
Industrieel erfgoed
De 100-jarige watertoren is startpunt voor de 
tocht. Onder de raadsleden zijn bekende ge-
zichten als Jan Ravesteijn (Groen Links) en 
Tim Schipper (SP), maar er zijn voor Hoog-
raven ook nieuwe namen zoals Marleen 
Haage (PvdA) en Eiko Smid (CDA). Via de 
bouwlocatie Onyxweg en het Hamersplant-
soen fietst het gezelschap naar het Prozeeter-
rein aan de Verlengde Hoogravenseweg. 
Daar geeft Peter Sprangers van de Histori-
sche Kring Hoograven Tolsteeg een toelich-
ting over dit bijzondere industrieel erfgoed 
in de wijk. 

Staand tussen het puin en wijzend naar de in-
gegooide ramen van het Neerlandia-gebouw 
vertelt hij over de historie en wat er van het 
vervallen gebouw zou kunnen worden: een 
grand café bijvoorbeeld. Maar omdat de lo-
catie net buiten het hart van Hoograven ligt, 
is het lastig om rendabel te zijn, vermoedt 
Sprangers. De raadsleden luisteren geboeid 
en maken foto’s van het gebouw. Raadslid 
Marleen Haag twittert: ‘Fietstocht Hoogra-
ven in het avondzonnetje.’ 

Historisch Hoograven
Via de Julianaweg gaat het over de Duurste-
delaan naar de Da Costaschool. ‘Hier ligt de 
historie aan je voeten’, zegt Peter. ‘We staan 
bovenop de Limes.’ De Limes (spreek uit: lie-
mes) is de grens van het voormalige Romein-
se Rijk en werd van ongeveer 57 voor het jaar 
nul tot zo’n 400 jaar daarna door de Romei-
nen gebruikt. Kort geleden is ontdekt dat de 
grensweg dwars door Hoograven loopt. 

Actuele kwesties
De fietstocht eindigt bij het Wijkbureau. 
Daar is gelegenheid om de raadsleden be-
ter te leren kennen en om vragen te stellen. 
Actuele kwesties zijn ondermeer het ALU, 
de toekomst van de watertoren, de nieuwe 
wijkwethouder en de vurig gewenste terug-
keer van de voetgangerstunnel onder ’t Goy-
laan.

Daarnaast zijn er uitnodigingen: een van 
de huisartsen van de Detmoldstraat nodigt 
uit om van gedachten te wisselen over een 
eerstelijnsgezondheidscentrum en opbouw-
werker Richard Bouwman (Portes) ziet de 
raadsleden graag eens meegaan op zijn ronde 
door de buurt. Eiko Smid (CDA) reageert op 
beide uitnodigingen positief. 

Nieuwe plannen
Heikel punt tot slot zijn de recente bezuini-
gingen en het korten op welzijnsvoorzienin-
gen als het Milieupunt. Zullen met de komst 
van de nieuwe raad besluiten worden terug-
gedraaid? ‘Nieuwe raad, nieuw college, nieu-
we kansen’, stelt SP’er Tim Schipper. CDA-
er Jan Ravesteijn besluit: ‘Niet voor niets is 
het college-motto groen, open en sociaal.’ 
Utrecht Zuid is benieuwd. (ER)
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De 100-jarige watertoren.

Een delegatie van recent geïnstal-
leerde gemeenteraadsleden heeft 
Hoograven bezocht. Tijdens een 
fietstocht georganiseerd door het 
Wijkbureau Zuid verkende de dele-
gatie Hoograven, samen met geïnte-
resseerde bewoners. ‘Nieuw college, 
nieuwe kansen voor de wijk.’



Speelotheek Ravelijn 20 jaar

Voor wie het niet weet: wat is de speelo-
theek?
Mieke: ‘Bij een speelotheek kun je samen 
met je (klein)kind speelgoed uitzoeken 
en het voor een aantal weken lenen. Het 
is een ideale manier om speelgoed uit te 
proberen. Het is speelgoed voor binnen en 
buiten. Bijv. een skelter, een glijbaan, een 
trampoline, een loopfiets, skeelers, bar-
bies, auto’s, duplo, playmobil enz. Sommig 
speelgoed is duur en je hebt er niet altijd 
ruimte voor. Bij de speelotheek leen je het 
speelgoed en na drie weken breng je het 
weer terug. We geven ook graag persoon-
lijk advies en uitleg over het speelgoed.’ 

