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Beginnende kunstenaars
Sinds anderhalf

jaar kunnen kinde-

ren die op de Buitenschoolse Opvang
(BSO) van Ludens zitten, ook hun creatieve kanten ontwikkelen. Toen werd
de KunstBSO opgericht, een samenwerking van Ludens en het Utrechts
Centrum van de Kunsten (UCK). Kinderen die meedoen aan de KunstBSO,
gaan op maandag, dinsdag of donderdag naar het UCK op de Verlengde
Hoogravenseweg.
Ontstaan KunstBSO
Heleen Nieboer (BSO Ludens Utrecht
Zuid): ‘Kinderen die bij ons op de BSO zitten, gaan tot ongeveer zeven jaar naar bouwspeeltuin de Kameleon. De oudere kinderen
zitten bij korfbalvereniging HKC. Hier kunnen wij ook sport aanbieden. Anderhalf jaar
geleden merkten wij dat de kinderen naast
het sporten ook veel belangstelling hadden
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Kinderen aan het werk op de KunstBSO. (Foto: Anna van Kooij)

voor cultuur. Binnen Ludens besloten we
ons aanbod daarom te verbreden met muziek, dans en beeldende kunst. Wij zochten
hiervoor een partner in de wijk en kwamen
zo terecht bij het UCK. ‘
Voor alle kinderen uit de stad
Na enige tijd bleek het voor Ludens niet
haalbaar om drie dagen per week een groep
van 20 kinderen vol te krijgen. Heleen: ’Samen met het UCK bedachten wij een andere
opzet. De cursussen bij het UCK zijn nu ook
opengesteld voor kinderen die niet op de
BSO zitten. Op maandag en donderdag gaan
kinderen van ons naar het UCK voor de cursus Kunstenmakers. In deze cursus krijgen
de kinderen beeldende kunst. Op dinsdag
zijn de kunstclubs, waar muziek en techniek
centraal staan. Het is leuk om te zien hoe
creatief kinderen zijn, eigenlijk al beginnende kunstenaars.’ Valérie van Valkenburg
(Wijkcoördinator Zuid bij UCK): ‘Op maandag en donderdag is het voor kinderen uit de
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hele stad nog mogelijk om in te stromen. De
kunstclubs die we samen organiseren met de
Brede School Hoograven, zitten vol. ‘
Veranderingen UCK
De toekomst van het UCK is onzeker. Het
lijkt erop dat in de komende jaren de subsidie wordt afgebouwd naar ongeveer 1/3
deel van de huidige subsidie. Dit zou grote
gevolgen hebben voor het UCK. In mei is
hierover de uitspraak in de gemeenteraad.
Valérie: ‘Als daaraan wordt vastgehouden betekent dat, dat het UCK failliet kan gaan. Of
en hoe lang wij dan nog in het pand op de
Verlengde Hoogravenseweg kunnen zitten,
blijft helaas nog even onduidelijk. Het is zeker wel onze wens en ambitie om deze plek
in deze ontzettend leuke en dynamische wijk
te behouden!’
Heleen:’ Wij weten niet of de KunstBSO
volgend jaar nog doorgaat. We wachten gespannen af!’ (EB)
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Op maandag 13 mei verhuizen drie basisscholen in Hoograven naar hun nieuwbouwlocatie aan de Duurstedelaan. De Hoge Raven, Da Costaschool en de
Ariënsschool hebben er veel zin in.
Samenwerken
Jochem Grimmelikhuizen, directeur de
Hoge Raven: ‘Wij zitten nu ruim twee jaar
in het ROC - gebouw aan het einde van de
Hooft Graaflandstraat en het is nu wel tijd
om naar onze nieuwe school te gaan. Al
is deze tijdelijke locatie prima.’ Twee jaar
geleden zijn de oude scholen op de Duurstedelaan gesloopt. Nu is de nieuwbouw
bijna klaar. De scholen krijgen allemaal
een eigen ingang en schoolplein, maar zij
hebben nu ook een gezamenlijk dorpsplein. Janine Ziemerink, directeur Da Costaschool: ‘Het dorpsplein bestaat uit twee
speelzalen, een ouderlokaal, theaterkuil,
handvaardigheidslokaal, gymzalen, aula en
een keuken. Vanaf het begin van de bouwplannen zijn wij betrokken geweest bij het
ontwerp van het dorpsplein en van onze
nieuwe school.’ Alice van Driel, directeur
Ariënsschool: ‘ Daarvoor zijn wij vaak met
de drie scholen en de architect bij elkaar
geweest. De samenwerking ging goed en
wij verwachten in de toekomst meer samen te gaan doen.’
Eigen identiteit
De scholen hebben allemaal hun eigen
identiteit. De Hoge Raven straalt rust,
duidelijkheid en openheid uit. Alle lokalen
hebben een andere kleur, maar de hoofdkleur is blauw. De Da Costaschool heeft
als symbool voor de school de giraffe,

