
Stap voor stap ging Bas de productieketen 
af. Mobiele telefoons worden gemaakt van 
´foute´ grondstoffen, zoals conflictminera-
len uit mijnen in Congo:  ‘Ik bezocht daarom 
de mijnen daar en vond er een die conflict-
vrije grondstoffen wilde leveren. In China 
waar veel telefoons worden gemaakt, startte 
de zoektocht naar een fabriek waar geen kin-
deren en mensen werden uitgebuit. Dat viel 
niet mee. Bovendien was er nog geen tele-
foon verkocht, dus fabrieken en telefoonaan-
bieders stonden niet te springen om met mij 

in zee te gaan.’ In Nederland klopte Bas aan 
bij KPN, die het project sympathiek vond en 
1.000 telefoons bestelde. De voorverkoop 
startte: consumenten konden de Fairphone 
(325 euro) via internet bestellen. Toen ging 
het hard.

Succes
In een paar weken tijd bestelden 25.000 
mensen de Fairphone. Ineens stonden er 
miljoenen op de bankrekening van zijn be-
drijf. ‘Maar ik had geen flauw idee hoe ik een 
mobiele telefoon moest maken.’ Hij kreeg 
het even flink benauwd en overwoog om 
het geld terug te storten aan de kopers. Het 
statement tegen foute productie was toch al 
gemaakt? Toch zette Bas door.

Keihard aan de slag
Hij zocht een team bij elkaar dat een telefoon 
kon maken. Van over de hele wereld kwamen 
mensen naar Nederland om voor Fairphone 
te werken. Een halfjaar lang werkte het team 
keihard om de telefoon te ontwikkelen. Alle 
onderdelen van de telefoon moesten los te 
bestellen zijn, van het scherm tot de batterij. 
‘Je kunt in theorie zelfs alle onderdelen los 
bestellen en de telefoon zelf  in elkaar zetten’, 
vertelt Bas trots. ‘Tijdens de hele productie 
stonden we er met onze neus bovenop, er 
sliep zelfs een medewerker naast de fabriek, 
zodat we zeker wisten dat de Chinezen zich 
aan de afspraken hielden.’ Bestellers konden 
de productie van ‘hun’ telefoon via een we-

blog volgen. Want ze moesten wel het geduld 
opbrengen om een halfjaar op hun bestelling 
te wachten.

De eerste serie telefoons was een groot suc-
ces. In april startte de voorverkoop van de 
tweede serie, die ook erg goed loopt. Bin-
nen een jaar tijd groeide Fairphone uit tot 
een bedrijf  met 35 werknemers. Toch krijgt 
Fairphone ook veel kritiek te verduren, men-
sen vragen zich af  hoe eerlijk de telefoon nu 
echt is gemaakt. Van Abel vindt het prima, 
hij merkt dat de goede snaar is geraakt. We-
reldwijd zijn mensen enthousiast en bestellen 
ze de Fairphone. (JJ)
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Denk eens mee, vroeg een vriend van 
het Utrechtse bureau SchrijfSchrijf  aan 
Bas van Abel uit Hoograven. ‘We wil-
len campagne voeren tegen conflictmi-
neralen uit Congo, maar het moet iets 
heel anders worden dan de zoveelste 
handtekeningenactie’.  Samen bedach-
ten ze de Fairphone: een mobiele tele-
foon die zo eerlijk mogelijk wordt ge-
produceerd. Maar hoe pak je dat aan?

Bas van Abel woont aan de Julianaweg.

Mobiele telefoons worden gemaakt van 
´foute´ grondstoffen, zoals mineralen 
uit Congolese mijnen. De opbrengst 
van die mineralen wordt besteed aan 
conflicten die veel mensenlevens kos-
ten. Vrijwel alle mobiele telefoons wor-
den in China gemaakt. De omstandig-
heden in Chinese fabrieken zijn slecht: 
lage lonen en te lange werkdagen onder 
slechte omstandigheden. De illusie dat 
hij een jarenlang slepend conflict in 
Congo kan oplossen en economische 
systemen kan veranderen, heeft Van 
Abel niet. Wel wil hij iedereen in de ke-
ten, van fabrikant tot consument, aan 
het denken zetten.
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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 maakt 
een serie foto’s van late lichtpuntjes in 
onze wijk. Bij Voetbalvereniging Hoog-
raven wordt op doordeweekse avonden 
fanatiek getraind. Daarna doven de licht-
masten op de sportvelden aan de rand van 
Hoograven. (JJ)

