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Proeftuin Rotsoord smaakt naar meer

Zondag 8 oktober zwaaiden op Rots-
oord de deuren open van allerlei be-
drijven en initiatieven om te tonen wat 
dit stukje stad aan de Vaartse Rijn al-
lemaal te bieden heeft. Het was druk 
en gezellig, geholpen door het zonnige 
weer.

 
Pierre et les Optimistes in Camping 
Ganspoort. (Foto: WL)

Muzikale oversteek met veerpont
(Foto: NvdB)

Klezmerband Ot Azoj in LE:EN
(Foto: WL)

Zagen bij de Tafelboom
(Foto: NvdB)

De activiteiten aan Helling, Heuveloord en 
Rotsoord waren zeer divers. Bij Le:en en 
Camping Ganspoort was live muziek te ho-
ren, bij de Tafelboom konden bezoekers zelf  
hout zagen en flexwerkplek Daar had Gou-
den Griffelwinnaar Koos Meinderts te gast. 
De initiatiefnemers van de Rotsoordbrug lie-
ten een veerpont met muziek varen vanaf  de 

Croesestraat om het nut van hun brug aan 
te tonen.

De initiatiefnemers en de deelnemende on-
dernemers zijn erg tevreden over de proef-
tuin, in april staat alweer een nieuw festival 
gepland. (MvE)

Koos Meinderts signeert
(Foto: NvdB)
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Adopteer een kerstboom

WIJKFOTO
Er is lang over gepraat, maar nu is 
de vernieuwing van de Oudegein-
laan  buurt dan eindelijk begonnen. 
De flats aan de Nijeveldsingel wer-
den als eerste met de grond gelijk 
gemaakt. Er komen 79 apparte-
menten voor terug. Het flatgebouw 
gaat De Limes heten en wordt eind 
2018 opgeleverd. (Foto: MS)

Oproep
In onze wijk werken verschillende or-
ganisaties en wijkbewoners samen om 
allerlei activiteiten te organiseren voor 
jong en oud. Namens al deze clubs 
roept het Buurtteam u op om te laten 
weten of  daar ook voor u iets bij zit, 
wat u vindt van het aanbod en de in-
formatie erover. Praat mee, denk mee 
en meld u daarvoor aan bij Sanne te 
Stroete, 06-10852027 of  s.te.stroete@
buurtteams.nl.

Vorig jaar was kinderboer-
derij Nieuw Rotsoord 

voor het eerst uitgifte-
punt van biologisch ge-
kweekte kerstbomen. 
Ook dit jaar kunnen 
wijkbewoners met 
hart voor duur-
zaamheid weer kie-
zen voor zo’n boom. 

Er zijn 100 kerstbomen in verschillende ma-
ten/hoogten beschikbaar. Meer informatie 
en inschrijven via www.adopteereenkerst-
boom.nl (Utrecht). Op zaterdag 9 december 
kunnen de bomen worden opgehaald. U 
kunt ook een mailtje sturen aan: kerstbo-
men@nieuwrotsoord.nl

COLOFON
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De Billenboetiek is niet de plek voor 
een strakker achterwerk. Je kunt er 
wasbare luiers kopen. En dat zijn niet 
van die katoenen luiers die je vastzet 
met een veiligheidsspeld en die je eerst 
een dag in een emmer moet weken.

‘Nee’, zegt Anne, eigenaar van de Billen-
boetiek, ‘dat zijn een paar van die -begrijpe-
lijke- vooroordelen die we meteen weg kun-
nen nemen. Wasbare luiers anno 2017 zijn 
supermakkelijk en eenvoudig en zien er nog 
leuk uit ook. Het werkt met een papieren 
inlegvel waar de meeste babypoep op komt, 
dat gooi je weg en dan was je de luier mak-
kelijk schoon in de wasmachine. In het begin 
zijn jonge ouders nog wel huiverig -dat had 
ik zelf  aanvankelijk ook- maar als ze van ie-
mand positieve ervaringen horen, willen ze 
het ook wel proberen.’

