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GEZONDHEIDSPLEIN IN HET HART 
VAN DE WIJK
tekst: Ron Brouwer fotografie: Elizabeth Wattimena

Het nieuwe pand ligt pal naast het 
Wooncentrum Nieuw Plettenburgh, 
dat volgend jaar 25 jaar bestaat. 
De zorgpartners presenteren zich 
voortaan als Huisartsen respectievelijk 
Fysiotherapeuten en Apotheek “Nieuw 
Plettenburgh”.

LANG TRAJECT 
Lydia Ketting-Stroet, al 25 jaar 
werkzaam binnen de maatschap 
Huisartsenpraktijk Detmoldstraat, 
schetst het lange traject dat aan de 
opening voorafging. 

“De huisartsenpraktijk Detmoldstraat 
bestaat al meer dan 46 jaar. 
Met minimaal 5 huisartsen, 
praktijkassistentes, artsen in opleiding 
werd het geleidelijk aan steeds 
voller. In de wijk was een tweede 
huisartsenpraktijk gevestigd en 

daarnaast twee apotheken en een 
fysiotherapiepraktijk. Al jaren bestond 
de wens om de krachten te bundelen. 
Toen de flats aan de Rijnhuizenlaan en 
de Oud Wulvenlaan tegen de vlakte 
gingen, leek die wens realiteit te 
kunnen worden. Met woningcorporatie 
Portaal en thuiszorgorganisatie Careyn 
werden plannen gemaakt, maar toen 
de financiële wereld veranderde, trok 
Portaal zich terug. Tegelijkertijd kreeg 
de huisartsenzorg een uitgebreidere 
rol, waar praktijkondersteuners 
een belangrijke functie in hebben. 
Hierdoor bleef de behoefte 
aan meer ruimte bestaan. Toen 
Gezondheidscentrum Hoograven, de 
andere huisartsenpraktijk in de wijk, 
zich eveneens terugtrok, verrichtten 
de drie resterende partijen een nieuw 
haalbaarheidsonderzoek en zo werd de 
gloednieuwe vestiging een feit.” 

HART VAN DE WIJK
Dat het pand in het hart van de wijk 
ligt is volgens Lydia Ketting van 
onschatbare waarde: “Een breed scala 
aan medische diensten, is nu voor 
alle bewoners van jong tot oud goed 
bereikbaar. Door de korte afstand 
tussen de zorgverleners ontstaan per 
definitie korte communicatielijnen 
en maakt dit doelmatige ketenzorg 
mogelijk. Of het nu verloskundige zorg 
is, de podotherapeut, logopedist of 
psycholoog: vrijwel elke vorm van zorg 
wordt geboden. Daarnaast streven we 
ernaar om in ons centrum met allerlei 
specialisten samen te werken om de 
kwaliteit van de zorg te vergroten.” 

Al met al ontstaat door de vestiging 
van het Gezondheidscentrum 
Nieuw Plettenburgh een nieuw 
sociaal centrum midden in de wijk, 
waar mensen van alle leeftijden en 
achtergronden elkaar laagdrempelig 
kunnen ontmoeten. “Wat is het dan 
mooi om naast een woonzorgcentrum 
èn een basisschool te zitten”, besluit 
Lydia Ketting. 

Huisarts Lydia Ketting-Stroet

Op 1 november heeft het Gezondheidscentrum Nieuw Plettenburgh 
aan de Rijnhuizenlaan 10 zijn deuren geopend. Het nieuwe pand 
biedt vanaf die datum onderdak aan zorgpartners Maatschap 
Huisartsenpraktijk Detmoldstraat, Fysiotherapie Haalboom & Van 
der Kleij en de Hoogravense Apotheken. 
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Er is veel aandacht voor veiligheid in de wijk Hoograven. De politie 
en gemeente wil bewoners graag goed voorlichten en wijzen 
op verdachte situaties. In december (datum wordt nog bekend 
gemaakt) loopt er een boef door de wijk. Doe mee en houd de dief!  

LEUK SPEL 
'Boef in de wijk' is een innovatief en 
interactief spel, georganiseerd door 
politie en gemeente. Het spel laat ons 
op een leuke manier kennismaken met 
verdachte situaties. Dan kijken we met 
andere ogen naar onze eigen woon- en 
werkomgeving in het mooie Hoograven.
 

