
Voordat Van Hooijdonk wethouder werd, 
was ze adjunct-directeur bij de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht. Ze woonde zelfs 
6 jaar in Hoograven, maar dat is inmiddels 
18 jaar geleden. Haar portefeuille Verkeer, 
Duurzaamheid en Milieu sluit goed aan bij 
de issues die spelen in de buurt. Twee dagen 
na haar benoeming was ze al op het Klimaat-
straatfeest van de Julianaweg Zuid om de 
straat te feliciteren met de tweede plaats.

Martine Sluijter werkt al 11 jaar bij de ge-
meente, onder andere voor het projectma-
nagementbureau waar ze betrokken was bij 
de gebiedsvisie van de forten in Lunetten. 
Aan het begin van haar Utrechtse carrière 
dacht ze al eens mee over de verkeersituatie 
op de ´t Goylaan. ‘De oversteek tegenover 
het wijkbureau speelde toen ook al’, vertelt 
ze. Sluijter heeft nu een heel andere rol, als 
regisseur is ze de “oren en ogen” van de wijk. 
Ze gaat actief  met de wijk in gesprek. Zo be-

zocht ze in haar eerste maand al het vierjarig 
bestaan van HOTZO en was ze jurylid bij de 
wedstrijd Utrecht bakt op Rotsoord. 

Het valt Sluijter en Van Hooijdonk op dat 
Hoograven een creatieve wijk is met veel 
bruisende ideeën en actieve burgers. Soms 
hebben buurtbewoners zelf  ook goede 
ideeën voor bijvoorbeeld de leegstaande 
gebouwen in de wijk. Deze gemeente staat 
zeker open voor deze ideeën uit de wijk. 
Over de verkeersituatie in de wijk, krijgen de 
twee ook regelmatig mensen aan hun bureau. 
Ze doen geen beloftes maar Van Hooijdonk 
geeft wel aan dat het college minder auto-
verkeer in de stad wil. Met station Vaartsche 
Rijn komt er in ieder geval een extra alterna-
tief  voor autoverkeer in de wijk bij.

Volg de wijkwethouder en wijkregisseur op 
Twitter via: @MartineSluijter / 
@LotvanHooijdonk (JJ) 
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De nieuwe wijkwethouder Lot van 
Hooijdonk en wijkregisseur Martine 
Sluijter trekken regelmatig samen op 
bij de kennismaking met “hun” wijk. 
Martine Sluijter begon 1 mei als wijkre-
gisseur Zuid. Lot van Hooijdonk werd 
precies een week later beëdigd als wet-
houder. In hun eerste maand hebben 
ze al veel van Hoograven en Lunetten 
gezien. Zo maakten ze op de fiets een 
introductietoer door de buurt en be-
zochten de Rietveldbuurt, Huize de 
Geerlaan en voetbalvereniging Hoog-
raven. 

Lot van Hooijdonk en Martine Sluijter.



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,

 twitter naar @wijkkrantaanzet 
of schrijf naar Redactie Aanzet 

p/a Julianaweg 365, 3523 XD Utrecht. 
www.aanzetnet.nl

Redactie
Jeroen Alblas (websitebeheer), Evelien 

Baljet, Henk van Diepen (website), 
Loulou Edelman, Martijn van Es, 

Hannah Jansen, Jolanda Jansen, Petra 
van Kuik (fotografie), Hanneke de Reus, 

Elles Rozing, Wilma te Velde, 
Fleur Wiersma (fotografie)

Met medewerking van
Wybren de Jong, Walter Kamps, 

Rene Verjans

Opmaak
Jo Design & Communication

www.jo-online.nl

Oplage
7.500 exemplaren

Volgende deadline
15 augustus 2014

Aanzet is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers (zie ook pagina 7). 

Interesse? Mail naar 
redactieaanzet@yahoo.com 

2

HOOgraveN 
by NIgHt

Hoograven is overdag een levendige wijk. 
Maar ook ’s avonds is er genoeg te zien. 
Aanzet-fotografe Petra van Kuik maakte 
een serie foto’s van late lichtpuntjes in 
onze wijk. Wie op station Utrecht Centraal 
lijn 1 naar Hoograven neemt en blijft zit-
ten, komt uiteindelijk hier uit. De eindhalte 
van lijn 1 en lijn 15 aan de IJsselsteinlaan. 
Op een gewone doordeweekse dag rijden 
hier tussen 6.00 uur en 1.15 uur zo’n 150 
geelgrijze U-OV bussen af  en aan.

