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Feest op de Blauwe Aventurijn

Waar is dat feestje? (Foto: NvdB)

Vrijdag 11 november vierde buurtbasisschool de Blauwe Aventurijn dat
vijf jaar geleden officieel het nieuwe
gebouw geopend werd. De hele dag
waren alle kinderen en leerkrachten,
onder begeleiding van het ‘Fort van de
Verbeelding’, samen actief met dans
en muziek. Een spetterende voorstelling werd in de middag gepresenteerd
aan ouders en andere belangstellenden, die ook actief werden betrokken
bij het muzikale spektakel. Eind van
de middag was er een lampionnenoptocht door de wijk.

Nieuw schoolplan
In de afgelopen vijf jaar is er veel veranderd. Sinds de zomer van 2014 is er een
nieuwe schoolleider, Myriam Rijks. Samen
met ouders en leerkrachten heeft zij een
nieuw schoolplan geschreven, waarin het leren meer in een context geplaatst is. Steeds
meer worden vakken met elkaar verbonden
binnen een thema. De kern is door samen
te werken, onderzoekend kennis te verwerven. Zo leren kinderen dingen in een groter
verband te zien. Leerlingen ervaren daardoor
meer de samenhang van het ‘echte leven’. Er
wordt gebruik gemaakt van ‘digitale wijsheid’: hoe ga je om met ICT? Hoe gedraag
je je op internet? Al vanaf groep een wordt
er op speelse wijze geëxperimenteerd met
programmeren. De school heeft dankzij de
Brede School twee 3D-printers ter beschik• Pagina 1 •

king en leerkrachten zijn opgeleid om hiermee te werken.
Schitteren
De visie van de school is ‘Het gaat er niet
om dat je binnen de lijntjes kleurt, maar dat
je je eigen tekening maakt’. Kernwoorden
zijn: samen – onderzoeken – schitteren. Er
is een ‘schittertijd’ met een aanbod van uiteenlopende workshops. Kinderen maken
een keuze voor een vaardigheid die ze verder ontwikkelen. Uiteindelijk presenteren ze
hun verworven vaardigheden. Myriam: ‘Als
kinderen hun talenten ontdekken en daarin
kunnen schitteren, geeft hen dat zelfvertrouwen, waardoor ze ook dingen waar ze minder goed in zijn beter kunnen leren’. Voor
meer informatie zie http://www.blauweaventurijn.nl (HdR)

COLOFON

Hoograven Vitaal!
ontspanning, (op)voeding en bewegen.’ In
Hoograven is er vanaf september 2013 een
Beweegmakelaar in de wijk. De Beweegmakelaars ontdekten echter dat wanneer ze met
mensen praatten over bewegen, er vaak allerlei zaken speelden die dat in de weg stonden.
Vaak kwam het gesprek dan op onderwerpen als stress, voeding, leefstijl en in brede
zin onderwerpen die met vitaliteit te maken
hebben. Vandaar dus de Vitaliteitsmakelaar.
Op dit moment gaat het om een pilot tot
eind 2017. Op basis van de opgedane ervaring en resultaten zal er gekeken worden naar
een vervolg.

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

Nieuws of activiteiten melden?
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com,
twitter naar @wijkkrantaanzet of schrijf naar
Redactie Aanzet, p/a Hooft Graaflandstraat 18,
3525 VV Utrecht.

www.aanzetnet.nl
Redactie
Evelien Baljet, Ron Brouwer, Henk van Diepen
(Facebook), Loulou Edelman, Martijn van
Es, Wybren de Jong, Nadine van den Berg
(fotografie), Hilbert Onvlee, Hanneke de Reus,
Wilma te Velde (website) & Elizabeth Wattimena
(fotografie)

Met medewerking van

Halima el Ghamarti. (Foto: NvdB)

Op een donderdagmiddag begin november is het gezellig druk in buurthuis

Petra van Kuik, Nienke Rijkeboer,

Hart van Hoograven. De gastvrouw

Rianne Roding & Gerda Sturkenboom

van het buurthuis heet bezoekers wel-

Vormgeving

kom en schenkt koffie. Vanuit verschil-

Rotterdam Vormgeving,

lende ruimtes klinken geanimeerde

www.rotterdam-vormgeving.nl

gesprekken in het Nederlands en in

Concept: Jo Design & Communication
www.jo-online.nl

Oplage
7.500 exemplaren

Volgende deadline
20 februari 2017

De volgende Aanzet
verschijnt op 15 maart 2017

andere talen.
Bewegen en vitaliteit
Aan een tafel vlakbij de ingang zit Halima el
Ghamarti. Met een laptop schuin voor haar
is ze druk in gesprek met een meneer tegenover haar. Sinds 1 september van dit jaar is
Halima voor Hoograven en Lunetten Vitaliteitsmakelaar Jeugd en Gezin. Dat betekent
dat ze zich inzet voor alle basisschoolgaande
kinderen plus de gezinnen waartoe ze behoren. Halima: ‘Als Vitaliteitsmakelaar bemiddel ik tussen vraag en aanbod op het vlak van

