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Nieuwe banken voor en door buurtgenoten
Binnenkort kunnen wijkbewoners in
Hoograven met elkaar een praatje maken op zogenoemde Social Sofa’s. En
ook nu ze nog in de maak zijn, zorgen
de banken voor ontmoetingen.

Kunstenaar Carin van Dongen beplakt samen met andere bewoners van Hoograven
twee betonnen banken met glasmozaïek. Ze
komen te staan in de parkstrook die wordt
aangelegd ten oosten van De Gravin, aan de
Wijnesteinlaan. Het project kreeg subsidie
uit het Leefbaarheidsbudget.

Romeinen
Kinderen uit groep 7 en 8 van de Brede
School ontwierpen de banken samen met
Carin. De kinderen maakten tekeningen over
het thema ‘de Romeinen’, als verwijzing naar
de oude Romeinse grenslijn Limes die door
Hoograven loopt. Ook tekenden de kinderen wat nu belangrijk voor hen is. Carin: ‘Na
de herfstvakantie komen ze helpen met mozaïeken.’ Het is niet Carins eerste kunstproject in Hoograven. ‘Eerder maakte ik samen
met buurtbewoners banken voor in het Hamersplantsoen.’
Opgeven
Het mozaïeken vindt plaats in het bijgebouw
van het Marcuscentrum. De werktijden zijn
te vinden op http://url.ie/jec0 Opgave voor
deelname kan via e-mailadres socialsofahoograven@yahoo.nl of telefoonnummer
06-14 65 19 57. (LE)

Carin van Dongen ziet er op toe dat het
ontwerp goed gevolgd wordt.

Initiatiefnemer predikant Hans Koops
van de Marcuskerk kijkt toe.
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‘Omdat het leven leukerder kan zijn’
Wie heeft ze niet gezien, de bijzondere woorden die sinds half juli op drie
hekken van Rotsoord prijken? De maker van dit weefwerk is ontwerper /
communicatieadviseur Afke Huitema, en zij woont er vlakbij, in Tolsteeg.
Afke maakte het hek in opdracht van
Rotslab, een organisatie die kunstenaars,
ontwerpers, ondernemers, organisaties en
onderwijs bij elkaar brengt in de zoektocht
naar (sociale) ontwikkeling in de stad. De
hekhack is het creatieve resultaat van onderzoek naar wat er allemaal gebeurt in
de wijk en wat de bewoners in beweging
brengt en verbindt.
Hekken
Afke: ‘Ik zag altijd veel hekken op Rotsoord, maar wat daarachter gebeurde? Wat
verstopt is, wekt mijn interesse. Ik vroeg
me af of anderen dat ook hadden. Natuurlijk zou je gewoon een foto kunnen maken
van wat er achter een hek gebeurt en die
ophangen, maar ik houd ervan om suspense
te creëren. En ik houd van woordgrapjes.
Als anderen dat leuk vinden, is het goed.
Als ze het niet leuk vinden, ook goed!’
Afkes aanvankelijke plan was het werk als
in een echte hack in een nacht te realiseren,
maar even rekenen maakte duidelijk dat
dát niet haalbaar was. Uiteindelijk heeft ze
een flink aantal uren voorwerk gedaan en
50 manuren geweven. ‘Tijdens het weven
kreeg ik veel reacties. De gebruikers van
de kinderboerderij en de volkstuinen en
andere buurtbewoners leverden ongezouten commentaar, brachten producten uit
de volkstuinen of bedankten me ‘voor de
kunst op het hek’.’ Ook Twitter, waarop

Afke berichtte over de vorderingen, leverde reacties uit de wijk op.
Oplossingen
In al haar bezigheden wordt Afke gedreven door continue verbazing en een
kritische houding. Ze is pragmatisch en
oplossingsgericht. Ze wordt er blij van
als ze een oplossing kan aandragen voor
iets dat als vervelend of onhandig wordt
ervaren. ‘Het leven kan altijd leukerder, in
lol en in gemak. Met een combinatie van
oude ambachten en moderne middelen
en technieken is er veel mogelijk.’ Hoe
lang de woorden nog te zien zullen zijn,
wordt overlegd met de eigenaren van de
hekken. Afke: ‘En zolang het plastic mooi
blijft natuurlijk’. Voor meer informatie zie
www.afkehuitema.nl (WtV)

Afke weefde volks(vermaak)tuin, (ge)wasstraat
en kinder(ver)b(r)oerderij.

