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Creatief Totem de Trip-tiental op één etage
Inktvis
1) Totemdecoraties op twee Trip-gebouwen.
‘De inktvis staat voor onze club veelzijdige
creatieve ondernemers.’
2) PR-posters voor het ‘Festival van de Verbinding’ (21-23 juni jl op Rotsoord en omliggende buurten). ‘Na een brainstorm hebben
we een krachtig en iconisch idee uitgewerkt
om het smoel te geven: –een bootje, kleedje,
tentje, muzieknoot, enz.- De opdrachtgever
was heel enthousiast.’

Ze zijn ontwerpende ondernemers en
kijken in hun studio uit op de bootjes
in de Vaartse Rijn en de Watertoren.
Lunchen kan beneden bij Café Klein
Berlijn. Tien jonge dertigers; grafische
vormgevers, illustratoren, styliste, kunstenaar, een webbouwer en concept
store Urlaub (www.totem.nu) hebben
het prima naar hun zin op Briljantlaan
5b. ‘Samen en individueel storten wij
ons op creatieve projecten.’

INHOUD
Wijkraad Zuid zoekt leden		
2
Ted kiekt				2
He Buur				3
Interview Aart Jan Voogt		
3
Vogelopvang			4
Korfbalclub HKC			4
Ontwerp je eigen huis		
5
Buurtbios			5
Bezige bij Marlies Bosch		
Utregse Meidenloop		
Festival van de Verbinding		

6
6
7

Toen en Nu			

8

Een blik op de creatieve 1e etage.

Pimpelwit, Windstilte
Op een regenachtige middag in juni bezocht
de reporter de creatieve 1e etage en ontmoette zeven van het tiental, die hij daarvoor
slechts digitaal (met hun soms poëtische firmanamen, zoals Thisafternoon en Urlaub)
‘kende’.
Marieke van Proosdij (Pimpelwit Styling),
Femke Veltkamp (Windstilte), Roy Verhaag
(Roverhoofdman) en Welmoet de Graaf
(Welmoet illustratief ontwerp) waren bereid
tot een gesprek.
Sinds juni 2012 (tot medio 2014) kan men
vanaf de Briljantlaan over een hoofdzakelijk leeg De Trip-terrein helemaal naar de
Jutfaseweg kijken. Aan weerszijden aan het
water blinken daar twee witte prefab-gebouwen in de zon. In 2015 staan hier volgens
planning drie grote markante woon/werkgebouwen. (Het ontwerp bestemmingsplan ligt
nog tot 24 juli ter inzage). Als de grote Trip
klaar is moeten de gebruikers van de tijdelijke
bouwwerken weer verkassen (eventueel naar
de grote Trip).
In 2013 vinden de designers het nog veel
te aangenaam met elkaar op de nog nieuwe
etage. De tien presenteren zich gezamenlijk
als creatief collectief ‘Totem’ (zie ook de
afbeelding op hun gevel). Met hun overlappende en kruisbestuivende disciplines heeft
het tiental binnen luttele maanden drie collectieve projecten gerealiseerd.
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Picknicktas
3) Speciale picknicktassen voor de ‘Trippeltuin’; een private recreatiegrasstrook annex
volleybalplek voor de deur en aan het water.
Dit grasveld, van 25 bij 45m, werd door de
projectontwikkelaar aangekondigd als ‘recreatieve hotspot & place to be’ en gaat open
zodra het gras betreedbaar is.
De met logo’s bedrukte tassen worden smakelijk gevuld met bij Klein Berlijn en naastgelegen drankenhandel Kwestie van Smaak
gekochte producten. Op het gazon mogen
helaas géén zelf meegebrachte waren genuttigd worden. (HvD)

COLOFON

Wijkraad Zuid zoekt nieuwe leden

Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke
wijkkrant voor en door bewoners van
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt.
Aanzet verschijnt vijfmaal per jaar.

er over vijf jaar uit kunnen zien? Hoe wordt het nog veiliger op straat? Met

Wat leeft er onder de inwoners van Utrecht Zuid? Hoe zou de verkeerssituatie
dit soort zaken houdt de wijkraad Utrecht Zuid zich bezig. De wijkraad, die
momenteel bestaat uit zeven onafhankelijke wijkbewoners, kan nieuwe leden
gebruiken.

