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griftpark twintig jaar!
Voor en door bewoners, zo kun je het Griftpark het beste
omschrijven. Bij de opzet en het onderhoud en natuurlijk het
intensieve gebruik van dit park zijn de bewoners van Votulast en
omstreken betrokken. Dit jaar viert het park zijn 20-jarig bestaan.

vrijwilligers
Essentieel bij het onderhoud en
het voortbestaan van het Griftpark

zijn de ruim tachtig vrijwilligers
die veelal uit de buurt komen.
Tussen maart en november wordt
bijvoorbeeld elke woensdag
getuinierd. Maar er worden ook
rondleidingen gegeven. Monique
doet dit nu al zes jaar vrijwillig.
“Ik liep regelmatig hard in het
park. Zo kwam ik in gesprek met
iemand die vroeg of ik wilde
helpen in de bloementuin. Dat
heb ik eerst gedaan en later ben
ik rondleidingen gaan geven. Het
is ontzettend leuk en het kost me
moeite om ze binnen anderhalf
uur af te ronden!”

STREETSTYLE VOTULAST
Utrecht wordt steeds meer een wereldstad, en dat zie je op straat.
Regelmatig kom je iemand tegen die werk heeft gemaakt van zijn
of haar uiterlijk. Een prachtig op elkaar afgestemde outfit of een
zwierige jas met vrolijke flaphoed. Zouden er in Votulast ook van deze
paradijsvogels wonen? Wij zoeken ze op
Anita is een rijzige verschijning
gestoken in een fraaie groenblauwe
outfit. Aan haar voeten prijken een
paar opvallende westernlaarzen met
ingenaaide decoratie. Die laarzen
blijkt ze zelfgemaakt te hebben.

tract. Het was nog maar de vraag
of er aan het eind van het jaar nog
een baan voor haar zou zijn, dus
toen ze toevallig op een zomercursus schoenmaken stuitte, bracht
haar dat op het idee haar carrière
om te buigen. Ze begon aan een
driejarige opleiding Ambachtelijk
SCHOENONTWERPER
Middenin de crisis werkte Anita in de Schoenmaken aan de Dutch Shoe
hulpverlening op een tijdelijk conAcademy in Utrecht. Inmiddels is ze

professioneel
en toch dichtbij

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

jubileum
Op zondag 22 september viert
het park zijn 20-jarig bestaan.
Jongerenwerker Jerry is al druk
met de voorbereidingen. Samen
met jongeren die hier veel komen
(en in de koudere maanden
in Buurtcentrum De Leeuw) is
hij bezig met de opzet van een
voetbaltoernooitje en open mic.
“Maar dit kan ook nog allemaal
anders worden hoor,” lacht Jerry.
“Ik kijk vooral naar de behoeften
van de groep, waarbij leren voorop
staat.” Er zal verder muziek zijn en
een feestelijke overhandiging van
een cheque aan het goede doel.

griftpark solidair
Onder deze titel wordt jaarlijks
geld ingezameld met behulp van
de activiteiten rondom Griftsteede.
Het goede doel in 2019 is het
Wilhelmina Kinderziekenhuis. “Om
de week gaan er vrijwilligers van
de stadsboerderij naar het WKZ
met een aantal dieren. De kinderen
vinden het prachtig!” vertelt Farid.
De donaties maken het mogelijk
om dit voort te zetten.

klaar en is de crisis voorbij, dus nu
heeft Anita twee carrières: ze werkt
nog steeds parttime in de hulpverlening met buitenlandse vrouwen,
én ze heeft haar eigen bedrijf: ATTA.
Ze maakt schoenen in opdracht,
helemaal op maat voor haar klanten.
Daarnaast organiseert ze workshops
in haar atelier. Onder haar kundige
leiding gaan de deelnemers aan
het eind van de dag met een paar
zelfgemaakte klompsandaaltjes,
sneakers of babysloffen de deur uit.
Helemaal naar eigen ontwerp.

de winkel. Niet de goede kleur, niet
mooi gemaakt, nét de verkeerde
hak…Van huis uit kreeg ze al aardig
wat textiele vaardigheden mee,
want moeder was naaister. Dus
Anita naait haar eigen gordijnen
en de bank is al vier keer van een
nieuwe bekleding voorzien.

