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Een ietwat andere uitgave van Aanzet dan u van ons gewend bent. Dat heeft niets te maken met het feit dat dit alweer het IOde nummer is. Reden hiervoor is dat 

sinds I november het Hoograven aan Zet·Centrum (HAZC) aan 't Goylaan III haar deuren heeft gesloten.Aanzet dankt zijn bestaan VQor een groot deel aan het 

HAZC. Immers, zonder de succesvolle ABCO-interviewrondes was de wijk waarschijnlijk nog steeds van een wijkkrant verstoken. Zonder de trouwe hulp van Pa

tdda. Wim en Mohammed hadden wij het misschien allang opgegeven. Dank! In deze editie blikken wc, aan de hand van interviews met betrokken bewoners(groe

pen), terug op 2.5 jaar HAZC en kijken we vooral graag vooruit. HAZC of niet, alle betrokkenen zi jn het erover eens:'We zullen doorgaan!' Wat zijn de plannen? 

HAl-Centrum 't Goylaan na 2,5 gesloten 
'Het is vooral erg leuk dat we al pionierend aardig wat bereikt hebben' 
Sinds I november is het Hoogra .... cn 
aan Zet-Centrum aan 't Goylaan 
111 gesloten. V1ak voor sluiting 
sprak de redactie van Aanzet nog 
met het team: Patricia de Nijs, Wim 
Peters en Mohammed Damz.. Bij de 
reden van de sluiting wiJlen ze niet 
te lang stilstaan. \'Vim: "We sluiten 
omdat de subsiJieregeiing afgelopen 
is, simpel! Het was niet onze keuze 
om te stoppen. Overigens zoekt het 
bestuur van het centrum nog naar 
mogelijkheden voor een doorstarl." 

Patricia en \X/ im kijken positief rerug 
or de 2,5 jaar dat het centrum dr;Jai
de. "He( is vooral erg leuk dat we al 
pionierend aardig \vat bereikt hebben. 
Zo hebben wc een tlitsende start ge
maakt met een goed draa iende websi
re en da:H zijn we nog alrijd rrots op. 
Her uirg;J.ng~pllnt WJ..\ dat tr zoveel 
mog;e1ijk initiatieven uit de bewoners
groepen zelf moesten worden aange
bracht. Wat zij wilden, daT gingen wij 
doen." 

\j'lim vindt Je wijkkranl AallJ.et een 

van de leu\c.:re result:lten en hij i .... blij 
dat deze blijfi. hestaan. Patricia denkt 
met veel plezier terug aan avonden 
brainstormen met bewoners waaruit 
later activiteiten zijn ontstaan die nog 
steeds lopen. "Dat de f-lisroriKhe 
Kring nu op eigen benen staar ormlat 
ht:woners hier zelf" heel hard aan. gt: ~ 
werkt hebben, dal vervult ons met 
trOtS", aldus Patricia. "Dankzij her 
HA.7-Centrum zijn mC<'r mensen biJ 
Je wijk herrokken. Het cenrrum was 
neutraal terrein, waar iedereen ahijd 

Het team dat 1.5 ja.ar 't Goy!aan ! ! ! heeft bemand: Patricia, Mohammed en Wim. Internationaal Koken in juni 1003. 

welkom was en wij hielpen graag bi j 
de realisatie V;J1l initiatieven. Wim 
voegt toe: "HAZ bracbl mensen met 
verschillende J....."".·aliteiten bij elkaar die 
samen iets voor el kaar konden krijgen, 
dar was onze krachr." 

Ruim 2 jaar maakte ook !vlohJ.m
med deel uit van het te:lln. Hij vond 
her een hele leuke tijd cn zi jn collega·s 
zijn een beerje t.1milie geworden. "Ik 
heb veel leuke mensen leren kennen". 
zo z.egt hij. We lUllen Mohammed 

l ees verder op pagina 1 

Redactie wijkkrant Aanzet blij met doorstart 
Ondanks de sluiting ... '3.n het llAZ
Centrum, heefr de enthousiaSTe re
dactie van Aanzet be.~loten de krant 
uit te blijven brengen. Redactieüd van 
het eerSle uur Lisette van Boxe! en 
nieuwste aanwinsr Ariane den Daas 
vroegen elkaar naar hun binding met 

de wijk en de wijkkrant. 

