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Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven / Ta/steeg / Bokkenbuurt

Laat de wijkkrant niet stikken!
Vindt t.J de~ant ook zo'n
a~st? Help dan mee om herr te
lát en blijven' De redactie .s op d.t
morrent te klein om opl-d1ge

term jn door te kU'lnen gdJ!l . En het
zou toch zonde z Jn als dit leuke
i:lltiatlef weer verdwiJllt juist nu

ret

I

steeds duidelijk:er begrt te worder
délt de subsl(1'e voor het Hoogriiven
aiin 7et-Centrl-m met I jéldr
venengd Lal w8rder.

Debat veiligheid
Kanaleneiland
en Hoograven
Wijkwethouder Hans Spekman bewondert de kijkkastjes./ Foto's H AZC

Utrechts Oebatcentrum TUMULT

Een splinternieuwe bieb
Drie keer LU grout als de oude bieh,
met lift en voorLÎen van zelfbedieningsapparatuur, meef computers,
studieruimtes en een prachtige rheaterruimre.

Het heeft lang geJumJ en veel llloeite
en inzet gekost maar het is zover:
Ilûûgr:aven Illag [fors zijn op de
hypermoderne biblimhcek aan her
Smaragdplein. Het gebouw 7.iet cr
prachtig uil en i.~ opvallend oranje :aan
de binnenkant.

Voor de officiële opening door wijkwethouder I lans Spekman op 4 oktoher, kwamen, onder begeleiding van
,lÇcorJeonmu7iek, kinderen binnen

met u:lfgenudkle kijkdozen over hlln
lavoriete boek. Trot., loonden Le hun
crea ti es aan Spekman. "Ik compli-

menteer de kinden:n en de buurtbe-

tatie over de historie van de locuie

woners met hun inzet voor hel behoud van de bibliotheek. Vooral Je
heer de Wit noem ik met name. Jammer dar hi j de opening niet meer
mocht meemaken", zei hij. "De gemeente heefL de ve.\tiging in Hoograven al rwee keer weggedachr, maar gelukkig is er nu toch een moderne multifunctionele ruimte voor de wijk gekomen. Hier kunnen ook de
basissdlOlen gehruik van maken.
tvhar het is nier de bedoeling dat ouden; hun kinderen hier voor uren
achterlaten. "
Hoofd van de publieksafde!ing
Zuid, Hert)' Staarsen, beaamT daT. Rovendien zegt ze: "\X/ij als bihliotheek
willen meer met en voor Je wijk gaan
Joen. Zo is er vandaag een diapresen-

van de bibliotheek door bewoner de
heer VerheuI. "
De nieuwe bieb is voorzien van zelfbedieningsappararuur voor uitlenen
en inleveren en er is een koffiehoek
met leestafel. VerscllillenJe computers
zijn er met internetaansluiting. Ook
in de 'kids corner' staan computers
mer spel1etjes voor kinderen rot ï jaar.
Zo kunnen ze spelenderwijs kren met
de computer om te gaan.
Bewoner.~ van Je wijk hehhen t:r
weer een mooie plek bij waar ze elkaar
kunnen OIHOlOeten.
Openingstijden bibliotheek n~stigi ng
Hoogtaven:
maandag I/m donderdag 14.00-17.30u,
vrijdag 14.00-20.3011 en l:atCrdag 09.0013.00u.

•

Mobiele plek voor Jongeren
Sinds februari smat n'l,'ee dagen per
week de Jongerenbus Transpones in
HoogrJvcn, Tolsteeg en Rokkenbuun. In de bus kunnen jongeren
kletsen en spelletjes doen. Thee en
koffie zijn aanwezig. Op de achtergrond speelt Arabische muziek.
De hus i~ voor jongeren van \2 LOl 21
jaar en is een ommoetillgs- en omspanningsplck. Zo zijn cr diverse bordspelJetjcs aanwezig, ecn tV en een computer. Ook folders o\'cr bijvoorbeeld de
arheid.~markr en Veilig Vrijen. Oe
medewerkers van de hus geven hoven-