VAN HUIS UIT
Anita’s moeder was niet verbaasd
toen ze hoorde van de plotselinge
ommezwaai. Als kind was Anita al
enorm kritisch op de schoenen uit

toekomst
“In de loop der jaren is het aantal
georganiseerde activiteiten toegenomen en geprofessionaliseerd.

DROOM
Als ik haar vraag naar haar ideaal:
“De postcodeloterij winnen en
een heel groot pand kopen. Op de
begane grond een lekker groot atelier en boven woonruimte voor de
vrouwen die ik begeleid. Beneden
kunnen zij het schoenmakersvak
leren. Want zelf je schoenen maken
is vooral ontzettend leuk!” wvdn

Ik vind dit een mooie ontwikkeling
en zal tot aan mijn pensioen en ver
daarna betrokken blijven!” besluit
Farid met een grote glimlach. “Ik
ook,” roept Wim enthousiast. “En ik
zal me hard maken voor een nog
ecologischer park.” Jerry en Monique voegen nog ‘schoon, veilig
en aantrekkelijk’ toe. Op naar de
volgende twintig jaar! ll

Rondleidingen:
griftparkrondleidingen@utrecht.nl
Activiteiten in Griftsteede:
utrechtnatuurlijk.nl/griftsteede
Voor jongeren: @jougriftpark

foto kv | v.l.n.r.: Jerry, Farid, Monique, Wim

Populair en veilig
“Daarin zit de kracht van het
park,” gaat Wim verder. “Door
goed geluisterd te hebben naar de
bewoners en dat ook te zijn blijven
doen, is het nog steeds populair en
veilig.” Dit heeft ook te maken met
de frequente afstemming die er o.a.
over de veiligheid plaatsvindt met
de wijkagent, de toezichthouders,
de jongerenwerker en bewoners.

“Er is met álle groepen
bewoners gesproken
over hun wensen. En
dat is vertaald in het
ontwerp van het park”

foto wvdn

Het is winderig en koud waardoor
het Griftpark ongewoon rustig is.
Meestal bruist het hier. Dat is ook
logisch want er is voor ieder wat
wils. Met dat doel is het twintig
jaar geleden ook bedacht en
opgezet. Wim, parkbeheerder vanuit
de Gemeente Utrecht en Farid,
dierenverzorger bij Griftsteede
vanuit Utrecht Natuurlijk, beide
mannen van het eerste uur,
blikken terug op het ontstaan van
het park. “Er is met álle groepen
bewoners gesproken over hun
wensen; sporters, hondenbezitters,
natuurliefhebbers, ouders. En dat
is vertaald in het ontwerp van het
park,” vertelt Wim.

wijkwater

Blij met straatkunst
Straatkunst of street art is niet meer weg te denken uit het stadsbeeld. De
gemeente Utrecht werkt actief mee aan meer straatkunst. Bewoners kunnen blinde muren van hun eigen huis naar individuele smaak inrichten.
Utrecht kent een aantal gerenommeerde kunstenaars die dit in opdracht
doen. Zo groeit Utrecht inmiddels naar het niveau van straatkunst in wereldsteden als Berlijn, Parijs en Londen.

bij ons in...

