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Eindrapportage Project 400 jaar UITLEG 

 
U heeft met uw fonds een bijdrage gegeven voor ons project 400 jaar UITLEG. Inmiddels heeft een groot deel van de 
geplande activiteiten plaatsgevonden.  
 
400 jaar UITLEG werd op 11 september geopend door Burgemeester Koen Schuiling. Een interessante avond over de 
wijk de Hortusbuurt/ Ebbingekwartier volgde. Aan bod kwamen Beno Hofman met zijn boek over 400 jaar UITLEG, 
Max van den Berg die stilstond bij het karakter van de buurtbewoners: onverzettelijk en vastberaden en Jannie 
Visscher over de strijd tegen de RUG. 
 
Op 12 september opende Wethouder Roelof van der Schaaf de gezellige buurt feestdag met de stadsdichter, 
rondleidingen door de wijk, knapzak picknick en allerlei activiteiten rondom de kerk.   
 
Op 27 september hadden we een prachtig muziekconcert in de Nieuwe Kerk met medewerking van diverse muzikanten 
uit de wijk. Het was een fantastisch concert doordat de muzikanten en het koor voor de eerste keer sinds lange tijd 
weer optraden. Jammer genoeg mocht de kerk niet vol zitten, echter het aanwezige publiek, veelal buurtbewoners, 
hebben genoten. Helaas, een dag later bleek dat het voorlopig ook de laatste keer was.  
 
Op alle bijeenkomsten kon je merken dat de mensen uit de wijk het fijn vonden om elkaar weer te zien.  
 
Voor het lichtproject is nog extra sponsoring gezocht en gevonden zodat we nu alle LED’ s kunnen plaatsen op de 
watertoren en de overige Landmarks kunnen aanstralen. Eind van dit jaar zullen alle lichtjes op de gebouwen met 
elkaar verbonden worden waardoor we de wijk zichtbaar maken voor iedereen. Tevens kunnen we nu de LED lampen 
programmeren. Dit betekent dat we alle lichten kunnen aansturen voor bijzondere acties. Bijvoorbeeld: als een baby 
wordt geboren in de wijk, kunnen alle LED’ s roze of blauw kleuren voor een dag. We gaan dit communiceren via de 
wijkkrant Kop d’r Veur.  
 
Eind oktober zou de theatertour van ons project 400 jaar UITLEG plaatsvinden. Drie dagen voordat ons theatertour 
van start zou gaan, hebben we moeten besluiten om dit evenement te verschuiven tot nader order i.v.m. de nieuw 
opgelegde COVID-19 regelgeving. 
De theatermakers waren erg teleurgesteld dat de voorstellingen niet door konden gaan. Ze willen heel graag hun 
voorstellingen opvoeren zodra dit weer mogelijk is. Inmiddels is het nieuwe speelschema gemaakt en worden de 
verschillende data overlegd.  
 
 
Wij danken u voor uw bijdrage en sturen u hierbij een overzicht van foto’s, persberichten, flyers (incl. logo van uw 
organisatie) en eindbegroting. 
 
Wij vertrouwen u erop voldoende geïnformeerd te hebben. 
Met vriendelijke groet, 
Bewonersvereniging HortusEbbinge  
 
 
 
Tijmen van Rooijen, Voorzitter 
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