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Buurtbios Hoograven
Polleke, een bekende kinderfilm over een 11-jarig meisje dat opgroeit in de
stad, is in 2003 in Tolsteeg/Hoograven opgenomen. Hierdoor kreeg Jolanda
van Iersel het idee om de film op dezelfde locatie te vertonen op een groot
scherm. Dat was geen gek idee, zo bleek toen aan het begin van de film het
beeld van een grasveldje met aan weerszijden twee bekende flats heel groot
op het scherm te voorschijn kwam. We waren namelijk op hetzelfde grasveldje, wat een heel leuk effect gaf.
Dat moest toch wel een kick geven als je
dit georganiseerd had. Jolanda knikt bevestigend: ‘Toen ik het terrein op liep en alles
bijna klaar was; het scherm stond er, de
popcornkar, de tafels en marktkraampjes
met iftar, drinken en de lichtjes hingen,
schoot ik wel even vol. Het was helemaal
zoals ik me het voorgesteld had. Maar dan
meer, de balkonnetjes met alle mensen
erop, het leek net Carré hoorde ik mensen
zeggen’.
Helpende handen
Ze heeft het plan met plezier uitgevoerd
en daarbij hulp gekregen van veel mensen.
Jolanda: ‘Voor het wijkbureau niets dan
lof, Aart-Jan en Fatima hebben me fantastisch geholpen met de voorbereidingen.
Esther van Oss, van www.tijdvoorelkaarzuid.nl, heeft enorm voor me gelobbyd bij
haar netwerk en de buurtbewoners. Ik heb
daardoor een aantal nieuwe leuke men-

sen leren kennen, die goed meehielpen de
avond tot een succes te maken!’. Portes
heeft een bijdrage geleverd door ondermeer een voetbaltoernooi te organiseren,
voorafgaand aan de film. Ook vrienden
van Jolanda en een aantal buurtbewoners
leverden een bijdrage aan de avond, bijvoorbeeld door na de voorstelling weer alles op te ruimen.
Komt er een vervolg?
De reacties op de BuurtBios Hoograven
zijn positief. Het vraagt dan ook om een
vervolg. Voor Portaal is Jolanda bezig om
een idee op papier verder uit te werken.
De buurtbios zou ook vaker plaats kunnen
vinden, maar dit zou dat wel met behulp
van bijvoorbeeld Portes moeten gebeuren.
Moeilijk was het om vrijwilligers te vinden
om te helpen bij het project. Jolanda geeft
aan dat dit een struikelblok is.

De winnaars van het voetbaltoernooi.

Als het aan de kinderen in Hoograven ligt,
mag er iedere week wel een buurtbios georganiseerd worden. Veel kinderen wisten
zelf nog of van een broertje of zusje dat
de film Polleke was opgenomen. Sommigen hadden Mimoun uit de film ook in
het echt gezien. Niet op het veldje waar de
buurtbios was, maar net een veldje verder,
dat die avond jammer genoeg te drassig
was om als buurtbios te fungeren.
Wil je meer weten over de buurtbios Hoograven kijk dan eens op www.buurtbioshoograven.nl. (CB)
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Zesjarige Ola wint kleurwedstrijd Aanzet
De zesjarige Ola heeft de zomerkleurwedstrijd van Aanzet gewonnen. Haar
tekening is door de redactie van Aanzet unaniem als winnaar aangewezen.
Kleurplatenwedstrijd Aanzet
Tijdens de zomervakantie organiseerde de
redactie van deze krant een kleurplatenwedstrijd. Een speciale tekening van Henk
& Tank werd verspreid op verschillende
basisscholen in de wijk en bij Rotsoord.
Heel veel kinderen, in de leeftijd van vier
tot veertien jaar, leverden een ingekleurde
plaat in. Begin september maakte de redactie een keuze uit de inzendingen. Gelet
werd onder andere op kleurgebruik, een
vaste hand (is er binnen de lijntjes gekleurd?) en originaliteit.
Poolse winnares
Graag had de redactie de eerste prijs persoonlijk aan Ola overhandigd. Dat lukte
niet, omdat Ola in Polen blijkt te wonen.
In de zomervakantie logeerde Ola bij haar
oma Mariola, die aan de Montfoortlaan
woont. Tijdens een bezoekje aan Rotsoord