Nadat Ria ruim dertig jaar in de gezond-
heidszorg had gewerkt, vond ze het tijd 
om het roer om te gooien. Ze volgde een 
meubelstoffeeropleiding in Utrecht en 
werkte daarnaast als vrijwilligster achter de 
bar bij Nieuw Rotsoord, waar zij ondertus-
sen vaste kracht is. 

Ria: ‘Het werk van een meubelstoffeer-
der is erg arbeidsintensief  en in tijden van 
economische crisis kwamen er dan ook 
niet veel opdrachten. Dus zocht ik een 
andere manier om toch met meubels te 
werken.’ Die vond ze. Regelmatig struint 
ze tegenwoordig langs rommelmarkten 
en kringloopwinkels om daar gebruikte 
houten meubels en accessoires voor kin-
deren en volwassenen op de kop te tikken. 
In haar werkplaats, de schuur achter haar 
huis, knapt ze die op. Kunstenares Ineke 
Smienk schildert er vervolgens unieke fi-
guren op, zodat elk meubelstuk uiteinde-
lijk in een vrolijk fris nieuw jasje te koop 
is. Grote meubels worden niet aangepakt, 
maar wel stoelen, stoeltjes, tafeltjes, kastjes 
poppenbedjes, wiegjes, speelgoed, kleren-
hangers en zo meer. 

Voor het raam van haar woning aan de ‘t 
Goylaan 65 (bij de Julianaweg), kan je en-
kele resultaten bekijken. Je kan ter plekke 
iets kopen, maar ook iets bestellen. Ria: 
‘Onlangs werd ik gebeld door een vrouw 

uit Amsterdam die op de website het bij-
zettafeltje in de vorm van een paard had 
gezien. Ze was gelijk verkocht en komt het 
paardtafeltje ongezien binnenkort met de 
trein ophalen. Dat vind ik zo leuk, dat ie-
mand zo enthousiast is!’

Om in contact te komen met Ria kun je 
haar aanspreken bij Nieuw Rotsoord, waar 
ook enkele van haar kinderstoeltjes staan. 
Alle andere gegevens zijn te vinden op 
haar site: www.crocoloria.nl.  (HdR)

Oude spullen in een vrolijk fris nieuw jasje

Menig buurtbewoner heeft haar wel eens gezien op Nieuw Rotsoord, waar zij 
sinds enige tijd keukencoördinator is: Ria Buts. Zij is onder andere verant-
woordelijk voor de seizoenssoepen, het vers gebakken brood, de verse vruch-
tensappen, de high tea, woensdag pannenkoekendag en de uitbreiding van 
producten in het winkeltje. Maar er is meer te zeggen over deze duizendpoot.

Ria Buts met een deel van haar creaties. (PK)



He bUUr
Achterom

Het wordt weer zomer en in het hui-
zenblok waar ik woon, betekent dat dat 
het weer druk wordt in de achterom. 
De afgelopen jaren zijn er in ons buur-
tje tientallen kinderen geboren. En al-
lemaal spelen ze graag buiten. En hun 
ouders moeten mee en ontmoeten el-
kaar.  

Elk jaar zie je de kinderen weer een 
stap verder zetten. Het eerste jaar dat 
ze buiten komen, lopen ze aan de hand 
van een ouder. Ze zijn trots dat ze aan-
komen bij hun eindpunt. Vaak is dat 
het plastic speelhuisje dat bij ons in de 
tuin staat.

De jaren daarna zie ik ze steeds verder 
wegkomen van hun ouders. Regelmatig 
zie ik nu een grote groep kids voorbij 
racen. De ouders zitten tegelijkertijd in 
de zonzijde met elkaar bij te praten.

En toch is het eigenlijk niet zo gepland. 
De reden dat wij een brede achterom 
hebben, is de verplichting dat op eigen 
terrein een auto geparkeerd kan wor-
den. Daarvoor was het nodig dat er 
een weg kwam waar die auto overheen 
kan rijden. Wel werd de weg met een 
hek afgesloten.

Echter door het hek is het ook veilig 
voor spelende kinderen, die gerust 
vrijgelaten kunnen worden. Door de 
ruimte is er plaats om elkaar te ont-
moeten en dat doen we dus ook. Met 
z’n allen hebben we ons een stuk ruim-
te toegeëigend. 

En juist dat ongepland gebruik maken 
van de ruimte om ons heen vind ik een 
schitterend iets, dat ik elk jaar met veel 
plezier gade sla.

