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Panelen vol ruige ideeën.

‘Een Andere Kijk op Hoograven’ heette de tentoonstelling onlangs in de Pastoefabriek. Maatschappelijk verantwoorde stede-
lijke vormgeving ofwel in jargon: Social Urban Design vierde een maand hoogtij op deze expo. Dat zag er soms heftig uit.. 

Wijkbewoners waren op 8 oktober welkom 
in de Pastoefabriek voor een hapje, drankje, 
praatje en de expositie over het transfor-
matieproject Hoograven Invites You!, 
onderdeel van het highbrow design eve-
nement ‘Utrecht Manifest’. Van de 14.000 
wijkbewoners gaven er enkele tientallen 

en veel beroepsmatig betrokkenen gehoor 
aan de oproep. Qua vorkje prikken, o.a. 
zuurkool en chocotaart, hadden de thuis-
blijvers ongelijk. Met studenten uit de hele 
wereld hadden de internationaal befaamde 
architecten Alfredo Brillembourg en Hubert 
Klumpner fantasierijke ideeën uitgewerkt 
vanuit Hoograven. Verrassende en (soms té) 
prikkelende plannen. De ontwerpers wilden 
braaf  idealistisch de huidige bevolkingssa-
menstelling niet als ‘probleem’ zien, maar als 
‘uitgangspunt’. Daar willen buurtbewoners 
ze graag aan houden. 

2013: Implementatie?
Sommige plannen oogden nogal apart, ruig 
en ingrijpend. Zo zien enkele HKU-stu-
denten gaarne nieuwe academiegebouwen 
(kunstcampus) pal naast de Pastoefabriek 
verrijzen en moeten groene gebieden in de 
buurt van hen drastisch op de schop. Ande-
ren willen het terrein van de kinderboerderij 
en de volkstuinen volbouwen met ‘kasbah-
achtige woningen’. Weer anderen willen de 
(toch tamelijk monumentale) Rietveldwo-
ningen in Hoograven-Zuid en in Tolsteeg 
een metamorfose doen ondergaan. Of  men 
wil allerlei kanalen graven of  men heeft een 
leuk plezierhaventje bedacht. 
Gemeentelijke ‘wijkmanager’ Ton Lindhout 
zei: “Ik zie wel een paar van de getoonde 

projecten uitgevoerd worden”. Ergens 
op de expo hing een schema: “-2010 
Publicatie bevindingen; -2011: Definitieve 
plannen; -2013: Implementatie plannen”..
Pieter Hooimeijer, hoogleraar sociale ge-
ografie en planning Universiteit Utrecht, 
inwoner van Hoograven, en een van de 
trekkers van het dure designevenement, 
liep vriendelijk glimlachend rond. Toch 
liet hij een aantal wijkbewoners schrik-
ken, door te stellen dat de tentoonstelling 
niet louter woeste, onuitvoerbare plan-
nen bevatte. Er wordt weldegelijk met 
woningbouwcorporaties en overheden 
beraadslaagd om ideeën te realiseren.

Romantische oplossing
Wijkbewoners ‘mochten’ ook zelf  wat 
bedenken. Zo nam iemand een viltstift ter 
hand om op een plattegrond aan te geven 
waar de zo’n 15 jaar geleden gesloten 
voetgangerstunnel onder de ‘t Goylaan 
(nog) ligt, om te betogen dat die weer 
open zou moeten om veilig de overkant 
van de drukke verkeersweg te bereiken. 
Althans aangepast aan de huidige tijd: 
goed verlicht en wellicht met camera’s, 
want de tunnel is destijds gesloten van-
wege ‘sociale veiligheid’.
Overigens hadden studenten een roman-
tische oplossing bedacht voor ‘t Goylaan: 
auto’s dienen ter hoogte van de Schonau-
wensingel en de Linschotensingel over 
een bol bruggetje te rijden, waardoor men 
in de toekomst, onder die brug, gezellig 
kan wandelen, hardlopen en elkander 
ontmoeten langs de knusse oevers van 
het water.. (HvD)

Een onorthodoxe blik op Hoograven.