Wat leek je leuk aan werken aan een 
wijkkrant? 

Lisene: "Voor mij stond de binding 
tussen de mensen centraal. lk wil een 
bijdrage leveren aan de wijk die ertoe 
leidr dat mensen mer elkaar praten en 
meet begrip voor elkaar krijgen." Aria~ 
Ile: "Ook ik wilde de daad bij het 

woord voegen. Niet langer praten over 
de wijk, maar zelF mijn Heenrjt hijdra
gen ;Jan een betere Simenhang, zelîhet 
verschil maken." 

Waarom vind iij binding mei je wlïk zo 
belangrijf~ en wat doe je daar zelf aan? 

Volgens r .isetre heeft dit re maken 
met dat ze zelf uit een dorp komt. Daar 
kent iedereen elkaar, er is een sociaal 
vangnet. Eenmaal in de smd beland 
voelde ze her gemis van binding. ''Alles 
was w anoniem. Nu woon ik alweer 
2,5 ja:l.r in Hoograven en hier ben ik 
vanaf her begin bewust bezig geweest 
met acu\'Îceiten om me meer lhuis te 
voelen. Ook het goede comac( met di~ 

rcc.:te buren vaIr daar voor mij onder". 
Ariane woonr hier alweer 5,5 jaar: "Zo
dra er wat moet gebeuren aan het huis 
dan zoek ik iemand uit de wijk die het 
kan opknappen. Ik proocer mijn bood· 
schappen zoveel mogelijk in de buurt 
te doen. Mijn kinderen wil ik een yer
Trouwde dorpse omgeving bieden, dus 
ga ik met ze naar de bouwspedtuin en 
naar de speel-o-theek in de wijk. A.1-
hoewel ik woon in de stad, lééf ik in de 
wijk." 

Wat gaat er veranderen? 
Beiden: "Meer terugkerende rubrie~ 

ken en aandacht voor de gewone mens 
in de wijk. ln elke editie rou een bewo-

ner cencra;tl kunnen .\taan. Een goeJe 
balans tussen rerug- en vooruitblikken 
is belangrijk en er moet voor iedereen 
K'tS IOteressanrs lil staan. 

BOTI [ (I~ewoners O\'erleggroep Tol
steeg-Hoograven) is van mening dat de 
kranr een belangrijke schakel vormt 
tussen de bewoners van de wijk en 
maakt zich sterk voor de organisatori
sche basis van de uitgave. 

Ook de wijkwebsire zal worden over
genomen door BOTH. 

Kijk voor actuele inform3tie op de wiikwcb

site: www.hoogravcn.infu 

Heeft u tips of activiteiten voor de agellda: 
rellactiCilanuc@ydhoo.com 
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Er zijn 12 zakken vuil opgehaald rondom de moskee met Opgeruimd Hoograven. Zaalvoetbal in De Tol, oktober 2004. 

Historische Kring verder als zelfstandige stichting 
Oe Hiswri!>Chc Kring Tolsteeg-Hoog
raven is in stpttmber 2003 ontstaa.n 
na een ABCO-illlervit"\\oTonde, waar
uit bleek dar ecn aantal bc""oncrs 
interesse had in dc historie van de 
wijk. De Hisrorisdlt! Kring is in
middels uitgegroeid tOl een club vall 

8 acueve leden en 9 personen, die als 
bron worden ge-Licn. 

Oe Ilisrorischc Kring heeft- al s dod 
om hiswri\che hronnen I.OJb, beeld
en tek.!i(maceriJal {(: omsluiten. v('rza

melen, registreren en behouden ren 
behoeve van rhcmab ijecnkomsten. PII
blic.."uies, tcnroomtel1ingen en blllJte

riaal voor de wijk. Hel is vooral de he-

o agenda 

I novembe r 
Hoogravense aquare len van 

W IM HageMans In bit) lotheek 

20 nove mbe r 
Onth-ldl Si'ltcrkldrls ui, 
de O"i;.njeor ug 

3 decembe r 
2o.00u Stut Theater: 