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com,
twitter naar @wijkkrantaanzet
of schrijf naar Redactie Aanzet
p/a Julianaweg 365, 3523 XD Utrecht.
www.aanzetnet.nl
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De wijkraad is een schakel tussen de gemeente en de inwoners van Hoograven,
Tolsteeg, Bokkenbuurt en Lunetten. Alle
tien wijken van Utrecht hebben een wijkraad. ‘Wij zijn de ogen en oren van de
wijk’, vertelt Paul Driegen. Hij woont aan
de Julianaweg, is verkeerskundige en zit
sinds vorig jaar in de wijkraad. ‘Wij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders over zaken die voor Utrecht Zuid
belangrijk zijn. Dat doen wij gevraagd en
ongevraagd.’
Advies over het OV
Begin dit jaar kwam de wijkraad in actie
voor het openbaar vervoer. ‘Bijna niemand is blij met de nieuwe dienstregeling
naar Utrecht Zuid. Daarom hebben wij de
gemeente dringend geadviseerd om heel
goed te kijken naar de buslijnen die vanaf
2013 naar Utrecht Zuid rijden. Met succes,
want het openbaar vervoer van en naar
onze wijken wordt aangepast.’
Wijkraadpleging
‘Als ogen en oren van de wijk peilen wij
ook de mening van de inwoners. Iedere
Utrechtse wijkraad mag jaarlijks een wijkraadpleging houden onder een deel van
de wijkbewoners. Met de uitkomsten geven wij advies over zaken die beter of
anders kunnen. Dit jaar was het thema

‘Bewonersparticipatie bij bouwprojecten
in Hoograven’. De wethouders Isabella en
Lintmeijer kregen het eindrapport.’ Voor
de wijkraadpleging 2014 is het thema nog
niet bekend.
Hart voor Utrecht Zuid
Driegen: ‘Omdat we een actieve wijkraad
zijn, kunnen we nieuwe leden goed gebruiken. Mensen die iets willen doen voor de
buurt en die wijkgericht denken, nodigen
we graag uit om kennis te maken.’ Meer
info: info@wijkraadutrechtzuid.nl (ER)

Van links naar rechts: Wybren de Jong,
Dick Kroon, Maurice Tuunter , Jorrit Fast,
Paul Driegen. Willem Rijke en Maarten Staedler
ontbreken.

TED KIEKT

Daniel bij de start.
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Naar aanleiding van het overlijden van
haar zoon Thijs aan een stofwisselingsziekte, schreef Heleen Klop het boek
‘Thijs, en toen hield het lachen op’. Bij
de presentatie van de opbrengst van dit
boek (9.000 euro), verklapte Daniel, de
broer van Thijs, zijn ambitieuze idee: ‘ik
ga fietsen voor Metakids.’ Op de sterfdag
van zijn broertje organiseerde hij zelf
een gesponsorde fietswedstrijd in Hoograven. Met hem fietsten 15 kinderen 25
rondjes van 1 km. Suzette Weijers, directeur van Metakids, gaf het startschot.
Daniel en de overige deelnemers haalden
een eindbedrag van €1201,15 op. Op de
vraag aan Daniel of dit zal uitgroeien
naar een jaarlijks evenement antwoordde
hij: ‘Misschien, maar mogelijk met iets
anders.’ Bijzonder en ontroerend! (TvA)

