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Geen problemen voor sportclubs
De landelijke sportkoepel NOC*NSF waar-
schuwde eerder dit jaar dat vooral sport-
verenigingen onder de crisis zouden gaan 
lijden: mensen kunnen hun contributie niet 
meer betalen, subsidies worden verlaagd en 
sponsors lopen weg. Het zijn problemen die 
echter niet gelden voor de voetbal- en korf-
balclub in Hoograven. Beide clubs hadden 
nauwelijks sponsors (Paul Verweel, voorzit-
ter van de voetbalclub: ‘Wat je niet hebt, kun 
je ook niet kwijtraken’), en vragen een lage 
contributie. Verweel: ‘Wij hebben verder veel 
U-pasleden, dus zij kunnen wel blijven spor-
ten.’ Voorzitter Berrie Boer van de korfbal-
club agendeerde de crisis voor de laatste be-
stuursvergadering, maar de vereniging staat 
er zo goed voor dat een voorgenomen con-
tributieverhoging geen doorgang zal vinden. 
Bij winkelcentrum Smaragdplein merken 
ze weinig van de crisis, aldus voorzitter 
Arthur Verstraete van de winkeliersvereni-
ging. Sterker nog, in zijn zaak (de HUBO) is 
het de afgelopen maanden alleen maar druk-
ker geworden. Wel blijkt het lastig te zijn win-
kels die nu leeg staan te verhuren, maar dat is 
een landelijke trend.

Meer bezoekers bibliotheek en de A.R.M.
Boeken lenen in plaats van kopen en twee-
dehands spullen aanschaffen in plaats van 
nieuwe, het zijn gemakkelijke manieren van 
besparen in tijden van financiële schaarste. 
Bij de openbare bibliotheek aan het Sma-
ragdplein en Kringloopcentrum de A.R.M. 
aan de Verlengde Hoogravenseweg lijken de 

effecten van de crisis dan ook wel zichtbaar. 
Zo steeg bij de bibliotheek, in vergelijking 
met 2008, het aantal bezoekers in het eerste 
kwartaal van dit jaar met zo’n vijf  procent 
en was het aantal nieuwe leden een kwart 
hoger. 
Ook bij de A.R.M. is volgens Nannette 
Schenk het aantal bezoekers en dan vooral 
het aantal betalende klanten toegenomen: 
‘We zien nu ook meer andere groepen in de 
winkel. Voorheen kon je de klanten in twee 
groepen verdelen, de milieubewuste mensen 
en de minderbedeelden. Nu zien we ook de 
middenklasse meer in de winkel verschijnen.’ 
Opmerkelijk is wel dat de aanvoer van oude 
spullen niet is afgenomen.

Grote klap komt nog
Utrecht heeft diverse voedselbanken. Coör-
dinator Albert van den Brink van de dichtst-
bijzijnde voedselbank, in Rivierenwijk, merkt 
eigenlijk nog niet zoveel van de crisis: het 
aantal afgenomen pakketten is de voorbije 
periode niet veranderd. Van den Brink: ‘Wel 
hebben we momenteel meer moeite om goe-
de producten binnen te krijgen om de pak-
ketten te vullen. Vooral duurdere zaken zoals 
vlees komen minder binnen.’ Van den Brink 
verwacht overigens dat de grote klap zich pas 
na de zomer zal aandienen. 

Hopelijk is dat niet het geval en blijft Tol-
steeg/Hoograven ook in de toekomst ver-
schoond van Amerikaanse toestanden, zoals 
leegstaande huizen en lange rijen voor de 
voedselbanken. (RvD)

VV Hoograven merkt gelukkig nog weinig van de crisis.

Kringloopcentrum de A.R.M. ziet aantal 
bezoekers toenemen.

De financiële crisis heeft de wereld 
in zijn greep, ook Nederland zit of-
ficieel in een recessie. Is daar in Tol-
steeg en Hoograven al iets van te 
merken? Een rondgang langs diverse 
voorzieningen in de wijk levert een 
wisselend beeld op. 