'Mij" Rit·er70e· orr~)()k' In 

MdT"(uste,.,tr _Jrr 

10 dece mbe r 
Kerst Ir me: om 800u 
lamp,onoptoch: en om 900u 
leve.,de Kerststal kraiimples en 

warmp chccola op Nieuw 

Rcl~oord (l ct op Je poster's!!) 
13 decembe r 
Rletvetdbuurt: boom planten 

doding dat I>t:\\oners mooie verhalen 
krijgen te horen en Înteressante kaar· 
ten, foco's en andere documenten kun· 
nen hewonderen over Je hi'lOrÎt: van 
de wijk. Hiervoor orgdni~t:ren Le pre· 
1>enta(ies en tentoolls(eUingen. In de 
toekomst willen lC ook Icsma[eriaal 
gaan maken voor bo\'enboll\vleerlin
gen van basisscholen, zodaT dae histo· 
risch he!>ef krijgen van de omgeving 
waarin Lè leven en daardoor een band 
met de wijk omwikkelen. 

De cerSfe prescnwrie ging ow'r hef 
Vaanserijngebied met de vde oude 
steen- en tegelf.1hrieken en werd ver
zorgd in okwber 2003 door Joris llil· 
gers in het klder .... an zijn slUdie sociale 

Wormen 
& Bollen 

Half oktober werd 

in Hoogf:lven Zuid 

het project Veilige 

Binnenterreinen af-

gesloten. Bewoners 

ui t de buurt plant

ten krokusbloem

bollen in de geza· 

menli jke grasvelden 

- tussen de wor

men; met de uitlo

pers naar boven, 

Eerder dit Jaar kre

gen de Rietveldflau 

hekken rond de tui

nen. De begroeiing 

in de hofjes werd 

aangepast met nieu

we klimplanten en 

(als afrond ing van pro;ect Vellige 

Binnenterreinen) 

17 dece mbe r 

I bomen. En nu dus 

I de bloembollen in 

~
e gemeenteperl<en, 

volgend voorjaar 

een bloemenzee! 

IFoto Eva Houtsma 

16.00u Slolfcc!.t lloogrdven 
aan Let 

L 

geografie, I n november 2003 volgde 
een presenrarie .... an de ht:{'r VerheuL die 
al71 jaar in de wijk woont. en die een 
J.lIllal dia'oS V.lll voor en 11.1 de oorlog 

met boeiend commentaar wist re om· 
lij sten. Verder organiseerde in maan 
2004 amatcur·hisroricus 1 aml/~lat lIIel 
steun V.lll de Hi1>torÎsche Kring eCIl 

tentoonstelling met vOt)rwerpen van 
legel làbriek \'I/esrraven in de bieb, 

Er zijn ook plannc.n voor nieuwe ac
tivireiten van de Ilistorische Kring. Zo 
wordT er een exposiTie m'er de verdwe· 
nen middt:llslJ.lld georganiseerd, Er 
lijn in de loop der jaren immers vele 
winkels verdwenen, Verder wordt et 
gewerkt a:m een hiSTOri sche wandeling 

door Je wijk en word t er meegewerkt 
;\:ln een buekje "Zuid" in Je serie over 
Utrechtse wijken door SPO U (Stich
(ing Publicaties Oud Crrecht). 

War ga,u de Historische Kring doen 
n;\ de .~luiring: VJIl het HAZ-centrum? 
Oe HistorÎv.;he Kring gddt verder als 
een zelfstandige stichting. Dankzij een 
investeringssubsidie van i loograven 
a..1n Let is een vaste werkplek ingeridn 
in d(:' R:nkel , w;I;lr ook activiteiten 
voor het publiek wordt:n georganÎ
\èerd. Ook is er met financiële HeUl} 
van het IlAZ-centrum cen compmer· 
programma aangeschJfr om de collec
tie van meer dan du ilend 1()LO's te be
h,rell. 

HAZ-Centrum 
sluit na 2,5 jaar 

Vervolg van pagina I 

nog tegenkomen als gastheer voor één 
dag in de week bij Nieuw Ror.\oord, 
I'arritia blijft Juief in de wijk, bi j 
BOTH en \'(' im gaa( in een andere 
wijk werken. 

