
Nu de vereniging zich opmaakt voor haar 
75-jarig jubileum, zoeken Herman en Riet 
versterking: ‘We organiseren jaarlijks zo’n 
vijf  grote activiteiten. Gelukkig zijn er ge-
noeg enthousiaste wijkbewoners die ons 
op de dagen zelf  helpen: verkeersregelaars, 
begeleiders, gastvrouwen en -heren. We zijn 
op zoek naar enthousiaste mensen die tijd 
kunnen stoppen in organiseren, plannen en 
bedenken. Die zich kunnen vinden in onze 
doelen én die handig zijn met de computer. 
De formele rol binnen het bestuur en bij-

behorende taken bespreken we in overleg. 
Onze enige echte eis is enthousiasme.’

Voor de wijk
Herman: ‘Hoogravens Belang is opgericht in 
1937. Hoograven maakte in die tijd deel uit 
van Jutphaas – het latere Nieuwegein. Hoo-
gravens Belang wilde vooral de belangen van 
de wijkbewoners behartigen. Toen Hoogra-
ven in 1954 bij Utrecht werd gevoegd, werd 
de wijkvereniging ook een Oranjevereniging. 
De afgelopen twintig jaar organiseren we 
vooral wijkactiviteiten.’

Oranjefeest
Ook dit jaar staan er weer de nodige wijk-
activiteiten op stapel. Herman: ‘De aftrap is 
op 30 april: het Oranjefeest. Voor de kinde-
ren is er ’s avonds een lampionnenoptocht 
door de wijk. Ieder kind uit de wijk is wel-
kom, zelfs als ze nog in de wandelwagen 
zitten. Als ze maar een lampionnetje mee-
nemen. De optocht wordt aangevoerd door 
de burgemeester. Bij het vallen van de avond 
is er een muzikaal programma op het Tol-
steegplantsoen. We kunnen nu alvast ver-
klappen dat de populaire Wesley Klein is 
gestrikt voor een optreden. De avond wordt 
afgesloten met spetterend vuurwerk.’ Na het 

Oranjefeest zijn er in mei, juni, september, 
november en december ook nog gezellige 
wijkactiviteiten. (ER)
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De wijkdag Happening Hoograven, 
het Oranjefeest tijdens Koningin-
nedag en de Sinterklaasintocht. Dit 
zijn maar een paar van de activitei-
ten georganiseerd door de Wijk- en 
Oranje vereniging Hoogravens Be-
lang. Drijvende krachten zijn Her-
man Aarsman en Riet Versteeg, sa-
men goed voor ruim 90 jaar ervaring. 
Nu doen ze een oproep: Hoogravens 
Belang heeft versterking nodig.

De lampionnenoptocht op Koninginnedag, aangevoerd door de burgemeester.

Koninginnedag 1952 (foto HKTH).

Meer weten? Neem contact op met 
Herman Aarsman: 030-2891383,
www.hoogravensbelang.nl.



Pools schooltje in De Tol

Mirona Wisniewska-Joosten (bestuurslid): 
‘Er wordt les gegeven in drie groepen: 
kleuters (4-6 jaar), middenbouw (6-9 jaar) 
en bovenbouw (9-12 jaar). De lessen zijn 
speels van opzet. Er wordt aandacht be-
steed aan Poolse liedjes, gedichten, verha-
len, films, het Poolse alfabet, grammatica, 
geschiedenis, tradities en algemene ont-
wikkeling. Daarnaast zijn we bezig nieuwe 
plannen te ontwikkelen om de Nederland-
se en Poolse cultuur dichter bij elkaar te 
brengen.’

Geheimtaal
Aron (tien jaar, komt er al vijf  jaar): ‘Ik 
vind het erg leuk hier, omdat we andere 
dingen doen dan op de gewone school’, en 
ondeugend voegt hij daar aan toe ‘Het is 
ook leuk om Pools te spreken, dan kan je 
dingen zeggen die anderen niet verstaan.’