Meer mogelijk dan gedacht
Halima: ‘Op allerlei plekken ga ik met mensen in gesprek over een gezonde leefstijl. Ik
ga bij verschillende, al bestaande bewonersgroepen langs, stel mezelf voor en haal de
vragen, wensen en behoeftes op. Onlangs
was ik op uitnodiging bij een koffieochtend
over gezonde traktaties voor en door ouders
op een school in de wijk. Dat was erg inspirerend en past bij onze aanpak van in gesprek
gaan met elkaar. Elke donderdag is er tussen
14.00 en 16.00 u. inloopspreekuur in het
buurthuis aan de ’t Goylaan 77. Zo verwachten we meer bekendheid te geven aan wat we
voor wijkbewoners kunnen betekenen. Er is
namelijk meer mogelijk dan mensen in eerste
instantie denken.’ (WtV)
Naast Halima is in Utrecht-Zuid Linda
Vermeer actief als Vitaliteitsmakelaar
Volwassenen en Allard Jongsma als
Beweegmakelaar Sport & Onderwijs.
Halima en Linda worden dit jaar ondersteund door stagiaire Noortje. Zij
werken allen voor Harten voor Sport,
de organisatie voor sport en bewegen
in de buurt.

WIJKFOTO
In de Jan van Arkelstraat is, door de nieuwbouw, veel te beleven. De bewoner van het
pand op de foto moest verplicht verhuizen, omdat zijn pand was verzakt. Alleen zijn
kippen mochten er blijven wonen. In de nacht van de Amerikaanse verkiezingen, 8
november, gingen om 23.00 u. enorme lampen aan en werd de betonnen bodem van
de bouwput met veel kabaal geëgaliseerd. Dat duurde tot een uur of vier. De straatbewoners waren daar niet blij mee, en ook niet met de hobbelende stoep en het wegdek.
Maar eens zullen er mensen gelukkig gaan wonen! (Foto: EW)
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Hoe Hoograven beter wordt
door het Initiatievenfonds

HEE BUUR

De roep van de milieubeweging is niet
aan dovemansoren gericht geweest. Al
decennia knaagt jaarlijks in de donkere
dagen voor kerst mijn geweten aan me
als een bever aan een boomstam: hoe
kom ik op een verantwoorde manier de
feestdagen door?
Het meest verantwoord is natuurlijk
om gewoon helemaal niet aan kerst te
doen. Geen boom, verlichting, kaarten,
cadeau’s of feestmaal. Om het milieu zo
min mogelijk te belasten. Maar dat gaat
me wel weer heel ver…
Een voorbeeld van bewonersinitiatief: de Boombank bij speeltuin ´t Raafje. (Foto: WdJ)

De gemeente vindt het belangrijk dat
bewoners zelf het initiatief nemen om
hun wijk te verbeteren. En heeft geld
beschikbaar om daar mee te helpen.
In het verleden heette dat het leefbaarheidsbudget, nu is de naam veranderd
in het Initiatievenfonds. Maar is er
meer veranderd dan alleen de naam?
Tegenprestatie
Een van de doelstellingen van het nieuwe
Initiatievenfonds was om een tegenprestatie
te vragen voor de aanvraag. En inderdaad
wordt door de aanvrager altijd een tegenprestatie geleverd. Bij sociale activiteiten is
dat vaak de aangevraagde activiteit. Maar ook
bij het aanpassen van de leefomgeving wordt
een tegenprestatie gevraagd. Daarnaast zijn
de aanvragers ook betrokken bij andere acties om de omgeving leefbaar te houden. Bij
de hekjes die op de Julianaweg geplaatst zijn,
beloofden de bewoners om de rozenperken
te onderhouden en te zorgen dat alle bewoners het eens waren met de plaatsing van de
hekken. Volgens Harrie Urlings, wijkadviseur wijk Zuid, ‘een prestatie op zich’.
Buurtfeesten
In de gemeenteraad is kritiek op de inzet van
het Initiatievenfonds voor buurtfeesten. In

