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Wijkkrant voor en door bewonef5 van Hoograven I Ta/steeg I Bokkenbuurt 

Hekken om binnenterreinen I 

1n november zijn er hekken rond de 
tuinen van de binnenrerreinen van 
de RietvcldAat~ in Hoograven-Zuid 
geplaatst. Dat gebeurde in het kader 
vall de éerHe fase van het project 
Veilige Binnenterreinen van 1 Loog
raven-aan-Zet. De hck\vcrkcn zijn 
van groen metaal en 1.60m hoog. 

"Alles bij t'lb~i"r is er een kilometer 
hek\'ierk geplaatst"', venelt projectlei
der Inge Pastoor HotS. Het project 
nam maanden in beslag. De groen
stroken bij de binnenterreinen in 
HI)llgrJVCn-ZuÎI! werden opge

~choond. f);I~rV()()r werden oude en 

Liekc bomen gekapt. Dit alles om de 
binnenterreinen met 24 woonblokken 
overzichtelijker tC maken. Bovendien 
zien de terreinen cr nCHcr uit nu ieder
een de7dtac hckwdken heefT. Ook is 
de Înhraakveiligheid verbeterd. 

Tuinbezirter.. mocl!{<::ll kiezen of zij 
een hek ITH::t or wnder poon wilden. 
Voor een poon moeS( wel betaald 
worden, omdat de tuinen oorspron
kelijk niet als uitgang bedoeld zijn. 

Half december werden aan de baiL
ters vJ.n de hnekruinen pblllell uitge
deeld. Omdat bij heil vaak een heg of 
een schuLling weggehaald was hadden 
ze veel inkijk. Door de gratis nieuwe 
begroei ing worden hun woningen 
weer meer besch1JT. 

Voor de zomer I.ullen de binnelHer
reinen weer onder handen worden ge
nomen. Dan is hel de tijd om ook daar 
'nieuw groen' in de grond re zenen. 

Boven: het hek rond de tuinen aan een van de binne nte rreinen in Hoograven. 

Zuid. Onde r: nieuwe planten komen aan bij de huizen met een hoektuin. 

I Foto's Eva Houtsma 

Van elkaar leren bij leeskring lunetten 
"liet interessante aan het meedoen 
aan de leeskring is dat steeds twee le-
7.ers opdracht krijgen om een aspect 
van hel7..elfde hoek voor te bereiden 
"4J1wt hun eigen inva1shoek. Iedereen 
heeft een andere "'isie op het bespro
ken boek. Dat maakt het hecl le\'en
d;g." 

De leesk ring in Lunetten is in 1997 op
gericht "In het hegin dacht ik: als vier 
mensen meedoen vÎnd ik het al leuk. 
I let is als een sncC\.lwbal gegroeid", al
dus oprichtster Anneke Jaeger. 

De leeskring telt momenteel 25 

deelnemers. Ze worden in twee groe
pen verdeeld en ze kunnen kielen uit 
twee donderdagen in de maand, van 
14.00 lOt 16.00 uur. 

De deelnemers mogen zelf het boek 
uitkiezen. Oe gekozen boeken zijn 
meestal na 1990 geschreven en zijn in 
dl" bibliotheek voor handen. 

Iedere deelnemer krijgt cen op
dracht. Bijvoorbeeld: personages be
spreken, hel thema van het boek uit
leggen of venellen of het verhaa l een 
geslQ(en of een open eind heeft. Zo 
komt iedereen aan de beun. Er zijn 
mensen met verschillende godsdien-

stige of sociale en culturele achter
gronden, iedereen leest een bock met 
Lijn eigen verlcden. Elke lezer heeft 
een andere visie en mening over het 
bock en die mag gerust \litge~rroken 
worden. F.r is een groot vertrouwen 
tusst!n de deelnemers om dat tC doen. 

"De bedoeling is om met elkaar een 
prenige middag re hebben met een 
bock als bespreekpunt. Zo leer je veel 
van elkaar", zegt Anneke tot si OL 

In een multiculturele wijk als Hoog
raven kan een ~oortgelijk project van 
grote waarde zijn en de integratie be
vorderen. 