Wie zijn er lid?
Mieke: ‘De leden zijn kinderen van nul tot 
en met negen jaar en hun (groot)ouders. 
Ouders vinden het heel fijn om verschil-
lend speelgoed uit te proberen dat steeds 
weer past bij de leeftijd en veranderende 
interesses van hun kind. Zij hoeven niet al 
het speelgoed nieuw te kopen. Kinderen 

verheugen zich echt op het speelotheekbe-
zoek; wat is er leuker dan samen met papa 
of  mama speelgoed uitkiezen?’  

Wie werken er bij de speelotheek?
Mieke: ‘Wij draaien met vrijwilligers. In to-
taal werken we met vijftien tot twintig vrij-
willigers, voor en achter de schermen.’ 

Hoe vieren jullie het jubileum? 
Mieke: ‘Het hele jaar door organiseren wij 
activiteiten. Onlangs hebben we raamschil-
deringen gemaakt. De kinderen mochten 
de ramen van de speelotheek zelf  beschil-
deren. Dit hebben zij met heel veel plezier 
gedaan en het resultaat mocht er zijn. Op 
zondag 13 juni is er een feestmiddag ge-
pland in buurthuis Ravelijn.’

Lid worden van de speelotheek of  inte-
resse als vrijwilliger? De kosten zijn € 15,- 
per jaar en € 0,30 per geleend object voor 
drie weken. Kijk op www.portes.nl/zuid/
jeugd/speelotheekravelijn.html. (EB)

COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke 
wijkkrant voor en door bewoners van 
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt. 

Aanzet verschijnt vijfmaal per jaar.

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com 

of schrijf naar Redactie Aanzet 
p/a Julianaweg 365, 

3523 XD Utrecht 
www.aanzetnet.nl

Redactie
Jeroen Alblas (website)

Ted van Arnhem (fotografie)
Evelien Baljet

Remco van Dam
Henk van Diepen
Loulou Edelman
Anneloes van Hal
Hanneke de Reus

Elles Rozing

m.m.v. 
Peter Sprangers (HKTH) 

Opmaak
Jo Design & Communication

www.jo-online.nl

Oplage
7.000 exemplaren

Volgende deadline
19 mei 2010

2

Kast met buitenspeelgoed.

De speelotheek Ravelijn, gevestigd in buurtcentrum Ravelijn, bestaat dit jaar 
20 jaar. Mieke Scheffer (coördinator) vertelt enthousiast over de speelotheek. 

TED KIEKT
Uitreiking sleutels van gewonnen 
auto bij bakker Bleij 

Mevrouw Franchimont haalde op een 
dag een lekker vers waldkornbrood bij 
bakker Bleij. 
Dit doet zij regelmatig, maar op deze dag 
kreeg ze een kraslot bij twee walkornbro-
den. Thuis pakte haar dochter het kraslot 
en ging krassen. ‘Mam’, riep ze, ‘ik heb 
drie dezelfde.’ 
De familie Franchimont uit de Vaartse-
rijnstraat was de gelukkige winnaar van 
één van de twee auto’s. Vrijdag 26 maart 
was het zover, bij bakker Bleij voor de 
winkel heeft de uitreiking plaatsgevon-
den. Wie had dat gedacht dat je bij het 
kopen van twee broden een auto gratis 
zouden krijgen? Reportage is te zien op 
www.aanzetnet.nlFamilie Franchimont krijgt de auto uitgereikt.

Kinderen maken raamschildering.



HE BUUR
De Buurtmoekes

Wie zijn dat eigenlijk? Regelmatig 
worden de “Buurtmoekes” genoemd, 
maar niet iedereen weet wie wij zijn. 

Ongeveer drie jaar geleden is een 
groep moeders uit de wijk een net-
werk gestart en zijn e-mailadressen 
gebundeld. Vele moeders kenden el-
kaar via het buurtkinderdagverblijf  
Harlekijn, en ook via de Kidsclub in 
De Tol (helaas bestaat dat niet meer). 
De groep bestaat nu uit ruim 30 Moe-
kes, die elkaar met name treffen via de 
J.W van de Meeneschool. Naast eigen-
belang, zoals opvang voor de kinderen 
bij onverwachte gebeurtenissen, houdt 
de groep zich via de mail ook op de 
hoogte van dingen die in de buurt ge-
beuren en waar zij actief  kan zijn. 