Wybren de Jong
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Van ouderinitiatief  naar buurtactiviteit 
Debby van Rotterdam, bewoner Verlengde 
Hoogravenseweg en één van de initiatief-
nemers: ‘Onze kinderen spelen vaak op 
het schoolplein tegenover ons huis. Op 
een gegeven moment zagen wij mensen 
bezig met de bakken op het schoolplein. 
De planten werden er uitgehaald, maar er 
kwam nooit iets voor terug. Verder was 
er op het schoolplein veel onkruid. Met 
een aantal ouders kwamen wij op het idee 
om het schoolplein te gaan opknappen.’ 
Lachend: ‘Buurvrouw Penny Senior werd 
projectleider en ik werd haar assistente.’ 

Super leuk idee
De buurvrouwen prikten een datum en 
besloten langs de acht huizen aan de 
overkant van het schoolplein en het huis 
ernaast te gaan en aan elk gezin een geld-
bedrag te vragen van 10 Euro. Iedereen 
vond het een super leuk idee en wilde hier 
graag aan meewerken. Het UCK was ook 
erg enthousiast en heeft het opgehaalde 
geldbedrag verdubbeld. Debby: ‘Op He-
melvaartsdag hadden we om 9.30 uur met 
elkaar afgesproken. Om 11.00 uur kregen 
we het wel een beetje benauwd. Wij waren 
nog maar met z’n vieren en er was nog veel 
te doen.’

Maar gelukkig kwam rond lunchtijd ie-
dereen uit de huizen, de één met een kan 
koffie en de ander met lekkere broodjes. 
Iedereen heeft goed meegeholpen en het 
was erg gezellig. Het plein is mooi gewor-
den en de buurtactiviteit is daardoor zeer 
geslaagd. Aan het eind van de dag waren 
de buurtbewoners moe, maar voldaan en 
hebben ze heerlijk een drankje met elkaar 
gedronken. Debby: ‘We denken er zelfs aan 
om te inventariseren of  we een moestuin 
op het schoolplein kunnen beginnen. Maar 
dat is wel een iets groter project.’ (EB) 

Plein Utrechts Centrum voor 
de Kunsten opgeknapt

De bewoners op het plein, met staand links Penny Senior en rechts hurkend Debby van Rotterdam 
(fotograaf: Mark van Rotterdam).

Bewoners van de Verlengde Hoogravenseweg hebben onlangs het plein van 
het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) opgeknapt. De bloembak-
ken langs de kant zijn leeggehaald en de buurtgenoten plaatsten daar mooie 
nieuwe plantjes in. Ook het onkruid rond de bomen op het plein en op de 
stoep is weggehaald.

De plantjes worden in de bakken geplaatst.

Volg Wijkkrant 
Aanzet op Twitter 
en Facebook!Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

@wijkkrantaanzet
facebook.com/wijkkrantaanzet
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Wie heeft er tegenwoordig geen tablet? 
Vermoedelijk ligt er in een aardig deel van 
Utrecht Zuid een iPad in huis. Met vette 
vingerafdrukken op het scherm of  uitpui-
lend van de peuter-apps. AxionContinu 
gebruikt de iPad voor Beeldzorg, als aan-
vullling op de bestaande thuiszorg aan cli-
enten. Shanta Balgit: ‘Soms is huisbezoek 
niet nodig en kunnen we eenvoudig via het 
beeldscherm helpen.’ 

Even wennen
Een van de cliënten met een iPad is me-
neer Zwam. Hij woont zelfstandig en redt 
zich prima. Tot nog toe kwam er regelma-
tig een medewerker van de thuiszorg langs 
om te controleren en om te kijken hoe het 
met hem gaat. Nu meneer Zwam gebruik 
maakt van Beeldbellen, heeft hij dagelijks 
op een afgesproken moment beeldcontact 
met de zorgmedewerker. De tijd die nodig 
is voor een huisbezoek, kan voor andere 

zorgvragen worden gebruikt. Aukjen En-
gelsman is een van de zorgmedewerkers: 
‘Ook voor mij was de iPad nieuw. Ik moest 
wel even  wennen, maar het gaat goed. Na-
tuurlijk komen we nog gewoon aan huis 
voor alle zorg die niet op afstand kan wor-
den gegeven, zoals steunkousen aantrek-
ken en wondverzorging.’