Waar de gemeente ook aandacht
voor heeft, is de minder mooie kant
van het (illegaal) spuiten: letters
of tekens op muren en deuren. De
zogeheten tags maken graffitikunstenaars vooral voor elkaar, maar
wanneer je die ‘s ochtends op je
garagedeur of gevel vindt ben je niet
blij. Bewoners kunnen de gemeente
vragen om dit schoon te maken. Het
zou mooi zijn als de gemeente snel
een plek aanwijst waar ‘wildspuiten’ is toegestaan, een zogeheten
Wall of Fame. Met het sluiten van de
Yard, het skatepark op een braaklig-

wandelroute
gevelreclame

Een geheel andere vorm van muurschildering is reclame. Als voorloper
van de huis-aan-huisfolder lieten
middenstanders de aanprijzing van
hun waren op de winkelmuur schilderen. Op veel plekken in de stad
zijn oude reclame-uitingen, inclusief
oude spelling, weer zichtbaar op gevels van vroegere winkels en bedrijven. Wie oude foto’s heeft van zijn
huis en de reclame er graag op terug
wil zien, kan daar een aanvraag voor
doen. Professioneel schilder Jos
Peters zet ze terug op de gevel.

Goede voornemens: grote kans dat ze alweer vergeten zijn of gewoonweg
mislukt. Een patatje halen op weg naar huis bleek toch wat makkelijker
dan het bereiden van een stoommaaltijd met quinoa, en hardlopen in de
regen viel zelfs met die nieuw aangeschafte kekke outfit tegen. Maar hé,
het is nog niet te laat. Want er zijn veel plekken in Votulast waar je lekker
dichtbij terecht kan om aan je lijf te werken.

Doorgaande wegen, kleine straatjes, kades, steegjes, hofjes; Votulast heeft
het allemaal. Hoe is het om daar te wonen? Wij gaan het vragen!
haringkar

Buurvrouw Ina is de spil van de
buurt, volgens Stephan en Marieke.
“Ja, ik heb een blikje met sleutels
van veel buren,” vertelt Ina. Ze
woont inmiddels 23 jaar in de straat.
“Het is hier een dorp in de stad.”
De straatfeesten vroeger waren een
fenomeen, weet ze van buurvrouw
Marie. Die woont nog om de hoek
op de Gruttersdijk, en had met haar
geschiedenis
man een viskar op de Hopakker.
Buurman Stephan vertelt dat de
bewoners van de witte huisjes in het “Bij het straatfeest in de Kraanstraat
begin van de straat elkaar in elk geval stonden ze met de haringkar, en
werd er flink gezopen.”
wel allemaal kennen. Eens per jaar
hebben ze een ‘burenborrel’, zetten
een tafel op straat en kan iedereen
burenborrels
aanschuiven. Buurvrouw Marieke
Ina organiseert nu de burenborrels.
vertelt dat er veel bekend is van de
“Dan doe ik in de hele straat een
geschiedenis van de straat: “De fami- A4’tje in de brievenbus, en dan
lie Veerman woonde hier, die hadden neemt iedereen een hapje en
een orkest. Er is zelfs een hoekje over drankje mee en wordt het altijd heel
gezellig.” Dat dat gewaardeerd wordt
de Kraanstraat in het Volksbuurtmuseum. Regelmatig komen er mensen merkte ze afgelopen 5 december,
toen er opeens een zak met cadeaudoor de straat die herinneringen
hebben aan de woningen en verhatjes voor haar deur stond, met een
mooi gedicht. En met Kerst kreeg
len vertellen. De huizen bleven heel
ze van weer een andere buurvrouw
lang in dezelfde familie, of het werd
een kerstpakket. mv
verkocht aan bekenden. De vorige
bewoners van mijn huis wilden niet
bij de sleuteloverdracht zijn, dat was
te emotioneel.”

Een nieuwe bijzondere muurschildering is onlangs aangebracht op de muur van Lauwerecht 55.
Het werk is gemaakt door Derk Wessel, en werd op de muur gezet door JanIsDeMan.

fit om de hoek

de kraanstraat

De Kraanstraat loopt tussen de
Bemuurde Weerd en de Gruttersdijk.
Als je er niet hoeft te zijn, fiets of
loop je er zo voorbij. Met een auto
kun je er niet eens doorheen: er staat
een grote plantenbak halverwege de
straat. Er is een gedeelte met oude
huisjes en een stuk nieuwbouw. Er
zijn zowel koop- als huurwoningen.

