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In de wijk zijn meerdere bouwplannen.
Hieronder volgt een korte opsomming
van de stand van zaken. Meer
informatie op www.aanzetnet.nl. De
eerste drie bouwplannen moeten de
artikel 19-procedure volgen en is er
mogelijkheid voor belanghebbenden
om officieel bezwaar te maken. Meer
info over de start van de verschillende
procedures kan men halen bij het
Wijkbureau, 't Goylaan 125.
Aanvullende informatie kan gestuurd
worden naar:
Redactieaanzet@yahoo.com.

Hoek Briljantlaan/ Diamantweg
Woningbouwcorporatie Mitros is
voornemens om 60 sociale
huurwoningen te bouwen met 72
parkeerplaatsen op dit terrein.
Wijkbewoners hebben problemen met
de hoogte van het plan. De
gemeenteraadsleden hebben, na het
aanhoren van insprekers, besloten om
de grondexploitatie goed te keuren, met
de kanttekening dat de definitieve

bouwplannen kritisch bekeken zullen
worden.

Rotsoord 41-43, Vicona-locatie
Ook hier hebben de wijkbewoners
problemen met de enorme hoogte van
het toekomstige pand. Tijdens de
vergadering van de raadscommissie
Stedelijke Ontwikkeling van afgelopen
27 september hebben de raadsleden, na
het aanhoren van insprekers,
argumenten benoemd waarom dit plan
niet uitgevoerd mag worden. De
gemeenteraadsleden begrepen niet dat
er eerst met veel inzet een visie op is
gesteld, om er vervolgens van af te
wijken. De wethouder heeft het plan
ingetrokken.

ROC-locatie
Maandag 2 oktober j.l. was er een
goedbezochte informatieavond over de
woningbouwplannen van project-
ontwikkelaar Kompaan Vastgoed B.V.
De architect toonde tekeningen van
twee bouwblokken met een verhoogd

(1,35 meter) dek ertussen omdat
parkeren een halve bouwlaag verdiept
gaat plaatsvinden. Het blok aan de
Diamantweg wordt 6 bouwlagen hoog
en het andere blok wordt 4 lagen hoog.
Velen aanwezigen maakten bezwaar
tegen deze hoogtes. In de Visie
Rotsoord staat dat de gemiddelde
hoogte 4 bouwlagen moet zijn en nu is
er sprake van een gemiddelde van 5½
bouwlagen.
De tekeningen lieten alleen de
schaduwwerking zien om 9.00, 12.00 en
15.00 uur en een bewoner vermeldde
dat hij dan aan het werk is. Hij is bang
dat hij 's avonds geen zon meer in de
tuin heeft en dat wil hij graag op een
tekening terug zien.
Een andere bewoner voorspelde dat de
ruimte tussen de gebouwen een enorm
tochtgat wordt.
Vele bewoners zijn bang voor schade
aan hun huizen. Een bouwinspecteur
heeft al bij verschillende huizen de
huidige staat opgenomen.
Vervolg op pagina 3

Bouwplannen in de wijk

Halloween 
Het was griezelen voor kinderen vanaf
8 jaar op Nieuw Rotsoord, 28 oktober
j.l.. Twee wijkagenten waarschuwden
voor een wilde hond: "Het is een enorm
beest, hij zou gerust over het hek heen
kunnen springen". Vervolgens hoorden
de kinderen zo nu en dan een hond
janken. De heks, het spook en de
zombie bleken gelukkig meiden van de
Van de Meeneschool te zijn. Het leren
van een spookdans door My Motion
was even een rustpunt. Daarna
brachten vrijwilligers, de gebroeders
Van der Laan, een zelf verzonnen
spookverhaal. Dat hadden ze niet
moeten doen. Iedereen werd er
bloednerveus van. Het verbranden van
de op papier gezette wensen in het
donker, bij de fakkels, werd er erg eng
door. Gelukkig als afsluiting gezellig
eten: bloedklonters, etter en chips!

Ik doe mee!
Het was een winderige avond, dinsdag
31oktober. Op Nieuw Rotsoord
kwamen vrijwilligers bijeen. Oude en
nieuwe. Zij bespraken de mogelijk-
heden om de dierenweide nog mooier
te maken, nog meer activiteiten te
starten en toch de kwaliteit van de
huidige groene oase te behouden. Als
reactie op de vraag wat hen motiveerde,
gaven ze zonder uitzondering aan: de
mogelijkheid iets te doen wat je leuk
vindt, op momenten dat het je uitkomt
en in een omvang die je schikt. Heeft u
ook interesse, kom dan eens praten met
Angelique Jacobs, de beheerder,
06- 52155425.

