
Wijkbewoners, verenigingen, instellingen 
en ondernemers uit Hoograven en Tolsteeg 
kunnen de mobiele keuken gebruiken. ‘Als 
de keuken van belang is voor de buurt dan 
is het gebruik gratis, je betaalt alleen de borg. 
Deze keuken is gemaakt om de leefbaarheid 
in de wijk te vergroten’, aldus Piet de Jong 
van Doe Mee, de organisatie die de keuken 
beheert.

Meer dan een keuken
De keuken bestaat uit een mobiel keuken
blok met koelkast, spoelbak en boiler. En
thousiaste koks en kokkinnen kunnen op het 
meegeleverde kookeiland met maar liefst vijf  
kookplaten een complete maaltijd bereiden. 
Wie meer denkt aan een megapizza voor de 
hele straat, kan zijn lol op met de bijgelever
de oven.

Echt briljant
Enkele instellingen uit de wijk hebben de 
keuken al met succes ingezet: Dierenweide 
Nieuw Rotsoord tijdens de Nieuwjaarsduik 
in januari, en Kinderspeeltuin De Kameleon 
tijdens de afgelopen Koninginnedag. Toch 
staat de keuken nog te vaak in de garage. 
‘Mensen uit de wijk weten vaak niet van het 
bestaan af  en dat is zonde’, vertelt George 
van Esbroek van Doe Mee. Wijkbewoners 
hoeven niet bang te zijn voor slechte weers
omstandigheden. Het initiatief  van de mo
biele keuken was namelijk geen briljant idee 
als daar geen rekening mee was gehouden. 
De keuken wordt geleverd met picknick
banken en drie partytenten die ook aan el
kaar bevestigd kunnen worden. Alle materi
alen zitten in een overdekte aanhangwagen 
die gemakkelijk te vervoeren is. (AvH)
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De zomerperiode is het ideale seizoen voor een straatfeest, open dag, werk-
lunch, themamiddag of  relatieborrel in de openlucht. Speciaal voor deze ge-
legenheden is er de mobiele keuken, die letterlijk en figuurlijk een ‘Briljant 
idee’ is uit het wijkactieplan Hoograven in de lift.

Ook voor de buurtbarbecue.

Voor informatie en reserveringen: Doe 
Mee: George van Esbroek, telefoon: 
0657102258 of  email: g.esbroek@uw.nl 
of  Piet de Jong, telefoon: 0613876921 of  
email: p.jong@uw.nl. 
Het Doe Meeproject in Hoograven biedt 
werk aan mensen die aan de slag willen en 
daarbij een steuntje in de rug nodig heb
ben. 

De mobiele keuken staat de hele zomer paraat.



Kunstzinnige wijkbewoners op 

Midzomernachtfeest

Nog even en dan is het de langste dag en 
de kortste nacht van het jaar. In landen als 
Engeland, Noorwegen en Litouwen is dit 
reden voor een feest en ook in Utrecht
Zuid gaat dit moment niet ongemerkt 
voorbij. Op dierenweide Nieuw Rotsoord 
en in de watertoren aan het Heuveloord 
wordt op zaterdag 18 juni het Midzomer
nachtfeest gevierd. Het programma begint 
om 19.00 uur. Voor de bezoekers is er een 
workshop sieraden maken met materiaal 
uit de tuin, een vleermuizenexcursie en 
speciaal voor kinderen workshops thea
ter, fotografie en licht. Ook zijn er diverse 
optredens, worden er liederen ten gehore 
gebracht bij het kampvuur en kun je ‘kam
peren bij de boer’. Voor dat laatste moet je 
je van tevoren aanmelden. Tenten kunnen 
vanaf  17.00 uur worden opgezet. Behalve 

tenten staat er die avond op Rotsoord ook 
een kunstmarkt met werk van kunstenaars 
uit de wijk.

