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Wijkfeest in 
september 

Kinderrommelmarkt 
De eerste kinderrommelmarkt van 21 juni naast Alben Heijn was een suc

ces. Zo ..... el de organisatoren Wim en Hanny als de bezoekers waren tevre· 

den. In het najaar vindt de rommelmarkt haar vervolg.! Foto HAZ·Cent,.um 
_ _____ ---.l 

O p 13 september vindt het wijk
feest 'H appening Hoogr-d.ven' weer 

plaats. In het Tolsteegplantsoen is 
die dag van 's ochtends to t 's al'onds 
va n alles te doen. 

Oe wijk- t'n or;mieverenÎging Hoog
ravem Belang houdr haar tweede 
wijkfeö( op U ~ep(elllher. In hel Tol
scC"cgplanrsocn (Saffierlaan, hock 
Briljanrlaan) 7ijn de hele dag oprrc
dem en activiteiten georganiseerd. 

Initialiefnemer Marcd \'an Bam:n: 
"VoriS jaar i!> 'HJppening Hoogr~lvell' 
voor de eerste keer gehouden. Hel 
was een grooc succes. Daarom wilden 
nu ook meer organisaties meehelpen 
mer het realiseren van het feest. N,last 
het wijkhureau werken ook her Mi
lieupunl. POrie!> en het HAl-ceu
trum nu met:. Aan het (oncept is niel 
\'ccl vcr~mderd. Dit jaar is Cf, naast al 
Ic andere acriviteiren, ook een Open 
Podium." 

Op dar podium kan dke hewoner 
I.ijn muz iek- of dan'ikurmen lau:n 
ûen V.lII Il.OOu-1S.OOIJ. Tm 10 ... ep
cember kunnen geïnteresseerden zjch 
inschrijven bij lloogravcns Belang. 

Ct:durendc de hele dag (1 O.OOu-
17.(011) i ~ er et:n braderie I vrijmarkt 
in het planrsllen. Er 1.ijn matktkr,l-

Tijdelijke studentenwoningen aan 't Goylaan 
De ,·oor sloop bestemde flats aan de 
't Goylaan worden lijdelijk bewoond 
door studenten. De Aats die vanaf 
medio 2004 plaa rs gaan maken voor 

een winkelcentrum, gevcn ruimtc 
aan ru im honderd kamen oekenden. 

Zeven tien V<l ll de vee rtig flats zijn al 
bewoond. 

De snciale stll(!enlenhuisvesting 
(SS H) heeft de panden V:ln Mirros 
wonen in tijddijk heheer. Studenten 
die staan Înge~chrevcn hij de SSH 
kunnen reageren op de kamers die 
aangeboden worden. De oude bewo
ners krijgen \'ervangende woonruimte 
aangehoden. l iet bewoond houden 

van slooppanden Î\ goed voor de 
bUUrI. "Leegstand Irt:kt uimina\itei l 
aan", aldus een woordvoerder van de 
SSI !. Tewns is her makkelijker om de 
swdcmen weer weg te krijgen. Zij 
kunnen mereen doorstromen naar 
een van de andere complexen die de 
SSH in haar beheer heef\. 

Oe scudeJllen zelf lijn erg tevreden, 
voor weinig geld kunnen lij op de 
knppe kamermarkt van Ulfccht toch 
nog comfortabel wonen. "Je ziet wel 
Jat her gesloopr g:m worden, er zijn 
veel voduplekken op de 111Uur t:n er i., 
geen cermale verwarming lll:l:lr ik ben 
allang blij dat ik ccn leuke plek hcb 
om re wo nenn

, aldus een bewoonster. 

De tijdelijke bt:wo llers 1Ullen t:r ru.\~ 

~e ll de één en met: j.la r zitten. 

Drukkerij Berrevoets 

Voor ajuv,; drukwerk O.a. 