Je kunt er meer mee
Cliënten krijgen de iPad in bruikleen. Me-
dewerkers maken ouderen wegwijs in hoe 

het allemaal werkt. Daarnaast is er een 
vrijwilliger die de mensen daar verder in 
ondersteunt. Shanta: ‘Het leuke is dat men 
al snel doorheeft wat je allemaal met de 
iPad kunt. Contact opnemen met familie 
en vrienden, informatie opzoeken over 
de wijk, nieuws lezen en spelletjes spelen. 
Eerlijk gezegd doe ik dat sinds de start 
van Beeldzorg zelf  ook. Ik ben helemaal 
verslaafd aan rummikub op de iPad!’ De 
proef  duurt tot eind 2014. (ER)

Gemeente verkoopt buurthuizen aan hoogste bieder

De buurthuizen verloren hun functie toen 
het buurtcentrum Hart van Hoograven 
aan de ’t Goylaan werd geopend. Sindsdien 
worden ze anti-kraak bewoond. De nieuwe 

eigenaar kan de panden niet zomaar een 
andere bestemming geven. Volgens het 
bestemmingsplan moeten de gebouwen 
een maatschappelijke bestemming krijgen. 

Dit plan kan worden aangepast, maar daar 
moet wel een procedure voor worden ge-
volgd.

Opbrengst
Wie belangstelling heeft om een buurthuis 
te kopen moet een goed bod neerleggen. 
Volgens woordvoerder Heleen de Groot 
van de gemeente Utrecht wordt alleen ge-
keken naar de hoogste opbrengst voor de 
gemeente, niet naar de beste plannen. De 
vraagprijs voor de panden was bij het ter 
perse gaan van dit nummer nog niet be-
kend, maar voor vergelijkbare gebouwen 
in andere wijken vroeg de gemeente onge-
veer €400.000. 

Het complex van De Barkel en De Tol aan 
de Jan van Arkelstraat is gebouwd aan het 
eind van de jaren dertig. De openbare Prin-
ses Beatrixschool was de allereerste school 
in de wijk Hoograven, toen nog onderdeel 
van het dorp Jutphaas. Daarvoor moesten 
kinderen in de Utrechtse Rivierenwijk naar 
school. Omdat de wijk na inlijving door 
Utrecht explosief  groeide, werd in 1955 
op de Hooft Graaflandstraat de Prof. Dr. 
Ovide Decrolyschool geopend, nu bekend 
als Ravelijn. (MvE)

De gemeente Utrecht verkoopt de leegstaande buurthuizen De Tol, De Bar-
kel en Ravelijn in Hoograven deze zomer aan de hoogste bieder. Eind juni 
is de verkoopprocedure gestart. Over enkele weken zullen de panden via de 
website van de gemeente Utrecht en makelaarssite Funda worden aangebo-
den. De verkoop vindt plaats via inschrijving.

Buurthuis Ravelijn. (PK)

Meneer Zwam (te zien op de iPad) doet mee aan Beeldzorg. (FW)

iPads in de thuiszorg: Beeldzorg
Thuiszorgorganisatie AxionContinu 
is in Utrecht Zuid gestart met een proef  
met beeldbellen met de iPad: Beeld-
zorg. ‘Het is een groot succes’, ver-
telt Shanta Balgit van AxionContinu.



NIeUWe aaNWaS            Richa Roti’s  
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‘Ze verklaarden mij voor gek toen 
ik in Hoograven ging wonen’ 

Vincent woont sinds 2009 in Hoograven. 
‘Voordat ik hier kwam wonen, kende ik 
Hoograven alleen van naam. Anderen 
verklaarden mij voor gek toen ik naar 
Hoograven verhuisde. De vreselijkste toe-
komstbeelden werden mij geschetst’, aldus 
Vincent. Die schrikbeelden zijn volgens 
hem gelukkig niet uitgekomen: de buurt 
knapte snel op en van overlast is nu bijna 
geen sprake. 

Eilandje
Vincent ervaart de buurt als jong en dy-
namisch. Voor iemand die blind is, is het 
prima toeven. ‘Als ik naar het Smaragd-
plein loop, loop ik langs drie bushaltes met 
dezelfde ribbellijn. Dat is allemaal goed ge-
regeld.’ Echt actief  in de buurt is Vincent 
nog niet: hij doet vooral boodschappen en 
komt thuis. ‘Eigenlijk leef  ik wel een beetje 
op een eilandje. Ik loop voornamelijk over 
de ’t Goylaan en soms naar het Smaragd-
plein’, bekent Vincent. Het leren kennen 
van de omgeving gaat dan ook langzaam; 
het voelt nog steeds alsof  hij net begonnen 
is. Hij wil het eilandje graag wat uitbreiden. 
‘Daarom ben ik nu bezig met het aanvra-
gen van een blindengeleidehond, zodat ik 
meer kan ontdekken. En ik ben laatst naar 
een tweet-up geweest van buurtbewoners; 
dat was heel gezellig.’