Koken voor je buren!

De start was om 11.00 uur in buurthuis De 
Tol. Al trommelend vertrok daar om 13.00 
uur een kleurrijke optocht naar de volgende 
etappe: de bibliotheek. Uw verslaggeefster 
heeft de stoet enthousiast, met schort om, 
uitgezwaaid vanuit de keuken in De Tol. In 
deze prachtige keuken, ter grootte van een 
klaslokaal, stonden buurtkoks met tassen 
vol ingrediënten klaar. Vol overgave heb-
ben de aanwezigen zich overgeleverd aan 
hun kookfantasie. Sommige recepten lagen 
vast, andere werden ter plekke in overleg 
uitgevoerd. De uiteenlopende geuren be-
loofden veel smulplezier! Hollandse snacks 
en taarten, Franse hapjes, Indische balletjes, 
Marokkaanse schotels en versnaperingen en 
nog veel meer, werden gezamenlijk bereid. 

Door de ruime opzet van de keuken zaten 
we elkaar niet in de weg en was het resultaat 
overweldigend. Met een buurtbus werden 
alle hapjes opgehaald, evenals de kookresul-
taten van de bieb, buurthuis Het Bokkie en 
die van Nieuw Rotsoord zelf. Uiteindelijk 
werden alle lekkernijen bij het slotfeest in 
Nieuw Rotsoord op tafels gezet. 
Dat er veelzijdig in de buurt gekookt wordt 
was al bevestigd in het kookboek “Smake-
lijk Hoograven”, met recepten van buurtbe-
woners, dat die middag gepresenteerd werd. 
Dat ook ónze kookresultaten een succes 
waren, was snel duidelijk. Toen de koks van 
De Tol, na de keukenschoonmaak, bij de 
eindbestemming aankwamen waren vrijwel 
alle happen al verorberd! (HdR)
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Het kan menigeen niet ontgaan zijn: zaterdag 3 oktober stond onze wijk 
in het teken van “Hoograven valt in de Smaak”. Iedereen kon meedoen 
aan een veelzijdige activiteitenmarathon rondom de thema’s Romeinen en 
Samen Smakelijk Genieten.

TED KIEKT
Wat is het recept 
van Wout?
Met enige regelmaat fleuren wij de 
huiskamer op met een bloemetje, maar 
je kunt ze ook eten. Wouter van Hoorn, 
eigenaar van Wout’s Bloemenshop, weet 
wel enkele eetbare bloemen te noemen: 
begonia’s, lavendel en vlijtige lies. Toen 
Wout werd gevraagd om mee te doen 
met het kookboek  “Smakelijk Hoogra-
ven”, dacht hij daarom aan een gerecht 
met bloemen, maar zijn voorkeur gaat 
uit naar een witlofschotel. Hij geeft wel 
een paar tips over wat je met eerderge-
noemde bloemen culinair kunt doen. 
Dit en meer is te lezen in het recepten-
boek ‘Smakelijk Hoograven’.

Wouter van Hoorn: ‘Doe mij maar een witlofschotel! 

Hoograven viel duidelijk in de smaak.



HE BUUR
De Hoge Raven in de lift
De openbare basisschool de Hoge 
Raven aan de Duurstedelaan zit in 
de lift. Het gaat zelfs zo goed dat 
dit schooljaar voor het eerst met een 
wachtlijst wordt gewerkt. Jochem 
Grimmelikhuizen, directeur van de 
Hoge Raven: ‘Ouders hoeven hun 
kinderen echt niet voor hun tweede 
jaar in te schrijven, zo vol zitten we 
nou ook weer niet. Wel is er dus sinds 
dit jaar een wachtlijst voor kinderen 
die dit jaar nog naar school moeten. 
Om ook deze kinderen een plek te 
kunnen bieden, willen we in de loop 
van dit schooljaar een vierde kleuter-
klas starten. Zo voorkomen we ook 
dat de huidige drie kleutergroepen te 
groot worden.’ 
 