Opknapbeurt J.W. van de Meeneschool

Minstens dertig ouders en teamleden kwa-
men de buitenkant van de school schoon-
maken. De zandbak, het schuurtje, het 
speelhuisje en het voetbalbord kregen fris-
se kleuren. Maar helemaal mooi was dat de 
Hoogravense kunstenares Jolanda van Ier-
sel had aangeboden om een ‘casa pianola’ 
op de zo saaie muur van de gymzaal op 
het kleuterplein te schilderen. Enkele kin-
deren uit de hogere groepen hielpen mee. 
Het werd een vrolijk kunstwerk dat al van 
veraf  te zien is.

Vrolijk tafereel
Ook het bovenbouwplein kreeg een face-

lift. Daar schilderde een van de ouders, Irja 
van der Lee, een vrolijk tafereel, waardoor 
ook dat plein er nu stukken beter uitziet. 
Er was al met al zoveel hulp, dat er ook 
nog ruimte bleek om een lokaal binnen in 
de school op te knappen. 

Speeltoestellen
De school en de ouders gaan nu nog sa-
men bekijken hoe er geld ingezameld kan 
worden voor nieuwe speeltoestellen, zodat 
de pleinen nog mooier zullen worden. Het 
was, kortom, een geslaagde Make a Diffe-
rence Day. (Maaike Severijnen)
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Kunstenares Jolanda van Iersel (l) beschildert samen met enkele leerlingen de muur van de gymzaal.

De Jan Willem van de Meeneschool aan de Ridderlaan krijgt in de toekomst 
nieuwbouw. Maar voordat het zover is, zullen er nog wel enkele jaren voorbij 
gaan. Daarom besloten ouders samen met het schoolteam om eind maart in 
het kader van Make a Difference Day (een jaarlijks landelijk evenement dat 
draait om vrijwilligerswerk) de schoolpleinen van de school op te knappen. 

Koninginnedag in de wijk begon feestelijk met het hijsen van de vlag bij de Bevrijdingsboom aan de Julianaweg. 
Later op de dag werden er activiteiten afgelast vanwege het drama in Apeldoorn.



HE BUUR
Geen vuurwerk

Dat dekselse Oranjezonnetje schijnt 
op 30 april al vroeg. Tijdens mijn eer-
ste kop koffie heb ik het vlag hijsen op 
de Julianaweg al gemist. Lekker treu-
zelen op vrije dag.
Plots zijn er overslaande stemmen op 
de radio. Een auto is verkreukeld tot 
stilstand gekomen tegen de ‘Naald’ in 
Apeldoorn. Hoor ik die sirenes nou 
op tv of  op de Briljantlaan? Mensen 
bellen. ‘Erg hè?’ ‘Ja, héél erg!’
Knus tafereeltje die middag in Die-
renweide Nieuw Rotsoord: kinderen, 
mamma’s en opa’s genieten, zittend op 
kleedjes met prullaria, van het weertje. 
Een kind van vijf  dwingt mij iets te 
kopen. 
Zou ik nog naar de binnenstad gaan? 
Enfin, enkele uren later loop ik met 
een staande schemerlamp over de 
Oudegracht richting Tolsteeg en hoor 
onderweg vijftig varianten van de op-
merking ‘Heb je het licht gezien?’ Op 
het Ledig Erf  worstel ik mij door een 
enorme oranje menigte. Even later op 
het Tolsteegplantsoen daarentegen is 
het om 18.00 uur nog uitgestorven. 
Op een krasse dame met rollator na. 
‘Rare dag hè, mevrouw?’ ‘Het feest be-
gint pas later hoor!’ 
Omstreeks 21.00 uur hoor ik een 
blaaskapel door de wijk trekken. Ik 
loop met de muziek mee en zie hoe 
kinderen met lampions op het Tol-
steegplantsoen arriveren. Aldaar is er 
ijs van het ‘IJsmanneke’ en gezellig 
vocaal entertainment door een hevig 
grimassende zanger. ‘Hallo Utrecht!’ 
roept hij tegen enkele tientallen wijk-
bewoners. Zijn kortgerokte medezan-
geres swingt sierlijk.
De aangekondigde ster Wolter Kroes 
komt echter niet opdagen. Ook het 
beloofde ‘grandioze vuurwerk’ wordt 
dit jaar niet ontstoken.

