
Kritische zus 
Eloy: ‘Ik vind zingen van jongs af  aan al heel 
leuk om te doen. Mijn moeder zong in een 
gospelkoor en mijn zus zingt ook en had 
vroeger veel zangles. Mijn zus is heel kritisch 
en zij zei altijd dat ik niet zo goed kon zin-
gen. Hierdoor was ik erg gedreven om beter 
te worden. Elke keer vroeg ik aan haar advies 
en tips. Zelf  had ik wel het idee dat ik kon 
zingen, maar ik werd door mijn omgeving 
niet overtuigd.’

Muziekexamen
Eloy vertelt dat tijdens zijn muziekexamen 
op de HAVO in februari 2013 hier verande-
ring in kwam. Tijdens dit examen moesten 
alle leerlingen een optreden doen. Eloy koos 
een moeilijk nummer en oefende heel veel. 
Eloy: ‘Ik oefende, oefende en oefende en 
wilde bij mijn examen laten zien dat ik goed 
kon zingen. Dit optreden ging zo goed. Mijn 
zus kwam na het optreden naar me toe en 
zei: ‘Dit was echt heel erg goed’. Dit maakte 
mij zo blij en trots en overtuigde me dat ik 
toch goed kon zingen.’ 

TVOH
Eloy was een tijd druk met van alles en nog 
wat, maar in zijn achterhoofd wist hij dat 
hij iets met zingen wilde gaan doen. Toen 
kwam de oproep voor de aanmelding van 
het nieuwe seizoen van TVOH.  Eloy: ‘Ik 
dacht ‘nu of  nooit’. Ik kwam door de voor-
rondes en mocht meedoen aan de blind au-
ditions. Dit was zenuwslopend en ik doe het 
niet graag nog een keer. Het duurde best lang 
voordat Ali B als eerste draaide. Maar toen 
hij gedraaid was, was ik zo ontzettend blij. 
En daarna nog twee coaches. Echt geweldig! 
Nu ben ik me aan het voorbereiden voor the 
Battles. Ik moet heel veel oefenen, heb veel 
contact met Trijntje Oosterhuis, ontmoet 
veel nieuwe mensen en wordt uitgenodigd 
op feestjes waar veel Bekende Nederlanders 
komen: een bizarre tijd. Maar ik geniet er erg 
van!’ (EB)

Bij het drukken van Aanzet was nog niet bekend of  
Eloy door is bij de Battles.
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Eloy Smit (19 jaar) is bij The Voice of  
Holland (TVOH) door naar de vol-
gende ronde. Eind augustus deed Eloy 
mee aan de blind auditions bij TVOH 
en drie coaches draaide om: Ali B, 
Trijntje Oosterhuis en Ilse de Lange. 
Hij koos uiteindelijk voor Trijntje 
Oosterhuis als ‘zijn’ coach. Eloy heeft 
19 jaar lang in Hoograven gewoond, 
sinds een paar maanden is hij op ka-
mers. Aanzet was nieuwsgierig naar de 
zangervaringen van Eloy, waarom hij 
meedoet aan TVOH en wat hij er al-
lemaal van vindt. 

Eloy Smit. (foto: FW)
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HOOgraveN 
by NIgHt

Hoograven is overdag een levendige wijk. 
Maar ook ’s avonds is er genoeg te zien.  
Aanzet-fotografe Petra van Kuik maakt 
een serie foto’s van late lichtpuntjes in 
onze wijk. Deze keer de Moskee Essalaam 
Hoograven aan het Camminghaplantsoen 
50. Sinds januari 2004 staat de Essalaam 
Moskee in Hoograven. Het gebedshuis 
biedt ruimte aan 1500 mannen en 300 
vrouwen om diensten bij te wonen en be-
vat daarnaast een zevental leslokalen voor 
het geven van Koranles, computercursus-
sen of  Nederlandse taalles. (EB)

