
Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven / Ta/steeg / Bokkenbuurt 

Hoogravenseweg rond 1920 ter hoogte van de huidige Burgemeester Smitsstraat. Op de achtergrond rechts het huizen

blok waarin ook de Stadszending was gevestigd. De toestand van de In particulier eigendom zijnde straat verkeerde in een 

wanhopige conditie. B&W werd dringend gevraagd maatregelen te treffen. I Foto uit besproken boek, vla dhr. Staal 

Historisch Hoograven: een 
boek om in huis te hebben 
Donderdag 17 april verschijnt de 
herdruk vml-listorisch Hoo{!,raven, 
een boek vol anekdotes en gebeurte~ 
nissen. De eerste druk verscheen in 
1994 omdat Hoograven toen 40 jaar 
bij Utrecht hoorde. 
Een interview met de sçhrijver: Roei 
van Komen. 

Hoe bellt u op het idee gekomen om 
het boek "Historisch Hoograven" te 
schrijven? 
De bewonersoverleggroep - nu be
kend als BOTH - beslooc om de 10-
jarige annexatie van Hoograven voor 
de bewoners wat luister bij te zetten 
door middel van een boekje. Ik werd 
hiervoor gevraagd omdat ik destijds in 
een door Stichting Welzijn Zu idoost 
uitgegeven wijkblaadje wel eens histo
rische stukjes schreef. 

Hoelarlg bent u bezig geweest met het 
onderzoek? 
Naar schatting ruim anderhalf jaar. 

Welke gebeurtenis is u het meest bij
/!,eble1Jen? 
De overgeleverde verhalen over Rots
oord. Verder werd ik gebeld door een 
oud-wijkbcwoner toell het boekje uit
kwam. De vrouw op de voorkant van 
het boekje bleek zijn moeder te zijn! 
Hij kende Je foto nier en vroeg mij 
hoe ik daaraan kwam. We raakcen niet 
ui tgepraat. Hij bleek vee! te weten 
over de pannenbakkerijen van Van 
Arkcl. Ook had hij cr veel dia's ;~n. Ik 
heb hem toen in contact gebracht met 
een andere 'hisroricus' in de wijk en 
samen hebben zij enige tijd later dia
presentaties voor de wijkbewoners ge
organiseerd. 

U heeft dit boek al eerder overhandigd 
aan toenmalig burgemee~·ter Opstel
ten. De herdruk, waar veel bewoners 
neer uitkijken, gaat u overhandigen 
aan de Wijkwethouder. Wat vindt u 
daaroan? 
Ik vind het leuk dat cr voor het boek-

je zoveel belangstelling blijkt te be
staan, dar - na een eerste oplage van 
1000 exemplaren - wordt besloten om 
10[ herdruk over te gaan. Ik ilad dit 
eellt niet verwadll. De overhandiging 
aan wethouder Spekman doe ik, als 
toenmalig samensteller, op verzoek 
van BOTl-l, ~raarvan ik deel uitmaak 
Na ruim 15 jaar deelname aan overleg 
tussen wijkbewoners en gemeell(e 
vind ik dit eigenlijk wel een mooie af~ 
sluilÎng van mijn betrokkenheid bij de 
wijk Hoograven. 

Kunnen we in 2004 voor het kroon· 
jaar, 50 jaar Hoograven bij Utrecht, 
een vervolg op het boek verwachten? 
U brengt me op een idee. 

Op 17 april, om 19.30 uur, wordt het 
~rst~ exemplaar van de h~rdruk o,'er
handigd aan (wijk)w~(houder Hans 
Spekman. Plaats: buurrllllis Ravelijn. 
BOTH heeft geregeld dat het boekje te
gen kostprijs gekocht kan worden. 
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I Spekm 
'Aanzet een 
goede zet! 