kleurde Ola daar haar tekening in. Afgelopen herfstvakantie ging oma bij Ola op
bezoek. Zij heeft Ola de prijs, een Disneydvd, overhandigd.
Kleurkampioen
De tweede prijs is gewonnen door Patrijk
Geremek. Hij is blij verrast met zijn prijs;
een flink pakket stiften. Enigszins bedeesd
en een beetje verlegen neemt hij de prijs in
ontvangst. Toch is dit niet de eerste keer
dat hij in de prijzen valt, vertelt hij. ‘Ik
deed al eens mee aan een kleurwedstrijd
van Praxis – en won de eerste prijs. Ook
tijdens de Hamsterweken van Albert Heijn
viel ik in de prijzen, ook met een kleurplaat. Ik vind het gewoon leuk om aan dat
soort dingen mee te doen.’ We kunnen wel
stellen dat we hier te maken hebben met
een echte kleurkampioen! (ER)
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Robert Giesberts

Robert Giesberts is de wijkwethouder van
Utrecht Zuid. Heb je een vraag aan hem? Mail
naar redactieaanzet@yahoo.com.

Patrijk Geremek ontvangt de tweede prijs
uit handen van redactielid Elles Rozing

Kloppend
Het nieuwe Hart van Hoograven krijgt in
rap tempo vorm. Hoe het gaat kloppen is
nog even afwachten. De eerste bewoners
zijn hun huizen al ingetrokken dus daar is
al een lichte hartslag te horen. Uiteindelijk
gaat het immers om wat de bewoners en
bezoekers van de winkels er van maken.
Wat ze er van vinden en hoe zorgzaam en
betrokken ze met het nieuwe gebied omgaan. Ik hoop dat het hart bewoners en
bezoekers veel geeft om van te genieten
en dat er al dan niet via medebeheer of
het organiseren van sociale verbanden
daadwerkelijke acties komen om het hart
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echt tot een kloppend geheel te maken,
waar ook jongeren zich thuis voelen. Dat
zal niet alleen voor het gebied zelf van
waarde zijn, maar ook voor andere delen
van Hoograven. Zo werkt het elders vaak
ook: als bewoners elkaar vinden kan dat
‘aanstekelijk’ werken en worden ook anderen gestimuleerd om iets te gaan doen.
Hoograven is dan weliswaar voor het College van B&W de Utrechtse prachtwijk,
met een sociaal actief en levendig Hart
van Hoograven behalen we duurzame
winst om Hoograven nog prachtiger te
maken.

HE BUUR
Hoppend langs de Vaartse Rijn was
het thema van de informatieavond op
8 september in het wijkbureau. Geïnteresseerde bewoners werden geïnformeerd over de plannen met de parken
langs de Vaartse Rijn. Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig, waaronder
behoorlijk wat omwonenden van het
Hamersplantsoen die benieuwd waren
naar de plannen van de gemeente met
dit gebied.
Veiligheid en een open structuur van
het park zijn de nadrukkelijke wensen
van deze bewoners. De laatste tijd is
er weer regelmatig overlast rondom
het Hamerplantsoen en de bewoners
willen niet terug naar de situatie van
enkele jaren geleden. Lage beplanting
en een open structuur van het park is
daarvoor een voorwaarde.
Yvonne Bruijning, een door de gemeente Utrecht aangetrokken landschapsarchitecte, luisterde geïnteresseerd naar de mening van de bewoners.
Ze had een aantal foto’s meegenomen
met voorbeelden waarvan de bewoners konden aangeven of ze het in
hun idee van het park vinden passen.
Een ander deel van de avond werd
met veel enthousiasme verzorgd door
Kars Veling, werkzaam bij de Vlinderstichting. Hij vertelde hoe je door
een bepaalde combinatie van planten
in de parken en in de tuinen, gunstige
omstandigheden kunt creëren voor
vlinders om te leven en zich voort te
planten. Verder blijkt het zogenaamde
winterklaar maken van de tuin niet altijd gunstig te zijn voor de overlevingsmogelijkheden van vlindersoorten.
Kortom, genoeg ideeën en inspraakmogelijkheden voor bewoners van de
wijk om samen de parken prettiger te
maken voor mens en dier.