Buitenland
Anne’s vrouw Hanna ontdekte de wasbare 
luier bij toeval in het buitenland, bij een Ca-
nadese vriendin. Anne en Hanna wilden dat 
ook voor hun twee zoontjes. ‘Niet alleen om-

dat het er mooi 
uitziet, maar 
ook voor het 
milieu, en het is 
beter voor de huid.’ 
Het idee ontstond om 
een winkel te beginnen: een eigen winkel 
in het centrum, maar dat was niet haalbaar. 
Daarom eerst een webshop aan huis op de 
Verlengde Hoogravenseweg, en op een paar 
plekken in het land (Utrecht en Eindhoven) 
verkoopruimte in bestaande kinderwinkels. 

Goedkoper
Wasbare luiers zijn door minder afval be-
ter voor het milieu dan wegwerpluiers. En 
het scheelt ook een hoop geld. Een pakket 
wasbare luiers tot je kind zindelijk is, kost € 
780. Met wassen en inlegvellen erbij kom je 
in totaal op ongeveer €1000. Wegwerpluiers 
(6000x verschonen) kosten per kind onge-
veer €1800. Voor een tweede kind hoef  je 
geen nieuwe luiers te kopen en heb je alleen 
de waskosten en de inlegvellen. www.billen-
boetiek.nl (WL)   ■

Veel bedrijvigheid aan huis 
Vmarkt: Diervriendelijk 
shoppen 
Een enorme vries- 
kist staat mid-
denin de huis-
kamer aande 
Hooft Graaf-
landstraat. Volge-
pakte rekken aan de 
wand maken het beeld compleet: Na-
tascha de Rooij is ‘in business’. Vegan 
business. Ze runt Vmarkt, een online 
veganistische supermarkt. ‘Ik heb al-
tijd iets idealistisch in me gehad.’

Manier van leven
Veganisme bestaat in vele vormen, maar 
uiteindelijk gaat het om het vermijden van 
dierlijke producten. Het is een manier van le-
ven waarbij Natascha (37) zich prettig voelt. 
‘Met plantaardig eten voorkom je dierenleed, 
ga je milieuvervuiling tegen en het is gezon-
der.’ In het verleden heeft ze gewerkt bij o.a. 
NS en Rijkswaterstaat. Het kriebelde bij haar 

om iets “nuttigers” te gaan doen. ‘Op een 
dag zat ik op een terrasje, en 90% van de 
snacks bestond uit vlees. Ik vroeg me af: 
waarom is er niet meer keus in plantaar-

dige snacks?’ De start van “de Vegetarische 
Snackbar” in Den Haag inspireerde haar. 
Hoe kon ze zelf  bijdragen aan minder die-
renleed?   ►

De Billenboetiek: verantwoorde luiers

Natascha tussen de vega-spullen (Foto: EW)

Hanna en Anne: iedereen aan de duurzame luier! (Foto: NvdB)

In onze wijk zijn veel bedrijven gevestigd. Soms zichtbaar, 
maar vaak ook onzichtbaar, aan huis. Een greep uit de vele 
(online) aanbieders van producten en diensten in  
Hoograven en Tolsteeg.
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‘Macintosh’ of  in  
de wandeling  

‘Mac’ was 
vanaf  1984 
een serie 

p o p u l a i r e 
gebruiksvrien-

delijke Apple com-
puters die hun tijd vooruit waren. 
‘McIntosh’ is een appelsoort, maar om 
problemen met die merknaam te ver-
mijden, koos Apple de naam ‘MacIn-
tosh’

In 1984 werd ook de nu 33-jarige in Tol-
steeg wonende Thomas Sohilait geboren 
in Barneveld. Zijn alter ego/bedrijfsnaam 
is Captain Mac (www.captainmac.nl) en hij 
repareert Apple-apparatuur binnen gemid-
deld anderhalve dag tegen een vast tarief  
van € 75 (exclusief  nieuwe onderdelen), 
inclusief  halen en brengen. Thomas ver-
telt dat hij moeilijkere klussen, die andere 
reparateurs of  de technische dienst van 
de Apple-winkelketen weigeren, ook aan-
pakt. ‘Waar anderen al snel zeggen dat 