‘Je moet vooral zo min mogelijk
in de weg lopen’
Aart Jan Voogt is al bijna 13 jaar assistent-wijkmanager (tegenwoordig wijkadviseur) in Tolsteeg/Hoograven. Per 1 juli 2013 verhuist hij naar Zuilen, om
daar hetzelfde werk te doen.
Hij verlaat een wijk die bij zijn komst in
2000 in mineur was, maar inmiddels de benaming ‘krachtwijk’ zo goed als ontgroeid
is. ‘Dat is overigens niet mijn verdienste’,
haast Aart Jan zich te zeggen, ‘Dat is het
resultaat van de samenwerking tussen bewoners, bewonersorganisaties, corporaties,
gemeente en maatschappelijke instellingen. De kunst is deze samenwerking vanuit het wijkbureau te stimuleren en vooral
zo min mogelijk in de weg te lopen.’
Verborgen kwaliteiten
Naar de mening van veel wijkbewoners
en –organisaties is dat toch iets te bescheiden. Plannen waren er namelijk genoeg in
2000, maar de uitvoering kwam niet van de
grond. Samen met wijkmanager (nu wijkregisseur) Ton Lindhout nam Aart Jan alle
plannen voor de wijk op details nog eens
door en verbeterde die waar nodig. Verder
zorgden ze voor een omslag in het kijken
naar de wijk: ‘We hebben gekeken naar de
verborgen kwaliteiten van de wijk en de
bewoners. Niet naar wat er fout ging, maar
naar wat bewoners konden en wilden.
En dat bleek heel wat, kijk maar naar de
Historische Kring Tolsteeg/Hoograven,
wijkkrant Aanzet, de Buurtvaders, Hoogravens Belang en kinderboerderij NieuwRotsoord.’

Omslag in denken
Gevraagd naar zijn mooiste ervaringen
in de afgelopen jaren is hij duidelijk: ’De
omslag in denken over de wijk Hoograven;
van negatief naar positief. Mensen zien
Tolsteeg/Hoograven niet meer als springplank. Er is een tijd geweest dat men hier
kwam wonen om daarna door te verhuizen
naar een leukere wijk of woning. Tegenwoordig komen mensen hier wonen omdat Tolsteeg/Hoograven zo’n bruisende
wijk is.’ De oprichting van de landelijke
organisatie ‘Stichting Move’ noemt hij ander hoogtepunt: ’Dat project is heel klein
begonnen, hier in de wijk bij de roeiverenigingen in het Liesboschpark!’
Uiteraard mag kinderboerderij NieuwRotsoord in de opsomming niet ontbreken: ‘Echt de mooiste plek van de wijk.
Fantastisch hoe de bewoners dat van de
grond hebben gekregen en draaiende houden. Tijdens het Midzomernachtfeest op
22 juni sta ik er ook met mijn tent!’ Een
passend afscheid van de wijk die hij ook
in de toekomst, vanuit Zuilen, op de voet
zal blijven volgen. Aart Jan wordt bij Wijkbureau Zuid opgevolgd door Alex van der
Vlist. (RvD)

HE BUUR
Waterpret
Om maar eens een cliché aan te halen;
Nederland is een echt waterland.
Er is best veel water om ons heen. Er is
altijd wel een slootje of plas te vinden.
‘s Winters hopen we dan op bevroren
sloten en grachten om te schaatsen en
in de zomer zoeken we verkoeling in –
of aan het water. Of stappen we in een
sloep, kano of roeibootje en gaan het
water op. De zee oefent al een even
magische aantrekkingskracht uit op
mensen.
Wat is dat toch met water wat het zo
aantrekkelijk maakt?
Het pasgeleden geopende Klein Berlijn op Rotsoord aan de Vaartse Rijn
is een interessant voorbeeld. Druk, gezellig en van meet af aan een succesvolle ontmoetingsplek voor de buurt.
Zou dit ook zo`n succes zijn geweest
als Klein Berlijn niet aan die levendige
vaart had gelegen?
Iets verder aan dezelfde kade doet het
gras momenteel erg hard zijn best uit
te groeien tot een mooi veld. In de zomer kun je dan een picknicktas kopen
om de inhoud ervan te nuttigen op
deze “Stadsweide”. Zou er iemand
op het idee zijn gekomen dit te doen
op een willekeurig ander braakliggend
nieuwbouwterrein in Hoograven?
Eindeloos naar het water staren vanaf een terrasje is blijkbaar erg prettig.
Omdat er altijd beweging in water zit
en dat nooit verveelt. Of omdat er interessante vaartuigen (inclusief opvarenden) voorbij komen. Misschien wel
omdat het water niet echt van iemand
is en je er daarom ongestraft naar kan
– en mag blijven kijken..
Hoe dan ook; als de zon doorbreekt
gaan we vast weer massaal op zoek
naar fijne plekjes op- of aan het water.
Ik wens iedereen een hele fijne zomer
toe!
Bart Schilder