TED KIEKT

Wonen in een schoolgebouw.
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Ilja en Jenna wonen sinds een poosje op
een bijzondere plek. De tijdelijke Brede
School aan de Pagelaan (daarvoor ROC)
wordt sinds de opening van de nieuwe
school bewoond door een handjevol tijdelijke bewoners om het pand te beschermen
tegen de risico’s van leegstand, bijvoorbeeld krakers. Ilja en Jenna bewonen de
rechtervleugel van het voormalig schoolgebouw. De bewoners zijn veelal jonge
mensen voor wie op de reguliere woningmarkt geen passende, betaalbare oplossing
vindbaar is. Ilja is werkzaam als hulpverlener en Jenna als leerkracht in het basisonderwijs. De overbuurvrouw is beroepsstylist die daarnaast fotografeert. Een nadeel
voor de bewoners is dat ze geen lange opzegtermijn hebben. Jenna heeft dit al vijf
keer ervaren, maar hierdoor is ze erg bedreven in verhuizen. (TvA)

Hoograven Duurzaam! gaat door

Sinds het voorjaar van 2012 spant Hoograven Duurzaam! zich in om duurzaamheid in de wijk te bevorderen. Er zijn inmiddels 4 informatieavonden
over zonnepanelen, sedumdaken en woningisolatie geweest. In totaal kwamen daar ruim 350 mensen op af, en een kwart wilde naderhand verder geïnformeerd worden. Duurzaamheid leeft in Hoograven.
Berton Thijssen, betrokken bij de groep
en eigenaar van 22 zonnepanelen op zijn
dak aan de Julianaweg én een elektrische
auto die daarvan op zonne-energie rijdt:
‘Er is ongelooflijk veel dakoppervlak in
Hoograven dat nergens anders voor gebruikt wordt en uitstekend geschikt is
voor zonnepanelen. En er is relatief weinig hoogbouw in onze wijk die letterlijk en
figuurlijk een schaduw over (de opbrengst
van) die panelen kan werpen.’ Niet zonder
trots: ‘Bij mij thuis draait de analoge elektriciteitsmeter overdag meestal achteruit!’
Op zoek naar informatie
Toch heeft Hoograven Duurzaam! gemerkt dat mensen soms nog aarzelen om
daadwerkelijk zonnepanelen te laten plaatsen. Initiatiefnemer Ad de Regt somt de
vragen die hij hoort op: ‘Welke investering
in energiebesparing is voor mij rendabel?
Waar kan ik de beste panelen kopen voor
een goede prijs? Is mijn dak wel geschikt
voor zonnepanelen? Moet ik nog aan gemeentelijke regels voldoen?’
Hoograven Duurzaam! organiseert daarom op maandag 25 november opnieuw

een informatieavond over zonnepanelen
met diverse deskundigen. De avond vindt
plaats in basisschool De Blauwe Aventurijn aan de Ridderlaan van 20.00 tot 21.30
u. Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. (WtV)

Duurzame energiebron.