- H andclsd r ukwcrk 
- Fam iliedrukwerk 
- Fotokopieën 

Constant Erzeijmaat 87 
3523 V I Utrecht 
Id.:rnll- 2)<,~ 71) 79 
Fax.: 1130 - 2H8 05 .j.() 

F-m:ul: bcrrc@t1Scali.nl 

men te huur voor 15 euro via de wijk
vereniging. MJrcei van Basten: "\Y./e 
huoTJen van ... ed bewont:rs dar Lij 
braderieën in de wijk leuk vonden. 
Maar dat wafen vaak alleen kraam
pjes O1e( verkoop. Onze wijkveTeni
gÎn~, wÎlde cr meer omheen org:mÎ:ie
ren. 

Vand,I,IT (Lu er ook vCT~thillende 
spon en spelactiviteilen zijn. Zo i~ er 
voor kinderen en voor volwassenen 
een voetbal- en b:lsketbalroernooi. 
Verder 1ijn er voor de jCllgd spring
kll\.)t:m, een klimmullr en een Iweef
molen. Om 15.()()u Lrt:edt Anate\'ka 
(v'lIl Foxkids) op. 

A.\11 het einde van de d,lg. om 
22.00u, geeft het Cool Down Cafe 
een \·oomelling. Zo wnrdt de d,Lg 
1I1IIlik.I.11 ,I/gesloltn. 

Man.e! \';In Basten: "Het i!> van 's 
ochtenJ~ tOl 's avonds een leuk wijk
f('esr \\aar bewoncrs elkaar kunnen 
onrmoel('n. Zowel jong als oud en 
van verschillende culrurcn." 

Voor meer intörmat;c, om een kraam te 

huren of j~ in IC schrij\'en voor het Open 

Podium: 
\V.'i ;k \l~ rtn i ging H oogra~'ens Bt'lang: 

hoogra \·tllsJ ,d" n g17 3@/totmail .colll . 

M~lJccl \,;11\ R,ISLcn: 06-2 127K754: 

Ansichtkaarten 

l iet J-IAZ-Ccmrum brengt, na het suc
tt'S van her boekH i.\rorisch Hoogra
ven, \olmen mei BOTH tw~ amich(
kaartemt:ries uif: één me[ historische en 
één met actuele fOlO\ van de wijk. Op 
hCl \\ijkfecs[ van 13 s.eptembe.r zullen 
beide voor het eerst te koop zijn. 

Moskee 
Dc nieuwe moskee in het Cammin~ 
ghaplancsoen is bijna klaar. Alleen aan 
de binnenkant moeren nog wat de~ 

ra ils afgemaakt worden. Jmam Abdcl~ 
jalil S:lyf.10ui hoopr dat de Essalaam 
moskee hegin nDvember in gehruik 
kan worden genolllen, al~ de Rama~ 
dan begim. 



• 

pagina 2 I aanzet I september-oktober 2003 

13 september 
\NIJ<Îa~kt folsteegplantsoen 
2S en 26 september 
K 'lderkJedlngbeur; in RiiVcI, n 
28 september 
\,Ida'be RiJnedy(..!d Ir H stNisch 

Perspecef. Histor s::l"1e 
werkgroep in üe Barkei Uar van 
Är<elstraat 59) 1.00u - 16.ISu. 

Za?-I open om 3.00u 
4 oktober 
W cltjesbcurs in Ravel'jI' 

23 en 24 oktober 
Speelgoedbeurs ï Ravelijn 
28 oktober 
De BJurtsoap Man:uskcr-<. 
9.30u, gratis en~~cc 

Opnieuw beurzen 
in Hoograven 

Vrijwilliger~ .organiseren in Buurt~ 
hui ... Ravdijn de kmnende tijd di'rer
se beurzen. Buurtbewoners kunnen 
daar spullen voor de verkoop aan
bieden. De aangeboden artikden 
moeten schoon, heel en bij-de-tijd 
zijn. Van de prijs wordt I () % inge
houden voor de organisatie en een 
goed dod binnen Panes-Zuid. 

Op 25 cn 26 seprember wordt cr 
wcer ecn grof(' KINIlH{W'INTI',RKll',

DI:.Ic.;BLL!RS georganiseerd in R:lVelijn, 
Spullen inleveren: woen,'IJag 14 ~ept. 
19.0() - 11.30u, donderdag 25 sept. 
9.00 - 11.00u. Verkoop: donderdag 
25 sept. 19.00 22.0011, vrijdag 26 
scp" 9.00 - 11.00u. 