Aart Jan Voogt: ‘Nieuw-Rotsoord is de mooiste plek van de wijk’.
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Stichting Vogelopvang Utrecht
Zieke of gewonde inheemse vogels uit Utrecht en omstreken komen terecht
bij de Stichting Vogelopvang Utrecht. Deze stichting is sinds 1988 gevestigd
naast kinderboerderij Nieuw Rotsoord, met de ingang aan het Rotsoord. De
Vogelopvang heeft hier een vogelhospitaal. Het doel van de Vogelopvang is
een tijdelijk verblijf te zijn voor de zieke of gewonde vogels. Zodra de vogels
weer gezond en kansrijk in de vrije natuur kunnen leven, worden ze losgelaten.
Vrijwilligers gevraagd
Bijna alle medewerkers van Stichting Vogelopvang Utrecht zijn vrijwilligers, van
het bestuur tot de medewerkers in het
hospitaal. In totaal werken er op dit moment vijftien vrijwilligers. Eigenlijk veel te
weinig voor het draaien van alle diensten.
De Vogelopvang is zeven dagen per week
geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Elke dag
zijn er drie diensten, waarbij er steeds twee
medewerkers werken. Astrid Kappers van
de Vogelopvang: ‘Onze vrijwilligers zijn
echte all rounders, ze zijn verantwoordelijk
voor het dagelijks reilen en zeilen van de
Vogelopvang. Ze voeren alle dieren, verzorgen ze en houden alles schoon.’
Medewerker
Een van de medewerkers is Arie van Schaik
(63 jaar): ‘Ik ben vanaf januari 2010 vrijwilliger bij de Vogelopvang. Ik werkte voor
die tijd bij Douwe Egberts, maar door een
reorganisatie werd ik ontslagen. Ik kwam

bij het UWV terecht. Na een tijdje gesolliciteerd te hebben, wilde ik heel graag weer
iets gaan doen. Mijn werkcoach kwam toen
met het idee van vrijwilligerswerk. Vroeger
had ik altijd vogels en zodoende kwam ik
bij de Stichting Vogelopvang Utrecht. Dit
werk heeft mij geholpen om een dagritme
op te bouwen en om lekker bezig te zijn.
Het bevalt me erg goed.’ (EB)

Astrid en Arie bij de Vogelopvang.

Meer informatie:
www.vogelopvangutrecht.nl

Het voeren van de merels.

Lekker zwemmen.

Sportieve heren gezocht!
Een noodkreet uit Hoograven-Zuid:
korfbalclub HKC zoekt heren! Het
vrouwenoverschot dan wel mannentekort waar de stad Utrecht onder
lijdt, doet zich inmiddels ook voor
bij de korfbalclub. Korfbal is een gemengde sport, maar bij de laagste
teams lukt het de club niet (meer) om

