
Martijn woont al zestien jaar in Hoograven 
en liep al langer rond met het idee om iets 
te doen aan de veiligheid in de wijk. ‘Vlak 
voor de autobranden is hier in de buurt een 
inbraak geweest waarbij ze gewoon de ruit 
uit de voordeur hebben gehaald. Toen ik 
dat hoorde wilde ik daar al iets mee doen, 
en toen er vervolgens overal autobranden 
plaatsvonden viel het allemaal op zijn plek. 
Daders krijgen er misschien wel een kick van, 
maar ze beseffen niet dat mensen hun auto 
gewoon nodig hebben. Het is echt asociaal 
om zo de veiligheid te verstoren. En dan kun 
je wachten tot de gemeente er iets aan doet, 
maar eigenlijk zijn we allemaal onderdeel van 
de gemeente, en kunnen we er allemaal sa-
men wat aan doen.’ 

Aanhoudingen
Of de Whatsapp-groepen al tot concreet 
resultaat hebben geleid kan Martijn niet zeg-
gen. Na 14 aanhoudingen is het inmiddels 
rustiger in de wijk, en ook in de groepen is 
de grootste drukte voorbij. ‘Het is natuurlijk 
een alarmsysteem, geen chatbox. Nu is het 
vooral een kwestie van alert zijn.’

Extra ogen
De aanmeldingen voor de Whatsapp-groe-
pen blijven inmiddels toestromen. Inmiddels 
zijn er 131 leden in vijf  verschillende groe-
pen, die uitkijken naar verdachte situaties in 
de wijk. Onder hen ook de plaatselijke wijk-
agenten. ‘Zij vonden het meteen een goed 
initiatief, en hebben zelfs een speciale tele-
foon gekregen om in deze groepen actief  te 
zijn. Ze laten regelmatig weten wanneer ze 
in Hoograven of  Tolsteeg een aantal extra 
ogen nodig hebben en kijken of  ze ergens op 
moeten reageren. Maar als er écht iets aan de 
hand is, dan bellen we gewoon 112.’ (MvE)

Ondanks het grote aantal groepsleden kunnen de 
groepen van Martijn nog wel versterking gebruiken. 
Zeker in het noordwesten van de wijk (tussen ’t Goy-
laan en Rotsoord), in de Bokkenbuurt en Tolsteeg 
is nog ruimte in de groepen. Aanmelden kan via 
utrecht.alert@tincho.nl 
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Januari 2014, Hoograven en Tolsteeg 
staan in het teken van een raadselach-
tige serie autobranden. Terwijl vele 
buurtbewoners zich vertwijfeld afvra-
gen of  hun auto de volgende dag nog 
wel ongeschonden zal starten, bedenkt 
Hoogravenaar Martijn Traas een ma-
nier om de politie bij de jacht op de 
daders te assisteren. Hij maakt een 
Whatsapp-groep aan waarin Hoogra-
venaren elkaar op de hoogte houden 
van verdachte bewegingen in de wijk. 
Na een oproep via Twitter melden zich 
tientallen mensen, en die houden nog 
steeds een oogje in het zeil. 

Martijn Traas houdt zijn ogen open in Hoograven.
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HOOgraveN 
by NIgHt

Hoograven is overdag een levendige wijk. 
Maar ook ’s avonds is er genoeg te zien. 
Aanzet-fotografe Petra van Kuik maakte 
een serie foto’s van late lichtpuntjes in 
onze wijk. Deze foto is de eerste uit deze 
serie: Cafetaria ’t Goy op de hoek van de 
Verlengde Hoogravenseweg en ’t Goylaan. 
Tot 22.00 uur is hier het licht aan, voor de 
lekkere trek.

Op dezelfde middag dat fysiotherapeute 
Carien Kleibeuker vorige maand in Sotsji 
een bronzen schaatsmedaille won, zei fy-
siotherapeut Jacques Zandstra (57) dat hij 
‘ongelofelijk veel over Hoograven’ weet. 
Dat was geen bluf  en hij kan het aange-
naam vertellen. Jacques is van de drie prak-
tijkhouders degene die mensen aan huis 
behandelt. Hierdoor is hij dagelijks onder-
weg, en heeft hij de wijk zien veranderen, 
buurtwinkels zien verdwijnen en talrijke 
uiteenlopende mensen leren kennen, van 
geboren en getogen Hoogravenaren tot 
import. Daardoor kon hij ook de Histori-
sche Kring Tolsteeg Hoograven tippen om 
met bepaalde oudere authentieke wijkbe-
woners te gaan praten om herinneringen 
op te halen. 