Captain Mac: niks is te gek
Thomas ‘Captain Mac’ Sohilait (Foto: EW)

Enthousiaste klanten
In april 2017 startte ze met haar webshop. 
Het assortiment van Vmarkt is breed en 
bestaat grotendeels uit voedsel, maar ook 
verzorgingsproducten als bodylotion en 
scrubs zijn te koop. Inmiddels is het aantal 
klanten flink gegroeid en Natascha merkt 
dat veel mensen ook terugkomen. ‘Klanten 
reageren enthousiast en zijn blij dat ze ein-
delijk in Utrecht vegan eten kunnen kopen, 
zoals plantaardige kaas en veel vleesvervan-
gers.’ Zo’n 65% van haar klanten woont in 
Utrecht, waar ze zelf  bezorgt per (bak)fiets, 
maar ze krijgt inmiddels bestellingen uit heel 
Nederland. 

Winkel, lunchroom en traiteur
De webshop was een eerste stap, bedoeld 
om te onderzoeken of  er voldoende be-
langstelling is voor het concept. ‘Mijn doel 
is het openen van een winkel, liefst met 
lunchroom en traiteur, zodat meer mensen 
kunnen ontdekken hoe lekker veganistisch 
eten is. Om dat te realiseren wil ik aan het 
eind van het jaar een crowdfundingsactie 
starten.’ (TA)   ■

in Tolsteeg en Hoograven

het moederbord vervangen moet worden 
‘pruts’ ik door tot op componentenniveau’. 

Plak kaas
Sohilaits vaak geestige Captain Mac-
Facebookpagina bevat diverse foto’s van 
stoffige, roestige en anderszins tamelijk 
kapotte laptops, computers etc., die hij 
toch opgekalefaterd heeft. Het vreemd-
ste wat hij heeft aangetroffen in een ap-
paraat was een plak kaas in een dvd-lade.   
 
De naam Captain Mac is natuurlijk lekker 
catchy en doet denken aan hamburgers, Ka-
pitein Iglo of  een stripsuperheld. Daar speelt 
de Captain ook mee op Facebook. Bijvoor-
beeld onder een foto van zijn met bedrijfs-
reclame beletterde bolide: ‘Is it a bird? Is it a 
plane? No, it’s Captain Mac’.
 
We vs Death 
Thomas schroeft al sinds zijn jeugd com-
puters open, maar hij doet ook aan muziek. 
Sinds zijn tiende is hij gitarist en hij volgde 
de opleiding Muziek en Technologie aan 
de HKU. Hij is lid van de instrumentale 
postrock- c.q. experimentele rockband We 
vs Death, die in half  Europa en Canada, 

Rusland en Japan heeft opgetreden en daar 
ook fans heeft.  
 
In 2016 heeft Sohilait samen met Matthijs 
Thomassen, jeugdvriend uit zijn geboor-
tedorp en medestudent aan de HKU, een 
muziekstudio en oefenruimte gekocht van 
We vs Death-collega Wouter Kors. Ze heb-
ben deze omgedoopt in ‘Studio Arkansas’, 
naar de ligging aan de Arkansasdreef  in 
Overvecht. (HvD)   ■
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Vol ambitie op de Brede School Academie

Op de Verlengde Hoogravenseweg, in 
het voormalig UCK-gebouw, komen 
elke week leerlingen van groep 6, 7 en 
8 na school samen op de Brede School 
Academie (BSA) om nog meer te le-
ren dan zij op de basisschool al doen. 
Sinds dit schooljaar een keer per week 
van 15.00 tot 18.00 uur. 

