aanzet
jaargang 15 | nummer 75 | december 2017

Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven / Tolsteeg / Bokkenbuurt
Kijk ook op internet: www.aanzetnet.nl en twitter @wijkkrantaanzet

Geen kerkdiensten meer in de Marcuskerk

De Marcuskerk staat nu in de verkoop. (Foto: NvdB)

Na bijna zeventig jaar zal er op zondagmorgen 7 januari voor het laatst een kerkdienst plaats vinden in de Marcuskerk aan de Wijnesteinlaan. De gelovigen
hebben onderdak gevonden in de Nicolaikerk. Van een overname door de binnenstadskerk is geenszins sprake, benadrukt ds. Hans Koops, predikant van de
Marcuskerk: “We trekken niet bij hen in, we hebben op basis van gelijkheid gezocht naar een win-win situatie en er is iets nieuws ontstaan.”
Een dergelijk besluit gaat gepaard met de
nodige emoties. Koops: “Er was verdriet en
teleurstelling, maar uiteindelijk ook veel begrip. Er was het besef dat het zo financieel
niet langer kon”.
Te duur
De ruim honderd trouwe kerkgangers van
de Marcuskerk kunnen het financieel niet
meer opbrengen om het grote gebouw met
predikant in stand te houden. Waar het in het
verleden een levendige bedoening was in het
Marcuscentrum, is dat nu teruggelopen. Het

consultatiebureau, een huisarts en vele wijkactiviteiten hebben in de afgelopen jaren elders onderdak gevonden. Het gebouw staat
nu in de verkoop. De koper zal er rekening
mee moeten houden dat het een beschermd
stadsgezicht is en dat aan de buitenkant weinig veranderd mag worden. Er heeft zich
nog geen koper gemeld.
In de wijk
Nu er geen kerkdiensten meer op zondag
worden gehouden in de Marcuskerk, wil niet
zeggen dat de leden niet meer actief zijn.
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Koops: “We blijven in Hoograven aanwezig
met onze activiteiten.” Waarschijnlijk gaat de
kerk voor de ouderensoos, gesprekskringen,
eetcafé en andere activiteiten ruimtes huren
bij de katholieke St. Bernarduskerk aan de
Oranje Nassaulaan. Ook blijft ds. Koops
als predikant verbonden aan Hoograven en
Lunetten. Om de veelal wat oudere gemeenteleden tegemoet te komen, zal in de eerste
maanden een bus rijden van de Marcuskerk
naar de Nicolaikerk.
Glossy
De Marcuskerk is druk doende met het afscheid op 7 januari. Met kerst zet iedereen
zijn beste beentje voor tijdens de gebruikelijke diensten. Dat zal voor velen een emotioneel gebeuren zijn. Ondertussen is men
hard aan het werk om een glossy te maken.
Koops: “Het wordt een mooi herinneringsmagazine over zeventig jaar Marcuskerk.”
Op deze manier wordt de sluiting van de
Marcusgemeente in Hoograven gemarkeerd.
(HO)
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Als je langs het huis van Ton
Engel op de Rijnhuizenlaan
loopt, kun je niet om de opvallende kerstdecoraties aan de
gevel heen. Een gigantische
opblaasbare sneeuwpop en
kerstman, flikkerende kerstverlichting, een verlichte arrenslee
met rendier, een miniatuurwereld in kerstsfeer in het raam.
Samen met zijn zoon Quincent
poseert Ton trots voor zijn woning. “Het is twee dagen werk
om het op te bouwen”, laat
Quincent weten. “Maar elk jaar
doen we het weer en er komt
ook telkens weer iets nieuws
bij. Mijn vader is nu al plannen
aan het maken voor de kerstdecoraties van volgend jaar.”
Op 27 december breken ze de
boel weer af, voordat het vuurwerk weer losgaat.
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Queridon: Taalschool & cultuurcafé in Tolsteeg
Het lijkt erop dat Tolsteeg vanaf
januari 2018 een leuk dagcafé rijker is
met in de bediening en in de keuken
deels personeel dat het Nederlands
nog niet perfect beheerst. Dat zijn dan
inburgeraars met uiteenlopende achtergronden.
De stichting Queridon Taal en Horeca is
opgericht door het echtpaar Barbara Klomp
(47) en Gerard Kluter (51). Beiden hebben
ruime ervaring in hun vakgebieden: Barbara
onder meer als docent Nederlands als tweede
taal (NT2) voor nieuwkomers in ons land en
Gerard als chefkok met leermeester-diplo-