Steeds meer te zien en te koop
op Nieuw Rotsoord
Het theehuis van kinderboerderij Nieuw Rotsoord breidt zich steeds verder
uit. Vanaf heden kun je ook elke dag genieten van een high tea.
Deze vorm van genieten van thee is vooral in Engeland populair, maar nu ook in
Hoograven. Naast een heerlijke thee, proef
je vier zoete en vier hartige hapjes die in
overleg worden samengesteld. Reserveren
is gewenst via beheerder@nieuwrotsoord.
nl of 030 -2541662.
Lunch
Wie meer trek heeft kan ook alvast komen
lunchen. Er zijn speciale belegde broodjes, tosti’s en er is vegetarische soep met
groenten van het seizoen. Verder is er een
ruim aanbod van thee en koffie, al dan niet
met een speciale koek of appeltaart. Alle
producten zijn zelf gemaakt en biologisch,
en komen zoveel mogelijk uit eigen tuin.
Niet iedereen weet dat er in het theehuis
ook de mogelijk is om eigen producten te
kopen, zoals vele soorten honing, siropen,

jams, sappen en losse thee. Populair is de
appel-munt-dressing voor taarten en toetjes.
Als je er dan toch bent, bewonder dan de
nieuwste aanwinst: de geit Flora. Zij is op
30 april geboren in Houten en is sinds eind
augustus vaste bewoonster van Rotsoord.
Met een beetje geluk zie je dat ze kan free
runnen. Ze neemt dan een aanloop, stoot
vier poten tegen de muur, maakt een bocht
en rent weer weg. Een minder spectaculaire, maar wel lieve aanwinst, is de “huispoes”. Zoals elke poes is ze eigenwijs, en is
de aaibaarheidsfactor afhankelijk van haar
humeur!
De openingstijden zijn van 11.00 -17.00
uur en in het weekend van 13.00 – 17.00
uur. (HdR)
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HE BUUR
Buurman
De buurman van twee huizen verderop
gaat verhuizen. Ik mag hem graag. Met
zijn brede poten en zijn grote kop zit
hij vaak bovenop de poort als ik naar
mijn werk fiets. Slim is hij niet. Het is
een beetje een dommekracht. Dat was
hij al toen zijn moeder nog bij hem inwoonde. Wij hadden altijd het idee dat
zij hem op andere buurtbewoners afstuurde, als haar eigen knokploeg. Nu
moeder op leeftijd is woont ze ergens
anders, en sindsdien is de buurman
ook niet meer zo’n vechtjas. Meer een
goedmoedige lobbes die graag aandacht krijgt.
Toen onze huizen net klaar waren hadden we de buurman de naam Ernie
gegeven. Hij deelt namelijk de vorm
van zijn hoofd een beetje met de
oranje Sesamstraat-figuur. Zijn moeder had geen opvallende kenmerken,
anders dan haar relatief geringe omvang – ze past ongeveer twee keer in
haar zoon. Daarom noemden we haar
maar ‘die kleine witte’. Samen paradeerden ze regelmatig provocerend
door onze tuin, die toen nog niet met
schuttingen was omheind. Het zorgde
bij ons thuis voor de nodige nervositeit en heftige raamgevechten. Een tijd
waarin we vreesden dat het nooit meer
goed zou komen. Later zijn we vaak
bij hem thuis geweest als hij weer eens
een weekje alleen was gelaten door zijn
huisgenoten.
Nu is het ruim zeven jaar later, en de
buren gaan verhuizen naar Neerlandia.
We gaan onze buurman Mido missen, en natuurlijk zijn huisgenoten,
die nooit te beroerd waren om ook op
ónze kat te passen als we op vakantie
gingen.
Martijn van Es

Geit Flora.

