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Sfeervolle en zonnige wijkfeestdag
De weergoden waren de organisatie
net als vorig jaar welgezind en dus
ging
Happening
Hoograven
zaterdag 9 september jl. om 10.00
uur van start onder een strak blauwe
lucht. De organisatie, bestaande uit
de wijkvereniging Hoogravens
Belang en de Winkeliersvereniging
Smaragdplein, had gezorgd voor een
lint van liefst 120 kramen, dat liep
van het Smaragdplein via de
Briljantlaan naar het Tolsteegplantsoen. Bij een groot aantal
kramen konden mensen terecht voor
informatie van en over maatschappelijke
organisaties
en
bewonersgroepen in de wijk.
Aanwezig waren ondermeer welzijnsorganisatie Portes, de SP, de
Historische Kring Hoograven en de
wijkraad. Ook de Scoutinggroep
Hoograven en volksdansvereniging
Tarantella waren van de partij om
hun activiteiten toe te lichten. Voor

veel bewoners was dit dé
gelegenheid om de zolder of garage
weer eens leeg te halen en hun oude
of ongebruikte spullen voor een
kleine prijs te verkopen aan
buurtgenoten.
De redactie van deze wijkkrant was
eveneens aanwezig met een kraam.
Doel was de aandacht te vestigen op
de sinds kort geopende wijkwebsite
(www.aanzetnet.nl). Dat lukte goed,
want de gratis boekenleggers met
het webadres vonden gretig aftrek.
Tevens vond een door Aanzet
georganiseerd debat plaats tussen

Honderd jaar
URV Viking
Wie
regelmatig
langs
het
Merwedekanaal rijdt of fietst, zal de
vele voorbijglijdende roeiboten niet
(zijn) ontgaan. De boten zijn
afkomstig van het Liesbosterrein,
waar de roeiverenigingen Viking,
Orca en Triton sinds 1979 huizen.
Hoewel de drie hun onderkomen, "De
Driewerf", delen, is er een groot verschil
tussen Viking aan de ene kant en Orca
en Triton aan de andere kant. De
laatstgenoemden zijn alleen toegankelijk
voor studenten, terwijl Viking open
staat voor iedereen. En dat is te merken
ook! Momenteel telt Viking zo'n 700
leden, een aantal waarmee Viking tot de
vijf grootste roeiverenigingen voor
algemeen publiek van Nederland
behoort. Het zal dan ook niet verbazen
dat de roeivereniging met een ledenstop
(bij 750 leden) en een wachtlijst werkt:
het Merwedekanaal is, aldus de website
van Viking, momenteel al het meest
beroeide water van Nederland en het

aantal boten kan daarom niet oneindig
uitgebreid worden.
Zoals gezegd "woont" Viking sinds
1979 in Hoograven. Hield de vereniging
zich in de beginperiode nog enigszins
afzijdig van de buurt, de laatste jaren
komt daar verandering in. Zo
organiseert Viking sinds enige tijd
jaarlijks een open middag voor de
woonbootbewoners
langs
het
Merwedekanaal, neemt de vereniging
via penningmeester Simon Knappstein
deel
aan
de
klankbordgroep
Liesbospark over de toekomst van het
voormalige fabrieksterrein en er is meer
en beter contact met de overige
sportverenigingen in de buurt,
waaronder voetbalclub vv Hoograven
en korfbalclub HKC.
Tijdens dat contact kwam ongetwijfeld
ook het eeuwfeest van Viking aan bod.
Aangezien de vereniging op 27 juli 1906
werd opgericht, viert Viking dit jaar haar
honderdjarige bestaan.
Uiteraard kon dit lustrum niet zonder

wijkwethouder Robert Giesberts en
D'66-kamerlid Boris van de Ham
(zie voor het verslag elders in deze
krant).
Naast de braderie cq vrijmarkt
vonden sport- en speldemonstraties
plaats, konden kinderen zich
uitleven in Fruittellaland en
verzorgde modezaak Suru een
prachtige modeshow. Het podium
op het Tolsteegplantsoen bood
gedurende de middag plaats aan
diverse artiesten, waaronder zanger
Pieter Beekink en de band Syrmix 7,
waarvan
(oud-)inwoners
van