De Buurtmoekes verzorgen regelma-
tig de hapjes bij de feestjes op kinder-
boerderij Nieuw Rotsoord en zijn aan-
wezig bij diverse Culturele Zondagen 
in Hoograven, zoals het begeleiden 
van activiteiten. Met regelmaat gaat 
de groep uit eten, wat steeds weer een 
succes is. 

Eén keer per jaar gaan we met alle ge-
zinnen een weekend weg. Elke keer 
weer een groots evenement. Dit jaar 
waren we in Stay Okay bij Egmond 
aan Zee. Naast het gezellig samen eten 
en borrelen tot in de late uurtjes bij 
een vuurkorf, hebben we o.a. gevlie-
gerd, gewandeld, gefietst, geskeelerd 
en paardgereden. Niets hoeft, veel 
kan! Het doel is dat de groep een in-
tensieve binding met elkaar en de wijk 
Hoograven heeft. Dat blijkt ook. We 
worden met regelmaat aangesproken 
en doen ook iets met die reacties.

Kortom: een actieve wijkclub van 
moeders!

Wilt u er meer over weten, neem dan 
contact op met Hanneke de Reus, 
email: buurtmoekes@yahoo.co.uk 

Hanneke de Reus

Hoogravense SP-fractievoorzitter 
Schipper over de wijk

Schipper: ‘Ik heb sinds mijn verkiezing in 
2006 steeds dingen aangepakt in de wijk. 
Toen aannemersbedrijf  Van Hees naar het 
BEFU-terrein verplaatst dreigde te wor-
den, heb ik de omwonenden geïnformeerd 
en samen met hen daartegen actie gevoerd. 
Eindresultaat is dat er voor de aannemer 
een andere plek beschikbaar is in Nieu-
wegein en dat Hoograven Zuid niet belast 
wordt met extra vrachtverkeer.’

‘Een ander punt was de verhuizing van 
de kleine winkeliers in het Hart van Hoo-
graven. Zij werden geconfronteerd met 
een huurverhoging van ruim 350 procent. 
Door dit op de agenda te zetten bij een 
raadsbezoek aan de wijk en vervolgens een 
motie in te dienen in de raad, is er een be-
tere regeling gekomen voor kleine zelfstan-
digen die moeten verhuizen door sloop.’

Schipper heeft ook genoeg plannen voor 
de toekomst. ‘De komende raadsperiode 
moet er voortgang geboekt worden met 
het gezondheidscentrum in de wijk. Daar 
wordt nu al ongeveer vijftien jaar over ge-
discussieerd en het vorige college schoof  
het wederom op de lange baan. Er is grote 
behoefte aan in de wijk; tijd om spijkers 
met koppen te slaan.’

Daarnaast denkt Schipper aan de flats die 
Gerrit Rietveld ooit ontwierp. ‘De Riet-
veldwoningen op en rond het Robijnhof  
zijn prachtig gerenoveerd, die in Hoogra-
ven Zuid nog niet. Er zijn klachten over 
achterstallig onderhoud. Als het aan mij 
ligt, worden ook deze woningen grondig 
opgeknapt. Ze zijn tenslotte ‘beschermd 
stadsgezicht’.’ (LE)
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Rietveldwoningen op en rond het Robijnhof. Inzet: Tim Schipper.

Op 11 maart is de nieuwe gemeenteraad beëdigd. Tim Schipper, in het dage-
lijks leven taxichauffeur, is fractievoorzitter van de SP. Schipper werd in 1961 
geboren in Hoograven en woont sinds 2001 weer in de wijk, op zo’n honderd 
meter van zijn ouderlijk huis.



Deze uitstapjes zijn populair bij Zuidbus-
gebruikers met rollators en rolstoelen. Me-
vrouw Van der Vliet gaat al jaren mee en 
ging onder andere naar Kinderdijk, Stap-
horst, Den Bosch en Schoonhoven. ‘Als er 
weer een reisje is, wil ik mee!’. Ze is vol lof  
over de vrijwilligers. Mevrouw Kraaimaat 
is dezelfde mening toegedaan: ‘De verzor-
ging onderweg is zeer correct en behulp-
zaam. Punt uit!’