Hoograven worden 13 buurtfeesten gefinancierd. Echter de totale kosten van deze
feesten voor de gemeente bedraagt rond de
vijf procent van het totale budget. Daarnaast
levert het ook nog andere zaken op. Bij het
buurtfeest in het zuidelijkste deel van de Julianaweg werden door de organisatoren naast
het feest zelf, door het jaar heen ook andere
activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld het
groenonderhoud.
De cijfers
In heel Utrecht Zuid zijn tot 7 november
117 verzoeken ingediend voor budget uit het
Initiatievenfonds. Ongeveer de helft hiervan
(58) had betrekking op Hoograven. In totaal
werd tot nu toe bijna 150 duizend euro in
Hoograven besteed. Opvallend daarbij is dat
de meeste aanvragen en het meeste geld aangevraagd wordt voor sociale initiatieven. Het
organiseren van activiteiten voor de buurtbewoners, zoals het Huttendorp, de Sinterklaasintocht, maar ook voorlichtingsavonden
voor jongeren tijdens de Ramadan worden
daaruit gefinancierd. Wel zijn de ruimtelijke
activiteiten vaak duurder. Het aanpakken van
de middenberm van de W.A. Vultostraat kost
al 9.500 euro. Vergeleken met 2012 wordt in
2016 minder besteed in de buurt. Het lijkt
erop dat vaak dure verkeerskundige ingrepen
in de omgeving, bijvoorbeeld het aanleggen
van verkeersdrempels, dit jaar achterwege
zijn gelaten. (WdJ)
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Kerstwensen breng ik digitaal over.
Verder pieker ik er niet over om me in
te graven met een absurde hoeveelheid
voedsel en drank: ‘vettige vreetdagen’ zie
ik niet zitten. Als ik trouwens niet allang
vegetariër wás, zou ik dat spontaan wórden bij de gedachte aan de buitensporige
hoeveelheid kadavers die schijnen bij te
dragen aan de vreetvreugde. Om afval
te beperken, koop ik mijn levensmiddelen ‘los’. Wat onvermijdelijk verpakt
wordt verkocht, koop ik uitsluitend in
herbruikbare verpakkingen. De recyclebakken zullen desondanks niet overvol
raken door mij; ik zorg gewoon voor zo
min mogelijk resten en afval.
Mijn biologisch geteelde kerstboom
‘adopteer’ ik. Na de kerstdagen breng ik
de boom terug; de leverancier zorgt er de
rest van het jaar voor. Mijn adoptieboom
draagt energiezuinige LED-lampjes. De
versiering gaat al jaren mee – en mocht
er eens een bal sneuvelen, dan kan die
gewoon in de glasbak.
Nog een paar dagen, dan viert de wereld het jaarlijkse geboortefeest weer...
Ik wens u namens Aanzet een sfeervolle,
smakelijke en verantwoorde kersttijd toe
en een voorspoedig 2017!
Ron Brouwer

Kunstenares in De Saffier
In de maanden oktober en november

lastig voor de bewoners, maar iedereen heeft
uiteindelijk iets moois gemaakt.’ In De Saffier hangt nu zowel kunst van Caroline als
van de bewoners.

was kunstenares Caroline DerveauxBerté in De Saffier in Tolsteeg. Deze
Franse kunstenares, woonachtig in
Londen, bracht jonge en oude bewoners samen door kunst te maken over
de kindertijd van de bewoners. Zij is
de tweede kunstenaar voor het project Artshake. De eerste kunstenaar
was Mattia Campo Dall’Orto die een
mooie muurschildering maakte op de

Bewoners in gesprek. (Foto: EW)

muur van De Saffier.
Project Artshake
Drie Europese kunstenaars wonen en werken zes weken in De Saffier. In De Saffier
was tot voor kort verzorgingshuis Tolsteeg.
In de zorgvleugel zitten nu starterswoningen. Dit betekent dat in het pand ouderen
samenwonen met jongeren. Er wonen nu
160 jongeren en 150 senioren. Door de activiteiten van de kunstenaars ontmoeten de
oudere en jongere bewoners elkaar en leren
elkaar daardoor beter kennen. Het project
Artshake is ontwikkeld door Barbara van
Beers (beeldend kunstenaar) en Linda Rosink (stichting Kopa).

Leefgebied

Logo St. Historische Kring Tolsteeg-Hoograven.

Het leefgebied Tolsteeg / Hoograven
/ Bokkenbuurt doet zijn naam eer aan:
het is een waarachtig leefgebied, waar
mensen graag wonen, werken, recreëren en verblijven. Het gaat dan ook
probleemloos met zijn tijd mee. Dat is
zo gegroeid.