Henk van Diepen

Dagverzorging meer dan puzzelen

‘Ik verveelde me thuis, tot de buurvrouw 
mij vertelde over de dagverzorging en toen 
ben ik eens gaan kijken,’ vertelt mevrouw 
Bakker (85 jaar). ‘Ik vind het heel gezel-
lig. Thuis ben ik vaak alleen. Mijn kinderen 
kunnen ook niet altijd komen, zij werken 
de hele dag. Hier ben ik onder de men-
sen.’

Groentesoep
Terwijl de mensen genieten van de koffie, 
leest een medewerkster de krant voor. ‘Wie 
wil er puzzelen?’, vraagt ze vervolgens. Een 
groepje van vier lachende dames biedt zich 
aan en ontfermt zich over de legpuzzel van 
maar liefst 750 stukjes. Een ander groepje 
mensen begint met het snijden van uien en 
prei. Vanmiddag staat er groentesoep op 
het menu. 

Passend aanbod
Terwijl de medewerkster een pan op het 
fornuis zet vertelt ze: ‘We koken minstens 
één keer per week zelf. Maar we doen hier 
meer dan koken en puzzelen. Naast crea-
tieve activiteiten doen we bijvoorbeeld ook 
geheugentraining en bewegingsoefeningen 
zoals jeu de boules. Bij de dames is de 
beautymiddag populair. Mensen kunnen 

zelf  aangeven wat ze leuk vinden, zodat er 
voor iedereen een passend aanbod is.’

Zingen
Tussen de middag neemt iedereen plaats 
aan de lange, vrolijk gedekte tafel. De 
groentesoep gaat er goed in. Na het rust-
moment zet men luidkeels in: ‘Daar is de 
orgelman. Met z’n piere piere piere piere-
ment.’ Wanneer de chauffeur om half  vier 
voor de deur staat om iedereen weer thuis 
te brengen, komt dat eigenlijk niet eens zo 
goed uit. ‘Ik had nog wel even door wil-
len zingen,’ lacht mevrouw Bakker. ‘Maar 
ik vind het ook fijn om weer op tijd thuis 
te zijn,’ zegt ze tevreden. 

Contact
De dagverzorging is gevestigd aan de Oud 
Wulvenlaan en is zeven dagen per week 
geopend. Wilt u meer informatie over de 
dagverzorging of  een dagje meekijken? 
Neemt u dan contact op met Ester ’t Hoen 
via telefoonnummer: (030) 288 14 03 of  
per e-mail: e.thoen@aveant.nl. Op 25 mei 
is er in Zorgcentrum De Koppel in Lu-
netten een voorlichtingsbijeenkomst van 
10.00 tot 12.00 uur. (AvH)
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Bezoekers van de dagverzorging helpen bij het bereiden van de maaltijd.

’s Morgens verspreidt de geur van verse koffie zich over de gezamenlijke huiska-
mer in Zorgcentrum Nieuw Plettenburgh. Een groep van ongeveer vijftien men-
sen kletst met elkaar en op de achtergrond klinkt muziek van Wim Sonneveld. 



Tess van der Vlist (15) onderhoudt de 
website samen met haar moeder en krijgt 
veel leuke reacties. Toen ze bij vrienden 
een hyve zag over hun wijk, kwam Tess op 
het idee om er een voor Hoograven op te 
zetten. ‘Het is leuk voor mensen die hier 
vroeger woonden om te zien hoe het nu is 
met Hoograven. Maar ik wist helemaal niet 

dat deze hyve zo populair zou worden! Dat 
vind ik wel erg speciaal en leuk om te zien.’ 
Er is een keer ruzie ontstaan, maar die 
berichten en leden zijn direct verwijderd. 
Tess zit aardig veel op Hyves. ‘Maar dan 
meestal alleen om vrienden te krabbelen!’