Hoofdtaak van de Zuidbus is dagelijks 
vervoer van ouderen uit Utrecht-Zuid naar 
bijvoorbeeld de dagbesteding of  andere 
activiteiten. De taxibusdienst rijdt al een 

jaar of  twintig met nu twee bussen, tot be-
gin 2009 onder de vlag van Portes. Daarna 
hebben de vrijwilligers, 13 chauffeurs en 
diverse andere medewerkers, de stichting 
opgericht. 

Chauffeur (en penningmeester en ritjes-
planner) Willem Rijke (63) haalt op een 
ochtend vanaf  9.30 uur her en der in 
Hoograven en Lunetten mensen op voor 
Nieuw Plettenburgh. Zijn collega Jan doet 
hetzelfde in Rivierenwijk en Kanalen-
eiland. Geen der passagiers heeft haast. 
Willem helpt ze rustig de bus in. ‘Ik ben 
inmiddels afgestudeerd op rollators’, lacht 
Rijke. Die klappen namelijk allemaal an-
ders dicht. Dat heeft Willem vroeger een 
paar keer zere vingers opgeleverd. 

Weldra klinkt gezellig geroezemoes in de 
bus. Helemaal als de goedlachse mevrouw 
‘Poffertje’, zoals ze zichzelf  ook noemt, 
binnenkomt. (Ze heet ‘Koopmans’; van-
daar.) Als nog niet alle mensen opgehaald 
zijn, terwijl nog niet alle stoelen bezet zijn, 
rijden we toch al naar de eindbestemming. 
Er kan namelijk geen rollator meer bij in 

de bagageruimte. ’s Middag tussen half  
vier en vijf  uur mag Rijke weer aan de bak 
om de mensen thuis te brengen. ‘Het is 
prachtig dat ze dit voor ons ouderen doen. 
Punt uit!’, zei mevrouw Kraaimaat al.

De Stichting Zuidbus kan altijd vrijwilli-
gers gebruiken, zowel (reserve)chauffeurs 
als begeleiders, of  voor andere taken in de 
organisatie. Bel: 030-2886060, vragen naar 
Tamara Leguit of  Jan Bloemkolk of  mail: 
T.Leguit@portes.nl of  J.Bloemkolk@por-
tes.nl. (HvD)

NIEUWE AANWAS       HOTZO
HOTZO is een nieuw netwerk voor 
zzp’ers in Hoograven, Tolsteeg, Lu-
netten en de Bokkenbuurt. Het is een 
initiatief  van Marion Beltman (or-
ganisatie-adviseur), Jojanneke Kro-
nenburg (vormgever), Edwin Tuin 
(consultant), Erica Jacobs Lord (in-
terieurarchitect) en Arne Oostveen 
(ingenieur/meubelmaker).

ZZP’er staat voor Zelfstandige Zonder 
Personeel, een eenpersoonsbedrijf  dus. 
Daarvan zijn er veel in Utrecht-Zuid, 
maar de zzp’ers weten vaak niet van el-
kaars bestaan af. Dat is jammer, want 
met hun uiteenlopende deskundigheid 
en kwaliteiten zouden ze elkaar prima 
kunnen helpen. Voorzitter Marion: 
‘HOTZO wil zpp’ers uit Utrecht-Zuid 
met elkaar in contact brengen, met als 
doel meer onderlinge collegialiteit, net-
werkvorming, kennisdeling en impuls 
voor het genereren van meer business.’

Dat idee valt in goede aarde, gezien de 
vele positieve reacties op de oprichting 
van HOTZO: ‘Zeker goed initiatief! Ik 
heb me opgegeven!’ en ‘Ik kijk er naar uit 
jullie allemaal te ontmoeten!´. Inmiddels 
hebben bijna 70 mensen, afkomstig uit 
uiteenlopende vakgebieden als binnen-
huisarchitectuur, vertalen en acupunc-
tuur, zich enthousiast getoond.