• • 

\'(1at een goede zet om Aanzet te ma
ken. Wam hoe,vel ik ook veel op 
internet kijk, is het toch nog het mak
kelijkst een krantje door de bus te 
kr ij gen en dar lekker in de luie swet 
Joor te kijken. Van harre wens ik de 
initiatiefnemers van deze kr;Jnr maar 
ook de l ezers/bcwoner.~ van He logra
yen yed succes en leesplezier toe. 
Ik ben cr trOtS op wijkwethouder va,n 
Hoograven te zijn. Het is niet alleen 
een mooie wijk met vee! groen. Maar 
ook een wijk met actieve bewoners 
die zich met han en zid inzeuen om 
de wijk leefbaar te houden. Dat mag 
wel eens gezegd wordell. Ik noem 
maar een paar van de vele activiteiten: 
leerkrach ten, ouJers en kinderen die 
zich inspannen voor veilige scholen. 
Bewoners die acrÎefbetrokken Lijn bij 
de aanpak van de binllemerrelnen 
rondom de Riervddflats. De Marok
kaanse vaders die her gesprek met 
jongeren ;lang;lan. En zonder de wijk
hewoners wuden de [nforo ko en de 
wijkwebsite niet actueel kunnen hlij
ven. Hart van Hoograven mag na
tuurlijk ook niet onvermeld blijven. 
Er is nog veel werk te doen, ook voor 
mij als wijkwethouder. l lart van 
Hoogr;lven is een goed voorbeeld van 
hoe u ons, de stadsbescuurders, op de 
huid kum ziuen. Dat houdt ons 
scherp. 
Ik hoop u binnenkort te zien, ergens 
in de wijk oF wel licht op het wijk
spreekuur. Tot ziens! 

Hans Spekman 
\Vijkwethoudcr Zuid 

Drukkerij Berrevoets 

Voor al uw drukwerk o.a. 
- Handelsdrukwerk 
- Familiedrukwerk 
- Fotokopieën 

Comtant ErzeijstraJt 87 
3523 VT Utrecht 
TeL 030 - 288 79 79 
F~x .: 030 - 288 05 46 
E-mail: berrc@tiscali.nl 
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"'1 a gen d a 

6 april 
KidsCafé Hoograven in buurthuis 

De Tal. 

17 april 
Bewoncrsûvond presentatie 
u'rtkomsten ABCD-interviews, in 
Buurthuis Ravelijn, 20.00 uur. 

17 april 
Eerste herdrukexemplaaf 
Hlstod~h I /oograven wordt 
aangeboden aan wi jkwethouder 
I lans Spekman. Plaats: Buurthuis 
Ravelijn. Tijd: 19.30 uur. 

24 april. 5 mei 
Vakantie: HAZ-Centrum gesloten. 

17 meÎ 
RABO- actiedag, personeelsleden 
komen een deel Vtm de wijk 
opknappen. Helpt u mee? Geef u 
op bij het HAZ -Centrum. 
Zie ook elders op deze pagina 

Budget voor 
goede ideeën 
Heeft u zelf een goed idee, vraag 
budget aan bij het HAZ Centrum. 
Elke bewoner (of groep bewoners) 
uit Hoograven, 10lsteeg cn Bokken
buurt die ecn leuk plan heeft voor 
een activiteit voor de wijk kan bij 
het bewonersbestuur van het HAZ
Centrum :Lijn plan indienen, 

Het bewonersbestllut' heeft voor
waarden opgesteld, W:laraan dele acti
viteiten moeten voldoen om geld le 
kunnen krijgen. Zo moel de initia
Liefnemer bereid zijn zelf de acrivireit 
mede re organiseren, eventueel met 
ondersteuning van de medewerkers 
van hel HAZ-Centrum. De accÎviteÎt 
moet openstaan voor aJle bewoners en 
sociale conracten bevorderen. Binnen 
een maand laar her bC'\vonersbestuur 
u weten of uw aanvraag gehonoreerd 
wordt. De volledige voorwaarden sa
men mer een aanvraagformulier zijn 
op te vragen bij het 1-lAl-Centrum, 
of te bekijken op de website voor de 
wijk: www.hoograven.info. 

Adverteren in Aanzet? 

Bel: OlO-267906l 

Samen met 8ertrand van,8uchem hielpen de kinderen ongeveer 500 pannen
koeken de lucht in./ Foto P. van Buchem 

I Grote opbrengst pannenkoeken 
Begin dh jaar heeft hel project 
'Hoograven bakt Wens-pannenkoe
ken' plaatsgevonden. Dit project 
werd georganiseerd door verschil
lende buu rtbewoners uit Hoogra
ven-Zuid. Voor dil project bakten 
vijftig kinderen van de basisscholen 
aan de Duurstedclaan pannenkoe
ken, Deze werden door de kinderen 
verkocht. De opbrengst was voor de 
Doe een Wens Stichting. 

