 
een kentekenonderzoek gedaan in 
de eerste helft van april. Er kwam uit 
wat bewoners eigenlijk al wel wis-
ten: in de ochtendspits en de avond-
spits is tweederde van het verkeer 
van de Kaatstraat naar de Kardinaal 
de Jongweg doorgaand verkeer.

SNELHEID
Een buurtbewoner monitort het ver-
keer in de Pieter Nieuwslandstraat. 
Uit de statistieken valt te lezen dat 
meer dan de helft van de automobi-
listen harder rijdt dan de toegestane 
30 kilometer per uur. Vooral ’s och-
tends tussen 7 en 9 uur is het druk 
in de straat, en tussen half 4 en half 
5 ’s middags.

INSPRAAK
Aan buurtbewoners werd op ver-
schillende manieren gevraagd mee 
te denken over mogelijke oplossin-
gen. Zo werden naast de enquête 
buurtbewoners ook uitgenodigd om 
hun ideeën te delen tijdens bijeen-
komsten en werksessies. Ook het 
bewonersplatform Staatslieden en 

Lauwerecht heeft het onderwerp 
‘verkeer’ op de agenda staan. Eind 
augustus werd in Buurtcentrum de 
Leeuw gepraat over de verkeersdruk 
en gevaarlijke situaties. 
Kerstin Steinhart, lid van wijkraad 
Noordoost, prijst de manier waarop 
bewoners worden uitgenodigd mee 
te denken in het proces. Tijdens de 
werksessie werden de deelnemers 
uitgenodigd om in groepjes de route 
te herinrichten. Steinhart: “Al binnen 
groepjes hebben bewoners verschil-
lende belangen en meningen. Waar 
de ene best zijn auto buiten de 
wijk wil parkeren heeft de ander ‘m 
toch het liefst voor de deur staan.  
De route is te lang om één ding te 
doen, er zijn verschillende soorten 
verkeerssituaties. Maar je wil het 
liefst wel zoveel mogelijk eenheid. 

Belangrijk is hoe het Willem van 
Noortplein wordt ingericht; men wil 
daar echt een plein van maken, de 
uitwerking daarvan heeft consequen-
ties voor de rest.”

DOORGAAND VERKEER VERMINDE-
REN 
Ook het streven van de gemeente 
is om doorgaand verkeer op de 
route Votulast te verminderen. 
Tijdens de bijeenkomst van het 
bewonersplatform uiten bewoners 
van de Talmalaan hun zorgen: door 
de nieuwbouw zal de verkeersdruk 
hoger worden, en als het verkeer dat 
nu via de Adelaarstraat rijdt via de 
Talmalaan gaat rijden wordt het nog 
drukker.

In oktober bespreekt de wijkraad met 
de projectleider van de gemeente de 
resultaten van het onderzoek tot nu 
toe. Daarna worden vervolgstappen 
bepaald. mv

Gespot bij de Rio de Bio: de elektrische bakfiets. Een opsteker voor het 
plaatselijke milieu én een oplossing voor al het razende verkeer door onze 
wijk.

In mei jl. schreven we in deze krant over het onderzoek van de gemeente 
naar de verkeerssituatie in onze wijk. Buurtbewoners konden hun mening 
geven d.m.v. een enquête en bijeenkomsten. Ook vond er een kenteken-
onderzoek plaats. Wat zijn de bevindingen tot nu toe?

UPDATE VERKEERSONDERZOEK

OUD EN NU

“Toen ik een meisje was wilde ik 
kapper worden. Maar ik ging com-
municatie studeren en werkte als 
freelancer. Op een dag besloot ik 
alleen nog maar dingen te doen 
die ik heel erg leuk vind. Ik ben een 
buitenmens, hou van water. Ik surf 
en zwem in zee, en in de stad sup 
ik over de grachten en de buitensin-
gel. Ik volgde mijn hart en ging naar 
de kappersschool. Daarna volgde 
ik cursussen en trainingen en werd 
haarstylist. Een kapper knipt, en een 
haarstylist gebruikt geen schaar en 