Dat blijkt ook wel uit het feit dat de leden
uit heel Utrecht komen, ik woon zelf in
Zuilen.’
Een korfbalteam bestaat uit acht veldspelers/speelsters en enkele wissels. Met name
bij de lagere teams gaat het meer om het
gezellig samen sporten dan om het winnen, hoewel de mogelijkheid bestaat om
drie keer per seizoen kampioen te worden.
Irene: ‘Er is een najaars- en een voorjaars-

competitie, en in de winter verhuizen we
naar Sporthal Hoograven, waar een aparte
zaalcompetitie wordt afgewerkt.’ De wedstrijden vinden altijd op zaterdag plaats.
Wie een training wil bijwonen (kijken
of meedoen), kan in juli elke maandagavond vanaf 20.00 uur terecht bij HKC.
Kijk voor meer informatie op www.hkcutrecht.nl (RvD).

zowel mannen en vrouwen op te stellen. Daarom is de club op zoek naar
nieuwe - liefst - mannelijke leden.
Mensen die zich aanmelden, komen bij een
gezellige en sociale club, aldus secretaris
Irene Vos: ‘Allereerst is korfbal een hele
sociale sport, omdat mannen en vrouwen
gemengd sporten. De mannen hebben de
vrouwen nodig om een prestatie te kunnen
leveren en andersom. Verder is HKC een
hele open vereniging. In dorpen zie je vaak
dat verenigingen een gesloten kliek vormen, maar dat is bij HKC niet het geval.

HKC-secretaris Irene Vos: ‘HKC is een gezellige en sociale club.’
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Bewoners ontwerpen eigen huis aan Duurstedelaan
De Duurstedelaan in Hoograven-Zuid blijft nog even het terrein van bouwvakkers. In mei is de Brede School opgeleverd en in juni volgde nieuwbouwcomplex De Gravin. Het volgende project is de bouw van vijftien eengezinswoningen. Die komen te staan aan het Camminghaplantsoen en haaks op de
Duurstedelaan.

Artist impression van nieuwbouwproject aan Camminghaplantsoen en Duurstedelaan.

De kavels variëren in grootte en ook de
oppervlaktes van de woningen verschillen. Toekomstige bewoners bepalen samen met Cita architecten hoe ze willen
wonen. Een loftwoning, een daktuin, een
tweede badkamer, het is allemaal mogelijk.
Zelfs hoe de gevels eruit komen te zien,
zal per huis verschillend worden. Wat wel
vaststaat, is dat er in drie lagen wordt ge-

bouwd. De woningen krijgen een afgesloten binnenhof met parkeerplaatsen. De
kopers kiezen samen een aannemer.
Dakterras
Ontwikkelaar AM begeleidt het project. In
februari en maart van dit jaar hebben informatieavonden plaatsgevonden. Onder
de belangstellenden zijn huidige bewoners

van Utrecht-Zuid goed vertegenwoordigd,
maar er zijn ook geïnteresseerden uit andere wijken en plaatsen. Het echte ontwerpen is nog niet begonnen. Potentiële kopers die met AM in gesprek zijn, denken
aan een grote tuin op het zuiden, een woning van ongeveer zes meter breed en een
dakterras. Volgens planning start de bouw
in juni 2014 en worden de woningen in november van dat jaar opgeleverd.
Bas Gipman, klantadviseur van AM: ‘Eind
juni 2013 sloot in principe het aanmelden
voor de eerste fase van het project. We willen beginnen met de woningen grenzend
aan de nieuwe school. De woningen aan de
plantsoenzijde volgen in een tweede fase
zodra hier voldoende belangstelling voor
is.’ De VON-prijzen liggen tussen circa
226.000 en 350.000 euro. Meer informatie is te vinden op www.zowilikwoneninutrecht.nl.
Voormalige Ariënsschool
Naast de nieuwbouwlocatie aan de Duurstedelaan staat de voormalige Ariënsschool. Dit is een monumentaal gebouw,
geschikt voor verbouw naar woningen.
Er kunnen vier woningen of acht appartementen worden gerealiseerd door een
groep zelfbouwers. Dit kluspand gaat binnenkort in de verkoop. (LE)

Bioscoop voor alle buurtbewoners

het is natuurlijk gewoon leuker met meer
mensen!’