Sinterklaas kwam ook dit jaar in Hoograven op bezoek. Honderden kinderen én hun ouders verwelkomden de Sint op         
25 november bij de Oranjebrug. foto’s: Simone Waardenburg
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t/m 16 december
Expositie in de Bibliotheek
Smaragdplein: De 13 molens
langs Vaartse- en Kromme
Rijn vanaf 1400. Een selectie
uit de mooiste beelden en
documenten. Zie ook
www.hkth.nl

12 december
Openbare vergadering van de
Wijkraad Zuid in de
Musketon, aanvang 20.00 uur.

15 december
Lampionnenoptocht om 18.30
uur en daarna Kerst-Inn met
kerststal op het Smaragdplein 

elke donderdag
Inloopavond Historische
Kring, de Barkel, 20.00 uur

1e en 3e maandagavond
v.d. maand
Internationaal Koken, de Tol,
18.15 uur, opgeven
r.verkerk@planet.nl

Meer info op
www.aanzetnet.nl

a g e n d a

redactieaanzet@yahoo.com

i n t e r v i e w met voorzitter Wijkraad Zuid
Henk Willemse is voorzitter van de
Wijkraad Zuid. De Wijkraad bestaat uit
betrokken bewoners uit de wijken
Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt en
Lunetten. Henk Willemse: "De
Wijkraad adviseert het college van
Burgermeester &Wethouders langs
formele weg over problemen en wensen
in de wijk. Niet alles wat we adviseren
wordt precies zo overgenomen. We zijn
niet gekozen en kunnen ons werk alleen
doen als we contact hebben met de
wijkbewoners." De Wijkraad bestaat nu
uit negen leden en dat is te weinig om
alle taken en wensen adequaat op te
pakken. Henk: "We willen graag nog zes
personen uit Hoograven en vier
personen uit Lunetten erbij. Ervaring is
niet belangrijk, dus ook jonge mensen
en nieuwkomers wil ik graag uitnodigen
te reageren."

De Wijkraad heeft nu vier werkgroepen:
1) De werkgroep Communicatie

informeert de wijkbewoners welke
adviezen zijn verstuurd en wat daarmee
is gebeurd en organiseert de
wijkraadpleging.
2) De werkgroep Sociaal Maat-
schappelijke zaken bespreekt plannen
en onderzoeken van bijvoorbeeld de
GG&GD en de nieuwe Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO).
3) De werkgroep Veiligheid heeft
regelmatig contact met de politie en het
wijkbureau. Gegevens en signalen uit de
wijk worden uitgewisseld.
4) De werkgroep Ruimtelijke Ordening
is in oprichting. De wijkraad gaf
bijvoorbeeld advies over de plannen
voor nieuwe woningen aan de
Briljantlaan en de Diamantweg.

Op de vraag welke facetten aan het werk
hij het leukst vindt, antwoordt hij:
"Contact met de buurtpanels. Er zijn
niet altijd veel mensen aanwezig maar
de issues die zij brengen kunnen vaak

snel opgelost worden door de korte
communicatielijn met de
wijkambtenaren."

De Wijkraad Zuid hoort graag uw
mening en ideeën over de wijk.
Misschien heeft u een idee voor een
project voor het Leefbaarheidsbudget.
Dit budget, waaruit ook de
burgerinitiatieven worden betaald, is
verhoogd naar e 530.000,=.

Kom daarom naar de eerstvolgende
openbare vergadering op 12
december in de Musketon, aanvang
20.00 uur. U kunt mailen:
wijkraadzuid@hotmail.com of schrij-
ven naar de secretaris, Karpaten 114,
3524 DJ Utrecht. Ook kan men
klachten mondeling en/of schriftelijk,
doorgeven aan het wijkbureau, 't
Goylaan 125. De adviezen van de
wijkraad zijn te lezen op
www.utrecht.nl. (PdN)

Nieuwe kantine
voor HKC
Met de onthulling van een prachtig
kunstwerk en een enkele toespraak
werd vrijdag 15 september jl. het
vernieuwde clubgebouw van
korfbalclub HKC officieel geopend.
Daarna volgde een veiling, waar leden
konden bieden op bijzondere
veilingstukken. Zo had Berrie Boer,
voorzitter van HKC, beloofd te zullen
koken voor vier personen, mits het
geboden bedrag maar hoog genoeg zou
zijn. Uiteindelijk bleek een aanwezige
bereid maar liefst e 150 neer te tellen
voor de kookkunsten van Berrie. Ook
twee kaartjes voor Youp van 't Hek en
een bon voor een etentje onder de
muzikale begeleiding van een
homokoor, gingen voor hoge bedragen
over de tafel.