Op straat blijft Zandstra groeten. En dat 
al 30 jaar lang. Want Jacques, die zelf  in 
Hilversum woont, werkte eerder bij ‘Van 
Diepen Fysiotherapie’, vlak om de hoek 
op de Julianaweg.  Daar waren toen ook 
Thea Rentinck en Frank de Steenwinkel 
actief. Dit trio liet in 1994 het oog vallen 
op het voormalige ‘Café Billiard Hoogra-
ven’ en begon daar na een grondige ver-
bouwing de nieuwe praktijk. Thea zou er 
13 jaar werken totdat ze stopte en Raquel 
van der Klei in haar plaats kwam. (HvD)

Meer informatie over de praktijk en het jubileum 
is te vinden op de website: 
http://www.praktijkhoograven.nl

Fysiotherapie Hoograven: 
laagdrempelige praktijk in voormalig café

Van oud cafe...

21 maart wordt op de Verlengde Hoogravenseweg 298 (tegenover Speeltuin ’t 
Raafje) met een drankje en een hapje gevierd dat ‘Centrum voor Fysiothera-
pie en Acupunctuur Hoograven’ twintig jaar in het pand van een voormalige 
kroeg is gevestigd. Deze praktijk wil klassiek en laagdrempelig zijn; voor vra-
gen, een kopje koffie of  één-op-één behandelingen.

... naar moderne praktijk



He bUUr
Dorp

Ik woon op de Julianaweg en in zo’n 
lange straat heb je héél veel ‘buren’. 
In het begin kende ik vooral mensen 
aan ‘mijn’ kant van de straat. ’s Mid-
dags staat in mijn achtertuin namelijk 
geen zon, dus verkas ik samen met veel 
buren naar de voortuin. Zitten wij lek-
ker in de zon terwijl de kinderen op de 
groenstrook op straat spelen. Regel-
matig eindigt een zomerse dag dan in 
een spontane buurtborrel of  bbq.

Nu mijn kinderen in de buurt naar 
school gaan, leer ik in rap tempo steeds 
meer ‘buren’ kennen. Via speelafspra-
ken van de kinderen, schooluitjes en 
sportclubs ontdek ik nieuwe plekken 
in de wijk. Wat zijn er veel speeltuinen 
in de wijk en wat ziet de vernieuwde 
bouwspeeltuin er veelbelovend uit. 
Een welkome aanvulling op onze vaste 
stekken Rotsoord en het Raafje. 

Het leuke is dat je overal je buren weer 
tegenkomt. In de supermarkt, bij de 
sportvereniging, in de speeltuin of  bij 
een tweet-up. De bakker op de Hoog-
ravenseweg kent zelfs alle kinderen in 
de buurt bij naam. Het lijkt hier wel 
een dorp. Dat maakt Hoograven voor 
mij bijzonder. Natuurlijk hebben we 
grote stadsproblemen. Zoals afgelo-
pen jaarwisseling toen er regelmatig 
autobranden waren. Maar als het mis-
gaat, staan er direct buren op om zich 
hard te maken voor de veiligheid in de 
wijk. In een Whatsapp-groep zijn nu 
meer dan 100 waakzame mensen ac-
tief. Mooi om te zien!

Jolanda Jansen

3

Eind 2015, uiterlijk 2016 zal Woonzorg-
centrum Tolsteeg aan de Saffierlaan zijn 
deuren sluiten. De ongeveer 100 bewoners 
zijn in januari op de hoogte gebracht van 
dit besluit van AxionContinu, de zorgaan-
bieder die het huis exploiteert. 

Door de landelijke bezuinigingsmaatrege-
len om de AWBZ betaalbaar te houden, 
mogen steeds minder ouderen komen wo-
nen in zorgcentra als Woonzorgcentrum 
Tolsteeg. AxionContinu moet hierdoor het 

huis op termijn sluiten. Voor de bewoners 
die er rond eind 2015 nog wonen, zal pas-
sende nieuwe woonruimte met bijbeho-
rende zorg geregeld worden. De demen-
terende ouderen die nu in groepsverband 
in het zorgcentrum wonen, verhuizen naar 
nieuwbouw op het voormalige Veemarkt-
terrein. Het personeel zal zo veel mogelijk 
worden herplaatst. De bewoners van de 
aanleunwoningen mogen gewoon blijven. 
(WtV)

