
Wijkkrant Aanzet organiseerde – in het ka-
der van het 10-jarig bestaan – een foto-expo-
sitie in de bibliotheek op het Smaragdplein. 
Bezoekers konden tijdens de expositie met 
een formulier aangeven welke foto hen het 
meest aansprak. Na afloop zijn de foto’s ver-
loot onder de inzenders. 

Keramiekplannen
Marike Jacobs reageert enthousiast als ze 
hoort dat ze de foto van de watertoren heeft 
gewonnen. ‘Die kan mooi aan de muur wan-
neer we onze pottenbakkerij of  – mooier 
– ons keramiekatelier in de watertoren ope-

nen.’ We, dat zijn Marike, Willeke Los en 
Anne Houk. Het drietal ontmoette elkaar 
tijdens de opleiding keramische technieken 
in Gouda. Nadat ze met elkaar in gesprek 
raakten, bleken ze vlakbij elkaar te wonen: 
Marike in Hoograven, Willeke en Anne in 
Lunetten. Het trio besloot samen te reizen 
en tijdens die reizen ontstond het idee van 
een gezamenlijk atelier.

Bruisend Rotsoord
Zoals eerder in Aanzet was te lezen zijn er 
plannen om in de watertoren kleine bedrijf-
jes en een horeca-gelegenheid te huisvesten. 
Nadat de dames van dit project hadden ge-
hoord, informeerden ze bij de architect. Ma-
rike: ‘Rotsoord is een leuk borrelend stuk en 
het wordt alleen maar leuker. En een potten-
bakkerij op de heilige, historische grond van 
Rotsoord, waar vroeger de tegelindustrie was 
gevestigd, dat is toch geweldig!’

Foto aan de muur
Of de plannen met de watertoren daadwer-
kelijk doorgang vinden is nog onzeker, maar 
dat de drie vriendinnen een atelier openen 
staat vast. Marike: ‘Mocht het in de waterto-
ren niet lukken, dan zoeken we gewoon een 
andere plek in Rotsoord of  Hoograven. Er 
is dan vast wel iemand die voor ons nog een 
ruimte beschikbaar heeft.’ De foto van de 
watertoren krijgt daar uiteraard een mooie 
plek aan de muur. (RvD)

De volledige lijst met winnaars:
Foto 1: 12 jongetjes - S. van Duren
Foto 2: Theehuisje - Hazel Hardijzer
Foto 3: Neerlandia - Dorien Schöttelndreier
Foto 4: Watertoren - Marike Jacobs
Foto 5: Winters Tolsteeg - Luuk Terbeek
Foto 6: Meiden van Oranje - 
Buurthuis ’t Bokkie
Foto 7: Brug ProRail -  
op deze foto tekende niemand in
Foto 8: De Gravin  - Mark de Boer
Foto 9: Duurstedelaan - Wybren de Jong
Foto 10: Dhr. Sevilla - Oscar Sevilla
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Toeval bestaat niet. Maar dat de foto 
van de watertoren bij de verloting in 
februari is gewonnen door Marike 
Jacobs, beoogd bewoner/gebruiker 
van het bouwwerk, is toch wel bijzon-
der. Uit de tientallen inzendingen voor 
deze foto, trok Aanzet-fotograaf  Ted 
van Arnhem juist Marikes formulier.

Zij zijn blij met de foto: Anne Houk de Jong, 
Marike Jacobs en Willeke Los (vlnr).



COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke 
wijkkrant voor en door bewoners van 
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt. 

Aanzet verschijnt vijfmaal per jaar.