Op 4 oktober is de Tweede 'W'Ir.\.

Tjl\Kt lRS. Deze is hedoeld voor de 
in- en verkoop V;1I1 alles w;u wielen 
heeft, IJlaar geen motor: (kinder)fiet
sen, driewielers, Heppen, skates, kin
derwagens, fietskarren, en fiersacces
soires als zitjes, buggyhouders, e.d. 
Inleveren: vrijdag -' okt. 19.00 -
21.30u. Verkoop: LJlerdag 4 okt. 
10.00 - 12.0011. 

Op 23 en 24 oktober: dc SPEEL
GOEDGBEURS. Inlevcren: woensdag 22 
ok" 19.00 - 21.00u, donderdag 23 
okt. 9.00 - 11.00u. Verkoop: donder
d~lg 23 okr. 19.00 - 22.0011, vrijdag 
24 okt. 'J.OO - 11.00 u. 

Bovenstaande beurzen worcl!m georgani

seerd op Buurthuis IlH'e1ijn, Hooft 
Gr-daflandstraat 2a, td. 288 32 34. Ui t
gebreide ~pdregt:ls kunt u enkele weke n 

voor ~an,,~ng ,,~n iedere beurn afhaJcn 
op Ravelijn. Of zie www.hoograven.info. 
en surf naar de rubriek "Nieuws". 

De Ma rokkaanse buurtvaders tijdens he t trainingsweekend in Brabant. 

{ Foto Buurtvaders 

Steeds actiever 
Jongste buurtvader (29) vertelt 
De Marokkaanse huurrvaders in 
Hoograven worden steeds actiever. 
In JIlaafl hadden ze een trainings
weekend. Voor hel nieuwe ja"-r .lijn 
er plannen \'üor een buurtfeest en 
jongerenactiviteiten, Rachid Alka
chomi is met zijn 29 jaar de jongste 
huunvader. 

Rachid Alkachouli heeft twee doch
(ers, van twee en vier jaar oud. "Ik 
kende her projeCI van de buu[cvadcrs 
\vel. '1 oen ik gevraagd werd om mee cc 
doen. vond ik dar hccllcuk." 

:VlodHar Hacollni benaderde R,l
chid 0111 voorlaan mee te lopen door 
de wijk. Rachid: "Ze waren opwek 
naar jonge vaders die goed Neder
lands konden spreken." 

rn het heeft meer voordden om een 
jonge buurrvader re zijn. Rachid: "Ik 
ken de meeHt jongeren in de buurt 
wel. En Lij kennen mij. \'(/e hebben 
respect voor elkaar." 

Sinds (wee jaar bestaat hCl buurt\'3-
der-project. Een groep van inmiddels 
rwaalf mannen loopr elke woensdag
;lV(llld door Hoograven-Zuid (ror aan 
de 't Goylaan) om rondhangende jon
geren aan te spreken en te leren ken
nen. Volgens Rachid is hel project 
succesvol. "'''ic hebben veel comact 
met de wijkagent en dc criminaliteit 
en overla.\T 7.ijn reruggelopen." 

De groep bUUrlvaders ging in maart 
naar een dorpje in de buurt van Til
burg voor een training. Trainer en ad-

vi~ellr Hoessein lurab van SBT COJch
te en adviseerde de vaders. Rachid: 
"Wc hebben cr veel geleerd. In een 
rollenspel leerden wc hoc je verschil
lende jongeren kum aanspreken. :\Js 
zij zich afstandelijk gedragen bijvoor
beeld, of agre~\ief. Je mot'r vt'Tfrouwt'n 
Opb()llWen." 

Het weekend was goed georgani
seerd. In het conferemiehotel verblij
ven \aker groepen .vlarokkaanse 
buurrvaders. Lr werd dus rekening ge
houden met ht'r eten (geen varkens
vlees volgens de Isbm) en er was een 
gebed~ruirme. 