 In december loopt 
er een boef door 
de wijk. Doe mee 
en houd de dief!  

HOE DAN?
Tijdens de spelavond is er een 'boef' 
actief aanwezig in de wijk. In vier rondes 
krijgen deelnemers via social media 
aanwijzingen over de verblijfplaats 
van de boef. Aan de hand van deze 
aanwijzingen kunnen zij actief op zoek 
gaan. Degene die de boef als eerste 
heeft gevonden, wint het spel. Kinderen 
mogen natuurlijk ook meedoen! Onder 
de 14 met begeleiding.  

Dus als je mee wilt doen... houd het 
prikbord Hoograven op Facebook in de 
gaten, of volg het via de app Nextdoor. 

BOEF IN DE WIJK!: 
SPELAVOND VOOR 
BUURTBEWONERS
tekst: Aefke ten Hagen

Poster van Boef in de wijk!

Kort nieuws

MARCUSKERK VERKOCHT,  
VILLA VREDE BLIJFT
De Marcuskerk aan de 
Wijnesteinlaan is verkocht aan 
de evangelische Motion Church 
Utrecht. Het kerkgenootschap 
kreeg 2 november de sleutel en 
neemt in februari haar definitieve 
intrek in het pand. Huurder Villa 
Vrede, ontmoetingsplek voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft 
al te horen gekregen dat Motion 
het huurcontract wil voortzetten. Op 
hun huidige locatie aan de Kromme 
Nieuwegracht heeft Motion twee 
diensten per zondag.

TOLSTEEGKOOR ZOEKT SOPRANEN
Na een onderbreking wegens  
ziekte is het Tolsteegkoor weer 
begonnen. Onder leiding van  
dirigent Joop den Hartog repeteert 
het koor elke maandagavond om 
19.30 uur in de Vredenburgzaal van 
De Saffier. Helaas is door ouderdom 
een aantal mensen weggevallen,  
en is het koor nu dringend op  
zoek naar sopranen. Meer informatie: 
joop.denhartog@hotmail.com

HOOGRAVEN VAN HET GAS
Utrecht wil in 2030 aardgasvrij 
zijn en dat is al over 12 jaar. Ook in 
Hoograven vragen veel bewoners 
zich af wat de alternatieven zijn en 
hoe hun huis dan verwarmd wordt. 
En ook of ze mee gaan beslissen 
over het alternatief dat er voor hun 
wijk of buurt gekozen wordt. Daarom 
houdt de initiatiefgroep Hoograven 
Duurzaam op 28 november om 
19.15 uur een informatieavond 
in kringloopwinkel De Arm 
(Verlengde Hoogravenseweg 69). 
De gemeente legt ook uit hoe zij 
dit plan aan het maken zijn. Ook 
hoort u welke alternatieven er 
globaal gekozen kunnen worden 
en welke maatregelen u zonder 
spijt zelf al kunt nemen. Op www.
hoogravenduurzaam.nl vindt u meer 
informatie over de avond.
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Muziek in alle stijlen, een handafdruk in gips, opzwepende 
dj’s, persoonlijk bieradvies en nog veel meer. Op zaterdag 
15 september presenteerde het nieuwe, hippe Rotsoord zich  
aan het publiek via een heus festival: Expeditie Rotsoord. 

Het kan niemand in de wijk zijn ontgaan: 
op het ooit zo troosteloze Rotsoord 
gebeurt ineens van alles. Horeca in 
alle soorten en maten, een wijn- en 
whiskyhandel, beeldende kunst, meer 
muziekpodia. Restaurant LE:EN en 
poppodium De Helling nodigden hun 
ondernemende “buren” uit om een 
veelzijdig programma op te zetten, 
daarmee aanhakend bij het Uitfeest 
(opening van het Utrechts culturele 
seizoen).

ZAGEN, GIPS EN BIER
Het heerlijke weer zorgde voor een 
flinke toeloop op het gratis toegankelijke 
festival. Het aanbod was zeer divers. Je 
kon binnenlopen op de “Zaagdag” van 
Stichting Tafelboom, waar stammen 
van gerooide Utrechtse bomen werden 
verzaagd tot planken (die uiteindelijk 
tot meubels worden verwerkt). In de 
oude Pastoefabriek, één van de locaties 

van HKU (Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht), mocht je een gipsafdruk van 
een vinger of hand laten maken.