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com 

of schrijf naar Redactie Aanzet 
p/a Julianaweg 365, 3523 XD Utrecht 

www.aanzetnet.nl
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Wilma te Velde

Opmaak
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www.jo-online.nl

Oplage
7.000 exemplaren

Volgende deadline
5 april 2013
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TED KIEKT
Van deurknoppen tot balkons 

Een goed bewaard geheim van Hoog-
raven is houtdraaierij Joost Kramer aan 
de Van Lippe Biesterfeldstraat 13. Hij 
ontwikkelde zich in de loop der jaren tot 
een echte specialist en maakt werkelijk 
van alles. Dat wat bijna niemand anders 
kan maken, maakt de houtdraaierij. Al 
het hout wordt met de hand gedraaid, 
is van hoge kwaliteit en altijd maatwerk. 
Een paar voorbeelden? Pilaren, tafelpo-
ten, voorzittershamers, balusters, potten, 
spijlen, schalen, balkon- en traphekken 
en zelfs dirigeerstokken. Dat alles in 
meer dan honderd houtsoorten die vak 
uit eigen voorraad komen. De klanten 
zijn particulieren, restauratoren, meubel-
makers en musea. (TvA)

Medewerker Jan van Zeist aan het werk in de houtdraaierij.

Op 13 april bestaat meubelfabriek Pastoe 
100 jaar. Precies een eeuw eerder richtte 
ondernemer Frits Loeb de fabriek op. 
Sinds 1918 is de Utrechtsche Machinale 
Stoel- en Meubelfabriek (UMS) – zoals 
de fabriek toen nog heette – gevestigd aan 
het Rotsoord. Na de Tweede Wereldoor-
log stapt de fabriek over op de productie 
van eigentijdse meubelen die geschikt zijn 
voor allerlei woonsituaties.  Dit ‘passe par-
tout’-principe wordt verwerkt in de nieuwe 
naam: Pastoe.

100ste verjaardag groots gevierd 
Pastoe viert het jubileum in de Kunsthal 
Rotterdam. De overzichtstentoonstel-
ling ‘Like Pastoe, 100 jaar vernieuwing in 
vormgeving’ is te bezoeken tot en met 2 
juni. De expositie is opgezet rond de the-
ma’s historie, omgeving en vernieuwing. 
Daarnaast is er een Nederlands- en En-
gelstalig jubileumboek en ontwierp Pas-
toe een speciale jubileumkast. Voor meer 
feestactiviteiten: www.100jaar.pastoe.com. 
(WtV)

Pastoe bestaat 100 jaar

De jubileumkast van Pastoe: Vision Elements jubileumkast – Berkenserie – U+N serie.



Vrijheid

Vrijheid is belangrijk.
Vrijheid is dat je niet moet maar mag kiezen.
Vrijheid is jezelf  zijn en jezelf  blijven.
Vrijheid is waar iedereen naar streeft.
Alles wat je met je hart doet, is vrijheid en
alles wat goed is, is vrijheid.
Vrijheid is vrede voor de hele wereld.
Hopen dat de vrijheid altijd zal blijven bestaan.
Vrij zijn is vrijheid,
Gescheiden alleen door het leven gaan,
dat is mijn vrijheid.
        Aziza Loukili
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De mededeling van koningin Beatrix dat 
ze het dit jaar voor gezien houdt, stelde 
veel Oranjeverenigingen in Nederland 
voor problemen. Ook in Utrecht leidde 
de troonswisseling tot koortsachtig over-
leg. Alle 13 Utrechtse Oranjeverenigingen 
meldden zich in de trouwzaal van het stad-
huis om de nieuwe situatie te bespreken. 
Vooral de ochtend van 30 april zorgde 
voor veel hoofdbrekens. Vanaf  10.00 uur 
is de troonswisseling live op tv te volgen 
en dan zitten naar verwachting veel, zo niet 
alle Nederlanders voor de buis. Dat heeft 
ook Hoogravens Belang doen besluiten
het ochtendprogramma te schrappen. 
Herman Aarsman: ‘Normaal hebben we 
een aubade bij de Vrijheidsboom op de 
Julianaweg, maar omdat we denken dat 
er om 10.00 uur niet veel mensen zullen 
komen luisteren, is die geschrapt. Ook de 
traditionele festiviteiten in de speeltuin De 
Kameleon vervallen. Maar … het hijsen 
van de vlag gaat wel gewoon door!’