Woonzorgcentrum Tolsteeg gaat dicht

Sinds kort is er in Hoograven een heuse 
paaldansschool te vinden. Aan het Sma-
ragdplein 170 opende Samantha Polman 
de deuren van paaldansschool Chalans. 
Paaldanseres Samantha is zelf  al vier jaar 
actief  aan de paal. ‘Iedereen is van harte 
welkom om bij ons een keer te komen kij-
ken of  mee te doen. Paaldansen is voor 
iedereen. Naast paaldansen geef  ik ook les 
in andere dansvormen zoals buikdansen 
en burlesque. Mijn lessen zijn altijd uitda-
gend en gezellig.’

Paaldansschool Chalans geeft les op loca-
tie door het hele land. Initiatiefneemster is 

Natasja Jansen. Zij geeft sinds 2005 paal-
danslessen en stond aan de wieg van paal-
dansen in Nederland. Met de paaldans-
school wil Natasja de lacherige sfeer rond 
paaldansen wegnemen: ‘Paaldansen is echt 
een sport. En je kunt op een vrouwelijke 
manier paaldansen, zonder het sportieve 
aspect uit het oog te verliezen. Dat maakt 
ons concept uniek en ook onze manier 
van lesgeven.’ Vanaf  eind maart zijn er aan 
het Smaragdplein verschillende proefles-
sen. Chalans verzorgt ook workshops en 
demo’s. Voor meer informatie: www.cha-
lans.nl. (TvA)

Paaldansen aan het Smaragdplein

Paaldansen kan nu ook op het Smaragdplein. Een echte sport.
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Vergeten verdomhoekjes vanwege verhuurdersheffing

De onlangs ingevoerde ‘verhuurdershef-
fing’ helpt ook niet mee. Deze door sociale 
woningcorporaties jaarlijks op te hoesten 
regeringsmaatregel moet miljarden opleve-
ren voor de schatkist. Gevolg: corporaties 
zien hun investeringsbudgetten wegsmel-
ten. Bewoners krijgen op hun beurt vanaf  
2014 extra huurverhogingen bovenop de 
inflatiecorrectie. Ook als je in een woning 
in deplorabele staat zit, zoals in de Ou-
degeinlaanbuurt (Portaal) en de Rietveld-
buurt (Bo-Ex).

Geen onderhoud
‘Portaal heeft onlangs toegegeven der-
tig jaar lang geen groot onderhoud in de 
Oudegeinlaanbuurt te hebben verricht’, 
zegt adviseur Bob Ruers van bewonersclub 
‘BehOudegein’. Letselschade-advocaat Ru-
ers (66) was onder meer 15 jaar SP-raadslid 
in Utrecht en werd landelijk bekend als 
specialist voor ruim duizend asbestslacht-
offers en hun nabestaanden. Als lid van de 
Eerste Kamer stemde Ruers in december 
2013 tégen de verhuurdersheffing.

Eerder wilde Portaal nog totale sloop tus-
sen de Nijeveldsingel en Linschotensingel. 
Maar dat plan staat officieel al een jaar in 
de ijskast. Portaal onderhandelt ondertus-
sen wel in het ‘geheim’ met bewoners. Bob 
Ruers: ‘Portaal wisselt steeds met andere 
varianten’. BehOudegein heeft daarom 
zelf  een bouwkundig onderzoek laten 
doen. Het zou mogelijk zijn om de wo-
ningen betaalbaar te renoveren; afhanke-
lijk van hoe uitgebreid voor 15 of  30 jaar 
extra levensduur. Portaal laat weten in het 
voorjaar meer informatie te kunnen geven 
over de planning voor de bewoners van de 
Oudegeinlaan en omgeving.

Rietveldbuurt
De jarenlang aangekondigde renovatie 
van de Rietveldbuurt in Hoograven Zuid 
(waar ooit Anton Geesink woonde) is tot 
nader order van de baan, want het geld is 
op. Ook hier is de verhuurdersheffing de 
schuldige, zegt woningcorporatie Bo-Ex. 
Eigenlijk gek dat een gelijksoortige Bo-
Ex-Rietveldbuurt in Tolsteeg (Robijnhof  
e.o.) tussen 2005 en 2008 wél voor tien-
tallen miljoenen is gerenoveerd. (Inclusief  
terugbrenging van destijds door Gerrit 
Rietveld ontworpen unieke details). Geen 
toeval misschien dat Bob Ruers ook bij 
deze buurt betrokken is geweest. ‘Voor die 
renovatie moesten we wel 10 jaar onder-
handelen’. (HvD)

Hallo Hoograven, wat ben je toch veel opgeknapt en vernieuwbouwd! Helaas 
geldt dat niet voor twee ‘verdomhoekjes’ in Hoograven-Zuid. Debet hieraan 
is jarenlang achterstallig onderhoud en dreiging van sloop. 