Kinderen én volwassenen konden 
terecht bij kinderboerderij Nieuw 
Rotsoord, met zowel een poppenspeler 
als een jazzband. Taplokaal Gist 
verzorgde de “beersonality”: welk bier 
past het best bij je persoonlijkheid en… 
hoe smaakt die?

INTIEM, ROCK EN DJ'S
Het muziekaanbod op Expeditie 
Rotsoord was groot. Voor kleinschalige 
en intieme optredens was plaats bij 
Flexwerkplek DAAR en wijnhandel 
Kwestie Van Smaak. Café Klein Berlijn 
mocht voor deze keer iets meer 
“lawaai” maken dan anders. Maar de 
zeer diverse acts (van rock tot dance) 
hielden het volume in het kleine café 
binnen de perken.

EXPEDITIE ROTSOORD: GESLAAGD 
FESTIVAL OP CULTURELE HOTSPOT
tekst: Timo Agema fotografie: Marleen Schlichting & Elizabeth Wattimena 
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Voor het steviger werk moest je zijn 
bij De Helling en LE:EN. De Helling 
opende zijn nieuwe, kleine podium in 
de hal, waar tot voor kort de rookruimte 
was, met een veelzijdig programma. 
Restaurant LE:EN had een deel van de 
zaak ontruimd voor een flink podium, 
waar een paar volwassen rockconcerten 
werden gegeven. Tenslotte zorgden dj’s 

dat er tot na middernacht gedanst kon 
worden.

SMOEL
Joost Hengeveld organiseert 
evenementen in restaurant LE:EN en is 
één van de drijvende krachten achter 
Expeditie Rotsoord. Hoe kijkt hij terug 
op de eerste editie van het festival?

“Ik ben zeer tevreden. Alle 
deelnemende ondernemers zijn 
enthousiast. Het “pop-up atelier” van 
de HKU zorgde voor een echte festival-
aanblik en de concerten zijn goed 
bezocht.” Voor herhaling vatbaar dus? 
“Zeker, dit smaakt naar meer. We willen 
Rotsoord het smoel geven dat het 
verdient!”
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Wijkfoto

Happening Hoograven: een gezellige plek om 
wijkbewoners te ontmoeten. Ook dit jaar was er 
livemuziek, een rommelmarkt vol snuisterijen en een 
indrukwekkende bungee-trampoline voor de kinderen.

tekst en fotografie: Marleen Schlichting

Hoograven
Happening
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Hoograven
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WIJKDEBATTEN: WIJKRAAD UTRECHT 
ZUID WIL WETEN WAT ER ECHT 
SPEELT IN HOOGRAVEN 
tekst: Wybren de Jong fotografie: Marit Overbeek 

Elk jaar mag de wijkraad Zuid 
een wijkraadpleging houden om 
zo te onderzoeken wat er speelt 
in de wijk. Vorig jaar onderzocht 
de raad met een enquête welke 
problemen de wijk ervoer. 
Dit jaar wilde zij de diepte in 
door middel van wijkdebatten. 
Daarin wil zij antwoord vinden 
op de vragen wat de bewoners 
als probleem zien en welke 
oplossing zij daarvoor zelf zien. 

MET DE WIJKRAADPLEGING  
DE DIEPTE IN
De Wijkraad is 15 jaar geleden 
opgericht om het college gevraagd en 
ongevraagd advies te geven over wat 
er speelt in de wijk. Om daar een beter 
beeld bij te krijgen krijgt zij jaarlijks geld 
om een wijkraadpleging te houden over 
iets wat speelt in de wijk. Fidel Vernooy, 
namens de wijkraad verantwoordelijk 
voor de wijkraadpleging vertelt: “Vorig 
jaar hebben we een kwantitatieve 
enquête gehouden. Maar dan krijg je 
een globaal beeld wat er speelt in de 
wijk. Dit jaar wilden we de diepte in. En 
het wijkdebat lijkt ons daar het goede 
middel voor.”

Het onderzoeksbureau Regioplan 
begeleidt de wijkraad hierbij. Zij 
gebruikt de Primo Forum methode, 
waarbij eerst in groepen van maximaal 
30 mensen gesproken wordt over 
de problemen die men ervaart. Deze 
worden vervolgens geprioriteerd 
en dan gaat men gezamenlijk op 
zoek naar oplossingen voor deze 
problemen. “Door ook te vragen naar 
de oplossingen voorkom je dat men in 
de problemen blijft hangen. Daarnaast 
wordt meestal vergeten om bewoners 
te vragen naar oplossingen, terwijl juist 

daaruit soms hele mooie praktische 
ideeën komen”, geeft Fidel aan.