Je bent jong en werkt hard aan je carrière. 
Jaren tikken voorbij totdat je ineens beseft 
dat je niet meer zo jong bent. Dat een ei-
gen huis en die mooie auto voor de deur 
fijn zijn, maar dat je daar niet gelukkig van 
wordt. Je wilt een partner om dat leuke le-
ven mee te delen! Of  je bent 50+, hebt een 
huwelijk achter de rug en zoekt een leuke, 
nieuwe partner. Dokter Date biedt hulp.

In de praktijk
Marcia was zelf  zo’n vrouw met een 
mooie carrière die op de valreep nog een 
man zocht. Op haar 36e stortte ze zich op 
het daten. Ze probeerde alles: internetda-
ten, blind dates en speeddaten en ontdekte 
al snel wat goed werkt en wat niet. Na een 
jaar vond Marcia een leuke man die ook 
nog eens goed bij haar paste. Ze wonen 

inmiddels alweer jaren samen en kregen 
een kind. 

Gratis online datinggids
‘Succesvol daten kun je leren’, vindt Dok-
ter Date. Marcia’s online datinggids is nu 
gratis te downloaden op haar website. De 
datecoach wil datingcursussen gaan orga-
niseren met andere Hoogravense onderne-
mers, zoals een kapper en een fotograaf. 
‘Zodat je na een cursus bijvoorbeeld ook 
gelijk naar huis gaat een mooie foto voor 
een profielpagina op een datingsite. Heb 
je ideeën voor een workshop? Meld je bij 
Marcia. Van eenzame ouderen tot alleen-
staande twintiger of  veertigers, iedereen is 
van harte welkom. www.dokterdate.com 
(JJ)

Dokter Date: ‘Daten kun je leren’
Marcia Chong, alias Dokter Date, biedt eerste hulp bij dating: ‘Ik wil jong en 
oud aan een partner helpen.’

Marcia: ‘Ik help iedereen graag aan een leuke partner.’



He bUUr
Om te vieren dat de jas terecht is, zit 
ik op een zonnige vrijdagmiddag met 
chips en witte wijn aan het Hamers-
plantsoen. Dat de vinder en de eigena-
res van de jas niet aanwezig zijn, mag 
de pret niet drukken. Ik houd van de 
hamersplantsoenfacebookgroep. Deze 
groep is alleen voor leden, en ieder-
een mag lid worden. ‘Help mijn kat is 
kwijt’, ‘kijk eens ik sta in de krant’, ‘wie 
heeft er nu weer een auto in de fik ge-
stoken?’, ‘hoera de kat is weer terecht’: 
alles komt voorbij. Het ideale buurt-
huis voor wie zoals ik niet zo goed is in 
praatjes op het schoolplein. 

Dus dan plaatst iemand een foto van 
een in het Hamersplantsoen gevon-
den meisjesjas op de Facebookgroep, 
roepen vijf  mensen ‘like’ (‘Ha! Dat 
kind is lekker haar jas kwijt!’) en vijf  
anderen ‘Goh van wie zou die kun-
nen zijn?’  Vertelt de vinder dat de jas 
onder politiebegeleiding getoond gaat 
worden aan de juiste maat meisjes op 
achtereenvolgens de Ariënsschool, de 
Da Costaschool en O.B.S. De Hoge 
Raven. Dan meldt de vinder na twee 
weken dat de eigenaar van de jas te-
recht is. Like. Dan hoef  ik alleen maar 
als 43e reactie te schrijven: ‘dit vraagt 
om een hoera-de-eigenaar-van-de-jas-
is-terecht-borrel’, en ik zit de volgende 
dag met drank en buurtgenoten in de 
zon. Ik had jasvormige kaaskoekjes ge-
bakken en een hoera-de-jas-is-terecht-
meezinger gecomponeerd, het draai-
orgel stond al achter het klimtoestel. 
Maar het bleek een gewone borrel. Met 
van die gewone praatjes waar ik eigen-
lijk te verlegen voor ben.

