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Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven / Tolsteeg / Bokkenbuurt
Kijk ook op internet: www.aanzetnet.nl

Leuke dingen doen in de vakantie!
Ver weg of juist dicht bij huis: in de vakantie wil je leuke dingen doen. Voor
wie zich verveelt of eens iets anders wil: een aantal zomerse tips.

schapen en konijnen, heeft Rotsoord water
én zand: die combinatie staat garant voor het
betere kliederwerk. De toegang is gratis. In
juni staan er nog twee zomeractiviteiten op
het programma: de Bijendag – mét imker en
heel veel bijen, en de Zwoele Zomeravond.
Kijk voor info op aanzetnet.nl
Shoppen
Lekker en verantwoord shoppen in de vakantie? Dat kan met de speciale fairtrade
winkelroute door Utrecht waarbij je alle eerlijke en duurzame winkeladresjes en horecagelegenheden aandoet. Er liggen 24 adressen
op de route, waaronder lunchroom KEEK
(Twijnstraat). Kijk op utrechtfairtrade.nl

Waterpret op teleskibaan Down Under (Laaggraven).
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Down Under
De vorig jaar geopende plas in Houten/Laagraven – met de nu officiele naam Down Under – is meer dan een zwemplas. Aan de 800meter lange teleskibaan kunnen tien mensen
tegelijk met 30 kilometer per uur waterskiën
of wakeboarden. Voor gezinnen met kinderen is op het 350 meter lange strand veel
vertier: er zijn klim,- klauter,- en speeltoestellen. Het horecapaviljoen (100 zitplaatsen) is
inmiddels open. Laagraven/Down Under
ligt tussen Houten en Nieuwegein, net ten
zuiden van de A12/Utrecht Lunetten. Het is
goed bereikbaar per fiets en heeft een eigen
parkeerterrein. Kijk voor toegangsprijzen op
de website: http://downunder.4bb.nl
Dieren
Ga samen een dagje naar de dierentuin of
gewoon naar kinderboerderij Nieuw Rotsoord. Dit groene hart van Hoograven is dagelijks open vanaf 13.00 uur. Behalve geiten,
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Ouderwets gezellig
De dagverzorging in woonzorgcentrum
Nieuw Plettenburgh heeft speciaal voor ouderen een leuk zomerprogramma. De deuren zijn iedere dag geopend om samen koffie
te drinken, spelletjes en andere activiteiten te
doen. In de zomer is de dagverzorging ook
geopend voor mensen die (nog) geen indicatie hebben. In dat geval wordt een kostendekkende vergoeding gevraagd. Meer informatie: Esther ’t Hoen, 030-2873834/esther.
thoen@aveant.nl.
Markt
De markt op het Smaragdplein in Utrecht
is gezellig en veelzijdig en telt iedere dinsdag ruim 50 marktkramen. Voor vers fruit
en groente en lekkere kaas moet je op deze
markt zijn – ook in de zomermaanden.
Prettige zomer! (ER)

De plas is meer dan een zwemplas.

COLOFON ‘Zuid is nog lang niet af’
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 beheer)
Ted van Arnhem (fotografie)
Evelien Baljet
Remco van Dam
Henk van Diepen (website)
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
6 september 2010

Sinds begin mei is Frits Lintmeijer (GroenLinks) wijkwethouder van UtrechtZuid. Hij neemt die functie over van voormalig VVD-wethouder Ingrid de
Bondt.
Lintmeijer: ‘Ik ben nu een paar keer door
de wijk gefietst en kom veel mooie plekken tegen als De Koppel in Lunetten en de
watertoren in Rotsoord. De nieuwbouw in
Hoograven vind ik ook erg geslaagd. Wat
me opvalt, is dat er nog veel plekken zijn
waar bedrijven leeg komen of veranderen
en waar ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Wat dat betreft is Zuid nog
lang niet af. Ik proef in de gesprekken in
de buurt wel een positieve sfeer en zin om
aan de slag te gaan. We hebben ook een actieve Wijkraad en daar ben ik blij mee. Natuurlijk zijn er ook zorgen. De veiligheid
is op een aantal plekken niet goed genoeg,
op schietpartijen zoals laatst zit natuurlijk
niemand te wachten. Gelukkig een grote
uitzondering, maar ook een signaal dat je
altijd aan veiligheid moet blijven werken.’
In 1976 kwam Lintmeijer (53) naar Utrecht,
waar hij sociologie studeerde. Hij woonde
eerst in Oudwijk en daarna in Tuindorp. In
1996 is hij naar Vleuten verhuisd.