zorgt dat je haar goed zit. 
   Ik combineerde mijn twee grote 
liefdes: buiten zijn en haar! Ik be-
dacht strandkapper.nl. Als ik geen 
klanten heb draai ik mijn bordje 
Gone surfing om, trek mijn wetsuit 
aan en ga de zee op. Soms knip ik 
klanten nog met mijn wetsuit aan!
   En ik woon aan het water dus ik 
knip klanten voor de deur, op de 
steiger bij de sluisjes, als Grachten-
kapper. Afspraken maken klanten 
via mijn website of Facebookpagina. 
Ik leef volledig op intuïtie en zet 
nooit de wekker. Overal heb ik 
contact, ik hou van mensen. Als ik 
boodschappen ga doen praat ik met 
de miljonair op zijn jacht en later 
knip ik zijn haar. Een scoutinggroep 
uit Antwerpen was op vakantie in 
Utrecht en vaarde langs. Ik heb ze 
allemaal geknipt, één scout wilde 
zelfs rood geverfd haar! Dit jaar 
waren ze weer in Utrecht knipte ik 
ze weer.
   Voor bladen en modeshoots doe 
ik de haarstyling, met ons team 
hebben we onze eerste editorial in 
een Amerikaans magazine gepu-
bliceerd. Mensen hebben vaak 
kappersangst, maar ik kan ze daar 
overheen helpen. Ik neem echt de 
tijd, luister goed naar wat ze willen, 
praat met ze en intuïtief voel ik aan 
wat hun wensen zijn. 
   Mensen schatten mij steeds 
jonger, sinds ik 100 procent mijn 
jeugddroom leef!” wvdn
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Meer lezen:

Onderzoek verkeersveiligheid Votulast:

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/ 

verkeer/verkeersprojecten/votulast- 

vogelenbuurt-en-omgeving/

Buurtplatform Staatslieden – Lauwerecht: 

http://www.thesocialfirm.nl/
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PENNINGMEESTER(ES)
OF KOM JIJ ONZE REDACTIE VERSTERKEN?
(ALS ENTHOUSIASTE SCHRIJVER/REGELAAR)

GEZOCHT



VOTULASTLADDER

 

De Buurtmobiel komt naar je toe! 
In Overvecht al een keertje zien rij-
den? De Buurt Mobiel: een elektrisch 
‘golfwagentje’ waarmee bewoners die 
minder mobiel zijn korte ritjes door de 
wijk kunnen maken. Naar de winkel, 
vrienden of de dokter, het wordt al-
lemaal weer makkelijker. Goed nieuws: 
Deze Buurt Mobiel gaat nu ook starten 
in onze wijk. Stichting Buurt Mobiel 
zoekt alleen nog wel vrijwilligers om 
het voertuig rond te rijden. Je kunt 
contact opnemen via 06-39721486

Zangers gezocht: Josephkoor start re-
petities voor het Requiem van Fauré 
Het Josephkoor zoekt ervaren zangers 
die vanaf september willen meedoen 
met ons ambitieuze plan: het zingen 
van delen uit het geliefde Requiem van 
Fauré. We willen dit uitvoeren op don-
derdagavond 2 november tijdens een 
Allerzielenviering en later in de maand 
november tijdens een klein concertje. 
De solopartijen, waaronder het hele 
mooie ‘Pie Jesu Domine’, zullen door 
het koor gezongen worden.
De repetities zijn op dinsdagavond van 
19.30 uur tot 21.30 uur in de Joseph-
kerk aan de Draaiweg in Utrecht.
Voor opgaaf en verdere informatie zie 
de website  
www.josephkerk-utrecht.nl of stuur een 
mailtje aan info@josephkerk-utrecht.nl 

