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WEER LEERLINGEN OP HET PLEIN
Het schoolgebouw aan de Maria van Reedestraat is - drie jaar na
het verhuizen van de Dr. Bosschool naar de Nolenslaan - weer een
school. De kunstenaars zijn vertrokken uit hun tijdelijke ateliers.
Rond de honderdvijftig bovenbouwleerlingen van de Taalschool bevolken sinds begin februari de lokalen, en spelen er op het plein.

METAMORFOSE
Het interieur van de school heeft
een ware metamorfose ondergaan.
De ooit bordeauxrode kozijnen en
groene muren zijn nu wit, het oude
mosgroene tapijt is vervangen door
frisse tapijttegels. Felgekleurde
hippe accessoires, knutsels en
meubels maken het plaatje af. De
school is klaar om de komende anderhalf jaar een fijne leeromgeving
te bieden aan de leerlingen van de
Taalschool.
TIJDELIJK
Marijn Elands, locatieleider: “We
zijn één school die bestaat uit drie
locaties. Dit is de bovenbouwlocatie. De andere twee locaties staan
in Ondiep, waaronder de hoofdlocatie. Maar daar zijn we uitgegroeid.
Dit is voor ons een tijdelijke plek,
we weten al dat we er over anderhalf jaar uit moeten omdat er dan

“We vinden dit een
hele leuke wijk, en we
zijn met open armen
ontvangen door de
omwonenden. Veel
mensen komen een
praatje maken en zijn
nieuwsgierig naar de
kinderen.”

een andere school in zal komen
(De Fakkel red.). Onze wens is om
ooit in een schoolgebouw te zitten
waar we met zijn allen in passen,
maar tot die tijd zitten we heel goed
hier. We vinden dit een hele leuke
wijk, en we zijn met open armen
ontvangen door de omwonenden.
Veel mensen komen een praatje
maken en zijn nieuwsgierig naar
de kinderen. Dat willen we ook zo
houden, we proberen de buurt niet
tot last te zijn.”

HELLO, GOODBYE!
Er wordt wat af verhuisd in Votulast. In deze nieuwe rubriek gaan we
op bezoek bij de nieuwe buren, en zwaaien we de oude uit.
MARK
VRIJDAG 2 MAART, 13:30 UUR, VAN HUMBOLDTSTRAAT
In de snijdende vrieskou staat Mark
op de stoep naast zijn dubbeldeurs
koelkast. Na wat spraakverwarring
– hij verstaat prima Nederlands,
alleen ik versta hem niet zo goed vindt hij het prima om op de foto
te gaan.
Zijn tongval verraadt dat hij niet in
Nederland is opgegroeid. Vanuit
Durban, Zuid-Afrika via London belandde Mark in Votulast. Zijn werk
bij een grote bank bracht hem hier.

Intussen wordt zijn hoekbank door
verhuizers uit het oude huis gehesen met behulp van een verhuislift.
Bij een nieuw huis hoort een
nieuwe bank, vind Mark, dus de
verhuizer gaat er een vriendin blij
mee maken.
Ver weg staat zijn nieuwe huis niet:
amper 100 meter verderop mogen
de spullen weer naar binnen, want
het bevalt Mark prima in Votulast.

“Hiervoor verhuurde de gemeente
dit pand aan kunstenaars. We hebben in totaal drie weken geklust,
en vooral héél veel gepoetst. Elk
klaslokaal was een atelier, dus
we moesten nog wel wat dingen
opruimen. Het tapijt wat er nog in
zat rook ook heel bijzonder, dus
we zijn vooral blij dat dat eruit is,
haha!”
TROTS EN BLIJ
Bij binnenkomst verlaat een grote
groep ouders zojuist de school. Ze
hebben een voorstelling van hun

Zijn vader verliet de zomer
in Durban om
te helpen met
de verhuizing.
De zussen van
Mark wonen nog
in Zuid-Afrika
maar zijn broer
vertrok er ook.
Vader mist zijn
zonen wel en bezoekt ze daarom
regelmatig.
Mark is blij met zijn
nieuwe huis, want
hij krijgt “the best
neighbours ever”!
Dat compliment gaat
van hem vast een
geliefde buurman
maken! wvdn

kinderen bezocht. De leerkrachten
worden enthousiast gegroet en
bedankt, ouders hebben van de
voorstelling genoten, ze zijn trots
en blij. Marijn: “Twee keer per jaar
hebben we een uitstroommoment,
waarbij kinderen die daar klaar
voor zijn, doorstromen naar een
school bij hen in de buurt. Voorafgaand aan zo’n moment hebben
we ‘Talenttijd’ waarbij groepjes uit
de klassen mogen optreden met
iets wat ze leuk vinden om aan de
ouders en de rest van de school te
laten zien.”

