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Sint Jan de Doper: 100% brede school
De Sint Jan de Doperschool staat aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing. Directeur Bert Brouwer kijkt er reikhalzend naar uit – maar méér
nog naar de oplevering volgend jaar: ‘Dan zijn we voor de volle honderd procent een brede school. Voor alle kinderen uit de wijk.’
De basisschool aan de Rijnhuizenlaan krijgt
er na de verbouwing veel extra ruimte bij. Zo
zijn er straks genoeg mogelijkheden voor naschoolse opvang in eigen huis én voor meer
leerlingen.
Grote verbouwing
Wat verandert er? Directeur Brouwer: ‘De
karakteristieke glazen gang tussen de twee
gebouwen verdwijnt. Daarvoor in de plek
komt een gebouw van twee lagen. Op de
eerste verdieping komen een leslokaal en
een docentenkamer. Op de begane grond
komt een mooie speelzaal en een grote
ruimte voor bijeenkomsten, activiteiten en
ontmoetingen. Na de verbouwing hebben
we in school genoeg ruimte voor naschoolse
opvang (nso). De kinderen hoeven dan niet

meer naar de opvang aan de Ridderlaan. Met
onze voorschool Puk en de nso doen we het
brede schoolkarakter van onze school dan
écht recht.’
Brede school
Nu al werkt De Doper volgens de principes
van de brede school; waar onderwijs wordt
gecombineerd met bijvoorbeeld aanvullende
opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Brouwer: ‘Dit gebeurt na schooltijd en altijd in of
dichtbij school. Wij organiseren ondermeer
muziek, sport, dans, toneel en techniek.’ Basisschool J.W. van der Meeneschool werkt
met De Doper mee in deze brede school,
net zoals welzijnswerk Portes, kinderopvang
Ludens en het Utrechts Centrum voor de
Kunsten.

School voor iedereen
‘Op onze school zitten nu 155 leerlingen. We
willen doorgroeien naar 200. We stonden de
laatste jaren bekend als school met redelijk
veel allochtone kinderen. Je kunt ons met
recht een multiculturele school noemen. Nu
de wijk veel nieuwe bewoners krijgt, is het
goed als we alle kinderen goed en plezierig
onderwijs kunnen blijven bieden.’ De Doper
krijgt daarbij steun uit de wijk. Onlangs verenigden een aantal ouders zich in een ouderinitiatiefgroep. Zij hebben al kinderen op De
Doper of zijn dit van plan. Het zou mooi
zijn als meerdere ouders dit voorbeeld volgen.
Voor ouders die geïnteresseerd zijn in het
onderwijs van Sint Jan de Doper is er in november een informatieavond. De ouderinitiatiefgroep is hier ook aanwezig. Meer info:
telefoon 030-2882375 of bekijk de wekelijkse nieuwsbrief de ´do-Pers´ op de website
www.ksu-stjandedoper.nl. (ER)
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De Doper is er voor alle kinderen uit de wijk.
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Spandoek David Maasbach aan de Immanuelkerk.

Wie langs de Immanuelkerk (tegenwoordig genoemd: ‘The Blessing’) aan de
’t Goylaan komt, kan bijna niet ontkomen aan het grote spandoek met David
Maasbach, bekend van kerkdiensten die elke zondag uitgezonden worden op
SBS6. Wat heeft de Immanuelkerk met Maasbach?
De kerk behoort tot een van de kerken
van de overkoepelende organisatie: Johan
Maasbach Wereldzending. Het spandoek
verwijst enkel naar de kerkdiensten die
worden uitgezonden op televisie. Het staat
niet in de planning dat Maasbach dit jaar
spreekt in de Utrechtse kerk. De huidige
voorganger van de Immanuelkerk is niet
David Maasbach, maar Bert Grootveld.
De voorganger is momenteel voor zen-

dingswerk in het buitenland en is daarom
niet bereikbaar voor commentaar.
De Immanuelkerk is geopend op zondag
om 10.30 uur voor de Eredienst (inclusief
kinderdiensten en crèche), op dinsdag om
20.00 uur voor een gebedsdienst en op zaterdag om 19.30 uur voor jeugd. Meer informatie: www.maasbach.com. (AvH)

