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OP HET YOGAMATJE: BALANS VOOR
KINDEREN EN OUDERS
tekst: Hanneke de Reus fotografie: Manja Litjens en Albert Allema

Yogaworkshops voor ouders en kinderen door Manja

Manja Litjens

Manja Litjens (38) woont nu
ruim acht jaar met haar gezin
in onze wijk aan de Julianaweg.
Na jaren in de biomedische
chemiewereld te hebben
gewerkt, heeft ze sinds 2016
haar roeping gevonden en geeft
ze coaching en yogaworkshops
aan kinderen en ouders in de
wijk.
Manja heeft biochemische chemie
gestudeerd en werkte vervolgens 13
jaar fulltime als onderzoeksanalist in
het laboratorium van ziekenhuizen in
Amsterdam (VUMC) en Utrecht (UMC).
Tien jaar geleden kreeg ze een burnout, het begin van een omwenteling in
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haar leven. Manja: “Ik had het gevoel
dat ik in een situatie zat die best goed
was, maar voelde dat er iets ontbrak.
Ik miste de passie in mezelf, had het
gevoel dat er veel meer in me zat dan
ik deed. Maar waar begin je met een
zoektocht naar wat eigenlijk het beste
bij je past, los van de opleidingen die je
gedaan hebt?”.
ZIEN WAT ER AL IS

Manja begon haar eigen zoektocht,
volgde diverse opleidingen tot
ontspanningstherapeute en richtte
zich met name op kinderen, ouders en
kinderen in relatie met hun ouders. “We
zijn zoveel aan het doen, dat het steeds
moeilijker lijkt te zijn om te zien wat er al
is en wat je werkelijk wilt. Je past je vaak
onbewust aan”.
2016 was voor Manja een belangrijk
jaar. Ze startte ‘Op Het Yogamatje’,
waar kinderen individueel coaching
kunnen krijgen om weer in harmonie
te komen met zichzelf, een basis
voor de toekomst. Ook begon ze

yogaworkshops voor kinderen en
ouders om de relatie tussen kind
en ouder te versterken. “Omdat ik
ervaringsdeskundige ben weet ik dat
het goed is om te weten wat je echt wilt,
en dat dan ook te gaan doen.” Manja
werkt nog steeds in het UMC, maar nu
parttime als onderzoekscoördinator
bij Neurologie, waardoor ze meer met
mensen werkt en niet meer met cellen
in een afgesloten laboratorium.
JE KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT

Binnenkort start ze een individuele
cursus voor volwassenen met
kind(eren). Manja: “Het liefst wil ik
opvoeders en kinderen laten ervaren
dat je zoveel meer kan dan je denkt:
leer geloven en vertrouwen in de passie
van jezelf en al je mogelijkheden! Vanuit
een oprechte en nuchtere blik coach ik
je hier graag bij.” Dit jaar verschijnt ook
haar eerste kinder-doe-boek.
Meer info: ophetyogamatje.nl en
ontdekjij.nl.

MISDAADPREVENTIE
APP VOOR DE BUURT

Kort nieuws
SOCIAAL MAKELAARS NAAR NIEUWE
ORGANISATIE

Vooruit, de organisatie achter de
sociaal makelaars in Hoograven,
houdt per 1 januari 2019 op te
bestaan. De aanbesteding voor de
komende vijf jaar is gewonnen door
Stichting DOCK, een organisatie
die nu al werkt in o.m. Rotterdam,
Amsterdam en Haarlem. Het
uitvoerende personeel van Vooruit
kan aan de slag bij DOCK.

tekst: Evelien Baljet fotografie: Pixabay

NIEUW SEIZOEN VAN DE
BUITENBIOSCOOP

Binnenkort is de Veiligebuurt App er voor Hoograven en Tolsteeg.