De woningen rondom de Oudegeinlaan hebben veel achterstallig onderhoud.

Op De Trip is het ’s middags een gezellige 
drukte. De Kwestie serveert wijnen uit de 
Rhône en Provence met smakelijke hapjes. 
Eigenaar Alex van der Linden geeft intus-
sen advies over de wijnen en whisky’s in 
zijn winkel. Hij geniet van zijn volle winkel 
en is blij dat JAWS zo druk wordt bezocht. 

Bij de buren swingt het de pan uit. De 

zondagmiddag jazzsessie is duidelijk een 
succes en komt vaker terug op de agenda 
van Klein Berlijn. Boven bij Urlaub is het 
iets rustiger, ideaal dus om uitgebreid rond 
te kijken in deze bijzondere illustratie en 
concept store. 

Dr. Date
Buurtgenoot Marcia Chong, ook wel be-
kend als Dr. Date, loopt rond bij De Kwes-
tie. De datecoach vertelt dat ze samen met 
de Kwestie van Smaak wijnproeverijen 
voor singles gaat organiseren. Zo kun je in 
een ongedwongen sfeer andere singles ont-
moeten. De eerste Liefde en Wijn proeve-
rij was heel toepasselijk op Valentijnsdag. 
Maar Marcia gaat zeker meer activiteiten in 
de buurt organiseren. Het valt haar op dat 
er best veel alleenstaande 50-plussers in de 
wijk wonen. Ook die groep wil ze graag 
hulp bij het daten bieden, daarvoor is ze 
nog op zoek naar geschikte locaties.

Voor wie de vorige JAWS heeft gemist: 
zondag 6 april van 15 tot 18 uur is de vol-
gende Jazz, Art & Wines. (JJ)

Swingende jazzmuziek, lekkere wij-
nen proeven en mooie kunst op een 
zondagmiddag. Dat zijn ideale ingre-
diënten voor een nieuw evenement, 
bedachten Klein Berlijn, Kwestie van 
Smaak en Urlaub. De bedrijven op 
De Trip bij Rotsoord organiseerden 2 
februari het eerste Jazz, Art & Wines 
evenement.

JAWS op de Trip druk bezocht
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Sauna Lamar na dertig jaar dicht

Huilende klant
Een vaste klant van de sauna die zes dagen 
per week daar kwam, barstte bij het ho-
ren van dit nieuws in huilen uit. De klant: 
‘Mijn hele leven draait om de saunabezoe-

ken en ik heb geen auto om ergens anders 
heen te gaan.’

Kortingsacties en grote sauna’s
Lammers: ‘Vanaf  2008 kregen wij last van 

de economische crisis. Het aantal bezoe-
kers liep terug. Maar een groter probleem 
was  de opkomst van de kortingsacties.  
Acties van Groupon, Vakantieveilingen, 
Optimel, Palmolive en nog veel meer. Wil 
je als bedrijf  staande blijven, dan ben je 
genoodzaakt om mee te doen aan deze 
acties. Hierdoor zijn wij heel wat omzet 
misgelopen.’ Verder geeft hij aan dat de 
opkomst van grote sauna’s, zijn kleinscha-
lige sauna ook geen goed hebben gedaan. 
Zoals bijvoorbeeld sauna SpaSereen in 
Maarsseveen.  