Tivoli blijft op Rotsoord
Wie geregeld in de binnenstad van Utrecht komt ziet het nieuwe muziekpaleis met de dag meer groeien en aangekleed raken. Dit muziekpaleis zal
op 21 juni 2014 zijn deuren openen. Helaas voor de liefhebbers betekent dit
dat Tivoli op de Oudegracht na 30 jaar zijn deuren zal sluiten en met Muziekcentrum Vredenburg verder gaat onder de nieuwe naam TivoliVredenburg.
Gelukkig gaat dit niet op voor Tivoli De
Helling. Deze locatie blijft in de toekomst
open onder dezelfde naam en zal dienen
als locatie voor kleinere, (nog) minder bekende en avant-gardistische muziek. Ook
zal de locatie betrokken blijven bij evenementen als het gothic festival “Summer Darkness”. Er is geen sprake van een
verruiming van de openingstijden of het
creëren van een café-functie, die is voorbehouden aan het naastgelegen Klein Berlijn.
De openingstijden blijven beperkt tot de

momenten waarop er een evenement geprogrammeerd is.
De Trip
Bij De Helling verandert dus niet veel,
maar om De Helling heen staan de ontwikkelingen niet stil. Door de aanleg van
De Trip heeft Tivoli De Helling meer directe buren gekregen, waardoor Helling
en Rotsoord aan het uitgroeien zijn tot een
echt uitgaansgebied. Wachtende Hellingbezoekers zullen waarschijnlijk dankbaar

NIEUWE AANWAS
In september werd de zuidkant van
Hart van Hoograven opgeleverd. De
twee gebouwen aan de Wijnesteinlaan,
de Hooft Graaflandstraat en ’t Goylaan
zijn ‘De Gravin’ gedoopt.
Guido Castagna huurt sinds kort een van
de appartementen in De Gravin. Hij beheert de uitgebreide bewonerswebsite
www.degravinutrecht.nl. Guido: ‘De afgelopen jaren viel me steeds weer op hoe
weinig contact ik had met mijn buren. Iedereen leidt zijn eigen leven. Prima, maar
ik vond het ook zonde. Daarom heb ik een
website gemaakt voor de bewoners van
De Gravin. Zodat we elkaar leren kennen,
maar ook om ervaringen te delen en iets
voor elkaar te kunnen betekenen.’

Tivoli blijft in de schaduw van de watertoren.

gebruik gaan maken van het nieuwe openbare plein aan het water.
Als straks de Ooster- en Westerkade weer
open zijn voor fietsers en voetgangers zal
ook de aansluiting met het Ledig Erf en
de zuidelijke binnenstad verbeteren, zodat
een avondje uit om de hoek nog leuker zal
worden. (BS)

		

Minder anonieme sfeer
Guido merkt dat de site tot meer onderling
contact leidt. ‘Verschillende bewoners laten regelmatig reacties achter op de site en
je spreekt zo makkelijker af met een andere bewoner met een gedeelde interesse, zoals in mijn geval koken of mountainbiken.
Ik ben al een keer bij iemand gaan eten en
een fietsafspraak met andere mountainbikers volgt denk ik ook spoedig. Ik merk
dat de website drempelverlagend werkt
om elkaar aan te spreken. Mensen hebben
elkaar vaak online al eens gezien, want veel
bewoners hebben een foto bij hun profiel.
Daardoor is de sfeer in het complex veel
minder anoniem.’

De Gravin

Klachten
De site werkt ook als platform voor het
uitwisselen van klachten. De gebouwen
worden verwarmd en gekoeld door middel van warmte-koudeopslag, maar sinds
de oplevering zijn er problemen met de
watertemperatuur, de waterdruk en het
geluid van het systeem. De bewoners hebben besloten samen een klachtenbrief te
sturen aan de leverancier, in de hoop dat
de problemen worden opgelost.
Diverse wijk
De wijk Hoograven bevalt Guido goed. ‘Ik
heb in mijn studententijd jarenlang in de
Ruijgenhoeklaan gewoond en daarna nog
een jaartje aan het Oud-Wulvenplantsoen.
Ik vind het een fijne, diverse wijk.’ (LE)
Wie, wat, waar in De Gravin
Kortgeleden werden de twee gebouwen
van De Gravin opgeleverd. De complexen aan de ‘t Goylaan vormen samen
de zuidkant van het Hart van Hoograven. Ze zijn het nieuwe onderkomen van
een aantal maatschappelijke organisaties:
het Centrum voor Jeugd en Gezin (inclusief het consultatiebureau) en Wijkbureau Zuid op nummer 75 en Vooruit
Utrecht en U Centraal op nummer 77.
Daar zitten nu verschillende buurthuizen die zijn samengegaan onder één dak.
Bovendien voorziet De Gravin in 93 sociale huurappartementen.