Voor de zekerheid heb ik toen maar 
even een rondslingerend schepje in 
mijn tas gestopt, ik zet hem straks op 
de Facebookgroep. Hoera-de-eige-
naar-van-het-schepje-is-terecht-bor-
rels zijn misschien heel anders. 

Mariska Vollering woont vlakbij het 
Hamersplantsoen. 
Meer weten over Mariska? Kijk op  
www.facebook.nl/watikniethebgedaan
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Frank: ‘De speeltuin is ontzettend mooi 
geworden, echt een aanwinst voor de hele 
wijk. De combinatie van spelen, ontdek-
ken en natuur is leuk voor jonge en oudere 
kinderen. Om de speeltuin volledig tot z’n 
recht te laten komen, is het belangrijk dat 
de kinderen er vaak terecht kunnen, en dat 
de speeltuin dus veel open is. Door ver-
anderingen bij het welzijnswerk zijn mede-

werkers Mariëlle van der Grift en Richard 
Bouma van Vooruit veel minder uren aan-
wezig dan voorheen, en is de medewerking 
van wijkbewoners echt nodig. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om sleutelbeheer, toezicht, en 
schoffelen. Samen met Richard en Mariëlle 
en een klein clubje bewoners bedenken we 
nu hoe we dat kunnen gaan coördineren, 
want ik heb gemerkt dat de bereidheid in 
de wijk er wel is.’ 

Vrijwilligers welkom
Bert: ‘De gemeente blijft verantwoordelijk 
voor de speeltoestellen. Voor het voetbal-
veldje dat in het plan stond, is momenteel 
helaas geen geld meer, maar daar gaan 
we wel achteraan. En we zijn bezig met 
een feestelijke opening van de speeltuin, 
die waarschijnlijk na de zomervakantie 
zal plaatsvinden. Maar kinderen kunnen 
nu ook al komen spelen.’ Frank tot slot: 
‘Meer wijkbewoners die een handje willen 
komen helpen zijn zéker welkom, er zijn 
leuke taken en plannen genoeg! Aanmel-
den kan via speeltuindekameleon@gmail.
com.’ (WtV)

Bouwspeeltuin nieuwe stijl: 
bewoners helpen mee

Bert van ’t Oever en Frank Middeljans voor de speeltuin.

De herinrichting van bouwspeeltuin De Kameleon in Hoograven Zuid is 
bijna klaar. ‘Professionals’ Vooruit, Ludens Kinderopvang, Baracuda Zeever-
kenners en Bureau Niche hebben daar sinds het najaar van 2013 hard aan 
gewerkt, samen met enthousiaste wijkbewoners. Twee daarvan, Frank Mid-
deljans en Bert van ’t Oever, vertellen over de stand van zaken nu. 

Geschiedenis
Een aantal jaren terug was waterscoun-
tinggroep Baracuda Zeeverkenners op 
zoek naar een nieuwe stek in Utrecht. 
Van de gemeente kregen zij het achter-
ste deel van bouwspeeltuin De Kame-
leon, in ruil voor een stuk grond aan 
de straatzijde. Hieraan is gelijk een her-
inrichting van de speeltuin gekoppeld. 
Deze wordt nu meer in overeenstem-
ming met hoe kinderen het tegenwoor-
dig leuk vinden om te spelen. Actievere 
betrokkenheid van wijkbewoners bij de 
speeltuin was vanaf  het begin de bedoe-
ling. 
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Tafeltennissen aan de Duurstedelaan

Simon: ‘Wij zijn de oudste tafeltennisclub 
van Nederland. UTTC is een actieve club 
met 85 leden uit de wijk, de stad en daar-
buiten. We doen mee aan de competitie in 
het voor- en najaar, en organiseren zelf  
ook wedstrijden.’ In de gezellige kantine 
kijken sporters en andere belangstellenden 
naar de verrichtingen van de tafeltennis-
sers in de sportzalen beneden. De balletjes 
vliegen heen en weer. Er wordt regelmatig 
gelachen of  geklapt om een mooie slag, 
maar van sommige gezichten is ook het 
fanatisme af  te lezen. Het is duidelijk dat 
hier serieus gesport wordt.