Tijdens Burendag was er zowel binnen als 
buiten van alles te doen. Voor een volle 
zaal van tachtig mensen publiek voerden 
bezoekers van Villa Vrede een theaterstuk 
op, in samenwerking met studenten. In-
drukwekkend, volgens een buurtgenoot, 
omdat de bezoekers daarin hun eigen ver-
haal vertelden. Daarnaast waren er hapjes 
en drankjes uit allerlei landen, zoals een 
broodje Syrische kebab en Marokkaanse 
thee. In een workshop djembé liet de do-
cent met weinig woorden en een grote 
glimlach zien hoe je deze trommel bespeelt 
en deden de deelnemers het ritme na. Be-
zoekers speelden een potje tafeltennis en 
je kon al trappend op een fiets een blender 
aandrijven en zo je eigen sapje persen.

Positieve sfeer
Wilma Rozenga, coördinator van Villa Vre-
de: ‘De opkomst is groot, maar de meeste 
aanwezigen kennen Villa Vrede al. Helaas 

zijn er niet veel buren.’ Pendong Jalandoni, 
voorzitter: ‘We willen ons niet verstoppen 
voor de buurt. Gelukkig hebben we nog 
geen negatieve reacties gekregen. Er is een 
goede sfeer in Villa Vrede.’

Taallessen 
De dagopvang is geopend op woensdag, 
donderdag en vrijdag en er zijn plannen 
om ook op zaterdag open te gaan. Per dag 
bezoeken vijftien tot veertig mensen Villa 
Vrede. Bezoekers kunnen taallessen vol-
gen, tuinieren, fietsen repareren, oefenen 
op de piano, enzovoort. Een Surinaamse 
man zonder Nederlandse papieren, die 
niet met zijn naam in de krant wil: ‘Ik doe 
hier vrijwilligerswerk. Op woensdag zet ik 
koffie klaar en zorg ik dat alles goed ver-
loopt. Ik ben blij dat Villa Vrede er is, om 
me even te ontspannen.’ (LE)

Burendag bij Villa Vrede
Op zaterdag 27 september was het Burendag. Villa Vrede greep die gelegen-
heid aan om een gezellige middag te organiseren voor de buurt. Het motto: 
‘Ontmoet een goede buur en een verre vriend’. Villa Vrede is een dagopvang 
voor mensen zonder verblijfsstatus. Sinds maart is deze gevestigd aan Wij-
nesteinlaan 4, naast het Marcuscentrum.

Volop vertier bij Villa Vrede. (foto: PvK)



He bUUr
Op een zonnige nazomerochtend be-
gin oktober in Tolsteeg maak ik een 
fijn buurtwandelingetje. Op de hoek 
van Schaapstraat, Lamstraat en Hou-
tensepad tref  ik een paar ‘verrassin-
gen’. 

Een trein duikt te voorschijn vanachter 
het geluidscherm, dat daar net een lager 
wordt. Een nieuw trappetje leidt naar 
een paadje in een knus nieuw parkje, 
met zonne- en andere bloemen, sier-
stenen en nog meer fraais. ‘Hoe lang 
bestaat dit al’, vraag ik aan een tuinman 
in alarm-oranje hesje. ‘Sinds vorig jaar, 
we staan nu op een plek waar tot voor 
kort spoor lag’. Hoe zo spoorverdub-
beling?, denk ik, en herinner weer dat 
hier vroeger een hek met diffuse strui-
ken stond. ‘Huizenhoge verstrengelde 
bramenstruiken had je toen’, zegt de 
tuinman. 

Terug in eigen straat is er rumoer. Vier 
personen verschillen luidruchtig van 
mening. Een autoruit is gesneuveld. 
Spullen liggen op straat. Er wordt ge-
duwd (niet gemept). Een motoragent 
in fluorescerend geel komt ter plekke. 
Het viertal stort zich, verbaal, opge-
wonden op de agent. Een man wap-
pert met papieren. Nog twee agenten, 
korte mouwen, arriveren. 