De scichLi ng ven'uh de liefste wells 
van kinderen tussen 3 en 18 jaar met 
een levensbedreigende ziekte. Zij wil 
het wenskind een onvergctelijke tijd 
bezorgen. even weg va n alle behande
lingen en doktoren. He( l'anncnl<oe
kenprojecr was dus een project ''an 
kinderen voor kinderen. 

De school Roc ABa Hoogsticht bood 
zijn ruinues voor gebruik aan. In het 
kooklokaal konden de pan nen koeken 
gebakken worden en in de aula kot1-
den de buurtbewoners en andere be
langstellenden de p:tnnenkoeken 
eten. He[ festijn werd een groOt suc~ 

ces, Veel mensen die door flyers op 
het festijn attem waren gemaakt 7.ijll 
erop afgekomen. De ki nderen heb
ben erg hard gewerkt en hebben voor 
425 euro aan pannenkoeken ver
koehl- Albert Heijn had alle ingrcdi
enten ~oor de pan nenkoeken gratis 
vemrekt dus er was geen kostenpost. 

, Dankzij de inzer van de kinderen, de 
sponsors. de pannenkoekene[ers en 
andere gulle gevers heefr de Doe een 
Wens Stichting 1200 euro omvan
gen! 

Sportevenement voor de jeugd 
Maar liefst 6 zaalvoetbalteams en 6 baskeebalteams met klinkende namen, 
zoals Brazilië, Dreamteam en Fe Moskee, stonden te trappelen om deel te 
nemen aan het toernooi op zondag 9 maart De sfeer was goed. De wed
strijden werden gefloten door een vader van een van de kinderen die ook 
t rainer is van een voetbal E-team. Na het sporten ging een slie rt van kinde
ren op weg naar buurthuis De Tol om een broodje te eten en het vocht 
weer op. peil te krijgen met limonade. De organ isatoren vonden het een suc
ces en willen bekijken of dit niet één keer per maand kan plaatsvinden. 

I Foto Patricia de Nijs 

Hoograven 
Op z'n kop 

Zaterdag 17 mei gaat er veel gebeu
ren in de wijk Honderd personeels
leden van de RABO-bank komen 
klussen doen in Hoograven. 

Ze knappen de wlderkamer van 
buurthuis De 101 op, kggen een jeu 
de boules-baan aan in het 10lsreeg
plantsoen. verl.nrgen een workshop 
terrassen aa nleggen in Hoograve n
Zuid hij de Rie[veldbinnemerreinen 
en verplaatsen een aamal betonnen 
lafel tennistafels en knappen die op. 

In het 1olsteegplanrsocn wordt die 
dag een schoonmaakacrie gehouden, 
gevolgd door een huurtFeest. 

Buurtbewoners die ook plannen 
hebben voor hun buurtje of die willen 
helpen kunnen zich melden bij her 
HAZ-Centrum. 

Van verhaal 
tot sketch 
'Podium Hoograven' gaat in buurt
huis De Tol starten met 'Van verhaal 
tot sketch', een theateraruviteitfcur
sus van 8 weken. 

De deelnemers verreJlcn zelf verhaJen 
vanuit hun eigen ervaringen en be
werken die rot scènes. Dit alles bege
leid door een regisseur. Er is nog vol
doende plaats dus geer u snel op bij 
het HAZ-Cemrum. De activiteit is 
gratis. Podium Hoograven is opge
richt door vier enthousiaste wijkbe
woners, 

Tweede serie 
ABCD-Interviews 
Eind maart ûjn interviewers van 
het HAZ-Ccntrum weer op pad ge
gaan om hun medebewoners te 
ondervtagen O\'er hun kwaliteiten 
en plannen voor activiteiten voor de 
wijk. 

In n()v~rnber vorig jaar zijn er 54 
inrerviews afgenomen in Hoograven
Noord. Dit keer ligt het accent meer 
op Hoograven-Zuid (ten zuiden van 
de 't Goylaa n). De eerste serie heeft 
geleid rot een aantal nieuwe activitei
ten, opgezet door bewonersgroepen. 
I n deze krant heeft u daar aJ meerde
re keren over kunnen lezen. We gaan 
ervan uit dat ook uit dez.e serie weer 
nieuwe initiatieven zullen ontstaan. 