dim informatie en advies als daarom
gevraagd wordt.
De denienj;uige Ism<ld is bijna altijd
in de paars-~Tl)en-zilvt'"ren bus Te vinden al~ die in zijn buurt sta;ll: "Ik vind
het erg leuk in de bus." Met medewerker rv1ustafa speelt bij een wedstrijdje
rafdvoerva1. Oe bus staar op \'erschillende tijden op vt:rschillende plekken
in de wijk. Medewerker Claudia van de
Klomp: "Als er ergens jongeren staan
die overlast veroorzaken, kunnen wij
daar met de bus zo naartoe. Je kunt inspelen op sinwics. OmdaT de bus mohiel i.\, is heT moeilijk om jongeren aan

je te binden. Maar die flexibiliteit zorgl
ook voor laagdrcmpcligheid. Iedereen
kan hier binnenmppcn." Khalid (15)
en J:lmal (l)) spelen ondertussen vierop-et:l1-rij. KllJlid (ner een potje gewonnen): 'AJs we ons vervelen komen
wc naar de bus. Om te kletsen, rv te
kijken of een spelletje re doen." Oe
jongerenhus is deels gefinancierd door
we/zijmorganisalie Porres en deels door
het Hoograven aan Zet-project.

organiseert op 5 november een discussie lllet als onderwerp 'Veilig Utrecht, dat doen we EeilT samen!
Veil igheid in Kanaleneil and en
I loograven' .
De nieuwe politiek heeft de mond vol
vln strengere straffen en zero tolerance. Deze vorm van criminaliteitsbestrijding leeft ook sterk bij de lokale
politiek. Maar is het Lero LOlerancebeleid niet slechts symptoombt:Scrijdingi Hierover wordt gedebaneerd.
De criminaliteicscijfers in de wijken
HoogravC'n en Kanalcnciland zijn na
een halfjaar harde aanpak gedaOlld.
Ma;lr vergroot dat het veiligheidsgevoel in de wiik~ En werkt die harde
aanpak wel?
De verschillende visies op het vergroten van het gevoel van veiligheid
verdienen de aandachr middels een
kritisch d~hal. Mo~t er misschien gezocht worden naar een gecombineerde aanpak?
Hel debat wordt gehouden in R~stau
ram van Dijk aan <Ic:: Marco Pololaan 2.
Oe toegang is gratis.
Informatie cn reserveren: 030-23.H430
of ww,"v.tumultJebat.nl

Drukkerij Berrevoets
Voor al uw drukwerk
- Handelsdr ukwerk
- Familiedrukwerk
- Fotokopi eën

Maandag: 16.00-18.00u, Vronesreijnlaan;

C!.)Il~U1lt Erzeii~traat

18.00u· 21.00u, Bokkenbuurt
Dondenlag: 16.00-18.00u, RiJderlaan;
HI.OOu· 21.00u, Vroncsteijnlaan

3523 VT Utrecht
Td.: 030 - 288 79 79
fax.: 030 - 288 U5 46

R7

E-mail: berre(a)tisLIIi.nl

o.a.
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o agenda
5 november
TlJml,lt~e.brtt,

n Rf>Slnurrlnt

Vi1.fl

O:jk. Mdrco Pololdil"1 2.20,OCu

11 november
AbeL> Jvo'1d in het
H,AZ -Centr"L. T, 20.00u
15 november
Rmnrnclmdl-<l in de jVId'HlC':.ke'-k. ü --an~e NJssaulaaï, 10.00t...
22 november
I~tocht S,rtel-klaas 11 Hoogr-aver
Or-anJebrug; 400u
12 december
KC!"stlTldr-kl van I ioogrdvcm Ge-

lalg. K''lderboerde'-ij P-o:soo'-d
begin: als het donker

',VOt"ct

13 december
<erstkra1len Srrm'-agdplelr
10.00 JlJr

Expositie aquarellen
Gerda Sturkenboom
In her HoogrJven

;t;Jn

7er-C:emrum

op de 't r,oyball 111 hangen lOl eind
novtlllber Jqudfdlen van wijkbewoonsIer Gerda Slurkenboom.