ma. Al brainstormend tijdens een wandeling
in de Ardennen besloten ze begin 2017 hun
professionele krachten te bundelen voor een
uniek sociaal concept aan de Saffierlaan 10.
Lenen
Asielgerechtigden en andere immigranten
moeten hun inburgeringscursus inclusief
examen zelf betalen. Dat geldt ook voor een
cursus en staatsexamen NT2 en andere mogelijkheden. Ze kunnen hiervoor geld lenen,
dat voor vluchtelingen met verblijfstatus
kwijtgescholden wordt als ze slagen.
Bij Queridon kunnen cursisten dagdelen
in de klas zitten maar daarnaast ook in het
cultuurcafé-restaurant ervaring opdoen in
de bediening of leren koken. Gerard Kluter: “Voor nieuwkomers is het moeilijk om
aan werk te komen, terwijl de horeca staat te
springen om personeel.”
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In contact komen
Barbara Klomp vindt haar beroep “het mooiste werk van de wereld. Ik begeleid mensen
vanaf het moment dat ze in Nederland komen.” Taalles alleen werkt niet, is haar ervaring, en in klasjes met andere inburgeraars de
taal en kennis van de maatschappij onder de
knie krijgen is ook niet alles. Want meer in contact komen met Nederlanders is belangrijk.
Het café zal zich richten op een brede doelgroep. Naast de bewoners van De Saffier
zijn, door een versoepeling van horecaregels
door de gemeente, ‘alle Utrechters’ welkom.
Queridon zal zowel filterkoffie voor 50 cent
als caffé macchiato serveren. Wellicht zal er
soms exotisch gekookt worden, maar men
kan er ook voor Hollandse kost als stamppot
en broodje bal terecht. (HvD)

Chris Mulder: al 46 jaar service
Tussen de werkplaats en zijn woning loopt
een smal gangetje. Veel voorbijgangers hebben het zich al afgevraagd: daar kan toch
geen auto doorheen?

Chris Mulder voor de smalle gang. (Foto: EW)

Wie door de Jan van Arkelstraat loopt,
kan het niet missen: Autobedrijf
Mulder. Hier runt ras-Utrechter Chris
Mulder al vele jaren zijn garage.

Bakfietsen en melkboer-wagentje
In 1936 begon Chris’ vader een “rijwielherstelbedrijf ” aan de Jan van Arkelstraat 9. Alles met wielen werd gerepareerd, tot aan de
bakfiets van de bakker en het wagentje van
de melkboer. Pas later begon vader Mulder
zich toe te leggen op auto’s.
Vierhonderd klanten
Chris werd in 1948 geboren, in het huis dat
nu nog altijd zijn werkplaats is. Hij werkte
drie jaar als monteur in Duitsland, voordat
hij op 23-jarige leeftijd het roer van de garage overnam. In zesenveertig jaar bouwde
Mulder een klantenkring op van zo’n vierhonderd mensen. Velen van hen komen al
tientallen jaren bij hem. “Ik raak alleen klanten kwijt omdat ze te oud zijn om te mogen
rijden, of omdat ze overlijden.”
Gangetje
Het al eerder gememoreerde gangetje tussen de werkplaats en het woonhuis diende
als brandgang voor de buren en moest dus
open blijven. Chris is nog altijd aangewezen
op zijn stuurmanskunst om de auto’s door

het smalle poortje te manoeuvreren.

