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Happening Hoograven: 
drukte en gezelligheid
De Happening Hoograven is inmiddels niet meer weg te denken uit de wijk. 
Dit jaarlijkse wijkfeest voor bewoners van Hoograven, Tolsteeg en Bokken-
buurt vond zaterdag 9 september plaats. In het Tolsteegplantsoen en op het 
Smaragdplein waren kraampjes, kinderspelen en live muziek. In deze Aanzet 
een sfeerimpressie van de wijkdag.
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De rommelmarkt biedt voor elk wat wils: 
speelgoed, langspeelplaten, kleding en 
zélfs sexy lingerie. 

Deze en nog veel meer foto’s van de wijkdag –  in kleur! – vind je op de wijkwebsite www.aanzetnet.nl.

Terwijl de ouders de rommelmarkt afstruinen, kunnen de kinderen op de springkussens 
hun energie kwijt.
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Corrie Besseling heeft een kraam vol met ouderwetse poppen, beren en andere knuffels. 
‘Die zijn afkomstig uit de erfenis van mijn moeder. Vorig jaar is ze overleden en bij het 
opruimen van het huis moeten we toch spullen wegdoen. Je kunt nu eenmaal niet alles 
bewaren. Mijn vader woont nu in Huize Tolsteeg.’

Natuurlijk ontbreekt hij niet op de Hap-
pening Hoograven: fluitkunstenaar Henry 
Glissenaar. De Utrechter, woonachtig 
in Hoograven, weet overal muziek uit te 
halen – of   het nu een tuinkabouter, tan-
denborstel of  tuinslang is. 

Herman Aarsman is een van de bestuursleden van Hoogravens Belang. De wijk- en 
oranjevereniging is al jaren de organiserende kracht achter de wijkdag. ‘Voorzitter Marcel 
van Basten treedt binnenkort af  als voorzitter. Mensen die het leuk vinden Hoogravens 
Belang te steunen, kunnen zich aanmelden als bestuurslid en/of  voorzitter.’
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Mevrouw Iesbet (76), mevrouw Van Zon 
(74) en mevrouw Van Veltum (83) gaan er 
eens even goed voor zitten. De dames ko-
men uit Huize Tolsteeg en vinden de wijk-
dag ‘lang niet meer zo gezellig als vroeger’. 
Wel vinden ze het leuk dat de wijkdag ie-
der jaar wordt georganiseerd, want dan is 
er weer wat te doen.

Dientje uit Ondiep is met haar hele familie naar de Happening gekomen. Samen hebben 
ze vijf  kramen met voornamelijk kinder- en zwangerschapskleding. Dientje bracht 13 
zakken kleding mee. ‘Echt zo goed als nieuw hoor, kijk maar hier zit zelfs het prijskaartje 
nog aan. We vinden het altijd gezellig op Hoograven. Vorig jaar waren we er ook. Al was 
het toen wel wat drukker.’

De familie Kers uit de Van Arkelstraat 
heeft behalve dit campingbedje nog veel 
meer in de aanbieding. Mevrouw Kers 
maakte thuis snoepies in een potje, maar 
die lopen nog niet zo hard. ‘Ik heb de prijs 
daarom zojuist verlaagd.’ En wat moet het 
bedje opbrengen? ‘Op dit moment twintig 
euro. Maar als je over een half  uur terug-
komt en hij staat er nog mag je ‘m voor een 
tientje meenemen.’

De meeste waar wisselt voor een goede 
prijs van eigenaar. 
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Een gekke hond, rare koe of  giraffe: dit clowntje weet van iedere ballon een eigenaardig 
beest te maken.

Redhouse speelt energieke bluesrock. Klassiekers van Jimi Hendrix, Jeff  Healey en 
Herman Brood, worden op eigen wijze ten gehore gebracht, afgewisseld met de juiste 
verhouding in eigen composities. Nu eens introverte melancholieke blues, dan weer 
dampende rock.

‘Kleding 50 cent! Kleding 50 cent!’ Eleida 
verkoopt tweedehands kleding alsof  ze 
nooit anders heeft gedaan. De vijfjarige 
dreumes bemant met haar moeder een 
kraam en heeft al voor tien euro aan kle-
ding verkocht.

De pas 15-jarige Natascha wordt nu al de 
nieuwe Marianne Weber genoemd. Het 
Utrechtse zangeresje zingt het Hollandse 
repertoire en brengt tijdens de Happening 
onder andere haar single ‘Of  ligt het soms 
aan mij’.  
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De negenjarige Emy staat te wiebelen bovenop zes gestapelde kratten. Behoedzaam 
probeert ze er nog een zevende bovenop te plaatsen. De stapel zwaait gevaarlijk heen en 
weer. Haalt ze het? Helaas!! Daar vliegt Emy door de lucht, gelukkig goed ingesnoerd.

Trudy Zwetsloot (rechts) uit de Gazelle-
straat is samen met Karin de Wit speciaal 
voor The Outback gekomen. Zangeres 
Sandra is een vriendin van Karin. ‘Wij zijn 
echt fan van ze. Trouwens, wel leuk zo’n 
wijkdag. Ik vind het een goed initiatief!’

Op het Smaragdplein spelen verschillende bands, waaronder de Utrechtse band The Outback. Vanwege een recent ongeluk is zangeres 
Sandra genoodzaakt een deel van het optreden zittend te doen.
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De Amerikaanse kunstenaar John Moon vrolijkt het Tolsteegplantoen op met een bij-
zonder kunstwerk: The Umbrella Project – het paraplu project. John naaide hiervoor 
maar liefst 270 paraplu’s aanelkaar. Zo ontstaat een levensgrote vlieger die bij genoeg 
wind uitwaaiert. Hoe kwam John op dit idee? ‘In Nederland is een paraplu onmisbaar. 
Helaas is niet iedere paraplu even stevig en waaien ze snel over de kop. Mensen gooien 
hun kapotte plu dan op straat of  in een afvalbak. Daar is mijn kunstwerk van gemaakt.
Iedere paraplu heeft zijn eigen verhaal. Kijk, deze is bijvoorbeeld helemaal verkleurd 
door de zon. Voor kinderen is het spannend om er doorheen te rennen of  om zich erin 
te verstoppen. Ik vind het leuk om van gewone dingen iets bijzonders te maken.’ 