Buurten bij beleidsmakers
Op 25 september verscheen het boek ‘Buurten bij beleidsmakers’. Daarin
presenteert stadsgeograaf Erik van Marissing de resultaten van vier jaar onderzoek in Nieuw-Hoograven.
In Nieuw-Hoograven, Bouwlust (Den
Haag) en Liendert (Amersfoort) werden
bijna vijftig professionals geïnterviewd,
zoals medewerkers van de gemeente, woningcorporaties en de wijkraad. Daarnaast
werkten bijna 700 bewoners mee aan een
schriftelijke enquête over hun buurt.
Op de hoogte
Veel mensen blijken het belangrijk te vinden om op de hoogte te blijven van wat er
in de buurt speelt. Bewoners halen hun informatie vooral uit lokale kranten als ‘Ons
Utrecht’ en het ‘Stadsblad’, maar ook RTV
Utrecht vormt een belangrijke bron van
informatie. Van internet wordt nog weinig
gebruik gemaakt: slechts enkele bewoners
surfen regelmatig naar websites met lokaal
nieuws. In het algemeen is men tevreden
over de aangeboden hoeveelheid informatie, hoewel sommige bewoners graag nog
wat vaker geïnformeerd zouden worden.
Een bewoner schrijft: ‘Huis-aan-huisbladen worden slecht bezorgd. Hierdoor lopen mensen de kans om belangrijk nieuws
over de buurt mis te lopen.’
Vrienden en kennissen
Bewoners verkrijgen ook informatie doordat zij vrienden of kennissen hebben die

actief zijn in de buurt. Ongeveer één op de
vier bewoners kent wel iemand die actief
is, bijvoorbeeld op school, bij de sportvereniging, in de kerk of moskee of bij de
bewonersvereniging. Het onderzoek toont
aan dat deze contacten het bezoek van
bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en
spreekuren in de buurt bevorderen.
Contact met de buren
Uit het onderzoek blijkt verder dat bewoners die wel eens een bezoek brengen aan
bijvoorbeeld een moskee of sportvereniging vaak meer vrienden in de buurt hebben. Ook hebben zij meer contact met
hun buren dan bewoners die deze ontmoetingsplekken (bijna) nooit bezoeken. Een
opvallende conclusie is dat dit bezoek nauwelijks invloed heeft op de binding met
de buurt en op de mate waarin bewoners
bereid zijn elkaar te helpen.
Meer informatie
Het boek ‘Buurten bij beleidsmakers. Stedelijke beleidsprocessen, bewonersparticipatie en sociale cohesie in vroeg-naoorlogse stadswijken in Nederland’ is te bestellen
bij het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap in Utrecht. Surf naar
www.knag.nl of bel (030) 253 40 56.

Christel ten Berge

Sinterklaas
Sinterklaas komt ook dit jaar op bezoek in
Hoograven. Zaterdag 22 november wordt
hij om 14.00 uur verwacht bij de Oranjebrug, waarna hij een tour maakt door de
wijk. De rondrit eindigt bij de feesttent
op het Smaragdplein. Vooraf wordt een
tekenwedstrijd georganiseerd, de winnaars
mogen meerijden in de stoet van Sinterklaas.

Bewoners die naar een sportvereniging gaan, hebben vaak meer vrienden in de buurt.
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Watertuin in Rotsoord
Kinderboerderij Nieuw Rotsoord heeft er een nieuw pronkstuk bij: een
waterspeelplaats met eendenvijver. En geheel in de filosofie van Nieuw
Rotsoord is alles milieuvriendelijk aangelegd.
,Het is uniek in Nederland,’ zegt beheerder
Angelique Jacobs trots. ,Zover wij weten
heeft geen enkele kinderboerderij in Nederland een eendenvijver die helemaal op
natuurlijke wijze wordt gefilterd.’
Rietkragen en ‘goede’ bacteriën, zogeheten effectieve micro-organismen, houden
het water helder. En om het nog mooier
te maken, helpen de kinderen al spelenderwijs om het water in de vijver te verversen.
Want zij pompen met een ‘dorpspomp’
water op, dat dan via een geultje naar de
eendenvijver inloopt. Bij de vijver staat
bovendien een grondwatermeter, waaraan
af te lezen valt hoe diep het grondwater
staat.

De vijver en waterspeelplaats zijn in de
afgelopen maanden door hardwerkende
vrijwilligers aangelegd. Ook dat past helemaal in de filosofie van de kinderboerderij.
Dankzij de vele hulp van bewoners uit de
omliggende wijken kan Nieuw Rotsoord
een groene oase blijven.
Met de uiterst milieuvriendelijke manier
van werken is de wijklusthof dan ook niemand tot last en meer en meer een lust
voor het oog. Nieuw Rotsoord is elke dag
geopend van 13:00 tot 17:00 uur. (JM)

Een unieke eendenvijver: de enige in Nederland die helemaal op natuurlijke wijze wordt gefilterd.