Gezocht: kunstenaars
Marijke Reuvers van Stichting Rotsoord 
Nu, een van de organisatoren van het zo
merse feest: ‘Wij willen een database op
stellen van in UtrechtZuid wonende of  
werkende kunstenaars en musici. Daar
naast nodigen we hen uit om op 18 juni 
’s avonds hun werk aan het publiek te 
tonen en/of  te verkopen.’ Wie belang
stelling heeft, kan een email sturen naar 
info@rotsoord.nu. Vermeld dan je naam, 
contactgegevens, wat voor kunst je maakt 
en wat je zou willen laten zien. Ook op de 
website www.rotsoord.nu is informatie te 
vinden. (LE)
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Het Midzomernachtfeest was vorig jaar een groot succes.

TED KIEKT
Natuur in Hoograven
Ecoloog Arthur Hoffmann woont aan de 
Julianaweg. Vanaf  zijn balkon filmde hij 
deze winter de enorme groep spreeuwen 
die boven de wijk zwermde en zette het 
op YouTube. Al gauw werd dat een hype. 
Meer dan 100.000 mensen uit ongeveer 
honderd landen bekeken zijn filmpje. 
‘Onwaarschijnlijk’, zegt Hoffmann. Bij
zondere of  leuke waarnemingen deelt 
hij via Twitter. ‘Dit jaar is het jaar van de 
vleermuizen, een Europees initiatief  om 
deze dieren meer bekendheid te geven. 
De gemeente Utrecht gaat kastjes voor 
vleermuizen ophangen.’ Via de gemeen
telijke website kan iedereen waarnemin
gen van vleermuizen doorgeven en als er 
uit een wijk veel meldingen komen, kan 
er in die wijk een excursie georganiseerd 
worden. (TvA)Arthur Hoffmann wijst een vleermuizenkast aan.



HE BUUR
Mam, ben je er nu al? 

Je kinderen loslaten is nog niet een
voudig. Zelf  heb ik twee kinderen, een 
meisje van zes en een jongen van vier 
jaar. Nu het mooier weer is, spelen de 
kinderen veel buiten. 

Mijn kinderen mogen rondjes om het 
huizenblok. En mijn dochter mag sinds 
kort alleen oversteken naar het school
plein aan de overkant van ons huis. Tot 
zover gaat het redelijk goed, maar nu 
krijgen we het onderwerp: alleen naar 
de speeltuin. Wanneer is een kind oud 
genoeg om alleen naar de speeltuin te 
gaan? Ik ben er nog niet uit. 

Mijn dochter wordt van de zomer ze
ven jaar en ik heb het idee dat dit wel 
het moment is. Vorige week heb ik het 
dan ook voor het eerst uitgeprobeerd. 

Mijn dochter ging alleen met een vrien
dinnetje naar het Hamersplantsoen. 
Vanuit ons huis is dit gewoon recht
door, met twee straatjes van rechts. 
Niet heel ingewikkeld. Toch spookten 
er na een paar minuten al verschillende 
dingen door mijn hoofd: ze zal toch 
wel echt naar de speeltuin zijn gegaan, 
er zullen toch wel meer kinderen met 
ouders in de speeltuin zijn en o, ik ben 
vergeten te zeggen dat ze met niemand 
mee mag gaan enz. 

Ik zat niet echt rustig thuis en ben 
dan ook na vijftien minuten (had een 
halfuur afgesproken) gaan kijken. 
Mijn dochter was erg teleurgesteld. Zij 
speelde heerlijk met haar vriendinnetje 
en haar reactie was: ‘Mam, ben je er nu 
al?’ Het is duidelijk dat het loslaten van 
mijn kinderen pas begonnen is.