Als je dat leuk vindt kan je meer ontdekken. Didi Steen is een Utrechter
met een passie voor straatkunst. Zij
heeft een wandeling gemaakt rond
zichtbare en verborgen straatkunst
in Votulast. Didi fietst en wandelt
beroepsmatig met groepen vanuit
haar bedrijf Greetings from Utrecht.
Onderweg vertelt zij de deelnemers
over muurschilderingen op de meest
bijzondere plekken. Zij heeft vanuit
persoonlijke nieuwsgierigheid grote
kennis verworven over de ins en
outs, en deelt dat graag met geïnteresseerden. Zij is te vinden via
Instagram en het internet. nvd

Omdat je misschien door de bomen
het bos niet meer ziet, presenteren
we hier wat sportieve highlights.
Getest en goedgekeurd door de
redactie. Dus maak snel je keuze en
trek je sportkleding maar weer uit
de mottenballen.

penningmeester gezocht

1. Boksen bij Boksclub Verbon,
Willem Arntszkade 5
Dit is echt zo’n ouderwetse boksschool die je ziet in films. Bij binnenkomst lijkt het even of je een bruin
café binnenwandelt. Maar vergis je
niet: iedereen is hier welkom om te
komen boksen. Er zijn diverse beginnerslessen, alleen voor vrouwen of
gemengd. Na uitleg van de bokstechniek (je gaat ook met anderen
sparren: bereid je voor op flink wat
lijfelijk contact) word je in de les
flink afgemat in een circuittraining.
Bokshandschoenen kun je lenen,
alleen ruiken deze verre van fris. Bij
vaker boksen zijn eigen handschoenen aan te raden.

Vind jij leuk om betrokken te zijn bij onze krant en hou jij ervan
om met cijfertjes te puzzelen? Neem dan contact met ons op via
www.votulastkrant.nl of stuur een mailtje naar info@votulastkrant.nl.

2. Dansen bij Touchée Dance
Company, Adelaarstraat 13
Wauw, dit is echt een professionele

Yes! Je kunt weer terecht bij snackbar Sjors aan de Koekoekstraat nadat de
zaak bijna een jaar gesloten was wegens brand. Naast friet is er nu ook wok
to go. Helaas is de wijk vanaf eind maart ook een geliefde plek voor het afhalen van eten armer: Surinaams eethuis Rosita gaat wegens gezondheidsredenen na ruim 37 jaar sluiten op 31 maart 2019.

HIER
ADVERTEREN?
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dansschool. Kijk uit dat je niet per
ongeluk in een les voor gevorderden belandt, want het tempo en
het niveau zijn hoog. Veel hippe
jonge dansers hier, die in dansprogramma’s op televisie niet zouden
misstaan. Ook hier zijn echter
beginners van harte welkom. Zo zijn
bijvoorbeeld de lessen City Jam aan
te raden: fit worden terwijl je danst
alsof je in een club staat. Dus schudden met die kont én...kijk vooral
naar jezelf in de grote spiegels,
want bij Touchée vinden ze het ook
belangrijk dat je aan je attitude
werkt.

Langs en door onze wijk stroomt heel wat water. Dan zijn er nog vaarten,
kanaaltjes en stroompjes die er vroeger waren, maar alweer lange tijd zijn
gedempt. Dit jaar gaat de redactie op zoek naar de geschiedenis van al dit
water. Als eerste duiken we in de Stadsbuitengracht.