Meer leden
Simon tafeltennist zelf  al jaren, en is erg 
enthousiast: ‘Het is helaas een landelijke 
trend dat de ledentallen bij tafeltennisclubs 

teruglopen. Voetbal, tennis en hockey 
trekken toch meer, tafeltennis is voor veel 
mensen ‘iets dat je op de camping doet’. 
Naast een natuurlijk verloop zijn door ver-
schillende verhuizingen in de afgelopen 
jaren leden vertrokken. Tijdens het oud-le-
dentoernooi in maart heeft een aantal van 
hen zich weer bij ons aangemeld. Voor de 
levensvatbaarheid van de club hebben we 
ook jonge leden nodig. Om kinderen ken-
nis te laten maken met tafeltennis, hebben 
we daarom een aantal gymlessen verzorgd 
op de drie scholen van de Brede School 
Hoograven. Er zijn daarna al kinderen lid 
geworden van de club.’ Maar meer leden 
zijn welkom, jong en oud, uit Hoograven 
en daarbuiten. Simon: ‘Want tafeltennis is 
ontzettend leuk!’ www.uttc.nl  (WtV)

De Utrechtse Tafeltennisclub verhuisde in mei 2013 naar het gloednieuwe 
gebouw van de Brede School Hoograven aan de Duurstedelaan. Aanzet nam 
een kijkje en sprak met Simon Gribling, voorzitter van de tafeltennisclub.  

Tafeltennissers van UTTC in actie.

Vind je het leuk om actief  te zijn in je 
buurt of  wijk? Vind je het belangrijk om 
samen met je buren energie te besparen en 
daarmee de energierekening te verlagen? 
Word energieambassadeur in Hoograven!

Wat doen energieambassadeurs?
Energieambassadeurs zijn enthousiaste 
bewoners die zich als vrijwilliger in hun ei-
gen buurt inzetten voor energiebesparing 
in woningen. De ambassadeur stimuleert 
buurt- en straatgenoten om samen aan de 
slag te gaan met energiebesparing. In 2013 

heeft zich een stadsbreed netwerk ge-
vormd van 30 ambassadeurs. Zij hebben 
in bijna alle Utrechtse wijken ruim 2.000 
bewoners geïnformeerd over energiebe-
sparende maatregelen, zoals vloerisolatie 
en zonnepanelen. 

Meer informatie en aanmelden
Lijkt het je wat om energieambassadeur te 
worden of  ken je mensen in je omgeving 
die interesse hebben? 
Meld je aan via rianne@energie-u.nl of  
energie.wonen@utrecht.nl. (JJ)

Gezocht: energieambassadeurs

ageNDa

14 mei 13.30 uur 
Herdenking Oranje Vrijbuiters 

Begraafplaats Tolsteeg

17 mei 10.00 uur 
Doedag voor wijkbewoners in 
bouwspeeltuin De Kameleon, 
Verlengde Hoogravenseweg

22 mei 17.00 uur 
Ravenna’s Restaurant

‘t Goylaan 77

22 mei 19.00 uur
Jubileum HOTZO

Fort Luna, Oude Liesbosweg 40

25 mei 14.30 uur 
Improvisatietheater Retteketet 

Buurtcentrum 
Hart van Hoograven

21 en 22 juni  
10 jaar Nieuw Rotsoord met 

kampeerweekend 
en feestelijkheden

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

redactieaanzet@yahoo.com

Bespaar samen met je buren 
op je energierekening.



Begin april hielden zzp’ers uit de wijk 
‘spreekbeurten’ voor kinderen van de ba-
sisschool over hun ondernemerschap. De 
reacties van de kinderen waren positief. 
Audrey Breijman, voorzitter van HOTZO, 
is initiatiefnemer van de spreekbeurten. 

Audrey: ‘Met HOTZO proberen we altijd 
aan te sluiten bij de speerpunten van de 
wijk en we wilden aansluiting zoeken bij 
scholen. Toen zijn we gaan brainstormen 
en dacht: hoe mooi zou het zijn om kinde-
ren te laten ervaren hoe leuk ‘ondernemer-
schap’ kan zijn? Dat dat óók een van de 
mogelijkheden is om je toekomst vorm te 
geven.’ 