Avondprogramma
Hoograven is een van de weinige Utrechtse 
wijken met een avondprogramma op 
Koningsdag en ook dat gaat gewoon door. 
Herman: ‘Op het podium op het Tolsteeg-
plantsoen speelt vanaf  20.15 uur een band. 
Om half  negen start de lampionnentocht 
– begeleid door boerenkapel De Bluzzers 
– vanaf  de ’t Goylaan. Bij aankomst krijgen
 alle kinderen een traktatie. De volwasse-
nen kunnen genieten van een optreden van 
Frans Duijts. En natuurlijk sluiten we weer 
af  met een fantastische vuurwerkshow.’

In mei verzorgt Hoogravens Belang tradi-
tiegetrouw een bloemengroet aan langdurig 
zieken in de wijk. Kijk voor de andere 
activiteiten op de Aanzetkalender op 
pagina 6. (RvD)

Koningsdag: 
geen aubade, wél Frans Duijts 

De vlag gaat op 30 april gewoon in top.

Poëzie in Hoograven
Al eerder verscheen er werk van Aziza 
Loukili in Aanzet. Dit jaar plaatsen we 
regelmatig een gedicht, of  een ‘liedje, 
zoals Aziza het zelf  noemt, van haar. 
Hoogste tijd dus voor een kennisma-
king met deze Hoogravense dichter. 

Aziza woont sinds 2004 in de wijk. Daar-
voor woonde ze in Overvecht. Ze vindt 
Hoograven een prettige wijk: ‘Alles is hier 
dichtbij.’ Ze is milieubewust en betrokken 
bij de buurtmoestuin van de Nijeveldsin-
gel. Toen burgemeester Wolfsen de tuin in 
oktober 2012 opende, droeg Aziza voor 
uit eigen werk. 

Aziza, een alleenstaande moeder met een 
zoon van 10 jaar, schrijft al sinds 1992 ge-
dichten en proza. Zo verwerkt ze dingen 
die in haar leven en dat van anderen ge-
beuren. Ze kan haar gevoel kwijt in de ge-
dichten. De thema’s liefde en heftige, ne-
gatieve gebeurtenissen komen veel voor in 
haar werk. ‘De woorden daarvoor komen 
zomaar in me op. Waargebeurde dingen 
worden een gedicht. De woorden komen 
soms uit films, soms uit musicals, overal 
vandaan.’ Aziza is er trots op dat haar ge-
dichten een publiek vinden. ‘Communica-
tie is zo belangrijk. We kunnen beter pra-
ten dan slaan. Goed omgaan met elkaar, 
dat maakt ons als mensen.’ (WtV)

Aziza: ‘De woorden komen overal vandaan.’



4

Vreedzaam Hoograven

Wat is een Vreedzame Wijk? 
Annemieke Vernooy, coördinator van De 
Vreedzame Wijk: ‘Het gaat er uiteindelijk 
om dat we prettig met elkaar samenleven. 

Dat wijkbewoners betrokken zijn en zich 
verantwoordelijk voelen voor de wijk en 
medebewoners. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen het beste opgroeien in een om-

geving waarin mensen elkaar kennen. Zo’n 
pedagogisch netwerk is óók de sportclub, 
de kinderopvang, de buurtspeeltuin, ja, ei-
genlijk iedereen in de wijk. Het is de be-
doeling dat we ons zo verbonden voelen 
met elkaar dat we een positieve gemeen-
schap zijn.’ 

Vreedzame School
De Vreedzame Wijk is een verbreding van 
De Vreedzame School. De Vreedzame 
School is een pedagogisch lesprogramma. 
Drie van de vijf  basisscholen in Hoogra-
ven gebruiken dat programma. Kinderen 
leren bijvoorbeeld zorgzaam en positief  
met elkaar omgaan en conflicten con-
structief  oplossen. De organisaties die 
de Vreedzame Wijk ondersteunen, haken 
daarbij aan. Zij gebruiken dezelfde begrip-
pen en thema’s, doen een beroep op de 
vaardigheden die de kinderen al geleerd 
hebben, en bij hen gelden vergelijkbare af-
spraken als op school. 