Na veel emotie besluit de politie dat 
drie personen met de auto weg moeten 
rijden. De 4e dient, op straffe van aan-
houding, zijn spullen op te rapen en de 
andere kant op te lopen. Ik geef  deze 
grote man een extra tas, want er ligt 
veel op het asfalt. Tranen staan in zijn 
ogen. De agenten roepen nogmaals dat 
hij weg moet wezen.

Henk van Diepen
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Teveel spierspanning 
Stotteren betekent dat iemand bepaalde 
beginletters van woorden niet goed kan 
uitspreken. Door teveel spierspanning in 
de spraakspieren  kunnen mensen gaan 
stotteren. Bij veel kinderen  is dit een 
zwakke plek, maar gaat het vanzelf  weer 
over. Op het moment dat mensen zich er 
bewust van worden en gaan nadenken, 
wordt de spierspanning erger en komen ze 
steeds minder goed uit hun woorden.  

Bamiballen
Bob: ‘De meeste mensen hebben bijvoor-
beeld met stotteren last van de eerste letter 
van hun naam, welke letter dit ook is. Ik 
heb de pech dat zowel mijn voor-als achter-
naam begint met de B. Bbbbbob Bbbbb-
brinkman. Ik durfde vroeger bijvoorbeeld 

de telefoon niet op te nemen. Als vroeger 
thuis de telefoon ging, liep ik snel de tuin 
in. Deed ik net of  ik niks hoorde. Verder 
hield ik vroeger erg van Bamiballen. Stond 
ik bij de snackbar: ‘Twee bbbbb, twee nasi-
ballen graag’. Ik kwam er gewoon niet uit. 
Ik schaamde me kapot.’ Weten dat je gaat 
stotteren is het grootste probleem. Hier-
door wordt de spierspanning in de spraak-
spieren alleen maar meer. Bob: ‘Ik leer 
de mensen dan ook te ontspannen, eerst 
andere woorden te zeggen, bijv. ‘Met Bob 
Brinkman’ en doe in de therapie ook test-
jes. Ik laat mensen bellen naar de snack-
bar/pizzeria enz. De bedoeling is door 
steeds heel kleine stapjes te maken, steeds 
verder te komen. Maar het resultaat is wel 
blijvend.’  www.bbob-stotteren.nl (EB)

Stottertherapie bij Bbbbbob 
Bbbbbrinkman

Bob Brinkman. (foto: FW)

In de wijk Hoograven is Bob Brinkman, zelf  ook woonachtig in de wijk,  en-
kele maanden geleden begonnen met stottertherapie voor volwassenen. Bob 
is 25 jaar lang psycholoog geweest, maar heeft daarvoor ook al een paar jaar 
gewerkt als stottertherapeut. Bob weet waar hij het over heeft, hij is zelf  een 
stotteraar en daarvoor is hij ook in therapie geweest. Bob: ‘Ikzelf  heb groeps-
therapie gehad, maar elke stotteraar heeft zijn/haar eigen aanpak nodig. 
Daarom ben ik individuele therapie gaan geven. Hiermee onderscheid ik mij 
van andere stottertherapieën. In Utrecht ben ik de enige die individuele stot-
tertherapie aanbiedt voor volwassenen.’ 

Gezocht: gastheer/vrouw Nieuw Rotsoord
Voor het theehuis zoekt kinderboerderij Nieuw Rotsoord mensen die het team wil-
len versterken. De gastheer/gastvrouw zorgt voor de verkoop van de producten, 
houdt het theehuis netjes en is aanspreekpunt voor bezoekers. Vind je het leuk om 
met mensen om te gaan, dan is werken bij het theehuis iets voor jou. Ben jij de be-
roemde duizendpoot die Rotsoord zoekt en wil je van alles aanpakken? Neem dan 
contact op met Nieuw Rotsoord, tel. 030-2541662 en vraag naar Angelique of  Roos.