Caroline Derveaux-Berté. (Foto: EW)

Kindertijd
Caroline is als kunstenares geïnteresseerd in
de kindertijd. Caroline: ‘Het leuke van kunst
maken over herinneringen aan iemands jeugd
is dat iedereen wel een jeugdherinnering
heeft. Bij mijn workshops in De Saffier was
het mooi om te zien dat ouderen en jongeren
elkaar vertelden over hun eigen jeugdherinnering. Het omzetten van de herinneringen
op papier, schilderij of raamschildering was

En allemaal dankzij wegen. Wegen uit de
bronstijd en de Romeinse tijd, maar vooral
de aanleg van de waterweg tussen Amsterdam en Keulen, die we kennen als de Vaartsche Rijn, gaf het gebied vanaf 1122 een
enorme impuls. Tolsteeg kende tussen 1400
en 1500 diverse ovens waar tegels en stenen
werden gebakken. Tussen 1650 en 1750 was
daar de scheepsbouw van belang, waar de
inmiddels in Hoograven gebouwde zaagmolens hout aan leverden. Behalve deze molens
verrezen buitenplaatsjes naast steen- en tegelfabrieken. Vanaf begin 19e eeuw volgde
de handel in bouwmaterialen en brandstoffen. De metaal– en agrarisch gerelateerde
nijverheid bezetten percelen langs het kanaal
vanaf circa 1900. De arbeidersbuurtjes, die
eerder waren ontstaan, werden overvleugeld
door nieuwbouw langs vaak langgerekte
straten. De spoorweg, aangelegd in de jaren
1844 – ‘45, amputeerde het noordelijk deel
van Tolsteeg.
UMS, het latere PASTOE, kwam in het
pand van het fameuze faience- en wandtegelbedrijf Holland. Samen met Westraven,
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Koken met bewoners
De bewoners leerden elkaar de afgelopen
tijd niet alleen maar kennen door workshops
op het gebied van kunst. Ze keken ook een
film uit de jeugd van Caroline, speelden met
elkaar bingo en kookten samen de lievelingsgerechten van Caroline uit haar jeugd.
Caroline: ‘Mijn lievelingsgerecht was en is
Carottes Rapées, geraspte wortelsalade.’ Tijdens het eten van haar lievelingsgerechten
vertelde Caroline aan de bewoners dat zij
vroeger dan ook Carotte Caroline werd genoemd. De bewoners moesten hier erg om
lachen. (EB)

de opvolger van Holland, werd UMS in de
vroege 20e eeuw gezichtsbepalend voor de
bedrijvigheid in Tolsteeg. Uitbreiding van de
wijk Hoograven, de annexatie ervan door
Utrecht in 1954, nieuwbouw in Tolsteeg naar
ontwerp van grootheden als architect Rietveld en het bouwrijp maken van voormalige
weilanden gaven het gebied verder gestalte.
Geleidelijk aan ontstond de leefomgeving
zoals we die nu kennen.
Aanzet wil daar in 2017 vanuit verschillende
invalshoeken aandacht aan besteden. Door
nader in te gaan op wisselwerking tussen de
bevolkingstoename en de gebiedsontwikkeling, in te zoomen op de karakteristieken
van de toenmalige en huidige bevolking, de
economische situatie in de wijk te belichten
en de lokale commercie. En aangezien Aanzet door en voor mensen uit ons leefgebied
bestaat, worden lezers van harte uitgenodigd
om hun eigen ervaring en visie op een voor
het leefgebied relevant aspect te belichten.
Met dank aan Peter Sprangers, HKTH:
www.hkth.nl. (RB)

Studenten van Springlevende
Wijk Hoograven blikken terug
kunstproject. Ook hebben de studenten een
jongen die vrijwilligerswerk zocht, gekoppeld aan een oudere man. Zij zien elkaar nu
regelmatig. Leora: ‘Joh, wat hebben we veel
gedaan de laatste tijd!’ Jonathan: ‘Veel eigenlijk, hè?’
Privacy
Lastig aan het project is dat werk en privé elkaar overlappen. Rebecca (pas afgestudeerd
in Maatschappelijk werk): ‘Een tijd stonden
er vaak kinderen op de deur te bonken. Je
wordt daardoor gedwongen grenzen te trekken.’ Jonathan: ‘Als je wilt ontspannen, moet
je niet steeds door het raam kijken wat er
buiten gebeurt. Ik vind het prettig als ik weer
wat meer privacy krijg.’