Contact
Gaat het ontdekken van de omgeving 
nog langzaam, Vincent leerde de buurt-
bewoners juist heel snel kennen. ‘Toen ik 
hier net woonde, maakte ik contact door 
boodschappen te doen.’ In de winkel is 
er namelijk altijd iemand die met hem 
meeloopt. ‘Zo hoor je nog eens wat. De 
‘Hoogravenaren’ zijn heel divers en ont-
zettend behulpzaam, of  ze nou oud, jong, 
Nederlands of  niet-Nederlands zijn; het 
contact gaat heel goed.’ (HJ). 

Even naar de Plus op het Smaragdplein of  een wandelingetje richting Lunet-
ten is niet zo vanzelfsprekend wanneer je blind bent, zoals Vincent van Itallie. 
Maar in Hoograven is het als blinde fijn wonen, want ‘de mensen in Hoog-
raven zijn heel behulpzaam’, aldus Vincent. Hoe ervaar je Hoograven als je 
blind bent?

Vincent van Itallie voor zijn huis in Hoograven.

KOrte
berICHteN
Elke week is op aanzetnet.nl het laat-
ste nieuws uit Hoograven, Tolsteeg en 
Bokkenbuurt te lezen. Hieronder een 
greep uit het nieuws van de afgelopen 
weken.

Auto, bakfiets of  scooter delen?
Bewonersinitiatief  Hoograven Duur-
zaam (HD) en de Natuur en Milieufe-
deratie Utrecht (NMU) zijn begonnen 
met een onderzoek naar de mogelijk-
heden voor het delen van vervoermid-
delen in Hoograven. Is er belangstel-
ling onder buurtbewoners? Is iedereen 
bekend met de mogelijkheden? Wat 
zijn de belangrijkste aarzelingen? Wel-
ke dingen trekken de bewoners juist 
aan? Op aanzetnet.nl vind je een link 
naar het onderzoek.

Fancy-fair Blauwe Aventurijn
Zaterdagmiddag 14 juni was het een 
drukte van belang bij de Blauwe 
Aventurijn. De school aan de Ridder-
laan hield een fancy-fair om geld in 
te zamelen voor de inrichting van het 
schoolplein. Op aanzetnet.nl staan de 
foto’s. 

Bibliotheek houdt uitverkoop
Geen zin om boeken van vakantie mee 
terug te sjouwen? De bibliotheek aan 
het Smaragdplein biedt deze zomer 
veel afgeschreven boeken aan voor 
maar €1,00 per stuk. Laat ze achter in 
een hotelboekenkast en je hebt ruimte 
voor souvenirs.

Richa Roti’s zit al jaren aan de Constant 
Erzeijstraat in Hoograven. Sinds vorig 
jaar zijn de heer en mevrouw Fazal ei-
genaar van de rotishop. Ze zijn zelf  al 
helemaal gewend aan hun nieuwe zaak, 
maar voor veel buurtbewoners zijn ze 
misschien nog nieuwe gezichten. Daarom 
stellen ze zich graag voor in deze rubriek. 

Meneer Fazal was ruim 30 jaar kok bij een 
Surinaams restaurant voordat hij de roti-
shop overnam. Mevrouw Fazal heeft ja-
ren in een winkel gewerkt en staat ook nu 
weer achter de toonbank. Haar man staat 
in de keuken, waarvan de deur meestal ge-
woon openstaat. Zo kun je goed zien dat 
de heer Fazal alles zelf  maakt: Surinaamse 

roti, Indiase Birjani en allerlei rijst- en 
nasigerechten. ‘Wij werken alleen met 
verse ingrediënten en dat proef  je! De 
roti die je ’s avonds bij ons afhaalt, maken 
wij iedere middag vers.’ 

Inmiddels hebben de heer en mevrouw 
Fazal al heel wat vaste klanten uit de buurt. 
Over de locatie is het echtpaar tevreden. 
Zij vinden de mensen in de wijk heel 
gezellig. En op de Constant Erzeijstraat 
rijden dagelijks heel wat mensen de stad 
in en uit, die ook regelmatig stoppen om 
eten af  te halen. Bezorgen doet de roti-
shop niet. Wel verzorgen ze catering voor 
feesten, vergaderingen of  bruiloften. (JJ)

Meneer Fazal aan het werk. (FW)
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Bert Brouwer neemt afscheid van St. Jan de Doper

Toen Bert Brouwer 6,5 jaar geleden begon 
als directeur van de St. Jan de Doperschool, 
stonden lege flatgebouwen tegenover de 
school te wachten op de sloophamer. De 
kinderen uit die flats waren vertrokken 
naar andere scholen. De St. Jan de Doper 
was een zwarte school, met nog maar 135 
leerlingen. De Katholieke Scholenstichting 
Utrecht (KSU), waar de school onderdeel 
van is, wilde groeien naar 200 leerlingen. 
Die kinderen moesten een afspiegeling van 
de wijk zijn. 