Dat was goed nieuws voor HKC, want
de opbrengst van de veiling was
bestemd voor de clubkas. Die was eind
augustus behoorlijk leeg, aangezien de
verbouwing van de kantine een flink
bedrag kostte. Dankzij de
zelfwerkzaamheid van de leden, de
medewerking van een aannemer -tevens
lid - die de verbouwing voor een
vriendenprijs verrichtte en begeleidde,
en de opbrengst van de veilingavond
gingen de werkzaamheden de begroting
gelukkig net niet te boven. Belangrijkste
is natuurlijk dat de  korfbalclub nu weer
beschikt over een frisse en eigentijdse
kantine, waar inmiddels ook naschoolse
opvang plaats vindt. En daar namen de
aanwezigen na de veiling nog maar eens
een borrel op.
HKC, dat dit jaar haar 55e verjaardag
viert, heeft zo'n 150 leden en zit al 35
jaar aan de Verlengde Hoogravenseweg.
Wie lid wil worden of informatie wil
ontvangen kan contact opnemen met
Teja Willemse, telefoonnummer 030-
6055949. (RvD)

Pff. De verkiezingen zijn voorbij. U
heeft aangegeven welke politici in de
Tweede Kamer terug gaan komen. Ik
hoor daar ook bij. Daar ben ik blij mee.
Graag blijf ik ook betrokken in jullie
wijk! 
De uitslag van de verkiezingen is
interessant. Want wat voor regering
moet er nu komen? Er kan een regering
komen van CDA, PvdA en
ChristenUnie; maar ook een van SP,
CDA en PvdA. Ook andere
combinaties zijn mogelijk. Het zal nog
een lange tijd duren voordat zo'n
kabinet er is. Tot die tijd hoop ik één
ding: dat er ook de kansen worden

gegrepen die de huidige verhoudingen
in de Tweede Kamer biedt. Zo is er
eindelijk een meerderheid in het
parlement voor een beter milieubeleid.
Ook de huurliberalisatie heeft geen
meerderheid in het parlement. Nog
vóór er een kabinet wordt gevormd (en
er misschien op deze punten
compromissen worden gesloten) moet
de Tweede Kamer op deze
onderwerpen doorpakken.

Boris van der Ham heeft als Tweede
Kamerlid Hoograven geadopteerd. Als u

vragen heeft voor Boris, mail het naar
redactieaanzet@yahoo.com

k a m e r v r a g e n
nieuwe kansen 

Al langer wil TijdVoorElkaar, de
marktplaats voor burenhulp en
vrijwilligerswerk, een Ruilwinkel
opzetten in Utrecht Zuid. Er is alleen
een probleem: tot nu toe is er geen
geschikte locatie gevonden.
Dienstenmakelaar Pascal van Wanrooy
van TijdVoorElkaar: 'Het zou leuk zijn
als onze wijk binnenkort de eerste
Ruilwinkel van Utrecht heeft. In de
Ruilwinkel ruilen bewoners onderling
goederen met elkaar zonder dat daar
geld bij aan te pas komt. Bewoners die
spullen naar de winkel brengen krijgen

daar Roosjes voor, onze lokale
beloningsbonnen. Die kunnen weer
gebruikt worden om andere spullen uit
te zoeken. Het ruilwinkelaanbod zal
vooral bestaan uit tweedehandsspullen
maar kan ook eigengemaakte jam, wijn,
zelfgebreide truien, schilderijen of
producten uit de volkstuinen zijn. Nu
nog die ruimte!' Heeft u ruimte
beschikbaar of kent u iemand met
beschikbare ruimte? 
E-mail Pascal van Wanrooy:
pascal@tijdvoorelkaarzuid.nl.(ER)

Ruilwinkel zoekt ruimte
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Sint Maarten