Frits Lintmeijer

Net als zijn voorgangers houdt Lintmeijer
twee keer per maand ’s avonds wijkspreekuur, afwisselend op Wijkbureau Zuid en in
de Musketon. ‘Door op de spreekuren te

komen, in de wijk te zijn en met de Wijkraad te overleggen hoop ik snel ingewerkt
te zijn. Ik kijk uit naar de contacten met de
wijk.’ (LE)

TED KIEKT
Wie op zoek is naar het zuidelijke, zonnige en warme vakantiegevoel hoeft niet
ver te zoeken. Met een beetje geluk komt
Arjan Heida voorbij met zijn authentieke
Venetiaanse gondel. Fotograaf Ted trof
hem op de Vaartsche Rijn en legde dit
zomerse plaatje gelijk vast met zijn camera.
‘Utrecht heeft met zijn grachten veel weg
van Venetië’, moet artsenbezoeker Arjan
Heida gedacht hebben. Hij vaart in de
zomermaanden met zijn gondel ‘Christina di Trajectum’ door de Utrechtse
grachten en legt na afloop aan in de zuidpunt van Hoograven. Het is mogelijk
om overdag en ’s nachts een rondvaart te
maken. Meer informatie: www.degondeliervanutrecht.nl.
Arjan Heida vaart over de Vaartsche Rijn.
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HE BUUR

Brede Scholen in Hoograven
De nieuwbouw in Hoograven gaat nog steeds door. Het eerste deel van Hart

Mooi initiatief
Gratis mee-eten in de Rehobothkerk.
Het is een intrigerende aankondiging,
die voor het eerst opduikt in de agenda
van het februari-nummer van Aanzet.
Is dit een mooi initiatief of een poging
tot bekering? Ik kan mijn nieuwsgierigheid lang (wel twee maanden) bedwingen, maar 25 mei moet het er
dan toch van komen. Samen met zoon
Thomas en collega-redactielid Henk
meld ik me om 18.30 uur bij de Rehobothkerk aan het Tolsteegplantsoen.
We worden hartelijk ontvangen door
Irene en Hendrik-Jan. Irene kookt
vandaag, terwijl Hendrik-Jan de gasten welkom heet en, zo blijkt later, de
afwas doet.
Het gratis mee-eten is een vervolg
op de actie ´Zomer in de wijk´, die
de Rehobothkerk al enkele jaren organiseert in de wijken Bokkenbuurt
en Tolsteeg. Hoewel deze actie succesvol is, ontstond vanuit de kerk de
behoefte om niet slechts een keer per
jaar, maar regelmatig ´iets´ te doen.
Sindsdien koken vrijwilligers een keer
per twee weken een maaltijd voor een
- in samenstelling wisselende - groep
van gemiddeld tien buurtbewoners.
Wij worden deze avond getrakteerd
op macaroni met champignonsaus,
groenten in tomatensaus of allebei.
De vleesliefhebbers kunnen hun macaroni nog versieren met blokjes ham.
Tijden het toetje, twee soorten dubbelvla, schuift koster Herma Bouhuis
aan. Ze vertelt over de brand, die in
1982 bijna de gehele kerk verwoestte.
Na twee koppen koffie, een discussie
over Donald Duck en enkele moppen uit het moppenboek van Thomas,
nemen we om 20.00 uur afscheid. We
hebben prima gegeten, zijn niet verplicht bekeerd en hebben weer nieuwe
mensen leren kennen in de wijk. Gratis mee-eten in de Rehobothkerk? Een
mooi initiatief.