Hoograven de basis vormen.
Onbetwist hoogtepunt van de
middag, in ieder geval voor iedereen
onder de 15 jaar, waren de Topstars.
Hun enthousiasme en het heerlijke
weer zorgden ervoor dat al hun hits,
waaronder "vrije val", door jong èn
oud uit volle borst werden
meegezongen. Het optreden was
een mooie afsluiting van een
geslaagde dag. De organisatie kan
tevreden toewerken naar de
volgende editie van dit mooie
wijkfeest (op 8 september 2007).

festiviteiten voorbij gaan. Absoluut
hoogtepunt van de jubileumactiviteiten
was de vlootschouw op 24 juni 2006.
Liefst 72 boten brachten onder een
stralend zonnetje een saluut aan het
bestuur en honderden oud-leden,
waarna een reünie volgde. Het bracht
een van de oud-leden zelfs tot de
verzuchting: "Het was de beste Oudledendag van een roeivereniging,
waarvan ik lid was, die ooit gehouden
is". Ook de eeuwfeestreceptie op 2
september, waarvoor o.a. de gemeente
en collega-sportverenigingen waren
uitgenodigd, was een groot succes. Op

de receptie heeft Viking de
Sportpenning van de Gemeente Utrecht
gekregen, uit handen van locoburgemeester Rinda den Besten.Op de
agenda staan verder nog een groot feest
voor alle huidige leden en een
symposium over roeitraining en
verenigingsmanagement. Slotstuk van
de festiviteiten zal de presentatie van
een jubileumboek zijn, dat - ook voor
niet-leden - te bestellen is via de website
van de roeivereniging.
Meer informatie over (de jubileumactiviteiten van) Viking is te vinden op
www.urvviking.nl.
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22 september
vanaf 19.00 uur RTV-Utrecht,
tv-uitzending 'In de buurt'
wandeling met Olga door
Hoograven.

Vragen aan wijkwethouder en
Tweede Kamerlid

13 oktober
Historische rondvaart over
Vaartscherijn, zie www.hkth.nl
elke donderdag inloopavond
Historische Kring, de Barkel,
20.00 uur

De herfst op
Nieuw Rotsoord
Dit najaar vinden er weer
verschillende activiteiten plaats op
dierenweide Nieuw Rotsoord. Op
23 september is het Appelplukdag.
Bezoekers kunnen meehelpen met
de oogst en tegen korting appels
kopen. Voor de kinderen is er de
workshop appelmoes maken.
Op 4 oktober is het dierendag, ook
op Nieuw Rotsoord. Wat er precies
gaat gebeuren is nog een verrassing.
Dit jaar is het op 28 oktober
Haloween voor kinderen tot 8 jaar,
zij kunnen bij een kampvuur
luisteren naar een spannend
verhaal.
Op 4 november, natuurwerkdag,
dan steken we de handen uit de
mouwen en gaan we snoeien.
Houd voor meer info en tijdstippen
de website www.nieuwrotsoord.nl
in de gaten.

8
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Voetbalvereniging Hoograven
zoekt sponsors.Wie helpt er
financieel mee om de jeugd
aan het voetballen te krijgen
of te houden! Meer
informatie: Secretaris Frank de
Koning, 06-46364210

Bouwplannen Rotsoord
Naar aanleiding van de informatieavond over de woningbouwplannen op
Rotsoord heeft de redactie wijkbewoonster Bernadien Blaauwgeers
geïnterviewd. Zij heeft een reactie
gestuurd naar de gemeente en vertelt
hierover. Bezwaren kunnen nog
ingediend worden, meer informatie bij
het wijkbureau zuid, 't Goylaan 125.