“Vorig jaar 
hebben we een 
kwantitatieve 

enquête gehouden. 
Dit jaar wilden we 

de diepte in.”

VAN WIJKDEBAT NAAR ADVIES
In alle vier de deelwijken (Oud 
Hoograven, Tolsteeg en Rotsoord, 
Nieuw Hoograven Noord en -Zuid 
worden in oktober en begin november 
wijkdebatten gehouden (de laatste 
op 7 november). Voor de laatste 
kan men zich nog aanmelden via 
wijkdebatutrechtzuid@gmail.com. Aan 
de hand van de uitkomsten wordt een 
rapport gemaakt dat aan het college 
ter advies wordt aangeboden. “En dan 
zullen wij het volgen. En als het college 
er onvoldoende mee doet, zullen 
we niet aarzelen de ook aanwezige 
raadsleden hierover te informeren”.

Wijkdebat in volle gang
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Hee buurVOGELS VAN NIEUW 
ROTSOORD HEBBEN 
NIEUW ONDERKOMEN
tekst: Hanneke de Reus fotografie: Eva Jacobs 

Het is gelukt: kinderboerderij Nieuw Rotsoord beschikt over 
nieuwe volières, waar de parkieten weer vrolijk kwetteren en de 
kanaries veel noten op hun zang hebben. Dit laatste overigens 
letterlijk. 

HOUTROT 
Het was hard nodig om de houten 
vogelverblijven te vervangen door 
vochtbestendige aluminium hokken. 
In de afgelopen winters, toen er 
vogelgriep heerste, moesten de 
volières van de overheid met zeil 
worden afgedekt, zodat er geen 
besmetting door overvliegende 
trekvogels mogelijk zou zijn. Het goede 
nieuws: de vogels van Nieuw Rotsoord 
bleven gezond. Het slechte nieuws: het 
hout van de volières begon als gevolg 
van het opgehoopte vocht onder het 
afdekzeil te rotten. 

CROWDFUNDING 
Angelique Jacobs (beheerder): 
“Hoogste tijd voor actie. Omdat de 
aluminium volières 3500 euro zouden 
kosten, startte Nieuw Rotsoord een 
crowdfundingsactie om in eerste 
instantie minimaal 2500 euro bijeen 
te brengen. Een enorm bedrag, 
maar dankzij de gulle giften van 
buurtbewoners, hun familie en 
kennissen is het in relatief korte tijd 
binnengekomen. Daarvoor heel, heel 
veel dank! Het toont maar weer eens 

aan hoe betrokken de wijkbewoners zijn 
bij Nieuw Rotsoord.” 

GEEN MAKKELIJKE KLUS
Het bedrag van de crowdfunding kon 
worden aangevuld met de collecte 
Oranje Fonds uit 2017. Bovendien 
doneerde verzekeraar a.s.r. duizend 
euro voor het project en werkte het 
personeel van a.s.r. zich een dag lang 
in het zweet om de nieuwe volières 
zo snel mogelijk op te bouwen. Geen 
makkelijke klus, bleek al gauw, maar na 
enkele dagen konden de vogels dan 
toch hun nieuwe woning betrekken. 
Zij zijn blij met hun nieuwe volières en 
kinderboerderij Nieuw Rotsoord is trots 
als een pauw dat het mag rekenen op 
zo veel steun vanuit de omliggende 
wijken. 

En nog steeds zoekt Nieuw Rotsoord 
vrijwilligers! Heb je belangstelling? Zie: 
nieuwrotsoord.nl of bel 030-2541662.

NIEUWE BUREN
“Je weet nooit wie je er voor 
terugkrijgt.” Regelmatig is me dat 
met een veelbetekenende blik 
toevertrouwd als ik de afgelopen 
weken aan iemand liet weten dat 
mijn buren na twaalf jaar definitief 
gingen verhuizen. Wat zouden 
ze dan bedoelen? Ruziezoekers? 
Tuinbevuilers? Mensen met een 
onstuimige liefde voor nachtelijke 
trompetsessies? Het blijft meestal in 
het midden.