Als het bestuur cr niee in slaagt door 
te starren dan wo rden de bewoner.\ af· 
hankelijk va n anJt:rt:n voor nieuwe 
În ÎriJrie"t' 1l hllmen be.\tJ.lnde, vaak 
hureaucr,uislhe organisaties. "Dal 
was het ~rote \'oorded van hier, waar 
niemand werd gehinderd doo r over
legstructuren. De dcti\·i teiren die 
memen inbradllt'1l werden snel be
oordeeld", LU lich t PatriliJ. toe. Ilet 
centrum lal als cemraal contacrpun[ 
erg gemist gaan worden. Panicia be
nadrukr nog wel (bt alle 5pullt:I1 el
ders in de wijk een tweede leven krij
gen. 
Wim cn Palricia zijn nog tOt cind dect"m

ber aanwe-zig in buurtcentrum 't Bokkie in 
de BoHc:nbuurt 
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KidsCafé. een zonda.gochtend in De Tol. Verhalen middag van de Historische Kring in De Barkel, haar nieuwe stek, april 2004. 

KidsCafé voor ouders en kinderen 
'Door werk en kinderopvang heb je weinig contact met buurtbewoners' 

Door de ABCD-methode omslOnd 
in 2002 in lloogravcn het KidsC.1fé. 
Hier kunnen ouders en hun jonge 
kinderen elkaa r leren kennen en sa
men spelen en kletsen. "Nu ken ik 

andere ouders ui t de buurt." 

Mede-oprichtster Beate: "Ik zag vaak 
genoeg ouders mer jonge kinderen in 
Je wijk maar we kenden elkaar eigen
lijk niet. Door werk en kinderopvang 
heb je weinig (onran met mensen uit 
je eigen bUUH," Oankzij het KidsCatè 
is daar verandering in gekomen. Elke 
CtNt wmhgoclllend in de maand or
g;lIl iseren actieve ouders een KidsCafé 
in buunhuis De 'lol voor ouders en 
hun kinderen tussen nul en vier jaar. 

Omdat veel ouder~ allehe i we rken 

en \Tfschillende \'rije dagen hebben is 
geknzen voor de 7.OndagodnenJ. De 
kinderen kllnm~n dan lTlet elkaar spe
len, er is .'Ipeelgoed aanwezig en de ou
ders kunnen gezellig kletsen. Er ko
men elke maand ongeveer rwinrig 
kinderen met hun ouder ..... Er wordt 

ge.,chiIJerd, gekleid, muziek ge
luisterd en van alle.'. besproken tussen 
de ouder ... . Be'ale: "Nu onze kinderen 
ouder worden hebben we het bijvoor
heeld over de ke llze voor Je basis
schoo l. " Ook i.\ er een plan om 
binnenkort een poppenkast te laten 
spelen. 

Zowel vaders als moeders ko men 
maandelij ks naar De Tol. Beate: "Ik 
heh veel mensen leren kennen. Als ik 
nu naar her "pedtui lll je in de buurt ga 

met mijn kindC'fen ken ik veel ouders 
uir de buun." Ook de henadering van 
nieuwe deelnemers .-ouders worden 
persoonlijk uitgenodigd om een keer 
te komen kijken- werkt goed . Heate: 
"Ved herer dan een briefje in de 
supenn;ukL En zo raak je nog eens in 
gesprek me t je overburen!" 

De oprichters van het KidsCafé den
ken erover om, nu hun eigen kinderen 
ouder wo rden, een Plus Café te orga
niseren voor kinderen vanaf vier Jaar 
met bijvoorbeeld een knucsclmiddag. 
Voor het KidsCafé voor jongere kin
deren zijn zij op zoek naa r ni euwe en
thousiaste vrijwilligers. 
Kid.,Café: elkc cc rs t~ "f.(mdagocmend van de 

maand tusscn 10.00 en 12.00u in buun

huis De Tol op de Jan van ArkeIstraat SS 

Internationaal Koken blijft lekker 
Drie in het kader van de ABCDMme~ 

lhode geïnterviewde bewoners ga\'eJl 

aan coJJtacten met andere buurtbe~ 

woners te missen en van lekker eten 
te houden. Daarom bedachten ze de 
activiteir Internationaal Koken. 

[lllernatÎonaal is dit koken door de 
verschillende culturele achtergronden 
van de deelnemers en door her ge
bnlik V:1l1 receplen uil verschillende 
landen . In het ROe aa n de Pagelaan 
werd een professionele keuken ge~ 
nuurd, waar all es aamvezig \vas. 7.e 
gingen van srart op 2 juni 2003 met 
het koken van een heerli jke Griekse 
m,laltijd. Ddt werd veJ"\'olgd met ge
middeld 12 deelnemers per avond 
eens per 2 weken. 