Hoe komt de groei van de 
Hoge Raven? 
Grimmelikhuizen: ‘Steeds minder 
ouders brengen hun kinderen bui-
ten de wijk naar school. Het is mooi 
dat veel ouders inzien dat er ook in 
de wijk goede en leuke scholen te 
vinden zijn. Dat steeds meer ouders 
hun kinderen bij ons op school in-
schrijven, zie ik als een bekroning 
op het goede onderwijs dat op de 
Hoge Raven gegeven wordt. De vei-
ligheid, het positieve klimaat en de 
goede resultaten, zijn zaken waar we 
heel trots op zijn en die we zo willen 
houden, ongeacht schoolgrootte of  
samenstelling.’ 
 
Is de Hoge Raven een gemengde 
school?
Grimmelikhuizen: ‘De Hoge Raven 
is absoluut een gemengde school. 
Kinderen van verschillende afkomst 
spelen en leren met elkaar. Wel zien 
we dat de samenstelling verandert de 
laatste jaren, maar ons streven is een 
gemengde school te blijven. Daarom 
gaan we de komende periode kijken 
hoe we gemengd kunnen blijven. 
Het zijn overigens de ouders die kie-
zen voor een school en het is geen 
schoolbeleid dat de samenstelling nu 
verandert. De school heet iedereen 
welkom.’ (EB)

Aangeboden: Tweedehands 
studentenwoningen 

Vijf  jaar geleden gaf  de gemeente een tij-
delijke vrijstelling op het bestemmingsplan 
voor het plaatsen van voormalige asiel-
zoekerwoningen, afkomstig uit Nijmegen. 
Deze woningen werden geplaatst op de 
groenstroken van de Baden Powellweg en 
de Opaalweg. De woningen gaven huis-
vesting aan ongeveer 150 (onder andere 
buitenlandse) studenten. Deze tijdelijke 
wijziging in het bestemmingsplan zorgde 
voor heel wat commotie in de wijk. Waar 
buurtbewoners altijd uitkeken op een 
mooie groenstrook, keken zij vijf  jaar lang 
op de witte, houten huisjes inclusief  slor-
dig geparkeerde fietsen en rondslingerend 
vuilnis.  De tijdelijke vrijstelling van het be-
stemmingsplan verstreek half  oktober. 

Kindervakantiedorp
De studenten vertrokken naar andere wo-
ningen die SSH hen heeft toegewezen. Ze 
maakten plaats voor een bus met dertig 
vrijwilligers uit de regio Moldova uit Roe-
menië. Zij demonteerden de woningen en 
namen de woningen mee naar hun land. 
Daar gebruikt het Kerkgenootschap der 
Zevende-dags Adventisten de woningen 
voor een kindervakantiedorp. De vrijwil-
ligers maakten lange dagen. Gelukkig  be-
vond zich onder de vrijwilligers ook een 

kokkin. Zij maakte in een van de leeg-
staande kamertjes lekkere gerechten klaar 
voor de harde werkers. Na een dag lang 
werken sliepen de Roemeense vrijwilligers 
in de laatste leegstaande kamers. ‘Het is 
een mooi gebaar dat deze woningen nuttig 
gebruikt gaan worden’, aldus Frans Faase, 
buurtbewoner en webmaster van de web-
site www.opaalweg.nl. ‘De woningen zijn 
een soort lego, je kunt het gemakkelijk 
weer opnieuw opbouwen en eventueel in 
een andere vorm neerzetten’. 