Yes, wat is het hier fijn. Houten
vloeren, rustige muziek, dekentjes.
Heart Yoga is een ‘woonkamer’ die
uitkijkt op het Willem van Abcoudeplein, waar je allerlei vormen van
yoga kunt beoefenen. Er zijn ook
Pilateslessen, waarin je specifiek
werkt aan dat begerenswaardige
figuur. Wij volgden onder andere
een les Slow Pilates. Op een rustige
manier werden de oefeningen
begeleid, met veel aandacht voor
een juiste uitvoering ervan. Heel
ontspannen, maar wel met spierpijn achteraf! fk

Nadat Utrecht in 1122 stadsrechten
kreeg, werd ter verdediging een
singel rondom de stad gegraven, ook
wel stadsbuitengracht genoemd. De
hele singel is een kleine zes kilometer lang, waarvan zo’n 900 meter de
zuidgrens van onze wijk vormt.

bastions aangelegd, ontworpen door
stadsbouwmeester Willem van Noort,
een bekende naam in onze wijk. Verder werden er enkele nieuwe torens
gebouwd, welke te zien waren vanuit
het gebied waar later onze wijk werd
gebouwd.

Stadswal

getekende singel

Naast de singel werd er een stadswal gebouwd. Vanaf 1544 werden
de verdedigingswerken aangepast
door het steeds zwaarder wordende
vijandelijk geschut. Er werden vier

Op de tekening uit 1757 (Het
Utrechts Archief) zien we de bevroren stadsbuitengracht met rechts een
brug, tegenwoordig is op deze plek
de Vaaltbrug. Daar tegenover staat

3. Yoga bij Heart Yoga,
Van der Mondestraat
107

foto kv

foto kv

wildspuiten

gend terrein achter het Centraal Station, is de kans op illegaal spuiten in
de wijken toegenomen.

De oudste straatkunst van Utrecht
is uit 1978: meerpaal met bal. Dit
werk van Anne Boer is al twee keer
gerestaureerd en is niet meer weg
te denken uit de Adelaarstraat. Als
je bedenkt hoe de enorme muur er
zonder schildering uit zou zien word
je blij dat er straatkunst is.

foto wvdn

Een groep wijkbewoners kan ook
een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds om samen de buurt mooier te maken. Soms zijn ondernemers
ook bereid om mee te denken en te
betalen.

blij

Winkel met idealen
Deel jij onze liefde voor gezond en eerlijk eten?
En voel jij je medeverantwoordelijk voor de
wereld waarin we leven?
Kom dan naar onze ruime EKO-gecertificeerde
winkel, met volledig biologisch assortiment.

��og��e f�d��

Odin Adelaarstraat 48 tel. 030-2723323
Odin Biltstraat 62 tel. 030-2718169

toren De Vos en links ernaast de in
de 12e eeuw gebouwde Plompetoren. Links daar weer van is het dak
van toren De Wolf zichtbaar. Vanaf
1830 zijn torens, stadspoorten en
het grootste deel van de stadswal
afgebroken.
noorderbrug

De foto (Het Utrechts Archief) is
gemaakt in 1934. Met hierop zicht
op de Noorderbrug, wat toen nog
een draaibrug was. Een jaar later
werd deze brug vervangen door een
nieuwe, bredere brug. De twee huizen die het meest rechts op de foto
staan zijn in datzelfde jaar gesloopt
om plaats te maken voor de Duifstraat. gjvz

zwemmen in de buurt
Vanaf 16 januari kan er met een groep buurtgenoten gezwommen worden in het zwembad van de
Van der Hoeven Kliniek. Op woensdagavond kun je
wekelijks in het diepe springen en zwemmend werken aan je conditie in het verwarmde water van het
25-meterbad. Lekker dichtbij én niet te vergeten: gezellig. In elke groep is plek voor maximaal twintig
deelnemers.