De achterzijde van De Gravin en bewoner Guido Castagna.

4

Briljante ideeën
Het project Briljante Ideeën, in 2008 gestart om de wijk Hoograven te verbeteren,
gaat eind 2013 officieel stoppen. In die vijf jaar hebben wijkbewoners tientallen ideeën aangedragen, die in samenwerking met Wijkbureau Zuid en externe partners zijn gerealiseerd. De lijst met geslaagde initiatieven is lang, tot de
successen behoren o.a. de Rollatorroute, de Buurtbios, Fiets je Fit, kookboek
Smakelijk Hoograven, de mobiele keuken, het bruggetje over de Linschotensingel,
de historische route en – de laatste loot aan de stam - muziektent De Klanksteen
op het Tolsteegplantsoen. Op deze pagina een fotocollage van deze succesvolle
bewonersinitiatieven, met daarbij de wens dat hoewel het project formeel stopt,
de dynamiek en het enthousiasme waarmee genoemde projecten tot stand zijn
gekomen, de komende jaren in Tolsteeg/Hoograven gehandhaafd blijven. Kijk
hiervoor ook op http://www.aanzetnet.nl/over-de-wijk/briljante-ideeen.

De eerste uitvoering van de Buurtbios.

Wout van Wout’s Bloemenshop toont kookboek Smakelijk Hoograven.

Mobiele keuken in actie.

aanzetnet.nl/over-de-wijk/briljante-ideeen

Fiets je fit.

Freerk Veldkamp: trekker van het project Briljante Ideeën.
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Muziektent De Klanksteen op Tolsteegplantsoen.

Fietsles bij ‘t Bokkie
KORTE
Al eerder berichtte Aanzet over fietslessen voor allochtone vrouwen vanuit
BERICHTEN buurthuis ’t Bokkie in de Bokkenbuurt. In het kader van “Heel Hoograven
Elke week is op aanzetnet.nl het laatste nieuws uit Hoograven, Tolsteeg en
Bokkenbuurt te lezen. Hieronder een
greep uit het nieuws van de afgelopen
weken.
Sanering Liesboschpark begonnen
Op 30 september is de gemeente begonnen met sanering van het Liesboschpark in Hoograven-Zuid. Bij
het voorbereiden van de herinrichting
kwam de gemeente er achter dat het
terrein van de oude steenfabriek is vervuild met asbest. Dat wordt nu afgegraven, en er komt een nieuwe grondlaag
overheen. Ook vindt er archeologisch
onderzoek plaats. Het werk moet eind
november zijn afgerond.
Hoogbouw Rijnhuizenlaan
van de baan
Woningcorporatie Portaal trekt zich
definitief terug uit de nieuwbouwplannen van het gezondheidscentrum aan
de Rijnhuizenlaan. Directeur Trudy
van den Berg van het Gezondheidscentrum is niet rouwig om het definitief
afhaken van Portaal. “Wij kunnen nu
na tien jaar praten hopelijk zelf nieuwe
plannen maken voor een goed eerstelijns gezondheidscentrum. We hebben
goede hoop dat we er snel uit komen
met de gemeente.” Omwonenden die
in actie kwamen tegen de hoogte van
de geplande nieuwbouw zijn tevreden,
maar blijven kritisch over de locatie en
zijn bang voor verkeersoverlast.
‘Tweetup’ voor Hoogravense
twitteraars druk bezocht
Op vrijdag 27 september organiseerde Wijkkrant Aanzet een zogeheten
‘Tweetup’ voor iedereen uit de wijk die
actief is op Twitter. Bijna dertig twitteraars uit Hoograven en Tolsteeg kwamen naar deze bijeenkomst, dit keer in
Café Tropical aan de Verlengde Hoogravenseweg. Student Jaap Smit van de
School voor Journalistiek schreef een
verslag voor aanzetnet.nl.