Het was ondanks de zomerse dag wel

Nieuwe vrijwilligers hoeven volgens Thoenes zeker geen verstokte filmliefhebbers te
zijn. ‘Mensen moeten gewoon doen waar
ze goed in zijn. Helpen met opbouwen bijvoorbeeld, bezoekers ontvangen of meehelpen met de publiciteit. Het is vooral
echt een leuke manier om je buurtgenoten
te leren kennen.’ (MvE)

een beetje fris, tijdens de eerste voorstelling in het nieuwe seizoen van de
Buurtbios Hoograven. Op vrijdag 7
juni wisten toch zo’n twintig mensen
kinderboerderij Nieuw Rotsoord te
vinden voor een vertoning van de film
Life of Pi. Niet alle stoeltjes waren
vol, maar met de door de bezoekers

zo laagdrempelig mogelijk is, dus iedereen
is welkom. Je moet hier je buurvrouw van
de overkant tegen kunnen komen. Echt
een ontmoetingsplek voor de wijk.’
Om al die mensen te ontvangen is aanvulling van het kleine biosteam hard nodig.
Thoenes: ‘Alle voorstellingen vallen in het
weekend, maar we kunnen toch niet altijd
allemaal aanwezig zijn. Het zou mooi zijn
als we met wat nieuwe mensen de bioscoop nog succesvoller kunnen maken. En

Interesse om mee te helpen met de
Buurtbios? Mail Chaja Thoenes op
chajathoenes@gmail.com.

meegebrachte kannen thee, flessen
wijn en bijbehorende hapjes werd het
al snel gezellig.
De Buurtbios gaat nu zijn tweede seizoen
in. Werden er vorig jaar nog twee voorstellingen op en rondom Rotsoord georganiseerd, dit jaar hebben de vier buurtbewoners die de bioscoop bestieren maar liefst
zeven films gepland. Met titels als de James
Bond-film Skyfall, Beasts of the Southern
Wild en Broken wil de Buurtbios vooral
een breed publiek aanspreken. Vrijwilliger
Chaja Thoenes: ‘We willen dat de bioscoop

Vlnr Ria Buts, Chaja Thoenes (voorgrond), Marijke Reuvers (zittend in bus) en Jan-Willem Campmans.
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Bezige bij Marlies Bosch netwerkt en
inspireert er bij Vooruit op los
Bij Marlies Bosch (32), 9 jaar welzijnswerker (‘sociaal makelaar’) bij
Portes, sinds 2008 in wijk Zuid, hoef
je de woorden niet uit de mond te
trekken. Ze is een gezellige spraakwaterval en netwerken is haar vak.
‘Ik loop met wel 1000 petten rond’, zegt ze.
Als de interviewer dat met een vraagteken
herhaalt, wil ze het weer relativeren alsof
dat al te ambitieus klonk en 100 petten ook
heel wat is. Spinnetje in het web dan?. ‘Ja,
ik kom iedereen overal tegen, ze weten mij
te vinden. Op straat gaat het gewoon door;
dan zie ik iemand en raak aan de praat, enzovoort. Samen kom je er wel uit’
De reporter bezocht bezige bij Bosch, om
een ander insect te noemen, met enige
somberheid over de kreet ‘vernieuwend
welzijn’. Die zoemt nu al een paar jaar
rond in Utrecht en per 1 augustus gaan allerlei organisaties op de schop. En Portes
heet straks ‘Vooruit’. So what? Schraalhans
keukenmeester? Minder geld = personeel
ontslaan & buurhuizen sluiten? Dat klopt
ten dele.

Marlies Bosch.