Ook buiten de school
Maar als je nu niet dagelijks met kinderen 
te maken hebt? Annemieke: ‘De Vreed-
zame Wijk is een positieve, bindende ge-
meenschap, en daaraan zullen steeds meer 
mensen meedoen. Het pedagogische net-
werk kan natuurlijk uitgebreid worden 
met andere (wijk)organisaties. Evenals de 
kennis over De Vreedzame Wijk. Dat zie 
je ook gebeuren in bijvoorbeeld Kanalen-
eiland, een andere Vreedzame Wijk.’ Hoe 
Hoograven er als Vreedzame Wijk precies 
uit gaat zien, dat is maatwerk. Daarover 
worden momenteel met alle betrokken 
partijen gesprekken gevoerd. (WtV)

Hoograven heeft officieel het predikaat Vreedzame Wijk. Op 21 januari is 
daarvoor een convenant ondertekend: door vertegenwoordigers van de vijf  
reguliere basisscholen en andere organisaties die met kinderen in de basis-
schoolleeftijd werken, zoals wijkwelzijnsorganisatie Portes. 

In Rotslab borrelt verbeeldingskracht
Behalve een historische mijlpaal van de 
monarchie vieren we dit jaar ook niet min-
der dan een keerpunt in de wereldgeschie-
denis. In Utrecht werd precies 300 jaar ge-
leden een reeks Europese vredesverdragen 
getekend: de Vrede van Utrecht. Van toen 
loopt een rechtstreeks lijntje naar nu. Naar 
Rotslab om precies te zijn, dat ondermeer 
creatieve buurtavonden, workshops en in-
novatieve onderwijsprojecten organiseert.

Vrede!
300 jaar Vrede van Utrecht wordt met een 
groots cultureel spektakel opgetuigd; niet 
alleen in muffe musea en cultuurtempels 
maar ook op straat en in parken in de wij-
ken. De Stichting Vrede van Utrecht finan-
ciert Rotslab. Dat alles onder het hogere 
doel ‘een injectie te geven aan het (inter)
nationale profiel van Utrecht als stad en 
regio van kennis en cultuur’.

Buurtavonden
Ondertussen zijn er achter LE:EN al drie 
leuke creatieve Rotslab-buurtavonden 
geweest. De volgende zijn op 10 april, 8 

mei en 5 juni. Iedereen is welkom! Kijk 
op: www.rotslab.nl en www.aanzetnet.nl 
(HvD) 

Rotslab is meedenken, maar vooral meedoen.

De Speelmeebus van Portes mét logo van de Vreedzame Wijk staat in verschillende wijken.
Inzet: Annemieke Vernooy, coördinator Vreedzame Wijk.



“De motorclub has 
left the building” 
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‘We zijn al heel lang vrienden’, zegt Alexander van der Linden, terwijl Serge 
Veenendaal naast hem staat te glunderen. Op de Trip bij Rotsoord openden 
ze allebei, naast elkaar, hun eigen zaak.

Serge opende zijn eetcafé met terras aan 
de Vaartse Rijn, waar men bier uit flesjes 
drinkt. Het interieur toont waarom het eta-
blissement niet anders dan ‘Klein Berlijn’ 
mag heten. Alexander, 4e generatie slijter 
is te vinden in zijn eigen wijn- en whisky-
winkel ‘Kwestie van Smaak’. Alwaar men 
op een vloer van wijnkistenplanken aan 
een wijnfusttafel zijn handelswaar kan 
proeven: ‘Dat mag van de drankenwet 
sinds 1 januari 2013, als dat op verzoek 
van de klant is’. 

Überenthusiasmus 
Begin maart waren Veenendaal en Van der 
Linden nog druk in de weer met schilde-

ren en inrichten (‘graffiti, Berlijnse straat-
naamborden, Berlijnse posters in de zittin-
gen van barkrukken en in de dikke poten 
van de enorme leestafel!’). Ze spraken over 
‘beleving’ en ‘kruisbestuiving’. Het ‘Übe-
renthusiasmus’ spatte sowieso van de he-
ren af. ‘Als de zon schijnt zie je de potentie 
van dit terras: de héle dag in de zon’. 