fietst” en vanwege de grote vraag naar fietslessen werd het al bestaande aantal lessen van Portes (nu: Vooruit) twee jaar geleden flink uitgebreid. De Fietsersbond leverde hiervoor een aantal nieuwe vrijwillige fietsdocenten aan.
Een impressie van een zaterdag eind september.
Kleine groepen
Op zaterdagochtend krijgen momenteel
zes vrouwen les. Het maximum aantal
deelnemers per groep is negen. Er zijn
vier vrijwilligers. Een daarvan is Pat van
Leeuwen: ‘We maken de groepen niet al
te groot, omdat de niveaus erg kunnen
verschillen. Zo kan een vrijwilliger met de
gevorderde cursisten over drukke wegen
gaan fietsen, een andere vrijwilliger oefenen rondom het buurthuis en een derde
met de beginners achterblijven in de zaal
in het buurthuis.’
Goed resultaat
Deze ochtend wordt er op een rustige weg

Fietsles in de Bokkenbuurt.

in de buurt geloopfietst op een fiets zonder trappers, gewoon gefietst, geslalomd
om pionnen, en geremd met terugtraprem
en met handrem. Bij slecht weer krijgen de
cursisten op een praktische manier theorieles in het buurthuis. Vrijwilliger Marja
Bakker: ‘Al heel wat vrouwen hebben de
lessen bij ons afgerond en hebben een certificaat gekregen. Dat krijg je niet zomaar.
Je moet dan echt goed kunnen fietsen in
het verkeer en de verkeersregels kennen.’
Zelfstandigheid
Nog steeds zijn de fietslessen populair.
Een van de deelnemers: ‘Ik zit op fietsles
omdat ik wil sporten. En ik wil zelfstandig boodschappen kunnen doen, en naar
de dokter en het ziekenhuis gaan. Straks
kan ik ook met mijn kinderen fietsen.’ Ze
is best tevreden over de vorderingen die
ze maakt en haar motivatie is groot. Want
hoewel ze net voor de zomervakantie tijdens de les met de fiets gevallen is - en daar
behoorlijk van geschrokken -, gaat ze toch
door.
Opgave voor de fietslessen op woensdag
en zaterdag kan bij mevrouw Jos Bierens, josbierens@vooruitutrecht.nl/ 06
20614548. Er is wel een wachtlijst. (WtV)

Moeder
‘n Vrouw is teder en teer
Ze draagt niet alleen ‘t kind maar veel meer
Haar hart is groot, er kan heel veel in
Door verdriet doet dit vaak zeer
‘n Vrouw is ‘n moeder
Ze baarde niet alleen jou maar ook jouw broeder
Als die ene vrouw er niet was
Die de boeken voor je las
Je bent haar kind
Wat je ook van haar vindt
Die ene vrouw brengt jou in haar eentje groot
Ze vecht voor jou en haar rechten en voor ‘n stukje brood
En probeert je ‘n beter leven te geven
Die ene vrouw is je ma
Ze schrijft gedichten, kijk maar in de la
Aziza Louliki
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Veel nieuwe bewoners Prozeeterrein uit de buurt
De nieuwbouw op het Prozeeterrein in Hoograven is erg in trek bij
bewoners uit deze én omliggende
wijken. Maar liefst 70 procent van de
verkochte huizen gaat naar mensen
uit Hoograven, Tolsteeg en Rivierenwijk.
Nieuwbouwproject Neerlandia
Het nieuwbouwproject Neerlandia, aan
het einde van de Verlengde Hoogravenseweg, is in volle gang. Dit is het terrein waar
aan het begin van de vorige eeuw de N.V.
Draadnagelfabriek Neerlandia zat. In de
monumentale fabriekshal maakte deze
fabriek prikkeldraad, gaas en spijkers. Nu
komt op dit terrein een nieuwe wijk. Bij de
nieuwbouw blijven delen van de oude, monumentale fabriekshal en de schoorsteen
staan. Er komen eengezinswoningen, appartementen, zorggerelateerd groepswonen en horeca.
Eerste buurtborrel
Mascha van Konijnenburg woont al negen
jaar op de Verlengde Hoogravenseweg en
kocht met haar gezin een plantsoenwoning aan het Mr. J.J.M. Hamersplantsoen.
Mascha: „Twee jaar geleden wilden wij
graag een ruimere woning, het liefst in
de wijk. Toen we hoorden van het nieuwbouwproject Neerlandia, met precies de