Rachid: "\'1/e hebbell nieuwe energie 
~ekregen voor ons project. Vanaf sep 
tember willen wc t\v('(' avonden per 
week door de wijk gaan lopen. Wc 
willen een buurtfeesr oTganiseren. Ln 
wc willen activireiren organiseren, zo
als voetbal en t;!;jllessen . rvbar her 
allerliefst willen we een olllllloelings
<.entrum realiseren voor de jongeren, 
een eigen plek." 

Omdar de subsidie voor het buurt
vader-project (;Ils onderdeel van 
Hongraven aan Zet) binnenkort ;1/'

loopt, wordl er ge:l.Ocht naar nieuwe 
middelen. Ook zoeken de buurrva
ders meer T loogravense bev..-oners die 
willen meewerken aan het project en 
her organiseren van nieuwe activitei
ren. Ook jongeren zijn welkom . 

Contd.ctpasoon bij Portes: 

Abderrahman Snoussi, td, 2875.B I 

'l Goylaan 103 
352SAE Utrecht 
Tel 030·288·0620 

Opruimactie 

In hel kader van het project Veilige 
Binnenterreinen van Hoograven aan 
Zet worden in de periode september
oktober 2003 werkzaamheden uitge
voerd om \~er binnenterreinen in 
Hoograven Zuid op te knappen. 

Het gaat om het rooien en snoeien \'an 
bomen, her vernrijdcren van stronken 
en (delen van) hagen gevolgd .loor her 
plaatsen van nieuwe hekken. Oe be
doeling is om deze ingrijpende werk
zaamheden le combineren met een 
opruill1accie voor en door de 112 
ruinbeziners. De komende opruimac
tie wordt gehouden om re srimult:'ren 
d;n bewoners meehelpen hUil eigen 
ruin op Te ruimen, zo&n de woonom
gevin~ opknapt. Ook worden de be
woners attelll gemaakt op de moge
lijkheid om gratis hun grofvuil op re 
laten halen. De actie wordt georgani
seerd in n;mwe s:lmenwerking met de 
Reinigings- en Hl\/en Dienst. 

Utrecht Veilig! 

Voor her nieuwe samenwerkingsver
band 'Utrecht Veilig! Dat doen we 
.'óamen' werken politie, justitie en ge
meente samen. Ook ondernemers, 
onder.vijs en bewoners van Kanalcn
eiland en Nieuw Hoograven 7Ullen 
erbij betrokken , .. 'orden, Doel is om 
dc criminaliteitscijfers omlaag te 
brengen en het ge\'ocl van veiligheid 
te verheteren. 

Voor Hoograven betekent dat onder 
andere: criminaliteit aanpakken (zoals 
rond winkelcentrum 't Goylaan), pre
ventie en nazorg rond vcelplegeTs, np
bouwen \'an een nem/erk van alerte 
oewoner.'Igroepen, mogelijkl1eden 
voor vrijetijdsbesteding verbeteren, 
bestaande projecten \'erbeteren. 

Ook ideeën van bewoners lelf lijn 
belangrijk voor het nieuwe project. Zo 
werden rijden~ de presenratiebijeen
kom.~l voor bewoners in juli, waarbij 
de burgemeesler, de wethouder, de 
hoofdofficier van justitie en de com
missaris veiligheid van de politie aan
wezig waren, door de bC'woners de \'01-

gende ideeën ter sprake gehrachT: Cj
mer;!foezichT, meer aandacht voor 
kindt:'rèll, gebruik van inf<Jflnatiezui
len bij winkclccmra\oor communic:..1-
tic, opstellen \'3n duidelijke gedragsre
gels, ouders betrekken, meer polirie ('S 
nachts surveilleren), instellen van 
commissies bestaande uit ledt:'ll van 
bewonersgroepen. ;\:{eer sociale 
samenhang in de wijk kan ook leiden 
tot een groter gevoel van veiligheid! 
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~)~oproep 

r\oograven aan Zet 

HAl · Centrum 

't Gcy/oan lil, tel. 030-267 90 63 
in(otoko,ho(Jgro'lerJr{J}p.'onet.n,1 

Kunstenaars uit Hoograven 
gezocht voor expositie 
Ir. het ilfge:open Jaaf l'cbIJen In 

het Hoograven aan Let
Centr"urr diverse expos ties van 

kLJn s:\:ver'"ke n v '!n bevvoners 'Jan 

Iloogri1ven de rm. ren orgcfcLJrTI. 