Zorg da u er bij komt! 
D~ .. edactle van de wijkkrant 

"Aanzet"' zit te springen çm 
versterking. Buurtbewoners d e het 

leuk vinden om een bijdrage te 

leveren zijn van harte welkom 

Rcdactle'eden kunnen hun eigen tijd 

,ndelen en het aantal vergadenngen 

is minimaal. A S IJ het olJvoorbeeld 

leuk vindt om met oe digit<lle 

(otocarlera or 70ek :c gCl<l.n naar 

nieu ...... s in Je buur: Jan kL.'lt .l ZUl 

aanmelden bi, het HAL Cent"urn 

Hoe verder met 
Kinderboerderij 
Rotsoord? 
Oe toekomst van de kinderboerderij 
is weer gesprt'k van de dag. Nu de 
beheerders \'3.11 de kinderboerderij 
g'dan verhuizen is het de vraag hoe 
hel nu verder moet met Rotsoord. 

De bewoners V;Jn Tolsreeg en Iloogr;J
ven hebben de kinderboerderij al drie 
keer gered van sluiting. Hieruit blijkt 
wel hoe belangrijk de buut( deze 
voorz.iening vindt. Oe bewoners gaan 
graag naar Rorsoord en er komen zelfs 
bezoekers van buiten de Had. Veel 
kinderen en hele geûnnell gaan er 
heen om meer te weten te komen over 
de dieren en over honing maken, of 
om cc spelen. 

De Bewoners Overleggroep 101-
steegJHoogrOlven (BOTH) en her 
~'ijkmilieupunt Zuid willen met de 
Stichting Kinderboerderi j Ro(soord 
om de tafe! gaan zinen om te brain
stormen over de toekomst van die 
waardevolle stUkje wijk. 
Wilt u meer informa ti e dan kunt u con

tact opnemen met de secretaris ,"~dn 

BOTII , 030-2679063 of een briefje stu

ren naar secretariaat BOTH, 't Coylaan 

111, 3525 AG Utm:ht. 

..Jvertemic 

Drukkerij Berrevoets 

Voor al uw drukwerk o.a. 

- Handelsdruln .... erk 
- Familiedrukwerk 
- Fotokopieën 

Constant Em:ij~traat 8i 
3523 VT Utrt't:ht 
T,L 030 - 288 79 79 
Fax.: 030 - 288 05 46 
E-mail: berre@tiscali.nJ 
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o agenda 

12 ja nuari 
BOTH vergadering. 
IIAZ-Ccntrum.2Q,QOu 

15 januari 
Inloopavond over Hart van 

Hoograven, W ijkbureau Zuid 

19 januari 
Intemationaal Koken, 

opgeven bij HAL-Centrum 
21 januar.i 
VerJ~adering Historische Kring. 

opgeven bij HAZ -Centrum 

26 januari 
Ondertekening adoptIeovereen

komst door Iweede-Kamer!id 

rg~;~~H:~r~: :ee::um. I 
10.00 - 12.00u 

----- ----- -----

Ingezonden brieven 

Beste Bewoners va" Hoograven, 
Langs deze weg willen wij iedereen, 
van jOlig tot oud, in 't bijwnder het 
Afscheidscomilé, bedanken VOor 

hUil bijdrage bij ons afscheid van 28 

juni 2003. Mede door uw inbreng en 

enthousiasme is het voor ons een ge
zellige dag en een prachtige en on
vergetelijke avond geworden. MeJ 
name uw bijdrage VOor de Stichting 
CliniClowlts Nederland, zie onder

staande brief, was bijzonder. 
lVogmaals heel hartelijk dank en wij 
wensen u nog een prettige tijd toe in 
Hoograven en een goede gezondheid. 