Bij sommige mensen weet ik precies 
wat ze bedoelen. Want voor je het 
weet heb je van die moslims naast je, 
met gewaden, rare muziek, een hele 
troep kinderen en rare etensluchtjes. 
Moet je niet willen natuurlijk, weet 
iedereen. Komt alleen maar ellende 
van. Ze zeggen het niet, maar door 
eerdere gesprekken over politiek 
is die ene zin geladen met allerlei 
vooroordelen.

En dan denk ik aan mijn vertrokken 
buren. Moslims, uit Soedan, vier 
kinderen. Zij gesluierd, compleet 
met nikab, hij geeft vanwege zijn 
geloof geen hand aan een vrouw. 
Ik ga ze ontzettend missen. De 
afgelopen jaren hadden we hartelijke 
contacten, werden er borden 
vol heerlijk eten uitgewisseld en 
zagen we de kinderen uitgroeien 
tot bijna-volwassenen. Ze waren 
er voor ons toen wij het moeilijk 
hadden, waar anderen het lieten 
afweten. Natuurlijk waren er 
cultuurverschillen, en we liepen de 
deur niet bij elkaar plat, maar betere 
buren had ik nooit.

Nu vertrekken ze naar een 
ander land en moeten wij maar 
weer afwachten wie we er voor 
terugkrijgen. De eerste langzaam 
voorbij fietsende mensen zijn 
al gesignaleerd. We wachten in 
spanning af.

Martijn van Es

Angelique Jacobs, de trotse beheerder van Nieuw Rotsoord
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Colofon

OVER AANZET
Aanzet is een inhoudelijk 
onafhankelijke wijkkrant voor en door 
bewoners van Hoograven, Tolsteeg, 
Rotsoord en Bokkenbuurt. Aanzet 
is een uitgave van de Stichting 
Wijkkrant Aanzet en verschijnt 
vijfmaal per jaar.

NIEUWS OF ACTIVITEITEN MELDEN?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.
com, twitter naar @wijkkrantaanzet 
of schrijf naar Redactie Aanzet, p/a 
Hooft Graaflandstraat 18, 3525 VV 
Utrecht. www.aanzetnet.nl

REDACTIE
Timo Agema, Nadine van den Berg 
(fotografie), Ron Brouwer, Henk van 
Diepen, Loulou Edelman, Martijn 
van Es, Aefke ten Hagen, Wybren 
de Jong, Wendy Lambers, Hanneke 
de Reus, Marleen Schlichting 
(fotografie), Lise Timmers en 
Elizabeth Wattimena (fotografie)

MET MEDEWERKING VAN
Jan Cor Jacobs, Marit Overbeek,  
Ad de Regt, Mariska Vollering en 
Eveline de Vries

VORMGEVING
Anita Lensink, Elizabeth Wattimena
Concept: Rotterdam Vormgeving, 
www.rotterdam-vormgeving.nl

DRUK
Drukzo, Rotterdam

OPLAGE
7.500 exemplaren

VOLGENDE DEADLINE
10 december 2018

DE VOLGENDE AANZET
Verschijnt eind december 2018

Met steun van het Initiatievenfonds

Nynke op reis met haar gezin.

YOURTRAVEL NYNKE 
GEEFT REISADVIEZEN 
AAN GEZINNEN
tekst: Loulou Edelman fotografie: Elizabeth Wattimena en archief Nynke Oosterman

Nynke Oosterman en haar 
man zijn gek op reizen. Toen 
er kinderen kwamen, wilden 
ze hun hobby niet vaarwel 
zeggen. Nynke wil graag andere 
gezinnen inspireren ook te 
blijven reizen. Op 1 oktober 
startte ze als zelfstandig 
reisadviseur. 

Nynke woont in Hoograven-Zuid 
en heeft twee kinderen: Fynn (5 jaar 
oud) en Robyn (1 jaar). Nynke: “Toen ik 
zwanger was van de oudste, zeiden 
mensen: ‘Het reizen houdt nu op hè; nu 
kan het niet meer.’ Later begon het toch 
weer te kriebelen en besloten we: we 
gáán gewoon. We hebben met Fynn al 
eens een halfjaar gereisd en we hebben 
met z'n vieren net drie maanden door 
Europa getoerd. En nu eenmaal terug 
start ik voor mezelf als reisadviseur met 
de specialisatie reizen met kinderen.”