V80" de ko;rendc ITkI .. Hlder is cr 

nog r u T1te om 11euwe 

expos ities te hO-Jden voor eer 

penode van <twee Maande'." Ook 
èleworers di e slechts een paa~ 
...... er ke n be::.chikbaar" kun'l€!n 

sleIIer" 7ijnwc kon 

Sel Met P;.tr ,clil of INirr in ret 
HAL Cent rum 

De redactie zoekt m e nsen 
die het leuk vinden om af 
en toe een stukje te 
schrijven voor deze krant. 

Bewoners pleiten bij 
wethouder voor 
voortzetting subsidie 

In juli ging~n vertegenwoordigers 
van alle Hoograven aan Zel~projec

ten op bewek bij wethouder René 
Verhulst. llij is onder andere verant
woordel ijk voor Grotestedenbeleid. 
Omdat in december 2003 de buurt
aan-zetsubsidie Stopt, kwamen de 
buurtbewoners pleiten voor een 
voortzetting van hun proj ecten. 

Vrijwilligers van Jongeren aan 7.('[, de 
!'--brokk:!:!nse buurtvaJers, Veil ige 
Scholen, Veilige Binnenterreinen en 
her I loograven aan Zct-Ceillrum irn;a
men met enrhousiasme venellen over 
hun acrivireiren. De werholKler was 
onder de indruk van de behaalde re.\lli
LJtell. Hij vinu het heLll1grijk UJt de 
projeuen voongezet kunnen wDrden 
en beloofde om op zoek le gaan naar 
nieuwe tînancieringsmogelijkheden. 

Bezorgers bedankt! 

Ook deze krJnt is weer door vele vrij
willigers rondgebracht. Aanut wil graag 
voornamelijk de kinderen mer naam 
noemen. Bedankt: Rens, Uine. Sarah, 
Juli:!. Joer, Fsdler, Ojango, I )uu r! . \'<iy
an, Eli ne, SJllne, Kina ell Pleun. 
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Jongerenfestival succes 
In juni werd het eerste jongeren
festival 'r.estival fever' in lIoogra
ven gehouden . Ht!l grasveld bij bus
haJte IJ sselsteinlaan werd omgeto
verd in een festivalterrein met podia 
en kraampjes. Alles werd georgani
seerd voor cn door jongeren uit de 
wijk. 

Bachir EI Allali (23) is een va n de 
~"fjjwilligers die graag een jongeren
f~stival wild~ realiseren in de wijk. 
"Bij een Festival komt alks samen: 
mmiek, spelletjes, \porr, lekker eren 
en drinkell. \X!ij wilden laten zien da t 
de jongeren dit lelf konden regelen." 

In samC'nwerking met de jongeren
werkers van welzijnssrichting Porres 
bereidden de jongeren zich voor. Jon
geremverkster ClauJ ia van de Klomp: 
"Een kerngroep van 15 jongeren ging 
rana[Îck aan Je .~ lag. \Ve hebben :t:elrs 

een voorbereîdi ngsweekend in J e 
BelgiscllC Arde nne n gehad om de 
puntjes op de i re zenen. De jongeren 
hehben ech t l.elf de verann\'oorddijk
heid genomen. " 

Hel restival, gehouden op 21 juni, 
was een groot succes. Meer dan drie
honderd kinderen, tieners en jonge
ren hebben het festival bi jgewoond. 
;"vfet de snackbar aan de overkant was 
afgesproken dJt er geen ;tkohol \'er
kocht zo u worden. De i\-1arokka;tnse 
buurtvaders waren gevraagd om een 
oogje in her zeil te houden en de vrij
willigers wa ren herkenbaar :!:1l1 hun t
shim met CREW erop. Een klein in
cidem werd meteen in de kiem ge
smoord. 