Cobi en Willem 80sm3, 
Van de nu gesloten kruidcniers

winkel op de Julianaweg 

Geacht alscheidscomilé, 
Wij willen u heel hartelijll danken 
voor uw bijzondere gift van 1228,37 
euro die wij van u mochten ontvarl
gen naar aanleiding van het afscheid 
van het levensmiddelenbedrijf Bos
ma. Wij zijn dankbaar omdat uw 
gulle gave het mogelijk maakt dat 
nog meer CliniCloums nog meer ûe
ke kindererl in ziekenhuizen ol an
dere gezondheidsinstellingen kun
nen vermaken. 

Mee vriendelijke groee, 
Tom Doude van lroos(\vijk, direc

ecUI CliniClowns Nederland. 

Door ruimtegebrek in de vorige .kram 

zijn deze brie ... ·en nu pas geplaatst. 

Leerlingenparlement: voor en door kinderen 
Het lcerlin genparlement 'Verenigde 
Straten van Hoograven' is haar twee
de jaar ingegaan. Elke ma,md komen 
kinderen uit groep 7 en 8 van alle 
bas isscholen in de wijk bi j elkaar om 
te overleggen. 

Dal geheurt in een vergaderruimte op 
het wijkbureau, met limonadesiroop 
en speculaasjes. De kinderen worden 
begeleid door wdzijnsorganisatie Por
tes en het Schooladviescenrrum. Maar 
ze nemen zélf beslissingen. "We wor
den serieus genomen en dat is leuk", 
zegt Robben. "Er wordt naar ons ge
luisterd", vindt ook Cheryl. 

Vorig jaar z.aten er andere kinderen in 
her parlemenr. Alleen Jamila is geble
ven. bura legt uit: "\X'e willen alle kin
deren een kans geven om mee te doen." 

Tijdens de vergadering worden via 
een agenda alle belangrijke punten be
sproken. De veiligheidsrherrnomerer 
hijvoorbeeld: de afgelopen tijd is op 
allerlei plekken een vragenlijst neerge
legd voor kinderen uir de wijk. Waar 
voelen zij zich onveilig~ Hoe komt 
dat? Wat zou eraan gedaan kunnen 
worden? De kinderen van her Leerlin
genparlement moeren ervoor wrgen 
dat de vragenlijS[ over de school in de 

Ook bij Je toekomst van de kinder
boerJerij voelen de kinderen Lich be
trokken. Ze doen voorstellen voor 
nieuwe Speelmogelijkheden op het 
tcrrein. "Een sport- en spdkooi" mept 
Rachid . "Maar dan wel met ballen" 
vindt Habibe. Ook ideeën voor een 
klimmuur, een skaeepark en een fiees
crossbaan worden genoemd. 

Dan moer de nieuwe accieposrer 
worden gekozen. De kinderen van alle 
Kholen hebben gewerkL aan tekenin
gen over Veilig Verkeer. Vandaag be-

slist het Leedingenparlemem welke 
poster er gedrukt en verspreid zal wor
den. Via stemrondes worde duidelijk 
dat de kinderen de rekening v;m 1-"er
nando her mooist vinden. 

De aanwezige volwassenen helpen 
de kinderen om alle onderwerpen net
jes af te handden. Maar ze hebben 
geen invloed op de beslissingen. Elly 

·van Rheenen van Pones \'indt her wel 
jammer dar ze niet Illee mag stemmen 
over de pO.'!lers. "Maar he l ~aat hier 
nou eenmaal om de kinderen." 

klas besproken worde. Het Leeriingenparlement beoordeelt de tekeningen./Foto HAZC 

Toen was er licht in de brandgang 

Ken je dat, in het donker thuisko
men en het sleutelgat van je eigen 
schuurdeur niet kunnen vinden? Of 
eTger nog. niet weten wal er in de 
brandgang gebeurt. Het kan anders. 