Gcrda

WOOnt

al 40 jaar in Iloogra-

ven-Toisteeg en voelt zich d3ar prima
rhui~. Een Kenni.\m;lking~cur~m Tekenen en Schilderen in buunhuis de

Happening Hoograven groeit
Voor de tweede keer is door Hoogravens Belang een wijkfeest georganiseerd op 13 seplember op hel Tolsteegplantsoen.
Medeorganisaror Herman is, samen
meT 15 andere vrijwilligers uit de
wijk. al v,.111.1f jall u.ui bezig geweeH
om de dag goed te laten verlopen.
Herman: "Hoogravens Belang heeft
van vorig jaar geleerd en de feestdag
verliep nu nog beter, mer meer kramen en meer programmaonderdelen." Zowel ddll kinderen al~ aan volwassenen was gedachT. De springkussens en de klimmuur waren favoriet
onder de jeugd. De kramen werden
bemand door organisaties in de wijk
mer veel informaTie over W;IT de bewoner in zijn eigen wijk k.m gaan doen,
en door buurtbewoners die hun waar
of rommel aan de man brachten. Herman: "\\ie S[fevcn ernaar dat nog
meer orgarü~;Jries en verenigingen
zich komen presenreren op het komende wijkfeesl. Dil is dé gelegen·

,

heid om dbar Te OnTmOeTen en elbar
te verteilen wat er allemaa l speelt in de
wijL Samen moelen we er een bruisende wijk van maken".
Oe dag kende enkele hoogtepunren:
gymvereniging J.onga gaF een indrukwekkende demonstratie, Anatevb
kon met haar 'Compu 4 us' de kinderen meekrijgen met zang en dans, de
kraam van \Verkgroep llistorisch
1I00graven werd druk bezocht en
Cooldown CaFé sloor de avond aF mer
een zinderende show.
Herman: "De mensen Liit de wijk
die nier gekomen zijn, hebben wat gemist. Anderen die nu misschien denken: ik wil wel meeorganiseren, die
zijn van hane welkom. Ook willen we
volgend j;l,jf gra;lg een terra.\ meT de
mogelijkheid om vefSl1.lptringen te
kapell. Hiervoor zoeken we nog een
cateraar of vereniging die dat wil gaan
orgamseren"
Voor meer informatie: Marccl van
Ba.~tcn, vooilitrcr Iloogravens Iklang,

06-21278754

Tol sprak haar aan. Gerda: "Ik meldde
me aan. \ïk werkten met allerlei marerialen: olieverf. acryl, aquarel, krijT
en inkT. :Vlaar her aquarelleren lag mij
her he.q." rh:lrn:l volgde ze nog .\chilJer.\weken in Drelllhe en Overijssel.
De toegang is gratis. Het HAZC is geopt'nJ ma-Jo 9.00-15.00.

Ingezonden brief
ik wil reageren op het artikel 'Botulisme i" Hoograven' uit de ~'orige
Aanzet. Nog sleeds zijn er ontzettend
veel duiven en ganzen in de wijk. /:)/
nog sleeds worden ze gevoerd door
bewoners. Kinderen kunnell ziek
worden van de duivenpoep die over·

a/ligt en zelf ben ik het schoor/hall'
den van mijn ba/holl en ruin ook
zaf.
De duiven elI ganzelI kunnen emsti·

ge ziek/elt veroorzaken (botulisme en
lon?,aandoenill/!,cn) llIaar ze zijn zelf
ook l1iet gezond. Ze wordelI het hele
jaar door oVer7..loerd, loaardoor hUil
immuunsysteem afneeml.
Er zou een grote campagne opgezet
moelen worden door hel Wijkbureau

i.s.m. wijkorgalIisaties en scholen
om de problemen aan te pakken!