A,ika Bcllakbil (19), "Ik ben heel 
rrors dat all es zo goed verlopen is. 
Volgend jaar willen we zeker weer 
w'n festival organiseren!·· 

/ Foto Jongeren aan Zet 

./fT recept franse tomatenquiche 

I3enodigdhcden: 
250 gram diepvries bladerdeeg 
1,5 deciliter slagroom 
150 gram geraspte kaas 
4 grote lOllla/ell 

4 eieren 

1,5 deciliter melfl 
peterselie 
ZUIlI en peper 
I geperste knoflook/eell 
Ba/wam! van ongeveer 20 centimeter 
doorsnee 

Bekleed de bakvorm m~t het blader
deeg. 

leg de wmaten één minuu t in ko
kend warer. Ontvel ze en snij ze 
klein. 
Meng de tumaten, de eieren, de pe
rersel ie en de knoflook in e~n kom. 
Doe er de kaas, mel k en slagroolll hij. 
Breng op smaak met zout en peper. 
Meng alles met een vork goed door 
elkaar. 
C iet het lTl~ngsd O\'er het deeg in de 
hahorm. 
Bak de quiche ze.\tig minuten in een 
oven op 200 grade n. 

Eet smakelijk! 

StelO! hier de volgende keer uw favoriete recept? 

Kun$t, gemaakt door jo ngeren uit de 

achte rstand$wijkWen side in Chicago. 

/Foto Patricia de Nijs 

ABCD in Chicago 

Eind juli vlogen drie Urrechters n;1:1 r 
Chicago voor een workshop over 
wijkontwikkeling. 

Î\.vee bewoners uit I loogrdven en de 
opbouv ... werker van her I Joograven aan 
hr Centrum volgden drie dagen de 
work~hop van John \1cKnight en 
Henry t",foore over de ARCD-metho
de. Tien \'ed~rlanders uit Jndere ste
den waar de ABCD-metbode wordt 
gebruikt en \'eerrig Amerikanen \varen 
eveneens bij de workshop aanwezig. 

Oe theorie V~lTl ARCD-wijkonrwik
kel ing (gebaseerd op kwaliteiLen van 
bew()ner.~) werd uitgel)Teid besproken. 
De laa'.sLe dJg gingen de deelnemers 
naar de \'(leslside, een achterstands
wijk in Chicago. Daar bezochten ze 
\'er~ch i ll en de ARCD-projecren . In de 
Wbtside wordt veel gewerkt J:!l1 he
taalbare huizen, citwm{f:uders en 
kumt in de wijk. 

Samen koken 

Vanaf september word t er een cursll.\ 
Internationaal Koken gegeven. De 
proctlcsscn voor de zomer waren een 
succes. In de professionele keu ken van 
her ROe As:! Hoogs ticht C.ollege 
wordt elke eerste en derde mJam!:Jg
avond van de maand gekookt door he
woners. Van 18.151.1 LOL 20.301.1. Te be
gitUlen op 15 septemocr. GellHerC5scer
den kunnen ook zelfcen kookavond or
gani~eren mer hun eigen recepten. Oe 
kosten bedragen de kosren van de ingre
diënten. r. r~ag per avond opgeven tri 

verband met de boodschappen! 

Adverteren in Aanzet? 
Bel: 030·2679063 
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Historische werkgroep 
actief in de wijk 
Sinds kon is cr ccn historische werk

groep acricfin Hoograven. Op 13 en 

28 september worden activiteiten ge

organiseerd. 

Peter Sprangers: "Lr is veel historische 
kennis in de wijk. Er wonen ook veel 

verzamelaars. Maar het wordt niet 

echt uitgedragen. Via Ont.e werkgroep 
proberen we mede wijkbewoners ken
nis cc bleu maken met hetgeen van 

het verleden be\vaard is gebleven in 
welke vorm dan ook. Wij willen de in
form:lüc {crug naar de v"ijk brengen." 
CoürJinaror I ~rer Sprangers ontmoet

re op de ARen-ontmoetingsavond 

wijkgenoren dit:', net dJS hij, geïrueres
seerd zijn ill de geschiedenis van de 
wijk. 