TED KIEKT
Tijdens de Sport Experience Utrecht
op 5 september op het Tolsteegplantsoen werd een demonstratie gegeven
van Capoeira door leden van de groep
Capoeira Brasil. Capoeira is een Braziliaanse krijgskunst die zijn wortels heeft in
de vechtmethoden en de danstechnieken
van de Afrikaanse bevolking uit de tijd
van de slavernij in Brazilië. Op de klanken van muziek worden ritmische bewegingen afgewisseld met acrobatiek. Een
indrukwekkend schouwspel!
De lessen worden gegeven in de gymzaal
van Basisschool De Pijlstaart aan de Amsterdamsestraatweg 3. Zie ook: grupo.capoeirabrasil.nl.
Demonstratie van Capoeira Brasil tijdens Sport Experience Utrecht.
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HE BUUR ‘Vrouwen waar je van
Orde! Orde!
Op weg naar huis na een drukke werkdag. Thuis kan ik mijn fiets niet in het
schuurtje zetten omdat spullen die we
binnenkort écht gaan gebruiken teveel
plek innemen. Waar is mijn sleutel? In
de woonkamer breek ik bijna mijn nek
over rondslingerend speelgoed. De
ontbijtboel staat nog op tafel. Náást de
krantenbak een flinke stapel ongelezen
kranten en tijdschriften. Bij de post
een nieuwe aanmaning van het CJIB
en een betalingsherinnering van Bol.
Argh!
Wijkgenoot Ardy Kuipers biedt hulp
bij chaos. Zij is professional organizer en maakte van orde scheppen haar
beroep. ‘De meeste mensen leven en
werken veel prettiger in een overzichtelijke en geordende omgeving. Mensen
schakelen mij in voor persoonlijke begeleiding, coaching, advies, een cursus
of workshop. Ook bedrijven doen dat.
Ik werk bijvoorbeeld aan de ordening
van werkplekken, breng systeem aan
in boekhouding en administratie of
begeleid bedrijfsverhuizingen. Ik vind
het prachtig als ik mensen kan helpen
aan een frisse en geordende werk- of
leefplek.’
Mooi hoor, maar hoe zou Ardy mijn
chaotische huishouden aanpakken?
Geef me tips! Een actieplan!
Tip 1: Zorg dat spullen een vaste plek
hebben. Probeer niet teveel nieuwe
spullen je huis of schuur binnen te
dragen;
Tip 2: Speelgoed en dvd’s kun je lenen
bij de spelotheek. En kun je dus weer
terugbrengen.
Tip 3: Zeg tijdschrift- en krantenabonnementen op. Koop een tijdschrift op
het moment dat je er tijd voor hebt en
de onderwerpen je interesseren.
Tip 4: Binnenkort komt nooit. Wegdoen (Marktplaats, kringloop) is niet
zonde maar nodig.
Met deze tips moet het lukken m’n huis
op te ruimen. Geen smoesjes meer en
aan de slag.
Geïnteresseerd in Orgadesk, het bedrijf van Ardy?
Kijk op www.orgadesk.nl (ER)

gaat houden’
In een bovenzaaltje van Buurthuis Ravelijn staat een ouderwets schoolbord. Donker geklede dames met hoofddoeken doen
onwillekeurig ook aan vroeger denken; aan
katholieke nonnen in volledige habijten.
Alleen, deze vrouwen staan niet vóór de
klas, maar zitten er in. Nienke de Graaf
geeft de dames Nederlandse les. Ze fluistert tegen de verslaggever dat ze niet weet
of de dames het op prijs stellen als een
man het leslokaal betreedt.
Nooit met tegenzin
Even later zit ik samen met Nienke (70,
gepensioneerd bibliothecaresse) en haar
collega-lesgeefsters Anna Vanachter (62,
vroeger werkzaam in de reclame) en Ria
de Laat (71, voorheen sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige) aan de koffie en de door
hun cursisten meegenomen Marokkaanse
koekjes. Alle drie geven met plezier een
paar uur per week les aan voornamelijk
Marokkaanse, soms Turkse of Irakese,
vaak analfabete vrouwen van omstreeks 40
tot 60 jaar. ‘Ze zijn zo lief; je gaat van deze
vrouwen houden.’ ‘Ze zijn zo blij als ze een
zin kunnen lezen.’ Ria ging nog nooit met
tegenzin naar dit vrijwilligerswerk.
Jarenlang ervaring
Ieder heeft zijn eigen groepje in Ravelijn;
Nienke (3½ jaar lesgeefster) heeft dames
die nooit naar school geweest zijn, Ria
(vijf jaar in dit vak) begeleidt een middengroepje en Anna’s pupillen weten al het
een en ander. Anna, al twaalf jaar in dit
werk actief, geeft tevens les aan een groep
in De Tol, waarin allerlei ‘niveaus’ door elkaar zitten.