De startbijeenkomst was op een toepas-
selijke lokatie: op woensdag 28 april 2010 
waren alle zzp’ers in Utrecht-Zuid van 
harte welkom in Toonkamer Pastoe. Ma-
rion: ‘Tijdens die bijeenkomst werd ook 
een matchmaking-actie gehouden. De 
deelnemers konden een vraag stellen die 
zij door een ander graag beantwoord za-
gen. Ook konden zij aangeven waarmee 
zij een ander kunnen helpen. Een leuke 
manier om met elkaar kennis te maken 
en vraag en aanbod op een eenvoudige 
wijze bij elkaar te brengen.’ Daar blijft 

het niet bij. Er zijn plannen voor een 
tweemaandelijkse netwerkborrel. Verder 
staan masterclasses, werkplek-estafettes 
en workshops op de agenda. Meer infor-
matie: www.HOTZO.nl (RvD)

Met de Zuidbus naar Plettenburgh of naar de bollen 

De initiatiefnemers van HOTZO: achter vlnr 
Marion Beltman, Edwin Tuin .

Voor vlnr Jojanneke Kronenburg, Erica Jacobs 
Lord en Arne Oostveen.
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Willem Rijke.

Mevrouw Van Vliet.

Dankzij de vrijwilligers van de Stichting Zuidbus hebben minder mobiele 
ouderen in april leuke dagtochtjes gemaakt. Een hartelijke folder beloofde 
een toerprogramma naar de Betuwe (‘echt genieten’), naar ‘speelgoed uit 
uw jeugd’ in een museum bij Barneveld, naar de Bollenstreek en een ‘rondje 
Utrecht’.



Sportieve stofzuigers
Al 30 jaar wordt er in de wijk door 55+’ers 
gesport. Tijd om te kijken! Bij binnen-
komst speelden vrouwen en mannen vol 
overgave badminton. Ik was overrompeld 
door de inzet en het plezier van de aanwe-
zigen, evenals hun stralende uiterlijk. De 
oudste is 83 jaar, maar oogt jaren jonger, 
net als de rest.

Ik sprak Greet Kuiper (80 jaar), vanaf  1987 
lid. Ze vindt het een geweldig initiatief: ”Je 
kunt beter samen sporten, dan thuis achter 
de geraniums stijf  en saai worden. Ieder-
een  hier is enthousiast en doet in eigen 
tempo mee!”. 

Begeleiding is door bezuiniging weggeval-
len, intern is dat opgelost. Dat blijkt als 
de grondoefeningen beginnen, zoals rek-
ken & strekken, de holle-en-bolle-rug, de 
ademhaling en “de stofzuiger”: zitten op 
handen en knieën, hoofd tussen de benen 
trekken en naar voren schuiven. Grappig 
om te zien. Grapjes worden er ook veel 
gemaakt! Vervolgens kan er vangvolleybal 
gespeeld worden: de bal wordt opgevan-
gen en doorgespeeld. 

Iedereen is welkom en wordt opgenomen 
in de groep. De achtergrond van iedereen 
is uiteenlopend: een goede weerslag van de 
buurt.  

Na afloop wordt er koffie gedronken en 
worden nieuwtjes uitgewisseld. Daaruit 

blijkt het sociale aspect. Door samen din-
gen te delen ontstaan nieuwe contacten en 
worden andere activiteiten ontwikkeld, zo-
als biljarten, een tentoonstelling bezoeken, 
fietsen of  puur voor de gezelligheid iets 
afspreken. 

Joop Kruse (73 jaar): “ Sporten in de wijk 
is goed voor uw gezondheid én een sociaal 
leven!”

Wanneer: dinsdag (niet in juni t/m augus-
tus), van 9.30-11.00 uur in Sporthal Hoo-
graven.
Kosten: €3,40 per keer.
Contactpersoon: Joop Kruse 030-2880568 
of  joop.kruse@casema.nl. (HdR)

IN GESPREK MET...  Laura Springer
Laura Springer (29), sociaal agoog, is 
sinds april vaak in en rond de Huize 
de Geerlaan te vinden. Aldaar gaat ze 
vanuit de ‘Speelgarage’ met 15 kin-
deren, alias de ‘PlezierPortiers’, de 
buurt opvrolijken met leuke activitei-
ten. Laura werkt bij de stichting ‘De 
Bakkerij’, die expertise heeft met het 
initiëren van creatieve projecten in 
stadswijken.

Met wie werk je samen?
‘Met de opdrachtgever, woningbouw-
corporatie Portaal, die sociale cohesie in 
de buurt wil oppeppen, met Wijkbureau 
Zuid en we hopen dat Portes dit project 
met vrijwilligers later wil voortzetten’.