Nieuw Rotsoord
23 september, Appelplukdag,
4 oktober, dierendag
28 oktober, Haloween voor
kinderen tot 8 jaar
4 november, Natuurwerkdag

1e+3e maandagavond
v.d. maand
Internationaal Koken, de Tol,
18.15 uur, opgeven
r.verkerk@planet.nl

interview

Op de wijkdag Happening Hoograven
(9 september) organiseerde Aanzet een
debat met de politici Robert Giesberts
en Boris van der Ham. Giesberts
(GroenLinks) is wijkwethouder van
Utrecht Zuid en Van der Ham (D66)
heeft als Tweede Kamerlid de wijk
Hoograven 'geadopteerd'. Bewoners
voelden de politici aan de tand over
uiteenlopende onderwerpen.
De Actiegroep Opaalweg en Omgeving
overhandigde
Giesberts
vijf
aandachtspunten. Eén van die punten is
de kap van de bomen in de
Turkooislaan. De actiegroep vraagt om
nieuwe bomen op de lege plaatsen. De
wijkwethouder beloofde met de groep
te gaan praten.
Namens dierenweide Nieuw Rotsoord
werd er een vraag gesteld over de
ophokplicht voor kippen, die sinds 1
september weer van kracht is om
besmetting met het vogelgriepvirus te
voorkomen. Van der Ham stelde dat
hobbydieren, zoals de kippen op Nieuw
Rotsoord, uiteindelijk moeten worden
geënt. Maar wie betaalt die inenting?
Volgens Van der Ham is dit de eigen
verantwoordelijkheid
van
de
dierenweide. Giesberts vulde aan dat
het entgeld uit het onderhoudsbudget
moet komen.
Daarna vroeg een bewoonster van de
Noordeindestraat hoe zij ervoor kan
zorgen dat er een boom in haar straat
komt. De straat bestaat nu uit twee rijen

huizen en geen enkele boom of struik.
Volgens Giesberts kan zij dit aankaarten
bij wijkbureau Zuid, maar het is
belangrijk dat de andere bewoners de
boom ook willen. Het is in elk geval
toegestaan om een geveltuintje aan te
leggen, hiervoor mogen bewoners tot
30 of 40 centimeter van hun gevel de
tegels uit de stoep halen.
Gespreksleidster Patricia de Nijs stelde
een vraag over de slechte luchtkwaliteit
in Utrecht. Die kwestie kwam eerder
aan de orde op 6 september, toen
wijkbewoners uit Zuid konden
speeddaten met de gemeenteraad. Van
der Ham vindt dat auto's rond steden
niet harder dan 80 km per uur zouden
moeten rijden. Giesberts kondigde aan
dat er binnenkort een plan komt om de
luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast
gaat de gemeente de honderd bestaande
vuilniswagens vervangen door nieuwe
wagens die aan de normen voor 2010
voldoen.
Verder waren er vragen over het budget
voor wijkkranten, een losloopplek voor
honden, hoe ver Utrecht nog moet
groeien en de verkeersveiligheid
rondom scholen. Giesberts en Van der
Ham leven duidelijk niet in een ivoren
toren, ze gaven enthousiast en in
begrijpelijke taal antwoord op de vragen
van bewoners. Hebt u nog een vraag aan
de politici, e-mail dan naar
redactieaanzet@yahoo.com.

Nieuws van de Historische Kring
Tijdens de maand september is er
een expositie in de Bibliotheek
Smaragdplein over '500 jaar
Rotsoord'.
Op 13 oktober organiseert de Kring
een Vaartserijn-vaart met als thema:

'Vaartserijn
in
historisch
perspectief'. De rondvaart duurt
ongeveer 2 ½ uur en de kosten zijn
E 10.- p.p. U kunt zich opgeven bij:
Peter Sprangers, tel: 030-2960814.
Meer info op www.hkth.nl.

Wat zijn jouw grootste bezwaren?
"Er wordt gemeld dat het plan positief
bijdraagt aan de ontwikkeling van dit
gebied door het bouwen van
flatgebouwen met 8 bouwlagen en dat
het woongenot zal gaan toenemen.
Gezien het grote aantal inspraakreacties
is duidelijk dat de buurtbewoners deze
mening niet delen. Wie bepaalt het
woongenot van een wijk: de mensen die
erin wonen of wordt dit door de
gemeente gedefinieerd? Acht hoog is
echt niet acceptabel. Of blijkt ook hier
het geld weer te winnen van de
schoonheid."
Kreeg je nog iets nieuws te horen tijdens de
informatieavond 30 mei jl.?
"Er lopen nog onderzoeken op het
gebied van geluid, lucht, parkeer- en
verkeerszaken. Daarnaast behoort de
W.A. Vultostraat tot de meest vervuilde
straten van Nederland. Hoe kan op
Rotsoord al gebouwd worden terwijl de
uitkomsten van deze onderzoeken nog
niet bekend zijn? Ook de
parkeerproblematiek bij het halen en
brengen van de schoolkinderen vraagt
nog om een oplossing."