V.l.n.r. Leora Tonus, Awad Elarbab, Rebecca Ouwerkerk, Jonathan Schouten. (Foto’s: NvdB)

Awad Elarbab (22), Rebecca Ouwerkerk (22), Jonathan Schouten (27) en Leora
Tonus (24) vormen nog even het team van Springlevende Wijk Hoograven. Dit is
een project van Academie van de Stad. Een deel van de week, zo’n acht tot tien
uur, organiseren de studenten activiteiten om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. In ruil daarvoor krijgen zij een tegemoetkoming in de huur van de twee
appartementen aan de Oudegeinlaan die zij bewonen. Leora (student Onderwijswetenschappen): ‘Naast de theorie van mijn studie wilde ik praktijkervaring
opdoen. Je werkt met veel partijen samen, staat met je voeten in de klei. Daar leer
je veel van.’ Op 1 september 2015 begon het project en binnenkort, op 1 februari
2017, eindigt het.
Humans of Hoograven
De flats rondom de Oudegeinlaan zullen
worden gesloopt. De meeste oude bewoners zijn inmiddels verhuisd, bijvoorbeeld
naar Leidsche Rijn of Kanaleneiland. Nu
wonen er tijdelijk veel studenten en starters.
De studenten van Springlevende Wijk hebben uiteenlopende activiteiten opgezet. Een
voorbeeld waar ze trots op zijn, is de serie
interviews Humans of Hoograven. Jonathan
(student Maatschappelijk werk): ‘We brengen steeds een persoonlijkheid uit de wijk
in beeld. Ons bezoek aan Syrische vluchtelingen was heel bijzonder. We hebben nog
steeds contact met hen. Ook ontdekten we
dat onze eigen buurvrouw al jaren voor haar
zieke vader zorgt. Het is mooi om mensen
een kijkje te geven in het leven van een ander. Kunstenaars gaan citaten van Humans
of Hoograven op de muur schilderen.’

Buitenbioscoop
Awad (student Chemische technologie):
‘Vijf of zes bewoners houden op het binnenterrein een gezamenlijke moestuin bij.
Dit is echt een ontmoetingsplek geworden
voor de buurt. Ook hebben we afgelopen
zomer geholpen bij de organisatie van een
buitenbioscoop waar ongeveer 75 mensen
op afkwamen.’ De studenten hebben ook
activiteiten opgezet voor kinderen. ‘Voor de
zomervakantie mochten we een ruimte gebruiken van stichting JoU. Meiden uit de wijk
konden daar een spelletje doen en van elkaar
leren. Nu houden we bijvoorbeeld voetbalmiddagen.’
Veel gedaan
Een greep uit de andere activiteiten: oliebollen verkopen, een schoonmaakactie,
bloempotten met heide uitdelen, klusjes
voor buurtbewoners, een groot spandoek als
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Eerste stap
Toch vinden de studenten de contacten in
de buurt heel verrijkend. Awad: ‘Ik ben moslim. Wat ik heel bijzonder vind, is dat tijdens
de ramadan elke avond wel iemand me een
maaltijd bracht. Mensen zorgen voor elkaar.
Dat zat er al in, maar wij hebben de eerste
stap gezet.’ Awad gaat zich binnenkort in
Overvecht inzetten voor de leefbaarheid.
Rebecca: ‘Door dit project heb ik geleerd
met allerlei verschillende mensen om te
gaan. Ik wil graag contact houden met een
aantal vrouwen: samen koken en eten, zorgen dat de buurt schoon blijft.’ Ook Leora
en Jonathan willen actieve bewoners blijven.
‘Dat was een van onze doelen, we willen iets
achterlaten, een sfeer die we hebben gecreëerd, dat mensen naar elkaar toestappen en
het stokje overnemen.’ (LE)

AGENDA
Kerst-Inn Nieuw Rotsoord.
18 december, 13.00 tot 16.00 uur, Kinderboerderij Nieuw Rotsoord.

Hoograven verliest
trouwe ondernemers

twee

Kerstvieringen Marcuskerk aan de
Wijnesteinlaan.
• 24 december, 19.00 uur, Kinderkerstfeest. • 24 december, 22.00 uur, Kerstnachtdienst. • 25 december, 10.00 uur,
Kerstviering.
Kerstvieringen H. Johannes de
Doper/H. Bernarduskerk aan de Oranje
Nassaulaan.
• 24 december, 19.00 uur, Kerstgezinsviering. • 24 december, 21.00 uur,
Nachtmis, Eucharistieviering. • 25
december, 11.00 uur, Kerstdagmis,
Eucharistieviering met de Surinaams/
Antilliaanse gemeenschap. • 26
december, 10.30 uur, Eucharistieviering
volgens Byzantijnse ritus.
Gluren bij de Buren.
19 februari, 13.00 tot 18.00 uur, in
diverse woonkamers in de wijk
Meer op:
aanzetnet.nl/agenda