wat staat voor eigenheid, overzicht, trots,
moed en je nek durven uitsteken. Hun
hoofdkleur is dan ook geel. Bij de Ariënsschool komt de kleur rood steeds terug,
wat staat voor warmte. Alice: ‘Die warmte
stralen we uit naar onze medewerkers, kinderen en ouders.’
Positieve aantrekkingskracht
Jochem: ‘De nieuwbouw heeft een grote
aantrekkingskracht op alle kinderen uit
de wijk.’ Bij het betrekken van de nieuwe
scholen heeft het parkeerbeleid zeker de
aandacht. Alledrie de scholen vragen de
ouders hier goed op te letten en waar mogelijk op de fiets of lopend te komen. (EB)

Nieuwbouw scholen.

TED KIEKT

Vanuit het zolderraam.
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Neerlandia-project in wording
Recht voor het huis van Bas Dopheide
zijn de werkzaamheden voor het Neerlandia-project in volle gang. Bas volgt
het project al vanaf de eerste sloopwerkzaamheden. Ook zijn zoontje is gefascineerd door alle machines en alle drukte
op het terrein. Zelf vond Bas het ook
wel boeiend en zo kwam hij op het idee
regelmatig een foto te nemen van de veranderingen. Nadat er minder activiteiten
zichtbaar waren, werd dit een keer per
week. Het is een mooi project om te zien
en het is leuk om zo de vorderingen in
beeld te brengen. Na verloop van tijd
nam Bas contact op met de redactie van
Aanzet om er een mooie reportage van
te maken. Deze fotoreportage is te zien
op de site van Aanzet. www.aanzetnet.nl
(TvA)

HE BUUR
Altijd wat te doen
Sinds enkele maanden verblijven wij, in
afwachting van het beschikbaar komen
van ons nieuwe huis, met ons gezin in
een flat aan het Tolsteegplantsoen. Nu
was dit grasveld midden in Tolsteeg mij
niet onbekend. Ik ben er diverse malen
geweest voor de Happening Hoograven, de festiviteiten op Koninginnedag
(Gerard Joling en vuurwerk!) en zelfs
een keer voor de kermis. Maar pas nu
ik er zelf – tijdelijk - woon, zie ik hoe
belangrijk deze plek is in de wijk.
Kinderen komen er voetballen, mensen laten er hun hond uit, verliefde
stelletjes komen er knuffelen en er
wordt – nu de zon vaker schijnt - menig verjaardagsfeestje gevierd. Dat zijn
overigens de meer gewone vormen van
recreatie. Want er valt nog veel meer te
beleven, zo blijkt wanneer ik op mijn
balkon zit: een drietal geheimzinnig
acterende jongemannen, die uiteindelijk een waterpijp blijken te roken, een
dame op leeftijd die regelmatig met
een stok dingetjes (geen idee wat, maar
ze irriteren haar blijkbaar mateloos)
plat slaat in een perk en een man met
een prachtig rastakapsel die elke dag
aan komt fietsen, 5 minuten fitnessoefeningen doet naast de ligstoelen en
dan weer op zijn fiets stapt. Het is duidelijk: ik verveel me geen moment!
Wanneer we straks in ons nieuwe
huis wonen, zal ik het balkon met het
mooie uitzicht en de heerlijke zonnestralen zeker missen. Waarschijnlijk ga
ik regelmatig terug, want - vrij vertaald
naar Herman Finkers - ‘op het Tolsteegplantsoen, is altijd wat te doen’.
Remco van Dam

Olymische jeugdspelen op
het Tolsteegplantsoen
Het is bekend dat om de vier jaar de Olympische zomer- of winterspelen plaatsvinden. Minder bekend is dat om de twee jaar de Europese Olympische spelen
voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar gehouden worden, het European Youth Olympic Festival (EYOF). Dit jaar zijn die spelen in Utrecht, van 14 tot en met 19 juli.