Jeugdherinneringen
De hyve is opgericht in juli 2007 en heeft 
nu 476 leden. Iedereen die in Hoograven 
woont of  heeft gewoond, kan zich aanmel-
den. Leden hebben foto’s geplaatst, zowel 
recente als prachtige oude zwart-witfo-
to’s. Mensen halen jeugdherinneringen op, 
oude bekenden vinden elkaar terug. De 
site is te vinden op http://hoograven4live.
hyves.nl. (LE)

NIEUWE AANWAS 
Straatcoaches in actie: geen geintjes

Sinds april werken in onze wijk zes straat-
coaches. Zij zijn vooral actief  in de buur-
ten met huurflats – aan beide kanten van 
de ’t Goylaan, en in de Bokkenbuurt. De 

coaches zijn ingezet door de gemeente 
en spreken lastige jongeren aan op hun 
gedrag. Iets wat niet iedereen waardeert, 
want al op hun tweede werkdag werden 

twee straatcoaches bijna door een auto 
aangereden. De coaches deden direct po-
litie-aangifte. ‘Een aantal jongens wilde 
een statement maken: wij moeten jullie 
niet,’ aldus straatcoach Kees Righart van 
het bedrijf  Rosa Security. ‘Feit is dat wij 
daar niet lichtzinnig mee omgaan. Geen 
geintjes. Vandaar de aangifte. De eigenaar 
van de auto is opgepakt.’ 

Positieve reacties
Ondanks dit onaangename begin noemt 
Kees de eerste ervaringen positief. ‘Men-
sen zijn nieuwsgierig naar wat we doen. 
Grappig is dat veel kinderen dat al we-
ten. We zijn dan ook op alle scholen in 
de wijk langs geweest. We hebben da-
gelijks contact met de politie en horen 
waar meer of  juist minder overlast is. Op 
basis daarvan bepalen we waar we naar 
toe gaan. We zijn vijf  avonden per week 
actief, van zes uur ’s avonds tot ongeveer 
één uur ’s nachts.’ 

Kracht van de coach
Gevraagd naar hun kracht zegt Kees: 
‘Het ene moment zijn we in gesprek met 
vertegenwoordigers van de moskee, het 
volgende moment roepen we opgescho-
ten jongens tot de orde. Om daarna een 
gemoedelijk praatje te maken met een 
wijkbewoner. Juist in die afwisseling ligt 
onze kracht. Let wel: we hebben geen be-
voegdheden. Loopt het écht uit de hand, 
dan bellen we de politie.’ (ER)

Lammetje

Lammetje Tarzan, geboren op Tweede 
Paasdag, 13 april, slingert niet door de 
bomen van Dierenweide Nieuw Rots-
oord. Het schattige dier dankt zijn naam 
aan zijn moeizame geboorte: hij is er met 
een touwtje (liaan) uitgetrokken. Daarna 
moest er met hem gezwaaid worden om 
het vocht uit de longen te krijgen. Tarzan 
kan inmiddels wel heel goed huppelen. 
(HvD)
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Hoograven op Hyves
Op Hyves, een Nederlandse profielensite, zijn wijken in Utrecht-
Zuid goed vertegenwoordigd. Bewoners hebben zich verenigd in zo-
genoemde ‘hyves’. Bijvoorbeeld ‘Tolsteeg’ (28 leden) en ‘Bokken-
buurt’ (zes leden), maar nog veel populairder is de hyve ‘Hoograven!’.



Bouwplannen voor 150 woningen bij de Oranjebrug

De toekomst gonst aan de Diamantweg
Aan de Diamantweg gaat van alles en meer 
gebeuren als het aan plannenmakers, bouw-
bedrijven en woningkooplustigen ligt. Het 
plaveisel en de straatinrichting zijn recen-
telijk al opgeknapt en op de hoek met de 
Briljantlaan groeit appartementengebouw 
De Steenhouwer gestaag onder de grote 
groene kraan. Aan het andere uiteinde van 
de Diamantweg, bij de Oranjebrug, die 
met links en rechts beeldig uitzicht over 
de Vaartse Rijn een markante entree voor 
onze wijk vormt, is het de bedoeling dat 
er binnen afzienbare tijd 150 woningen (en 
kantoorruimte) bijkomen in de projecten 
Vaartsche Compagnie en De Klop. Dezer 
dagen is het echter nog woest (met onkruid 
begroeid) en ledig op de twee bouwkavels 
aan het water.