11 november is de dag , dat mijn lichtje
branden mag… Deze tekst was
zaterdagavond 11 november, al dan niet
vloeiend, op diverse plekken in
Hoograven te horen. Groepjes
kinderen, voorzien van lampionnen of
lampjes, trokken van deur tot deur en
zongen de bewoners toe. Het betrof
hier geen collecte voor een nieuwe
speeltuin of de verkoop van
kinderpostzegels, maar het feest van
Sint Maarten. Dit feest is een feest van
goedheid en deemoed, van delen met
elkaar. Buurtkinderen gaan op deze dag
samen met een lampion langs deuren,
zingen een liedje en krijgen daar als
dank snoep of fruit voor terug. Sinds
enkele jaren wordt ook in diverse delen
van Hoograven het feest van Sint
Maarten gevierd. Buurtbewoners
verspreiden kleurplaten die op 11
november voor het raam kunnen
worden gehangen. Zo weten de
kinderen dat ze bij dat huis aan kunnen
bellen voor een liedje en een snoepje.
Het is kleinschalig en ongeorganiseerd,
maar brengt veel mensen en kinderen
met elkaar in contact. Sint Maarten (die
zo'n 1700 jaar geleden leefde) zal het
van boven goedkeurend hebben
bekeken. Hoe is anders te verklaren dat
een enorme regenbui pas losbarstte
nadat alle kinderen veilig en droog weer
binnen waren? 

Remco van Dam

h é b u u r !Fruitbomen 
In de boomgaard van dierenweide
Nieuw Rotsoord werden op 4
november j.l. tijdens Landelijke
Natuurwerkdag 10.000 bloembollen
rondom de boomstammen gepoot. Er
was ook nog tijd om een aantal
boompalen te plaatsen, maar aan het
verplaatsen van jonge fruitbomen zijn
de vrijwilligers helaas niet meer
toegekomen. Wie zin heeft, kan daar
direct mee aan de slag. Aanmelden bij
Angelique Jacobs, 06-52155425

Kerstmarkt
Zaterdag 16 december is er een
kerstmarkt op Nieuw Rotsoord.
Natuurlijk zijn er allerlei kerstacti-
viteiten voor de kinderen en zal de
kerstman niet ontbreken. Dit alles
onder het genot van de inmiddels
legendarische verse wafels, erwtensoep,
glühwein en live muziek.

Op 23 oktober bracht het suikerfeest
een eind aan de ramadan. Tijdens die
vastenmaand mogen moslims niet eten,
drinken en roken zolang de zon op is.
Dit jaar konden ook niet-moslims uit de
wijk kennismaken met een onderdeel
van de vastenmaand: de iftar. Dit is een
traditionele lichte maaltijd die na
zonsondergang wordt genuttigd.
Bibliotheek Hoograven wilde
autochtone en allochtone wijkbewoners
zo in de gelegenheid stellen elkaar te
ontmoeten. De iftar werd georganiseerd
op dinsdag 17 oktober. Ongeveer
tachtig mensen hadden zich
ingeschreven en daarnaast zijn er nog
mensen spontaan gekomen.
Bij binnenkomst kreeg iedereen een

stickertje opgeplakt. De kleur bepaalde
aan welke tafel je zat. Zo werd ervoor
gezorgd dat mensen met verschillende
achtergronden met elkaar in gesprek
raakten.
Bij zonsondergang, om 18.44 uur, werd
een oproep voor het gebed gezongen,
waarmee de maaltijd was ingeluid. Het
eten bestond ondermeer uit dadels,
soep, een soort pannenkoekjes, hartig
gevulde flapjes en mierzoete thee toe.
De avond werd opgeluisterd door
verhalenverteller Raymond den
Boestert en cabaretier Amar Ajjouri. Dit
was de eerste keer dat de bibliotheek
zo'n iftar organiseerde, en hopelijk niet
de laatste! (LE)

Suikerfeest samen gevierd in bibliotheekVervolg van pagina 1

De drie bouwplannen tezamen op
Rotsoord
Binnenkort worden de resultaten van
een luchtkwaliteitonderzoek door
Wijkbureau Zuid bekend gemaakt.
Immers de drie bouwplannen zorgen
voor meer verkeer en dus meer
vervuiling, terwijl de W.A. Vultotraat nu
al tot de meest vervuilde straten van
Nederland behoort. Een bewoner van
deze straat en werkzaam bij de
Utrechtse Universiteit als gezondheids-
wetenschapper heeft bij de gemeente-
raad aangedrongen op het maken van
een gedegen risicoanalyse ten aanzien
van de volksgezondheid en milieu-
belasting.
De wethouder heeft inmiddels een
motie aangenomen waarin staat dat de
Visie Rotsoord uitgangspunt is voor de
bouwplannen.