Olympische jeugdspelen op Tolsteegplantsoen.

Achmea High Five Challenge
De Achmea High Five Challenge ondersteunt het sporten en wil ook kinderen
onder de 13 jaar kennis laten maken met
dit evenement door middel van de Urban
Tour. Deze tour brengt de sporten van
het EYOF naar de basisscholieren toe.
Jonge deelnemers vanaf groep vijf kunnen ervaren hoe het is om mee te doen
aan Olympische sporten. Woensdag 10
april was het spektakel in onze wijk, op
het Tolsteegplantsoen. Vanaf 11.00 uur
konden scholieren van de buurtscholen uit
hun sportieve dak gaan. En dat gebeurde
dan ook. Er waren dertien uiteenlopende
sportmogelijkheden. Allen ondersteund
door de swingende muziek van een DJ.
Ondanks een paar druppels regen bleek de
jeugd zich uitstekend te vermaken met alle
mogelijkheden. Zo was er een parcours
met een BMX-fiets, freestyle tennis, judo,
een atletiek arena en kon je meedoen aan
streetdance.
Olympische fakkel
Mede door de enthousiaste vrijwilligers
was het een groot succes. Meer dan 200
kinderen zijn naar het spektakel toegekomen. De meeste scholieren kwamen onder
schooltijd. De kinderen van de Blauwe
Aventurijn hadden geluk, zij waren die dag
vrij. Ze waren massaal op komen dagen en
bleven vrijwel allemaal tot het eindsignaal.
Dat was om drie uur.
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Gijs Bax (12 jaar) van de Blauwe Aventurijn had de eer om de Olympische fakkel
van de Nederlandse equipe, van de spelen
van 2012 in Londen, vast te mogen houden. Die fakkel stond de rest van de dag
veilig achter glas.
Voor meer informatie over het EYOF zie
www.utrecht2013.com (HdR)

Gijs met fakkel.

Het katholieke hovenierslaantje The Future
van Soestbergen (tot 1956)
Store verhuist

naar de Trip

Jan Verheul: ‘Ik ben geboren daar in de kruin van die boom’ (lees: in het huis dat daar stond).

‘Jij woont ongeveer op het ‘Jodenland’,’ zei
Jan Verheul (81) tegen de in Tolsteeg wonende reporter. Verheul woont al 56 jaar
in de Montfoortlaan in Hoograven-Zuid,
maar het gesprek met deze ex-calculator
bij een drukkerij ging vooral over zijn vorige adres (1931-1956). Dat huis stond toen
aan het eind van het voorheen idyllische
Laantje van Soestbergen ten zuiden van
het spoor, gelegen tussen akkers, sloten en
weilandjes. Die landjes hadden informele
namen als ‘Achterop’ of ‘Jodenland’ (want
ooit gekocht van een joodse eigenaar).
Verheul: ‘op kleine afstand van de binnenstad woonde je toch ‘buiten’, terwijl je op
de Dom kon kijken hoe laat het was.’
Buurthistoricus
Met Verheul kan men uren praten en dikke
albums over zijn geboortegrond doorbladeren, met o.a. prachtige historische
luchtfoto’s. Sinds de jaren 80 geeft hij ook
lezingen met dia’s over de buurt van zijn
jeugd. Verheul: ‘De eerste deed ik destijds
in een bijzaaltje van de Rehobothkerk, de
volgende in kerkzaal zelf.’