Volg Wijkkrant 
Aanzet op Twitter 
en Facebook!Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

@wijkkrantaanzet
facebook.com/wijkkrantaanzet
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De gastheer of  gastvrouw ontvangt ieder-
een die binnenkomt en helpt waar nodig 
is. Dit kan variëren van een kop koffie of  
thee inschenken tot doorverwijzen naar 
een activiteit of  persoon.  Er is een leuk 
en gezellig team van ongeveer 20 perso-
nen. Het gaat om ochtend-, middag- of  
avonddiensten. Meer informatie: Suzan 
Verdonschot, Sociaal makelaar Vooruit, 06 
– 41563366. Email: suzanverdonschot@
vooruitutrecht.nl

Jongeren nieuwe bewoners 
woonzorgcentrum Tolsteeg

Het is de bedoeling dat de ouderen van de 
aanleunwoningen hun nieuwe buren inten-
sief  ontmoeten. De jonge bewoners moe-
ten namelijk wel aan de slag op hun nieuwe 
stek. Zij worden namelijk ingeschakeld om 
de voorzieningen voor de bewoners van de 
aanleunwoningen te behouden. Zo kun-
nen de toekomstige huurders bardiensten 
draaien in het restaurant of  helpen bij het 
onderhouden van de tuin. Hoe dit precies 
in zijn werk zal gaan, gaan STW Nederland 
en Portaal nog verder uitwerken. Portaal 
geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat 
jong en oud elkaar ontmoeten en goed met 
elkaar samenleven.

Bezuinigingen
De Nederlandse overheid bezuinigt flink 
op de zorg, daardoor kunnen ouderen niet 
meer zo snel naar een verzorgingshuis. Ze 
moeten langer thuis blijven wonen en zelf  
hun zorg organiseren. Hierdoor kan het 
verzorgingshuis van Tolsteeg geen nieuwe 
mensen meer opnemen en dreigt op ter-
mijn leegstand. AxionContinu speelt op de 
bezuinigingen door woonzorgcentra door 
middel van verbouwingen geschikt te ma-
ken voor zelfstandig wonen, dan wel voor 
zwaardere complex (verpleeghuis)zorg.  

Verhuizen 
Voor bewoners die verpleeghuiszorg no-
dig hebben, zoals de ouderen met demen-
tie, waren al verhuisplannen. AxionCon-
tinu bouwt namelijk een nieuwe locatie 
De Wijck op het Veemarktterrein, waar 
kleinschalige zorg speciaal voor mensen 
met dementie, wordt aangeboden. Voor 
bewoners die in 2015/2016 nog in het ver-
zorgingshuis wonen en niet meeverhuizen 
naar de nieuwe locatie op de Veemarkt, 
wordt tegen die tijd in nauw overleg een 
nieuwe woonplek gezocht. Deze bewoners 
blijven recht houden op AWBZ-zorg en 
daarmee een plek in een verzorgingshuis.

Woningcorporatie Portaal informeerde de 
bewoners van de aanleunwoningen afge-
lopen voorjaar over de plannen voor de 
huisvesting van jongeren. De bewoners 
gaven toen aan dat zij zorgen hebben over 
het samenleven met jongeren. Door het 
beheer in handen te geven van STW Ne-
derland vertrouwt Portaal erop dat er een 
veilige woonomgeving blijft bestaan. (JJ)

Studenten en starters op de woningmarkt nemen vanaf  eind 2015 langzaam-
aan hun intrek in appartementen van woonzorgcentrum Tolsteeg. Woning-
corporatie Portaal tekende eind augustus een overeenkomst met de Stichting 
Tijdelijk Wonen (STW Nederland) die het woonzorgcentrum aan de Saffier-
laan gaat omvormen tot een jongerenflat. De laatste ouderen verhuizen me-
dio 2016 naar het Veemarktterrein. De bewoners van de 155 aangrenzende 
aanleunwoningen mogen blijven.