“Bijna alles komt erdoor,
behalve bijvoorbeeld een
Transit-busje. Die repareer
ik bij een collega.”
Extra gaspedaal
Ook nadat ze zijn verhuisd blijven klanten
hem trouw, bijvoorbeeld vanuit Amsterdam
en zelfs Ommen. Chris gaat ver in zijn serviceverlening. Bij een oude klant in Amsterdam moest het rechterbeen worden afgezet.
“In zijn auto, een automaat, heb ik een gaspedaal links laten plaatsen. Rechts zit nog
een gaspedaal, dat is inklapbaar. Voor zijn
vrouw.”
Ondanks zijn 70 jaar hoopt Chris voorlopig
nog door te kunnen werken. “Ik ga door
zolang ik het nog leuk vind en zolang mijn
lichaam het aankan.” (TA)

Een flexibele werkplek waar je je thuisvoelt
Je zou er bijna aan voorbijlopen, maar

vanuit een ander perspectief aanvullen. Dat
is toch anders als je allemaal in dezelfde branche werkt. ”

stap je bij Helling 150 naar binnen, dan
kom je in een stijlvol ingerichte, moderne ruimte waar mensen zitten te
werken. Overdag is bij DAAR iedereen
welkom om zijn laptop open te klappen, te vergaderen of af te spreken
met een opdrachtgever. ’s Avonds of in
het weekend is er ruimte voor bijeenkomsten en andere activiteiten.
Eigenaren Leentje van Wirdum en Bas
Verweij werkten beiden in de tijdelijke gebouwen op De Trip in creatief collectief
‘Totem’. Samen zagen ze kans om in het
nieuwe gebouw ‘Briljant’ een kleinschalige
flexwerkplek te realiseren. Bas: “De meeste
flexplekken zijn groot en onpersoonlijk. Wij
wilden een toffe ruimte neerzetten waar je je
ook thuis kunt voelen.”

Bas en Leentje in Daar. (Foto: MS)
Allerlei soorten
Hoewel boekenontwerper Leentje en interaction designer Bas zelf allebei in de creatieve sector werken, richten zij zich met DAAR
op een bredere groep mensen. Bas: “Er zit
hier een tekstschrijver, maar ook een onderzoeker, een boekhouder en zelfs een schilder,
bijna allemaal uit de buurt.” Leentje vult aan:
“Leuk en gunstig, want we vissen niet allemaal in dezelfde vijver en kunnen elkaar zo
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Plek vrij
Op dit moment maken zo’n dertig mensen
gebruik van DAAR. Leentje: “Sommige
mensen zitten hier drie dagen in de week,
maar anderen komen maar eens in de maand.
Er is nog genoeg plek en we willen die groep
graag aanvullen met nieuwe mensen.” Gebruikers van DAAR betalen afhankelijk van
hun abonnement of strippenkaart tussen de
twee en de vijf euro per uur voor een werkplek. Bas: “Je kunt natuurlijk in de stad in een
cafeetje gaan zitten, maar dan bestel je de ene
cappuccino na de andere. Hier is die inbegrepen, kun je gratis printen en tegen kostprijs
meelunchen.”
DAAR is gevestigd op Helling 150. www.
daar.space. (MvE)

Jonge journalisten in het Coolste
Hoogravense UP Mediateam

Jonge reporters op pad voor een verhaal. (Foto: CHUPM)

Heeft u ze dit najaar gezien? Het mediateam? Een groep kinderen die als journalisten de buurt in gingen om reportages te maken?
Het mediateam bestaat uit Lina, Wils, Izan,
Marwa, Paul, Isa, Dina, Rayane, Kian, Rania
en Imane. Kinderen tussen 8 en 12 jaar. Ze
wonen, spelen en gaan naar school in de buurt.
En ze noemen zichzelf het Coolste Hoogravense UP Mediateam. Een deel van de kinde-

ren gaat naar de buitenschoolse opvang Harlekino bij Speeltuin de Kameleon, de andere
helft speelt daar regelmatig in de speeltuin of
bij het Cruyff Court. Door dit gezamenlijke
project leerden ze elkaar kennen en dat verlaagt de drempel om meer samen te doen.