Vanaf september:  
bridgen in De Leeuw
Opfriscursus: Op donderdagochtend 
van 9.45 – 12.15 uur. Voor iedereen 
die al eens heeft gebridged en het 
weer wil oppakken. Kosten: €50,- voor 
10 lessen van 21-9 tot 7-12.
Beginnerscursussen: Op maandag-
avond, dinsdagmiddag en vrijdag-
ochtend.
Op maandagavond van 19.30 – 22.00 
uur (25-9 t/m 11-12), op dinsdag- 
middag van 13.45 – 16.15 uur (26-9 
t/m 12-12) en op vrijdagochtend van 
9.45 – 12.15 uur (22-9 t/m 8-12).
Kosten: €70,- voor 10 lessen. 
Informatie en aanmelding bij voorkeur 
via email:  
bcwilhelminapark@gmail.com. 
Zie ook www.bcwilhelminapark.nl

In de ladder staan wijkactivitei-
ten die in oktober en november 
plaatsvinden. De volgende wijk-
krant verschijnt begin december. 
Organiseert u in december of ja-
nuari een buurtactiviteit? Laat het 
ons vóór 8 november weten, dan 
nemen we een aankondiging op 
in de volgende agenda. Of plaats 
uw bericht zelf rechtstreeks op 
het prikbord van www.votulast-
krant.nl We zijn ook te vinden op  
Facebook:
www.facebook.com/Votulastkrant

BANKHANGEN VOOR GEVORDERDEN

CHECK M’N PLEK

Je zet een bankje neer op de stoep, nodigt je buren 
uit om iets te komen drinken, eten of doen en hebt 
een spontaan gesprek. Welkom bij het BankjesCol-
lectief. Dit idee waaiert de hele wereld over, en is 
inmiddels ook in onze wijk neergestreken.

Poffertjes bakken, verse limonade maken, muziek ma-
ken of een krantje lezen: hobby’s die mensen in huis 
uitvoeren. Maar je kunt het ook buiten doen, samen 
met je buurtgenoten op een bankje op de stoep. Zo-
dat je je buren leert kennen, plannen maakt voor de 
buurt en misschien wel nieuwe vrienden maakt.

MEER LEVEN OP DE STOEP
De initiatiefnemers Cathelijn en Jesse raakten geïnspi-
reerd in Thailand waar ze zagen dat alle verschillende 
lagen van de samenleving met elkaar in contact kwa-
men op straat. Terug in Amsterdam wilden ze dit ook 
in Nederland; meer contact met de buren en meer 
leven op de stoep. Het aantal meters stoep is immers 
groot en het is ruimte die alle Nederlanders delen. Zo 
ontstond het idee voor het ‘BankjesCollectief’.

BANKJE OPENEN
Inmiddels is Roos Polman ook één van de mensen 
achter het BankjesCollectief. Als nieuwe Votulastbewo-
ner opende zij vorig jaar juni een bankje in de Buche-
liusstraat. Roos: “Vorig jaar hadden we een pingpong-
tafel buiten gezet en dit jaar hebben we poffertjes 
gebakken. Veel buren kwamen even langs, leuk om zo 
kennis te maken!”

IETS WAT BIJ JE PAST
“Het idee is dat je met je bankje iets doet dat past 
bij jou. Als je graag de krant leest, dan kun je een 
krantenbankje openen, als je graag jongleert, maak je 
een bankje waar mensen kunnen jongleren. Je meldt 
je bankje aan op onze website en zet erbij wanneer 
je bankje ‘geopend’ is. Zo kan iedereen zien wanneer 
ze welkom zijn bij je bankje. Het idee is dat je er zelf 
ook bent op dat tijdstip, zodat het echt tot ontmoeting 
leidt.”

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

JE HEBT EEN BERG GETEKEND? 
“Eigenlijk vind ik thuis de leukste 
plek in de wijk... Thuis ben je veilig 
en is het gezellig. Maar alleen ik kan 
daar natuurlijk heen. De berg in het 
Griftpark is ook leuk voor andere 
mensen.”