Woonzorgcentrum Tolsteeg. (foto: FW)

(foto: Vooruit) 

Gezocht: 
gastheer/vrouw 
buurtcentrum 
Hart van Hoograven 

ageNDa
Elke maandag 

(14.15 -16.15 uur) en 
woensdag (10.15 – 12.15 uur),
behalve in de schoolvakanties 

Speelotheek Hoograven 
Brede School, Duurstedelaan 14

31 oktober en 1 november
Speelgoedbeurs 

Hart van Hoograven

6 en 20 november 
4 en 18 december (17.00 uur)

Ravenna’s Restaurant 
Hart van Hoograven

8 november (20.00 – 22.00 uur)
Dansgroep At-Vaani 
Buurthuis’t Bokkie

11 november
St. Maarten

11 december (20:00 - 22:30 uur)
Dansprogramma 

buurthuis ‘t Bokkie

Meer info op 
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit? 

redactieaanzet@yahoo.com
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Muziek in het plantsoen Coby: ‘Het was een mooi seizoen, en we 
hebben het ook heel goed afgesloten! We 
zijn begonnen met een gezellige vrijmarkt 
voor en door wijkbewoners op zaterdag 
26 april, waarbij het terrein er na afloop 
opvallend netjes uitzag. Ik was blij verrast. 
In het programma van de laatste zondag 
was er voor elk wat wils, met onder an-
dere peuterdans, clown Snorre, meezin-
gen met liedjes van vroeger en de cover-
band J-Streetband. En de Vrienden van 
De Klanksteen kregen een pannenkoek 
aangeboden. De andere zondagmiddagen 
waren ook geweldig en heel verschillend 
allemaal.’

Bezoekers en Vrienden
Coby: ‘Er is dit jaar een vaste kerngroep 
van zo’n 50 bezoekers ontstaan, maar op 
sommige zondagen zaten er veel meer 
mensen op de stoeltjes en in het gras. Ge-
regeld waren er groepjes mensen aan het 
picknicken, de weergoden zijn ons ook 
goedgezind geweest! Niet iedereen kwam 
trouwens naar het plantsoen toe. Sommige 
mensen hebben op hun balkonnetjes van 
de muziek genoten. Het aantal Vrienden 
van De Klanksteen groeit gestaag. Zij ge-
ven ons ook wat financiële armslag. Verder 
hebben we meer dan 20 vrijwilligers die 
van alles doen.’ 

Voor en door de wijk
In 2014 heeft De Klanksteen een groot 
aantal zondagmiddagen vol geprogram-
meerd, sommige zelfstandig, andere in 
samenwerking met Zimihc (Utrechts po-
dium voor amateurkunst). Dat De Klank-
steen voor alle wijkbewoners bedoeld is, 
blijkt uit de enorm gevarieerde program-
mering en de voorkeur voor lokale arties-
ten. Coby: ‘Sommige, zoals The Story of  
Johnny, heb ik op een middag zelfs letter-
lijk uit het plantsoen ‘geplukt’. Voor het 
seizoen 2015 houdt De Klanksteen zich 
aanbevolen voor bands, zangers, zangeres-
sen, dansers, enz., met name uit Utrecht-
Zuid. (WtV) 

www.deklanksteen.nl

Briljant idee
Een muziektent in het Tolsteegplant-
soen, dat was het Briljante Idee dat een 
groep wijkbewoners in 2008 in het ka-
der van het wijkactieplan Hoograven 
in de Lift inbracht. De initiatiefnemers 
zijn van mening dat muziek en cultuur 
verbinden, en dat is goed voor de sa-
menhang en de saamhorigheid in de 
wijk. De gemeente Utrecht vond het 
een prima plan, en in september 2013 
is De Klanksteen officieel geopend 
door toenmalig wijkwethouder Frits 
Lintmeijer.  

Op zondag 28 september waren de laatste optredens en workshops voor dit 
jaar in muziektent De Klanksteen in het Tolsteegplantsoen, een jaar dat be-
gon op Koningsdag. Coby van Ouwerkerk, voorzitter van Stichting De Klank-
steen, blikt terug op een succesvol eerste seizoen.  

Coby van Ouwerkerk.