Uit Utrecht en omstreken
Zo komen nu al jaren, elke 2e en 3e za-
terdag van de maand, kinderen met een 
Poolse vader of  moeder naar de Tol. De 
meeste komen uit Utrecht, maar er ko-
men ook gezinnen uit bijvoorbeeld Gouda 
en Kampen. Het schooltje is een onder-
deel van de Stichting Pools-Nederlands 
Centrum voor Educatie en Integratie. Als 

de kinderen les hebben, onderhouden de 
ouders onderling contact. Dat er dan ook 
een wandeling naar het Poolse winkeltje 
aan het Smaragdplein gemaakt wordt, zal 
niemand verbazen! (HdR)
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Pools knutselen.

TED KIEKT
Feestvarken
Bijna 80 jaar en nog steeds actief  als sla-
ger. De in 1931 geboren Jan Pott begon 
meer dan een halve eeuw geleden in de 
slagerij bij zijn moeder in Zeist, omdat 
hij geen keuze had: ‘Vroeger werd er niet 
gevraagd wat je wilde worden. Je moest 
gewoon geld verdienen.’ Inmiddels be-
oefent hij het vak al vijfenzestig jaar, 
waarvan de laatste jaren bij Slagerij Pott 
& Zn. op het Smaragdplein.
En nog altijd met plezier, zoals schoon-
dochter Hester opmerkt: ‘Het plezier en 
de humor waar Jan mee werkt is wel heel 
bijzonder. We moeten hem soms echt 
naar huis sturen.’ De beide jubilea van 
Jan (80e verjaardag en 65 jaar slager) zul-
len niet onopgemerkt voorbij gaan, maar 
hoe een en ander wordt gevierd is nog 
een verrassing.Jan Pott in de slagerswinkel op het Smaragdplein. 

Al 20 jaar maakt Polska Szkółka, het Poolse schooltje, gebruik van buurthuis 
De Tol. Het is gestart door de Utrechtse Marguerite Brouwer. Zij was ge-
trouwd met een Pool en vond het belangrijk dat haar kind, samen met ande-
ren, deelgenoot werd van de Poolse cultuur en taal. Na haar overlijden vorig 
jaar is er een nieuw bestuur aangesteld.

Meer info: www.polskaszkolkautrecht.nl



HE BUUR
Jouwstraat.nl

Wie bij de tijd wil zijn, is tegenwoor-
dig in ieder geval actief  op een di-
gitaal sociaal netwerk zoals Hyves 
of  Facebook. Sinds begin januari is 
daar een lokaal netwerk bijgekomen: 
www.jouwstraat.nl. Op deze site kun-
nen straatbewoners zich aanmelden en 
zo in contact komen met anderen in 
hun straat. De site is een initiatief  van 
Martijn Huis (ja, echt), die na een ver-
huizing zijn nieuwe buren uitnodigde 
om kennis te maken, maar merkte dat 
andere nieuwkomers zijn voorbeeld 
niet volgden. Als oplossing ontwierp 
hij een sociaal netwerk, waarmee men-
sen die bij elkaar in de straat wonen 
maar elkaar niet kennen, digitaal ken-
nis met elkaar kunnen maken.

Een interessant concept: mensen die 
vier huizen van elkaar wonen, kennis 
laten maken via internet. 
Bij ons in de straat doen we dat heel 
anders. Nieuwe bewoners ontvangen 
een bloemetje bij het betrekken van 
hun huis. Komen we iemand tegen dan 
maken we een praatje. We zetten, bij 
mooi weer, een stoel in de voortuin en 
andere straatbewoners schuiven spon-
taan aan. Heel normaal eigenlijk, en je 
hebt er geen computer voor nodig.

Los van de vraag dus of  jouwstraat.
nl een zinvolle aanvulling vormt, is er 
nog een aspect dat aandacht verdient: 
wat zijn de gevolgen van al die digitale 
sociale netwerken? Zo blijkt uit een 
Amerikaans onderzoek dat veel tieners 
en twintigers in de VS zich inmiddels 
opgesloten voelen in hun internetper-
sonages op Facebook, MSN en Twit-
ter: Ze durven elkaar nauwelijks meer 
op te bellen, want telefoneren is zo 
confronterend, zo echt.

Mensen die elkaar niet meer durven te 
bellen of  te bezoeken dankzij hun so-
ciale netwerk, ik zie niet in wat daar so-
ciaal aan is. Wat mij betreft komt www.
jouwstraat.nl er in onze straat niet in.