Verbouwing
Een flinke uitdaging, maar Brouwer was 
net elf  jaar directeur van een grote KSU-

school op Kanaleneiland geweest en had 
voor hetere vuren gestaan. Met open da-
gen, koffie-ochtenden en huis-aan-huis 
flyers kreeg hij buurtbewoners de school 
weer in. Een groep ouders was zelfs zo en-
thousiast, dat zij een initiatiefgroep startte 
om de school te promoten. Met veel suc-
ces. Inmiddels heeft de school 210 leer-
lingen en groeit nog steeds. Brouwer liet 
de school ingrijpend verbouwen. De BSO 
kreeg een plek, er kwamen nieuwe lokalen, 
een nieuw speellokaal en ruimte voor bre-
de school activiteiten.

Door de groei staan de leerkrachten voor 
nieuwe uitdagingen. Waar ze vroeger voor-

al woordenschat moesten bijspijkeren bij 
nieuwe kleuters, zijn er nu ook kinderen in 
de klas die extra uitdaging nodig hebben. 
Brouwer ziet dat de onderwijzers goed 
met de niveauverschillen omgaan. Het 
team is enthousiast en werkt continu aan 
de kwaliteit van het onderwijs. Een goed 
moment voor Bert Brouwer om het stokje 
door te geven. (JJ)

Iedere ochtend staat Bert Brouwer bij de ingang van “zijn” KSU St. Jan de 
Doperschool om leerlingen en ouders te verwelkomen. Dan loopt hij naar 
zijn werkkamer, waar hij uitkijkt op een mooie, kinderrijke nieuwbouwwijk. 
“Het gaat weer goed met de school”, concludeert Brouwer trots. Tijd om, na 
veertig jaar onderwijs, het rustiger aan te gaan doen.

Na ruim zes jaar zegt Bert Brouwer 
Hoograven vaarwel. (PK)

ageNDa
13 juli 13.00 uur

A Lazy Sunday Afternoon
Minifestival in het 
Tolsteegplantsoen

17 juli 17.00 uur 
Ravenna’s Restaurant

’t Goylaan 77

13 september 
Happening Hoograven
Tolsteegplantsoen en 

Smaragdplein

Iedere eerste maandag 
van de maand 

Bingo
Buurtcentrum 

Hart van Hoograven

Iedere donderdag 
vanaf 20.00 uur

Inloopavond Historische Kring 
Tolsteeg Hoograven

Buurtcentrum 
Hart van Hoograven

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

redactieaanzet@yahoo.com

tOeN eN NU
Hoograven in WOII: Adrie Welters

‘In Hoograven was men al tientallen jaren 
ruimdenkend wat betreft de normen en 
waarden. Velen, inclusief  vrouw en gro-
tere kinderen, verdienden hun karige bo-
terham bij de dakpan- en steenfabrieken 
als daar werk was. Ter aanvulling van de 
maaltijd werd in de schaarse vrije tijd ille-
gaal gestroopt op hazen en konijnen. Een 
enkeling beschikte zelfs over een geweer. 
Ook waren ze niet benauwd om palingfui-
ken van anderen leeg te halen.

Slofjes
In Café Van Deursen (Hoek Hoogravense-

weg-Burg. Smitsstraat) was een zevental 
soldaten van de Wehrmacht beneden inge-
kwartierd om de orde te handhaven. Re-
gelmatig ging men op patrouille tot en met 
de Liesboschweg. 

Voor het verwarmen en koken in dat ge-
confisqueerde café gebruikten de soldaten 
langwerpige zwarte blokken van steen-
koolgruis als brandstof. Deze “slofjes” 
werden via de naastgelegen poort van fiet-
senmaker Kramer aangeleverd. Er liep een 
schildwacht met spleetogen en een geweer. 
Op de schaarse momenten van onoplet-
tendheid was het voor de lokale jeugd een 
sport om juist dan te jatten en de buit ver-
volgens te showen aan de kornuiten. De 
enorme risico’s verhoogden slechts de uit-
daging.