Mascha bekijkt de vorderingen van de nieuwbouw.

woning die wij zochten, hebben we ons
meteen ingeschreven. De eerste buurtborrel met onze toekomstige buren is al geweest. Onlangs hebben we voor het eerst
even in ons nieuwe huis mogen rondlopen. Vanaf de eerste verdieping is het heel
groen. Echt gaaf om te zien. De zolder
wordt verder enorm hoog en de kamers
op de eerst verdieping zijn groter dan gedacht.”
Een andere Hoogravenaar die in het project gaat wonen is Christa van Noordennen. Zij woont nu nog met haar gezin op
de Huis te Vlietlaan. Christa: „Wij wonen al twaalf jaar met heel veel plezier in
Hoograven. Wij wilden graag een grotere
woning en toen wij over dit nieuwbouwproject hoorden, waren we meteen enthousiast. Wij willen heel graag in de wijk
blijven: de wijk is multicultureel, iedereen
gaat leuk met elkaar om en het is dichtbij
het centrum.” (EB)

De familie Van Konijnenburg voor hun
nieuwe woning.

Aanzet op Facebook

Leve de nieuwe
Klanksteen!

Vijf keer per jaar ontvangt u Wijkkrant Aanzet in uw brievenbus, maar wist u dat er heel
veel meer manieren zijn om op de hoogte te blijven van het laatste wijknieuws? Naast
de website aanzetnet.nl en ons twitteraccount @wijkkrantaanzet is Wijkkrant Aanzet
sinds deze zomer ook op Facebook te vinden. Op de Facebookpagina van Aanzet deelt
de redactie de nieuwste berichten, foto’s en oproepen uit Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt. U kunt natuurlijk ook reageren op de berichten en uw eigen nieuws inzenden.
U vindt Wijkkrant Aanzet via facebook.com/WijkkrantAanzet

Op 14 september werd tijdens Happening Hoograven muziektent ‘De
Klanksteen’ officieel geopend door
wijkwethouder Frits Lintmeijer, samen met initiatiefneemster Coby van
Ouwerkerk en presentator De Oranje
Man. De muziektent op het Tolsteegplantsoen werd meteen in gebruik genomen. (MvE)
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AGENDA

TOEN EN NU

Toen en nu: Arie Twigt vertelt

1 & 2 november
Speelgoedbeurs
Buurtcentrum Hart van
Hoograven
2 november
Kindertheater: Joris Lehr speelt
‘Schaduwen over Innsmouth’
Bibliotheek Hoograven
9 november
Lezing HKTH: Jutfaseweg tijdens
de jaren van W.G.van de Hulst
als meester
Bibliotheek Hoograven
11 november
Sint Maarten
16 & 17 november
Eigen Huis en Interieur
Kerstmarkt
Toonkamer (Rotsoord)
23 november
14.00 uur
Intocht Sint Nicolaas
Oranjebrug
Meer info op
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit?
redactieaanzet@yahoo.com

Kantoorboekhandel-bibliotheek Jan de Kruijf aan de Julianaweg in 1947.