Een wijkbewoonsrer
(Naam bekend bij de redaCTie)

De springkussens en de klimmuur waren favoriet onder de jeugd, IFoto HAZC

Verfactie speel plek Oudegeinlaan
Inge Pastoor (projectleidster): "Twee
speel plekken in de Oudegeinlaanbuurt zijn de afgelopen weken meerdere keren opgeruimd door buurtkinderen. Bijna vijftig kinderen hebhen meegedaan, waarvan twintig
kinderen zelfs twee, drie of vier keer.
De lcinderen willen dat de speelp lekken leuker worden.
Her gaar hier om een gezamenlijke acTie van her Wijkmilieupunt, Ponaal
ell Wijkbureau Zuid. Kinderen is gevraagd om een vrolijk idee te bedenken om de beconnen slingerranden te
verven. Hijvoorbceld met allemaal
bloemen oF als een groot beest. Op 5

november kiezen we met de kinderen
welk idee uitgevoerd gaat worden.
JJn becon wordt speciaal van (evoren schoon gespoten en daarna kunnen ouders aan de slag met verf. Op
\voensdagmiJt.bg 12 of 1~ novemher
wordt d il gedaan, dilldllkdiik van het
weer. Voor de kinderen worden er dan
spdkrjcs georganiseerd, zodat de ouders rustig kunnen verven.
\X"e weken nog ouders oF andere
vo lwassenen die willen meehelpen
met verven.
Belangstellenden kunnen zich opge\'en
bij de BeheerJ~r Leefomgeving van
I'orla... [, mw. C. E\·us, ld. 267 0014,
Huize Oe Geerlaan 16.

Oprichting
Stichting BOTH
BOTH is ooit door actieve bewoners
opgericht als voorloper van de huidige
wijkraad. DC'le groep streeft: naar em
leefbare, veilige wijk voor de bewoner~. De werkwi jze is succe,wol, Je
llJ.alll BOTH is nu goed bekend bij
gemeente en andere organisaries. Om
de belangen te kunnen blijven bcharrigcn en om subsidie van de gemeente
re kunnen krijgen wordr Srichring
"BOTH opgericht. De 'it'cretaris van
BOTH: "\Vij willen, gevraagd ofon~
~e\rraagd, de belangen, in de ruimste
zin van her woord, met bctrekklng tOt
het woon- en leefklimaar van alle bewoners in Hoograven. T()I~Tttg en
Rokkenhuurt. hdldrtigen. Daarhij
hoort het .~limuleren en verbeteren
van de sociale samenhang russen de
bewoners. [n een kritische rol spelen
in de vroegste fase van bouwplannen,
indmieF de groenv(l()rzieningen.~
'stichting BOTH wil graag een soort
overkoepelende functie gaan bekleden
om bovengenoemde doelen proberen
te behalen. Verschillende zelfstandig
opererende werkgroepen kunnen een
plek krijgen. Hierbij kan gedachr worden aan groepen rond:
- ~oci;tle samenhang
- bcwoners informeren
- veiligheid
- bijeenkomsren organiseren
- sredelijke herstrUCTUrering
Het ],bruur van ROTH wil in hel naj;t;U dlle hewoners en nu d.1 actieve btwonersgroepen uirnodigen om van gedachren te wisselen over de plannen.
Immers, het is een srichring voor en
door bewoners. De secreTaris memoreen: "Twee iaar geleden wa.~ BOTH
ook de initiatieillemer van het Hoograven aan Zet-CeIHrum. Ook deze organisarie is voor en door bewoners,
maar dan gericht op de sociale samenhang russen de bewoners".
Wilt u nu al iw wil doen voor de wijk in
een bepaalde werkgroep, of wilt u meer
informatie, dan l...unt u uch wenden tot
h~t

seçretariaat ~an BOTH, p.a. 'I Goylaan lil, 3525 AG Utr~ch l ,
030-2679063 of via illfolOko. hoograven@p!;lIlel.lll. onder vermelding 'an
BOTI!. Over de bijeenkomst volgt nade·
re informatie.

Voorscholen gestart
Bij 3 hasisscllllien op de DuursleJe!J.;J.n is samen met Panes een Voorschool gesrart. De Voorschool, een
peuterspeelzaal met extra aandacht
voor voor de ~cdcrlandse taal, is bedoeld voor kinderen van 2 ror 4 j:w
ter voorbereiding op Je bgere school

•
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Eerste presentatie
Werkgroep Historisch
Hoograven succes

+,l~oproep
~oograve n

<l an

zee

De eerste presentatie op 2H september van Werkgroep Historisch
Hoograven i.o. had als onden\'erp:
her Vaarrserijn gebied.