De bouwplannen op de hoek Rotsoord 4143(Vicona terrein) zijn behandeld in de
commissie Stedelijke Ontwikkeling op 4 juli
jl., wat kan je daar over zeggen?
"Ik heb daar ingesproken en heb de
voorzitter het volgende horen
concluderen: de commissie heeft
twijfels uitgesproken over o.a. de
voorgestelde bouwhoogte en het
bouwplan wordt aangehouden in
afwachting
van
een
nadere
onderbouwing."
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september-oktober 2006 | aanzet | pagina 3

'Speeddaten' met gemeenteraadsleden
Woensdagavond 6 september jl.
bezochten tien gemeenteraadsleden van
verschillende politieke partijen het
wijkbureau om te luisteren naar de
problemen en wensen van de bewoners
van wijk Zuid. De bewoners zaten aan
tafels met een bepaald onderwerp en de
raadsleden wisselden om de acht
minuten van tafel, het zogenaamde
'speeddaten'. Een kort overzicht:
Milieu
Een wijkraadlid maakt zich grote
zorgen om het fijnstofgehalte in de
lucht. Uit een GG&GD rapport zou
blijken dat al 10% van de kinderen
astma heeft, een schrikbarend hoog
aantal. Naar aanleiding van dit rapport
gaat een raadslid het college vragen wat
de plannen zijn om de luchtkwaliteit te
verbeteren.
Beheer openbare ruimte
Enkele bewoners vinden dat er meer

structureel onderhoud gepleegd kan
worden aan de straten. Na een klacht
wordt er wel incidenteel gerepareerd. Bij
de gemeente is een computersysteem
aanwezig dat geraadpleegd kan worden
wanneer
een
straat
een
onderhoudsbeurt krijgt.
Gezondheidszorg
De gemeente kan weinig doen bij
particuliere zaken, maar de raadsleden
willen wel navragen wanneer het
gezondheidscentrum in Plettenburg
opgeleverd wordt. Hoograven heeft nog
steeds geen tandartsen.
Tijdelijke studentenwoningen
De bewoners willen graag praten over
mogelijke bestemmingen van de
groenstrook op de Opaalweg, want de
studentenwoningen gaan een keer weg.
Ook vragen de bewoners zich af of er
wel allemaal studenten wonen.

BEFU-terrein
Bewoners
willen
geen
groot
aannemersbedrijf op dat terrein, omdat
dan vele zware vrachtwagens door de
kleine straatjes gaan rijden en meer
grote boten langs de roeiers moeten
manoeuvreren. Gemeente-raadsleden
gaan vragen om een alternatieve locatie.
Liesbospark
De raadsleden zijn positief over de
initiatieven van de gebruikers. Vooral
het terras aan het water is voor de wijk
zeer aantrekkelijk.
Smaragdplein
De markt moet blijven, maar liever op
een andere plek om de parkeerplaatsen
vrij te houden. Er is overleg tussen de
verschillende partijen.
Verkeersveiligheid Scholen
Binnen-kort komt in commissie Verkeer
en Beheer dit onderwerp ter sprake.

Internationaal
koken én eten

Kinderkleding
beurs

Nieuw:
VvE HvH

Vind je het leuk om samen met
buurtgenoten te koken en eten? Dan is
de kookclub ´Internationaal koken´
misschien wat voor jou. Elke twee
weken komt deze groep op maandag
samen in een professionele keuken in
buurthuis De Tol. Recepten, liefst met
internationale allure, worden door de
deelnemers zelf ingebracht. Dat
varieert van Marokkaanse couscous en
Surinaamse roti tot Amerikaanse
hamburgers.
Het is gezellig, je leert je buurtgenoten
kennen en er worden de heerlijkste
gerechten gemaakt.