Deze leerlingen hebben de leerpotentie om 
naar havo of  vwo te kunnen doorstromen, 
maar worden gehinderd door hun taalbe-

heersing. Zij zitten in principe op een van de 
vijf  basisscholen in Utrecht-Zuid. De BSA 
telt meerdere locaties door heel Utrecht.

Sommigen dromen al over de universiteit
Om het talent van deze kinderen naar bo-
ven te laten komen, biedt de BSA een inten-
sief  naschools programma waarin vrij lezen, 
begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding 
en kennis van de wereld centraal staan. Er 
wordt hard gewerkt in een ‘academische 
sfeer’. Ineke Struijk, lerares BSA: ‘Het is fijn 
werken met deze leerlingen. Ze zijn gemoti-
veerd, ambitieus en willen graag leren. Som-
migen dromen al over de universiteit. Onze 

Meedenken met de buurt
Eind september kregen alle inwoners van de wijk Zuid een kaart in de brieven-
bus met de vraag: “Over welke zaken wilt u meedenken?”. Het is een uitnodiging 
van de Wijkraad Utrecht-Zuid om deel te nemen aan een enquête over burger-
participatie in onze wijk. 

Op de BSA kunnen kinderen veel bijleren. (Foto: EB)

benadering is positief  en de lat ligt hoog; we 
verwachten veel van ze. De kinderen hebben 
talent en daar spreken wij ze op aan. Taal is 
een middel, niet het doel. De meeste kinde-
ren die bij ons komen stijgen op woorden-
schat en op begrijpend lezen drie niveaus.’

Lessen
In de les is te zien hoe dat in zijn werk gaat. 
Op de BSA wordt nu in blokken van zes 
weken gewerkt. Deze eerste zes weken na 
de zomervakantie was het thema medische 
zorg. Het hele lokaal hangt er vol mee. Grote 
vellen papier met moeilijke woorden en de 
betekenis hiervan, zoals: chronisch, modaal, 
op recept en obesitas. Een muurkrant met 
krantenknipsels over de zorg. Op een ander 
blad is de vicieuze cirkel van angst te zien. 
De kinderen lezen deze les een tekst over 
geestesziekten. Ze praten er met elkaar over 
en doen er onderzoek naar. Verder is er een 
samenwerking met het Universitair Medisch 
Centrum en mogen kinderen een vraag stel-
len aan professor Harold van Rijen, hartchi-
rurg. 

Leerlingen
Lina: ‘Ik vind het hier heel leuk en leerzaam. 
Op school merk ik echt dat het beter gaat.’ 
Aya: ‘Mijn woordenschat is echt veel beter. 
Ik vind het leuk om mijn vrije tijd goed te be-
nutten. Zo kan ik mijzelf  beter ontwikkelen.’ 
Mohammed: ‘Het is leuk. Ik ga er altijd met 
plezier heen. We doen veel spelletjes om de 
woorden beter te onthouden. (EB)

Iedere wijk in Utrecht heeft een wijkraad. De 
wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan 
aan het college van Burgemeester en Wet-
houders die wordt gevormd door bewoners 
en ondernemers van de wijk. Zij kunnen 
gevraagd en ongevraagd advies geven over 
uiteenlopende zaken.

Missen
De wijkraad wil er met deze enquête achter 
komen welke onderwerpen in Utrecht-Zuid 

actueel zijn, om ze op te pakken. Voorzit-
ter Jorit Fast: ‘Ik geloof  dat er verschillende 
thema’s in de wijk leven die wij  niet te pak-
ken kunnen krijgen. We doen ons best, maar 
soms missen we wel dingen’. 
Vorig jaar heeft de gemeenteraad een mo-
tie aangenomen die de gemeente opdraagt 
te onderzoeken hoe burgerparticipatie ver-
beterd kan worden. Wijkraad Utrecht-Zuid 
heeft nu de handschoen opgepakt om deze 
enquête uit te zetten.