Het zuidelijke deel van de Laan van Soestbergen werd tot halverwege de jaren 50
bewoond door een hechte gemeenschap
van (hoofdzakelijk) katholieke tuinders en
groenteboeren. Daarna volgde sloop en
nieuwbouw. (Vrij recent pas zijn de laatste
huizen gesloopt vanwege de spoorverdubbeling)
Hovenierszoon Verheul herinnert zich nog
buurtfeesten in ‘de Laan’ met accordeonmuziek en gekostumeerde voetbalwedstrijden. Hij herinnert zich ook de spoorophoging in 1938, onderduikers in de oorlog en
dat de hoveniers(kinderen) ‘allemaal met
elkaar trouwden’. Zowel de ouders van
ex-Oranje-keeper Piet Schrijvers (1946) als
die van voormalig FNV-voorzitter Agnes
Jongerius (1960) hebben er ook gewoond.
Zie voor een uitgebreider verhaal met
méér foto’s: aanzetnet.nl en zoek op ‘Jan
Verheul’. (HvD)

De Trip bruist. Het voormalige terrein
van De Boo Bouwmaterialen biedt sinds
januari tijdelijke huisvesting aan horeca,
detailhandel en ondernemers in de creatieve sector. Aan de Briljantlaan, langs
de Vaartsche Rijn liggen twee gebouwen:
Noord en Zuid. In gebouw Noord huizen
eetcafé Klein Berlijn, wijn- en whiskyhandel Kwestie van Smaak en een heel aantal
creatieve ondernemers. Op de eerste en
tweede verdieping van gebouw Zuid bevinden zich vier startersappartementen.
Op de begane grond neemt in mei the
Future Store zijn intrek. Dit is een winkel
voor audio- en video-apparatuur, onder
andere van Apple.
Creatieve uitstraling
Paul van Asseldonk en Daan Hermans
zijn de eigenaars van de winkel, die de afgelopen vijftien jaar aan de Oudenoord
zat. Waarom kozen zij voor de Trip? Van
Asseldonk: ‘Het terrein heeft een frisse
en creatieve uitstraling. Dat past goed bij
onze klanten: omroepen, geluidsstudio’s,
grafisch ontwerpers. We willen bereikbaar
zijn voor zakelijke klanten met auto’s. Hier
kunnen zij voorlopig vrij parkeren.’
Verhuizing
Naar verwachting zal vanaf 2014 worden
gewerkt aan de nieuwbouw op het terrein. Er moeten huurappartementen voor
starters komen, commerciële ruimte en
parkeervoorzieningen. De tijdelijke huisvesting blijft in principe tot en met de
oplevering van de nieuwbouw in gebruik.
Van Asseldonk: ‘Hoe lang we op de nieuwe plek zitten, hangt af van hoe het gebied
ontwikkeld wordt. Misschien komt the Future Store ook wel in de uiteindelijke bebouwing. Maar we zitten er in ieder geval
voor de komende paar jaar. Het pinksterweekend gebruiken we voor de verhuizing.
Op dinsdag 21 mei gaat de winkel open op
Briljantlaan 7.’ (LE)

Buslijnen 1 en 6
deels terug
Goed nieuws voor het busvervoer in
Hoograven. Vlak voordat Aanzet naar
de drukker ging, werd bekend dat de
oude buslijnen 1 en 6 door Hoograven
deels terugkomen.
Uitzicht vanuit tuinbouwland Tolsteeg in 1950.
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HOTZO zoekt hete hangijzers
Zzp-vereniging HOTZO viert op 21 juni haar driejarig bestaan. Het jubileum-

GEDICHT

programma staat helemaal in het teken van samenwerken in Utrecht Zuid. Daar-

Nog ‘n keer verliefd …?

voor is de vereniging op zoek naar brandende kwesties en hete hangijzers.

Geef me jouw liefde,
pluk voor mij een roos.
Met een glimlach op jouw gezicht,
een kandelaar met kaarsen
en ‘t is licht.
Verliefd kijkend naar elkaar,
liefde kan, echt waar.
Hand in hand,
wandelend op het strand.
De zon schijnt voor jou en voor mij,
de liefde dat ben jij.
Jij bent de liefde van mijn leven,
aan jou kan ik alles geven.
Neem me met je mee.
‘n Keertje naar de zee.
Liefde is echt,
voor iedere vrouw,
is ’t haar recht.
En terecht.
In de woorden van liefde kan ik geloven.
Nakomen en beloven.
Echte liefde hoort bij het leven,
nemen en geven ….