Oe werkgroep heeft op de wijkmarkt 
van 13 september (in het ToL\teeg
plantsoen) ver.\Lhillende krJlllen gere
serveerd. Met eell hisLOrische fO(orc
ponage, eell ansichtkaanenserie en 
boeken over hel Hoogravense verleden 
wil de werkgroep zich presenteren. 
ham landz.1at is een 7eer actieF verza
melaar die onrzerrend ved materiaal 
heeft. over l;tredlt ell Hoogw'en. De 
werkgroep put dan ook graag uit zijn 
verz.1mding en kennis. 

Hev .. ·oner Joris llilgers van de werk
groep: "Zonder kennis van het verle
den neem je de wijk alleen V;1I1 de bui
tenkanr W;lar. t>.h.lT als de je hislOri
sche functie kem, Lie je de dingen vaak 
heel anders. De ligging van een straat 
bijvoorbeeld. " 

W" C 0 o f 0 n 

A::.rnLer IS een uitgave van het 

'Gogrdvcn aan Zct-C('rl~n.IfT· en 

vf'rschF'l Le~ mddl per J,lJr 
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': GOyLWI I I 3525 AG.LJt--echt 
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Joris Hilgers heeft in het kader van zijn 
studie eell onderLOek gedaan naar be( 
Vaanse Rijngebiccl in Iloograven. "Ik 
ben teruggegaan to( het jaar 948. Toen 
begon de veenonrginning in deze 
huurt. Ook heb ik het gebruik ''"".1.11 het 
gebied in de /\·1iddeleeuwen beschre
ven en het ont~taan en verdwijnen van 
de steenbbrieken daarna." 

Op 28 september wordt in De Bar
kei Van van Arkclstraat 59) een infor
maüemiddag gehouden. Joris Hilgers 
en hans Land7aa( wllen een pre~enta
tie houden over heT VaJ.rSle Rijngebied 
in hi~rori~{:h perspectief Alle wijkbe
woners lijn welkom op deze gratis 
middag (zaal open om 1100u, Start 

li.OOu). Als ven'olg op deze middag 
zullen meerdere activiteiten en/of rhe
madagen worden georganiseerd. Denk 
bijvoorbeeld aan een thema als: 
"Hoograven/Jutphaas tussen de 
wereldoorlogen". Hierbij wuden ge
tuigenissen van eigen buurtbewoners 
centraal kunnen staan. Vragen stellen, 
meediscussiëren of eigen verhalen ver
tellen: alles i~ mogelijk. 

á=4 verhalen van toen 

Mevrouw t>.t is 83 jaar en woom aan 
de Constant Erzcysrraat, in de aller
eerste flat van ber huidige Hoograven. 
De Aar werd 53 jaar geleden ge
bouwd. "Mijn man en ik gingen 
steeds kijken hoever ze waren met de 
bOllw. Toen de eerste laag khar was 
waren we verbaasd. \X/at een kleine 
raampjes zaten er in! Wat moer dat 
worden, dachten wc. Later bleken die 
raampjes bij de kelder te horen!" 

.I\,..1evromv \.1. kijkt ui( op de str:lat, 
op de \'oorhijrijdende :luto's en fiet
sers, de drukte vJ,n alledag. Er is yeel 
veranderd in de loop der jaren, vertelt 
ze. "Vroeger was bet hier heel dorps. 
roen wc hier kwamen wonen hoor
den wc nog niet bij Utrecht. Het heet
te hier Jurphaas. Er~t()rid nog nier 
Ineer dan die rij huizen hier tegenover. 
En de Julianaweg natuurlijk. Hier 
achter de flat was niets dan weiland. 
\'i/e keken zo naar Hamen. Iedereen 
kende elkaar en er was een druk ver
enigingsleven." 7.e herinnert zich het 
muziekkorps HDO, de vereniging 
'Julika' , die een eigen gebouw had aan 
het Kastelenplantsoen en de 'Vakan
tieontspanning', een groep vrijwi11i-
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Botulisme in Hoograven 
Tijdens de zomermaanden zijn in 

Hoograven vissen, eenden en ganzen 

doodgegaan door botulisme. Botu

lisme is een SOOrt voedselvergiftiging 

veroorzaakt door een bacterie die 

zich ontwikkelt in voedselresten en 

afval in combinatie met warmte en 

te weinig zuurscof. 