I loe verloopt een :IV(Jnd van Inter
nationaa l Koken? De orga n i~ator van 

de avo nd wrgr voor het recept en de 
boodschappen, waarvan de kosten 
wordrJ1 verdeeld over de deelnemers. 
Oe deelnemers koken in ve rsch illende 
groepjes, waardoor hel eten dikwijls 
verschillend smaakt. Ook kan cr vege
rarisch worden gekookt. 

\Xl ;ll1lleer alles klaar is, wordr er ge
geten, waarbij over veel dingen wordr 
gesproken . 

Dat hel leuk is op de avonden van 
Imernationaal Koken, blijkr uit het 
verslag van een deel neme r: "Her was 
een wdrerrij ke dag, de regen vid met 
baken uir de lucht. Het koken sloot 
helemaal aan op het weertype. Soep 
was het thema, zo hadden we bepaald. 
rv1f't versr spinazie, aardappels en war 
room was de spinazie~oer een heerlijk 
begin. F.lke ploeg had er zijn eigen 
creativite it en kruiden in ven\'erkt. De 

pindasoep van verse lUp, pind::lkaa.~, 
tomaat, ui en selderij stond re stomen 
op de kookpl;uen. F.en heerlijke en 
goed vullende maaltijd.'ooep. !vlet deze 
bewoners kun je goed soep koken, 
heb ik gelee rd deze avond! Ik ben de 
volgende keer weer van de pa rtij. Ik 
neem het recepT Roti mee. Daarna 
wo rdt er Turb gekookt. In december 
wordt een Kers tmaalti jd gekookt, 
waarbij de deelnemers een gaST mogen 
meenemen! F.n ... proeven maar!" 

Hoe gaar 't nu verder met het rnter~ 
nationaal Koken na hel slu iten van 
het HAl-centrum? Vanwege het grote 
succes is er een beroep gedaan op een 
investerin gspot van her project Hoog
r.l\'en aa n Zet om in huurthuis De Tol 
een huurtkeuken in te richten. Deze 
word t in december 2004 in gebruik 
genomen. 

Boek over 
wijkontwikkeling 

Hegin oktober werd in Helmond de 
Nederlandse vertaling Vdn het boek 
van )01111 L. McKnighl O\'er de ABCD
methode geprcsenreerd. Deze manier 
van wijkgericht werken wordt ook in 
Hoograven gebruikt om zoveel moge
lijk bewoners de kans te geven in hun 
eigen buuft iets IC doen met hun \...·W,l

li teitcn en talenten . Hel Amerikaanse 
bock is vertaald door de L1ncldijke 
Samenwerking\verband Aandachtswij
ken (LSA) onder de titel '\XtïjkotHwik
keling op eigen kracht'. 
Het ABCD-bo~k is t~ b~steUen \·ia de 15A 

(l sab~wom:n.nl) in Uen H~ag, telefoon

nummer 070-38044JI 

Voorstelling Stut 

Stut komt op 3 december naar 
Hoograven om het stuk 'Mijn Bit
terwet Lombok' te spelen in het 
Marcuscentrum. 

l iet Hoograven aan let-p roject ging 
2,5 jaar geleden van ~tart met een 
Stut-voomell ing (' HeL is hier Hol
land'). Om de cirkel rond te maken 
komt cr, nu her project stopt, op
nieuw een Stut-voorstelling. 

'M ij n Biuerwet Lomhok' wordl ge
speeld door Nederlandse, Turkse en 
t ... larokkaanse buurtbewoners uit 
Lombok. Stut Theater werd gevraagd 
om, ter gelegenheid van het I DO-jarig 
bestaan va n Lombok, mer hewtJner.~ 
een .\tuk te maken. Het sLuk is ge
schreven op basis van intcJ"\'iews met 
40 Lombokkers over hel leven in een 
multi-culri \'olbwijk. 
Aan\"~ ng 20.00 u. Tocg~ng I.SO euro, incl. 