HAl · Centrum

't Gcy,loO.'l

l j' l. (el 030-1.6/ 90 éj

i,'1rC!to!(Qhoogr;ï'/f''l@plonet.,~.'

Deze meT een moderne heamcr goed
verzorgde preselllatie wa.'> georganiseerd door werkgroepleden FrJns
Landzaat cn Joris Hilgers, dJJr veel
tijd ingesroken hadden. Joris: "Veel
interessante Foto's heb ik gescand en
in een logische volgorde gezer. De
verhalen erbij vinden was een gezamcnliike raak."
Initiatiefnemer Perer Sprangers:
"Ondanks de regen zijn toch veel
mensen gekomen, waarschijnlijk ook
door de vele publiciTeit die verzorgd
.vas door het HoogrJvtrt Jan 7erCentrum. Dit is een stimulan.~ om
meer bijcenkolllSIcn te gaan organiseren hans: "~ij enkele be7.0ekcrs was
nog niet geheel duidelijk wat de grenl-tn zijn van de ver.'ichillende huurten.
Hoort Rot~oorJ nou bij Oud Hoograven of bij Tolsteegi Een mooie opdracht voor de wcrkgroep om dat
goed uit te zoeken." Joris: "J!cr Îs mij
opgevallen dat er ook relatief ved 40plll.'>ser~ aanwezig waren. \\'ldlichr zijn
Lij ook aangesloken door hel 'Nostalgie Virus' dat ook mij heeft besmet."

Be zorgers wijkkrant
Nog altijd zoe ke1 wc
contactpe'-soner per- strJa: d ie
de krant in r Jn straat willen
verspre den.
H istorisch Hoograven
Orl:Vdrlgt gr"ddg fo t o 'S. vemal>2r,

nz. OM aan alle bc w o ncr"s te
kLnner late;"] zle.'l aar, de .'land

va'l t 'leMa's. Al leen

L;

tienen kar

o ok. De 'Ner kgro~ p kar nog
u tgebreld worm,n Tet personen
die griidg in cc gesc'l ieder 5 van
de w jk dJ ikcr. 3(>1 met 0 ' o(orTl
raar- het H OOgl',i"ICfl dd'l Ze:C e1truM '·/Oor 'T eer- nfo" m 2.t ,e

Moedercentrum
'Stabij' geopend
Op 22 oktober is in buurthuis 'l Bokkie op her Elandplcin reestdijk het
~vlo('dercen ( rllm "Stabij" geopend
door wijkwtthouder Spekrnan. Her is
een multicultureel centrum voor alle
vrouwen uir Zuid-Clrechl, moeder of
nier. De vrouwen zijn in "Srabij" zelf
verantwoordelijk voor de a((ivirciten
die er komen. Tijdens koffieochrenden bn (l-:!. gepr;J;lt worden over opvoedin g, lichamelijke klachTen em.
Maar er komen ook IJJILrJiningen en
aerobiclessen.

Voor m~r informatit 0\'t'1 dt' \X:erkgroep
Hi~lorisdl Huugraven: Hoogrilven aan

Zet-untrll1l1.

Buurtsoap
opgevoerd

Info: Anit" Msllnr, tel. 2515011

Op 2H oktoher werd in Je .\brcllscentrum de huurtsoap opge\'oerd. Acteurs speelden alledaagse, concrete en
herkenbare sitllaties uit de wijk na.
Daarna riepen ze de hulp in van het
publiek om de sifl!:llie.~ vanuit verschillende invalshoeken te belichten.
\x!ie ,vilde, mocht meepraten, in springen en meespelen. L1ke buuftsoap bcstaar uit drie scènes. Fen scène
ging over het imago van de wijk. De
laarsre scène ging over de vraag van
wie de openbare ruimte is.