Intocht van Sinterklaas
in Hoograven
Op zaterdag 20 november zet Sinterklaas
voet aan wal in Hoograven. De Sint meert
dit jaar aan in een nieuwe pakjesboot. Natuurlijk komt de Goedheiligman niet alleen.
Hij is in het gezelschap van zijn Pieten die
snoepgoed uitdelen, muziek maken en talloze capriolen uithalen. Na aankomst gaat
de Sint op zijn paard naar de ’t Goylaan.
Daar wordt hij officieel verwelkomd door
het bestuur van het Hart van Hoograven.
Op het Smaragdplein zal de Sint ook nog
wat pepernoten strooien. Op aanzetnet.nl
staat meer informatie over de intocht. De
Sinterklaasintocht wordt georganiseerd
door Hoogravens Belang, samen met vrijwilligers en sponsors. (ER)
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Hoe geef je les aan iemand die niet of heel
weinig kan lezen of schrijven en amper
een Nederlands woord kent? ‘Engelengeduld hebben en niet te snel resultaat
willen zien.’ Anna: ‘Normaal heb ik géén
geduld; hier wel.’ Nienke: ‘Ik heb géén geduld voor haar föhnen; je begint met het
alfabet en verder moet je alles aanschouwelijk maken, met plaatjes of voorwerpen.
Ik knip regelmatig plaatjes uit of neem
bijvoorbeeld voorwerpen mee.’ Zulks kan
alsnog misverstanden opleveren, bijvoorbeeld bij die vrouw die keurig het woordje ‘kaas’ leerde, maar heel lang daarmee
‘brood’ bedoelde.
Praktisch is het leren van woorden voor
producten in de winkel, kledingstukken
en voor lichaamsdelen. Dat laatste komt
van pas bij een doktersbezoek. Trouwens:
leren wat het verschil is tussen soorten
artsen (KNO-arts of gynaecoloog) is ook
nuttig. (HvD)

De dames zitten dringend verlegen om
medelesgeefsters. Spreekt en schrijft
u netjes Nederlands en heeft u tijd op
dinsdag en/of donderdag? Geef u
dan op bij Nienke de Graaf, telefoon
2887146. U bent ook van harte welkom
om eens naar het lesgeven te komen kijken: in Ravelijn (Hooft Graaflandstraat
2a, op dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Tijdens de schoolvakanties is er geen
les.’

‘Fontein geeft extra sfeer’
Nieuwe bewonerscommissie
Hoograven Zuid
In Hoograven Zuid is een bewonerscommissie opgericht voor huurders. Helen
Frohn: ‘Wij willen dat onze woningen
goed zijn en dat het prettig wonen is in
onze buurt. Als er problemen zijn dan
kunnen wij die aankaarten bij woningcorporatie Bo-ex: bijvoorbeeld over overlast,
onderhoud en veiligheid van de woningen. Ook denken we na over manieren
om meer met elkaar te doen: bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of
kennismakingsmiddag organiseren.’

De nieuwe fontein aan de Rijnhuizenlaan is goed voor mens en dier.

Sinds afgelopen zomer pronkt een prachtige fontein in de vijver aan de
Rijnhuizenlaan. De fontein is een initiatief van buurtbewoners en betaald
uit het Leefbaarheidbudget. Het spetterende water is niet alleen een mooie
decoratie, maar zorgt ook voor zuurstof voor de vissen in de vijver.
Meneer van Zijl woont al bijna vijftig jaar
in Hoograven, waarvan zestien jaar aan de
Rijnhuizenlaan: ‘Ongeveer vijf jaar geleden hebben twee dames uit de buurt deze
fontein aangevraagd bij de gemeente. Een
paar jaar geleden las ik in een wijkkrant dat
de aanvraag was goedgekeurd en ik heb
toen geïnformeerd waar de fontein bleef.’
De gemeente ondernam actie en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
gaf toestemming voor de fontein. Deze
zomer was het dan zover, de gemeente liet
de fontein plaatsen. Meneer van Zijl vindt
het een prachtig gezicht.