I 

Oplossing is onder andere uitbagge

ren, meer zuurstof in het water 

brengen, bijvoorbeeld door middel 

van een fomein, maar vooral de die

ren niet voeren en geen afval in het 

gers die kinderen tijdens vakanties be
zighield. "Een zomervakantie werd al
tijd afgesloten met een kimleroprocht. 
De kinderen gingen verkleed. Her 
muziekkorp.\ ging voorop:' Met de 
annexatie van Hoograven bij Utrecht 
liepen de buurtbewoners en mevrouw 
M. mer een spandoek in de optocht. 
"\'//e waren bang dat de buurt haar 
dorpse karakter zou verl iezen ." 

Dat gebeurde nier een-Twee-drie. F.r 
waren veel winkels in de buurt. Eer.'.t 
alleen nog de winkeltjes op de hoek: 
een melkboer, een groenteboer, de 
kruidenierswinkel van 805ma. Voor 
de andere boodschappen ging je naar 
de Rijnlaan. Dat veranderde met de 
komST van her winkelcentrum aan de 
't C;oylaan. "Er Lat een slager, een su
per, een prachtige texticlzaak, Doek 
heette die. Die had wel Tien etalages! 
Met Pasen versropten ze eieren in de 
etalages. 7.e loofden een prijs uit voor 
wie het juiste aantal eieren telde. Mijn 
kinderen vonden dat een feese" 

Mevrouw 1\-1. betreurt het dat er \'an 
het winkelcentrum van weleer niet 
veel over is. Ze verwijt her de woning
bouwen de gemeente. "Die hebben 

water gooien. 

Eerder al was er veel duivenoverlast 

geconstateerd in de wijk. Ook daar

voor geldt: niet voeren vermindert 

het probleem. In de Rietveldbuurt is 

in het kader van het project Veilige 

binnenterreinen, onderdeel van 

Hoograven aan Zet een duivenkaart 

verspreid, zie illustratie. 

Als u oud brood kwijt wilt. kunt u 

dat inleveren bij het Wijkmilieupunt 

Zuid op de 't Gaylaan, waar een spe

ciale oud-broodbak is neergezet. 

------------------~ 

Net een dorp 

het laten verloederen. Het begon alle
maal met de afhraak van de lees7.aal. 
Plannen voor sloop Lijn er al jaren. 
Bijna alle winkeliers zijn weggetrok
ken. Alleen Orchidee, de bloemen
winkel, zjt cr nog." 

Met de komst van de televisie ver
dween deels ook .het \'erenigingsleven 
van 'Julika'. Kinder~n kwamen nier 
meer op zaterd;J.gmiddig W:1I1t die L;J.

ten voor de t\'. "Ik kan me nog goed 
herinneren dar wc hier vaak de kamer 
vol hadden zitten toen we onze tv net 
hadden. Oat had ook wel weer zijn 
leuke kanten naruurlijk." 

Nee, mevrouw M. wil nier weg uit 
de flae Ze vindt het prima wonen. 
"Wle leven in een andere tijd. Man en 
vrouw werken beiden. Voor vereni
gingsleven is niet veel rijd meer. Toch 
zie ik wel een positieve verJndering de 
laante tijd. Zie nu deze wijkkrant bij ~ 
voorbeeld. En het werk van hel cen
trum (HAZ-Centrum, red.). Zelf doe 
ik vrijwilligefS\verk bij de I3arkel. Tij
dens kaartmiddagen schenk ik thee en 
koffie in en sta ik achter de bar. Nee, 
het dorpse kan wel weer tenigkolllen 
hoor!" 