Van Sauna Lamar naar Lounge Lamare
In de jaren negentig had Sauna Lamar op 
goede dagen wel 140 bezoekers. De laatste 
tijd was dit op de beste dagen niet meer 
dan 50 bezoekers. Lammers vergelijkt zijn 
buurtsauna met de buurtwinkels van vroe-
ger. Tegenwoordig zijn er ook bijna geen 
buurtwinkels meer. In deze tijd is voor 
buurtsauna’s en buurtwinkels geen plaats 
meer. Het terrein van Sauna Lamar onder-
gaat binnenkort een kleine verbouwing. 
Lammers heeft nieuwe ideeën met dit ter-
rein; zijn nieuwe bedrijf  Lounge Lamare.  
Lounge Lamare verhuurt straks mooie 
en niet te dure werkplekken voor zzp’ers.  
(EB)
 

Dertig jaar geleden opende Sauna Lamar op de Jutfaseweg haar deuren. 
Sauna Lamar was bekend in Utrecht en omstreken. De kleinschaligheid van 
Lamar trok veel saunagasten aan. Sinds 2008 ging het minder goed met de 
sauna. Eigenaar Dolf  Lammers kon niet anders dan de sauna op 1 maart 
van dit jaar te sluiten. Hiermee is de laatste kleinschalige sauna in Utrecht 
verdwenen. 

Dolf Lammers moest zijn sauna sluiten.

NIeUWe aaNWaS      Supermarkt Hira
Sinds 18 januari is het Smaragdplein 
een kleine supermarkt rijker. De win-
kel huist in het pand waar eerst Bart 
Smit zat, op nummer 115. A. Topuz is 
de eigenaar. Hij woont in Den Haag en 
wilde al een tijdje een tweede vestiging 
openen naast zijn supermarkt in Rot-
terdam.

Onderzoek
Voordat Topuz de winkel opende, deed hij 
grondig onderzoek. Van winkeliers hoorde 
hij dat er in Utrecht vraag was naar een 
supermarkt met ‘etnische’ producten. Hij 
vroeg speelgoedwinkel Bart Smit naar de 
beweegredenen om van het Smaragdplein 
te vertrekken, maakte een klantenprofiel, 
keek bij concurrenten Lidl en Plus en 
hield een enquête. De bevindingen trok-
ken Topuz over de streep. Wijkbewoners 
reageren positief: ‘Onze start voldoet aan 
de verwachtingen. We krijgen alleen maar 
complimenten, maar veel mensen zijn nog 
niet op de hoogte van het bestaan van de 
winkel.’

Eén appel
Hira is gespecialiseerd in verse produc-
ten. ‘De vele starters en alleenwonenden 
in de wijk, die vaak boodschappen doen 
in kleine hoeveelheden, kunnen hier ook 
één appel kopen. Hira verkoopt mediter-
rane en Surinaamse producten. Er zijn nog 
lege vakken, dus uitbreiding met andere 
producten is mogelijk.’ Hira is maar liefst 
zeven dagen per week geopend.

Diefstal 
Wat opvalt, is dat de supermarkt zowel aan 
de voorkant als aan de achterkant een in-
gang heeft. Handig bij het winkelen, maar 
leidt het niet tot meer diefstal? Topuz: ‘Vo-
rige week hebben we daarvoor al een min-
derjarige moeten aanhouden. We hebben 
wel een beveiligingscamera om mensen af  
te schrikken, maar diefstal blijft een pro-
bleem voor winkeliers.’

Hulp van familieleden
Met zijn 29 jaar is Topuz al elf  jaar on-
dernemer. Daarnaast volgde hij een oplei-

ding small business en retail management. 
Topuz: ‘Ik heb twee mensen vast perso-
neel, er komen nog een parttimer en een 
schoonmaker, en in de weekends krijg ik 
hulp van familieleden. Met een supermarkt 
moet je hard blijven werken.’ (LE)

Supermarkt Hira.
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Nieuw Rotsoord kan weer vooruit!
Zo zullen er zonnepanelen komen en op 
het kippenhok een sedumdak. Een dak 
begroeid met vetplantjes, die zomers een 
kleurrijke uitstraling zullen hebben. Het 
dak houdt ook de warmte tegen, neemt 
CO2 en fijnstof  op en is goed voor de 
bijen. 

Thematuin
De kruidentuin zal veranderen in een the-
matuin, waarvan de opbrengst ten goede 
komt voor het theehuis. Er komen eetbare 
bloemen in de tuin, die verwerkt gaan wor-
den in de gerechten. Er komen theeplan-
ten voor verse thee en verfplanten om de 
eigen schapenwol mee te verven. Van die 
gekleurde wol worden kussens gemaakt 
die je ter plekke kan kopen. Ook komt 
er een border voor vlinders en bijen, die 
daardoor de honing nog lekkerder kunnen 
maken. Tenslotte wordt er een duurzame 
Bokashi-hoop aangelegd. Daarin wordt 
groen afval niet gecomposteerd, maar zo 
omgezet dat alle voedingsstoffen behou-
den blijven en er geen CO2 vrijkomt. 