Op 20, 21 en 22 september 2006
organiseren
vrijwilligers
in
Buurthuis Ravelijn weer een grote
tweedehands beurs! Meer info op
www.portes.nl

De sloop van de oude flats aan de 't
Goylaan is al enige tijd aan de gang.
Inmiddels is bij enkele huizen in die
omgeving schade ontstaan, waarbij
overigens nog niet is vastgesteld of
deze schade daadwerkelijk door de
sloop- en/of saneringswerkzaamheden
is veroorzaakt. Toch heeft een groep
buurtbewoners het initiatief genomen
een vereniging van eigenaren (VvE) op
te richten, die de belangen gaat
behartigen van de huiseigenaren van
huizen in de directe omgeving van het
Hart van Hoograven (HvH). De
vereniging zal onder meer namens de
leden als gesprekspartner optreden in
de contacten met de gemeente en de
aannemer die de sloop- en
bouwwerkzaamheden uitvoert. Tevens
zal de vereniging de buurtbewoners zo
goed mogelijk informeren, zodat wordt
voorkomen dat onjuiste informatie
voor onnodige onrust zorgt.
Woensdag 23 augustus jl. is de
oprichtingsvergadering
gehouden,
inmiddels hebben zich zo'n 75 leden
aangesloten. Nog niet aangesloten
huiseigenaren zijn welkom. De
volledige naam inclusief correspondentieadres:
Belangenvereniging van huiseigenaren
omgeving Hart van Hoograven i.o.
Julianaweg 240, 3523 XH, Utrecht
(e-mail: vvehvh@orange.nl)

Heb je interesse of wil je een keer
´proefkoken´? Stuur dan een mail naar
rverkerk@planet.nl en je ontvangt een
uitnodiging voor de eerstvolgende keer.
Deelname is gratis, behalve rond de vijf
euro per keer voor de ingrediënten.

/

Inleveren van artikelen is op woensdag
20 september, 19.00-21.30 uur en op
donderdag 21 september, 9.00-11.00
uur. U schrijft alles in met hulp van een
vrijwilligster. Aangeboden kleding moet
schoon, heel en bijdetijds zijn. Verkoop
op donderdag 21 september, 20.3022.00 uur en vrijdag 22 september,
9.00-11.00 uur. Het aanbod is ieder jaar
enorm, dus er is voor elk wat wils! Er
mogen geen tassen mee naar binnen en
kinderen worden niet toegelaten.
Spelregels kunt u afhalen op Buurthuis
Ravelijn, Hooft Graaflandstraat 2a, tel.
2883234.

g e z o c h t

Vrijwilligers voor de wijkkrant
en de wijkwebsite. Meld je aan
via redactieaanzet@yahoo.com
of via een briefje naar
postadres Briljantlaan 101,
3523 CD Utrecht

Leuke verhalen over de wijk.
Stuur ze naar
redactieaanzet@yahoo.com

B
hé buur!
Buurtfeest
Een aantal "oude" bewoners van de
Hooftgraaflandstraat leek het een leuk
idee een kennismakingsfeest te
organiseren. Er zijn 3 nieuwe
woonblokken gebouwd en de bewoners
hebben vanaf 1 juli hun intrede gedaan.
Bij navraag bij de gemeente bleek daar
ook budget voor te zijn onder de
noemer 'Leefbaarheid in de wijk'. Met
een stel enthousiaste bewoners uit de
straat is de organisatie begonnen.
Portes is gevraagd voor het beschikbaar
stellen van de bouwspeeltuin de
Kameleon en tegen een flinke reductie
is dat ook gelukt. Alles was geregeld,
alleen het weer kon nog tegen zitten…..
en dat zat behoorlijk tegen!! Op zondag
20 augustus om 12.00 uur is er
begonnen met het klaarmaken van de
locatie. De regen kwam met bakken uit
de hemel en het onweerde zo hard dat
de mensen elkaar nauwelijks nog
konden verstaan!! Het werd somber
ingezien, want de verwachting was dat
de mensen met dit weer hun huizen niet
zouden verlaten. Niets was minder
waar! Rond 15.00 uur kwamen de eerste
feestgangers met daarbij de zon, en al
snel was het volle bak. In de uitnodiging
was gevraagd of de bewoners zelf een
lekker hapje mee wilden brengen en
hier was in grote getale gehoor aan
gegeven. In korte tijd was er een buffet
met de heerlijkste, uiteenlopende
hapjes. De band "Armstrong" trad
belangeloos op en werd zelfs nog even
goed gedanst. (Twee bandleden wonen
in de straat). Binnen was de
tafelvoetbal- en tafeltenniscompetitie
met als hoofdprijs een slagroomtaart.
De band ontving een "echte" Gouden
Plaat. Om 18.00 uur werd iedereen
bedankt voor het aanwezig zijn. Na een
uurtje opruimen kon de organisatie niet
anders concluderen dan dat het feest
zeer geslaagd was!!! Foto's zijn te zien
op hooftgraaflandstraat.watjemaarwil.nl