De 85 leden zetten tijdens de jubileumdag
hun kennis, kunde en ervaring in om wijkorganisaties en lokale detailhandel verder
te helpen. Marion Beltman, voorzitter van
HOTZO: ‘Wij bieden hen een handreiking
bij bestaande zorgen en problematieken.
Onze leden ondersteunen eenmalig met
een oplossing. Organisaties hoeven daar
niet voor te betalen.’
Kennis en kunde
Waarom kiest HOTZO voor deze aanpak?
Beltman: ‘Niet alleen zzp-ers hebben het
lastig in deze tijden. Dat geldt ook voor
ondernemers, het MKB en overige organisaties. Vaak is er geen ruimte om extra zaken aan te pakken: er is bijvoorbeeld geen
kennis, geld of tijd voor. Binnen HOTZO
is er in ieder geval veel expertise aanwezig. Onze leden hebben specialisaties op
ondermeer juridisch, fiscaal en communicatief vlak.’
Voorbeeld van heet hangijzer
Een kwestie waar HOTZO mee aan de

slag kan, is bijvoorbeeld imagoverbetering.
Stel, een lokale sportvereniging heeft een
slechte naam binnen de stad. Intern is er
inmiddels veel veranderd. Je kunt stellen
dat de vereniging op de goede weg is. Er
worden goede resultaten behaald. Hun
mogelijke vraag: ‘Hoe komen wij af van
ons slechte imago?’
Denktanks staan klaar
De komende periode kunnen brandende
kwesties worden ingediend. Beltman: ‘Op
21 juni vormt HOTZO dan denktanks van
gemengde samenstelling. Zo kunnen we
de instellingen, organisaties, middenstand
en bedrijven in Utrecht Zuid versterken
en een oplossing aanreiken. Wij kijken uit
naar de bijdragen.’
HOTZO gaat aan de slag met ongeveer
acht problematieken. Voor meer informatie kunnen belangstellenden mailen naar
info@hotzo.nl (ER)

NIEUWE AANWAS
Aan de zuidzijde van de ’t Goylaan,
tegenover het Hart van Hoograven,
wordt al tijden gebouwd. De bakstenen nieuwbouw van De Gravin springt
natuurlijk het meest in het oog. Maar
daar net achter zijn twee Hoogravense
ondernemers ook druk bezig. Het zijn
Mohammed Talhaoui en Minke Verkerk, de eigenaren van MoMo’s cateringbedrijf en eetwinkel.
MoMo’s is niet nieuw in Hoograven; Mohammed en Minke timmeren als cateraars

al 7 jaar aan de weg. Maar de grote, professionele keuken van MoMo’s was nooit
zichtbaar voor het publiek. Door een veranderd bestemmingsplan van het voorste
deel van de Duurstedelaan – waarvoor
Mohammed en Minke zich enorm hebben
ingezet - mag het bedrijf nu uitgebreid
worden met een eetwinkel. Een langgekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. In de kleurige winkel kunnen klanten
straks gerechten proeven, kopen en bestellingen doen.

Aziza Loukili

Hoograven Culinair
Kip en koekjes
Kok Mohammed heeft ruim 20 jaar gewerkt bij diverse restaurants in de regio
Utrecht. Hij kookt graag. Aziatisch, Marokkaans, Nederlands; Mohammed draait
er zijn hand niet voor om. Op de vraag
wat Mohammed en Minke zelf het lekkerste gerecht van MoMo’s vinden, antwoordt
Mohammed: ‘Indische kip!’ Minke: ‘Bastilla, een Marokkaans gerecht, toch ook?’
Mohammed: ‘Ja, maar ik maak ook lekkere
belegde broodjes. En voor Marokkaanse
koekjes en goede olijfolie kun je ook bij
ons terecht.’
Betrokken Hoogravenaren
Mohammed en Minke wonen met hun gezin in Hoograven en vinden het fijn om
er ook te werken. Mohammed heeft in het
kader van Brede School Zuidactiviteiten al
een aantal keren kookles gegeven aan kinderen van de basisscholen in de wijk. En
hun kinderen gaan hier ook naar school.
MoMo’s, Duurstedelaan 1a, is vanaf begin juni dagelijks geopend van 10 tot 10.
(WtV)

Mohammed van MoMo’s.
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AGENDA

HKTH: Liefde voor geschiedenis

14 mei
Hoogravens belang organiseert
dagtocht naar Limburg
20 mei en 3 juni
Internationaal koken & opeten
bij buurthuis De Tol
25 mei
11.00 uur presentatie
‘over vroeger’
in de bibliotheek Smaragdplein
Walter Kamps (l) en Peter Sprangers (r) van de HKTH.