De kruidentuin zal het eerst aangepakt 
worden en wel op 21 en 22 maart, tijdens 
de NLdoet-dagen. (HdR)

Elk jaar wordt er door de campagne Groen Dichterbij in elke provincie een 
project uitgekozen dat een groene voorbeeldfunctie heeft voor de rest van de 
provincie. Voor 2014 viel de keuze op Nieuw Rotsoord, dat al een feestelijk 
jaar beleeft omdat het 10 jaar bestaat. Met het bedrag van € 20.000 kunnen er 
nog milieubewuster en duurzamer plannen verwezenlijkt worden.

De gelukkige prijswinnaars van Nieuw Rotsoord.

Alle leden zijn al jaren actief  in de thea-
tersport of  improvisatietheater. Voor de 
zomervakantie in 2013 ging oprichtster 
Mascha Chang op zoek naar mensen die 
haar passie deelden. In totaal bestaat Ret-
teketet nu uit tien leden en in september 
vorig jaar zijn zij gestart met lessen gericht 
op improviseren voor en met kinderen.  

Van Sprookjeskwartet naar Retteketet
Cyriel Kluiters is een van de leden van Ret-
teketet: ‘Ik ben al jaren bezig met theater 
en zo ook mijn vriendin Elsbeth. Wij tra-
den veel samen op in een sprookjeskwar-
tet, waarbij we sprookjes op improvise-
rende wijze naspeelden. Op een gegeven 
moment waren alle sprookjes wel aan bod 
geweest en wilden we graag eens wat an-
ders. Toen we hoorden van Mascha’s plan-
nen, hebben we meteen gereageerd.’ 

Na een try-out op een naschoolse opvang, 
trad Retteketet in januari op tijdens Gluren 
bij de buren in Lunetten. Vanaf  februari 
is er elke maand een voorstelling in het 
buurtcentrum Hart van Hoograven. De 
voorstellingen zijn voor kinderen van 4 

jaar en ouder. Cyriel: ‘Het is zo verrassend 
om te zien hoe creatief  kinderen zijn. Tij-
dens onze voorstellingen mogen kinderen 
ook zelf  meedoen. Het ene kind vindt het 
heel spannend en het andere kind speelt 
alsof  het nooit anders heeft gedaan. Het 
contact met de kinderen is erg leuk.’

Naam Retteketet
De naam Retteketet is verzonnen door de 

dochter van Mascha Chang. Op de vraag 
of  zij een leuke naam wist voor de nieuw 
improgroep, riep zij heel spontaan: ‘Rette-
ketet’. (EB)

Improgroep Retteketet is een groep enthousiaste mensen die het leuk vinden 
om improvisatievoorstellingen te geven aan kinderen. 

Improviseren voor en met kinderen

Cyriel Kluiters als koning.

De voorstellingen van Retteketet in het 
buurtcentrum Hart van Hoograven (’t 
Goylaan 77) zijn op zondag 23 maart, 
13 april, 25 mei en 22 juni om 15.00 
uur. De zaal gaat om 14.30 uur open. 
Kosten: € 4,- p.p. Meer informatie: 
improgroepretteketet@gmail.com
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Een eigen huis, 
een plek onder de zon
Op 1 maart jl. is Villa Vrede officieel geopend in een aantal ruimtes van het 
Marcuscentrum aan de Wijnesteinlaan. Burgemeester Van Zanen was hierbij 
aanwezig. Villa Vrede is een huis waar mannen, vrouwen en kinderen zonder 
geldige verblijfspapieren meerdere dagen in de week terecht kunnen om te 
kletsen, televisie te kijken, een spelletje te doen, een goede maaltijd te nut-
tigen, kortom, waar ze even gewoon rustig mens kunnen zijn. 

KOrte
berICHteN
Elke week is op aanzetnet.nl het laat-
ste nieuws uit Hoograven, Tolsteeg en 
Bokkenbuurt te lezen. Hieronder een 
greep uit het nieuws van de afgelopen 
weken.

LE:EN weg? 
Restaurant LE:EN op Heuveloord 
kent veel fans in onze wijk. De schok 
was bij velen dan ook groot toen tij-
dens het debat over de nieuwbouw 
op Rotsoord naar voren kwam dat 
het populaire restaurant in 2016 moet 
verdwijnen omdat de vergunning dan 
afloopt. De directe buren van LE:EN 
lieten Aanzet weten dat het restaurant 
wat hen betreft snel de biezen mag 
pakken. Geluids-, geur- en parkeer-
overlast verstoren het woongenot on-
der de watertoren.