Remco van Dam

Bingo mee in de Ravelijn 

De verslaggever is bij Beppie en Beppie 
aan tafel geschoven en doet, op deze eerste 
donderdagmiddag van de maand, mee aan 
de maandelijkse Bingo in Buurthuis Rave-
lijn. Weldra staat het zweet hem op de rug. 
Niet alleen omdat het warm is (-‘ze stoken 
de kachel hier altijd lekker op’ zeggen Bep-
pie en Beppie-), maar ook omdat dit we-
reldwijd gespeelde kansspel best moeilijk 
is als je het voor het eerst doet! De cijfers 
staan niet precies op volgorde op de aan-
kruiskaarten! En wat moet dat met die let-
ters? Oh, die zijn van het woord ‘BINGO’ 
er boven; is juist handig met zoeken. Ge-
lukkig strepen Beppie de Groot (68) of  
Beppie van Rooijen (74) in het begin ook 
de kaart van de beginneling aan, als hij het 
getal over het hoofd ziet. Na een tijdje 
roept Beppie “bingo!”, met een onver-
valste Utrechtse G, maar ze heeft nog een 
hokje open... Waarna andere Beppie wél 
prijs heeft en een handdoek scoort.

Al 30 jaar
De Bingo, die vroeger ook op vrijdag-
avond was, is de langstlopende activiteit in 
de Ravelijn (30 jaar!). Laagdrempelig, want 

slechts 30 cent per kaart; leuke prijsjes en 
de koffie en thee, met wat lekkers erbij, 
zijn gratis. Die middag spelen er omstreeks 
25 vrouwen, de oudste is in de 90, en drie 
mannen.

In de Ravelijn
Een week eerder vertelde Corrie van Luijn 
(71), die de Bingo vele jaren geleid heeft 
(en daarvoor door de vorige burgemees-
ter, Annie Brouwer, met een Gouden 
Dom-speld werd onderscheiden), dat er 
vroeger nog véél meer lol te beleven was 
in de Ravelijn dan nu. In geuren en kleuren 
verhaalde ze hoe ruim dertig jaar geleden 
de voormalige Decrolyschool met hulp 
van veel buurtbewoners (‘gordijnen ma-
ken, schilderen, enz.’) werd omgetoverd 
in een knus buurthonk. Eertijds kwamen 
Corrie en haar man Jan (75) bijna dagelijks 
in de Ravelijn. Niet alleen voor het runnen 
van de bingo, maar ook om te kaarten, de 
bar te draaien, biljarten, spelletjes-, kaart- 
en carnavalsavonden. ‘Wat hebben we 
veel gelachen. En mijn man was een echte 
gangmaker’; Corrie van Luijn ongetwijfeld 
zelf  ook. (HvD)
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Dames concentreren zich op de bingokaart (foto Heleen Klop).

‘Otto 69’, roept Antoinette onverstoorbaar, of  ‘Isaak 21, Gerard 50’, bij elk 
balletje dat ze uit haar ‘knikkerzakje’ grabbelt, ‘Bernard 10!’

Corrie en Jan van Luijn.



Bij Longa aan beweging geen gebrek.

Hannie: ‘Het project Gezond Gewicht 
Hoograven heeft in twee jaar veel bereikt. 
Ik heb contact gelegd met intermediairs 
(o.a. basisscholen, sportverenigingen, 
speeltuin, kinderwerk, BSO, bibliotheek, 
beweegmakelaar). Steeds meer intermedi-
airs staan achter de BOFT boodschap en 
maken gezonde keuzes. De combinatie 
sporten, fruit eten en water drinken zie 
je vaker terug bij evenementen, zoals een 
voetbaltoernooi, de Nationale Voorlees-
dagen en sportactiviteiten, maar wordt 
ook op diverse locaties in de wijk gepro-
moot. Bijvoorbeeld Voetbalvereniging 
Hoograven verkoopt fruit in de kantine, 
de Ariëns school heeft een vijfdaags fruit-

beleid ingevoerd en in de Bouwspeeltuin 
is gezond eten gespreksonderwerp. Dan 
blijkt dat kinderen de BOFT kennen en 
het aantal suikerklontjes in AA, cola of  
Wicky weten.’

BOFT
Gezond eten is lekker en bewegen is leuk! 
BOFT is de basisboodschap en staat voor: 
meer beweging, gezonde voeding en ge-
zonde keuzes. In de aanpak draait het om 
een goede balans tussen voeding en bewe-
ging.