NIEUWE AANWAS De Zwangere Zaak
Jeanette Godtschalk is oefentherapeut-Mensendieck en moeder.

Ruim drie jaar geleden begon zij haar eigen bedrijf, De Zwangere Zaak.

volksgezondheid, volgde zelf een cursus
bij De Zwangere Zaak en heeft het pand
officieel geopend.
Eigen sfeer
Eerder zat het bedrijfje op de Jutfaseweg,
in het gebouw van een balletschool. Godtschalk is erg blij met het nieuwe pand, dat
naast de cursusruimte een wachtkamer,
behandelkamer en een keukentje heeft.
Godtschalk: ‘Het voordeel is dat ik nu
mijn eigen sfeer kan aanbrengen. Met de
geboortekaartjes en het speelhuisje in de
wachtkamer is het echt een zaak geworden voor zwangeren en kinderen.’ Alles is
hip en met zorg ingericht.

Jeanette Godtschalk (tweede van links) geeft de cursus ZwangerActief!

Godtschalk verzorgt cursussen voor
zwangere vrouwen, moeders en kleine
kinderen. Ze heeft honderden cursisten per jaar, van wie ongeveer de helft

in Utrecht Zuid woont. Op 1 juni is De
Zwangere Zaak verhuisd naar een eigen
pand op de Julianaweg. Rinda den Besten, wethouder voor jeugd, onderwijs en
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Laatste loodjes
Op 15 september startte op de nieuwe
locatie weer een groep voor de cursus
ZwangerActief!. De dertien vrouwen verwachten allemaal in november of december een kindje en bereiden zich met oefeningen voor op de laatste loodjes van de
zwangerschap en op de bevalling. (LE)

De wijkagent
‘Kennen en gekend worden’
Is er in uw wijk een probleem dat te maken
heeft met criminaliteit en/of overlast, dan
is de wijkagent voor bewoners het eerste
aanspreekpunt. Samen met partners zoals
gemeente, wijkcommissies, winkeliers, woningbouwverenigingen, scholen en bewoners, probeert de wijkagent de veiligheid in
de wijk te verbeteren. De wijkagent doet
dit door toezicht te houden en erop toe te
zien dat de wet wordt nageleefd. Het motto van de wijkagent is ‘kennen en gekend
worden’en ‘samenwerken aan veiligheid.’
Robert en Lucien
Robert Veugelers (28 jaar) en Lucien Gorgosz (32 jaar) zijn twee wijkagenten in
Hoograven.
Robert: ‘Ik vind de afwisseling van het beroep wijkagent erg interessant. Elke dag is
anders. Verder is het werken aan de veiligheid waar de burger wat aan heeft ook een
goed iets.’
Lucien: ‘Het samen met de bewoners nadenken over het verhogen van de veiligheid en hier als wijkagent een positieve
bijdrage aan leveren spreekt mij erg aan.’
Op de vraag wat de bevoegdheden van de
wijkagent zijn, antwoordden zij beiden:
‘Precies hetzelfde als die van elke andere
“diender” op straat.’ Of het nuttig is dat er
wijkagenten zijn, antwoordden zij volmondig: ‘Hopelijk vinden de bewoners van wel.
Wijkagenten zijn de ‘oren en ogen’ in de
wijk namens de politie.

Wijkagenten Robert en Lucien: ‘de oren en ogen’ in de wijk van de politie.

Anekdote
Lucien heeft wel een erg goede anekdote
van zijn werk als wijkagent: ‘Ik heb een
keer iemand staande gehouden die met 180
km/u over de snelweg reed. Ik deelde de
man mede: “Als u mij een vliegbrevet kan
laten zien, dan komt u onder een bekeu-

ring uit.”De bestuurder pakte zijn aktetas
en haalde hier zijn vliegbrevet uit (piloot
in dienst van een bekende luchtvaartmaatschappij). Belofte maakt schuld; de man
kreeg geen bekeuring. De bestuurder beloofde wel, dat hij zich voortaan aan de
maximum snelheid zou houden.’ (EB)