OPROEP
ZING MEE BIJ MALAIKA!
Vrouwenkoor Malaika zingt wereldmuziek. Dit enthousiaste koor staat
onder leiding van Anne Jansen. Kijk
op de website voor meer info en geluidsopnames: www.vrouwenkoormalaika.nl.
We zingen a-capellawereldmuziek
uit o.a.: Afrika, Macedonië, Bosnië,
Spanje, Israël, Italië, Portugal, Engeland, Kroatië, Ierland, Japan, Turkije.
Elke dinsdagavond repeteren we van
20.00 uur tot 22.00 u. in het buurtcentrum Hart van Hoograven aan de
‘t Goylaan. Halverwege de avond is er
een koffie/theepauze en een keer per
maand wordt er na de repetitie gezellig geborreld.
Momenteel hebben wij ruimte voor
alten en sopranen. Bij wereldmuziek
zijn de sopraanpartijen nooit extreem
hoog. Zangervaring is gewenst, noten kunnen lezen niet. Kom eens
vrijblijvend langs!

Arthur Verstraete met dochter. (Foto: EW)

Echtpaar Bleij. (Foto: PvK)

In korte tijd sluiten twee ondernemers de
deuren die al jaren in de wijk actief zijn. Na
decennia gevestigd te zijn geweest aan het
Smaragdplein sluit Doe Het Zelf Verstraete. De DHZ Verstraete was tot driekwart
jaar geleden vooral bekend onder de naam
Hubo. De aanleiding voor de sluiting is dat
Arthur Verstraete met pensioen gaat. Hij
vertelde dat er op die plek 54 jaar lang een
bouwmarkt zat en dat hij er de afgelopen 39
jaar werkzaam was. Aan deze lange periode
komt op 17 december een einde. Arthur Verstraete heeft nog geprobeerd een opvolger te
vinden, want de winkel loopt nog goed. Veel
mensen uit Hoograven weten hem te vinden. Helaas heeft hij niemand gevonden, wat
betekent dat de winkel voor zover het er nu

uitziet leeg komt te staan. Hopelijk komt er
snel een nieuwe ondernemer.
Bakker Bleij
Triester nieuws kwam er van de Hoogravenseweg. Begin november bleek dat bakker
Bleij ziek was, waardoor het bakkersechtpaar
zich genoodzaakt zag om de bakkerij op zeer
korte termijn te sluiten. Via een brief op de
voordeur bedankten Anneriet en Wim Bleij
de trouwe klanten voor het vertrouwen dat
ze hen de afgelopen 48 jaar hadden geschonken. Inmiddels is Wim Bleij overleden. Veel
buurtgenoten leven van harte mee met de familie Bleij. Hoograven zal de kleine authentieke, gezellige bakkerij missen. (HO)

Kerst in de Marcuskerk
De Marcuskerk aan Wijnesteinlaan 2 heeft
weer verschillende diensten rond Kerst. Op
kerstavond, 24 december, om 19.00 u. is er,
zoals elk jaar, weer het kinderkersfeest. Veel
mensen uit de buurt komen naar dit feest.
Het is een feest door en voor kinderen. Om
22.00 u. begint de kerstnachtdienst met een
uitvoering van de cantate `Das neugeborene
Kindelein` van Dietrich Buxtehude (16371707). Het is een kort en feestelijk muziekstuk. De kerstviering op eerste kerstdag begint om 10.00 u.
Inspirerend feest
Kerst is een inspirerend feest, nog altijd.
Overal lichtjes en klinkende muziek die in
je hoofd blijft hangen. Het is een feest om
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elkaar op te zoeken en samen te vieren. Het
is ook een feest waarbij mensen ruimhartig
delen. Dat blijkt elk jaar weer opnieuw. Zou
dat iets met het verhaal te maken hebben dat
onlosmakelijk verbonden is met dit feest van
licht en vrede? Het verhaal van een kind in
een kribbe dat het verhaal is van een man
die opstond voor het leven van anderen. De
Marcuskerkgemeente gelooft van wel. En de
kerk vindt deze gemeente nog altijd een goede plek om dat verhaal aan elkaar te vertellen
en het zich eigen te maken om er mee verder
te kunnen in het leven van alledag, dat ook
na Kerst weer gewoon opduikt. Iedereen is
van harte uitgenodigd om te luisteren naar
de muziek, mee te zingen met de liederen en
het kerstevangelie te horen. (EB)