Evelien Baljet

Schietsport in De Tol: 

ontspanning en concentratie

Jan Brakkee (57) en dertiger Zoran Zub
cevic treden op als woordvoerders van 
de 26jarige schietclub in een bovenzaal 
van De Tol. Brakkee benadrukt dat hij 
een vrijwilliger van een Portesactiviteit is. 
‘USC De Tol is een arme, maar gezellige, 
laagdrempelige vereniging. We gebruiken 
alleen luchtbuksen. Voor acht euro per 
maand kan je elke week met kleine kogel
tjes schieten op kaartjes met roosjes. Onze 
maximale capaciteit is 25 leden, want méér 
dan vijf  baantjes hebben we niet.’ Zubce
vic legt uit dat ze vanwege de kosten be
wust geen lid zijn van de landelijke schiet
bond KNSA.

Ontspanning
Bijna elke woensdag kan men in een sfeer 
van rust, concentratie en ontspanning de 
schietsport bedrijven. Het Paasschieten op 
zaterdag 16 april is een feestje voor leden, 
familie, introducés en mogelijke nieuwe 

leden, zoals de 30jarige Sandra, die zelf  
buurtactiviteiten in Lunetten organiseert. 
De zaal is door een rij tafels verdeeld in 
twee helften. Aanvankelijk wordt er nog 
helemaal niet geschoten, maar bijgepraat. 
Kinderen gooien ringen om flessen en 
spelen tafelvoetbal. 

Legotreintje
Dan gaat een gordijn open en ontstaat hi
lariteit. Want wat heeft de feestcommissie 
bedacht? Een spoorbaan met rondtuffen
de legotreintjes met papieren vlaggetjes. 
Als je vijf  gaatjes in zo’n vlaggetje schiet, 
heb je een doos eieren gewonnen. ‘Vorig 
jaar hadden ze een teil water met piep
schuimen halve bollen bedacht om op te 
schieten.’ Een aspirantlid wordt gecor
rigeerd omdat ze haar buks scheef  houdt 
als ze ermee wegloopt. ‘Altijd de loop om
hoog houden! Ook als ie leeg is!’ (HvD)
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De leden van de schietclub komen wekelijks bij elkaar.

Langs wit bebloesemde bomen in de Jan van Arkelstraat leidt een lenteavond-
wandeling naar de momenteel dertien leden tellende schietclub USC De Tol 
op nummer 55.

Bezoek de website of  bekijk de video 
door met uw smartphone of  tablet 
onder staande QRcodes te scannen.

Website USC De Tol. YouTube video. In de roos!



Begraafplaats Tolsteeg (foto: Het Utrechts Archief).

De begraafplaats, die in 1931 werd aan
gelegd wegens ruimtegebrek op de an
dere twee, ontwikkelde zich pas echt na 
de Tweede Wereldoorlog. Centraal op het 
terrein staat een door architect Van der 
Gaast ontworpen aula, waarin de originele 
wandtekening ‘Perpetuum Mobile’ (uit 
1958) van de Nederlandse kunstenaar Es
cher (op afspraak) te bewonderen is. Dit 
kunstwerk is zo bekend, dat het regelmatig 
groepen kunstliefhebbers aantrekt.

Oranje Vrijbuiters
Op het begrafenisterrein bevinden zich 
verder twee monumenten met Neder
landse oorlogsgraven. Het ‘Monument 
voor de Binnenlandse Strijdkrachten’ is 
opgericht ter nagedachtenis aan de twaalf  

verzets lieden die tijdens de bevrijding van 
Utrecht, op 7 mei 1945, zijn omgekomen. 
Het ‘Monument voor de Oranje Vrijbui
ters’ herdenkt achttien verzetsstrijders die 
werden gefusilleerd op de Waalsdorper
vlakte op 29 februari 1944.

Toegankelijk
De verrassend grote begraafplaats staat 
open voor iedereen. Niet alleen om te be
zoeken, maar ook om zelf  een graf  te re
serveren. Zo zijn er verscheidene familie
graven op het terrein te vinden. Dit laatste 
gebeurt echter slechts incidenteel, meestal 
zoekt een begrafenisondernemer contact 
met de administratie van de begraafplaats 
voor het kopen van een graf. Het is overi
gens ook mogelijk om urnen een plaats te 
geven of  om as te verstrooien. (RvD)

NIEUWE AANWAS

Begraafplaats Tolsteeg prachtige plek

4

Sebastiaan Scheffer met de winkelpapegaai.