‘Maar in wijk Zuid mochten er relatief veel
mensen blijven en we krijgen er nieuwe
gezichten bij’. Dat komt omdat Vooruit
ook een deel van Oost (o.a. Sterrenwijk
en Oudwijk) gaat bedienen. ‘We zijn straks
met 16 betaalde krachten, waarmee we, om
iets te noemen, onder andere vier speeltuinen beheren’.
ZaZa-Lou
Marlies Bosch wil wel bewust buurtbewoners inspireren tot sociaal vrijwilligerswerk: ‘Je gaat dat doen bij iets dat je leuk

vindt, bijvoorbeeld de Speelotheek. Dan
krijg je er ook veel voor terug’. Ze kan
het weten: niet alleen vond ze destijds na
haar studie een baan in Zuilen bij een instantie waar ze vrijwilliger was. Ze gaat op
haar vrije vrijdag ook aan de slag bij een
hospice voor ernstig zieke kinderen. Bovendien heeft Marlies de webshop www.
zaza-lou.nl opgericht, waarbij weer 19
vrijwilligers werken en waarvan àlle baten
ten goede komen aan Kinderhospice De
Glind bij Barneveld (HvD).

Trainen voor Utregse Meidenloop
Elke woensdagochtend van 9.30 – 10.30 uur trainde José van Dam een hardloopgroep voor de Utregse Meidenloop vanaf Buurthuis Ravelijn. De Utregse Meidenloop is een hardloopwedstrijd in Utrecht en werd dit jaar voor de
vierde keer georganiseerd op zondag 30 juni. Duizenden vrouwen en meiden startten nabij het Park Lepelenburg en het parcours ging dwars door de
Utrechtse binnenstad en onder de Dom door.
Trainingen
José: ‘De hardloopgroep was heel enthousiast en sommige deelnemers hadden weinig tot geen hardloopervaringen. De lessen waren geschikt voor allerlei niveaus
en zeker ook voor beginners. De training
bestond uit afwisselend wandelen, hardlopen en oefeningen met als doel op zondag 30 juni 3,5 km te lopen bij de Utregse
Meidenloop. Voor een paar loopsters was
dit een hele uitdaging! Aangezien de trainingen via Portes liepen, waren de kosten
voor deelname laag.’
Deelneemsters
Ayse Arikan (38 jaar): ‘Ik had vorig jaar
meegedaan aan de hardlooptrainingen en
toen ook de Utregse Meidenloop gelopen. Een hele ervaring. Samen met mijn
dochter, die ver voor mij liep, haalde ik

de eindstreep. Wat was ik trots. Ik had me
voorgenomen om te blijven trainen, maar
zo alleen was toch niets voor mij. Gelukkig
begonnen toen de trainingen weer. Ook
dit jaar loop ik de Utregse Meidenloop met
mijn dochter. Maar of ik haar dit jaar kan
bijhouden?’

Ayse Arikan (l.) en Myriam Côme (r.)
tijdens de hardlooptraining.

Tamimount El Banihiati (57 jaar): ‘Ik deed
dit jaar voor het eerst met de trainingen
mee, aangemoedigd door Ayse. In het
begin vond ik het erg zwaar. Na de eerste
training had ik heel veel spierpijn. Gelukkig ging het daarna beter. Ik vind het heel
spannend of ik de 3,5 km ga halen.’
Helaas weten we niet hoe de loop is gegaan bij Ayse, Tamimount en de anderen.
Tijdens de Utregse Meidenloop lag Aanzet
al bij de drukker. (EB)
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Hardlooptrainster José van Dam.

Festival van de Verbinding
In het weekend van 21-22-23 juni vond het Festival van de Verbinding plaats.
Onder het motto ‘Samen Maken, Samen Kijken, Samen Doen, Samen Eten’
waren op verschillende plekken in Tolsteeg, Hoograven en Rotsoord allerlei activiteiten te beleven. Wethouder Lintmeijer opende een brug over de
Vaartse Rijn, op het voormalige motorclubterrein was een versmarkt, bij
kinderboerderij Nieuw Rotsoord kon samen muziek gemaakt en gekampeerd
worden en de watertoren kreeg ‘s nachts een heel ander gezicht. Een fotocollage van een zinderend weekend.

Light up kleurt watertoren.

Post van/voor Hoograven/Rivierenwijk.

Versmarkt Rotsoord.

Trommel-clinic bij Nieuw Rotsoord.