Het gekletter van het water is zichtbaar en
hoorbaar voor veel buurtbewoners. ‘Het
geeft extra sfeer in de wijk’, aldus een van
de bewoners aan het nabijgelegen Ridderplantsoen. Jammer dat het gedeelte
rondom de vijver nog steeds vol staat met
materiaal voor de vervanging van de riolering. Deze werkzaamheden zijn eind vorig
jaar van start gegaan. Uiterlijk in oktober
zouden de werkzaamheden afgerond zijn,
maar het ziet er naar uit dat dit niet gaat
lukken. De geplaatste fontein maakt gelukkig een hoop goed. (AvH)

NIEUWE AANWAS
Hoograven heeft er een nieuwe sportschool bij: Wellness & Healthclub
Newstyle.
De sportschool is gevestigd op de Hoogravenseweg 28, waar voorheen sportschool John Drost zat. De komende tijd
wordt het pand helemaal in de stijl van
de Wellness & Healthclub aangepast.
Het krijgt een heel frisse uitstraling; veel
wit en nieuwe vloeren. Vestigingsmanager Duco van der Kooij (25 jaar): ‘De
apparatuur gaan wij de komende tijd ook
allemaal vervangen. Onze sportschool
kenmerkt zich door betaalbaar sporten

Meer info: hoogravenzuid@yahoo.com,
tel: 06-13047727

Wellness & Healthclub

in een luxe club met een goede hygiëne.
Het is een sportschool met visie.’
Hoograven
Op de vraag waarom een clublocatie in
Hoograven zegt Duco: ‘Wij willen een
grotere spreiding voor sportmogelijkheden in Utrecht. Dit is de vierde locatie
die wij openen. De andere drie vestigingen zijn in Maarssen/Lage Weide, aan
de Croeselaan en in Lombok. Wij willen
in Hoograven een ontspannen, gezellige
soos zijn voor jong en oud waarbij wij
begeleiding en persoonlijke aandacht erg
belangrijk vinden.’
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De commissie vergadert maandelijks en
is er voor huurders van:
Montfoortlaan 1 tm 31-3
IJsselsteinlaan 1 tm 23-3, 25, 2 tm 24-3, 26
Duurstedelaan 62 tm 158
Kastelenplantsoen 18 tm 36, 42 tm 60
Rijnesteinhof 1 tm 18-2
Tjepmahof 1 tm 18-2
Nijeveldsingel 29 tm 40-3, 41

Gevarieerd aanbod
Bij Wellness & Healthclub Newstyle
kan je fitnessen, groepslessen volgen,
in de sauna en onder de zonnebank. De
groepslessen zijn heel divers. Er is ondermeer Bodyjam, Steps, Zumba, Pilates en
spinning. Duco: ‘Voor fitness hebben wij
de nieuwste apparatuur, het programma
voor de groepslessen is heel uitgebreid
en je kan in al onze vestigingen lessen
volgen.’ Geïnteresseerd in Wellness &
Healthclub Newstyle? Kijk op www.betaalbaarsporten.nl (EB)

Mooiste gebouw in onze wijk? U bepaalt!
New York heeft het Vrijheidsbeeld, Parijs de Eiffeltoren, Berlijn de Brandenburger Tor en Utrecht de Dom. Het mag duidelijk zijn: elke stad bezit een
blikvanger. Ook onze wijk heeft, in de vorm van de watertoren, een markant
herkenningspunt. Maar wat vindt ú het mooiste gebouw van Bokkenbuurt,
Tolsteeg en Hoograven?
Want er is veel te zien in Utrecht-Zuid.
Wat te denken van het spiksplinternieuwe
Hart van Hoograven of juist de wat oudere Pastoe-fabriek? Wie de moeite neemt
om Bokkenbuurt, Tolsteeg en Hoograven te doorkruisen, komt vanzelf allerlei
interessante, fraaie gebouwen tegen. Aan
bijvoorbeeld het Camminghaplantsoen
bevindt zich de Essalaam Moskee, terwijl
langs de Vaartsche Rijn de lookalike van de
oude woning van Pippi Langkous – Villa
Kakelbont – te bewonderen valt. Ook de
gerenoveerde Rietveldwoningen aan het
Robijnhof zijn een wandeling waard.