IN GESPREK MET...
Raquel van der Klei
Raquel, wat is je beroep?
‘Ik werk als geregistreerd fysiotherapeut
en acupuncturist in het Centrum voor Fysiotherapie en Acupunctuur Hoograven.’
Acupunctuur… iets met naalden, toch?
‘Acupunctuur komt van het Latijnse ‘acus
punctura’, dat letterlijk ‘naalden steken’
betekent. De Chinese geneeskunst bekijkt
de energiehuishouding van de mens in
zijn geheel. Volgens deze geneeswijze zijn
verstoringen in de energiehuishouding de
oorzaak van aandoeningen en kwalen.’
Je behandelingen zijn oost-west getint.
‘Klopt, naast mijn acupunctuur pas ik
mijn kennis en ervaring als fysiotherapeute, wanneer nodig is, zal toe. Ik gebruik
massage, geef beweegadviezen, en bekijk

en beoordeel de klacht of aandoening in
relatie tot bijvoorbeeld werkplek en werkzaamheden. Mijn werkwijze staat altijd
in dienst van de Traditionele Chinese geneeswijze.’
Allergieën, tenniselleboog, kinderziekten… is acupunctuur de oplossing
voor iedere aandoening?
‘Niet altijd. Bij echt mechanische aandoeningen, zoals een nekhernia, helpt acupunctuur niet. Bij iedere patiënt plan ik na
vijf behandelingen een evaluatiemoment.
Is er geen afname van de klachten, dan
stopt de behandeling.’ (ER)
Meer weten?
Kijk op www.oostenwest.net
Acupuncturist Raquel van der Klei
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AGENDA TOEN EN NU

Julianabrug

1 t/m 29 november
Expositie Jutfaseweg rond WO I,
bibliotheek Smaragdplein
15 november
Presentatie
Jutfaseweg rond WO I,
bibliotheek Smaragdplein,
10.30 uur
18 november
Vergadering Wijkraad,
Musketon,
Hondsrug 19, Lunetten,
20.00 uur
22 november
Aankomst Sinterklaas bij
Oranjebrug, 14.00 uur
3 december
Sinterklaas in Markuscentrum
9 december
Vergadering Wijkraad,
Musketon,
Hondsrug 19, Lunetten,
20.00 uur
11 december
Buurtpanel Hoograven
21 december
Kerst Inn, Nieuw-Rotsoord
Meer info op aanzetnet.nl

Als reactie op het voorpagina-artikel
over de ganzen in Hoograven schreef
Dianne Barker het volgende gedicht:

Zoals elk jaar zal Sinterklaas Hoograven
met een bezoek vereren. De aankomst
staat gepland voor zaterdag 22 november
bij de Oranjebrug. Tijdens de intocht staan
veel mensen, waarschijnlijk zonder dat ze
het weten, op de resten van de Julianabrug.
Aan het begin van de 20e eeuw was het zuidelijke deel van Utrecht nog in tweeën gedeeld door de Vaartse Rijn. Het was alleen
mogelijk om met een pontje naar de overkant te komen. Met de uitbreiding van de
wijken Hoograven en Rivierenwijk groeide
de behoefte aan een vaste verbinding. Probleem was dat de westkant van de Vaartse
Rijn bij de gemeente Utrecht hoorde en
de oostelijke kant bij de gemeente Jutfaas.
Wie zou nu de aanleg van de brug gaan betalen? Uiteindelijk werd dankzij financiële
giften van het bedrijfsleven en bewoners
uit beide wijken in 1932 een ophaalbrug

Ganzen
Zullen de ganzen
In Zuid Hoograven
Zich afvragen
Wat er gaande is?
Wij waren met zoveel
En ook luidkeels
En nu zo schaars
En vanwaar?
Zijn onze broeders en zusters gevlogen?
Is het daarom dat wij zijn zo ingetogen?
Tussendoor
Kakelen wij in koor….
Nu kunnen wij elkaar horen!
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aangelegd. Het bedrijfsleven eiste als tegenprestatie wel dat de brug voor 1 mei
1932 in dienst moest zijn genomen. Dat
had resultaat: op 30 april (!) werd de Prinses Julianabrug officieel geopend door het
dochtertje van burgemeester Hamers (van
Jutfaas) en daarna overgedragen aan de
gemeente Jutfaas. Eind jaren veertig werd
de brug te smal voor het alsmaar drukker
wordende verkeer en er gebeurden regelmatig ongelukken. Een van de slachtoffers
was Broeder Alarm, die al fietsend werd
geschept en ter plekke overleed. Als eerbetoon werd een van de straten die op
de Julianabrug uitkwamen naar Broeder
Alarm vernoemd. De Julianabrug maakte
naar aanleiding van de vele ongelukken in
1957 plaats voor de bredere Oranjebrug
(RvD/HKTH).