Wethouder Lintmeijer opent Rotsoordbrug 1.0.

Rotsoordbrug 1.0.

Muzikale botenparade.

Muzikale botenparade op weg naar Lucasbolwerk.
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AGENDA
14 – 19 juli
European Youth Olympic Festival
(EYOF)

TOEN EN NU

De melkhandel van Uppelschoten
Anton Uppelschoten haalt herinneringen op aan zijn vader, een geboren
Hoogravenaar en jarenlang de drijvende kracht achter de melkhandel aan de
Jan van Arkelstraat.

19 juli
Buurtbios (Nieuw Rotsoord):
verrassingsfilm
2 augustus
Buurtbios (Nieuw Rotsoord):
Beasts of the Southern Wild
16 augustus
Buurtbios (Nieuw Rotsoord):
Skyfall

Antoon Uppelschoten en zijn vrouw in de winkel.

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

Volleybalclubje zoekt
enthousiaste volleyballers
In Hoograven spelen al meer dan 13 jaar
wijkbewoners en medewerkers van welzijnsorganisaties op woensdagavond een
fanatiek, maar gezellig avondje volleybal.
Ze gaan verhuizen naar een nieuwe en grotere gymzaal en zijn daardoor in staat meer
wijkbewoners mee te laten spelen. Kenmerken: vanaf 18 jaar, fanatiek, van redelijk tot goed niveau, humor, elkaar motiveren/aanwijzingen geven, woensdagen van
18.00-20.00 uur. Kom een keer meespelen
om de sfeer te proeven! Bel /mail voor
meer informatie Lideke van Oosterum: 0613257262 of lvanoosterum@hotmail.com

Antoon Uppelschoten met zijn handkar en daaronder de trekhond Bruno.

“Ik ben geboren op 6 februari 1944 in de
Jan van Arkelstraat, op nummer 17, in het
gedeelte tegen de Aquamarijnlaan aan, die
toen nog Hoogravensedijk heette. Mijn
vader Antoon is in 1907 geboren in een
gezin van 6 kinderen aan de Liesbosweg.
Na het overlijden van mijn opa in 1920
heeft mijn vader met één van zijn broers
noodgedwongen de melkhandel voortgezet op de Hoogravenseweg. In die tijd had

Marcuscantorij heeft plaats voor tenoren
Door het vertrek van twee tenoren is
er plaats voor twee nieuwe zangers. De
Marcuscantorij zingt ongeveer 15 keer
per jaar mee in de eredienst en repeteert
op donderdag van 19.30-21.00 uur in
de Marcuskerk aan de Wijnesteinlaan 2.
Voor het repertoire wordt geput uit de
schat van kerkmuziek van alle eeuwen.

De Marcuscantorij is te beluisteren via
http://www.kareldemoet.nl/marcuscantorij.html
Meer informatie is te verkrijgen bij
de cantor, Karel Demoet
(email: demoet.schuur@hetnet.nl;
telefoon 06-49391998).
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je geen uitkeringen en dus werd mijn oma
met haar zes kinderen uit huis gezet, omdat de hoofdhuurder was overleden. Zo
was de huurwet toen.
Mijn vader liep tweemaal per dag naar
Houten met zijn handkar en zijn trekhond
Bruno om melk in te kopen bij de boeren
daar. Dat moest twee keer per dag omdat
er nog geen koelkasten waren uitgevonden.
Het huis op de Hoogravenseweg werd in
1932 gesloopt om de Broeder Alarmstraat
door te trekken naar de Julianaweg. Gelukkig kon hij de melkhandel voortzetten
aan de Jan van Arkelstraat. Hij kon daar
zelfs een echte winkel inrichten. In 1985
hebben we deze winkel gesloten omdat de
concurrentie te groot werd. Inmiddels had
mijn vader er wel zestig jaar werk op zitten
omdat hij direct uit de lagere schoolbanken in de melkhandel was gerold.” (Anton
Uppelschoten/HKTH).