CCl II .'UJIlIHic. Kaartjcs beslellcn \·ia c-mail~ 

HoograycnaanZet@hotmail.com of bij het 

opbouwwerk van Porte!; in Oase, Verleng{/e 

Hoogravenseweg 150A, rel. 2865330. 
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Een redactievergadering van Aanzet Op "( Goylaan 1I I . Hier nog kaal . nu beplant: het nieuwe speelgebied op Nieuw Rotsoord. 

TUMULT-debat 
over respect Nieuw Rotsoord krijgt speelgebied 
Op 11 novemher orga ni ~eert her 

Utrechtse debatcentrum TCMULT 
een discussie in de wijk. In de bieb 
op het Smaragdplein word t onder de 
titel 'Respect man! W ie eist wat van 
wie?' gedehattee rd . 

De kloof tussen srraalcu ll uu r en bur
gerlijke cultuur zorgt cl,loor dat groe
pen jongeren buiten de boot kunnen 
vallen . Dar wil nicm:1nd, dus hoe 
overbl"llggen we de kloof? De deelne
mers: Hans Kaldcnbach (auteur va n 
Rcspccc! 99 tips voor hcc omgaan me( 
jongeren in de srraarculruur), J:lcom i
Ilt: :\orrier (UniversiTei t U\f(;,chr). 
Frank van Gemert (VU), OIllJT Ya
koub (dolelll van he L jaar) en Jan La
gendijk (d irecteur DMO, gcmeemc 
Utrecht). Natuurlijk kunnen ook be
zot"kers 7ich mengt'n in her dehar. 
Donderdag 11 november, 10.00 uur, 
Bibliotheek, Smaragdplcin . 

@P" C 0 o f 0 n 

AorlLet '5 ccn uitgilve '.'an het 

Hnogr<lVerl <Idf! Zet-Ccrtru'T) en 

vf'r~rhjf't lee. mel,,1 per )<ldr 

Redactiead res 

Nieuw Rotsoonj. I:kiliant'aan I Cl, 

3523 CD. Utrecht 

[- r'kül: redactlcd<lnlet@yahooccrr 

Redactie 

Lisetw v,m ROXE"I. Dddf! Vdrl Of>I Burgh. 

Ariar.,. den Daas. Eva Houtsma, 

Peter Nauta. Patncia de NiIS. 

Wim Peters. Dorier 5chöttclnçreier 

O plage 

7000 exempiarf>n 
Volgende deadl ine 

12 december 1004 

dit geldt voor zowel adve,'1entles cis 

1el.:.sr· en Cx:ek)molenaal 

Behee rder Angdiqllc Jacohs mag 
-Lich verheugen in grote belangstel
ling voor het vernieuwde Ralsoord. 
Op U oktober had ze voor de twee
de maal de burgemeesrer op bezoek. 
die met grole ogen waarnam welke 
enorme verandering de kinderboer
derij had ondergaan. En het einde is 
nog niet in zicht. Angelique en haar 
\'Tijwilligers werken alweer volop aan 
nieuwe plannen en ccn van die nieu
we dingt!n is een 'super coolt! speel 
tuin'. citeert Angdique de uitspraak 
van een kind, 

NJwurspt!d tuin Speeldern is in Ror
[t'nbm i., het grofe voorheeld voor t'en 
natuurlijke speeltuin in Nieuw Rots
oord, een speeltuin va n uits luitend 
natuurlijke materialen. Lr is al een be
gin gemaakT ;lCnrcT,lan her rerreili. l )e 

afgdopen weken i ~ ook gewerkr ;Wl 
staptlmuunjes til beplan ti ng. Dil 

\vo rdr nog aangevuld mer een kl im;lp
p;lra.lt, bou\vdemellien en blokken. 
Konom: alle ingrediënten voor cen 
spannende maar ook vcil ige speclplek. 

De war grotere kinderen voor wie 
di r ~pedgebied vlllHal bestemd i~ 

kunnen hierin hun bIll;I',ie Je vrije 
loop laten. Hel wordt gcen 'op-de-pa
den-blijven'-plaats, zo benadrukt :\n
gclique. liet klimapparaat \vordr wel 
een ontworpen objecT. net als de ri
ool huize n en de ZWdre ldken en ste· 

llen, maar vour de resr mogen de ki n
deren \'crslc pen en stapelen wa r ze 
willen. "Zo'n klimrek moet nu een
maal ~an eisen yoldoen" , aldus Ange
lique. "W'e onrv,;erpen her wel zoda
nig tLI he t door de strenge ve il ig
heidskeuring zdl komen" . De nat uur
speeltuin komt ro r stand met heel 
weinig kOSTen. Veel materialen zij n 
(v ri jwel) voor niers te r besch ikki ng 
ge.~telJ en vrij willigers leggen Je Iw is 

,1an. ~Als er aan de llitgang van een ri
oolbuis een hoekje is ;jfgehroken, kan 
de bouw hem nict meer gebru iken, 
maar wij wel!" 