Althans, dat vonden enkele bewoners 
van de Soestdijksrraat en de Dctmold
straat. Er moesr licht komen, mooi en 
veilig licht. Ideeën opdoen is niet w 
moeilijk, het COt ui lvoering brengen is 
een ander verhaal. Veel werk was er 
aan de winkel. De bewoners van her 
woonblok moesten warm gemaakt 
worden. Het wijkbureau werd ge
vraagd om subsidie en die kwam er 
ook en wel met 50% van de totale 

koseen. Een geschikte la mp moesr uit
gezochT worden en nog meer zaken. 
Toen eenmaal helder was wat de 
(on)mogelijkheden waren, zijn de ini
tiatiefnemers langs de deuren gegaan. 
Uiteindelijk warcn er 31 huishoudens 
die aan her verlichtingsprojccr meede
den. Eind oktober werden er vijftien 
lampen aangeschaft en vele meters ka
hel. Het project was inmiddels uitge
groeid tot een waar buuftcvenemenr. 
Er ontstond een 1ampen~ophangteam. 
Medio november werd de laatste lamp 
opgehangen en aa ngesloten. "Nu vin
den we het sleutelgat weer en zien we 
wat er in de brandgang gebeurt", aJ
dus een bewoner. 

Kapsalon en Schoonheidssalon 

van Kesteren 
& 

Kado Shop 

Le Smaragd Magie 
twee bedrijven op het Smaragd plein waar U van harte welkom bent 

De eeuw van mij 
en ... van mijn vader 
Op 30 november organiseerde de 
HistOl'ische Kring Tolsteeg-Hoogra
... 'en voor de tweede keer een dia
'loorstelling, Met behulp van oude 
foto's, becommentarieerd door wijk
DcYlOner Verheul, gingen de bezoe
kers terug in de tijd. 

De heer Verheul vertelde over de op
komst en het verdwijnen van de 
buurtschappen en over verschillende 
families die voor de oorlog in de wijk 
woonden. Na verschillende luchrfo
to's uit 1929 werden er oude foto's 
van straten vertoond die er nu niet 
meer zijn. Veel bezoekers zagen oude 
bekenden (erug op de foto's en her
kenden de oude situatie nog. 

Waar nu de hihliotheek staal waren 
vele tuinderijen en hoomgaarden. De 
boerderijen, waarin groec families 
woonden, moesten plaaes maken voor 
nicuwhouwflars. Oe sloten, waar de 
gierpramen gebruik van maakten om 
mest te leveren, werden gedempt voor 
nog meer nieuwbouw. 

Via de dia's kreeg men een goed 
beeld van de verandering van de wijk 
toT de huidige situatie. 
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~~)oproep 

HAZ _Ctntrllm 

't Gay/aan 11 J. tel 0302679063 
infotoko.hoogra'le'l@ploner.nl 

Bezorgers wijkkrant 
We zoeken contactpersonen per 
straat die de kran-.: In hun straat 
willen verso'-ciden 

ABCD~lnterviews 

Het HAZ Ce'1trum is op zoek 
raar bUJrtbewonc:l'~ die willen 

meedoen (l(ln de ABCD

carnpag'1e van februari. We 

zoeken intervewers er. mensen 

die geïnte~iewd wi :le'l worden. 
De Interviews zijn een 
uitstekende manier om iindere 

lJuurtbewo,ers te leren kennen. 
De inlervelNs liln erop gencht 
om inzicht te knJgen In de sterke 
kanten van bewoners en OIT' 

bewoners te stimuleren deze 
sterke kanten in te zetten voor 

de wijk door actlviteten te 
organiseren. 

Internationaal koken 
Als Je wi: meedoen aan 
Internationaal koken in een 

professione:e keuken op een 

goedkope en gezellige manier' 

met Je medebuurtbewoners, 

geef Je dan op bij het 

H?Z -Centrum. 

Activiteite ncommissie 
Uit de laatste ABCO

vragenronde kwam naar voren 

dat er behoefte is aan gezellige 

activiteiten in de wijk waar de 

bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten. Oa wordt gedacht 

aan dansavonden. Wilt u 

meedenken en mee-organiseren 

neem dan contact op met het 

H?Z -Centrum. 

50 jaar Hoograven bij Utrecht 
In 2004 wil de Historrsch Kring 

Tolsteeg-Hoograven graag de 

annexatie van Hoograven 

herdenken. Met ongeveer zes 

publieksaalviteiten worden 

verschillende thema's aangekaart. 