Hoe groot was de opkomst van kin-
deren?
‘Enorm. Kinderen konden zich opgeven 
en we hadden snel 15 PlezierPortiers bij 

elkaar. Omdat de Speelgarage een tijdje 
gesloten was, kwamen, zodra die deur 
openging, véél meer kinderen toege-
stroomd. Met de kinderen buiten wer-
den, na de bijeenkomst van de 15, gelijk 
spellen uitgeprobeerd. De PlezierPor-
tiers hebben zèlf  vijf  regels opgesteld: 
-respect, -samen werken, -luisteren naar 
elkaar, -plezier hebben en -géén ruzie ma-
ken. Leuk is dat je ‘oudere’ kinderen (van 
12 jaar) verantwoordelijkheid ziet nemen. 
Het team zou een logo ontwerpen en een 
outfit met een petje en een pasje krijgen’.

En de ouders?
‘Ik organiseer ook samenkomsten met 
volwassenen: een multiculturele mix van 
mensen vol ideeën. In een oud kantoor 
van de huismeester komt een ontmoe-
tingsruimte. Plannen genoeg’.
(HvD)

5

Laura Springer.

Veel plezier bij het badmintonnen.

Online klussendienst van 
de Algemene Hulpdienst 

Iemand bij u in de buurt zoekt vervoer 
om naar het ziekenhuis te gaan. Toevallig 
precies op uw vrije dag. U heeft een auto 
en wilt wel rijden. Hoe komt u met el-
kaar in contact? Heel simpel, via de nieu-
we online klussenlijst van de Algemene 
Hulpdienst. 

De Algemene Hulpdienst (177 vrijwil-
ligers en onderdeel van Stichting Stade) 
koppelt vrijwilligers aan Utrechters die 
hulp nodig hebben in en om het huis. De 
hulpvragers hebben niet iemand in hun 
omgeving die ze kunnen vragen en kun-
nen evenmin iemand inhuren. De vragen 
lopen uiteen van een eenzame oudere 
bezoeken tot een kattenluik plaatsen of  
hulp bij administratie. 

Op de online klussenlijst verschijnt de 
dagelijkse praktijk uit de stad op het 
beeldscherm. ,,Mensen kunnen met één 
muisklik reageren,’’ vertelt Ilja Roder-
mans, consulent Algemene Hulpdienst 
bij Stichting Stade. ,,Zijn ze nog geen 
vrijwilliger bij ons, dan nodigen we ze uit 
voor een kennismakingsgesprek.’’  

Meer informatie: www.stichtingstade.nl 
(klik door op Algemene Hulpdienst).



TOEN EN NU
W.O. II en aardewerk
Het zijn drukke weken voor de Histori-
sche Kring Tolsteeg-Hoograven (HKTH). 
Begin mei zullen twee, mede dankzij de 
HKTH totstandgekomen, oorlogsdagboe-
ken worden gepresenteerd, waarna de ver-
eniging ook nog eens een expositie over de 
faience- en tegelfabrieken Holland (Rots-
oord) en Westraven (Jutfaseweg-Helling) 
organiseert.
George Bootsma tekent voor de eerste pre-
sentatie met zijn publicatie ‘Twee werelden 
– één Hongerwinter’. Het boek is geba-
seerd op het dagboek van zijn opa, die on-
der andere schrijft over de fietstochten van 
zijn zoon Reijer naar de Veluwe om voedsel 
te vergaren. Bootsma, die in december de 
fietstocht naar de Veluwe herbeleefde (zie 
Aanzet november 2009), overhandigde het 
eerste exemplaar van zijn boek op 1 mei 
aan mevrouw Rie Bootsma – van Deelen, 
de weduwe van Reijer Bootsma. Plaats van 
handeling was de openbare bibliotheek op 
het Smaragdplein .
Het tweede dagboek betreft het 1e oorlogs 
- bedrijfsdagboek van Utrecht in drukver-
sie. Het is geschreven door de hoofdboek-
houder van De Houtcentrale, die stond ter 

hoogte van het Hamersplantsoen. In het 
dagboek komen vele gebeurtenissen in 
Utrecht aan bod, zoals de bommen op de 
Biltstraat, razzia’s en de behandeling van 
Joden. Ook beschrijft hij hoeveel regels 
en voorschriften de Duitsers oplegden en 
hoe de kosten van het levensonderhoud 
zich ontwikkelden. Het boek opent met 
een voorwoord van Ad van Liempt, die 
geboren is in de Rivierenwijk. Van Liempt, 
ondermeer maker van de tv-serie ‘De Oor-
log’, was ook aanwezig bij de presentatie 
van het dagboek op 6 mei in Het Utrechts 
Archief  aan de Hamburgerstraat.