Hoograven bruist nog steeds!
In april 1937 werd Hoogravens Belang, de wijk- en Oranjevereniging voor Hoograven (en later ook Tolsteeg en Bokkenbuurt) opgericht om met buurtbewoners
op te komen voor de wijk, die destijds deel uitmaakte van Jutphaas. Dit jaar vierde de vereniging met een receptie en tijdens Happening Hoograven haar 80-jarig
jubileum.
Oranjevereniging
In 1954 breidde de vereniging haar activiteiten uit naar die van oranjevereniging.
Het werd een jaarlijkse traditie om de wijk
op Koninginne- en later Koningsdag om te
toveren tot een groot oranjefeest, dat traditioneel knallend eindigde met een groot vuurwerk. De tijden veranderen en daarmee de
regels en voorwaarden om evenementen te
organiseren, zoals het vuurwerk. Maar ook
het verenigingsbestuur, dat bestaat uit vrijwil-

ligers, kent nieuwe gezichten. En zo ontstaan
leuke ideeën, die de wijk en de maatschappelijke samenhang erbinnen ten goede komen.
Verrassingen
Behalve een verrassend evenement op Koningsdag, dat na concerten in Nieuw Plettenburgh en het Tolsteegplantsoen komend jaar
zal worden besloten met een flitsende show,
heeft de vereniging in 2018 nog meer verrassingen in petto. De jaarlijkse Happening
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Krant en vlog
Gewapend met perskaart en notitieboekje
gingen ze iedere dinsdag de wijk in. Ze
brachten in beeld wie ze zijn, wat ze graag
doen. Imane: “Wils houdt van spaghetti en
mijn lievelingsdier is een orka. In onze vlog
dagen we elkaar uit om turntrucjes te doen.”
Ook zochten ze naar favoriete plekken in de
wijk. Rayane en Rania laten in hun vlog het
Cruyff Court zien. Zij komen daar graag.
Rayane: “Je kunt het veld op twee manieren
gebruiken. Je kunt er twee kleine velden van
maken of een groot veld.” Rania: “Elke dinsdag van half 6 tot half 8 spelen we hier partijtje, iedereen die wil, mag meedoen.” Over
al die onderwerpen maakten ze niet alleen
vlogs, maar ook foto’s en journalistieke teksten. En alles wat ze ontdekten kwam in hun
krantje dat wekelijks rondom speeltuin de
Kameleon en de BSO Harlekino werd verspreid. U kunt alle reportages bekijken op de
website coolstehoogravense-upmediateam.
jouwweb.nl.
En hoe nu verder?
Op 7 november werd het project afgesloten
met een buurtfeest in speeltuin de Kameleon. Het UP mediaproject in Hoograven is
een initiatief van Mira Media in samenwerking met de Gemeente Utrecht, Vooruit en
Ludens kinderopvang. Zij bespreken nog
met elkaar en de kinderen of er een vervolg
komt. (WL)

Hoograven, Dodenherdenking en een busreis naar een boeiende bestemming in binnen- of buitenland staan vanzelfsprekend
weer op de agenda. Er staan activiteiten voor
verschillende leeftijdsgroepen binnen het
ledenbestand op stapel, maar ook voor de
overige wijkbewoners. De website hoogravensbelang.nl en de Facebook-pagina houden belangstellenden op de hoogte.
‘Zet de tweede zaterdag van september maar
vast in uw agenda’, laat secretaris Etienne
Weijers doorschemeren. ‘En natuurlijk de
knaller waar we nu alweer naar uitkijken, de
intocht van Sinterklaas. En nu maar hopen
dat de brugwachter zich volgend jaar niet
verslaapt."
Met dank aan Peter Sprangers, HKTH en
Etienne Weijers, secretaris Hoogravens Belang (RB)

Na 18 jaar plannen is de bouw begonnen
Oud-Wulvenlaan, zich terug. Zij vonden het
risico te groot worden, omdat ze ook op andere plaatsen in Utrecht aan de slag moesten.
Toen hebben de overgebleven partners, samen met ontwikkelaar Stichting Maatschappelijk Vastgoed, elkaar goed in de ogen gekeken en besloten om toch door te gaan: “Ons
oude pand is met de steile trappen voor de
patiënten niet prettig, en wij zien voordeel
bij de samenwerking met andere zorgaanbieders op één locatie. Wel is het gebouw in vergelijking met de plannen uit 2014 een stuk
kleiner geworden”.
Impressie van het nieuwe gezondheidscentrum. (Beeld: Carree Architecten)