DOORSTROOM
De instroom is flexibel: elke maandag ontvangt de school nieuwe kinderen. Er zijn momenteel meer dan
veertig nationaliteiten te vinden.
Op de school wordt bewust alleen
Nederlands gebruikt. “Je ziet dat
leerlingen zich na een paar weken
toch al behoorlijk kunnen redden
in het Nederlands, en na anderhalf
jaar is dat een wereld van verschil
met hoe ze binnen zijn gekomen.
Het gaat eigenlijk heel snel, en dat
is mooi om te zien.”fk

foto wvdn

Het is een school voor nieuwkomers: leerlingen komen van over de
hele wereld. Ze leren er in de eerste
plaats de Nederlandse taal, waarna
ze na anderhalf tot twee jaar naar
het reguliere onderwijs door kunnen stromen.

BYE BYE BELASTINGKANTOOR TOEN EN NU
Het duurde even, maar het oude Belastingkantoor aan de Gerbrandystraat
gaat dit jaar dan toch echt tegen de vlakte. Ervoor in de plaats komen 200
zelfstandige studentenwoningen en 287 huurappartementen. Niet alle
buurtbewoners zijn gelukkig met de plannen; vooral de studentenwoningen baren zorgen.

Al tien jaar – sinds het vertrek van
de Belastingdienst naar Papendorp staat het voormalige kantoorgebouw
van de Belastingdienst aan de Gerbrandystraat leeg. In 2013 waren de
plannen voor sloop en nieuwbouw
al in een vergevorderd stadium,
toen één van de beoogde investeerders toch nog voortijdig afhaakte.
Met TBI-onderneming Koopmans
Bouwgroep als ontwikkelaar lijkt het
project nu dan toch echt te starten.
Halverwege dit jaar start de sloop en
halverwege 2019 wordt gestart met
de nieuwbouw, is de planning.

Soms verraden ze zich door een overhangende tak of piept er iets door een
schutting of over een dakrand. Wij gaan dit jaar op zoek naar verborgen
groen in Votulast. Geheime tuinen, daktuinen, binnentuinen en meer.
Ze zijn je vast wel eens opgevallen,
de begroeide stroken langs een
gevel. Vaak één of twee stoeptegels
breed: geveltuintjes. Wat blijkt, ze
zijn er niet alleen vanwege de wens
voor meer groen in de buurt, maar
ook als een initiatief van buurtbewoners om met elkaar in contact te
komen.

Utrechts Milieu Centrum. “Dat was
handig, want zij hadden ervaring
met een gemeentelijke subsidieaanvraag én ze hadden praktische
tips, zoals richtlijnen over het
uitgraven van het straatzand en het
gezamenlijk afvoeren daarvan. Het
blijkt dat sommigen wel tot meer
dan een halve meter diep uitgraven,
wat helemaal niet nodig is.”

MEER GROEN

“Het begon zo’n drie jaar geleden
toen er in de Vogelenbuurt een
wens van bewoners was om samen
de buurt nog prettiger te maken,”
vertelt Marieke van der Burgt van
de ‘Groengroep Vogelenbuurt’. Via
mijnbuurtwelzijn.nl kwamen zo’n
dertig bewoners bij elkaar en gingen
in groepjes aan de slag met elk een
onderwerp. “Eentje was ‘meer groen
in de buurt’. Maar hoe krijg je andere bewoners zo ver om ook mee
te doen? Belangrijk is om klein te
beginnen.” Daarom werden er eerst
plantenstekjes geruild en uitgedeeld
tijdens festiviteiten op het Koekoeksplein en werd er voor kinderen een
zonnebloemkweekwedstrijd gehouden.
ERVARINGEN EN TIPS

In het najaar van 2016 werden er
plannen gemaakt om met de geveltuintjes aan de slag te gaan. Het
viel samen met een actie van het