Ouders
Niet alleen kinderen kwamen luisteren, 
volgens Audrey waren ook veel ouders en-
thousiast. ‘Het is goed om te merken dat 
ondernemerschap steeds meer aandacht 
krijgt’, aldus Audrey. En uitleggen wat een 
communicatiespecialist doet, is eigenlijk 
helemaal niet zo moeilijk. Audrey: ‘Ik heb 
hem geïntroduceerd als de facebookmees-
ter. Dat snappen kinderen wel.’

Zakelijk inzicht
Kleine ondernemers in de dop brachten de 
theorie op 1 mei in praktijk tijdens het gro-
te ondernemersspel, waarbij ze een pro-
duct moesten verkopen. Umén van tien 
jaar bleek een veelbelovende kandidaat. 
‘Vorige Koninginnedag heb ik lolly’s die 
ik gratis had gekregen, doorverkocht en 
van dat geld een telefoon gekocht.’ Als dat 
geen zakelijk inzicht is? Meer informatie 
over het feestelijk jubileum van HOTZO 
vind je op www.hotzo.nl (HJ)
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‘Alles mag en niets hoeft’

Mieke: ‘CVS is een ernstige en langdurige 
ziekte die patiënten heel veel beperkingen 
geeft. Veel mensen die bij mij komen, kun-
nen daarom weinig fysieke inspanning aan. 
Daarom mag iedereen hier doen wat bij 
hem of  haar past. Ik help deelnemers om 
een optimaal evenwicht te vinden tussen 
ontspanning, inspanning en plezier heb-
ben. Het is een combinatie van inzichtge-
vende gesprekken, mindfulness, ontspan-
ning en een klein beetje inspanning. Alles 
mag en niets hoeft. Ik geef  individuele ses-
sies en groepssessies.’

Eigen ervaring  
Mieke is dramatherapeut, hovenier en 
coach Transactionele Analyse (persoon-
lijkheidstheorie). Zij heeft zelf  CVS gehad 
en het heeft zeven jaar geduurd voordat zij 
hiervan was hersteld. In die tijd nam Mieke 
een volkstuin en ging daar regelmatig naar 
toe. Dit heeft haar erg geholpen. Mieke: 

‘Buiten zijn, uitrusten in de tuin en een 
beetje tuinieren waren een belangrijke fac-
tor in mijn herstel. Buitenlucht, bezig zijn 
en gereedschap om goed met jezelf  om te 
gaan: het is allemaal erg goed voor mensen 
met CVS. Omdat ik dat zelf  heb ervaren 
weet ik dat mijn aanpak werkt. Ik hoor 
bijvoorbeeld: ‘Voor het eerst ben ik een 
uur in de groep, zonder uitgeput te zijn’ en 
‘Wat is het hier knus, het lijkt wel vakantie’. 
Dat is heel fijn om te horen!’ Meer infor-
matie: www.buitenzijn.nu (EB)

Mieke Mikx woont op de Julianaweg en helpt mensen om te herstellen van 
het Chronisch Vermoeidheidsyndroom (CVS). Dit doet zij in haar besloten 
tuin ten zuiden van Utrecht. In deze tuin kunnen mensen in een ligstoel re-
laxen, aan tafel een kopje koffie drinken en tuinieren in de tuin.  

Mieke ontdekte dat het tuinieren helpt bij het 
herstel van CVS. 

Zzp-ers van HOTZO maken kinderen enthousiast voor het ondernemerschap.

Vrijdag 16 mei van 11.00 tot 13.00 uur  
Gratis kennismakingsworkshop: 
Herstellen van ernstige vermoeidheid?  
Leer de werkwijze van Buiten Zijn ken-
nen en start buiten met beter worden.  
meld je aan via www.buitenzijn.nu  

Ondernemers in de dop
In Utrecht Zuid zijn, net als in de rest van Nederland, steeds meer zzp’ers 
actief. HOTZO (HOograven Tolsteeg Zelfstandig Ondernemers) viert op 22 
mei het vierjarig bestaan en organiseerde in april voorlichting voor kinderen 
over zelfstandig ondernemen. Maar hoe leg je aan een tienjarige uit wat een 
zzp’er is? 