Op 25 oktober begon de bouw van Gezondheidscentrum Nieuw Plettenburgh
aan de Rijnhuizenlaan. Hier komen eind volgend jaar de huisartsenpraktijk Detmoldstraat, Apotheek ‘t Goy en Fysiotherapie Haalboom & van der Kleij.
Proces van de lange adem
Voor huisarts Lydia Ketting is het eind van
een lang proces: “In 1999 zijn we, samen met
de huisartsenpraktijk aan de Rijnhuizenlaan,
begonnen omdat de flat waarin zij zaten
werd gesloopt. Daarna hebben we vier keer
het proces opnieuw moeten starten. Maar nu
gaan we eindelijk bouwen”. In 2014 lag er

een uitgebreid plan met een sportzaal en appartementen. Echter nadat dat goedgekeurd
was, bleek dat woningcorporatie Portaal - die
als ontwikkelaar zou optreden - zich wegens
financiële problemen terug moest trekken.
In 2015 trok ook Gezondheidscentrum
Hoograven, inmiddels verhuisd naar de

Zoeken naar samenwerking
De relatie met het Gezondheidscentrum
Hoograven is echter nog steeds goed. “Ik
hoop dat het in overleg met Portaal lukt om
de parkeerplaats tussen Nieuw Plettenburgh
en het gezondheidscentrum zo in te richten,
dat er een soort gezondheidsplein ontstaat”.
Daarnaast biedt het de kans om nieuwe vormen van gezondheidszorg te bieden. ”Nu
zie je al dat een revalidatiearts een spreekuur
heeft bij de fysiotherapeut Haalboom, maar
ook met een orthopeed of een longarts zouden zulke afspraken gemaakt kunnen worden.” (WdJ)

Nieuwe ruimte als ode aan Henk
Op 18 november is een bijzonder karakteristieke

vrijwilliger

overleden:

Henk Zijderveld. Na zijn pensioen was
hij vrijwel elke dag te vinden op toen
nog Kinderboerderij Rotsoord. Toen
Rotsoord geen beheerder meer had
(2003), heeft de gemeente gevraagd of
Henk toezicht wilde houden over het
terrein. Begin 2004 werd Angelique Jacobs de nieuwe beheerder en werd het
Nieuw Rotsoord.
Om gezondheidsreden werkte hij de afgelopen drie jaar niet meer de hele week, maar hij
was nog steeds een liefdevolle actieve vrijwilliger. Door al zijn ervaring was hij onmisbaar,
en was hij dan ook vrijwel bij alle activiteiten
betrokken.
Wederopbouw
Henk heeft zich enorm ingezet voor de

wederopbouw van de kinderboerderij. Hij
kon klussen als de beste en wist overal hout
vandaan te halen: pallets, hout uit afvalcontainers bij bouwmarkten en bij de sloop van
huizen. Van dat hout is onder meer de
volière gebouwd en sindsdien was Henk de
verzorger van alle vogels, met hart en ziel, tot
op het allerlaatst.
Naast het beheren van de volière was Henk
verantwoordelijk voor de oude garage, die
zo’n 10 jaar vooral werd gebruikt voor het
sleutelen aan auto’s.
Nieuw leven
De garage werd steeds minder gebruikt
voor autoreparaties en werd een klusruimte.
Al een jaar wordt de garage met duurzame
materialen intensief verbouwd tot een multifunctionele activiteitenruimte. De isolatie is
bijvoorbeeld van schapenwol. Leuk detail: de
keuken uit voormalig buurthuis De Tol in de
Jan van Arkelstraat, is weer opgebouwd in de
garage. Henk was er trots op: een nieuw leven in een oud gebouw. Het plafond van de
ruimte is gemaakt van het laatste afvalhout
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Henk Zijderveld. (Privéfoto)
van Henk, in de stijl van Piet Hein Eek. De
medewerkers van Nieuw Rotsoord noemen
het dan ook met trots ‘een ode aan Henk’.
Deze unieke ruimte kan gebruikt worden
voor workshops, vergaderingen en, niet te
vergeten: feestjes. Voor verhuur kunt u contact opnemen met de beheerder van Nieuw
Rotsoord (030-2541662). Vanaf februari
2018 is de ruimte beschikbaar.