 (foto’s: Hans en Coby van Ouwerkerk) 

(foto’s: PvK)
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Oudegeinlaanbuurt: 
sociale nieuwbouw of voortdurende impasse?

Voor de Oudegeinlaan Vronesteinlaan, 
De Wierslaan, Linschotensingel en (deel) 
Nijeveldsingel, van Portaal, lijkt de situatie 
gecompliceerder. Critici vrezen continue-
ring van een patstelling. Er zijn de afge-
lopen maanden verschillende buurtbijeen-
komsten georganiseerd. Woningcorporatie 
Portaal heeft nieuwe plannen ontvouwd en 
daarover schriftelijk en verbaal gecommu-
niceerd met bewoners. Ook de politiek en 
wethouder wonen Paulus Jansen (SP) heb-
ben zich over de buurt uitgesproken.

Mogelijke renovatie?
Voorgaande jaren koerste Portaal af  op 
sloop van alle woningen in alle straten. 
Maar er gebeurde niets omdat de corpo-
ratie door geldgebrek (‘door het regerings-
beleid’) niet kon investeren in nieuwbouw. 
Begin juli 2014 ontvingen bewoners van 
de hele Oudegeinlaanbuurt brieven waarin 
Portaal besluiten in twee mogelijke smaken 
aankondigde: 

-Sloop, in 2016 en 2018 van 122 woningen 
op de Nijeveldsingel en in de Oudegein-
laan, gevolgd door nieuwbouw van 100 
sociale woningen.
-Uitstel van executie òf  renovatie, op ba-
sis van nieuw onderzoek, in de Linscho-
tensingel, Vronesteinlaan en De Wierslaan 
(113 woningen)

Ondertussen wijst de door de SP gesou-
fleerde bewonerscommissie ‘Behoude-
Gein’ alle sloopvarianten af  door renova-
tie te blijven eisen: ‘Portaal wil nog steeds 
de rest van onze buurt slopen; wij pikken 
dat niet’. Wethouder Paulus Jansen liet 
eind juli al weten niet mee te willen wer-
ken aan een nieuwbouwplan als dat geen 
onderdeel van een integraal plan voor alle 
straten in de buurt zou zijn, waarin bewo-
ners ‘optimaal gebruik kunnen maken van 
de doorschuifmogelijkheden binnen het 
complex.’’Pas wanneer minimaal 60% van 
alle bewoners akkoord is, kunnen we de 

sloop en de urgenties aanvragen bij de ge-
meente’, aldus Portaal. In een nieuwsbrief  
van 15 juli schreef  Portaal: ‘We hebben 
vernomen dat er mondelinge bedreigingen
zijn geweest tussen bewoners onderling, 
die te maken hebben met de plannen van 
Portaal. Wij keuren iedere vorm van be-
dreiging af.’

Wordt vervolgd. (HvD)

In maart 2014 schreven we in Aanzet over twee ‘verdomhoekjes’ in 
Hoograven: de Rietveldbuurt en de Oudegeinlaanbuurt. In beide buurten 
met sociale woningen leek het geld voor broodnodige renovatie of  sloop-
nieuwbouw op te zijn. Voor (een deel van) de Rietveldbuurt heeft corporatie 
BO-EX inmiddels renovatie vanaf  2015 aangekondigd. 

Oudegeinlaan. (foto: PvK)

Speelgoedbeurs
Vrijdagavond 31 oktober en zaterdagoch-
tend 1 november organiseren vrijwilligers 
in Buurthuis het Hart van Hoograven de 
jaarlijkse speelgoedbeurs. Op deze beurs 
wordt allerlei tweedehands  binnen- en 
buitenspeelgoed verkocht, van spellen, 
puzzels, knutselmateriaal, kinderboeken, 
dvd’s tot verkleedkleren. Ook voor Sinter-
klaas is dit een prachtige gelegenheid om 
alvast de eerste inkopen te doen tegen een 
zacht prijsje.