6

Julianaweg Zuid tweede bij Klimaatstraatfeest 

Rob: ‘Door mond-tot-mond-reclame in 
de speeltuintjes en op het schoolplein gin-
gen steeds meer straatgenoten meedoen. 
Bij sommige bewoners heb ik aangebeld 
en samen met hen bekeken wat er aan 
energiebesparing in hun huis gedaan kon 
worden. Ze konden bijvoorbeeld een ener-
giequiz doen,  of  de vriezer een keertje 
ontdooien. Heel leuk waren de acties die 
we zelf  bedacht hebben. Een aantal kinde-
ren heeft huis-aan-huis cartridges, toners, 
spaarlampen en lege flessen opgehaald. 
De opbrengst ging naar een aantal goede 

doelen, en van het statiegeld zijn douche-
zandlopers gekocht die weer verdeeld zijn 
onder straatbewoners.’ 

Feest
Deelname aan de wedstrijd heeft niet al-
leen energiezuinige maatregelen opgele-
verd. Rob: ‘Doordat ik met zo veel mensen 
in contact kwam, heb ik gemerkt dat het 
thema duurzaamheid weer meer is gaan le-
ven. Bewoners werden steeds creatiever in 
het bedenken van acties. Bijzonder vond 

ik de openheid en gastvrijheid van de ou-
dere straatbewoners.’ De helft van de prijs, 
2.000 euro, gaat naar een Klimaatstraat-
feest in het tweede weekend van mei. Dan 
komt ook de Groene Straatbingo langs, 
met energiezuinige prijzen. De rest van 
het prijzengeld wordt duurzaam geïnves-
teerd in onder andere een geluidsinstallatie 
met verschillende bijbehoren die bij aller-
lei straatactiviteiten kan worden gebruikt. 
(WtV)

De overheid wil burgers stimuleren 
zuiniger om te gaan met energie. In 
dit kader organiseert de Hier Kli-
maatcampagne een landelijke wed-
strijd, het Hier Klimaatstraatfeest. 
Met een aantal buren heeft bewoner 
Rob Stam de Julianaweg Zuid (tot de 
’t Goylaan) spontaan aangemeld. En 
verrassend: de straat eindigde op de 
tweede plaats!

Schoffelactie voor de wedstrijd (fotograaf: Rob Stam).

Oud-Hoogravenaar Karin Corte Smit is 
een van de oprichters van de groep. Ka-
rin kwam in 1956 met haar ouders naar 
Hoograven en woonde er tot 1979. Inmid-
dels woont ze in Zeewolde, maar ze draagt 

Hoograven nog altijd een warm hart toe: 
‘In 2010 organiseerde ik samen met Eve-
lien Wolters-Knol en Ito Spier een suc-
cesvolle reünie voor de eerste bewoners 
van ons hofje. Die kwamen daar in 1956 
wonen. Al snel volgde een tweede reünie 
in 2012 en het jaar daarna zagen we elkaar 
weer. Dat was zo leuk, dat we op Hyves 
een pagina over Hoograven begonnen. Nu 
Hyves niet meer bestaat, zitten we op Fa-
cebook.’

Vroeger en nu
Dagelijks verschijnen er nieuwe foto’s in 
de groep. Kiekjes van straten, oud-bewo-
ners, maar ook van winkels en cafés die 
niet meer bestaan. ‘Het is een hele leuke 
hobby. Mijn man en ik runnen ons eigen 
bedrijf  en daar tussendoor lukt het mij 
steeds iets te vinden over Hoograven.’ De 
foto’s geven een prachtig tijdsbeeld van het 
dagelijks leven toen, op plekken en straten 
die er nu ook nog zijn.

Zwemmen in de openlucht
Begin jaren vijftig was Hoograven een 
gloednieuwe wijk. Keurige straten, weinig 
auto’s op de weg en aangeharkte voortuin-
tjes. Er was nog geen Albert Heijn of  Plus, 
voor boodschappen ging je naar de Mont-
foortlaan. In die jaren was er zelfs een 
openlucht zwembad in de buurt. Karin: 
‘Zomers gingen we zwemmen in zwembad 
De Liesbosch aan de Overijssellaan bij het 
Merwedekanaal.’ Het water kwam uit het 
kanaal en daardoor kwam er wel eens een 
vis in het zwembad terecht. Het zwembad 
is rond de jaren negentig gesloten.