Toekomst
Hannie: ‘Ik blijf  organisaties in de wijk 

ondersteunen bij 
gezonde keuzes, 
zoals fruitbeleid 
op basisscholen, 
gezonde snacks en 
alternatieven voor 
zoete dranken 
(zoals thee zon-
der suiker, water). 

Vanwege het succes vorig jaar organiseren 
de Bouwspeeltuin, Brede school en ik in 
mei en juni twee Hopla-evenementen voor 
jonge kinderen. Sport- en beweegactivitei-
ten uit de wijk staan centraal met een ge-
zonde versnapering. Wanneer organisaties 
plannen hebben voor een gezond beleid, 
activiteiten en/of  evenementen waarbij ik 
kan aansluiten, hoor ik dit graag!’ (EB)

NIEUWE AANWAS

Gezond Gewicht Hoograven
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Tandarts Njika.

Het is alweer twee jaar geleden; de start van het project Gezond Gewicht 
Hoograven. In Aanzet van maart 2009 vertelde projectleider Hannie Kuiken 
ons het volgende: ‘Het doel van Gezond Gewicht Hoograven is een gezond 
gewicht bij kinderen, hun ouders en organisaties die met kinderen werken  
te promoten. Gezond eten is lekker en bewegen is leuk. Een gezonde keus is 
belangrijk want de energiebalans (inname en verbruik) moet goed zijn.’ 
Hoe zou het nu met dit project gaan? Tijd om Hannie Kuiken te bezoeken.

Tandartspraktijk Njika
Afgelopen zomer opende tandarts 
Njika zijn eigen praktijk aan de Con-
stant Erzeijstraat. De praktijk is on-
der andere herkenbaar aan het grote 
spandoek met daarop de afbeelding 
van de adelaar. ‘Ik heb gekozen voor 
deze vogel, het doet me denken aan 
Nigeria. Het is het symbool van dat 
land’, aldus tandarts Njika.

Waarom besloot je de praktijk te ves-
tigen in deze wijk?
‘Ik zag dat in de wijk Hoograven geen 
tandarts gevestigd is, dus heb ik eerst 
geïnformeerd bij het Gezondheidscen-
trum. Ik heb altijd ambitie gehad om een 
eigen praktijk te beginnen. Ik zag dat er 
nieuwe woningen werden gebouwd en ik 
zag dat als mijn kans.’

Je bent in 2009 afgestudeerd en je 
bent 29 jaar. Hoe reageren mensen 
op het feit dat je zo jong bent?

‘Ik leerde snel, liep voor op mijn studie. 
Patiënten zijn tevreden, ik ben nu drie da-
gen per week geopend, maar als er meer 
patiënten zijn zal ik ook meerdere dagen 
geopend zijn. De overige dagen werk ik bij 
een praktijk in een ander deel van de stad.’

Hoe is het eigenlijk gesteld met de 
mondhygiëne in de wijk? 
‘Ik zie weinig slecht verzorgde gebitten, 
dus dat is een compliment voor de wijk!’

Je bent niet aangesloten bij het Kwali-
teitsregister Tandartsen (KRT)?
‘Daar ben ik nog niet aan toe gekomen. 
Bovendien ben ik pas afgestudeerd en 
beschik ik over voldoende verse kennis. 
Ik vind mijn behandeling belangrijk en ik 
neem daar dan ook ruimschoots de tijd 
voor. Eerst neem ik alles door met de pa-
tiënt, dan ga ik pas handelen. En als pa-
tiënten pijn hebben, kunnen ze dezelfde 
dag nog bij mij terecht.’ (AvH)

Neem voor meer info contact op met 
Hannie Kuiken: h.kuiken@utrecht.nl,
030-2863497, utrecht.nl/gezondgewicht.



Activeringsteam Hoograven verwijst en 
stimuleert daadkrachtig

Het uit vier medewerkers bestaande 
Activerings team (Lize, Esther, Marianne 
en Aziz van Portes en van de gemeente), 

bestaat sinds juni 2010 en is er voor 
‘iedereen uit de wijk Hoograven tussen 
27 en 65 jaar die graag actief  wil worden’. 

Inmiddels heeft de Marokkaanse via het 
Activeringsteam een taalmaatje én ze geeft 
zelf  Spaanse les aan anderen.