De beurzen vonden jarenlang plaats in 
Buurthuis De Ravelijn, maar verhuisden 

in 2013 naar de ‘t Goylaan. Mieke Schef-
fer vertelt dat “het nieuwe buurthuis wel 
iets minder geschikt is voor de beurs. Zo is 
er geen opslag, de beursvloer is boven, de 
ruimte is kleiner, maar langzaamaan raken 
we aan het nieuwe pand gewend en vinden 
we hier ook wel weer onze weg. En daar 
staat tegenover dat we meer kopers trek-
ken op deze locatie.”

Bewoners uit Utrecht kunnen hun twee-
dehands kleding of  speelgoed tijdens de 
beurzen aanbieden. De speelgoedbeurs 
heeft plek voor maximaal 100 deelnemers. 

De Hoogravense beurzen zijn populair, 
gemiddeld komen er zo’n 250 bezoekers 
op de speelgoedbeurs af. De kledingbeurs 
trekt zelfs vaak 300 mensen. De verko-
pende deelnemers krijgen eerste keus, zij 
mogen vrijdagavond al een uur eerder win-
kelen op de beurs. 

De Stichting Beurzen Hoograven orga-
niseert al vanaf  eind jaren ’70 een speel-
goed-, een zomerkleding- en een winter-
kledingbeurs. Ruim 70 vrijwilligers uit 
Utrecht-Zuid zijn bij de organisatie van de 
beurzen betrokken. Het doel van de beur-
zen is de onderlinge samenhang in de wijk 
te vergroten en duurzaamheid te stimule-
ren. Mensen met een kleine beurs krijgen 
de kans om voor een klein bedrag toch 
leuke kleding of  speelgoed aan te schaffen 
voor hun kinderen. 

De speelgoedbeurs vindt plaats in Buurt-
huis Hart van Hoograven, ’t Goylaan 77, 
Utrecht. Meer informatie en de spelregels 
vindt u op www.beurzenhoograven.nl. (JJ) (foto’s: Stichting Beurzen Hoograven)



10 jaar Kinderboerderij Nieuw 
Rotsoord
Op zaterdag 13 september vierde kinder-
boerderij Nieuw Rotsoord haar 10-jarig 
bestaan tijdens het jaarlijkse oogstfeest. 
Tien jaar geleden opende een groep be-
woners de kinderboerderij. Op deze dag 
waren er o.a. optredens van gitaarschool 
Hanneke de Reus, een dansoptreden 
van de meidengroep AKB0048 en het 
publiek kon aan tafel meezingen met de 
gitaarspelende Nico van Asdonck. (EB)

Happening Hoograven
Op zaterdag 13 september was het Tolsteegplantsoen weer het toneel van de jaarlijk-
se wijkdag van Hoograven, Tolsteeg en de Bokkenbuurt: Happening Hoograven. Een 
groot aantal particulieren had een kraam gehuurd waarin ze de meest bijzondere, leuke 
en praktische spullen verkochten. Verder waren er kramen van allerlei verschillende or-
ganisaties, (sport)clubs en stichtingen, al dan niet in oprichting, die actief  zijn in de wijk. 
Er was volop eten, drinken, muziek, dans en theater voor jong en oud. Met mooi weer 
en veel bezoekers; een geslaagde wijkdag! (WtV)

FOtOPagINa

Opening Speeltuin De Kameleon en clubgebouw Scouting Baracuda 
Zeeverkenners
Het was dubbel feest op zaterdag 4 oktober aan het begin van de Verlengde Hoogra-
venseweg! De opnieuw ingerichte Speeltuin De Kameleon én het nieuwe clubgebouw 
van Scouting Baracuda Zeeverkenners werden op die dag feestelijk geopend. Met het 
leggen van een platte knoop in twee dikke touwen ‘verbond’ wijkwethouder Lot van 
Hooijdonk de speeltuin met de Baracuda, waarmee de opening een feit was. Voor de 
kinderen was er daarna een spelenkermis over het hele terrein. De volwassen bezoekers 
konden het nieuwe gebouw en de speeltuin bewonderen. Het was een gezellig, drukke 
middag!(WtV)

(foto’s: PvK) (foto’s: EB)

(foto’s: PvK)
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WIjkbUreaU ZUID
De informatie op deze pagina wordt u aangeboden door Wijkbureau Zuid.