HE BUUR

DVS Koto Misi: Al vijftig
jaar gezellig en sportief

Klaaglust
Klagen zit in onze natuur, en dat begrijp
ik ook wel. Het lucht natuurlijk op als
je even je frustratie met je huidige situatie kunt uiten. Als je een Nederlander
vraagt hoe het gaat volgt vaak de verzuchting ‘Ik mag niet klagen’, gevolgd
door een minutenlange litanie over wat
hem dwars zit.
Ook op sociale media is het klagen
aan de orde van de dag, zelfs in onze
wijk. Zelf klaagde ik over de ouderwets
zwarte Pieten die tijdens de intocht van
Sint Nicolaas aankwamen bij de Oranjebrug. Ik vind dat niet meer passen
in een diverse wijk waar de basisscholen en kinderdagverblijven grotendeels
roetveegpieten ontvangen. Ik kreeg bijval van andere ouders, en daarmee was
mijn klaaglust weer bevredigd.
Mijn medebewoners klagen vooral over
het verkeer, en dan vooral over de ’t
Goylaan. Ik heb daar als fietser niet zo’n
sterke mening over. Soms is het druk en
gevaarlijk, maar dat was het voor de reconstructie ook al. Meestal kan ik doorfietsen en oversteken gaat sneller dan
vroeger. Er zijn echter mensen die de
stadsboulevard de schuld geven van alle
verkeersproblemen in Utrecht, zelfs als
de halve Randstad vaststaat door slecht
weer of nare ongevallen. De wijk zou
er zelfs helemaal door verpest zijn. Iets
wat me gezien de nog steeds toenemende populariteit wat overdreven lijkt.
En zo zijn er heel veel onderwerpen
waar we over klagen, waardoor we elkaar massaal ontevreden maken met
wat we hebben. En dat terwijl het best
leuk is hier. Mijn wens voor 2018 is dat
we eens wat minder gaan klagen over
wat er mis is, en wat meer zelf gaan
doen om onze wijk fijner en prettiger te
maken. Wie doet er mee?
Martijn van Es

DVS Koto Misi heeft 160 leden. (Foto: MS)

In sporthal Hoograven is het twee avonden per week druk met mensen die aan
het badmintonnen zijn. Iedere maandag- en woensdagavond spelen leden van
de badmintonvereniging DVS Koto Misi hun spel. En dit al meer dan vijftig jaar.
Er zijn trainingen voor volwassenen en kinderen, maar vrijspelen is ook mogelijk
op deze avonden. De hal ziet er gezellig en sportief uit. De trainers lopen rond,
geven aanwijzingen en af en toe is er een uitleg over een nieuwe oefening. Op
zaterdag is er competitie en ook nog training voor de jongste jeugd.
Van zeven tot zeventig jaar
Wim Gotink, jeugdtrainer van DVS Koto
Misi: ‘Binnen onze vereniging is er plek voor
iedereen: beginners, recreanten en competitiespelers. De leeftijd varieert van zeven tot
en met zeventig jaar.’ Wim is al lid sinds 1994
en is zelfs al een aantal jaren erelid. Sinds
2000 regelt Wim alles voor de jeugd. In totaal
heeft de club 40 jeugdleden en 120 volwassenen. Wim: ‘Het is een heel gezellige club.
Sinds een paar jaar is onze club gefuseerd
met de badmintonclub in Lunetten. De
meeste leden komen uit de wijken Hoograven, Lunetten, Transwijk en Kanaleneiland.
Iedereen mag bij ons twee keer gratis komen
meetrainen.’
Veel activiteiten
Gedurende het jaar zijn er veel activiteiten op
de club. Aan het begin van het seizoen is er
altijd het kennismakingstoernooi, verder het
nieuwjaarstoernooi, het pinksterkamp voor
de jeugd, de clubkampioenschappen en het
slottoernooi. Dit jaar is er ook voor het eerst
een kerstdiner. Wim: ‘Het hoogtepunt van
het jaar vind ik altijd de clubkampioenschap• Pagina 6 •

“Binnen onze vereniging
is er plek voor iedereen:
beginners, recreanten en
competitiespelers”
pen voor zowel de jeugd als de volwassenen.
Ieder op zijn eigen niveau probeert dan zover mogelijk te komen. Het allerbelangrijkste
vind ik dat iedereen meedoet, of je nou recreant bent of competitiespeler.’
Meer informatie over DVS Koto Misi: www.
dvs-kotomisi.nl (EB)

Meer lezen?
Kijk dan voor meer nieuws op
www.aanzetnet.nl.