+,)~oproep 

HAl- Centrum 

't Gayloon 111, tel. 030,2679063 
infotoko,noogro'len@plmlel.nJ 

We zijn o p 70ek naar : 
Redact ielede n/kopij 
Voor Wijkkrant en wijkv./ebsite. 
Bezorgers 
Als vele mensen zich opgeven is 

de wij kkrant snel en goedkoop 

rondgebracht 

Koken 
A ls je mee wil doen aan een 

kookcursus in de wijk. geef je op. 

Taekwondo 
Welke kinderen tussen 8 en I 3 

jaar wi llen graag Taekwondo 

leren? Mohamed. die in de wijk 

woont, wil het graag aan 
kinderen leren op woensdag na 

18.00 uur, 

Conversatiegroep 
Binnenkort kunnen oudkorners 

gratis inburgeringcursussen 

volgen. Om veel bezig te zijn 

met de taal is het HAZ-Centrum 

op zoek naar personen die mee 

willen doen met 

conversatiegroepen 

Naailes 
Op buurthuis De Tol staan tien 

naaimachines, waarvan op dit 

moment geen gebruik gemaakt 

wordt. Wie wil er naailessen of 

een naaiclub organiseren? En wie 

zou zich als deelnemer willen 

melden? 

Paaseieren zoeken 
Een bewoonster uit de wijk 

kwam met het vrolijke idee om 

paaseieren le gaan ver stoppen in 

haar buurt Het zou fantas Lisch 

zijn als meer buurtbewoners dat 

gaan doen in hun eigen 

omgeving, zodat vele kinderen 

tot 8 jaar een zoektocht kunnen 

gaan houden. Heb je interesse 

om dat in je eigen buurtje te 

organ iseren, meld je dan aan bij 

het HAZ -Centrum. 

Podium Hoograven 
Zin om deel te nemen aan 

theaLeractiviteiten in de wijk? 

Zie ook pagina 2. 

Spelletjesavond 
Buurtbewoners organiseren 

spelletjesavonden voor 

volwassenen in buurthuis De Tol. 

Risk, Scrabble, Kolonisten van 

Catan, maar ook andere spelen 

worden gespeeld, Meer weten? 

Meldt ·u zich bij het HAZ

Centrum, 
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Schoonmaakactie • 
In Hart van Hoograven 

Zaterdag 22 maart 2003 heeft Mi, 
Iieupunt Zuid samen met Mirros en 
het Hoograven aan Zet-Ccntmm een 
schoonmaaka'nie georganiseerd om 
samen met de hewollers het Hart van 
Hoograven op [e ruimen. 't \Vas een 
heerlijke dag, zonnetje, 14 graden. 
De actie duurde vier uur. 

Her benodigde gereedschap werd aan
geschafl me( geld dal beschikbaar was 
gesteld door hel Hoograven aan Zet
Celllrum (HAZC). Helaas kon het 
maeeriaal niet op cijd geleverd worden 
voor deze actie. KHD schoot daarom 
te hulp. Ook het ROL (Rewoncrs 
Overleg Lunecten) bede materiaal uit
geleend .. 

Tussen de middag was er voor de 
schoonmakers een heerlijke biologi
sche linzensoep en pistolets met kaas 
en kruidenboter. 

In rotaal hebben dertien bewoners 
Je handen uit de mouwen gestoken, 
Opvallend was d:le ook zeven jongeren 
een grote bijdrage hebben geleverd, 

Het Hart van Hoograven is helem:lal 
opgeruimd. In totaal zijn er in het 
Hart l4 puinzakkcn (totaal 2800 liter) 

8 vuilni~lakken (totaal 400 liter), 5 
emmers glas en 40 stoeptegels wegge
haald. Ook de bankjes op het plein 
aan 't Goylaan zijn schoongemaakt. 
Bewoners kunnen weer lekker in het 
zonnetje zitten. 

lil de nabije toekomst zullen er meer 
schoonrn:labcties in Hoogr:lven 
plaatsvinden, wwel op verzoek vim be
woners als op he( initiaLÎefvan Milieu-

I foto Patricia de Nijs 

punt Zuid. Ge~treefd wordt om (el
kens eell stukje van Hoograven op te 
ruimen. 