Bewoners van de wijk worden 

hierbij uitgenodigd mee te 

denken over de vorm en de 

Inhoud daarvan. U kunt 

vrijbl ijvend een vergadering 

bijwonen waar de gezelligheid 

voorop staat. Leuke Informatieve 

actIVIteiten organiseren heeft een 

hogere prioriteit dan materiaal 

verzamelen. Wilt u meedenken 

dan graag opgeven bij het HAZ

Centrum. 
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De Speelmeebus van Portes is in december vernieuwd en beschil 

derd met tekeningen van kinderenVan maart tot oktober rijdt deze bus van 
Portes door de wijk. Hij staat nu voor de winter gestald bij de Bouwspeel

tuin. In het voorjaar zal de bus weer langs speelplekken rijden om sportat

tributen en speeltoestellen uit te lenen. !Foto HAZC 

Bewoners maken omgeving 
Oudegeinlaan leefbaarder 
"De speelplek is een beetje saa i", 
z.egt een 'lan de ki nderen. Het is 
woensdagmiddag. Een groep van 
kinderen en vooral meisjes van vier 
tot h'laalf jaar heeft zich verzameld 
op het plein \';In de Oudegeinlaan. 
Ze hebben al vier woensdagmidda
gen meegeholpen om alles op te rui~ 
men en schoon te maken, 

Ajada, 7 jaar, heeft alle vier keren 
meegeholpen. Inge Pastoor, de Pro
jecdeider, is ook aanwez.ig. Vandaag 
willen de kinderen de betonnen s1in
gerrand schilderen maar door het 
slechte weer gaat het niet door, Het 
wor(!r nu uitgesteld tot maart. Er zijn 
nog meer problemen in het bUlIftje 
die opgelost moeten worden. Er zijn 

donkere en ollo\'tTLichtdijke plekken 
die beter verlicht moet worden en er 
wordt te hard gereden. Op de speel
plekken moet een beter speeltoestel 
komen. 

Corporatie Ponaal, Wijkmilieupunt 
Zuid en Wijkbureau Zuid hebben sa
men een Plus plan ontwikkeld voor 
deze buurt. Samen met bewoners 
wordt gekeken naar concrete oplos
singen . . 

Oe bewoners va n deze buurt wor
den zo veel mogelijk bij de plannen en 
bij de uitvoering betrokken. Zo kan er 
een nerwerk van actÎe\'e bewoners 
ontstaan. De verwachting is dat 
daardoor de buurbewoners elkaar be
ter leren kennen en zich meer betrok
ken voelen bij hun buurt. 

". recept I spaanse tapas 

Tapenade 
300 gr zwarte olijven 
2 tenen knoflook 
blikje ansjovüjilets 
1 eetlepel kappertjes 
1 eetlepel citroensap 
versgemalen peper 
5 eetlepel oliifolie 

. Nies pureren en genieten maar! 

Salade 
blikje mais 
4 stengels bleekselderij 
100 gr gepelde walnoten 

blikje ananas 
komkommer 
250 gr belegen kaas 
2 tomaten 
rode en groene paprika 
2 hardgekookte eieren 
evt. hamblok;es 

saus: 4 eetlepel yogonaise, scheutje 
aZIjn, druppels citroensap, 
1 theelepel kerrie, keroel, paprika en 
bieslook 
Alles klein snijden en de saus erdoor 
roeren, 

Staat hier de volgende keer uw favoriete recept? 

Warme 
chocomel op 
de Kerstmarkt 
Op de kinderboerderij Rots()ord was 
vrijdag 12 december een levende 
kerscs(aJ te bewonderen. De vereni
ging Hoogravens Belang had dir we
derom georganiseerd. Een stoer kin
deren met lampions kwam om 19.00 
uur bij de boerderi j aan waarna wet
houder Van Zanen de lichtjes van de 
kerstboom omstak. Esther van 8 jaar: 
"Ik vond die kraampjes en de slee heel 
leuk. Ook dar de kinderen op schoor 
bij de Kersrm;lIl TTlodnen '1inen." Her 
W;lS een heerje koud maar de warme 
chocomel maakte dat weer goed. De 
vrolijke deunrjes van het orkest lokten 
enkele danspassen uit bij de velc aan
WCZJgen. 