13 en 5 jaar cel voor doodslag 
op slager Pott
Het gerechtshof  Arnhem-Leeuwarden 
te Arnhem heeft vrijdag 7 februari in 
hoger beroep uitspraak gedaan in de 
strafzaak tegen drie mannen die ver-
dacht werden van een gekwalificeerde 
doodslag op de tachtigjarige heer Pott 
te Zeist in 2011. De heer Pott was be-
kend vanwege zijn (Keur)slagerij op 
het Smaragdplein. Een vierde verdach-
te had zijn hoger beroep ingetrokken.

Jacques Reckers halve eeuw bij 
Alewijnse
Als 15-jarige jongen begon Jacques 
Reckers bij Van Miltenburg, de voor-
ganger van elektrotechnisch bedrijf  
Alewijnse aan de Detmoldstraat. In 
februari vierde hij er zijn vijftigjarig ju-
bileum. De oud-Hoogravenaar zit vol 
verhalen over het bedrijf  en zijn omge-
ving. Op aanzetnet.nl staan anekdotes. 

Verhuisd
Fysiotherapiepraktijken Haalboom & 
Van der Kleij en Len Somers Fysio-
therapie hebben wat te vieren. Zij zijn 
in januari van de oude apotheek aan 
de Julianaweg naar een veel grotere 
behuizing aan de Oud-Wulvenlaan 
(bij de huisartsen) verhuisd. Defini-
tief  is de verhuizing niet. Zodra een 
nieuw gezondheidscentrum aan de 
Rijnhuizenlaan klaar is verhuizen deze 
fysiotherapeuten daarheen.

Villa Vrede in het Marcuscentrum.

Zelfredzaamheid
Utrecht telt naar schatting zo’n 5000 men-
sen zonder verblijfsdocumenten. Het le-
ven van deze mensen is er meestal een van 
onzekerheid en spanning. ‘ Ze worden in 
onze samenleving steeds onzichtbaarder 
gemaakt en in de hoek gedrukt. Mensen 
kunnen niet nadenken over hun toekomst 
als ze in de overlevingsmodus zitten’, aldus 
coördinator Wilma Rozenga. ‘De mensen 
die naar Nederland toe zijn gekomen, om 
wat voor reden en op welke manier dan 
ook, en die het leven hier volhouden, zijn 
vaak krachtige mensen. Wij gaan ervan uit 
dat als zij hier in alle rust contact met el-
kaar kunnen hebben en netwerk kunnen 
opbouwen, ze hun talenten en kracht weer 
kunnen herontdekken, en hun eigen keu-
zes – met de bijbehorende consequenties - 
kunnen maken voor de toekomst. De zelf-
redzaamheid van deze mensen stimuleren, 
dat is eigenlijk ons doel.’ 

Stadsfunctie
Villa Vrede is bedoeld voor mensen zon-

der papieren uit de hele stad. Het initiatief  
voor dit huis kwam van de straatpastors 
in Utrecht, en een vergelijkbaar project in 
Amsterdam heeft model gestaan voor de 
huidige opzet. Villa Vrede wordt onder 
andere gefinancierd door het K.F. Hein 
Fonds, het Oranjefonds en de Utrechtse 
kerken.  Er is een betaalde coördinator, 
die bijvoorbeeld het contact met de wijk-
agent onderhoudt, maar verder wordt 
Villa Vrede vooral door de mensen uit de 
doelgroep zelf  gerund. De ideeën voor 
activiteiten worden door hen aangedragen 
en ook uitgevoerd. Villa Vrede heeft geen 
specifiek hulpverlenende taak, daarvoor 
bestaan verschillende andere organisaties 
in de stad. Op termijn kunnen er mogelijk 
ook activiteiten voor of  met wijkbewoners 
ontwikkeld worden. Wilma: ‘Een geza-
menlijke maaltijd of  een dansavond, daar 
denk ik dan aan. Ik ga ervan uit dat dit het 
begrip voor de vaak ongelooflijk ingewik-
kelde situatie waarin deze mensen zitten, 
zal vergroten.’  (WtV)
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tOeN eN NU
Jeugdrumoer van jaren geleden