VACCINATIES EN AUTOSTOELTJES
Tien jaar werkte Nynke bij 
reisorganisatie Riksja in Leiden. Toen 
ze zelf moeder werd, specialiseerde ze 
zich daar in reizen met kinderen. Haar 
nieuwe onderneming heet YourTravel 
Nynke. “Door prijsafspraken met 
organisaties kost een reis niets meer 
dan wanneer je 'm zelf boekt. Het 
reisadvies is onderdeel van de service.” 
Nynke denkt mee over praktische 
zaken als vaccinaties en autostoeltjes 
in een huurauto. Daarnaast boekt zij de 
reis voor de klanten en belt ze achteraf 
om te vragen hoe het is geweest.  
Ze spreekt af bij de klanten thuis.  
Dat kan ook in de avonduren of in het 
weekend.

REISTEMPO AANPASSEN
Welke landen kan Nynke aanbevelen? 
“Er zijn zoveel mooie plekken. 
Slovenië vonden we prachtig: wel de 
ruige natuur, maar het land is goed 
georganiseerd. Sri Lanka vond ik ook 
heel mooi, van safari tot tempels tot 
tropische stranden. Het is net even 
anders dan bijvoorbeeld Thailand.  
De kinderen leren zo veel onderweg. 
Het is zeker niet afgelopen op het 
moment dat je kinderen krijgt, je moet 
alleen het reistempo aanpassen.”

Zie: www.yourtravel.nl/nynke en  
www.reismetkinderen.nl.

Nynke Oosterman
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ROUTE 66
tekst: Mariska Vollering en Eveline de Vries

Mariska en Eveline zijn op reis in 
de wijken Hoograven, Tolsteeg 
en Bokkenbuurt en ze nemen 
‘Route 66’. Ze zijn benieuwd wie 
ze allemaal tegenkomen. Vierde 
stop: Hooft Graaflandstraat 66. 

Hoe heet je, waar kom je vandaan en 
wat is je beroep? 
Susana, ik kom oorspronkelijk 
uit Argentinië en ik ben gitarist, 
gitaardocent en dirigent van het 
Studenten Gitaar Ensemble Nederland.

Hoe lang woon je al in de Hooft 
Graaflandstraat?
26 jaar. 

Wat doe je in de wijk of wat heb je 
gedaan?
Ik heb vooral concertjes gegeven op 
kinderdagverblijven en basisscholen. 
Op de basisschool van mijn dochters 

gaf ik muziekles, en in mijn eigen 
huiskamer is het Studenten Gitaar 
Ensemble Nederland begonnen. 

Wat vind je leuk aan de wijk?
Ik vind het groen fijn, dat de wijk op 
fietsafstand van de binnenstad ligt, de 
nabijheid van een bus en de mix van 
bewoners.

Wat is er veranderd in de wijk?
De infrastructuur is verbeterd, het  
ziet er verzorgder uit en door de 
komst van meer jonge mensen is het 
een betere weerspiegeling van de 
maatschappij. 

Wat heb je vanmorgen gegeten?
Toast met boter en ricotta met een 
kopje thee. 

Wat is je favoriete tv-programma?
Podium Witteman.

Met wie zou je graag een kopje thee/
koffie/biertje drinken?
Met mijn enige zus. Zij woont in 
Argentinië en ik mis haar.

Hoe vind je het om op nummer 66 te 
wonen?
Het is een makkelijk nummer om te 
onthouden, vooral voor mijn vrienden 
en familie uit Argentinië.

NIEUWE BUREN BIJ ENIK
tekst: Aefke ten Hagen fotografie: Thomas van Galen

Enik Recovery College 
is te vinden aan de 
Vaartscherijnstraat 51. Het is 
een centrum voor ontwikkeling 
en scholing voor mensen die 
aan hun herstel werken. Het 
idee is dat deelnemers zich 
sterken door educatie binnen 
een peersupportomgeving. Een 
omgeving waar mensen met 
gelijksoortige ervaringen als jij 
bezig zijn met hun herstelproces. 
Zonder tussenkomst van 
hulpverleners uit de geestelijke 

gezondheidszorg. Uniek 
aan Enik is dat het voor 
100% wordt gerund door 
ervaringsdeskundigen (peers).