Kom gerust langs
Kwestie van Smaak is open van 11.00 tot 
19.00 uur (niet op maandag). Klein Ber-
lijn is zeven dagen per week van 12.00 tot 
24.00 uur open. Vrijdags met een DJ en 
zaterdag is het rockavond tot 01.00 uur. 
(HvD)

Dat het pand op de hoek ’t Goylaan-
Hooft Graaflandstraat de afgelopen 
maanden is verbouwd, zal weinig be-
woners van Hoograven zijn ontgaan. 
Wierin Ramsoedh, directeur van In-
vest Finance Groep, is de eigenaar. 
Tot tien jaar geleden woonde hij zelf  
boven de winkelruimte, die hij ver-
huurde aan Bakker Boonzaaijer. 

Ramsoedh herinnert zich dat junks wel-
eens een etalageruit insloegen om een 
brood te stelen. Het waren geen hoogtij-
dagen in de buurt. Ramsoedh: ‘Door de 
komst van het Hart van Hoograven werd 
de locatie weer aantrekkelijker. Daarom 
wilde ik na het vertrek van de bakkerij iets 
moois maken van het pand.’

Klik
Bouwkundig tekenaar Sander Verhagen 
klopte eens aan bij Ramsoedh voor hypo-
theekadvies en het klikte tussen de twee. 
Toen Ramsoedh een ontwerper zocht 
voor de verbouwing, kwam hij bij Ver-
hagen uit. De achtertuin van het pand is 
nu ook helemaal bebouwd. Binnen is een 
grote, lichte ruimte ontstaan met uitzicht 
over de straten. Verhagen: ‘De buitenkant 
van het kantoor is afgelopen vrijdag op-
geleverd en over anderhalve maand is ook 
de binnenkant klaar.’

Topbuurt
In principe trekt Invest Finance Groep in 
het kantoor, een bedrijf  gespecialiseerd in 
hypotheekadvies en vastgoedfinanciering. 
Ramsoedh: ‘Maar als een ondernemer 

met meerwaarde voor de wijk interesse 
heeft, zou ik de ruimte ook kunnen ver-
huren. De buurt reageert heel positief, dat 
geeft een fijn gevoel. Mensen spreken me 
aan op straat, en zelfs in de bouwmarkt.’ 
Ramsoedh ziet een mooie toekomst voor 
Hoograven: ‘Dit wordt een van de top-
buurten van Utrecht.’ (LE)

NIEUWE AANWAS        Kantoor op de hoek  

Wierin (l.) en Sander voor het nieuwe pand.

Alexander (l.) en Serge brengen leven in de brouwerij.

De Harley Davidson Club Utreg is ver-
trokken uit Hoograven.  De club kraak-
te het braakliggende stuk grond naast 
de Pastoefabriek in 1997. Eind decem-
ber moest HDC het clubhuis verlaten 
– na tussenkomst van de rechter. 

Plannen
De nieuwe eigenaar van het fabriekspand 
op nummer 7 (en de naastliggende grond) 
heeft grootse plannen. Het clubhuis van 
de motorclub past daar niet bij. Het club-
huis is ondertussen leeg en ook het terrein 
wordt opgeruimd. Overigens is het terrein 
met stadsnomaden de afgelopen periode 
ook geruimd. Dat is nu parkeerplaats voor 
de Toonkamer.

Clubdagen
We gaan de motorclub waarschijnlijk niet 
meer in onze wijk terugzien. Dat betekent 
dat de gezellige clubdagen op Rotsoord 
waarbij ook niet-leden een glas konden 
drinken in het clubhuis helaas verleden tijd 
zijn. 