Hart van Hoograven
De communicatie over de
bouwplannen bij 't Goylaan naar de
bewoners blijft moeizaam. De meeste
bewoners zijn niet tegen de
herstructurering van dit gebied. 't
Goylaan was toe aan een opknapbeurt.
Het is daarom op zijn minst raar te
noemen dat er vanuit de gemeente en
bouwontwikkelaars geen tekeningen
beschikbaar worden gesteld over hoe
het er allemaal uit gaat zien.

BEFU-terrein in Zuid-Hoograven
Er zijn plannen om daar een
aannemersbedrijf te herhuisvesten.
Bewoners willen geen groot
aannemersbedrijf op dat terrein, omdat
dan vele zware vrachtwagens door de
kleine straatjes gaan rijden en meer
grote boten langs de vele roeiers
moeten manoeuvreren. Tijdens het
laatste bezoek van de
gemeenteraadsleden aan de wijk is
beloofd dat zij gaan vragen aan het
college van B&W om een alternatieve
locatie voor dit bedrijf te gaan zoeken.

FOTOGRAAF voor de
wijkkrant en de wijkwebsite.

Meld je aan via
redactieaanzet@yahoo.com of
via een briefje naar postadres
Briljantlaan 101, 3523 CD
Utrecht

g e z o c h t
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verhalen van toen | verhalen van nu De wereld van Jan Smit (2)

Jan Smit (1906-1982) woonde tijdens zijn
jeugd in Hoograven. In 1942 heeft Jan, terwijl
hij ondergedoken zat, zijn herinneringen aan
de jaren 1914-1918 opgeschreven. De wereld
van een tiener tijdens de 1e wereldoorlog ,
opgeschreven door een dertiger in de 2e
wereldoorlog. De zoon van Jan en de
Historische Kring Tolsteeg-Hoograven stelden
ons in staat het verhaal aan u over te brengen.

De Hoogravenscheweg was de
hoofdstraat van de buurt. Door het
volgen van de Hoogravenscheweg
kwam men via de hoge
lijnkoekenfabriek van Hooghiemstra en
het "zaaltje" (evangelisatiepost
Stadszending) bij de steenovens terecht.
De steenovens markeerden de grens van
Hoograven. Steenoven De Liesbosch
was de enige steenoven die niet via de
Hoogravenscheweg was te bereiken.
Voor deze oven moest je de Vaartserijn
volgen, langs een weggetje met hoge
bruggetjes. Langs de waterkant lagen de
stenen in allerlei soorten in hoge tassen
opgestapeld. Achter de stenen lagen de
verschillende buurtjes van de
"ovengasten", zoals de mensen
genoemd werden die bij de ovens
werkten. De ovengasten vormden in de
buurt van Hoograven een volkje apart,
hechte gemeenschappen van harde
werkers.

Toen in 1914 de Eerste  Wereldoorlog
uitbrak, was Nederland er niet bij
betrokken, maar werd wel de mobilisatie
afgekondigd. Voor de jongens van
Hoograven, waaronder Jan Smit,
betekende dit dat er wat meer leven in
de brouwerij kwam. Fort Lunetten werd
geheel door soldaten bezet en in staat
van verdediging gebracht. De jongens
keken met open mond naar de
verschillende werkzaamheden, waar-
onder het bouwen van keten, het graven
van schansen, het opstellen van
kanonnen en het exerceren. In het begin
werden de jongens nog wel eens met
een snauw weggejaagd, maar de

soldaten vonden het ook wel leuk om
iets anders te zien dan blauwjassen. Zo
gebeurde het regelmatig dat zodra de
officieren uit het gezicht waren
verdwenen, Jan en zijn kornuiten
binnen werden gevraagd. Jan verdiende
in deze tijd heel wat dubbeltjes met
boodschappen doen! Wanneer 's avonds
de dienst was afgelopen, vroegen de
jongens een of meer soldaten mee naar
huis te gaan om koffie te drinken bij het
gezin, hetgeen dankbaar werd aanvaard
(JB).
In de komende edities van Aanzet kunt
u verder lezen over de jeugdjaren van
Jan Smit.

De wijkwebite aanzetnet.nl is alweer
enkele maanden online. Kort
geleden is een nieuw onderdeel van
de site gelanceerd: het AanzetNet
Forum.