van Hoograven is klaar en maakt de wijk een stuk mooier. Het andere deel
is nu helemaal gesloopt en wordt bouwrijp gemaakt. Ook dit deel zal de wijk
zeker doen opknappen. Maar hier blijft het niet bij. De scholen, gemeente en
de architecten zijn druk bezig met de plannen voor twee nieuwe Brede Scholen in Hoograven. Onder de ’t Goylaan komt een nieuwe Brede School voor
de Hoge Raven, Da Costa en de Ariëns (locatie Zuid). Boven de ’t Goylaan
komt een nieuwe Brede School van de J.W. van de Meene en de St. Jan de
Doper (locatie Noord).
Brede School Duurstedelaan
In deze Brede School komen de drie basisscholen de Hoge Raven, Da Costa en de
Ariëns, KMN Kind & Co (buitenschoolse
opvang) en Peutergroepen (Portes). Om
de bestaande scholen te kunnen slopen en
te beginnen aan de nieuwbouw, moeten de
scholen naar een tijdelijk onderkomen. De
tijdelijke huisvesting zal zijn in de voormalige ROC/Gildevaartschool aan de Pagelaan. Na de zomervakantie 2010 beginnen
de aanpassingsverbouwingen aan dit gebouw. In december 2010 vindt de verhuizing van de scholen plaats. Als alles goed
gaat kunnen de scholen eind 2012 weer
terug verhuizen naar hun nieuwe Brede
School.

het dak van het plein. De verschillende
scholen zullen nog wel hun eigen identiteit
behouden met een geheel eigen stijl. In de
najaarseditie van Aanzet meer informatie
over de scholen in locatie noord, boven ’t
Goylaan. (EB)

Tijdelijke huisvesting aan de Pagelaan.

Dorpsplein
Het architectenbureau Verheijen Van
Rijswijk Knappers De Haan (VVKH) uit
Leiden is gekozen om het ontwerp te maken voor de nieuwe Brede School aan de
Duurstedelaan. VVKH heeft in Utrecht
o.a. winkelcentrum The Wall langs de A2
ontworpen. Het ontwerp is een grote centrale entreeruimte met eromheen de verschillende functies, die als een dorpsplein
voor de hele wijk gaan functioneren. De
sportzaal steekt hier bovenuit en vormt

Brede School
De Brede School is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich
bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de
kinderen te vergroten. Een ander doel
kan zijn een doorlopende en op elkaar
aansluitende opvang te bieden.

Remco van Dam

Het schoolplein met gebouw van de Hoge Raven.
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Terrasjesvertier in eigen wijk
‘Terrasje pikken.’ Kènt u die uitdrukking? Goudgele rakker nuttigen, vorkje
prikken? Wie zo praat, blijft niet in Tolsteeg/Hoograven, want daar zijn geen
terrasjes. Althans..

In onze wijk is ook terrasjesvertier. Bij cafetaria Smulwereld (Detmoldstraat) staan
een paar tafeltjes buiten waar men op zeker moment pal in de zon zit! Aan een pittoreske plastic tafel op de stoep bij snackbar Christina (WA Vultostraat) kan men
een smakelijke bami met spiegelei en saté
nuttigen. Of frikadel speciaal.
Op de kinderboerderij beweerde een lyrische dame ooit tegen de barbediende
van dienst dat hier het ‘beste terras van
Utrecht’ is. Logisch: relaxen naast fluitende vogeltjes in de volière, of op een
kleedje in de wei, terwijl je geen kind hebt
aan je spelende kroost, en de kruidenthee
kost slechts 50 cent.
Op het Smaragdplein is het goed toeven
en koekeloeren op twee terrassen: van
Fastfood Verhage en van Supervlaai. Hier
komen veel senioren, vanaf ’s ochtends,
vooral op dinsdag-marktdag, die gesprekken voeren met een hoog ‘zegt ze, zeg ik’gehalte. Bij Verhage is geen gastronomie,
wel vriendelijke bediening met Utrechtse
tongval. Er valt altijd iets te beleven. Iedereen komt langs en onlangs kon men er genieten van politie die met twee wagens met
loeiende sirenes naar de Plusmarkt scheurden om daar winkeldieven te arresteren.