Presentatie
De enquête stond tot 8 oktober open. Het 
onderzoeksbureau I&O research gaat nu alle 
ingevulde gegevens analyseren. De wijkraad 
houdt in november een avond waarop de 
resultaten gepresenteerd worden. De leden 
van de wijkraad (die nog versterking zoeken) 
gaan de thema’s dan verder verdelen en on-
der de aandacht brengen. (HO)

(Foto: NvdB)
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BSO Hangmat: sportieve 
buitenschoolse opvang

Hoograven heeft er een plek voor 
buitenschoolse opvang bij. Begin 
oktober startte KMN Kind & Co 
de locatie BSO Hangmat. Deze is 
gevestigd in Sportcafé Tropical aan de 
Verlengde Hoogravenseweg 203. De 
opvang is er speciaal voor kinderen van 
8 tot 12 jaar. Net als BSO Schateiland 
werkt BSO Hangmat samen met de 
basisscholen in Hoograven-Zuid: De 
Hoge Raven, de Da Costaschool en de 
Ariënsschool.

Hoewel de naam Hangmat anders doet ver-
moeden, heeft de bso een sportieve sfeer. 
De kinderen mogen er meedenken over de 
activiteiten. De enthousiaste pedagogisch 
medewerkers Danny en Zemzem runnen de 
locatie samen. Danny: ‘BSO Hangmat heeft 
een mooie buiten- en binnenlocatie. Buiten 
hebben de kinderen alle ruimte om lekker 
te sporten. Er is een voetbal-/basketbalveld, 
een jeu-de-boulesbaan en veel groen te vin-
den. Binnen kunnen kinderen lekker ont-
spannen in het sportcafé. De inrichting doet 
jungleachtig aan.’

Samen met BSO Schateiland
De locatie is geopend op maandag, dins-
dag en donderdag. Maurien van Mechelen, 
manager bij KMN Kind & Co: ‘Op woens-
dag en vrijdag zullen de kinderen van BSO 
Hangmat samengaan met BSO Schateiland 
en opgevangen worden binnen de Brede 

School. Natuurlijk blijft het sportpark aan de 
Verlengde Hoogravenseweg dan toeganke-
lijk en kunnen de activiteiten ook daar geor-
ganiseerd worden.’

Grote belangstelling 
BSO Hangmat zit door de vele aanmelding-
en al bijna vol. Maurien: ‘We hebben nog een 
paar plekjes beschikbaar, maar zijn erg ver-
rast door de grote belangstelling die kinderen 
en ouders getoond hebben. Er staan zelfs al 
kinderen van 7 op de wachtlijst die als ze 8 
worden graag naar BSO Hangmat komen. 
Mochten kinderen en ouders interesse heb-
ben, kunnen zij uiteraard altijd contact op-
nemen.’

Sportieve plek
Pedagogisch medewerker Danny: ‘Wij wil-
len deze bso als thuis laten voelen voor de 
kinderen.
Zemzem en ik hebben er heel veel zin in om 
de kinderen hier een veilige, mooie en spor-
tieve plek te geven. We gaan ervoor!’ (LE)

HEE BUUR
De supervrijwilliger
Ergens vind ik het belangrijk om orga-
nisaties waar ik actief  ben ook te hel-
pen. Dus ben ik naast redacteur van de 
wijkkrant ook bestuurslid van HKC (de 
korfbalclub helemaal in het zuiden van 
Hoograven). Toen ik daar beloofde een 
stuk over HKC te schrijven voor een 
actie kwam de clubarchivaris met twee 
jubileumboekjes aanzetten. En die heb 
ik vervolgens in één avond uitgelezen. 
Wat me echter opviel is hoe weinig 
mensen die daarin genoemd werden ik 
eigenlijk nog ken. De meeste van de be-
stuursleden bijvoorbeeld zijn inmiddels 
vertrokken. 