De gemeente Utrecht ondersteunt initia-
tieven van bewoners en ondernemers om 
hun buurt beter, leefbaarder en veiliger 
te maken. Dit doet de gemeente met het 
leefbaarheidsbudget: een budget per wijk 
speciaal voor bewonersinitiatieven. Heeft 
u ideeën die voor subsidiëring uit het leef-
baarheidsbudget in aanmerking komen? 
Vraag het dan aan via www.utrecht.nl/
leefbaarheidsbudget. 

Enkele voorbeelden van initiatieven in 
Hoograven zijn:

• Wijkdag Happening Hoograven
• Bloembakken Huize de Geerlaan
• Imbali project, trainingsprogramma 
   met Afrikaanse textielbewerking

Goed idee? Doe er iets mee!

Naar aanleiding van het succes van de 
bestaande buurtteams gaat de gemeen-
te Utrecht per 1 januari 2015 in de hele 
stad werken met buurtteams. Een buurt-
team helpt u als inwoner van Utrecht op 
weg met vragen of  problemen die u niet 
(meer) goed zelf  kunt oplossen. Bijvoor-
beeld bij geldproblemen of  problemen 
in het gezin of  op school. En ook als er 
zorgen zijn over gezondheid, overlast of  
eenzaamheid. Er zijn nu zes buurtteams in 
de stad. In 2015 wordt de werkwijze met 

buurtteams in de hele stad ingevoerd. In 
de wijk Zuid worden twee buurtteams ge-
vormd: één voor Hoograven en één voor 
Lunetten. Op dit moment is nog niet be-
kend op welke plekken in Hoograven en 
Lunetten de buurtteams gehuisvest wor-
den. Hou onze website en nieuwsbrief  in 
de gaten voor het vervolg hierover. 

Voor meer informatie kijk op 
www.buurtteamsutrecht.nl

Help mee 
auto-inbraken 
voorkomen
In de omgeving Aquamarijnlaan en 
Rotsoord zien we dat er meer wordt inge-
broken in auto’s. Het gaat om onderdelen 
van auto’s maar ook om eigendommen die 
worden achtergelaten in de auto. Vanuit de 
gemeente en politie is hier aandacht voor 
door middel van toezicht in de buurt. Wat 
kunt u doen? Vanuit de gemeente en poli-
tie vragen we bewoners mee te kijken naar 
verdachte situaties. Wij kunnen uw inzet 
goed gebruiken. In Hoograven hebben 
verschillende bewoners zich, als honden-
bezitter, aangesloten bij Waaks!. Ook is 
er een Whatsapp-groep actief  in de wijk. 
Wilt u zich informeren of  aanmelden over 
Waaks! of  de Whatsapp-groep? Laat het 
ons weten via zuid@utrecht.nl

Spreekuur 
wijkwethouder
Lot van Hooijdonk houdt op 19 november 
weer het wijkspreekuur voor bewoners.
Het spreekuur is van 19.30- 20.30 uur 
op het wijkbureau (’t Goylaan 75). 
Aanmelden kan tot uiterlijk een week van 
tevoren via 030 – 286 00 00 of  e-mail 
zuid@utrecht.nl. Aanmelden voor het 
wijkspreekuur is handig maar niet nood-
zakelijk.

Wijkbureau Zuid
Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners en ondernemers in de wijk 
Zuid. Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau aan het 
juiste adres. U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt spreken op ‘t Goylaan 75.

‘T: 030 - 286 00 00     -     E: zuid@utrecht.nl     -     W: www.utrecht.nl/zuid     -     T: @wbzuid

Buurtteam ook in Hoograven

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief  kan via www.utrecht.nl/zuid