Zaterdag 13 december werkte het 
weer n ier mee. De kramen stonden 
wel gt""Lellig half overdekt bij het 'ler
nieuwde Smaragd plein, maar her pu
bliek bleef liever thuis tijde ns de 
storm. De mensen die er wel op uit 
gingen konden kiezen uit vele ver
schillende produClen om le kopen 
onder de gekleurde lichtjes. 

Zacerdag 20 december was he[ de 
beun aan het Winkelcentrum 'r Goy
laan met de kerHman, een buikorgel
draaier, een koor en fanfare met kerst
liederen en anfa((ies voor kinderen. 
Vele kramen met kerstversieringen 
droegen ook bij aan de gezellige sfeer. 

I Straatgesprekken 
maken Utrecht veilig 

Op maandagavond 8 december vond 
hee eerste maargesprek plaars van be
woners van de Huize de Geerlaan 
over veil igheid in de straat. Dit is een 
van de eerste activiteiten in het kader 
van het proje(( "Utrecht Veilig! dat 
doen we samen". De burgermeester 
was deze eerste keer ook aanwezig 
evenals de wijkagent en een vertegen
woordiger van Portaal. Er zullen nog 
vijf straten volgen. Meer info bij Iris 
Koningstein, op Wijkbureau Zuid of 
Dini Polwijk, opbouw·werker. 
Als u in uw eigen buun ook regelma
tig dit soort gesprekken over allerlei 
onderwerpen met uw buren rou wil
len voeren neem dan comac( op met 
het Hoograven aan Zet~Cemrum. 
Her HAZ-Ccntrum heeft als doel om 
sociale contacren russen bewoners te 
bevorderen en bewoners te srimuleren 
leuke activireiten te organiseren. Voor 
eventuele kosten kunt u daar een 
geldelijke bijdrage aanvragen en 
ondersteuning, indien gewenst. 
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HAl-Centrum tweede 
prijs vrijwilligers
organisatie 2003 
De gcmccme wilde eer cn erkenning 
schenken aan vrijwilligersorganisaTies 
die van groot belang 7.ijn voor de 

samenleving en de bevordering van 

het Utrechtse sociale leven. Zij riep 
daanoc een prijs in hel Ie .... en . Oe jury 
heeft uif 51 voorgedragen inzendin
gen 10 genomineerden gekozen. Cti

teri;l : een innov;lficvc en creatieve 

werkwijze, een hijzondere bijdrage le
veren aan de Ut ree/He samenleving, 
zich ten diensre stellen en samenwer
king mer andere organisaties. Her 
Hoograven aan 7.er-\.enrrllm kreeg 

de tweede prijs. De derde prijs ging 
naar Stichting '"'de Aardvlo en een 
(weede prijs naaf Sricluing Jongeren
centrum LLU. De eerSTe prijs ging, 
terechT naaf Stichting 'de Heschaving' 
lIir I.eid.~che Rijn. 

Bezorgers bedankt 
Via het Leerlingenparlcmem van de 
vijf basisscholen hebben 36 kinderen 
7,ich opgegeven om de wijkkranr door 
hrien:~ll!JLH.,en in hun eigen huurt te 
Sloppen. De redauie was blij verraS( 
over he( grote aantal kinderen. Ook 
hebben al 11 volwassenen zich opge
geven om Aanzet op vrijwillige basis 
re verspreiden. Allemaal hartelijk he
dankl . De wijkkranr heeft nu een be
tere LOekomsr. Er ûjn nog twee plek
ken waar vrijwilligers nodig zijn: hele
maal in het Noorden, Je Im pala
straat, RokkenbuurT en Tolsteegpl;lnt
.\Oen, en helemaal in he! Zuiden: de 
eensgezinswoningen hij de snelweg. 
Opgeven kan bij het HAZ-Centrum. 

i@P'" ( 0 o f 0 n 

Aanzet is een uitgave van het 

Hoograven aan Let-Centrum en 

verslhiJnt les maa per Jdd r 
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Hechte sfeer bij kortbalclub 
KorlbaJvereniging H.K.C. (Hoogra
vense Korfbal Club) heeft al jaren 
een plek in de wijk.. Al meer dan 
vijftig jaar worden er bijna elk 
weekend wedstrijden gespeeld. 