redactieaanzet@yahoo.com
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Open dag
Rotsoord

Nieuw! Wijkwebsite aanzetnet.nl
veilige en schone buurt waar we een
beetje kunnen vertrouwen op onze
medebewoners. Waar we bij het uitlaten
van de hond gemakkelijk een
kletspraatje maken en waar we even bij
elkaar kunnen aanbellen voor het lenen
van een trap om de ramen te wassen. De
kinderen moeten toch veilig kunnen
spelen in de buurt. We zijn er blij mee
als iemand uit de buurt even aanbelt om
te zeggen dat de lichten van de auto nog
branden. Kortom: we lopen graag met
vertrouwen door de buurt.

Op 9 september hield Nieuw Rotsoord
Open Dag. Dat gebeurde in het kader
van Happening Hoograven. Zowel de
dierenweide als Milieupunt Zuid, de
Vogelopvang en het Nivon brachten
over het voetlicht wat zij de bewoners
van de omliggende wijken te bieden
hebben. De muzikale omlijsting werd
verzorgd door DJ Wim, het Van
Beurten trio en het duo Corcovado. Dat
was echt genieten. Zeker omdat het
ideaal weer was.

colofon
Aanzet is een inhoudelijk
onafhankelijke wijkkrant van de
bewoners en
verschijnt zes maal per jaar
Redactieadres
Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101,
3523 CD, Utrecht
E-mail: redactieaanzet@yahoo.com
Redactie
Evelien Baljet,
Jet Buurman,
Remco van Dam,
Loulou Edelman,
Peter Nauta (fotografie),
Patricia de Nijs,
Elles Rozing,
Cindy Vros
Opmaak
Jo Design & Communication
www.jo-online.nl
Oplage
7000 exemplaren
Volgende deadline
30 oktober 2006
dit geldt voor zowel advertenties als
tekst- en beeldmateriaal

Sinds kort is 'ie voor iedereen
toegankelijk:
de
wijkwebsite
www.aanzetnet.nl; een site voor en door
bewoners van Hoograven, Tolsteeg en
Bokkenbuurt. Het zou mooi zijn als
dankzij de website wijkbewoners elkaar
ontmoeten en dat er nieuwe contacten
en activiteiten ontstaan.
Nog maar een halve eeuw geleden had
de buurt een vaste plek in ons leven. We
bleven er vaak een leven lang wonen.
Soms woonde onze familie ook in de
buurt of in de wijk. We gingen er naar
school en werkten er. We kenden de
mensen en bij de winkel op de hoek
hoorden we de laatste lokale nieuwtjes
over bekenden uit de wijk. Leuke en
minder leuke ervaringen in de buurt
deelden we met andere bewoners en
problemen losten we meestal onderling
op. Kortom: het dagelijkse leven vond