40 jaar recreatiesport in Hoograven
werd een intensieve reclameactie gevoerd.
Dat had succes. Een aantal jonge vrouwen
meldde zich aan en dat was op 2 november
jl. 40 jaar geleden. Op een plezierige ongedwongen manier konden zij aan gezonde
lichaamsbeweging doen.
De jonge vrouwen van toen zijn nu wat op
leeftijd gekomen. Sommigen zijn al meer dan
30 jaar lid, maar sporten nog steeds met veel
plezier. Is uw belangstelling gewekt, kom
dan eens vrijblijvend meedoen. Ook de wat
ouderen zijn van harte welkom. Als kennismaking kan een maand gratis worden deelgenomen.
Sporten in 1986! (Foto: GS)

Begin jaren 70 was het ‘trimmen’ erg populair. Ook de media besteedde daar veel aandacht aan. Bij de atletiekvereniging Hellas
werd daarvoor een speciale afdeling ‘recreatiesport’ in het leven geroepen. Doel was om
in alle wijken van Utrecht trimgroepen op te
richten, zodat mensen in eigen omgeving recreatief konden sporten. Daarvoor werden

cursussen recreatiesportleider gegeven, want
deskundige leiding was belangrijk.
In 1976 werd de sporthal Hoograven, op het
voormalige Van Arkelterrein, opgeleverd,
inclusief het buitenterrein. Toen kon ook
hier een trimgroep gestart worden. Met de
slogan ‘Trim u fit op het Van Arkelterrein’

Activiteiten in De Saffier
zijn van start gegaan
huurders Socius en Portaal, is nu veranderd
in een huis waarin jong en oud samen wonen. En waar voor jong en oud ook iets te
beleven valt.

Orkest Vuso. (Foto: RR)

Huize Tolsteeg aan de Saffierlaan is tegenwoordig De Saffier. Het gebouw is niet alleen een woonflat, maar ook deels een wijkcentrum. Nu de verbouwing klaar is, gaan
de diverse vaste activiteiten, zoals dansles,
zangkoor, bridge, yoga, tai chi, sjoelclub,
mandala tekenen, zendamateurs, orkest
Vuso, de dansavond en de Huiskamer van de
Wijk samen door binnen een nieuw samenwerkingsverband. Restaurant ‘t Tolsteegje
naast de ingang is ook klaar. De koffie is er
goed en de maaltijden overheerlijk. U kunt er
dagelijks binnenlopen. De Saffier, met ver-

Ook voor de wijk
Alle wijkbewoners zijn van harte welkom
om langs te komen en mee te doen, net als
de bewoners van het huis. Het rooster van
vaste activiteiten hangt in de hal. Er is ook
ruimte voor uw eigen nieuwe buurtinitiatief
of activiteit! Om dit mogelijk te maken is
Stichting Welzijn Saffier opgericht. Dit is de
nieuwe stichting van en voor de gebruikers
van de twee zalen, waarin zowel oud als jong,
bewoners van De Saffier als wijkbewoners
vertegenwoordigd zijn. Zij beheren gezamenlijk de twee ruimten. Dan gaat het niet
alleen over zaken als ‘alles netjes achterlaten’,
schoonmaak, inrichting en met elkaar rekening houden, maar ook over financiën.
Heeft u nog vragen omtrent De Saffier en/
of zin om een activiteit te starten? Neem dan
contact op met saffierzalenbeheer@gmail.
com. (NR)
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Waar: Buitenterrein sporthal Hoograven,
Verlengde Hoogravenseweg
Wanneer: dinsdagmorgen van 10.00 tot
11.00 u en woensdagmorgen van 10.00 tot
11.00 u.
Voor verdere informatie:
Gerda Sturkenboom tel. 030-2515603.
Riekie Meijer tel. 030-2891675 meijer118@
hotmail.com. (GS)

Voortgang sloop
en renovatie woningen Portaal
Woningcorporatie Portaal was tot voor kort
van plan om nog dit jaar te starten met de
sloop van de eerste woningen van het complex rond de Oudegeinlaan. Deze planning wordt echter niet gehaald. Volgens de
nieuwsbrief die zij verstuurde aan de bewoners is de woningcorporatie nog steeds bezig
met het maken van plannen en om deze te
bespreken met de gemeente. De planning is
nu om begin 2017 te starten met de sloop.
Daarnaast is Portaal bezig met de renovatie
van de woningen aan de De Wierslaan. Naar
verwachting is deze eind van dit jaar afgerond. Bij de SP-fractie in de gemeenteraad
kwamen klachten binnen over de uitvoering
van de renovatie terwijl de bewoners er gewoon moesten blijven wonen. Daarnaast
hadden de bewoners vragen over de verwerking van asbest. Op de door de SP-fractie
gestelde schriftelijke vragen antwoordde de
wethouder echter dat de uitvoering past binnen de regels. (WdJ)

WIJKBUREAU ZUID

De informatie op deze pagina wordt u aangeboden door Wijkbureau Zuid.