Eten en drinken in
de oude fabriek van
Neerlandia

Over een paar maanden kun je aanmeren bij OP ZUID. (Foto: NvdB)

Buurtbewoners kunnen bijna niet wachten: in het voorjaar van 2018 opent OP
ZUID zijn deuren. Wat later dan gepland, want oorspronkelijk zou de opening
al in december 2017 zijn. OP ZUID vestigt zich in Hoograven, in de historische
fabriek van Draadindustrie Neerlandia. Het pand ligt aan de Vaartsche Rijn en
heeft een groot terras. Het moet een plek worden met een ontspannen sfeer waar
buurtbewoners zich op elk moment van de dag thuis voelen.
De uitbaters zijn Frank Kuipers en Monique
de Meijer. In de Vogelenbuurt exploiteren zij
al zes jaar het buurtrestaurant/-café Guusjes. OP ZUID komt daar nu bij. De Meijer
stuurt de keuken aan en draagt zorg voor PR
en marketing. Kuipers stuurt de vloer aan,
verzorgt de administratie en beheert personeelszaken.
Tikkeltje eigenwijs
Monique de Meijer: ‘We zijn een tikkeltje eigenwijs en dat komt ook tot uiting in onze

menukaart. Tegen de trends in kiezen we
ervoor om een breed assortiment aan gerechten aan te bieden, omdat we rekening
houden met diverse behoeften en smaken.
Daarnaast kun je aan de ruime bar kiezen uit
vijftien verschillende tapbieren en we schenken goede wijnen per glas. Of onze barista’s
maken een heerlijke espresso of cappuccino
voor je klaar.’
Watertaxi
Bij de inrichting zullen Kuipers en De Meijer

aansluiten bij de industriële uitstraling van
het pand. Er komt een open keuken. De
Meijer: ‘De inrichting wordt een mix van vintage meubelen gecombineerd met stoere en
creatieve elementen. De sfeer moet warm en
relaxt worden.’ OP ZUID richt zich niet alleen op buurtbewoners. Gasten kunnen met
hun boot aanmeren bij de aanlegsteiger die
Kuipers en De Meijer voor ogen hebben. Ze
denken ook aan rondvaartboten die mensen
brengen voor een borrel of bruiloft. Een andere droom: een watertaxi voor gasten vanuit de stad of voor werkende mensen van het
industrieterrein aan de overkant.
Crowdfunding
Voor de financiering van dit nieuwe project
maakten Kuipers en De Meijer gebruik van
crowdfunding. Het streefbedrag was 225.000
euro. 335 investeerders brachten dat bedrag
bijeen, zodat OP ZUID nu kan starten. (LE)

KORT NIEUWS
226 brieven en kaarten voor Amnesty
De jaarlijkse schrijfmarathon voor Amnesty International in speeltuin De Kameleon heeft een totaal van 226 brieven
en kaarten opgeleverd tegen mensenrechtenschendingen in de hele wereld. Vorig
jaar waren dit er 204. Op 10 december
trotseerden tientallen brievenschrijvers de
sneeuw. Vrouwenkoor Malaika verzorgde
een optreden.
Winkels wijken voor casino
Elektronicawinkel BCC en speelgoedwin-

kel ToysXL aan de Winthontlaan sluiten
begin januari hun deuren. Het gebouw
moet plaatsmaken voor een nieuw gebouw voor Holland Casino. Ook vishandel Van Zuylen sluit noodgedwongen de
winkel.
Vier winkels onder Vaartsche Rijn
De winkelunits onder station Vaartsche
Rijn worden pas in het voorjaar geopend.
De ruimtes moeten nog worden afgebouwd, maar worden dan gevuld met een
mini-supermarkt, een broodjeszaak en een
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fietsenmaker. Eén winkel is nog te huur.
Hendrik Groen
Samen kijken naar een Nederlandse dramaserie op een groot scherm? Het geheime dagboek van Hendrik Groen, gebaseerd op de gelijknamige bestseller, wordt
tot en met 18 januari iedere donderdag om
20.00 uur vertoond in De Saffier, Saffierlaan 8-10.