Moskee Essalaam
De nieuwe Essalaam (=vrede) moskee
in her Camminghaplamsoen is 27 oktober in gebruik de genomen.:\'a vijftien jaar i.\ er eindelijk een echTe mo.'.kee met koepels en minaret, lTlet
plaars voor J 100 mannen en 200
vrouwen, die voor hel tcrsr cen aparte
gebedsruimre krijgen. l'\a de Ramadan is nog een groots opcningsfcesr
gepland voor de hele wijk.

~

'~'t~:i~
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Kapsalon en Schoonheidssalon

van Kesteren
&

Kado Shop

Le Smaragd Magie
twee bedrijven op het Sm aragdplein waar U van har te welko m bent

Sinterklaas

komt op 22 november om 14.00 uur met ziin boot aan bij

de Oraniebrug. Vergezeld van een praalwagen met Bob de Bouwer zal hii op
zijn trouwe paard voorop lopen in de optocht door de wijk, die om IS.aOu
eindigt bij bUUl-r.huis de Tol in de Jan van Arkeistraat.. Daar wordt het Sinterklaasfeest gevierd voor alle kinderen uit de wijk. Zwarte Pieten zu)Jen weer
kwistig strooien met pepernoten en hun rare capriolen uithalen.
(aar-ter veer ret feest zi jn :e koo;) bij de buurthuiLen Ra·,elijr' er de Tol e, bij
Bou'N5peel:uin de KaMeleon. ! Foto H oogr aven s Belang

Kom ook internationaal koken
Elke Ie en 3e maandag van de
maand vindt de acriviteit Internationaal Koken plaats, een activiteit van
het Hoogrdven aan Zet-Centrum.

Bewoners van Hoograven, Tolsteeg en
de Bol?kenbu/lrf met verschillende na·
tionali/eiten komen bijeen in een
schitterende professionele keuken vall
het ROe om te koken en lekfler te
eten lil ben één zo'n bewoner..".-Jaal/dag 6 oktober was ik voor de tweede
keer van de partij. Het was een 'Ul(Jterrijke dag, de regen viel met bakkeIl uil
de luchl. Hel koken sloot helemaal
aall op het weertype. Soep was het
thema. Uiteraard zelf bepaald door
deelnemers. Gekozel/ wa.~ voor Spinaziesoep elt Pindasoep.
We hebben OrtS opgesplitst in 4 !wokploegen. Met verse spilwzie, aardappels en wat room 'U.JaS de spinaziesuep
een heerlijk begin. F.lke ploeg had er

zijn eigen creativiteit en kruiden in
verwerkt. waardoor er verschillende
smaken op tafel kwamen En maar
proeven.r De Pindasoep van verse kip,
pindakaas, tomaat, ui, en selderie
stond te stomen op de kookplaten terwijl de panllen met spinaziesoep uitgelepeld werden. Gauw de kommen
a/,wassen {)In aan Ie kunnen schuivell
voor de pindasoep. Een heerlijh erl
f:oed vul/ende maaltijdsoep.
Met deze bewoners kun je goed soep
koken, heb ik geleerd deze avond.!
Ik ben de volgende keer weer "(JIJ de
partij. Ik neem hel recept Roti mee en
doe de boodschappeIl.
Kom jij 0011 eem naar zo 'IJ avond?"
(~roel

van een 'internationale' koker

Op 17 november en 1 december wordt er
Turks gekookt. Op 15 december wordl
een Kt'fstmaalLijd gt'kuokt, waarllij de
dednt:mers ttn gnsl mogen meenemen.

, . recept azerbeidzjaanse kufta
Benodigdheden voor twee

per~onen :

300 gram rundergehakt
50 gram splitemrten
1 aardappel
1 ei
venkel
kerrie
zwarle peper
zout

Kneed hct gchakr goed.
Kook de aardappel en de splitern·ten

en meng ze goed door elkaar.
Snij de venkel (ijn in slukken.
Meng het gelukt, venkel. ei en kerrie.
Meng het mengsel van aardappel en
spliterwten met het andere mengsel.
Breng op smaak met zout en peper.
Maak grote ballen en bra:ld ze aJn alle kanten in een braadpan.
Doe er 100 cc. Water in de braadpan,
deksel erop en latcn S(QVC!1 voor ongevecr 40 minuten mer matige warmte.