Gezelligheid van vroeger
De berichten en foto’s zorgen op Face-
book voor veel leuke reacties. Karin: ‘Het 
is voor ons ook zo herkenbaar. Een nieu-
we wijk werd in de jaren ‘50 en ‘60 uit de 
grond gestampt en bewoond met allemaal 
jonge gezinnen. We groeiden met elkaar 
op, gingen naar school, deden aan sport. 
We waren met weinig tevreden. Het klinkt 
als een cliché, maar zo was het echt. Als ik 
die reacties lees over hoe de mensen hun 
jeugdjaren hebben beleefd in Hoograven 
Zuid, dan kijkt iedereen daar met veel 
plezier op terug.’ Facebook.com/Hoogra-
ven/Rijnesteinhof  (ER)

Op Facebook is een leuke groep voor iedereen met herinneringen aan Hoo-
graven. De groep heet ‘Hoograven/Rijnesteinhof ’. Oud-bewoners plaatsen 
allerlei foto’s van onze wijk in de jaren vijftig en zestig. De groep telt bijna 
200 leden.

Facebook-groep Rijnesteinhof groot succes 

Het openluchtzwembad zorgde voor veel 
zwemplezier. 



7

Nieuw Rotsoord bestaat 10 jaar
Zo’n 10 jaar geleden sloot het oude Rotsoord definitief  het hek. Er waren 
geen dieren meer, geen speeltoestellen, geen elektriciteit. Kortom, er was vrij-
wel niets meer. De gemeente wilde het terrein platgooien en er op den duur 
woningen bouwen. Een groep buurtbewoners bundelde zich en heeft kun-
nen bewerkstelligen dat dat niet gebeurde.  Ze richtten de stichting  Nieuw 
Rotsoord op. 

Nieuw! 
Buurtrestaurant in 
Hart van Hoograven

In maart is Ravenna’s Restaurant 
geopend in het buurtcentrum 
Hart van Hoograven. Het restau-
rant draait geheel op vrijwilligers. 
Wijkbewoners met passie voor 
koken bereiden het driegangen-
menu. Tot de zomer is Ravenna’s 
een keer in de 14 dagen open.

Per avond zijn er een 1 kok, een sous 
chef  en twee gastheren of-dames aan-
wezig. Als het team op volle sterkte is, 
gaat het restaurant na de zomer weke-
lijks open. De wens is om er echt een 
buurtrestaurant te maken. 

Open in de zomer
Het restaurant is open op 8 mei, 22 
mei, 5 juni, 19 juni, 3 juli en 17 juli. 
Reserveren of  opgeven is niet nodig. 
De inloop is van 17 tot 17.30 uur. Een 
driegangenmenu kost 4,50 euro. 

Kom ook koken
Het koksteam kan nog uitbreiding 
gebruiken. Dus kun je goed koken 
en wil je graag meehelpen in 
het buurtrestaurant? Mail naar 
tamaraleguit@vooruitutrecht.nl. (JJ)

Nieuw Rotsoord bestaat deze zomer 10 jaar.

Angelique Jacobs schreef  samen met een 
buurtbewoonster een projectplan. Ook 
gaf  ze aan dat zij beheerder van de nieuwe 
dierweide wilde worden. Er werd geld aan-
gevraagd en gekregen. Dat was de start van 
het huidige Nieuw Rotsoord. Angelique: 
‘Er moest heel veel gebeuren. Er stonden 
slechts drie bouwketen met weinig ramen. 
Gelukkig kregen we hulp van veel vrijwil-
ligers. Het toenmalige Wijkwerkbedrijf  
heeft de grote verbouwklussen uitgevoerd. 
Zelf  begonnen we met het herstel van de 
volière. De eerste bewoners waren twee 
bokjes, die voor de slacht bedoeld waren. 
Ze hebben nog een fijn leven gehad bij 
ons, net zoals later alle andere dieren.’ 

Steeds beter, steeds leuker 
Tijdens de verbouwing was de dierweide 
open voor bezoek. Na vijf  maanden hard 
werken was op 28 augustus 2004 de of-
ficiële opening. Er kwamen steeds meer 

vaste vrijwilligers. In 2007 kwam er een 
gesubsidieerde kracht bij. Steeds kwamen 
er nieuwe initiatieven. Zo kwamen er een 
vijver, een waterpompplek,  kindertuintjes,  
en als hoogtepunt vorig jaar een theehuis 
in de aangebouwde serre. Er is nu ook een 
betaalde kracht in de keuken, waardoor 
het aanbod van happen en dranken is uit-
gebreid. 

