
cu2030.nl

informatie over het Utrechtse Stationsgebied
CU  update

Adres  Gildenkwartier 193 (ingang naast Media Markt)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

 

Infocentrum

€ 25.000 voor de droom van de domkids!
De droom van de domkids wordt werkelijkheid! Zij bedachten de domglijbaan: een ‘nep dom’ 

van zo’n tien meter hoog, met daaromheen een spannende glijbaan. Op weg naar boven leer 

je ook nog van alles over de historie van de dom. Het CU Kidsfonds besteedt € 25.000 om de 

droom van deze kids te verwezenlijken. Op 31 oktober werd tijdens het feestelijk CU Kidsgala 

in het Beatrixtheater de prijswinnaar van de CU Kidsaward en de geldprijs bekend gemaakt. 

Het CU Kidsfonds is een initiatief van Jaarbeurs, Corio, NS Poort, Prorail en Gemeente Utrecht.

Afgelopen juli vroeg het fonds in oprichting aan de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in en rond het 
Stationsgebied om hun dromen te tekenen, knutselen of te beschrijven. Ruim dertig groepen kinderen van vijf 
Utrechtse basisscholen zonden hun dromen in. Uit de 58 ingezonden projecten heeft een jury de prijswinnaar 
gekozen. Alle ingezonden projecten zijn te zien op een tentoonstelling in het Infocentrum Stationsgebied 
(Gildenkwartier 193, ingang naast de Media Markt). 

Jury
De jury, bestond uit burgemeester Wolfsen, Paul van Vlijmen, directeur spoorwegmuseum en Jean Paul de Jong, 
oud FC Utrecht voetballer en oprichter van Stichting Klein Galgewaard. De jury vond de domglijbaan de beste 
inzending en ‘zo origineel als de Domtoren zelf’. Wil je het hele juryrapport lezen, kijk dan op www.kidsfonds.nl.
 
Naast de domglijbaan vielen enkele andere projecten op. De jury besloot hen een eervolle vermelding te geven. 
Enkele projecten zoals ‘de gamehal’ en ‘het kindercafe’ bieden gamemogelijkheden en een ontmoetingsplaats 
voor kinderen. Omdat deze dromen passen in de Utrechtse ambitie om gamestad te zijn, wordt bekeken of er in 
het Stationsgebied een mogelijkheid is om ook deze dromen uit te laten komen.

CU Kidsfonds
Het CU Kidsfonds realiseert dromen van Utrechtse kinderen van 9 tot 12 jaar. De kinderen in en rond het 
Stationsgebied zijn volwassen als het Stationsgebied helemaal klaar is. Tijdens hun jeugd hebben de kinderen 
vooral te maken met de overlast van de bouw. Daarom willen de Jaarbeurs, Corio, NS en ProRail en de Gemeente 
Utrecht nu alvast iets voor de kinderen doen. Allemaal storten zij jaarlijks een bedrag in het fonds, waarmee het 
winnende project gerealiseerd wordt. In de toekomst kan het fonds zich uitbreiden met andere ontwikkelende 
partijen in het Stationsgebied.
 
Bestuur
Het CU Kidsfonds is een stichting. Floris de Gelder, directeur van museum Speelklok tot pierement, Linda van den 
Sigtenhorst, schoolhoofd van basisschool de Twijn, locatie Laan van Puntenberg en Jan Hagenouw, voorzitter van 
de winkeliersvereniging Hoog Catharijne vormen het bestuur van het CU Kidsfonds. Het bestuur ziet erop toe dat 
de gelden ten goede komen aan de kinderen van de stad. Ook kan het bestuur zelf initiatieven nemen om meer 
dromen van kinderen waar te maken. Zo gaan zij actief op zoek naar sponsoren.

Wil je meer weten over het CU Kidsfonds en de foto’s van het gala bekijken? Kijk dan op www.kidsfonds.nl. 

Wie wint er een 
middag shoppen in 
HC? Kom luisteren! 
Wie o wie wint de HC Jublileumprijs? Wie o 
wie wint de Stationsgebiedprijs? De inzenders 
zijn bekend, de winnaar nog niet. De finalisten 
moeten hun gedicht of stuk proza nog 
voordragen aan de jury. Die wikt, weegt en 
beslist, ter plekke. Beide prijzen: €250 cash geld 
om te winkelen in Hoog Catharijne, worden 
uitgereikt op zaterdag 8 november.  

De finalisten dragen hun bijdrage, poëzie of 
proza voor. Daar hebben ze maximaal drie 
minuten voor. Op basis van voordracht én 
kwaliteit beslist de jury welke twee winnaars 
er die middag nog met €250 Hoog Catharijne 
in mogen om ze meteen weer uit te geven. 
De presentatie is in handen van Alexis de 
Roode. De HC-troffee is een initiatief van 
SLAU (Stichting Literaire Activiteiten Utrecht), 
Belangenvereniging Hoog Catharijne, Corio en 
gemeente Utrecht.

Kom luisteren op 8 november naar verhalen 
en gedichten van de finalisten over het 
Stationsgebied en Hoog Catharijne. Muziekje 
erbij en dé prijsuitreiking. Van 14.00 - 16.00 
uur is iedereen welkom in Infocentrum 
Stationsgebied, Gildenkwartier 193 (ingang 
naast de Mediamarkt) 

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave heeft als doel bewoners op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen rondom het Stationsgebied. CU is een samenwerkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS, 

Jaarbeurs en Holland Casino. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

Agenda

5 november 2008

De domglijbaan

8 november 2008  Uitreiking HC- troffee

Aanvang: 14.00  (tot 16.00 uur) 

Locatie: Infocentrum Stationsgebied.

Meer info: www.cu2030.nl/agenda

25 november 2008 11e schouw 

Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Locatie: Infocentrum Stationsgebied

Meer info: www.cu2030.nl/agenda

Iedereen is welkom!
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