Jeugdproblematiek is niet iets van de laat-
ste jaren, maar kwam ook voor in de jaren 
vijftig, zestig en zeventig. De hangjeugd 
van toen schoolde meestal ‘s avonds na het 
avondeten samen. Je kon ze vinden in hun 
buurt waar ze waren opgegroeid, op straat-
hoeken of  bij de poorten (brandgangen). 
Op deze plekken werd dan de dag door-
genomen en spraken ze over de muziek en 
de mode. Verder werd er eigenlijk nergens 
over gesproken. Uiteraard werd er ook wel 
eens wat kattenkwaad uitgehaald maar ver-
der was het allemaal vrij onschuldig. Vol-
gens de oudere bewoners hadden ze veel 
overlast van deze jeugd, maar volgens mij 
viel dat reuze mee.

Pam Pam
Toen de eerste cafetaria in Hoograven zijn 
deuren opende waren hangplekken in één 
keer verdwenen. Iedereen vond het ge-
weldig dat ze een eigen plek hadden waar 
ze ook een patatje met mayo of  een ijsje 
konden kopen. Patat was in die tijd nieuw 
maar vooral bij de jeugd erg in trek. Ook 
kon je in de Pam Pam, zo heette deze zaak 
op de rondweg (nu ’t Goylaan), naar je 
favoriete muziek luisteren. Er stond een 
jukebox met plaatjes van Elvis Presley, 

Buddy Holly, Little Richard en vele, vele 
andere Rock & Roll-sterren. Hier vertoef-
den de nozems met hun vriendinnen bijna 
elke avond, bij gebrek aan een buurthuis 
of  plek waar de jeugd samen kon zijn om 
leuke dingen te gaan doen.

Nozems
In een onderzoeksrapport uit ’63-‘64 
wordt een groep oudere jeugd (‘nozems’ 
en ‘zwarte jakkendragers’) beschreven, die 
bestond uit zo’n vijftig jongens en meisjes. 
De groep zwierf  door de wijk, kwam bij-
een in cafetaria’s en er wilde ook nog wel 
eens gevochten worden. 

Dit waren de jongeren die niet bereikt wer-
den met het jeugdwerk en geen lid waren 
van de vele verenigingen. In plaats daarvan 
bezocht men discobars en muziekfeesten. 
Daarom stimuleerde de gemeente het op-
zetten van jeugdsociëteiten die meer aan-
sloten bij de behoeften. Naast vorming 
kreeg de ontspanning meer nadruk. Van-
uit de kerken kwam later het jeugdwerk 
op gang, bijvoorbeeld in de vorm van een 
‘Stuif  es in’.

Verteld door Walter Kamps, stichting HKTH

ageNDa
Tot en met 29 maart

Expo ‘Van Liesbosch tot 
achtertuin’: 800 jaar historie 

Hoograven-Zuid
Bibliotheek Hoograven

29 maart
10.00 uur

Rommelmarkt Scouting 
Hoograven

Verl. Hoogravenseweg 225

Iedere eerste woensdag 
van de maand 

Bingo
Buurtcentrum 

Hart van Hoograven

Iedere donderdag 
vanaf 20.00 uur

Inloopavond Historische Kring 
Tolsteeg Hoograven

Buurtcentrum 
Hart van Hoograven

Meer info op 
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit? 

redactieaanzet@yahoo.com

Burgemeester Vonhoff komt langs bij de Stuif es in in het Marcuscentrum.

Op de meeste adressen is ‘ie inmiddels 
bezorgd: het wijkmagazine Hallo! Hoogra-
ven. De eenmalige uitgave is de afsluiting 
van Hoograven in de Lift. Dat wijkactie-
programma begon in de zomer van 2007, 
toen het niet goed ging in Hoograven. Het 
moest anders in de wijk. Beter. Leuker. Of  
dat is gelukt, lees je in Hallo! Hoograven. 
In het blad staan interviews met en foto’s 

van bewoners en ondernemers. Ook de 
makers van Hallo! Hoograven (waaronder 
enkele redacteuren van Aanzet) wonen en 
werken allemaal in de wijk. Dat maakt de 
uitgave tamelijk uniek. Heb je het maga-
zine nog niet gelezen? Het is gratis af  te 
halen bij Wijkbureau Zuid, ‘t Goylaan 75. 
Hallo! Hoograven is ook online te bekij-
ken: facebook.com/hallohoograven. (ER)

Hallo! Hoograven op de mat

Op ieders mat: Hallo! Hoograven.