Feest in juni
Angelique: ‘Het 10-jarige bestaan wordt in 
het weekend van 21 en 22 juni uitbundig 
gevierd. Er kan weer in de boomgaard ge-
kampeerd worden en vele hoogtepunten 
van de afgelopen tien jaar zullen de revue 
passeren. Het definitieve programma zal 
begin juni bekend gemaakt worden. En ja, 
nog steeds hebben we vrijwilligers nodig. 
Hierbij doe ik dan ook graag een oproep!’ 
(HdR) Iedereen is welkom in Ravenna’s.
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WIjkbUreaU ZUID
De informatie op deze pagina wordt u aangeboden door Wijkbureau Zuid.

Vrijdagmiddag 4 april zijn de buurtban-
ken de ‘social sofa’s’ geplaatst en fees-
telijk in gebruik genomen. De banken 
hebben een bestemming gekregen in de 
nieuwe parkzone die is aangelegd aan de 
Wijnesteinlaan/’t Goylaan. Voorzien van 
kleurrijk mozaïekwerk vormen de banken 
een even markant als herkenbaar middel-
punt van het park. Een echte ontmoe-
tingsplaats voor iedereen die even op ver-
haal wil komen. 

De initiatiefnemer Hans Koops heeft sa-
men met kunstenares Carin van Dongen 
dit project ontwikkeld. Samen met vele 
vrijwilligers in de wijk zijn de sofa’s tot 
stand gekomen. Dit project is gefinancierd 
uit het leefbaarheidsbudget. 

De buurtbanken op hun plaats

De sofa’s zijn voor en door wijkbewoners (foto: Eddy Steenvoorden)

Goed idee? 
Doe er iets mee!
De gemeente Utrecht ondersteunt initia-
tieven van bewoners en ondernemers om 
hun buurt beter, leefbaarder en veiliger 
te maken. Dit doet de gemeente met het 
leefbaarheidsbudget: een budget per wijk 
speciaal voor bewonersinitiatieven. Voor-
beelden van initiatieven in Hoograven zijn 
een bijdrage aan het Koningsfeest in Hoo-
graven en kinderactiviteiten in de Huize de 
Geerlaan. Heeft u ideeën die een bijdrage 
vragen uit het leefbaarheidsbudget? Vraag 
het dan aan via www.utrecht.nl/leefbaar-
heidsbudget

Spreekuur 
wijkwethouder
Frits Lintmeijer is wijkwethouder voor de 
wijk Zuid. Hij houdt ongeveer een keer 
per maand een wijkspreekuur voor be-
woners. U bent van harte welkom op dit 
wijkspreekuur met vragen en ideeën die 
betrekking hebben op uw wijk of  buurt. 
Het spreekuur is van 18.30 tot 19.30 uur, 
afwisselend in Wijkbureau Zuid, ‘t Goy-
laan 75 of  in De Musketon, Hondsrug 
19. Aanmelden kan tot uiterlijk één week 
van tevoren via 030 – 286 00 00 of  e-
mail zuid@utrecht.nl. Het eerstvolgende 
spreekuur is op woensdagavond 23 april 
op het wijkbureau.

Digitale nieuwsbrief 
en Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van ontwik-
kelingen in de wijk of  kent u andere be-
woners die willen weten wat de gemeente 
en het wijkbureau kunnen betekenen? 
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief  
van het wijkbureau kan via www.utrecht.
nl/zuid Het wijkbureau is ook te volgen 
viaTwitter: @Wbzuid.

Wijkbureau Zuid
Het wijkbureau is het aanspreekpunt van de gemeente voor bewoners en ondernemers in de wijk 
Zuid. Heeft u een vraag over zaken die in uw buurt spelen? Dan bent u bij het wijkbureau aan het 
juiste adres. U kunt ook langskomen als u iemand van het wijkbureau wilt spreken: ‘t Goylaan 75, 
postcode 3525 AA. T: 030 - 286 00 00. E: zuid@utrecht.nl. W: www.utrecht.nl/zuid . T: @wbzuid