AANSTEKELIJK

Via folders, posters en de facebookpagina Groengroep Vogelenbuurt
waren er snel vijfentwintig aanmeldingen. Men kon kiezen uit drie beplantingscategorieën: zon, schaduw
en halfschaduw. Op één dag werden
de tuintjes uitgegraven, biologische
tuinaarde en planten geleverd en
reed de hovenier rond om advies
te geven en vragen te beantwoorden. Marieke: “Naast het praktische
voordeel van het werk op één dag
uitvoeren, paste het ook bij het
oorspronkelijke doel; mensen met
elkaar in contact brengen. Mensen
maakten een praatje met elkaar en
het initiatief werd ook opgemerkt
door andere buurtbewoners en dat
werkt aanstekelijk.”
Inmiddels heeft de Groengroep
Vogelenbuurt een nieuw uitdaging
in het vizier: “De boomplantspiegels
kunnen ook wel wat groenvriendelijker beheerd worden.” tvdb

ZORGEN

Dat laatste is een bron van zorg,
blijkt op de informatieavond op 7
februari. “Studenten gaan daar natuurlijk tot diep in de nacht feesten.
Dat wordt echt een probleem,” zegt
een omwonende. Strikte huisregels
en een strak beleid van de beheerder moet dat voorkomen, meent de
ontwikkelaar.
Ook over geluidsoverlast en windgevoeligheid worden zorgen geuit door
bewoners, en over vervelende schitteringen die het oude Belastingkantoor soms veroorzaakt. De ontwikkelaar legt uit dat op het gebied van
geluid en wind alles is onderzocht
en binnen de grenzen blijft. Over
mogelijke lichtweerkaatsingen is
hem niets bekend.
het geval, maar was niet haalbaar.
Alleen de oude atoomkelder wordt
hergebruikt als berging. Grootste
zorg blijkt op de informatieavond
echter de samenstelling van de

LEVEN IN DE BROUWERIJ

“Is er wel onderzocht of het oude
gebouw niet hergebruikt kan worden?” wil iemand weten. Dat blijkt

buurt: veel bewoners vinden dat
de buurt zich te veel op studenten
richt. Toch zijn er ook positieve
geluiden te horen. “Ik ben wel blij
dat er eindelijk nieuwe woningen

en bewoners komen,” zegt een jonge
buurtbewoner. “Een beetje leven in
de brouwerij is alleen maar goed.” ad

Midden in de Staatsliedenbuurt woont een groep van zeventien oudere
bewoners gezamenlijk in de Vitae Veste. Van buitenaf is er weinig bijzonders te zien aan het gebouw, maar hier staat de eerste Utrechtse woongroep voor 55-plussers. Wie er woont, wil graag leven met anderen. Iedere
bewoner is gesteld op zijn privacy, maar wil daarnaast ook deel van een
gemeenschap uitmaken.
Bijna dertig jaar geleden werd het
gebouw speciaal neergezet voor
oudere alleenstaanden. Op iedere
verdieping werd een ruimte voor
gezamenlijk gebruik ingericht. De
inrichting van de huiskamer stamt

nog uit de jaren negentig, maar de
tuin is al aangepast aan de wensen
van de bewoners: meer stenen, minder onderhoud, maar toch knus. De
eigen appartementen liggen rond de
binnentuin en verschillen in grootte.

Net als in een studentenhuis wordt
hier ook ‘doorgeschoven’ naar meer
vierkante meters als de gelegenheid
ontstaat.
ZORGVULDIGE SELECTIE

De jongste bewoner is nog geen 60
jaar, de oudste inmiddels 95. Zij hebben allemaal bewust gekozen voor
elkaar, en wanneer er een ruimte vrijkomt wordt ook de nieuwe bewoner
zorgvuldig geselecteerd. Past hij of zij
in het geheel? Wat heeft deze per-
soon de woongroep te bieden aan
vaardigheden en ideeën? Iedereen
krijgt hier een stem in.
Omdat er flinke leeftijdsverschillen
zijn, lopen de interesses ook uiteen.
Jongere bewoners hebben vaak
nog een druk sociaal leven buiten,
doen vrijwilligerswerk of zorgen voor
kleinkinderen. Daarnaast helpen zij
huisgenoten een handje.
KOKEN EN KLUSSEN