Veel bewoners uit Hoograven en I.u
netten spelen hij de: korfbaldub, die in 
1951 werd opgericht en mOlllellleel 
ongeveer 175 leden heefl. De club is 
verschillende malen verhuisd maar 
heeft nu al dertig jaar een eigen vcld 
mét kanrine in Hoograven-Zuid, bij 
hel Liesbmchpark. "A1nsraande zome:r 
krijgen we eindelijk ons felbegeerde 
kunstgrasveld" vertelt bestuursl id 
Huib den Uijl emhousiasr. 

lluib is al zeventien jaar beuokken 
bij de club. Tegenwoordig doet hij de 
re<bnie van hel cluhhLHI en draait hij 
regelmalig kantinediemten . Toen 
Huib in 1953 ging korfballen gebeur
de dat nog op een boerderij in de wijk. 
"Een eigen veld h:ldden we toen nier. 
En je moest 12 jaar 7.ijn om lid re kun
nen worden. Men vond het pedago-

~ verhalen van toen 

rv1eneer Gerrit Meydam woont dl van
af lijn geboorte - met tw.~enpOLen ~ in 
Hoograven. Hij speelde als klnd al in 
de Jan van Arkc1stmat toen die nog 
omringd was door polders. Zijn leven 
sraat tOl op de dag van vandaag in het 
teken van muziek. 

Meydam (1930) speelt trompet, ac
cordeon, vibrafoon en bas. Tegen
woordig speelt hij in nvee big bands 
(in Rorrerdam en Utrecht) en is hij 
erelid van het Utrechts Jan Orkest, 
wal hij mede oprichlte. In zijn huiska
mer staan o\'eral instrumenten. 

"Ik heb eigenlijk nooit veel les ge~ 
had", vertelt Meydam. "Ik ben ecn 
amodidact." Als jonge jongen begon 
hij tijdens de Tweede Wereldoorlog 
trompet te spelen bij Kunst & Strijd, 
de muziekveretliging van 'de rooien.' 
"Een vriend uü de straat nam me 
mee. I k vond het meteen leuk." 

Muziek zat d;m ook in de Elmilie -
Lijn broer en vader waren accordeonist 
- maar ook in de maat in oud~Hoog~ 
raveJl. Vaar woonden vijf accordeon
spelers en de muzikanten uit de buurt 
kenden elkaar all emaal. "llet was een 
mooie tijd" herinnert .~kydam zich. 
"Ik weet nog dat we weleens met een 
groepje gingen op treden in caf~'s in de 
buurt. Dan zat je zowat op hee biljart 
met je orkestje. Maar dat geeft niet: 

gisch ni er \'erantwoord om jongere 
jongens" en meis jes samen te laten 
sponen. 

Dat is tegenwoordig anders. Juist de 
gemengde teams zijn voor veel mensen 
reden om lid te worden. "Daardoor is 
het een unieke spon", vindt speler Jan 
Bijkerk. "De sfeer is heel hecht. Je gaat 
anders met elkaar om, En namurlijk 
ontstaan cr daardoor vaak relaties rond 
het korfbalveld. Mi jn vrouw ken ik 

. ook via het korfhallen." 
J:w .~peelt van jongs af ;1,1Il bij 

H.K.C Sinds zes jaar zit hij bij het eer
ste team. "Ik vind het sociale aspect van 
korfbal eigenlijk nog leuker dan her 
sporrieve. Mijn ouders waren I LK.C
ers en dan rol je er vanzdfin : ik was ei
genlijk Illeer een voetbaljongerje. i\b:lf 
de slèer bij de kor~balclub wa. .. leuk en 
iedereen kende elkaar. Dan zit je snel 
vast aan zo'n vereniging. Je grO<'ü op 
mer je korfbalream. Vanaf een jaar of 
achr mi in de puberteit Lil je bij elkaar 
in hetzel/tle leanl. Daardoor krijg je 
een hand met elkaar." 

we gingen voor de gein ." 
Na de oorlog werd Meydam be

roepsmuzikanl. "Ik rolde er als het 
ware in. We speelden voor de Canade~ 
zen en voor de militairen die naar In
dië gingen." Ook speelde hij nog een 
tijdje trompet in her ci rcus. "Ik speel
de in Jamorkesten, in n;lchtc1l1bs. 
Allerlei amusementsmuziek. een 
mooie tijd." 