25 mei t/m 19 juni
Expositie ‘over vroeger’
in de bibliotheek Smaragdplein
5 juni
Rotslab buurtavond
(Achter LE:EN)
14 september
Happening Hoograven

Meer info op
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit?
redactieaanzet@yahoo.com

De naam valt voortdurend, is het niet in
verband met de limes, dan wel in verband
met een expositie in de bibliotheek of een
rondleiding op Rotsoord: de Historische
Kring Tolsteeg Hoograven (HKTH). Harde kern – en dagelijks bestuur - van deze
vereniging vormt het enthousiaste tweetal
Walter Kamps en Peter Sprangers. Zij zijn
inmiddels al bijna 10 jaar bezig met het uitzoeken, verzamelen en presenteren van de
historie van Utrecht-Zuid. Het duo wordt
‘op projectbasis’ bijgestaan door een legertje collega-historici en wijkbewoners met
liefde voor geschiedenis.
Voor wie het nog niet wist: Utrecht-Zuid
heeft heel wat historie. De eerdergenoemde limes, de Jutfaseweg (aangelegd
op bevel van Napoleon) en de tegelindustrie op Rotsoord, het is allemaal gesneden
koek voor de HKTH. Ook zaken als de
2e Wereldoorlog of de ontwikkeling van
de winkelcentra in Hoograven worden
niet geschuwd. Walter: ‘Zo hebben we
binnenkort (25 mei, red.) een presentatie
over de middenstand met de hier geboren
en getogen handelaar Henk van Blaricum,
die man kan echt fantastisch vertellen! En
het is meteen de opening van een expositie

met foto’s en verhalen van winkeliers en
klanten in Hoograven en Tolsteeg.’
De HKTH publiceert ook boeken. Walter
is momenteel bezig om het levensverhaal
van een oud-inwoner van Hoograven om
te zetten in een fotoboek. Peter is druk
met een boek over de tegelindustrie op
Rotsoord: ‘Moet je voorstellen, er hebben
daar twee tegelfabrieken gestaan met per
bedrijf 50 werknemers, en van één bedrijf
kon ik tot voor kort niet aantonen wat
deze produceerde. Dat was voor mij echt
een uitdaging.’ Het resultaat van zijn zoektocht zal naar verwachting in september
2013 – met voor wijkbewoners een voorintekenprijs – beschikbaar komen met als
titel ‘Utrechtse Tegels 1600 – 1900’.
De HKTH zal binnenkort verhuizen vanuit buurthuis De Barkel naar ‘De Gravin’,
het nieuwe gebouw aan de ’t Goylaan.
Omdat daar minder ruimte beschikbaar is,
hebben Walter en Peter het grootste deel
van de collectie gedigitaliseerd. Zo blijft
het resultaat van hun werk – waar ze zo’n
10 tot 20 uur per week mee bezig zijn –
ook bewaard voor toekomstige generaties
(RvD).

Online burenhulp
Onder het motto ‘Wonen in Hoograven?
Dat doen we samen!’ is er een nieuw online platform voor burenhulp: het Wijk
Prikbord. Het Wijk Prikbord stimuleert
om meer voor en met je buren te doen, zoals een hobby delen, samen eten, een fiets
lenen of een boodschap doen. De bedoeling is om matches te maken: vraag en aanbod samenbrengen. Op www.wijkconnect.
com staat uitgelegd hoe het werkt. Klik
op ‘Prikbord’ of kies ‘Hoograven. Iedere
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wijkbewoner kan een oproep plaatsen of
daarop reageren. Het prikbord is een initiatief van zorgorganisatie Axion Continu
en WijkConnect, dat wijkbewoners en lokale organisaties verbindt. AxionContinu
is ook de regisseur van U voor U: een project dat ouderen in staat stelt om zo lang
mogelijk zelfstandig en prettig te wonen
in Hoograven. Meer informatie op www.
wijkconnect.nl (ER)