Hel gekochte gereedschap is ook be~ 

schikbaar voor acties van bewoners in 
andere delen van Hoograven, Bewo
ners die materialen nodig hebben kun
nen deze lenen bij Milieupunt Zuid, 't 
Goylaan 82 (ma, di, wo van 10.00 tot 
16.00 uur). 

KidsCafé leuk voor ouders én kinderen 
Zoals je alleen maar rode auto's ziet 
op het moment dat jij ccn rode auto 
hebt gekocht, w zie je ineens hoeveel 
kinderen er in onze buurt wonen 
wanneer je zelf papa of mama bent 
geworden. Leuk! Maar hoe e11 waar 
ontmoet je elk.1.ar? Dat vroegen Bea~ 

te, Christcl en Monique, zich af. Via 
de ABCD-interviewmethodc van het 
Hoograven aan Zet-Centrum kwa
men ze met elkaar in contact. Dat 
leidde tot het IGdsCafé Hoograven. 

De \Vens van de drie was een plek 
waar ouders met hun jonge kinderen 
elkaar in een informele sfeer kunnen 
ontmoeten. Maar wanneer? Monique 
vereell: "Omdat veel ouders [egen~ 

woordig allebei werken en verschillen~ 
de vrije dagen hebben leek her ons her 
beste om voor de zondagochtend ce 
kiezen, De opzet: een maandelijks ca~ 
fé: mer koffie, rhee,.limo en koek; vol
op speelgoed voor de kinderen 'en ta~ 
fels waar ouders kunnen aanschuiven 
onder genot van een bak koffie. De 

advertemie 

locatie moest in de wijk zijn, Geluk~ 
kig stelde Porees buurthuis De Tol in 
de Jan van Arkdstraat ter beschik
king". 

Het KidsCafé is er voor ouders uit 
de buurt, met kinderen van 1 wc 4 
jaar oud. I nmiddds zijn er twee Kids
Cafés geweest en mel 'l,o'n rwimig 
kinderen en hun ouders was het beide 
keren een volte bak. 

De uitnodigingen/nieuwsbrieven 
zijn ver~tuurd volgens het 'zwaan~ 
k1eef-aan'-principe: de drie ini(ialief
fleemSters nodigden mensen ui t de 
buurt persoonlijk uit, waarna geno
digden weer andere buurtbewoners 
konden uitnodigen. Omdar de initia
tiefneemsters in Oud~Hoograven wo
nen, komen ook de meeste deelne
mers hier vandaan. Maar her KidsCa~ 
fé is cr voor alle ouders met kinderen 
van één tOt vier jaar uit Hoograven. 

Als er veel geïnteresseerden uit 
Hoograven-Zu id zijn, dan is het te 
overwegen om een tweede KidsCafé 
in buurthuis Ravelijn te organiseren, 

't Goy laan I al 
lS2SAE Utreçht 
Te l 030-288-0620 

op voorwaarde dat er vrijwilligers op~ 
scaan die her ook daar willen organise~ 
ren. Hopelijk blijkt uit de tweede 
AHCD-interviewronde dat cr ook in 
Hoograven-Zuid animo is om dit ini
tiatief uit te voeren, 

"Het eerste KidsCafé stond in het 
teken van kennismaken, Veel bezoe
kcrs ontdekten - soms met verbazing -
dat zij. bij elkaar in de straat of nét om 
de hoek wdonden. De tweede keer 
was er een mU'l.iekdoceme uitgeno
digd, die samen met de kinderen mu~ 
ziek maakte en danste", vertelt Moni
que. "\Vclke activitciten we de volgen
de keren gaan doen staat nog open, 
omdat we dat samen met de ouders 
willen bepalen. Misschien gaan we in 
de lente wel een keer samen naar een 
speeltuin of pakken we de fiets en 
gaan we met z'n allen naar een kinder
boerderij!" 

Het KidsC1fé blijkt een goede ma
nier re zijn om je contanen in de 
buurt te verbreden. De initiatiefneem
Sters zijn heel tevreden over hoe hun 
initiatief uitgepakt. 