Vervolgens vertrok Meydam in 
1958 met een orkest naar Duitsland. 
Ze rraden overa l op, in Hannover en 
een bekende nadnclubslfaat in Ham
hurg. Meydam: "Daar heb ik goed 
geld verdiend. Soms verdienden we 
op een avond wel 400 mark aan fooi
en. Daarmee konden we dan een be
zoekje brengen aan f.1milie in Neder
land." 

Oe muzikale vrienden uit Hoogra
ven, waaronder Huug van der Vaan, 
Jaap Lcben en Alfred Smit, bleven el
kaar trouw. "Als in één VJn onze or-

Oe: club is dan ook niet alleen een 
plek om te kortballen. Oaaromheen 
worden regelmatig activiteiten geor
ganiseerd, zoa ls her zomerkamp, 
spelJttochten, kaartavonden en de 
jaarlijkse sinterklaasviering. 

Hoewel H.K.C. een hobb}'sport
club is. is er de laatste jaren wel wat 
veranderd. Jan: "Het nlve;lll is 
drastisch verhoogd . Fr word! dnders 
omgegaan mei trainingen en wle;'
tie~ . Dal is èen goede zaak, Y . 

ben JlU een [e3m dar in de eer~ 
speelt. " 

Lr is een tijdje discussie geweest 
over de mogelijkheid Oll! het veld van 
H.K.C ook ter he~chikking te stellen 
aan de: Voet hal Vereniging Hoogra
ven. "l\-1aJC ons veld is te klein voor 
een voetbalwedstrijd", weet Huib. 
1\.'1e( de herinrichting van he! lies
bosch park zal er voor H.K.C d;1n 
ook niet veel veranderen. "De V.V.H. 
krijgl dan waarschijnlijk (Och een ei
gen plek. Tot die tijd kunnen ze trai 
Ilell op ons veld." 

Muziek in de wijk 

kcsten iemand ziek was, bdden we el
kaar altijd om in te vallen." 

Terug in NederblHl in 196:' begon 
t .... feydam ;lal1 een \chuJbbeltour': "Tk 
~pedde in allerlei orkestjes en ensemb
les." Zo begeleidde hij arriesten als 
COllOie Vink en Rob de Nijs. Roven
dien speelde hij hij verschillende 
rad io-orkesten . Ook ging hij Jls bbo
rJnT werken om zo een vast inkomen
en een J~llSioell - op ce bouwen voor 
zijn vrouwen zoon. "Het was de tijd 
van de Rolling Smnes en van de J)eat
les", herinnen Meydam 7ich. "IJar 
vond ik fantastische muziek." 

In 1967 ri chtte Meydam met een 
groep vrienden het Utrechts Jazz Or
kest op. "[rik van der 'Xlurff spedde 
daarin, Harry Sacksioni en Din Bink
horst. In die kringen ben ik bekend 
onder mijn bijnaam 'P ip' Meydam." 
Hij speelde 33 jaar hij het JdLZ Orkest 
en is nu erel id. 

Muziek speelt nog steeds een bijzon~ 
dere rol in het leven van Gerrit Mey
dam. Natuurlijk speelr hij nog STeeds 
in zijn (\vee big bands. En in zijn huis 
staat bi jna in elke brner wel een 
radio, elk op een andere zender. "Rij 
mijn tante klonk vroeger altijd de 
radio. Ik hou van allerlei soorten mu
ziek. Zelfs tijdens het koken zet ik 'm 
aan." 