WAAROM IS DE BERG IN HET GRIFT-
PARK JE FAVORIETE PLEK? 
“Je kunt er vanaf glijden. Niet alleen 
in de winter: in de zomer kan het 
ook. Dan ga je met een skateboard. 
Je gaat erop zitten en rolt de berg af 
met enorme snelheid, om zover mo-
gelijk te komen. Het is niet gevaarlijk. 
Je zit en houdt jezelf goed vast; net 
als in een achtbaan. Je moet alleen 
niet van de stenen helling gaan, 
alléén over het gras. Anders ga je ge-
woon zestig kilometer per uur ofzo. 
Dan ben je in een seconde beneden. 
Nee: twee seconden denk ik.” 
 

IS ER NOG MEER LEUK AAN DE 
BERG? 
“Je kunt er gezellig op gaan zitten 
en dan heb je uitzicht. Dan kun 
je over alle stomme dingen heen 
kijken die in de buurt staan en alle 
mooie dingen zien, zoals de weides 
en de diertjes. Ons huis kun je niet 
zien, dat is veel te ver weg. Er staat 
op de berg ook een lantaarnpaal 
die er erg modern uitziet. Die moet 
ook op de tekening, omdat hij zo 
opvallend is.” fk

COLOFON

INTERNATIONALE BANKJES 
Begin juli was er daarnaast een weekend ‘het groot-
ste openluchtcafé ter wereld’ waarbij alle 1300 reeds 
geopende bankjes in inmiddels 17 landen meededen. 
Op 1 oktober volgt er nog zo’n wereldwijd openlucht-
café.

GRATIS 
Roos: “Het BankjesCollectief is niet commercieel. Dat 
betekent dat wat je serveert bij je bankje, gratis is. Je 
mag wel een donatiepot bij je bankje zetten zodat 
je de kosten voor je cake of limonade kunt dekken. 
Voor extra bankjesplezier heeft het BankjesCollectief 
ook nog ‘stoepvertier’. Dan sturen we bijvoorbeeld de 
Bakfietsband of de breimeisjes langs. Voor iedereen 
die een bankje aanmeldt is er een ‘stoeppakket’.”

EFFECT VAN BANKJES
Ieder jaar doet het BankjesCollectief 
onderzoek naar het effect van hun 
bankjes. Daaruit blijkt o.a. dat 43 
procent van de bankjesbezoekers 
zich meer thuis voelt in de buurt 
en dat 57 procent van de mensen 
samen met andere bankjesbezoekers 
een vervolgbuurtactiviteit plant. Roos: 
“Voor ons blijkt hieruit dat het werkt: 
je kunt zo eenvoudig mensen met  
elkaar in contact brengen. Het creëert 
verbondenheid en een thuisgevoel. 
Daarmee maken we iedere stad of 
dorp mooier en brengen we kleur  
op die vele meters grijze stoep.” gm

www.bankjescollectief.nl

KOPIJ
     Nummer 6 van 2017 verschijnt begin december  
     2017. Deadline voor het indienen van ideeën of  
     activiteiten is 8 november.

redactieadres
     Votulastkrant
     p.a. Buurtcentrum de Leeuw
     Samuel van Houtenstraat 1
     3515 ea Utrecht

redactie         
     Tim van den Broek tvdb 
     Anne Doeleman ad
     Nettie van Dijk nvd
     Norbert van der Hulst nvdh
     Ivo Klamer ik 
     Florinda Kraaijeveld fk
     Geke Meessen gm
     Marian Venemans mv
     Gert-Jan van Zetten gjvz

eindredactie 
     Jacqueline van Eimeren

 

 
fotografie     
     Wendeline van den Nagel wvdn
     Karin Vlugter kv
     Redactieleden

bezorging
     Coördinator: Gerrit Jan Roelvink 
     Wordt de krant niet bij u bezorgd? 
     Geef het door aan de redactie. 
     De krant ligt ook bij de buurtcentra 
     en de bibliotheek.

grafisch ontwerp
     www.takeadetour.eu

drukwerk
     LibertasPascal, Utrecht

oplage 
     5800 exemplaren
      
     www.votulastkrant.nl
     www.facebook.com/votulastkrant

De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt  
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Antonius Matthaeuslaan 19
3515 AN Utrecht 

telefoon 030 271 00 04
ww w.wijmakelaardij.nl