KidsCafé, elke eerste zondag van de 
maand van 10.00-12.00 uur in buurthuis 

De Tol, Jan van Arkclstraat 55. 
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Foto-expositie 
in HAZ-Centrum 

Henky de Vries woont al sinds 1985 
in de wijk, eerst in de Bokkenbuurt, 
de laatste jaren in Hoograven. Sinds 
haar elfde jaar is Henk)' gegrepen 
door de fotografie, Ze. is autodidact 
en heeft el!n geheel eigen stijl die ge
kenmerkt wordt door oog voor din
gen, die niet altijd ,:oor de hand lig
gend zijn om te fotograferen, Haar 
foto's geven het vergankelijke van 
tijd aan en halen de tijd via een 'déjà 
vu' -gevod weer terug. 

De serie is gemaalu tijdens de 1 me! 
viering van 2002. De fotografe bracht 
een bezoek aan de Hoogravcl1sc fami
lie Griffioen, die 2 jaar geleden naar 
de Russische sraJ Ashesc verhuisde. 

De 1 mei viering is een belangrijk 
[eeSl voor de inwoners. Jong en oud 
vieren dan de dag van de arbeid en 
het begin van de lente. Asbest, met ca. 
100 000 inwoners, ligt (en oosten van 
de Oeral. De groutste ashestmijn ter 
wereIJ is er in feite de enige grote 
werkgever. De foro's laten volwasse
nen en kinderen zien, op hun paas
bes( gelJced en vaak voorzicn van de
coraties als bijvoorbeeld 'f leid van de 
Sovjet Uni e'. 

Het HAZ-Ccntrum vindt u op de 't Goy

laan 111. lIet teleroonnummer is 2679063. 
Geopend maandag tot en met donderdag 

tussen 09.00 en 15.00 uur. 

o f 0 n 

Uitgave 

Aanzet is een uitgave VM'l heL 

HAZ -Centrum en verschijnt 

zes maal per laar 
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BOTH houdt veranderingen 
de wijk scherp in de gaten • In 

Na de annexatie door de stad Utrecht 
van deze Jutphase wijk, ongeveer vijf
tig jaar geleden, werd. Nieuw Hoogra
ven uit de grond gestampt. \Veilan
den en hoveniersgrondcn werden met 
zand opgehoogd en vormden de basis 
voor her bouwen van de - in die tijd -
zeer gevarieerde woningen, ·L.Owel in 
laag- als hoogbouw. 

\'7eteringen, die vroeger een functie 
hadden bij her vervoer \'an klei naar de 
steen- en pannenf~brieken of van 
groenten naar de veiling of de stad, 
werden gedempt of omgebouwd LO[ 
walerpanijen en singels. Zo omstond 
een mooie, groene woonwijk. 

Rond 1925 gaf burgemeester J.P 
Fockema Andrea aan de heren Berlage 
en l lolsboer opdracht een sr:Jdsu ithrei
dingsplan en een rondweg te ontwer
pen. Aan dat futuristisch plan heeÜ 
Hoograven zijn bestaan als Utredmc 

~ verhalen van toen 
"InJertijd wa.~ iedereen jaloers op onze 
badcel mer zitbad en op onze geiser," 
venelt meneer Meegdes. "De huur van 
f J 4,50 pcr weck werd opgehaald door 
Van Ommeren, een adjudanr uit 
dienst. Sommige bewoners die het niet 
konden hetalen verstopLen zich als hij 
Iangs10vam! Dan was hij woest." Meeg
des suaalt. Hij is een van de acht be
woners van het eerste uur van de hui
zen aan de Stormd ijklaan en de Rijn
hu izenlaan. Het was maat( 1956. Hij 
en zijn vrouw voelden zieh de koning 
te rijk toen ze hoorden dat ze hun huis 
kregen. Ze woonden al vijf jaar in bij 
zijn ouders op een bovenwoning in 
Oog en Al. "Mer drie kinderen erbij 
gaf dar besr wat problemen." 

"We zaten al een jaar op hete kolen 
toen we hoorden dat hier huizen en 
flats gebouwd werden. We hebben ons 
direet aangemeld bij de Dr. Ariëns
stichting, een katholieke woningbouw
vereniging. Her was wel een vereiste 
dat je lid was van een katholieke arbei
dersbeweging." Zo werd de heer Meeg
des lid \'an een kamolieke bond en 
schreef zich in voor een woning. Of 
het een flar of een huis zou worden 
wist hij nog ni et. Dàt hij \\'oonruimre 
kreeg was het belangrij k~te. 