“Het is fijn dat je niet altijd je kinderen
hoeft in te schakelen,” vertelt Marijke
van de Kuijlen. Kees van der Kuip, de
bestuursvoorzitter, is een uitgesproken klusjesman en vindt het leuk om

Nicolette het Nijlpaard vergezelt school- en buurtkinderen
al sinds 1995 op het Koekoeksplein. Alhoewel zij niet
bedoeld was als speeltoestel, is haar maakster Ellie Hahn
vereerd dat de kinderen zoveel plezier beleven aan het
granieten kunstwerk.

bij medebewoners kleine reparaties
te doen. Hij kookt daarnaast met
veel plezier twee keer per maand
voor de groep.
Sommige oudere bewoners krijgen
ook hulp van buitenaf, bijvoorbeeld
als zij zelf niet meer kunnen koken
of weinig meer buiten komen. Wanneer de grens van het haalbare in
zicht komt wordt professionele zorg
betrokken door de familie. Het komt
voor dat een bewoner vertrekt naar
een verzorgingshuis.
SJOELBAKKEN

Op de vraag of er veel dwarsverbin-

Wat doen die letters op de gevel? Zat hier vroeger niet een winkel? Dat
kantoorpand lijkt wel een fabriek! Wat een raar huis is dat eigenlijk…
Dit jaar gaat de redactie op zoek naar de vorige functie(s) van panden
en huizen in Votulast. Dit keer: het voormalig bejaardentehuis aan de
Aalbersestraat.
In het voorjaar van 1958 verhuisden
de bejaarden uit het Gemeentelijk
Tehuis voor Bejaarden (het vroegere Stadsarmenhuis) vanuit de
Doelenstraat in de binnenstad naar
hun nieuwe onderkomen aan de
Aalbersestraat in nieuwbouwwijk
Staatsliedenbuurt.

VITAE VESTE IN VOTULAST

foto avv

DE TUIN VAN… DE BUURT

Het ontwerp lijkt sterk op de eerdere
plannen. Belangrijkste wijziging:
de hoogste woontoren wordt twee
verdiepingen hoger dan in de
eerdere versie. Deze telt straks 19
verdiepingen; twee meer dan het
huidige kantoor. Er komen, net als in
de eerdere versie, twee gebouwen
naast: een van vijf bouwlagen en
een van zeven bouwlagen. Die laatste komt langs het spoor en bestaat
uit zelfstandige studentenwoningen
van 21 vierkante meter. De andere
twee gebouwen worden onderverdeeld in huurappartementen van

foto wvdn

foto kv

STUDENTEN

1957

tussen de 50 en 80 vierkante meter.
De drie gebouwen vormen samen
een soort driehoek, met daartussen
parkeerplaatsen en groen. Daaroverheen wordt een ‘dek’ geplaatst, waar
bewoners kunnen ontspannen.

dingen zijn met de wijkactiviteiten
komen de sjoelbakken ter sprake,
die ieder jaar worden uitgeleend
voor het pleinfeest. Maar de Vitae
Veste is toch vooral naar binnen
gericht, letterlijk en figuurlijk, met
een van buiten onzichtbaar maar
zeker hecht sociaal verband. nvd

Inschrijven kan via WoningNet
sociale huur 55+ woningen; de
maximum aanmeldleeftijd is 68 jaar.
Informatie bij Kees van der Kuip (0646134592) of Marijke van de Kuijlen
(06-10119739).

1975

Op de oudste foto uit 1957, gemaakt
vanuit de Samuel Mullerstraat, zien
we het tehuis tijdens de bouw. Op
de website van het Utrechts Archief
staat nog de aantekening dat in dit
huis valide bejaarden zijn ondergebracht. Later wordt er aan de
rechterkant van het tehuis nog een
aanbouw gerealiseerd, zie de foto
uit 1975.