Eet smakelijk!
Staat hier de volgende keer uw favoriete recept?

•

•
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Inburgeren
in Hoograven

Verrassende Wijkwandeling

Eindelijk is hel dan zover: in Hoograven zijn inburgeringscursussen begonnen. Net na de herfstvakantie
begonnen 1..O'n zestig Turkse en Marokkaanse vrouwen met Je lessen
Nederlauds, die in andere wijken
zeer succesyol zijn.
"Het gaat vaak om vrouwen die al jaren in Nederland wonen", 7egr Cisa
l\1uniz,·de directrice van TalenT 1:llen,
het instituut dat de cur~ussen samell
met de Gemeente Ctreclll organi seert. ·'\/ed van die vrouwen hebben
nooir de kans gehad om Nederlands
te lererr en nu de Cemeenre hen een
cur.,>us aanbncdl, zijn ze zeer enrlromiast. Ze komen dan ook trouw naar de
lessen".
De Gemeeme Utrecht biedt opvoeders de mogelijkheid om Nederlands
te leren. Als de moeder~ Nederlands
kunnen spreken /liet hun kinderen,
dan wordt hun taalachterstand op de
basisschool minder groot. En als de
moeders Nederlands spreken, kunnen
71: beter meedoen in de samenleving.
"\'i,le 7ien dar de moeders minder
ban!; wordt:1l om Nederlands te praten. Het maakt niet uit of t.e. rOUlen
maken, dat doet iedereen in het begin. Maar als 7e durven te praten,
kunnen ze ook eens een gesp rekje
voeren mer een onderwijzer of mer
hun Nederlandse buurvrouw. En daar
gaar het om".

Bij het MilieupulH Zuid zijn boekjes "Groene Voetstappen in Utrecht"
met onder meer in deel 3 een wijkwandeli ng Iloograven te verkrijgen.
Ideaa l om op een koude winterdag
op pad te gaan: in je eigen buurt!
"Groene Vo('(stappen in Utrecht" IS
een gezamenlijk projecr van de \vijkmilieupunten en her Mili eucenrrum
Urrechr. In septemher kwam deel 3
uil. O;il i.. gewijd aan een nalLlurwandel pad dat voen door de wijken
Overvecht. i\"oordoosr, Oosr en Luid
Utrecht (alwaar de mil ieupunren zijn
geves rigd) en dar ;l;msluil op de TOUres in de eeNe gids.
De wijkwa ndel ingen in Crreeht
Zuid zijn 6,5 kilometer voor Iloograven en 5 kilometer voor Lunerren.
Die in lloograven beginr op de Laan
van Soesrbergen, bij het oude spoorlUrlndtje. Oe wandeling loopt rond
de hele wijk. Na ongeveer anderhalfuur komc de wandelaar weer bij herzelfde spoortunneltje uir. Maar dan
heb je wd heel war onverwachre plekjes van de wijk geLien~
Bij verschillende herkenningSpunten in de wijk wordt wat over de geschiedenis veneld. De Jul ianaweg
bijvoorbeeld, waar aan her ei nd een
Canadese ceder .\taat die is ingevlogen als oorlogsmonument na de
Tweede Wereldoorlog. Orhet blauwe

Vrouwen die ook lessen willen hebben in
de wijk k unn ~n Lilh ilamneld ~ n bij
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Ahad Farhadi woont mer zijn vrouw
en twee 1..Onen sinds een paar maan den in Hoograven.
. . In Lunetten hadden we een kleine
woning" , verleit hij. ".\kt twee kinderen moesten we iers groters zoeken. In
deze tlat hebben we een mooi uir7.ichr
omdar we 70 hoog wonen . En de llat~
aan Je overkanr van de straat zijn gesloopt. Daardoor zien we veel lucht,
gras en water.
De familie Farhadi woont met plezier in Iloograven. "On7.e buurr is ge7.ellig ell druk: we wonen aan een
~pedpleiT1tje en in de zomer spelen
daar alLijd veel kinderen. Volwassencn
slepen stoden en zelfs rapijren naar
buiten om lekker in de zon re kunnen
7irren." Aidin, zijn won van ze.~ l ien
ma:rnden, heefT er ook al gespeeld.
AhaJ i ~ gevluchl uit zijn geboorteland Iran en wOOnt si nds 1986 in
i\"cderland. In Iran was hij goudsmid
en ook in Leeuwarden heeft hij da:rr