’Wil je een taal- of  computercursus vol-
gen, werken, vrijwilligerswerk doen, je 
Nederlandse taal verbeteren, een opleiding 
doen of  sporten? Maar weet je niet wat de 
mogelijkheden zijn, klop dan aan bij het 
Activeringsteam! Wij gaan dan op zoek 
naar geschikt aanbod, zowel in de stad als 
in de wijk. In buurthuis De Tol hebben 
we, in samenwerking met het ROC, inmid-
dels twee computercursussen gestart voor 
wijkbewoners’, aldus het Activeringsteam.

Een andere deelneemster (moeder van drie 
kinderen) leerde het Activeringsteam ken-
nen via een voorlichtingsbijeenkomst op 
de voorschool. Ze volgt nu een computer-
cursus en hoopt weldra haar kinderen be-
ter te kunnen helpen met huiswerk op de 
computer. Ze is inmiddels zo enthousiast 
dat ze zich ook al heeft opgegeven voor 
de vervolgcursus Word en Internet. (HvD)
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Computerlessen in De Tol.
Meer info:
activeringsteam.hoograven @utrecht.nl 
of  bel Marianne de Zeeuw: 06-51188284.

‘Ik ben blij dat ik dit heb gedaan en ik voel me nu actiever omdat ik nu nieu-
we dingen doe. Ik krijg er energie van!’ Aan het woord is een Marokkaanse 
moeder (35) van 4 kinderen, die vroeger in Marokko én Spanje heeft ge-
woond. Een kennis stimuleerde haar om iets ‘buiten de deur’ te ondernemen. 
Bovendien vond ze ooit een folder van het ‘Activeringsteam Hoograven’ in de 
schooltas van één van haar kinderen.

Het is een kado van het Tolsteegkoor aan 
woonzorgcentrum Tolsteeg, het jubileum-
optreden op woensdag 16 februari. Onder 
de bezielende leiding van dirigent en or-
ganist Joop den Hartog bedanken de ca. 
vijftig leden met hun zang de instelling 

voor de geboden gastvrijheid de afgelopen 
jaren.
Zo’n 150 bewoners weten dit gebaar wel 
te waarderen en genieten volop van de mix 
van nederlandstalige liederen, operette-
melodiën en declamaties.

Het Tolsteegkoor treedt niet alleen op in 
Tolsteeg, ook andere verzorgings tehuizen 
kunnen genieten van de zangkunsten. Er 
zijn regelmatig – gratis – uitvoeringen in 
Utrecht, Houten, Nieuwegein en zelfs Hil-
versum. Het koor heeft inmiddels ook een 
schare trouwe fans, ‘echte groupies’, aldus 
mevrouw Van Voorst, die zich regelmatig 
op de wekelijkse repetitieavonden melden 
en uit volle borst meezingen. Van Voorst, 
behalve koorlid ook secretaris, noemt dit 
typerend voor het koor: ‘Het gaat niet al-
leen om het zingen, het sociale aspect is 
ook heel belangrijk.’

Anders dan wat de naam misschien doet 
vermoeden, is lid worden van het Tol-
steegkoor niet voorbehouden aan inwo-
ners van (Huize) Tolsteeg. Secretaris Van 
Voorst: ‘Iedereen die van zingen houdt is 
van harte welkom! De repetities zijn, net 
als de uitvoeringen, altijd op maandag, tus-
sen 19.30 en 21.30 uur.’ (RvD)

Tolsteegkoor al 44 jaar jong

Het Tolsteegkoor tijdens het jubileumoptreden in woonzorgcentrum Tolsteeg op 16 februari.

Meer informatie: mevrouw Van Voorst,  
hvanvoorst000@ziggo.nl, 030-2883329.



AGENDA
1 t/m 26 maart

Expositie
Gansstraat 100 jaar geleden,

Bibliotheek Hoograven

15, 22, 29 maart, 5 april
Markt Smaragdplein

08.00-14.00 uur

15, 29 maart, 12 april
Gratis mee-eten,

Rehobothkerk
18.30-20.00 uur

15, 30 maart, 12 april
Vrijwilligersdagen 

Kinderboerderij Nieuw-Rotsoord
10.00-16.00 uur

17, 24, 31 maart, 7 april
Inloopavond Historische Kring,

Buurthuis De Tol
20.00 uur

21 maart, 4 april
Internationaal koken en opeten,

Buurthuis De Tol
18.00 uur

26 maart
Rommelmarkt

Scouting Hoograven
10.00-14.00 uur

7 april
Bingo in de Ravelijn

14.00-16.00 uur

Ook een activiteit voor de agenda? 
Mail redactieaanzet@yahoo.com.