DE DIERENWEIDE
Enik is een plek waar iedereen welkom 
is. Voor een kop koffie, een praatje of 
een bezoekje aan de dierenweide. 
De grote kastanjeboom die op dit 
moment in volle glorie bloeit, is een 
echte publiekstrekker. Buurtkinderen 
zoeken daar hun kastanjes en spelen 
met elkaar bij de dierenweide. Bij 

het opzetten van deze dierenweide 
zijn buurtbewoners en vrijwilligers 
van Enik actief betrokken. Ook de 
studenten die in het recovery college 
wonen, verzorgen de dieren. Ook aan 
de honden in de buurt is gedacht; 
zij mogen nu op een plek achter de 
dierenweide ongelijnd rondrennen.

Bij Enik kun je je welbevinden vergroten 
door zelfhulp, educatie en trainingen. 
Het idee is dat je je in het contact met 
mensen met soortgelijke ervaringen 
(peersupport) ontwikkelt. Je leert van 
elkaar, inspireert elkaar en steunt 
elkaar. Een peersupportomgeving 
midden in de wijk Hoograven, waar je 
op verschillende manieren scholing 
kunt volgen.Ben jij benieuwd naar Enik? 
Kom dan vooral eens langs. Enik biedt 
verschillende kosteloze (trainingen 
aan (www.enikrecoverycollege.nl). Op 
maandag t/m vrijdag is Enik van 9.00 
tot 17.00 open. Heb je vragen over Enik 
of het project dierenweide? Stuur gerust 
een mailtje naar enik@lister.nl of bel 
(030) 2891204.

De dierenweide van Enik.
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WIJKBUREAU ZUID

BUZ ON TOUR!

Burennetwerk Utrecht Zuid 
(BUZ) is een initiatief van actieve 
bewoners in Utrecht Zuid. 
Mede-wijkbewoners bieden 
vrijwillig hulp aan mensen in 
nood. Denk daarbij aan kleine 
klusjes in- en rondom het huis, 
helpen bij vervoer, maar ook het 
maken van een wandeling of 
het drinken van een kopje koffie 
voor de gezelligheid. 

Een hulpbieder kan incidenteel worden 
ingezet, maar ook op reguliere basis; 
net wat er mogelijk is en wat men zelf 
wil en het prettigst vindt.Hulpvragers 
zonder sociaal netwerk en financiële 
middelen om hulp te kunnen inkopen, 
worden op deze manier geholpen door 
hulpbieders, of te wel ‘buren’, in de 
buurt. 

MATCHMAKER
Vraag en aanbod worden door de 
matchmakers van Burennetwerk 
Utrecht Zuid bij elkaar gebracht. 
Voordat een hulpvraag een hulpbieder 
bereikt, is deze eerst door een 
matchmaker van Burennetwerk 
Utrecht Zuid in behandeling genomen 
en afgebakend tot een geschikte 

hulpvraag.  Zowel hulpvragers als 
hulpbieders weten hierdoor wat zij 
kunnen verwachten, waar de vraag 
begint en waar hij eindigt.

Zo hebben wij onlangs in Hoograven 
twee dames kunnen matchen; een 
dame met dyscalculie is nu gekoppeld 
aan een goede buur, die haar af en toe 
helpt met de financiële administratie!

BUZ tourt naar je 
toe deze herfst!

ON TOUR
Op onze website www.burennetwerk-
utrechtzuid.nl staat alles uitgelegd en 
kun je je als hulpvrager of hulpbieder 
aanmelden. Deze komende maanden 
gaat BUZ ‘on tour’, om op deze manier 
meer bekendheid te geven aan het 
initiatief, maar ook om te kijken of er 
nog meer hulpbieders warm gemaakt 
kunnen worden om zich aan te melden! 
Neem eens een kijkje op de Facebook 
pagina en struin eens rond op de 
website van Burennetwerk Utrecht Zuid.

 

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk 
houdt op 21 november en 12 december 
haar maandelijkse spreekuur voor 
bewoners in het wijkbureau aan de  
’t Goylaan 75. Kijk op www.utrecht.nl/
zuid voor alle data. U bent van harte 
welkom 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 aanmelden? 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.

 
WIJKBUREAU ZUID 
Het wijkbureau is het aanspreekpunt 
van de gemeente voor bewoners  
en ondernemers in de wijk Zuid.  
Hebt 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  
de ‘t Goylaan 75.

 