Omdat Meegdes drie kinderen had 
kwam hij in aanmerking voor een huis. 
Aan de Stormdijklaan. Hij kon zijn ge
luk nier op. "Onze ouders waarschuw
den ons. De huur was erg hoog. Ze zei-

scadswijk, de \'(/aterlinieweg, de 't Goy
laan en de Zuiderbrug te dankell. 

Inmiddels zijn de toen in sne!ueill
vaart gebouwde woningen en winkels 
'nier meer van deze tijd' en dan is vol
gens woningcorporaties slopen financi
eel gunstiger dan renoveren. De even 
zijde van de Mond(lOrrb;Jn, een vroe
gere winkelstraat, is al vervangen door 
nieuwbouw. Op diverse plaa[sen, zoals 
bij de Sporthal Hoograven, aan de 
Aquamarijnlaan en de Barns(eenlaan 
zijn nieuwe woningen opgeleverd. Aan 
het Smaragdplein zijn momenteel vol
op bouwactiviteiten vonr renovatie en 
uicbreiding van de winkels. Maar we 
zijn er nog lang nieL De winkels en 
flatwoningen aan beide kanten van de 
'r Goyb;Jn en directe omgeving gaan 
tegen de vlakte. Dan komt het pl;Jn 
Hart van Hoograven aan de orde. 

Door een aamal zeer betrokken wijk
bewoners is een aamal jaren de Bewo-

verhalen van nu 

den: JuHie gaan de armoede tegemoer. 
Dit lukt jullie nooid", vertelt Meegdes. 
"Het zou moeilijk worden, maar we 
gingen ervoor. Ik dacht: Dit huis ne
men ze me niet meer afl" Hij werkte. 
Zijn vrouw zorgde voor de kinderen en 
naalde kleren voor het hele gezin. 

"De dag dat we de sleutel van ons 
huis konden ophalen viel op 15 au
gustus. Dat was toevallig een katholie
ke feestdag. De stichting adviseerde 
ons met Idem eerst naar de kerk te 
gaan alvorens langs te komen", zegt 
Mecgdcs. Als hC\'loner moest je je ook 
aan bepaalde regels houden. Jc mocht 
op zondag bijvoorbeeld geen was bui-

ners Overleggroep TolsteeglHoograven 
(BOTH) opgericht. Tijdens \'ergade
ringen van BOTH wordt over al deze 
olltwiIJ{e1ingen en de gevolgen daarvan 
van gedacluen gewisseld. Er wordt een 
mening gevormd en vervolgens wordt 
met verschillende middelen gereageerd, 
zowel naar de ambtelijke instanties zo
als \,(!ijkbureau Zuid, de Ra.:'1dscommis
sie voor Zuid, de \,(!ijkwethouder, de 
Gemeenteraad als ook naar de Wijk
raad, woningbouwcorporatie." de wel
zijnsstichting Pones, Je politie, de pers, 
enzo\'oorL~. Zo is mede door de inspan
ningen van leden van 1301'11, het 
Hostel (voor dakJoze verslaafde \'TOU

wen) niet naast de scholen gep l aat.~t 

maar cegcnover het politiebureau. 

\Vi lt III1lCer weten over BOTH of over ac· 
ties meedenken? Het Secretariaat van 
BOTH is gevestigd op 't Goylaan lll, 
3525 AG Utrecht, tel. 030-2679063 

I Foto familie Meegdes 

ten hangen en geen matten kloppen. 
Maar de sfeer was onge<lwongen. Het 
was altijd dmk op straat. Alleen al aan 
de Stormdijklaan woonden vteflig kin
deren. Je kon er de koeien horen loeien 
want in de omgeving lagen veel boer
derijen. "We voelden ons hier meteen 
op ons gema k. Als we weggingen lieten 
we de deuren gewoon open. Dat deed 
iedereen hier toen." 

Ondanks dat de buurt in de loop der 
jaren veranderd is, heeft Meegdes er 
nog geen moment over gedacht om te 
vertrekken. "Het is toch heerlijk, zo'n 
huis met zoveel ruimte èn een lUin mer 
schuur." 
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