Het knusse, en qua kijkplezier strategische gelegen, terras van Snackshop Verhage
op het Smaragdplein.

NIEUWE AANWAS
Vorig jaar namen Bob van Biemen
en Peter Eldelbroek de winkel ‘Lahr
Hengelsport’ over. Drie maanden
geleden openden ze de deuren aan
het Smaragdplein. Daarvoor was de
winkel gevestigd in de Utrechtse binnenstad. Dit pand was te klein en
slecht bereikbaar. De leegstaande
ruimte aan het Smaragdplein bood
uitkomst.

Bob van Biemen en Peter Eldelbroek

Lahr Hengelsport

‘We zochten naar een pand in het zuiden van Utrecht. In andere wijken zijn
voldoende andere winkels die gespecialiseerd zijn in hengelsport. Op een gegeven moment kwam het Smaragdplein op
ons pad. Dit was voor ons een geschikte
plek, met veel aanloop’, aldus Bob van
Biemen. In het zuiden van Utrecht zijn
veel mensen die regelmatig een hengeltje
uitslaan. Voor hen is een hengelsportzaak
om de hoek een uitkomst. ‘In onze winkel hebben we extra brede paden voor
mensen met een rollator of scootmobiel.
Zo is de winkel toegankelijk voor alle
buurtbewoners.’
Onderscheidend
De eigenaren wonen zelf niet in de buurt,
maar zijn tot nu toe goed te spreken over
de klanten uit de wijk. Naast buurtbewoners wordt de winkel ook bezocht door
mensen uit omringende gemeenten, zoals Bunnik en Doorn. Op de vraag waarin Lahr zich onderscheidt van andere za4

Aan de Aquamarijnlaan staat Café Engelenburg van de bonkige voormalige FC
Utrecht-spits Joop van Maurik. Waarom
heeft u geen terras? “Neem een stoel mee
en ga buiten zitten, dan hèb je een terras!”
(HvD)

ken, antwoordt het stel: ‘We doen het zo
leuk.’ De zaak biedt naar eigen zeggen:
‘een zeer goede service, klantvriendelijkheid en eerlijkheid.’ Klanten van de winkel kunnen niet alleen tijdens hun aankoop profiteren van een goede service,
maar ook na hun aankoop.
Geen migraine meer
Bob van Biemen en Peter Eldebroek
zijn al jaren goede vrienden met een passie voor vissen. ‘We hebben in feite van
onze hobby ons beroep gemaakt’, vertelt
Peter Eldebroek. De vrienden genieten
van de nieuwe stap die ze hebben gezet.
‘We doen iets wat we echt leuk vinden. Ik
heb een regelmatiger leven. Ik was hiervoor ambtenaar en werkte in ploegendiensten. Mijn leven heeft meer structuur en ik heb sinds een half jaar geen
migraine meer’, vertelt Bob van Biemen.
Lahr Hengelsport is gevestigd aan het
Smaragdplein 241-243. Meer informatie:
www.lahr.nl. (AvH)

Supervrijwilligers vallen in de prijzen
Supervrijwilligster Tjitske de Jong heeft op donderdag 29 april een koninklijk
lintje in ontvangst mogen nemen in de Stadsschouwburg in Utrecht. Zij kreeg
deze onderscheiding voor haar vele vrijwilligerswerk, waaronder de beurzen
van buurthuis Ravelijn. Haar collega organisator van deze beurzen, Nicolien
Vink, ontving op zaterdag 15 mei een Domtoren in Goud.