Meer info op aanzetnet.nl
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TOEN EN NU
Van weiland naar stempels

In de jaren twintig van de twintigste eeuw 
is de wijk Hoograven in feite niet meer dan 
een verzameling van industrie en weilan-
den, waartussen hier en daar enkele wo-
ningen zijn te vinden. Vanaf  halverwege 
de jaren dertig maakt de (toenmalige) 
gemeente Jutphaas werk van de wijk: er 
wordt in diverse straten riolering aange-
legd en er worden (meer) straten aange-
legd. Zo komt de Julianaweg tot stand en 
worden er flink wat huizen gebouwd rond 
de Jan van Arkelstraat. De straatnamen uit 
dit buurtje verwijzen naar het in januari 
1937 gesloten huwelijk tussen Bernhard en 
Juliana: Detmoldstraat, Noordeindestraat, 
Van Lippe Biesterveldstraat. Een ander 
opvallend aspect is de lange, rechte vorm 
van de straten, zoals bij de Julianaweg, de 
Hoogravenseweg als de WA Vultoweg. 
Ondanks de bouwactiviteiten blijft Hoo-
graven dankzij de naastgelegen weilanden 
zijn landelijk karakter houden.

Na de annexatie van Hoograven door de 
gemeente Utrecht in 1954, verandert het 
beeld van de wijk snel. Utrecht wil binnen 
vijftien jaar zo’n 37.000 woningen bou-
wen, waarvan een flink deel in Tolsteeg en 
Hoograven. C.M. van der Stad ontwerpt 
het stedebouwkundig plan voor Nieuw-
Hoograven, dat is gebaseerd op zoge-
naamde ‘stempels’. Dit is een vast patroon 
van hoog- en laagbouw met ertussen af-
wisselende openbare ruimte. Binnen elke 
stempel krijgen diverse woningen (gezin, 
alleenstaand, bejaarde) een plek waardoor 
elke stempel een buurt op zich vormt. 
Meerdere stempels vormen aldus een wijk. 
Voorbeelden van zulke stempels zijn de 
woningen die door Gerrit Rietveld zijn 
ontworpen. Ondanks het vele groen dat 
tussen de stempels is gepland, verliest Tol-
steeg/Hoograven wel zijn landelijk karak-
ter: er is geen weiland meer te bekennen... 
(HKTH/RvD)

Waveboarden op de Julianaweg
In Aanzet nummer 40 (december 2010) 
heeft een stukje gestaan over Waveboar-
den op de Julianaweg. Op de Julianaweg 
zijn nieuwe (zachtere) tegels gekomen 
waardoor je niet goed meer kan wave-
boarden. Juliët, Yrsa en Hella (groep 5, De 
Hoge Raven) vonden het tijd voor actie. 
Naar aanleiding van hun gesprek met de 
wijkwethouder Frits Lintmeijer is er veel 
gebeurd.

Juliët: ’De wijkwethouder heeft toegezegd 
dat er in het voorjaar een nieuw wave-
boardpleintje komt; of  naast het speeltuin-

tje aan het eind van de Julianaweg (tegen 
ROC aan) of  bij het Hamersplantsoen. 
Verder hebben wij toestellen mogen uit-
zoeken voor op het waveboardpleintje. 
Wij zijn hiervoor langs bewoners op de 
Julianaweg gegaan om te vragen of  zij het 
goed vinden dat er misschien een wave-
boardpleintje komt en welke toestellen 
zij mooi vinden. Alle bewoners vinden 
een waveboardpleintje geen probleem en 
uiteindelijk zijn de meeste stemmen op-
gegaan voor drie toestellen: paaltjes, een 
lieveheersbeestje en een balk. Wij kunnen 
niet wachten tot het voorjaar is!’ (EB)Yrsa, Hella en Juliët: succes na protest.

1938. 1994.