Bierblikjes
Aan de zuidkant van de weg, op het voor-
malige ROC-terrein, staat al geruime tijd 
een enorm reclamebord met een afbeel-
ding van een modern echtpaar en de poëti-
sche tekst ‘Wonen zoals jij wilt leven’. Maar 
vele maanden gebeurde er weinig op het 
nu nog met bierblikjes bezaaide, desolate 
braakland, waar nog oude betonnen palen 
bijna spookachtig uit de grond steken. Lol-
lig waren wel de eendjes die tot voor kort 
in de volgelopen kuilen snaterden. Doch 
inmiddels zijn de grondwerkzaamheden 
voor de beoogde zes en vier verdiepingen 
tellende gebouwen enkele weken geleden 
begonnen. De vergunningen zijn bijna 
rond en als zeventig procent van de wo-
ningen verkocht is wil men gaan bouwen.

Fabrieksgebouw
Ook pal aan de overkant van de straat, op 
het perceel dat door de Vicona-fabriek is 
verlaten, is het dezer dagen, afgezien van 
het welig tierende onkruid, nog een kale 
bedoening. De projectontwikkeling voor 
dit gebied (45 woningen, parkeerkelder 
en kantoor) was tamelijk gecompliceerd. 
Een karakteristiek monumentaal fabrieks-
gebouw is gesloopt, maar zal volgens plan 
gedeeltelijk herbouwd worden. De proce-
dure om dit van de grondeigenaar af  te 
dwingen liep tot en met de Raad van Sta-
te, die uiteindelijk een ‘Salomonsoordeel’ 
velde, zoals Pieter van Sluijs, ‘gebiedsma-
nager’ namens de gemeente, het noemt. 
Alvorens hier daadwerkelijk bouwvakkers 
aan de slag gaan moet ook nog een be-
zwaarschriftprocedure geschikt worden. 
Deze kwestie heeft te maken met het buur-
bedrijf, dat een uitstootpijp heeft die toe-
komstig woongenot zou kunnen frustre-
ren, waardoor deze firma dus vooralsnog 
zelf  last heeft van toekomstige bewoners. 
(HvD)

IN GESPREK MET... Rob en Monique Schrijvers

Wanneer gaan jullie verhuizen?
‘We krijgen 18 mei de sleutel. We hebben 
dan nog een weekje of  zes nodig. Eind 
juni is de opening van het nieuwe pand.’

Wat gaat er veranderen? 
‘Het wordt een hele nieuwe winkel met 
een andere look. Wat deze nieuwe look 
is, is natuurlijk een verrassing. De winkel 
zelf  wordt niet groter, maar de binderij 
wel. We staan nu met zijn vieren in de 
binderij, straks werkt het prettiger met 
meer ruimte.’ 

Waar zullen jullie aan moeten wennen?
‘Aan de huurprijs, haha. In het oude pand 
huurden we meer meters voor minder 
geld. Dat komt omdat we in dat pand een 
kelder hadden. En voor de meters van de 
kelder betaal je niet.’ (AvH)
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Monique Schrijvers in Bloemenhuis Orchidee.

Deze gesloopte Vicona-fabriek wordt 
gedeeltelijk herbouwd.

Bouwlocatie Vaartsche Compagnie.

Bloemenhuis Orchidee is al vijftig jaar gevestigd aan de ’t Goylaan. Binnen-
kort verhuist de bloemenwinkel naar het nieuwe winkelcentrum van Hoog-
raven. Rob en Monique Schrijvers zijn eigenaar.