VERBOUWING

Tot 1982 zou het pand zijn functie
van bejaardentehuis behouden.
Daarna werd het tehuis verbouwd
tot jongerenhuisvesting en de
aanbouw werd omgetoverd tot
kinderdagverblijf Nijntje. Het is één
van de eerste kinderdagverblijven
van Ludens. Met de verbouwing
werd ook het adres gewijzigd in
Adriaen Beyerkade 150-224, Samuel Mullerstraat 101-107 en Dodt
van Flensburglaan 10-16. gjvz

CAFÉ AVERECHTS VIERT 35-JARIG BESTAAN
Een vegetarisch eetcafé, open muziekpodia, dansavonden, tentoongestelde kunst, poëzievoordrachten: al 35 jaar worden in café Averechts de meest
uiteenlopende culturele activiteiten georganiseerd.
Zonder winstoogmerk, maar met een klein legertje
vrijwilligers. Genoeg reden om eens poolshoogte te
nemen bij deze bijzondere bar in de Vogelenbuurt.
De missie van de vereniging Averechts laat zich simpel
samenvatten: door middel van activiteiten zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. Iedereen
die er werkt, zet zich hier gratis voor in. “En daar zit
ook de kracht van dit café,” vertelt Marcel, vrijwilliger
van de tapploeg en secretaris van de vereniging. “Waar
in een ander café in de eerste plaats geld wordt verdiend, werkt hier niemand voor zichzelf. Al onze winst
gaat naar de mensen die het nodig hebben.”

Torteltuin bestaat 25 jaar Lentefeest zaterdag 7 april
Zaterdag 7 april Lentefeest van
11.30 - 16.00 uur. Het lustrumjaar wordt om 12.00 uur door een
bijzonder persoon geopend. Ook
het 10-jarig jubileum van Jannie,
de vrouw die de keet beheert, wordt
gevierd.

COMMISSIES

Werken met een groep van 40 à 50 medewerkers
vraagt wel wat van de organisatie. Binnen de vereniging zijn de taken dan ook verdeeld. Het café heeft
commissies voor de pr, de administratie, de kunst,
de fooienpot en een hele waslijst aan andere zaken.
Volgens Rian Evers, zelf lid van de muziekcommissie,
is de organisatie met zo’n grote groep mensen niet
altijd even makkelijk. Toch heeft juist deze opzet zo
zijn voordelen: “Er kan heel veel, als je een goed idee
hebt is er altijd wel ruimte om het een en ander te
regelen.”
FOOIENPOT

Bij het geld inzamelen speelt de fooienpot een belangrijke rol. De fooien worden twee maanden lang
opgespaard en daarna met behulp van de winstgelden
verdubbeld. Via stemming in de medewerkersvergadering wordt vervolgens bepaald aan welk goed doel het
bedrag wordt besteed. In de loop der jaren is op deze
manier heel wat geld in projecten ten bate van de
kansarmen geïnvesteerd. Vooral in de derde wereld,
maar soms ook dichter bij huis.

UTRECHTSE DOELEN

“Omwille van het 35-jarig bestaan wijken we vanaf
mei een beetje af van ons goede doelen concept,”
vertelt Herjo Scholten, die sinds oktober 2016 bij café
Averechts betrokken is. “Zeven maanden lang steunen
we iedere maand een ander Utrechts doel. Ieder
lokaal initiatief dat ten goede komt aan de stad of aan
de Utrechters is welkom om een plan in te dienen.”
Wie een voorstel voor een goed doel heeft moet wel

snel zijn: op 1 april sluit de aanmeldingstermijn. De uitgekozen Utrechtse doelen worden tijdens Koningsnacht in het café gepresenteerd. ik

Café Averechts heeft altijd ruimte
voor nieuwe vrijwilligers. Kijk op
www.averechts.nl voor meer
informatie.

AAN DE KEUKENTAFEL

buren te zien. We zitten hier voor
namelijk tussen de gezinnen, daar
om is zo’n borrel ook wel belangrijk
om een beetje vrienden met de buren te blijven. We hebben ook een
WhatsApp-groep met de buurt, dus
als er een keer wat overlast is zeggen ze dat eerst in de WhatsAppgroep.”
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Anne Doeleman ad
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Nummer 3 van 2018 verschijnt begin mei 2018.
Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 18 april.
redactieadres
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p.a. Buurtcentrum de Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
3515 ea Utrecht
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Doorlopende zelfhulpgroep in
Buurtcentrum de Leeuw
Zin in Utrecht, centrum voor
levensvragen, is begin februari een
tweewekelijkse doorlopende groep
gestart waarbij deelnemers elkaar
inspireren bij het vinden/creëren
van hun eigen weg in dit leven.
Iedere twee weken op donderdag
van 15.00 tot 17.00 uur.
MAANDAG
Eerstvolgende data: 5 en 19 april.
Ze hebben in huis geen speciale
Neem bij interesse contact op met:
gewoontes. “Maar we zijn studenten, suzette@zininutrecht.nu
en maandag is voor ons een uitgaansavond, dus dat is iets wat mensen misschien raar vinden, dat wij op
maandag aan het bier zitten.” mv
foto wvdn

De Votulastkrant te woord staan is
een klusje voor de huisjongsten.
Pieter en Dante wonen sinds dit studiejaar in ‘De Duif’ samen met tien
andere jongens en hond Nemo. De
bewoners zijn allemaal lid van het
Utrechtsch Studenten Corps.