De intiatiefnemers van de Whatsapp Alertgroep in Hoograven
en Tolsteeg gaan overstappen op een beter alternatief voor
Whatsapp: de gratis Veiligebuurt App.
HOOGRAVEN ALERT

Sinds januari 2014 bestaat Hoograven
Alert (later Utrecht Alert), de Whatsappgroep waar buurtbewoners melding
kunnen maken van verdachte situaties.
In die tijd waren er veel autobranden
in de wijk. Oprichter Martijn Traas:
“Er waren op dat moment veertien
autobranden bekend en daarnaast
ook inbraken in de wijk. Na het lezen
van een artikel destijds in AD/UN over
Whatsapp-groepen opgericht in Ede
en Bennekom, begeleid door de politie,
heb ik meteen het plan opgevat om dit
ook in Hoograven te gaan doen.”
SAAR-METHODE

In de Whatsapp-groepen van
Hoograven en Tolsteeg hebben bij
elkaar ruim 400 deelnemers gezeten.
De mensen bij deze groepen werden
ook aangespoord om melding te maken
bij 112 in geval van spoed of bij 09008844 in geval van mindere spoed en om
zich te houden aan de SAAR-methode:
Signaleren, Alarmeren, Appen,
Reageren, waarbij je bij dat laatste
nooit jezelf in gevaar moet brengen.
Met de komst van Utrecht Alert zijn
bewoners meer en beter geïnformeerd
over acute en zeer recente situaties in
de omgeving. Het is belangrijk dat men
weet dat iets binnen de wijk speelt,

ook al is het niet in jouw straat. Martijn:
“Deelnemers zijn betrokken bewoners
die met elkaar alert zijn op verdacht
gedrag in de buurt.”
NIEUWE APP

Martijn: “De afgelopen jaren is gebleken
dat een Whatsapp-groep niet altijd
ideaal is. Als je zo'n Whatsapp-groep
hebt, waarbij de groep eigenlijk maar
één stroom van berichten bevat en je
een onderwerp daarom niet echt kunt
afsluiten, dan kan chat-gedrag gaan
irriteren. Niet alle berichten waren even
alarmerend, als er dan ook nog allerlei
mensen op reageren met emoji’s
haken mensen af. Vandaar dat wij nu
overstappen naar de Veiligebuurt App.
Hierbij zijn veel voordelen: Privacy bij
je aanmelding, meldingen en reacties
als aparte sessies, betere begeleiding
door de Veilige Buurtapp bij het maken
van een melding, eventueel meldingen
van politie en Burgernet.” Net als bij
Whatsapp geldt: blijf bij het onderwerp,
houd het kort en wees duidelijk.

Ook dit jaar vertoont de
Buitenbioscoop weer films in de
boomgaard van Kinderboerderij
Nieuw Rotsoord. Op 13 juli begon
het seizoen met horrorfilm It. In
de maanden juli, augustus en
september is er eens per 2 weken
op vrijdagavond een film in de
buitenlucht te zien. De toegang
is gratis, stoelen moet je zelf
meenemen.
NOORDEINDESTRAAT WORDT
LEEFSTRAAT

Het middendeel van de
Noordeindestraat wordt van 27
juli tot 12 augustus ingericht als
'Leefstraat'. De straat wordt dan
tijdelijk ingericht naar de wensen
van bewoners en afgesloten voor
verkeer. Bewoners experimenteren
zo met het anders gebruiken van de
ruimte op straat en andere manieren
van vervoer, zoals autodelen en
fietsen. Er ontstaat ruimte om elkaar
te ontmoeten en kinderen rustig op
straat te laten spelen.
VERPLICHT PINNEN IN BUS 1

Met ingang van 9 juli is het niet
meer mogelijk om met contant geld
te betalen in buslijn 1. De bussen
zijn voorzien van een pinapparaat,
de bon geldt als vervoerbewijs.
Passagiers kunnen nog wel
inchecken met hun ov-chipkaart. Op
de andere U-OV buslijnen wordt nog
wel contant geld geaccepteerd.

Meer info: www.utrechtalert.weebly.
com, opgeven www.veiligebuurt.nl (op
postcode)
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DOE JIJ MEE MET AANZET?
Aanzet is al 15 jaar de wijkkrant voor
Hoograven, Tolsteeg, Rotsoord en
Bokkenbuurt, en wordt gemaakt
door een team van enthousiaste
vrijwilligers. Om jou op papier en
online te blijven voorzien van het
laatste nieuws uit de wijk zijn wij per
direct op zoek naar:
• Diverse redacteuren met
schrijftalent
• Een social media/webspecialist
• Een creatieve grafisch vormgever
• Ondernemende vrijwilligers die
van regelen houden
Wil je meer weten? Neem dan
contact op met ikdoemee@
aanzetnet.nl of bel 06-22642566.
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15 JAAR AANZET: HOE HET BEGON
tekst: Martijn van Es fotografie: Archief Hoograven Aan Zet Centrum