De jeugd was ook op de momenten dat er 
iets gevierd werd in het café niet te beroerd 
om zich het een en ander toe te eigenen. 
Mijn broer had op zeker moment zelfs een 
pistool met zware stalen loop en verwis-
selbaar magazijn te pakken. Waar die ge-
bleven is?...’ (WK)

De Historische Kring Tolsteeg-Hoograven besteedt 
dit jaar aandacht aan de oorlog in de wijk. Dit is 
het eerste interview. Als u uw verhaal wenst toe 
te voegen, dan horen we het graag. Bel voor een 
afspraak: 030-2960814. 

Café Van Deursen aan de Hoogravenseweg.

Adrie Welters heeft zijn leven lang 
gewoond aan de Hoogravenseweg, 
zo vertelt hij aan de HKTH. 
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Hoograven in beweging
‘En we lopen naar de overkant en draaien de schouders los. En nu lopen we 
weer terug en draaien ons bovenlijf  los. We zwaaien met de armen en lopen 
naar de overkant. En nu rennen we zo hard we kunnen weer terug!’ Deze en 
nog veel meer instructies klinken elke vrijdagochtend tussen half  10 en half  
11 in Sporthal Hoograven. Het is de warming-up van zo’n 20 minuutjes van 
de sportgroep 55+’ers uit Hoograven en omstreken. 

Doe mee met 
Aanzet!
Woon je in Hoograven, Tolsteeg of  de 
Bokkenbuurt en kun je goed schrijven 
maar zoek je een publiek? Of  ben je 
meer iemand die mooie foto’s maakt 
en wil je die met wijkbewoners delen? 
Sluit je dan aan bij de redactie van 
Wijkkrant Aanzet! We zijn met spoed 
op zoek naar enthousiaste mensen 
die het leuk vinden om in tekst en/of  
beeld een bijdrage te leveren aan dé lo-
kale nieuwsbron voor onze wijken.
Wijkkrant Aanzet verschijnt al meer 
dan tien jaar huis-aan-huis in de wijken 
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt, 
maar timmert ook digitaal aan de weg 
met een uitgebreide website en nieuws 
op Twitter en Facebook. Aanzet wordt 
helemaal gemaakt door vrijwilligers en 
komt vijf  keer per jaar op papier uit.
 
Wat verwachten we?
Je bent nieuwsgierig, betrouwbaar, 
flexibel en kunt goed schrijven en/of  
fotograferen. Je vindt het leuk om con-
tact te leggen met mensen in de wijk en 
bent niet bang om ze te benaderen, of  
je bent juist een goede observator die 
zelf  mooie dingen bedenkt en vastlegt 
in tekst of  beeld. Je bent bereid om re-
gelmatig een redactievergadering (twee 
per nummer) bij te wonen. Ervaring 
met digitale media is absoluut handig, 
maar we kunnen je op dat gebied ook 
veel leren.

Meer informatie?
Heb je interesse, mail dan naar redac-
tieaanzet@yahoo.com of  bel met re-
dacteur Martijn van Es: 06-22 64 25 66

Een deel van de groep met Alice en Jolanda de Kroon (5e en 7e van links)

Beweging
Na de warming-up wordt er gebadmin-
tond en/of  gevolleybald. Iedereen sport 
op zijn of  haar eigen niveau, je hoeft echt 
niet heel sportief  te zijn. Het gaat erom 
dat je lekker in beweging bent. Begelei-
der en organisator Alice de Kroon: ‘De 
reden om deze sportgroep te starten was 
40 jaar geleden(!) om mensen in beweging 
te krijgen en te houden. De gemeente had 
aanvankelijk een flinke rol, zowel in de 
organisatie als financieel. Inmiddels is die 
rol door bezuinigingen weggevallen, maar 
door het enthousiasme van de sporters 
én de begeleiding bestaat de groep nog 
steeds.‘ Momenteel sporten er 17 mensen, 

sommigen al jarenlang. Sinds 5 jaar bege-
leidt ook Alice’s dochter Jolanda de groep 
regelmatig. 