Wijkbewoner Anja van der Aa kwam als lid van stadscoöperatie SAMEN030 in contact met Linda Daneel
van de Van der Hoeven Kliniek, van wie ze hoorde
over het zwembad. Na een informatieavond – om interesse voor het plan te peilen en wensen te inventariseren – wordt er nu echt gestart met zwemmen.
verbinding met de buurt

veilig

Anja: “Er is genoeg animo voor het zweminitiatief. Er
is gekozen voor twee zwemsessies op de woensdagavond: van acht tot kwart voor negen en van negen
tot kwart voor tien. Er moest ook een badmeester
komen. Een buurtbewoner heeft badmeester Robertus
(Bob) uit De Kwakel bereid gevonden om de zwemgroepen te begeleiden.” In de eerste groep worden
oefeningen gedaan, tijdens de tweede groep wordt er

vrij gezwommen. Er kwamen wel kritische vragen van
geïnteresseerden: Is het wel veilig daar? Zwemmen er
ook patiënten in het bad? En ja, het is veilig: je loopt
begeleid door een medewerker door het gebouw en
er is geen gelegenheid om contact te leggen. En nee:
je zwemt alleen met je zwemgroep. Linda: “Wat wel
goed is om te vermelden, is dat je naar binnen moet
als groep en weggaat als groep. Dat betekent dus wel
dat je op tijd moet zijn én een beetje moet opschieten met omkleden. Maar je verzamelt je binnen bij

de beveiliging, je hoeft niet buiten
in de regen op elkaar te wachten,
haha.” fk

Inschrijving is voor een blok van
tien zwemsessies á 40 euro. Er zijn
nog plaatsen, maar je kunt je ook
alvast aanmelden voor een volgend
blok. Mail voor meer info naar anjavdaa@euronet.nl

koffie met...
Onze wijk heeft veel vrijwilligers én veel leuke cafés. Dus we besloten om dit jaar elke editie met een bijzondere vrijwilliger in één van
deze gezellige cafés koffie te gaan drinken.

lijkt zich er echter niet druk om te
maken: “Ik heb geen enkele moeite
om nieuwe bezorgers te vinden.”
Zijn geheim? Misschien omdat het
zo ingericht is dat het weinig werk
is voor de bezorger. “Ik bel huis aan
huis aan als er iets vrijkomt en vraag
‘Heb je toevallig zin om te bezorgen?’. Mijn ervaring is dat gemiddeld
na vijf deuren iemand ‘Ja’ zegt.” Gerrit Jan vindt het zelf ook leuk om te
doen, dus als er iemand uitvalt dan
bezorgt hij als invaller.

bezorgers

averechts

“De kranten worden door de drukkerij bij Buurthuis De Leeuw bezorgd
en de bezorgers halen het daar op,”
vertelt Gerrit Jan enthousiast. Er zijn
ongeveer dertig vrijwilligers voor de
bezorging. Maar de wijk wordt groter
en met de nieuwe huizen in Lauwerecht zullen er nog meer vrijwilligers bij moeten komen. Gerrit Jan

Gerrit Jan’s favoriete buurtcafé is
Averechts, eigenlijk niet voor de
koffie maar voor de muziek en de
mensen. Het is een gezellige plek en
bovendien dichtbij huis. Wat zeker
ook een plus is, zijn de goede doelen. Bij Averechts werken namelijk
alleen maar vrijwilligers achter de
bar en in de keuken. De fooi wordt

uit de winst verdubbeld en elke
twee maanden weggegeven aan
het goede doel van die periode. De
medewerkers stemmen naar welk
doel het gaat. Ooit overwoog Gerrit Jan om hier vrijwilligerswerk te
doen, maar tot laat in de avond nog
werken of op zondagmiddag zag hij
toch niet zitten.
cappuccino