Aanzetnet.nl nu met
tweets
De wijkwebsite Aanzetnet.nl is prettig
opgefrist en weer helemaal up-to-date.
Nieuw is de real time koppeling met het
twitteraccount van Aanzet. Sitebezoekers krijgen direct een overzicht van de
laatst geplaatste tweets over Hoograven,
Bokkenbuurt en Tolsteeg. Maar je blijft
natuurlijk helemaal bij door Aanzet via
Twitter te volgen. Je vindt ons via twitter.com/wijkkrantaanzet
Ben je nog niet helemaal thuis met Twitter? Kijk op twitterinfo.nl voor een snelcursus. (ER)

PlezierPortiers
maken buurt leuker
In het voorjaar ging in de Huize de Geerlaan het project ‘PlezierPortiers’ van start.
Vijftien kinderen , variërend van 8 tot 13
jaar oud, werden gedurende acht weken
opgeleid om de buurt leuker, mooier,
schoner en gezelliger te maken. Op 30
juni ontvangen de kinderen hiervoor een
diploma. Het project werd uitgevoerd
door Stichting De Bakkerij, in opdracht
van woningcorporatie Portaal en Wijkbureau Zuid. (HvD)

vlnr. Burgemeester Aleid Wolfsen, Nicolien Vink en Tjitske de Jong.

Koninklijk lintje
Tjitske: ‘Ik wist niet dat ik de onderscheiding zou krijgen. Al had ik in de weken
ervoor wel wat ‘vreemde’ zaken bij elkaar
opgeteld. Zo zag ik mijn man smoezen
met mijn zus en ook op het werk hing een
bepaalde ‘voorpretsfeer’. Ik kan het niet
omschrijven, zoiets voel je. Ik wist zeker
dat het om de lintjesregen ging toen ik bij
de Stadsschouwburg aankwam en daar een
feestelijk rood-wit-blauwe ballonnenpoort
bij de ingang zag staan. Ik vind de onderscheiding een hele eer. Het is de kroon op
vele jaren vrijwilligerswerk, een waardering
voor alles wat er gedaan is.’ Tjitske kreeg
haar koninklijk lintje op voordracht van
Portes voor o.a. twaalf jaar in de Ouderraad van de Ariënsschool, kartrekker Actie Hamersplantsoen Groen, vrijwilliger
Speelotheek Ravelijn en last but not least
twintig jaar coördinator van de beurzen in
buurthuis Ravelijn.

Domtoren in Goud
Vrijwilligster Nicolien Vink kreeg haar
Domtoren ter gelegenheid van haar afscheid als vrijwilliger van de beurzen in
buurthuis Ravelijn. Nicolien: ‘Deze onderscheiding is natuurlijk altijd leuk voor de
waardering. Wij hebben altijd veel tijd en
energie in de beurzen gestopt om er een
gestroomlijnd gebeuren van te maken. Je
hebt te maken met 60 vrijwilligers.’ De
Domtoren in Goud is een in 1998 door
burgemeester en wethouders ingestelde
blijk van waardering voor vrijwilligers die
zich langdurig voor de stad en het vrijwilligerswerk hebben ingezet.

Jongerenwerker Roger speelt spel met kinderen.