Gezelligheid
Als het uur voorbij is, wordt er nog ge-
zamenlijk koffie en thee gedronken. Die 
gezelligheid hoort er echt bij. De groep is 
hecht, maar nieuwkomers worden hartelijk 
ontvangen en zijn ook van harte welkom 
om aan te sluiten. Het sportseizoen loopt 
van half  september tot eind mei. Belang-
stelling? Kom dan eens langs op een vrij-
dagochtend. Vanaf  vrijdag 19 september 
kan dat weer. (WtV) 

Pannavoetbalveldje Houtensepad feestelijk geopend!
Op woensdag 14 mei werd het nieuwe 
pannavoetbalveldje aan het Houtensepad 
ter hoogte van de Waterlinieweg feestelijk 
geopend door Simeon (10), Felix (4), Ize 
(6) en Barnabe (8). Deze heren uit de Im-
palastraat speelden er een potje pannavoet-
bal waarbij het zaak is dat de bal door de 
benen van de tegenstander gespeeld wordt 
om daarna in de kleine goal te belanden. 
Het mooie pannavoetbalveldje is aange-
legd door de gemeente Utrecht en Prorail 
in het kader van de herinrichting van de 
ruimte die ligt tussen het Houtensepad en 
het spoor. Het speelveld is ongeveer 5 bij 
3 meter groot en nodigt hierdoor uit tot 
technisch voetbal! (RV) V.l.n.r. Simeon, Felix, Ize en Barnabe.
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WIjKbUreaU ZUID
De informatie op deze pagina wordt u aangeboden door Wijkbureau Zuid.

Momenteel wordt er hard gewerkt door 
ProRail en de gemeente Utrecht aan de be-
reikbaarheid en het wegennet in het noor-
delijk deel van Hoograven, in de omgeving 
van het toekomstig station Vaartsche Rijn. 
In de komende maanden werkt de aanne-
mer aan de reconstructie van de Vondel-
laan en Baden Powellweg, de onderdoor-
gang Oosterkade, de herinrichting van de 
Albatrosstraat en de Briljantlaan. 

Het asfalt op de Briljantlaan was aan ver-
nieuwing toe en krijgt momenteel naast 
nieuw asfalt ook direct een groene midden-

berm tussen de Helling en het Smaragd-
plein. Al deze werkzaamheden worden in 
verschillende fasen uitgevoerd. Volgens de 
projectleider loopt alles volgens planning 
en zal dit gebied naar verwachting half  ok-
tober klaar en volledig bereikbaar zijn voor 
het verkeer.

We vragen uw begrip voor de overlast 
van de werkzaamheden en omleidingen 
die hierbij horen. Op www.utrecht.nl/
zuid houden we u op de hoogte over deze 
werkzaamheden.

Werkzaamheden noordelijk deel van de wijk 

Wijkraad Zuid zoekt 
nieuwe impuls
De gemeente kent veel manieren om zich 
te informeren over de meningen en wen-
sen van wijkbewoners. Een bijzondere 
manier is de wijkraad. Een wijkraad kan 
het gemeentebestuur adviseren over za-
ken die zij belangrijk vindt. De leden van 
de wijkraad zijn bewoners, ondernemers, 
vertegenwoordigers van organisaties die 
hart hebben voor hun wijk. Om goed te 
kunnen functioneren heeft een wijkraad 
10 à 15 actieve mensen nodig. Wijkraad 
Zuid en het wijkbureau zijn op zoek naar 
mensen die de wijkraad komen versterken! 
Geïnteresseerd? Neem contact op met: 
wijkraadzuid@hotmail.com 

Spreekuur wijkwethouder
Lot van Hooijdonk is de wijkwethouder 
voor de wijk Zuid. Zij houdt ongeveer een 
keer per maand een wijkspreekuur voor 
bewoners. U bent van harte welkom met 
vragen en ideeën die betrekking hebben 
op uw wijk of  buurt. Het spreekuur is van 
19.30-20.30 uur, afwisselend op het wijk-
bureau of  in De Musketon. Aanmelden 
is prettig maar niet verplicht, en kan via 
030–286 00 00 of  e-mail zuid@utrecht.nl 

Het laatste spreekuur voor de zomerva-
kantie is op 16 juli op het wijkbureau. Na 
de zomer is het spreekuur dan weer op 
3 september.

Bereikbaarheid 
zomervakantie
De balie van het wijkbureau is in de school-
vakantie alleen ‘s ochtends open van 9.00-
13.00 uur. Als de scholen weer beginnen 
zijn we weer open van 9.00-17.00 uur. Het 
wijkbureau blijft in de zomer wel gewoon 
telefonisch en per email bereikbaar tot 
17.00 uur.
Centrum Jeugd en Gezin (in hetzelfde 
pand) is op de normale tijden bereikbaar.

Wijkbureau Zuid
Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners en ondernemers in de wijk 
Zuid. Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau aan het 
juiste adres.  ‘t Goylaan 75, 3525 AA  -  T: 030 - 286 00 00 
  E: zuid@utrecht.nl  -  W: www.utrecht.nl/zuid  -  T: @wbzuid

Voor meer informatie kijk op 
www.wijkraadutrechtzuid.nl