Nieuw Rorsoord 7iet deze speeltuin 
als belangrijke hijJrage aan het Joel 
va n de boerderij : het vormen van een 
onulloetingsphats LUSsen mens en Tla
(uur. Andere activiteiten die bijdragen 
aan dit doel zijn bijvoorbeeld het kun· 
nen adopteren van een dier doo r kin
deren. her die renpension in vakanrie
periodes, vrij in te vullen moeslll inrje; 
voor kinderen en de blocmpluktuin. 
Ook aan de invulling van een barbe
cue- of picknickpbars word r hard ge
werkt. Om dir ;Ilb voor elkaar re krij
gen zoekt Nieuw Ror~oord nog wel 
meer vrijwil ligers . 
Voor het vri jwilligerswerk cn andere intOr

mafi", kunt U terech r bij N ieuw Rorsoord 

~ ~IL de Br ili antl~~n , elke midtbg van 13.00 

lOt 17.00 uur, telefoon 030·254 1662 

17 december slotfeest Hoograven aan Zet 
Er kom t een slorfeest als afronding 
VOor het Hoograven aan Zet-project 
op 17 december. Op 3 plaatsen 
wo rdt gevierd dat er de afgelopen 
2,5 jaar veel bereikt is in de wijk. 
Tegelijkertijd worden verhereringen 
op die locaties, d ie met geiJ va n 
Hoograven aan Zet zijn gert!alisee rd, 
in gebrui k genomen. Tussen 16.00 
en 21.00 uur wordt u o.a. vermaakt 
mer muziek en lekker eten. 

Het feest is vooral bedoeld \'oor alle 
bewoners die een bijdrage hebben ge
leverd aan het succes van I lAZ, maar 
iedereen uir Hoograven, Tolsteeg en 
Bokkenbuurt is \ve1kom! 

Hiernaast volgr het programma (on
der voorbchoud). 

Begin om 16.00 u o p Nieuw 
Ro tsoord: het net aangelegde 

spee object wamt feestel jk In 

gebl'uik ge'lome'l . Bovendien kunt u 

meteer even I'ondkijken v/at de V'lJ 

wl'ligers lJi~ oe bUlwt hiel' vo::H' een 

schirtere'Kle plek: voor long en oud 

van Ge grond hevvel' get ld. De 

grote kerstbool'1 wordt feestcl i.k 

ontstoken onder het genot van een 

glaas.le Our.,wein of warme choco. 

Om 17.30 u gaan we naar 

Buurthuis de Tol/D'cn:,lcncentrum 

de Barkei waar u de eigen piek van 

de Historische Knng Tolsteeg

Hoograven kunt bewonderen en 

naar een expositie kunt kijken. 

Om 18.00 u wordt in de Tol de 

nieuw e Buurtkeuken in gebruik 

genomen. U <Jnt de KeukeI"' in volle 

..lUie ucwOïoerc'l. want er wordt 

namelijk voor a Ie bezoc<crs 

gekooKt DuS van een ronge'-gevoci 

zuh: u geen ast hebben. 

Om 20.00 u ve-plaatse'l 'Ate ars 

naar RULrthuis R.<!velijn. Da;:;,r wordt 

de geheel verander'de ontmocl ngs

ruimte in gcbru k genomen. De 

rUimte '5 nu gesch <t VOO" aller Ie; 

verschille'lde doelgroepen 

Om 21.00 u is het offic iële gedeelte 

afgerond. Mai1r de echt e feestncuzen 

en dansbeesten kunnen nog lange 

t ijd doorgaan met een sWlngfeest 

verzorgd door de jongeren van 

Jongeren aan Zet. 

Voor degenen die slecht ter be~n zijn rijdt 

~r ~en busje. 