Kledingbeurs
Overigens gaat –ondanks het vertrek van
Tjitske en Nicolien- de kledingbeurs gewoon door en wel op 22, 23 en 24 september. (EB)
Burgemeester Wolfsen op bezoek.
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AGENDA TOEN EN NU
26 juni
Picnic met buurtbingo
Hamerplantsoen
v.a 17.00 uur
27 juni
Harley/Customdag Rotsoord
12.00 uur
harleydayutrecht.com
30 juni en 10 juli
Toertocht scootmobielclub de
Turbo’s
Tot en met 30 juni
Foto-expo Stuff door Floor
Knaapen in Pastoefabriek.
30 juni
Diplomauitreiking PlezierPortiers
Huize de Geerlaan
2 augustus
Internationaal koken
Buurthuis De Tol

De Jan van Arkelstraat en de
bouw van de Beatrixschool
Een van de oudste straten in Hoograven
is de Jan van Arkelstraat, indertijd gelegen
in het voormalige Jutphaas. Op de grens
met Utrecht, de Hoogravensedijk ( nu de
Aquamarijnlaan) was helemaal op het eind
een slagboom, terzijde van het kerkhof.
Hier werd ervoor gezorgd dat de vrachtwagens er niet door gingen omdat de ondergrond daarvoor te slap was. Vóór 1931
kwam men vanaf de Hoogravensedijk via
een brugje de Jan van Arkelstraat op. In
het begin stonden de huizen er tot aan de
Beatrixschool. Op die hoogte lagen vroeger de volkstuintjes en stond er een waterpomp. Toen er nog geen waterleiding
was in de huizen gingen de vrouwen hier
de was doen. Voor warm water moest men
wachten tot maandag: dan kwam de warm-

waterauto. Bij diverse huizen in de Van Arkelstraat bevonden zich varkenshokken op
de achterplaats. Sommigen hielden twee
varkens, één voor henzelf en het andere
voor de verkoop.
De Beatrixschool werd gebouwd in 1931.
De eerste school in Nederland waaraan
een gymzaal was gebouwd en die een aula
bezat. Het was een unicum in het land en
kreeg daarom ook veel bekijks. De school
werd geopend door burgemeester Hamers van Jutphaas. In de oorlog trokken
de Duitsers in de school en tegen de bevrijding de Canadezen. Per 1977 werd de
school gewijzigd van functie en werd de
school omgetoverd tot buurthuis De Tol
(HKTH).

Toen

Nu

10 juli (en 25 augustus)
Gezamenlijke schoonmaak
speeltuin ‘t Raafje
3 augustus
Bingo in buurthuis De Ravelijn
11 september
Zwoele Zomeravond
Dierenweide Nieuw Rotsoord
Om de oneven week
Spreekuur wijkagent
Janine Kranenburg
Woonzorgcentrum Nieuw
Plettenburgh
Ook een activiteit voor de agenda?
Mail redactieaanzet@yahoo.com.
Meer info op aanzetnet.nl

De stemming in het stemlokaal
Woensdag 9 juni: de Tweede Kamerverkiezingen. Met mijn stembiljet stap ik
buurthuis De Tol in de Jan van Arkelstraat
binnen. Daar zit Roderick (25 jaar, docent
Hogeschool Utrecht) tussen drie ouderen.
Twee van hen, mevrouw Martens en de
heer Schermberg, zijn daar al meer dan

De stemming zit er goed in bij stembureau De Tol.
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vijftien jaar bekende gezichten. Voor Roderick is het de eerste keer. Ondanks de
lange dag vliegt de tijd voorbij. Ze begonnen om 7.00 uur met de voorbereidingen
en even na twaalven sluiten ze na de telling
de deur. Vooral ’s morgens vroeg en na zessen is het heel druk. Tussendoor vervelen
ze zicht niet. Roderick: ‘Er kwam steeds
iemand stemmen, alsof het afgesproken
was! Het is leuk om de doorsnee van de
wijk langs te zien komen. Vaak maken ze
een praatje en wensen ons succes en een
fijne dag toe. Dat is leuk, omdat ik zelf
in Hoograven woon en veel mensen van
gezicht ken. Ook kwam ik na jaren weer
een oud studiegenoot tegen. Het is een gezellige dag, en omdat ik politiek interessant
vind, hoop ik er bij de volgende verkiezingen weer te zitten.’ Het stembureau in De
Tol had in Utrecht met ruim tachtig procent de hoogste opkomst. (HdR)