Toekomst
Prorail gebruikt het terrein dat vrij is ge-
komen aan de Baden Powellweg tijdelijk 
als werkterrein. Maar in de toekomst zul-
len beide terreinen weer groen worden. 
De gemeente gaat hierover in gesprek met 
buurtbewoners. Begin november organi-
seerde de gemeente een bewonersavond, 
waar ideeën gedeeld konden worden. ‘En 
op die manier komt het idee van Rietveld 
(architect, red.) weer terug’, zegt Frans 
Faase. ‘Het idee van Rietveld was dat er 
een goed evenwicht is tussen openbare 
ruimte en bebouwing. Als de groenstrook 
weer groen is, is het evenwicht weer terug’. 
(AvH)
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Geen tweedehands kleding of  schoenen, maar tweedehands studentenwonin-
gen voor het goede doel. De voormalige studentenbarrakken die vijf  jaar lang 
aan de Baden Powellweg en de Opaalweg  stonden, verpesten niet langer meer 
het uitzicht voor omwonenden. De woningen gaan naar Roemenië. 



Laan 1942
Mede dankzij de interviews is weer een aan-
tal opzienbarende feiten (opnieuw) bekend 
geworden. Zo moesten van de Duitsers di-
verse ‘Oranjegetinte’ straatnamen worden 
gewijzigd, wat o.a. betekende dat de Juli-
anaweg veranderde in ‘Laan 1942’. Verder 
mocht er ’s avonds geen verlichting meer te 
zien zijn, omdat Engelse bommenwerpers 
dit als baken op weg naar Duitsland (heen) 
dan wel Engeland (terug) konden gebrui-
ken. Dit leidde tot witgeschilderde bomen 
langs de Jutfaseweg, zodat het verkeer ten-
minste niet in de Vaartsche Rijn belandde. 
Omdat er, zeker in de laatste oorlogsjaren, 
een chronisch gebrek aan brandstof  was, 
verdwenen de bomen echter een voor een 
in diverse kachels. Of  dit gevolgen had 
voor de verkeersveiligheid is niet bekend.    

Karel ’t Hakje houdt contact
Er woonden enkele NSB’ers in de wijk, 
maar dat was voor sommige wijkbewoners 
geen reden om af  te zien van verzet te-
gen de Duitsers. Via een radiozender in de 
schoorsteen van het bedrijf  Van Arkel had 
men contact met Engeland. Karel ’t Hak-
je (zijn bijnaam omdat hij onder een van 
schoenen een verhoogde hak had) klom 
tussen begin 1941 en mei 1945 regelmatig 
naar boven om informatie door te geven 
over Duitse stellingen rond Hoograven of  
om informatie te ontvangen over aanko-
mende droppings. 

Tegenwoordig is niet veel meer te zien van 
de gebeurtenissen van zeventig jaar gele-
den. Wel zijn er op de Derde Algemene 
Begraafplaats Tolsteeg twee monumenten 
te vinden, waaronder het ‘Monument voor 
de Binnenlandse Strijdkrachten’. De expo-
sitie ‘De Tweede Wereldoorlog in Tolsteeg-
Hoograven’ is nog 27 november te zien in 
de Openbare bibliotheek Hoograven op 
het Smaragdplein (RvD).

* Joseph Goebbels was de minister van Propa-
ganda tijdens het bewind van Adolf Hitler en 
een verklaard vijand van het Joodse volk.

NIEUWE AANWAS  Kraker Remco
Al tijden liggen er twee terreinen 
braak aan de Diamantweg. Er zijn 
appartementen gepland, maar die 
laten op zich wachten. De gapende 
leegte was voor Remco reden om 
hier in september zijn tent én zijn 
boot op te slaan. 

Je kraakt nog niet zo lang?
‘Nog geen jaar geleden was ik nog 
zelfstandig aannemer en was ik bezig 
met de verbouwing van een huis in de 
Utrechtse binnenstad. Toen ging mijn 
relatie stuk en had ik ook het gevoel 
dat ik wel klaar was met werken. Ik heb 
deze boot gekocht en ben gaan varen.’

Zag de boot er toen ook al zo uit?
‘Ik heb er een paar maanden mee ge-

varen, maar bij een onderhoudsbeurt 
bleek hij er slecht aan toe te zijn. Uit-
eindelijk heb ik hem helemaal uit elkaar 
gehaald, stukje bij beetje weer opge-
bouwd en nu sleep ik het ding overal 
met me mee.’