Het AanzetNet Forum biedt drie
mogelijkheden om berichten te plaatsen
of te lezen. Allereerst het forum 'Wijk
en Buurt'. Dit forum heeft ook weer
drie rubrieken. Wie zich ergens aan
stoort, kan stoom afblazen in de rubriek
'Ergernissen'. In 'Huis & Tuin' staan
tips en vragen over alles in en om het
huis. En wie woonruimte aanbiedt in de
wijk, of daarnaar op zoek is, kan een
oproep plaatsen in de rubriek
'Woningmarkt'.
Het tweede forum is 'Gezocht en
Aangeboden'. Dus: heeft u de zolder
opgeruimd of de kledingkast
uitgemest? Of bent u misschien op
zoek naar een leuke tweedehandsbank?
In deze rubriek moet het lukken iets van
uw gading te vinden. Bent u nu juist op
zoek naar een bepaalde vorm van
dienstverlening of biedt u dit aan, kijk
dan in de rubriek 'Diensten gezocht'.
Band plakken, heg snoeien, gordijnrails

ophangen - bent u hier een kei in, zet
het in het forum.
Het forum 'Kletsen en Praten' biedt
genoeg ruimte voor allerlei oproepen.
Maar wilt u eens met andere bewoners
van gedachten wisselen over actuele
thema's, ga dan naar de klets- en
praatgroep en start de discussie.
Geplaatste berichten zijn door iedereen
te lezen. Om berichten te plaatsen hoeft
u alleen maar een account aan te maken.
Dat is heel eenvoudig, op het forum zelf
staat precies uitgelegd hoe het werkt.
Groot voordeel van de registratie is dat
als er een reactie is op uw bericht, u
automatisch een e-mail ontvangt op het
door u opgegeven adres.
En hoe gaat het ondertussen met de
wijkwebsite? Goed! De redactie
ontvangt regelmatig bijdragen voor de
site. Het aantal bezoekers stijgt met de
dag, dus dat betekent dat steeds meer
wijkbewoners aanzetnet.nl weten te
vinden. Via www.hoograven.net komt
u trouwens ook op de wijkwebsite.
Het forum is direct te benaderen via
www.aanzetnet.nl/forum  of via de
menukeuze 'forum' op
www.aanzetnet.nl (ER).

Laat van je horen in het nieuwe forum

Nederlanse militairen op de Oude Liesboschweg
foto van Historische Kting Tolsteeg-Hoograven

In de vorige wijkkrant werd in het
artikel over het wijkfeest gesproken
over een modeshow georganiseerd
door modezaak Suru. Dit moest
modezaak Guru zijn.

r e c t i f i c a t i eHuur-Kerstbomen
Alweer voor de tiende keer kunt u
een huur-kerstboom bestellen bij de
Utrechtse Milieupunten.
Een huur-kerstboom komt uit de buurt
en hoeft geen verre reis af te leggen. De
boom wordt kort voor de verhuur uit
de grond gehaald en gaat direct na
inlevering weer de grond in. Door
toegenomen kennis zijn de
overlevingskansen steeds groter
geworden. Er zijn bomen die al voor de
vierde keer deze kringloop doormaken
en dus op verschillende plaatsen het
kerstfeest hebben opgeluisterd! Bomen
die het desondanks niet halen, worden
milieuvriendelijk vernietigd.

Zaterdag 16 december kan de boom
tussen 10.00 en 15.00 uur worden
opgehaald bij Milieupunt Zuid,
Briljantlaan 101. Kosten e15 + e5
statiegeld (U-pas couponkorting). Het
statiegeld krijgt u terug bij inlevering op
6 januari tussen10.00 en15.00 uur.

Wilt u ook een huurkerstboom? Mail
dan voor 11 december a.s. naar
huurkerstboomutrecht@gmail.com.Ver
meld uw gegevens, aantal bomen en
ophaallocatie. U kunt ook het
bestelformulier invullen op Nieuw
Rotsoord. Meer informatie op
www.milieupuntenutrecht.nl

Kerst-Inn 
15 december
De traditionele Kerst-Inn, georgani-
seerd door wijkvereniging Hoogravens
Belang, zal dit jaar plaats vinden op
vrijdag 15 december. Onder begeleiding
van muziekkorps Kudo en zijn
majorettes zal om 18.30 uur een
lampionnenoptocht vertrekken vanaf
buurthuis Ravelijn naar het
Smaragdplein. Ook Jozef, Maria, enkele
herders én de kerstman zullen
meerijden met de optocht. Op het
Smaragdplein is een kerststal ingericht.
Hier zal het jongerenkoor Gerberjan
tussen 19.00 en 21.00 uur kerstliederen
ten gehore brengen. Verder kunnen
kinderen kerststukjes maken en is er
uiteraard erwtensoep en glühwein
aanwezig. Wie wil, kan met de kerstman
op de foto.