In de ochtend op kantoor start
Gerrit Jan al met koffie, maar liefst
twee kopjes. Vrijwel altijd cappuccino zonder suiker. In de middag na

de lunch lust hij er ook nog wel één
en eenmaal thuis in de avond gaat
Gerrit Jan voor een surrogaat koffie.
Vandaag is de keuze toch gevallen
op een gewone cappuccino bij café
Averechts. “Cafeïne doet me niets
hoor, ik kan daar wel tegen,” aldus
Gerrit Jan, terwijl hij nog een slokje
neemt. hh
KOPIJ
Nummer 2 van 2019 verschijnt eind maart 2019.
Deadline voor het indienen van ideeën of
activiteiten is 6 maart.
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Serie lezingen over het gehoor
In Buurtcentrum de Leeuw worden
in februari en maart vijf lezingen
gegeven over de invloed die de werking van onze oren heeft op wie we
zijn en hoe we ons gedragen.
O.a. tinnitus wordt besproken en
wat u daar zelf aan kunt doen. Ook
krijgt u tips om uw oren bewuster te
gebruiken bij de communicatie en
dingen beter te kunnen onthouden.
Na iedere lezing ontvangt u ook
(per e-mail) een ‘hand-out’ om thuis
e.e.a. te kunnen nalezen.
Zaterdag 2, 9 en 16 februari en 9 en
16 maart, van 10.00 tot 12.30 uur.
Inloop vanaf 9.45 uur. U kunt de
lezingen per deel bijwonen, er zit
echter wel een logische voortgang in
het verhaal. Toegang: €10,- inclusief
hand-out en koffie/thee.
Voor aanmelding/info: Rob van den
Bovenkamp, tel: 0343.758.780

Repaircafé Votulast
Elke 2e zaterdag van de maand:
Repaircafé van 13.00 tot 15.00 uur
in Buurtcentrum de Leeuw. Voor het
gratis repareren van kapotte (elektrische) apparaten en kleding.

Gluren bij de Buren
Op zondag 10 februari kan er in de
hele gemeente en dus ook in Votulast ongegeneerd gegluurd worden.
Gluren bij de Buren is het huiskamerfestival waarbij het vloerkleed
het podium en de bank de tribune is. De huiskamers van Utrecht
veranderen voor een dag in echte
podia, voor intieme optredens van
verschillende lokale talenten. Struin
de straten af en ontdek livebands,
singer-songwriters, dansers, theatermakers of andersoortige podiumdieren. De acts spelen tussen 12:00 en
17:00 uur meerdere optredens van
30 minuten die je gratis kunt bezoeken. Kijk op www.glurenbijdeburen.
nl waar in Votulast gegluurd kan
worden en stippel jouw route uit!
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De Votulastkrant wordt mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het initiatievenfonds.

COLOFON

Gerrit Jan Roelvink mag het spits afbijten. Hij woont al sinds 1985 in de
wijk en is nu zo’n vijf jaar coördinator bezorging van onze Votulastkrant.
Eind jaren 80, begin jaren 90 begon
hij samen met zijn vrouw en dochter
als bezorger. “Ik weet niet meer hoe
ik begonnen ben, volgens mij werd
het me gevraagd,” vertelt Gerrit Jan.
“In die tijd deed ik vaker dingen in
de wijk.” Het kost hem weinig tijd,
dus staat Gerrit Jan er altijd wel voor
open en zegt ‘Ja!’.

foto kv

foto wvdn

Linda: “Tot een jaar of tien geleden stelden we het
zwembad beschikbaar aan een zwemvereniging.
Laatst zeiden we tegen elkaar dat het leuk zou zijn
om dat nieuw leven in te blazen. Wij willen heel graag
positief verbonden zijn met de buurt, daarom willen
we daarnaast ook nog andere dingen gaan organiseren. Denk aan bijvoorbeeld een lezing of les die we
hier kunnen geven. Andersom zouden we het ook
leuk vinden als er bewoners zijn die als vrijwilliger iets
willen betekenen voor patiënten. Denk aan een kopje
koffie drinken, spelletjes doen. Of een keer een rondje
wandelen met iemand.”

voTulastladder

In de ladder staan wijkactiviteiten
die in februari en maart plaatsvinden. De volgende wijkkrant verschijnt eind maart. Organiseert u
in april of mei een buurtactiviteit?
Laat het ons vóór 6 maart 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