+

plaats in de wijk en op fietsafstand.
Maar nu gaat het heel anders!
Anno 2006 kunnen we uit veel meer
mogelijkheden kiezen en dat doen we
ook veel meer buiten onze buurt. We
reizen gemakkelijker, we verhuizen
vaker, we werken buiten de buurt en de
werktijden zijn korter en flexibeler.
Voor onze vrije tijd zoeken we naar de
leukste sport- en uitgaansclubs, ook in
de stad of verder. Via de mobiele
telefoon onderhouden we contacten op
langere afstand en communiceren via email en internet. Hierdoor neemt onze
bekendheid met de eigen buurt en de
bewoners af en daardoor ook de
binding die we ermee voelen. Ook zien
we dat er meer mensen uit andere
culturen in onze wijk wonen. Maar de
buurt blijft belangrijk.
We willen allemaal wonen in een leuke,

verhalen van toen | verhalen van nu

Jan Smit (1906-1982) woonde tijdens zijn
jeugd in Hoograven. In 1942 heeft Jan, terwijl
hij ondergedoken zat, zijn herinneringen aan
de jaren 1914-1918 opgeschreven in de vorm
van een soort 'jongensboek', met als
hoofdpersonages Jan en zijn broer Frans. De
wereld van een tiener tijdens de 1e wereldoorlog,
opge-schreven door een dertiger in de 2e wereldoorlog. De zoon van Jan en de Historische
Kring Tolsteeg-Hoograven stelden ons in staat
het verhaal aan u over te brengen.
Het gezin Smit bestond uit vader,
moeder en drie kinderen. In oktober
1914 verhuisde de familie Smit vanuit
Overschie naar Hoograven (Jutphaas),
naar de Hoogravensedijk 6. Vader ging
als bakkersknecht werken bij Van den
Berg aan de Helling, een bakkerij van
De Korenschoof. 's Nachts bakte hij
brood en overdag trok hij er met de
bakkerskar op uit om brood te

Met www.aanzetnet.nl, ontwikkeld door
enkele vrijwilligers, redactieleden van
Aanzet, willen wij een steentje bijdragen
aan een prettige woonomgeving naast
de tweemaandelijkse wijkkrant.
Wilt u meedoen met de wijkwebsite
en/of wijkkrant? E-mail de redactie:
redactieaanzet@yahoo.com of ga naar
www.aanzetnet.nl
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Welke jonge wijkbewoners
willen de jongerenpagina op
de wijkwebsite onderhouden?
redactieaanzet@yahoo.com
Benieuwd naar de mening van
de wijkbewoners, verzin een
'poll' voor www.aanzetnet.nl

De wereld van Jan Smit

verkopen. Van het loon dat hij
verdiende, kon het gezin niet
rondkomen. Daarom werkte moeder
drie dagen per week als schoonmaakster
bij Hotel L'Europe. Na enkele jaren gaf
vader het bakkersvak op en stapte hij
over naar de houthandel. Geregeld
kwam er een wagen van Hooghiemstra
om bij Smit hout te storten. Dat moest
nog gehakt worden, waarna het aan huis
werd verkocht als brandhout. Zo kwam
zoon Jan aan de bijnaam Kachel.
De Hoogravenscheweg was de
'hoofdstraat' van de buurt, alhoewel
toen niet meer dan een hobbelig straatje
met een lange rij huizen en veel modder.
Aan het begin van de Hoogravenseweg,
liep de weg die naar fort Lunetten
leidde. Vooraan heette dat de
Hoogravenschedijk, en meer richting
fort, de Fortweg. Langs deze weg, liep
de wetering, die de scheidslijn vormde

tussen Utrechts en Jutphaas'
grondgebied. Aan de ene zijde mondde
de wetering uit in de Vaartserijn, aan de
andere kant in de gracht van het fort
Lunetten. Linksaf lag de weg naar het
Houtensepad.
Vlakbij de fortgracht lag, temidden van
riet en biezen, het Liesboswegje, dat
leidde naar de verst gelegen steenoven:
de Liesbosch. Aan de andere kant van
het Liesboswegje was alleen maar een
grote wijde grasvlakte, doorsneden door
brede en smalle sloten, de zogenaamde
'eerste polder'. De polder werd
afgewisseld door twee grienden, waarin
veel wild en gevogelte voorkwam. Al
met al een (opzettelijk!) moeizaam
begaanbaar gebied en daardoor juist de
favoriete uitdaging voor de lokale jeugd.
In de komende edities van Aanzet
kunt u verder lezen over Jan Smit,
zijn jeugdjaren in Hoograven.