TOEN EN NU
Bevrijdingsboom heeft functie niet verloren

De Bevrijdingsboom aan de Julianaweg, 
die op 5 augustus 1945 werd geplant, is 
niet meer weg te denken uit de wijk. De 
gekozen datum had overigens niets te ma-
ken met de bevrijding, maar met de ver-
jaardag van prinses Irene: zij was als eerste 
van het koningshuis jarig ná de bevrijding. 
De boom heette aanvankelijk dan ook 
prinses Ireneboom. De Canadese generaal 
Keefler plantte de boom, in aanwezigheid 
van onder anderen burgemeester Hamer 
van Jutphaas en G.J. Werkhoven, voorzit-
ter van de oranjevereniging Hoograven. 
Omdat de Canadezen een belangrijk aan-
deel hadden in de bevrijding, werd voor 
een esdoorn gekozen, aangezien het es-
doornblad deel uitmaakt van de Canadese 
vlag. Voor de muzikale omlijsting zorgde 
het Hoogravens dilettantenorkest. Na de 
boomplanting volgde nog een receptie in 
de Sint Jan de Doperschool en een spet-
terend vuurwerk.

Middelpunt
Tegenwoordig is de Bevrijdingsboom het 
jaarlijkse middelpunt van de activiteiten 
rond Koninginnedag en de dodenher-
denking. Op 30 april wordt ’s morgens de 
vlag gehesen en geeft fanfare KUDO een 
concert. Op 4 mei vindt een kranslegging 
plaats om de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en andere oorlogsslachtof-
fers te herdenken. Beide activiteiten wor-

den ieder jaar georganiseerd door Wijk- 
en Oranjevereniging Hoogravens Belang, 
met medewerking van fanfare KUDO en 
Scouting Hoograven. Ook dit jaar waren 
weer honderden mensen aanwezig bij de 
herdenking, onder wie de nieuwe wijkwet-
houder Ingrid de Bondt.

Dit artikel is een bewerkte versie van de rubriek 
‘Toen en nu’ uit de Aanzet van mei 2005.

AGENDA
Zondag 7 juni
Bijenweekend 

op Nieuw Rotsoord

Zaterdag 20 juni
Kamperen bij de boer 
op Nieuw Rotsoord 

Zaterdag 4 juli
Zwoele zomeravond 
op Nieuw Rotsoord

Zaterdag 12 september 
Happening Hoograven 

met braderie en vrijmarkt

Dinsdag 15 september
Bezoek gemeenteraad 

aan Utrecht-Zuid

Elke woensdagmiddag van 
14.00 tot 14.45 uur

Voorlezen 
in bibliotheek Hoograven

voor kinderen van 5 tot 8 jaar

Meer info op aanzetnet.nl
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Uitzichtmachine

De studenten van de Faculteit Kunst, Me-
dia & Technologie van de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht hebben in de hal 
van het centrum een installatie gebouwd 

waardoor de bejaarden via een raam kun-
nen kijken naar beelden van plaatsen uit de 
omgeving waar ze zelf  niet meer naartoe 
kunnen.

Wachtruimte
Het zorgcentrum vroeg de studenten iets 
te bedenken om de wachtruimte in het ge-
bouw op te vrolijken. Maaike Kuin is een 
van de bedenkers van de ‘uitzichtmachine’ 
en legt uit hoe het werkt. ‘In de hal hebben 
we een extra muur gebouwd. Daarachter 
bevindt zich een ruimte waar de projectie-
installatie zit. In de muur zit een scherm 
dat eruitziet als een groot raam en daar 
projecteren we beelden op.’

Strand
Het interactieve uitzicht laat verschillende 
natuurgebieden zien. ‘Het strand, de hei en 
de bossen,’ zegt Kuin. Maar de studenten 
hebben ook korte filmpjes gemaakt van 
straattaferelen uit de tijd dat de bewoners 
nog in het volle leven stonden. De bejaar-
den kunnen deze filmpjes van vroeger met 
een druk op een knop starten. ‘We hopen 
dat de ouderen hierdoor met elkaar in ge-
sprek raken.’

Bron: ANP

Toen

Nu

In het woon-zorgcentrum Tolsteeg in Utrecht hebben de bewoners dankzij 
een groep studenten een nieuw, virtueel uitzicht gekregen.