De derde activiteit van de HKTH is de 
expositie over twee van de interessantste 
en succesvolste aardewerkfabrieken uit 
Utrecht: Holland (Rotsoord) en Westraven 
(Jutfaseweg-Helling). Deze  produceerden 
ondermeer handbeschilderd aardewerk 
van hoogstaande kwaliteit in een eigen, 
herkenbare vormgeving met opvallende 
modellen en zorgvuldig uitgewerkte de-
cors. De expositie wordt officieel geopend 
op zaterdag 8 mei en is tot en met 5 juni in 
de openbare bibliotheek te zien. (RvD)

AGENDA
8 mei – 5 juni 
Expositie HKTH  

in bibliotheek Smaragdplein

17 mei (31 mei, 14 juni)
Spreekuur wijkagent, Nieuw-

Plettenburgh, 10.00-11.30 uur

17 mei (31 mei, 7 juni)
Internationaal koken, Buurthuis 

De Tol, 18.30-20.00 uur

18 mei (1 juni, 15 juni)
Gratis mee-eten 
in Rehobothkerk, 

Tolsteegplantsoen, 
18.30-20.00 uur

24 mei
Culturele zondag: Dans, 

www.culturelezondagen.nl

30 mei
Feest in het Liesbospark 

5 en 6 juni
Culturele zondag: 

Buitenspel, raakvlakken tussen 
sport en cultuur, 

www.culturelezondagen.nl

12 juni
Wereldbuurtfeest 

van 14.00 tot 17.00 uur 
bij JW van de Meeneschool

13 juni
Feestmiddag speelotheek 

Ravelijn 20 jaar 
(Buurthuis Ravelijn)

Ook een activiteit voor de agenda? 
Mail redactieaanzet@yahoo.com.

Meer info op aanzetnet.nl
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Sloop aan ’t Goylaan, lust of last?
Woningcorporatie Mitros is gestart met de 
sloop van de panden aan de ‘t Goylaan en 
Hooft Graaflandstraat. Veel omwonenden 
kunnen niet wachten tot de aanblik van de 
troosteloze gebouwen verdwenen is. Tege-
lijkertijd maken veel buurtbewoners zich 
ernstig zorgen over de gevolgen voor hun 
eigen woning. Niet onterecht, want in 2006 
is tijdens de eerste fase van de sloop aan 
25 woningen in de buurt schade ontstaan. 
Het gevolg is dat sommige buren via gaten 
in de muur bijelkaar naar binnen kijken. 
Op verzoek van Belangenvereniging van 
huiseigenaren Hoograven hebben Mitros 
en de gemeente nu voorzorgsmaatregelen 
genomen. Bij de woningen waaraan eer-
der schade is ontstaan, zijn hoogtebouten 
aangebracht in de gevel. Hiermee kan de 
hoogte van de woningen in de gaten wor-
den gehouden. Ook wordt in een aantal 

peilbuizen de grondwaterstand doorlo-
pend gemeten. Daarnaast heeft Mitros op 
vijf  plaatsen trillingsmeters geplaatst. 

De sloopwerkzaamheden duren tot deze 
zomer. Vervolgens start eind dit jaar de 
bouw van Hart van Hoograven Zuid. Dit 
zijn twee gebouwen met daarin een wijk-
bureau, een buurthuis en een Centrum 
Jeugd en Gezin. Daarboven komen 93 so-
ciale huurwoningen. Naar verwachting zijn 
deze woningen en voorzieningen in 2012 
gereed.

Zijn de getroffen voorzorgsmaatrege-
len voldoende om de unieke jaren dertig 
woningen in Hoograven in goede staat 
te houden? Twitter mee via twitter.com/
Wijkkrantaanzet.(AvH)

Sloop aan ‘t Goylaan.
 

De Houtcentrale. Tegel, Oostzeedijk 364, Rotterdam.