Maar er is een categorie van mensen 
die ik wel ken: de vrijwilligers die al ja-
renlang voor de club de zaken behar-
tigen. Zo waren de materiaalman die 
zelfs in het ziekenhuis nog aangeeft dat 
hij weer beter moet zijn voordat het 
seizoen weer begint, en het aanspreek-
punt voor alle zaken die met de jeugd 
te maken hebben, 15 jaar geleden al 
actief  en ze zijn dat nu nog. Ze zullen 
dat waarschijnlijk nog steeds zijn, lang 
nadat ik zelf  afscheid heb genomen als 
bestuurslid. 

En dat zie je vaker in de wijk. Wijkver-
eniging Hoogravens Belang bleef  jaren-
lang bestaan doordat een kleine groep 
vrijwilligers door bleef  zetten en op de 
kinderboerderij Nieuw Rotsoord zie je 
ook steeds dezelfde mensen bezig. Aan 
de andere kant ging VV Hoograven 
juist ten onder aan een tekort aan kader 
toen de oud-voorzitter ziek werd.

Als bestuurder van de stad, bewoner 
van de wijk, of  bestuurder van een 
vereniging ben je steeds vaker voor 
het uitvoeren van je ideeën afhankelijk 
van die paar mensen die vrijwillig hun 
handen uit hun mouwen steken. Die je 
daarvoor dan ook niet voldoende kan 
bedanken.

Wybren de Jong

Danny en Zemzem laten kinderen sporten. (Foto: MS)

Historie
Voor de laatste Aanzet van dit jaar is 
de redactie op zoek naar ‘historische’ 
input vanuit de wijk. Hoe beleven be-
woners hun wijk door de jaren heen en 
wat waren de hoogtepunten? Bijdragen 
kunnen tot en met 25 november wor-
den verstuurd aan redactieaanzet@ya-
hoo.com.
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Footy wil er ook voor de wijk zijn

Eind vorig jaar werd duidelijk dat VV 
Hoograven ging stoppen. Na het ver-
trek van voorzitter Paul Verweel lukte 
het zijn opvolger niet om de club in 
rustig vaarwater te krijgen. Vervolgens 
stond de accommodatie leeg totdat 
begin september de nieuwe huurder 
Footy zijn deuren opende. 

Footy verzorgt voetbalcompetities op kleine 
velden, waarbij vriendengroepen kunnen 
voetballen zonder dat ze lid van een KNVB-
club hoeven te worden of  andere verplich-
tingen hebben. Terwijl er wel gewoon een 
officiële KNVB-scheidsrechter de wedstrijd 
leidt.

Velden vullen
Mart Nijland, oprichter van Footy, was in 
Engeland in aanraking gekomen met het 
voetbal met kleinere teams op kleinere vel-
den en realiseerde dat daar ook in Nederland 
vraag naar was. Hij begon eerst in Amster-
dam, maar later ook in Utrecht, bij voetbal-
verenigingen die op een avond hun velden 
niet gevuld hadden. Daar hield hij voetbal-
competities van 15 weken. Dat was niet vol-
doende. Harm Vendelman, manager van de 
Footy accommodaties: ‘Voetbalvereniging 
Vechtzoom, waar wij in Utrecht zaten, had 

zelf  de velden weer nodig. Toen hebben we 
de gemeente gevraagd of  zij ruimte hadden. 
Zij stelden deze accommodatie beschikbaar. 
Dit kunnen we nu voor twee jaar huren’. 

Aanpoten
Footy maakt nu op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdagavond gebruik van 
het sportveld. Gemiddeld zijn nu elke avond 
ongeveer 100 mensen op het veld. Overdag 
en in het weekeinde is het veld nu leeg. Met 
de gemeente is afgesproken dat in die tijd de 
velden open moeten zijn, zodat iedereen er 
gebruik van kan maken. De eerste prioriteit 
was om het complex gebruiksklaar te maken 
‘Aan een bedrijf  worden andere eisen gesteld 

dan aan een vereniging. Dat vroeg aanpassin-
gen. Daarnaast was aan het pand te zien dat 
de laatste tijd nog weinig aandacht was voor 
het onderhoud van de kantine. We hebben 
echt moeten aanpoten om op tijd te kunnen 
starten’.
Nu wil Harm Vendelman de wijk in gaan. 
‘Gewoon ouderwets flyeren en eventueel een 
enquête houden om te kijken wat er in de 
wijk leeft. En daarop met ons aanbod aan-
sluiten, al was het door een eigen voetbalver-
eniging voor de jeugd te beginnen. Eigenlijk 
zou ik graag in gesprek gaan met eenieder die 
een sportief  idee heeft voor de wijk.’ (WdJ)