’t Goylaan officieel geopend
doen naar de ervaringen en meningen van
bewoners, ondernemers en weggebruikers.
Dat onderzoek wordt in december/januari uitgevoerd. Op basis van de evaluatie
wordt bekeken of de situatie aangepast
moet worden.
Nog een keertje terugblikken op de
herinrichting?
Kijk dan op de blogs van: Wybren de Jong,
bewoner van Hoograven: https://hoograven11.wordpress.com en Mark Wagenbuur, dagelijks fietser in Utrecht: https://
bicycledutch.wordpress.com.

Spreekuur wijkwethouder

Wijkbewoners planten samen met wethouder Lot van Hooijdonk een boom.

Op woensdag 7 december plantte
wethouder Lot van Hooijdonk de
laatste van de 112 nieuwe bomen in
de middenberm van de ’t Goylaan.
Teun en Juul, kinderen die beiden
aan de ’t Goylaan wonen, hielpen
haar daarbij. Teun had haar ook al
geholpen bij de start van het project op 21 april. Ook wijkbewoner
Ngo en garagehouder Vuur van
Garage ‘t Goylaan boden een helpende hand.
Nieuwe groene inrichting past beter in
een woonwijk
Wethouder Van Hooijdonk gaf bij de opening aan dat zij vindt dat de nieuwe groene
inrichting de barrièrrewerking van de weg
vermindert en dat dit beter past in een
woonwijk. Zij hoopt dat bewoners daar
plezier van zullen hebben na de overlast
van de laatste maanden. De cijfers en ervaringen stemmen haar tot nu toe optimistisch. Recente informatie uit de fietstel-

week 2016 laat zien dat de fietsroutes die de
’t Goylaan raken al sneller geworden zijn.   
Evaluatie volgt
Met het planten van deze laatste boom is
de fysieke uitvoering van de herinrichting
klaar. Daarmee is het proces nog niet helemaal afgerond. De gemeente werkt aan
een evaluatie. Die zal in de zomer van 2017
gereed zijn. Al in het voorjaar van 2015
zijn een aantal verkeersmetingen verricht,
dit was de zogenaamde 0-meting. Eind
2016 en in het voorjaar van 2017 worden
deze metingen opnieuw uitgevoerd, de 1en 2-meting. Alle metingen tezamen geven
een cijfermatig beeld van de gevolgen van
de herinrichting. Daarnaast verzamelt de
gemeente continu gegevens over de verkeersbewegingen van met name auto’s en
bussen op het wegennet rond de ’t Goylaan. Al deze gegevens moeten het mogelijk
maken om de verkeerslichten in de wijdere
omgeving zó af te stellen, dat het verkeer
op t Goylaan in het algemeen redelijk door
blijft stromen. Ook de doorstroming van
de bus is daarbij een aandachtspunt.
Daarnaast laat de gemeente een onderzoek
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Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft
op woensdag 1 februari en woensdag 8
maart 2017 van 19.30 tot 20.30 uur haar
spreekuur voor bewoners in het wijkbureau
aan ’t Goylaan 75. Kijk op www.utrecht.nl/
zuid voor alle data. U bent van harte welkom op dit wijkspreekuur met vragen en
ideeën over de wijk Zuid. U kunt zich hiervoor aanmelden, dat is altijd prettig, maar
niet verplicht. Wilt u zich aanmelden? Dat
kan via telefoonnummer 14 030 of per
e-mail: zuid@utrecht.nl. Als u zich niet
aanmeldt, houdt u dan rekening met enige
wachttijd.

Wijkbureau Zuid

Het wijkbureau is het aanspreekpunt
van de gemeente voor bewoners en ondernemers in de wijk Zuid. Hebt 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 op ‘t Goylaan 75.
Openingstijden Kerst & Oud en
Nieuw
Wijkbureau Zuid is open op dinsdag 27
december t/m vrijdag 30 december van
9:00 uur tot 12:00 uur.
T: 14 030 - E: zuid@utrecht.nl W: www.utrecht.nl/zuid - : @wbzuid