Wie de moeite neemt vanaf  het Sma-
ragdplein rechtdoor te lopen over 
de Robijnweg, loopt vanzelf  het 
terrein op van de Derde Algemene 
begraafplaats Tolsteeg. De begraaf-
plaats, die wordt omgrensd door de 
Opaalweg, het Houtense pad en de 
Waterlinieweg, is de derde in een rij 
begraafplaatsen die in Tolsteeg wer-
den aangelegd. De andere twee zijn 
Soestbergen aan de Gansstraat (sinds 
1830) en Kovelswade aan de Konings-
weg (sinds 1904). 

Zoo-logisch

Buurtbewoners kennen het pand mis
schien nog uit de tijd dat het een su
permarkt was. Maar in plaats van koffie 
en kaas kun je er nu reptielen, vogels 
en (bijzondere) zoogdieren kopen. Een 
greep uit het assortiment: eekhoorns, 
stokstaartjes, Afrikaanse egels, rijstvo
gels, dwergkwartels en uiteraard alle voe
ders en benodigdheden om de dieren te 
houden. 

Eigen zaak
Eigenaar Sebastiaan Scheffer was ruim 
acht jaar docent dierverzorging op het 
mbo in Aalsmeer. Zo’n twee jaar gele
den begon hij op internet een dieren

zaaksite. In eerste instantie leverde hij voe
ding voor reptielen. Na een jaar stopte hij 
met lesgeven en ging hij via internet ook 
dieren en voeding leveren aan groenscho
len, dierentuinen en kinderboerderijen. 
Inmiddels geeft hij ook advies en doet hij 
de administratie voor vergunningen van 
beschermde diersoorten. Daarnaast ad
viseert hij bijvoorbeeld dierentuinen over 
onderwerpen als wetgeving met betrekking 
tot beschermde diersoorten en dierentuin
vergunningen. Nu is het dan tijd voor een 
eigen zaak, die mede met de hulp van ex
leerlingen tot stand is gekomen. Het is de 
moeite waard om er een kijkje te nemen.

Vogelspin
Kinderen kunnen niet zonder volwasse
nen een dier kopen. Dus ouders: u hoeft 
niet bang te zijn dat u op uw verjaardag 
onverwachts een Braziliaanse roze vogel

De openingstijden van de begraaf
plaats zijn vrijdag t/m zaterdag van 
8.00 tot 20.00 uur en op zon en 
feestdagen van 10.00 tot 20.00 uur.
Voor meer algemene informatie: 030
2863992. 

spin of  een roodschaarschorpioen ca
deau krijgt! (HdR)

 Onthulling monument Oranje Vrijbuiters,
10 mei 1947 (foto: www.oranjevrijbuiters.nl).

Ruijgenhoeklaan 7a en 9a zijn 
volledig verbouwd tot een unieke 
dierenwinkel: Zoo-logisch. 



Koninginnedag kleurt de wijk oranje
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Orkest KUDO zet de toon.

Een stralende oranjezon zorgde 
voor een kleurrijke en gezellige 
Koninginne dag in Hoograven, Tol-
steeg en Bokkenbuurt. Op verschil-
lende plekken in de wijk is de ver-
jaardag van de koningin gevierd met 
muziek, oudhollandse spelletjes, 
oranjebitter én vuurwerk! Fotograaf  
Ted van Arnhem legde de festiviteit-
en vast. (ER) Ted kiekt kiekend meisje. 

Koekhappen: altijd prijs.

Popstar Wesley Klein sluit de dag af. We want more!

Ook de zorg viert Koninginnedag.