Binnenkort ben je beroemd in 
Utrecht?
‘Dat klopt. Er is een film gemaakt in 
het kader van de komende Culturele 
Zondag (thema: Niemandsland). Die 
wordt zondag 8 november vertoond 
bij Fietshandel Ekeris. Verder is ieder-
een welkom om die dag op het terrein 
te komen kijken om te zien wat ik hier 
doe.’ (RvD)

De Tweede Wereldoorlog in Tolsteeg-Hoograven

Remco aan het werk bij zijn boot. De rechter 
bepaalt op 13 november of Remco langer 
mag blijven of niet.

Nu uit onderzoek blijkt dat veel Engelse schoolkinderen denken dat Joseph Goebbels een Joodse onderduiker 
was die onder een valse naam het dagboek van Anne Frank schreef*, is het goed te constateren dat de Histori-
sche Kring Tolsteeg Hoograven zijn aandacht deze maand heeft gericht op de Tweede Wereldoorlog. Anders dan 
bij eerdere exposities, zijn nu ook ervaringen en anekdotes van wijkbewoners verzameld, om zo een zo volledig 
mogelijk beeld te geven van de wijken Tolsteeg-Hoograven tijdens de oorlogsjaren. 
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 Plakband op de ramen tegen bomschade.  Geallieerde tank in de Verl. Hoogravenseweg.  

De schoorsteen van Van Arkel.



Hart van Hoograven: De eerste reacties

Hangouderen
Youssef  Andalous, eigenaar van de gelijkna-
mige supermarkt, is tevreden over zijn nieu-
we onderkomen. ‘Het gebouw is netjes, mooi 
en goed beveiligd. Ik heb geen last van hang-
jongeren.’ Grappend voegt Andalous eraan 
toe: ‘Hooguit van een groep bejaarden die de 
parkeerplaats gebruikt als ontmoetingsplek.’ 
De huur van de winkelruimte is drie keer zo 
hoog als toen de winkel nog aan de andere 
kant van de ’t Goylaan zat en de aanloop van 
klanten kan beter. Andalous denkt erover 
om een reclamefolder te verspreiden.

Turks brood
Een jongen die voor de Albert Heijn staat 
te wachten is minder positief  over het win-

kelcentrum. Hij wil niet met naam en toe-
naam in de wijkkrant. ‘Ik vind het aanbod 
heel beperkt. Het is wél relaxt dat er een 
winkel is waar je Turks brood kunt halen.’

Verdiepingsborrel
Uit het appartementengebouw aan de 
’t Goylaan stapt Jurjen Sangers naar buiten. 
Hij huurt daar sinds 1 juni een flat. De sfeer 
onder de nieuwe buren is goed, vindt San-
gers. ‘Laatst was er een verdiepingsborrel. 
Er wonen hier veel starters en onderling 
klikt het wel.’ De mening dat het aanbod 
beperkt is, deelt hij niet. ‘Ik vind het pret-
tig dat er een paar basisvoorzieningen zijn. 
Eigenlijk maak ik vooral gebruik van de Al-
bert Heijn. Ik woon hier ideaal.’ (LE)

IN GESPREK MET...

‘Hoe bevalt het nieuwe stekje? 
‘Aan het begin was het wel even wennen. 
Maar al snel bleek dat deze locatie veel 
voordelen heeft.  Het is gemakkelijker be-
reikbaar dan waar ik eerst stond. Hier kun 
je even je auto parkeren en ik krijg ook 
veel aanloop van bijvoorbeeld bewoners 
van het verzorgingshuis’.

Al 27 jaar op dezelfde plek is lang, 
hoe komt het? 
‘Ik kan er goed mijn boterham mee ver-
dienen. En ik heb mijn vaste klantenkring 
opgebouwd. Dat is gewoon heel fijn’. 