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

eindredactie
Jacqueline van Eimeren
grafisch ontwerp
www.takeadetour.eu

fotografie
Sam Jongerius sj
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.
drukwerk
LibertasPascal, Utrecht
oplage
5800 exemplaren
info@votulastkrant.nl
www.votulastkrant.nl
www.facebook.com/votulastkrant

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

COLOFON

badkamers worden onder handen
genomen. “Die structuur is wel
nodig als je met twaalf jongens in
huis woont, anders wordt het een
puinhoop,” leggen de studenten uit.
Een werkster inhuren doen ze niet:
“Dat is tegen onze principes. Als je
zelf troep maakt moet je het ook
OP DE STOEP
zelf opruimen. Het gaat om discipliIn de keuken staat een grote houten ne, als je geen discipline hebt kom
tafel, gemaakt door oud-huisgenoje niet verder in het leven.”
ten. “Die hebben dit in elkaar getim- Wat een wijze woorden voor eerstemerd. Dat waren twee jongens die
jaars… “Dat boren ze er bij ons in,
heel handig waren in klussen dus die we hebben tien strenge pappa’s…”
hebben heel veel gedaan in dit huis.”
In de zomer tillen de studenten de
BUURT
tafel door de openslaande deuren
Het leukst van de buurt is het park
aan de voorkant naar buiten en eten waar ze Nemo uitlaten. “Soms
ze op de stoep.
komen we boys tegen van andere
huizen die ook de hond aan het
DISCIPLINE
uitlaten zijn, da’s altijd wel geinig.”
Aan de wand hangt het uitlaatscheEén keer per jaar, rond kerst,
ma voor de hond, en er zijn schoon- organiseren ze een burenborrel.
maakschema’s: elke zondag maken
“Voor het huis, met een tent buiten,
twee jongens de keuken schoon,
kampvuurtje, lekkere worstjes, da’s
en ook de kelder-huiskamer en de
altijd wel gezellig om even de

Je eigen tuintje op Griftsteede
Kom dit tuinseizoen tuinieren met je
(klein)kinderen in je eigen Vrijetijd
Kindertuin! Een tuintje is ongeveer 6
m². Voor één tot drie kinderen van 5
tot en met 12 jaar met een deelnemende begeleider (zoals vader,
moeder, opa, oma, buurvrouw).
Kosten €25,- (met U-pas €20,-)
De inschrijving sluit op dinsdag 27
maart!
Startbijeenkomst: zaterdag 31 maart
14.00 uur. Dan vindt de uitgiften van
de tuintjes plaats en kan er gewerkt
worden in het eigen tuintje. Het tuinseizoen loopt van 31 maart t/m 24
november. De tuinen zijn open van
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur. Inschrijven en meer info
op www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/vrijetijd-kindertuin-griftsteede/
Vrouwenkoor ‘Zumba! Canto do
Brasil’, zoekt nieuwe zangeressen
Swingend koor met gevarieerd
Braziliaans repertoire. Het koor gaat
in november 2018 naar een korenfestival in Londrina, Brazilië. Als je
nu bij het koor komt, kun je wellicht
mee. Repetities in Buurtcentrum
De Leeuw. Info: Lea van Eijsden,
leavaneijsden@ziggo.nl

Ook zo benieuwd hoe het er in een studentenhuis aan toe gaat? Dit
jaar schuift de redactie zes keer aan tafel aan in een studentenhuis
in de wijk. Dit keer in de keuken van ‘De Duif’ in de Duifstraat.

ME

VOTULASTLADDER

In de ladder staan wijkactiviteiten die in april plaatsvinden. De
volgende wijkkrant verschijnt begin mei. Organiseert u in mei of
juni een buurtactiviteit? Laat het
ons vóór 18 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
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