“Als mijn broer Huib last had van zijn
astma en het bed moest houden, las hij
tussen zijn aanvallen door veel boeken.
Soms kreeg ik opdracht om die te ruilen
bij de huurbibliotheek van Jan de Kruijf
aan de Julianaweg. Met zijn boeken onder
de arm vertrok ik. De bibliotheek was in
een gewoon rijtjeshuis gevestigd. In de
voorkamer was een balie, waarachter zich
op de planken langs de wand de boeken
bevonden. Ook de achterkamer achter de
schuifdeuren stond vol. Alle boeken waren
gekaft in bruin papier met op de rug een
wit etiketje waar een letter en een nummer op stond. Ik legde mijn boeken op de
toonbank en meldde dat Huib Twigt graag
nieuwe boeken kreeg. Hij is ziek, maar u
weet wel wat hij hebben wil, sprak ik verwachtingsvol.’ De man achter de toonbank
pakte een schrift en begon aan de hand van
de ingeleverde boeken te strepen. Toen
hij klaar was zei hij: We zullen eens zien’.
‘Hoeveel boeken moet ik meegeven?’,
vroeg hij daarop. ‘Weet ik niet.’ ‘Hoeveel
geld heb je bij je?’ ‘Een dubbeltje.’ ‘Dat
zijn dan twee boeken’, en hij slofte naar

achteren. Even later kwam hij terug en
raadpleegde het schrift nog eens. ‘Dit boek
is nieuw, dus kan hij het nog niet gelezen
hebben en dit kent hij volgens mij ook nog
niet’. ‘En als hij het al wel kent?’ vroeg ik
ongerust. ‘Dan breng je het direct terug en
krijg je een ander mee, maar dan moet je
wel meteen terugkomen’, antwoordde de
baas. Gerustgesteld keerde ik naar huis.”
Jan de Kruijf begon als broodventer in de
Zeven Steegjes. Van zijn spaargeld startte
hij een kantoorboekhandel/bibliotheek.
Bij Jan de Kruijf leende je niet alleen boeken maar kon je ook kantoorbenodigdheden kopen. Ook voor feestartikelen zoals
vlaggetjes, toeters en lampionnen voor
koninginnedag en bevrijdingsdag was hij
het adres op Hoograven. Vuurwerk was bij
hem zeker anderhalve week voor de jaarwisseling te koop. In de avonduren trad
hij op als “Ome Jan” de conferencier, die
ontelbare feestavonden met moppen aan
elkaar praatte tussen de ene en de andere
artiest.

Utrechtse Tegels met korting!
Peter Sprangers, secretaris van de
Historische Kring Tolsteeg Hoograven (HKTH), presenteerde op 24
september zijn boek ‘Utrechtse Tegels’ over de Utrechtse tegelindustrie.

Schrijver Peter Sprangers (rechts) en Kaspar
Mobach, wiens grootvader tegels maakte.

Al sinds 1616 zijn er in Utrecht tegels gefabriceerd, ‘tientallen miljoenen in de afgelopen vier eeuwen’, zo schat Sprangers. Uit
Utrecht kwamen vooral veel tableaus van
klokken, maar ook Bijbelse en agrarische
taferelen waren in trek. In Utrecht kun je
o.a. in Slot Zuylen echte Utrechtse tegels
bewonderen.
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Speciaal voor lezers van Aanzet biedt de
HKTH het boek aan met 2,45 euro korting: van € 24,95 voor € 22,50. Ook komt
bij het boek een extraatje: bij aanschaf
kan iedereen kiezen tussen het boek Het
Schrale End van Dr. A. van Hulzen (winkelwaarde € 9.95) of de Wandelroute Rotsoord (à € 2,95). Boek en extraatje worden
ook nog gratis thuisbezorgd! Inschrijven
voor de korting kan via info@hkth.nl of
via telefoonnummer 030-2960814. De
actie loopt tot 15 november. Kijk voor
meer informatie ook op www.hkth.nl.
(RvD)