Footy organiseert voetbalcompetities zonder verplichtingen. (Foto’s: NvdB)
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WIJKBUREAU ZUID
De informatie op deze pagina wordt u aangeboden door Wijkbureau Zuid.

Wijkbureau Zuid

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

Werk aan bermen ‘t Goylaan

Besparen met de gratis 
Energiebox

De afgelopen maanden hebben al veel be-
woners in Hoograven meegedaan aan het 
project Energiebox. Dit is een initiatief  van 
de Gemeente Utrecht en de Utrechtse wo-
ningcorporaties, bedoeld om huurders te 
helpen hun energielasten te verlagen. 

Alle huurders in Utrecht komen in aan-
merking voor een gratis energieadvies. Dit 
houdt in dat er een energieadviseur langs 
komt om te kijken naar het energieverbruik 
in de woning. De bewoner krijgt tips over 
wat hij zelf  kan doen om energie te bespa-
ren. Daarbij ontvangt hij een Energiebox 
(t.w.v. €50,-), een doos met energiebespa-
rende artikelen waarmee hij meteen aan de 
slag kan. 

Bewoners in de Wijnesteinlaan en aan de 
Hooft Graaflandstraat hebben al meege-
daan met het project en kunnen nu gemid-
deld € 185,- per jaar besparen op hun ener-
giekosten. 

Wilt u ook meedoen? Meld u aan via ener-
giebox.org of  bel op werkdagen tussen 
9.00 uur en 13.00 uur naar 030-302 15 71.

De bermen van de ’t Goylaan ston-
den er de afgelopen maanden niet 
bij zoals bewoners en gemeente 
willen. Daar gaan we dus wat aan 
doen. Inmiddels is de aannemer 
begonnen met de werkzaamhe-
den. In totaal neemt het werk zo’n 
vijf  à zes weken in beslag, dit is zo-
als altijd afhankelijk van het weer.
 
Wat doet de aannemer deze vijf  tot zes we-
ken? In het kort: eerst zijn de plantjes weg 

gehaald, goede plantjes zijn apart gehouden 
voor hergebruik. Vervolgens is een boven-
laag van zo’n vijf  centimeter afgegraven. 
Daarvoor in de plaats wordt een laag com-
post met voedingsstoffen gestort. Deze 
compost wordt zo’n 80 centimeter diep 
gespit en vermengd met de onderliggende 
grond. Tot slot poot de aannemer (nieuwe) 
planten en bollen en zaait hij gras in. Dit al-
les leidt hopelijk tot mooie bermen volgend 
jaar.
 
Om de aannemer veilig te laten werken, 
vragen we u rustig te rijden de komende 
periode.

Spreekuur Wijkwethouder

Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft op woens-
dag 8 november en woensdag 13 december 2017 van 
19.30 tot 20.30 uur haar spreekuur voor bewoners in 
het wijkbureau aan de ’t Goylaan 75. Kijk op www.
utrecht.nl/zuid voor alle data. U bent van harte wel-
kom op dit wijkspreekuur met vragen en ideeën over 
de wijk Zuid. U kunt zich hiervoor aanmelden, dat 
is altijd prettig, maar niet verplicht. Wilt u zich aan-
melden? Dat kan via telefoonnummer 14 030 of  per 
e-mail: zuid@utrecht.nl. Als u zich niet aanmeldt, 
houdt u dan rekening met enige wachttijd.