Kom je zelf  ook uit de buurt?
‘Ik kom oorspronkelijk uit Lopik. Momen-
teel  woon ik met mijn vrouw in de wagen 
naast de kraam. De kinderen zijn inmid-
dels het huis uit, dus ruimte genoeg. Als 
het druk is, helpt mijn vrouw in de zaak’. 

Je staat hier van oktober tot december. 
Wat doe je de rest van het jaar?
‘Dan trek ik met de oliebollenkraam en 
de schiettent het hele land door, naar de 
kermis’ (AvH)
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Vlaampje
Wie kent haar niet: het grootste konijn 
van Nieuw Rotsoord. Ze heet Vlaampje 
en is een kruising tussen een Vlaamse 
Reus en een Franse Hangoor. Ze is 
twee maanden na haar geboorte naar 
de dierenweide gebracht. Daar hokt ze 
nu 4 jaar samen met haar veel kleinere 
vriendin Kiko, die tien dagen jonger is. 
Eerst zaten ze in de knuffelbak, maar al 
snel hadden ze ontdekt hoe je daar uit 
kon springen. Dat deden ze ‘s nachts, 
als er niemand was, en knaagden ze ga-
ten in de bank (kan je nog steeds zien). 
Nu hokken ze samen in het buitenver-
blijf. Ondanks het verschil in grootte, 
gaat goed tussen die twee. Wat mij op-
viel: haar keutels zijn net zo groot als 
die van kleine Kiko. Ik heb Vlaampje 
enkele vragen gesteld en dit waren al 
snuffelend haar antwoorden.
Kiko is haar beste vriendin. Ze wil heel 
oud met haar worden, tenminste, als ze 
doet wat zij wil. Meestal hebben ze het 
gezellig samen. Verder is Vlaampje blij 
dat ze, buiten de openingstijden, soms 
los mag lopen om stiekem van de planten 
te knagen, want ondeugend blijft ze!
Ze is 6 januari jarig, en ook een beetje 
op 4 oktober: dierenfeestdag (HdR).

Op woensdag 30 september werd het winkelcentrum Hart van Hoograven 
officieel geopend. De nieuwbouw moet Utrecht Zuid nieuw elan geven. Een 
maand later, op zomaar een maandagavond, peilden we de meningen.

Hans Kers staat al 27 jaar met zijn 
oliebollenkraam in de wijk Tolsteeg. 
Eerst stond hij op het kruispunt  bij 
de Briljantlaan, bij het spoor. Sinds 
vorig jaar staat hij op de Briljantlaan, 
vlakbij het benzinestation en dieren-
weide Rotsoord. 

  Kiko en Vlaampje in hun buitenverblijf.

 Hans Kers

Het nieuwe winkel- en wooncomplex.



Toen en nu: ‘Om niet te vergeten’

Het is dezelfde route, maar verder is de 
fietstocht die George Bootsma gaat on-
dernemen totaal niet te vergelijken met 
de tocht die zijn vader in 1944 ondernam. 
Bootsma heeft een redelijk onderhouden 
fiets, voldoende proviand en hoeft niet weg 
te duiken wanneer een politieauto nadert. 
Dit in tegenstelling tot zijn vader Reijer 
Bootsma die, midden in de hongerwinter, 
op een fiets met slechte banden en politie en 
Duitse soldaten ontwijkend, op zoek moest 
naar voedsel. Toch is de fietstocht van groot 
belang voor George Bootsma. Het herbele-
ven van de voedseltocht dient namelijk niet 
alleen een emotioneel doel, Bootsma wil er 
ook financiële steun mee genereren voor 
Alzheimer Nederland, aangezien zowel zijn 
opa als zijn vader aan deze ziekte leden. 
Daarnaast wil hij voorkomen dat wordt ver-