Club gaat door
Toch betekent het vertrek niet het einde 
van de motorclub. De club gaat gewoon 
door, zo staat op hun website. Het motor-
seizoen wordt afgetrapt met een openings-
rit. Die is op zondag 28 april en alle Har-
leyliefhebbers zijn welkom. Verzamelen 
bij Jacks Grillshouse in Nieuwegein. Kijk 
voor meer info op www.hdcutreg.nl. (BS)

Nieuw! 
Eetcafé én wijn- en whiskyhandel
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Swingen bij dansschool TropicaDans

Cherif, eigenaar van TropicaDans: ‘Onze 
dansschool bestaat nu een half  jaar. We 
hebben gemerkt dat we heel veel leerlin-
gen uit de buurt hebben. Na tien jaar erva-
ring met diverse dansscholen in Cafe Tro-
pical, hebben we in september 2012 zelf  
de dansschool TropicaDans opgericht met 
verschillende dansstijlen en danscursus-
sen. Cafe Tropical was al bekend vanwege 
de Salsa, Bachata, Kizomba en Afrikaanse 
feesten. Een dansschool is een logisch ver-
volg.’

Salsa Friday en Salsa Monday
Cherif: ‘We organiseren ook dansavon-
den, zoals de wekelijkse Salsa Friday. Op 
dit feest komen niet alleen mensen uit de 

buurt. De Salsa Friday is inmiddels een be-
grip in Utrecht en omgeving. De toegang 
is 5 euro. Cursisten betalen de helft. Op 
Salsa Monday is het gratis vrij dansen, spe-
ciaal voor cursisten en belangstellenden.’

Gratis proeflessen
‘Een danscursus bestaat uit 10 lessen. We 
geven de lessen en Afrikaanse dans met 
live percussie. In april zijn er 3 Djembe 
percussie workshops. Wie de dansen eerst 
wil uitproberen, kan een proefles volgen. 
Van 2 t/m 5 april zijn er weer proeflessen. 
Die week kunnen beginners en meer er-
varen dansers meedoen met allerlei dans-
stijlen.’ Voor meer informatie: 
www.cafetropical.nl. (EB)

AGENDA
21 maart 

Wijkraad Zuid presenteert 
resultaat wijkraadpleging 
bewonersparticipatie bij 

bouwprojecten. Vanaf 19.30 uur 
buurthuis Ravelijn

23 maart 
Rommelmarkt bij Scouting 

Hoograven, 10.00-14.00 uur

tot eind maart 
Maand van de ontspanning 

& beweging. Veel gratis 
activiteiten!

1 april
feestelijke opening Theehuis 

Nieuw Rotsoord 

4 mei
dodenherdenking bij de 
Bevrijdingsboom aan de 

Julianaweg

14 mei
Hoogravens Belang organiseert 

dagtocht naar Limburg

14 september 
Happening Hoograven

Meer info op 
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit? 

redactieaanzet@yahoo.com

Toptijd op het ijs 

In Cafe Tropical, op de Verlengde Hoogravenseweg 203 (achter sporthal 
Hoograven), kan iedereen met veel plezier dansen. Sinds een half  jaar geeft 
dansschool TropicaDans hier verschillende soorten Latindansen. 

Veel schaatsliefhebbers genoten in januari 
van het ijs op diverse vijvers in de wijk. Het 
ijs op de vijver aan het Ridderplantsoen 
werd professioneel onderhouden door de 
lokale ijsmeesters Olaf  en Eric. 

Als de brandweer
Even leek de vorstperiode door overma-
tige sneeuwval verloren te gaan. Maar de 
ijsmeesters verzonnen een list: de lokale 
brandweer werd ingeschakeld om er een 
laagje water op te brengen. Zij kwamen 
met twee bluswagens en spoten water over 
de aanwezige sneeuw. De sneeuw dooide 
en het ijs werd spiegelglad. 

Volop ijspret
Toen de gewenste dikte van 6 centimeter 
was bereikt werd het aloude sein ‘It giet 
oan’ gegeven: de ijspret kon beginnen. De 
kinderen van de Blauwe Aventurijn kregen 
geen gym, maar mochten op ijzers hun 
kunsten vertonen. Omdat niet iedereen 
zelf  schaatsen had, zijn er schaatsen ge-
leend via Portes. Tijdens de speciale koek 
& zopie-zondag kwam de buurt samen 
op de vijver. Er was erwtensoep, warme 
chocolademelk en glühwein. Kortom: een 
toptijd! (HdR)

Iedere vrijdag is het Salsa Friday in Cafe Tropical.

De vijver verandert in een superijsbaan. (foto’s: Olaf Galesloot)