Een bijzondere plekje waarlangs de wandeling voert. De afbeelding maakt deel
uit van een ansIc htkaarte n serie van 6. Een andere serie van 6 bevat historische
afbeeldingen. Beide series zijn voor 1,50 euro te koop bij het H oograven aan
Z et-Centrum en Bibliotheek Hoograven. {Foto R. Verkerk

lheekoepe!tje aan Oe Vaartse Rijn,
waar vroeger de arbeiderskinderen de
nette juffroU\ve-n bespiedden. Ineens
bekijk je al die plekken, waar je altijd
langs /letst of rijdt op weg naar huis,
de winkels of de sr~d. mer ~ndere
ogen.
Hoograven is een oude wijk en
heeft dus veel geschiedenis. Via de
wandeling kom je 'heel wat te weten
ove r Jurph~ as, de warerroren en archireLt Gerrit Rietveld. En al ... je Tnet
meer aandacht door de wijk loopt
vallen alle mooie en groene plekjes op

verhalen van nu
nog voor gestudeerd. Tot voor kort
werkre hij als receptionist in een hotel.
"Nu houd ik mij vooral mer schrijven hezig. /\'1ijn eeme bu ndel mer korte verhalen ligt momenteel bij een uit gever. Het zijn verhalen over vluduelingen. Ahad wacht op bericht of de
bundel uitgegeven zal worden. inmiddels is hij hegonnen aan een roman.
Ahad leest graag de boeken van Kader Abdolah, die ook afkot1mig is uit
Iran en van de Utrechtse schrijver Nasim Khaksar. "De Nederlandse schrijver Kee,~ 't Hart was mijn docenr in
Leeuwarden. Ik schreef toen veel filosofische werken en artikelen. 't Hare
adviseerde me om verhalen te gaan
schrijven. Daar zijn vee! meer mensen
in geïnTeresseerd."
Ahad hoopt dat hij uiteindelijk zijn
geld zal kunnen verdienen met schrijven. "Dac is mijn grootste wens. En de
kunst is om die droom nier op te geven.
n

zoals hel To isteegpblllsoen en het
Liesboschpark.
De wandelroute is duidelijk beschreven. De lengre is perfecr voor
een zondagmiddag. De ra ure loopt
rond, dus kunnen deelnemers overal
heginnen waat ze willen. Een herkenningspunt op de roure ligl ongetwijfeld vlakbij je huis. Ook is de rome
makkel ijk in stukjes re knippen voor
kinderen.
11e[ boekje 'Groene Voetstappen'

i~

voor

3 euro verkrijgbaar bij Milieupunt Zuid
en bet HAZ-Centrum

Mooi uitzicht
Inm iddels is hij ook redactielid geworden van deze wij kkrant. "lk kreeg de
krant een keer in de brie\'enbus en
kwam op her idee om era~n mee re
gaan werken. Het is leuk om te sdrrijven over gebeurtenissen in je eigen
wijk."
En Ahad heeft meer plannen. ilij
was eenier vrijwilliger bij \'1uchrelingenwerk en heeft daar versdrillenoe
Landenpresentaties
g~organiseerd
waarbij er elke keer een ander land
cemraal staat. ';In Hoograven woncn
mensen van veel verschillende nationalireiTen. En hoewel de mensen naa5t
dlwar wonen, kermen ze ellwar vaak
nauwelijks." Daarom wil hij nu ook
zulke Landenpresematies gaan opzetten in Iloograven. "Ik hoop dar dar de
banden russen wijkbewoners za l ver.~tev i ge ll. " Men.~en die mee willen organiseren zijl! van harte welkom: hel
geld voor de presenlJties is beschikbaar (via het bewonersbudget van het
HAI.-Centrum), nu de mensen nog.