WIJKBUREAU ZUID

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

Wijkbureau Zuid wenst u een
veilige en schone jaarwisseling
De jaarwisseling moet voor iedereen een feest zijn. In Utrecht verloopt de jaarwisseling, mede door
de inzet van veel vrijwilligers, over
het algemeen beheersbaar en is
het op de meeste plekken in de
stad gezellig. De politie en de gemeente kunnen uw hulp goed gebruiken bij het voorkomen van incidenten en stelt het op prijs als u
als actieve bewoner in de wijk ook
tijdens de jaarwisseling onze extra
ogen en oren wilt zijn.
Afsteken van vuurwerk
Steekt u vuurwerk af tijdens de jaarwisseling? Houd dan wel rekening met anderen.
Probeer het gezellig, maar ook veilig en
schoon te houden.
U mag vuurwerk alleen op 31 december
vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur
afsteken. Steekt u buiten deze tijden vuurwerk af, dan is dat strafbaar en kunt u een
boete krijgen. Heeft u last van iemand
die vuurwerk afsteekt, binnen en buiten
afsteektijden? Doe dan een melding via
0900-8844 (geen spoed, wel politie) of via
het algemene nummer van de Gemeente
Utrecht 14 030.
In sommige wijken, zo ook in Hoograven,
was er vorig jaar sprake van overlast in de

vorm van autobranden en vuurwerkoverlast. Hebt u overlast in uw buurt? Meld
het door te bellen naar 14 030. Vuurwerkoverlast kunt u ook melden via utrecht.
slimmelden.nl. Bij verdachte en gevaarlijke
situaties mag u direct 112 bellen. Maakt u
liever anoniem een melding? Dat kan via
0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem.
Training Herken Verdacht Gedrag 14
december
Een methode die incidenten kan voorkomen is door het herkennen van verdacht
gedrag. Ook dit jaar bood de politie samen met de gemeente Utrecht daarom
een gratis training aan waarin deelnemers
verteld werd wat afwijkend gedrag is en
hoe je dit kunt herkennen. Deze training
heeft afgelopen donderdag 14 december
plaatsgevonden. U kunt via deze link het
informatiefilmpje bekijken: https://youtu.
be/04O5vmamg-8 Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het wijkbureau via 14 030 of zuid@utrecht.nl.
Houd rekening met mens en dier
Steeds meer buurtgenoten maken met
elkaar afspraken om in (een deel van) de
straat of een pleintje geen vuurwerk af te
steken. Probeer dit te respecteren. Wilt u
liever geen vuurwerk voor uw huis in verband met kleine kinderen of dieren? Dan
kunt u op de website http://www.utrecht.
nl/wonen-en-leven/veiligheid/veiligejaarwisseling een poster downloaden en uit• Pagina 8 •

printen. Deze kunt u voor uw raam hangen
zodat uw buurtgenoten op de hoogte zijn.

Schone feestdagen

De gemeente wil zorgen voor een veilige en schone jaarwisseling. Daarom
willen we zo min mogelijk brandbaar
materiaal op straat. Dit is wat wij van
u vragen:
• zet uw vuilnis kort voor de ophaaltijden buiten
• plaats geen afval naast containers
• zet uw kliko na het legen weer binnen
Bekijk de gewijzigde ophaaldagen op
mijnafvalwijzer.nl voor afval en voor
het ophalen van uw kerstboom.

Nieuwjaarsvegen

Wilt u dat uw straat weer mooi en
schoon is na de jaarwisseling? Doe dan
op 1 januari mee aan de actie Nieuwjaarsvegen. Haal om 12:00 uur samen
met uw buren de bezem door de straat.
Voor meer informatie en het aanmelden van uw straat ga naar: www.supportervanschoon.nl.
Namens het team van Wijkbureau Zuid
wensen wij u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