Clara 7 in actie.Kindervrijmarkt op Nieuw Rotsoord. De opbrengst wordt eerlijk verdeeld.

Zaklopen in de speeltuin.



AGENDA
zondag 15 mei

Schaapscheerdersfeest,
dierenweide Nieuw Rotsoord

13.00-17.00 uur

zondag 22 mei
Wandeling door Hoograven

met D66-kamerlid Pia Dijkstra, 
vanaf 13.00 uur. Opgeven: 
wijksupport@gmail.com

zaterdag 28 mei
Presentatie en opening expositie

800 jaar Vaartse Rijn,
Bibliotheek, Smaragdplein

11.00-12.30 uur

zaterdag 18 juni
Midzomernachtfeest,

dierenweide Nieuw Rotsoord

t/m 21 juni
Tentoonstelling De Verstilde Stad,

Toonkamer

zaterdag 25 juni
Braderie, Smaragdplein

10.00-17.00 uur

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

Meer info op aanzetnet.nl
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TOEN EN NU
Van Alphons Ariënshuis naar Nieuw Plettenburgh

Overigens is er vanuit het Ministerie van 
Volkshuisvesting nogal wat kritiek op het 
ontwerp. Niet alleen vindt het ministerie 
de ligging van de rouwafdeling te centraal 
(‘de uitvaarten zullen sterk de aandacht 
trekken’), ook vinden de Haagse ambtena
ren het aantal van twee badkamers en een 
douche per 25 bewoners ‘overdadig groot’. 

Hoewel het Ariënshuis een van de eerste 

moderne bejaardenhuizen is, met lichte 
gangen, zitjes en recreatieruimten, vindt al 
in 1972 een grote renovatie plaats. Twin
tig jaar later, in 1994, wordt het Ariënshuis 
gesloopt en maakt het plaats voor Nieuw 
Plettenburgh. Het nieuwe seniorencom
plex, dat is bedoeld voor actieve 55+’ers, 
beschikt over 309 woningen. (HKTH/
RvD)

Villa Kakelbont naar Plettenburgh
Wijkkrant Aanzet organiseerde eind vorig 
jaar de verkiezing van het mooiste gebouw 
van Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt. 
De prachtige villa aan de Vaartse Rijn, be
ter bekend als Villa Kakelbont, won.  Na
mens Wijkbureau Zuid ontving de Aan
zetredactie een mooie ingelijste foto van 
het pand. Kortgeleden is deze foto offi
cieel overhandigd aan Woonzorgcentrum 
Nieuw Plettenburgh, zodat ook minder 
mobiele bewoners Villa Kakelbont kun
nen bekijken. Met hulp van de huismeester 
is de villa nu te bewonderen in de entree 
van het seniorencomplex. (ER)

De huismeester van Plettenburgh.

Op 26 april 1962, de geboortedag van Alp
hons Ariëns, wordt een koker in de grond 
gestopt met daarin de oorkonde waarop 
op traditionele wijze de startdatum wordt 
aangeduid. De eerste steen wordt gelegd 
door de weduwe van P.H. de Vink, een 
man die zich bijzonder heeft ingespannen 
voor de totstandkoming van het tehuis. 
Het huis wordt op 12 februari 1964 inge
zegend door de Aartsbisschop, waarna de 
eerste bewoners hun intrek nemen. Uitein
delijk biedt het Ariënshuis plaats aan 300 
bewoners, die voor een deel intern wonen 
en voor een deel in aanleunwoningen. 

Nieuw Plettenburgh anno nu.

Het Ariënshuis (foto: Het Utrechts Archief).

Woningbouwvereniging Alphons 
A riëns besluit in de jaren vijftig aan 
de Oud Wulvenlaan in Hoograven 
een bejaardencentrum te bouwen.  De 
bouw, naar een ontwerp van architect 
ir. G.M. Leeuwenberg, start  in 1962.