de Pastoe-fabriek het mooiste gebouw?
Bevalt de moskee u meer of bent u juist
gecharmeerd van het Hart van Hoograven? Heeft u misschien een ander bouwwerk op het oog? Wij zijn benieuwd naar
uw mening.

De moeite waard
Veel te zien dus, veel te oordelen ook. Is

In de volgende Aanzet publiceren we de
uitslag. (RvD)

Laat ons weten welk gebouw in onze wijk
u het meest aanspreekt. Geef uw keuze,
graag met motivatie. Stuur een mailtje naar
redactieaanzet@yahoo.com of een briefje
naar Julianaweg 365, o.v.v. Het mooiste
gebouw. Onder de inzenders worden drie
cadeaubonnen verloot.

Vrijwilligers gezocht
voor dagverzorging
De dagverzorging in Nieuw Plettenburgh
zoekt vrijwilligers. Kun jij goed koken?
Of voel je wat voor helpen bij bloemschikken, sport of spel of een andere
activiteit? Laat het dan weten. Samen met
jou wordt gekeken naar taken en tijdstippen die jou uitkomen. De dagverzorging
is dagelijks geopend voor ouderen die op
zoek zijn naar sociale contacten of meer
begeleiding. Meer informatie of aanmelden: Esther ’t Hoen, e.thoen@aveant.nl,
030 28 81 403.
Ook Stichting Zuidbus, die ouderen in de
wijk vervoert naar de dagverzorging of
andere activiteiten, zoekt nog steeds vrijwilligers. Meer informatie of aanmelden:
Tamara Leguit, t.leguit@portes.nl, 030
28 86 060.

Welke van deze gebouwen waardeert u het meest? Of heeft u een andere favoriet?
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AGENDA Gakgakgak
23 oktober
Rommelmarkt
Nieuw Plettenburgh
25 oktober
Internationaal koken
Buurthuis De Tol
27 oktober
Informatiemarkt
Portes Ouderenwerk Zuid
Dienstencentrum de Barkel
28 okt, 4 en 18 nov
Eettafel voor ouderen
Buurthuis De Tol

Gak, gak, gak. Waar in Hoograven is dit
geluid opgenomen, luisteraar? Ik zit met
een krantje in het zonnetje bij het water,
op één van een aantal speels gegroepeerde
stoeltjes in een pril parkje met boompjes
met steunpaaltjes. De straten in deze buurt
hebben namen van buurtschappen in de
gemeente Houten: Schonauwen, ’t Goy,
Heemstede, Oud Wulven e.a. Tegenover
mij zie ik portiekflatgevels in pastelkleuren, rechts een verkeersader en links de
markante ronde toren van een ouderenwoningencomplex. Het gakgekwaak wordt
geproduceerd door een hier altoos vertoevende kolonie ganzen.

Bewoners van de nog vrij nieuwe huizen
aan de Oud Wulvenlaan zijn verblijd met
een dit jaar smaakvol aangelegde groenstrook met speeltoestellen voor de deur.
Kids kunnen zich uitleven op een trampolinepad, loopschijf en een, eh, wipding. Bewoners organiseren af en toe een actie om
de gemeente te helpen het parkje schoon
te houden. En een inmiddels gevleugelde
kinderkreet in de straat luidt: ‘Nog één
keer kabelbanen!?’ (HvD)

29 okt, 26 nov
Dineravond
Nieuw Rotsoord
6 november
Natuurwerkdag
6 november
Rondje Rotsoord
13 november
Bazaar
Marcuskerk
20 november
Intocht Sinterklaas
Ook een activiteit voor de agenda?
Mail redactieaanzet@yahoo.com.
Meer info op aanzetnet.nl

Voor elk wat wils in de smaakvol aangelegde speelplaats.
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