geten welke ellende de Utrechtse bevolking 
in de hongerwinter te verduren kreeg.
Inmiddels heeft Bootsma, met zijn doopna-
men Georgius Theodorus vernoemd naar 
twee ooms die de oorlog niet overleefden, 
een datum geprikt: op 7 december wil hij 
vertrekken vanaf  de vrijheidsboom op de 
Julianaweg, waarna hij op 10 december na 
een lange reis weer terug keert in Utrecht.  
Onder de titel ‘Om niet te vergeten’ wil 
Bootsma ook nog een boek uitgeven, waar-
in het reisverslag,  het dagboek van zijn opa 
en 17 brieven van zijn vader vanaf  zijn on-
derduikadres zijn opgenomen. Ook de op-
brengst van dit boek gaat naar Alzheimer 
Nederland. Kijk voor meer informatie op 
http://twitter.com/leeftocht.
Donaties kunnen naar giro 2598 tnv Alzhei-
mer Nederland o.v.v. her-leeftocht.  (RvD)

AGENDA
24 oktober - 27 november

Expositie: De Tweede 
Wereldoorlog in Tolsteeg-
Hoograven (Bibliotheek 

Hoograven)

9 november – 11 december 
Foto-expositie in etalages 

verlaten winkels op ’t Goylaan

21 november
Intocht Sinterklaas 

(Oranjebrug, 14.00 uur)

21 november
Rommelmarkt in de koffiekamer 

van Nieuw Plettenburgh, 
van 10.00 tot 14.00 uur

7 december
Wijkspreekuur wethouder 

Ingrid de Bondt, De Barkel, 
van 19.00 tot 20.00 uur

20 december
Dickensiaans kerstfeest, 

Nieuw Rotsoord, 
van 13.00 tot 17.00 uur

Ook een activiteit voor de agenda? 
Mail redactieaanzet@yahoo.com.

Meer info op aanzetnet.nl
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Het Opvoedbureau
Jasper (11) luistert niet. Het lijkt wel of  hij de baas 
is in huis. Het is echt niet leuk meer, het kost me 
zoveel energie!

Als Cindy (4) haar zin niet krijgt, gaat ze schreeu-
wen en stampvoeten. Er is dan geen land meer met 
haar te bezeilen. Ik schaam me er soms voor. Wat 
moet ik hiermee aan?

De wijkpedagoog
Ina Karssen-Engelsman, wijkpedagoog voor 
Utrecht-Zuid: ‘Opvoeden is een alledaagse 
bezigheid. Veel gaat vanzelfsprekend, maar 
zo nu en dan komt elke ouder voor vragen te 
staan. Dat kunnen bijvoorbeeld vragen zijn 
over eet- en slaapproblemen, drukke kinde-
ren of  voortdurende ruzies tussen de kinde-

ren onderling. Wanneer ouders tegen vragen 
of  problemen in de opvoeding aanlopen, 
kan het prettig zijn om met een deskundige 
van gedachten te wisselen. Hiervoor kunnen 

De familie Bootsma: staand vlnr zoon Reijer, moeder Wilhelmina, vader Theodorus; hurkend vlnr dochter 
Ria, zoon Chris (zoons George en Theo zaten toen al in Duitsland). Foto inzet: George Bootsma. 

ouders bij mij terecht. Het is fijn om te mer-
ken dat je mensen kunt helpen bij het op-
voeden. Vaak zijn ouders al geholpen door 
goed te luisteren en een paar handvatten 
aan te reiken. Bij Het Opvoedbureau mag je 
maximaal vijf  gesprekken hebben, maar in 
de praktijk merk ik dat ouders al na een of  
twee gesprekken geholpen zijn.’ 

Gratis en verwijzing niet nodig 
Het Opvoedbureau is gratis en een verwij-
zing is niet nodig. Daardoor is het laagdrem-
pelig. Karssen-Engelsman: ‘Ouders kunnen 
terecht bij Het Opvoedbureau voor alle vra-
gen en problemen bij de opvoeding van kin-
deren van 0 tot 19 jaar. Bel gerust voor een 
afspraak (030) 2863378’. (EB)

Wijkpedagoog Ina Karssen-Engelsman.