Dit jaar bestaat Aanzet vijftien
jaar. En daarom blikken we
terug. Dit nummer kijken we
naar het begin. In 2003 zag onze
wijk er heel anders uit. Rotsoord
was een industriegebied, aan
het Smaragdplein werd hard
gewerkt aan de uitbreiding
van de winkels en de nieuwe
bibliotheek en aan weerskanten
van de ’t Goylaan stond een
haveloos winkelcentrum
te wachten op een
wedergeboorte. In één van die
vervallen winkelpanden stond
de wieg van deze wijkkrant.
Initiatiefnemer Patricia de Nijs woont
al sinds 1995 in Hoograven-Noord.
“Mensen vroegen zich toen af waar ik
in vredesnaam aan begon. Maar de
huizen waren er groter en goedkoper
dan in Wittevrouwen, waar ik ben
opgegroeid. Ik raakte betrokken bij het
Bewonersoverleg Tolsteeg-Hoograven
(BOTH), een actiegroep van bewoners
die zagen dat het ook echt anders
kon. Toen we via BOTH hoorden dat
er geld beschikbaar kwam van het
landelijke Buurt Aan Zet-project,
wilden we dit geld inzetten voor een
activiteitencentrum. Ik mocht er gaan
werken. Samen met een bestuur van
bewoners en Wim Peters heb ik toen
het Hoograven Aan Zet-Centrum
opgezet op de ‘t Goylaan. Dat was wel
lastig soms. Je zag uit het raam dat er
openlijk op straat drugs gedeald werd. ”
ENQUÊTE

Collega Wim was ervaren in de
welzijnssector. Patricia, van huis uit
bouwkundig ingenieur, zat er echt
namens de bewoners. “Mensen dachten
vaak dat ik voor de gemeente werkte,
maar dat is nooit zo geweest.” Door
middel van huis-aan-huis interviews
met bewoners, via de zogeheten
ABCD-methode, probeerden ze te
achterhalen waar de behoeften en
de kwaliteiten van mensen lagen. “De
vragen waren eigenlijk maar bijzaak.
Je zag vanzelf wanneer iemand echt
enthousiast raakte over een onderwerp.
Dat probeerden we dan in te zetten. Met
drie mensen die enthousiast vertelden
over hun passie schrijven, zijn we toen
Wijkkrant Aanzet gestart.”

De eerste redactievergadering van Aanzet in 2003.

De reacties op de nieuwe wijkkrant
waren positief, en na de sluiting van het
HAZ-Centrum werd Aanzet voortgezet
door de redactie, waar Patricia als
vrijwilliger bij betrokken bleef. “Ik bleef
het leuk vinden. Verhalen van bewoners
er uit halen en laten horen. Laten zien
wie je buurman en buurvrouw zijn. De
krant was simpel van opzet en werd
snel in eigen wijk gedrukt, zodat het
nieuws snel bij de mensen kwam.”

Je zag vanzelf
wanneer iemand
echt enthousiast
raakte over een
onderwerp.
PARTICIPATIE

Veel van de initiatieven die Patricia in
het HAZ-Centrum begeleidde bestaan
nog steeds. Naast Aanzet ook de
Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
en de Stichting Nieuw Rotsoord. Patricia
is daar nog altijd trots op, al volgt ze
het niet meer zo actief. “De gemeente
heeft alle bewonersinitiatieven
weer in eigen hand genomen of
ondergebracht in stichtingen. De echte

bewonersparticipatie is er niet meer, en
dat is zonde.”

STAANDE HOUDEN
De Volkskrant rekende in 2002
genadeloos af met onze wijk. “Wie
het in Utrecht hogerop zoekt,
mijdt wijken als Hoograven (…);
de achterblijvers proberen zich
staande te houden temidden
van jeugdbendes en falend
politietoezicht.” Hoewel Hoograven
in 2018 verre van probleemloos is,
is er toch veel veranderd. De wijk
is aan alle kanten opgeknapt en
is populair geworden, met hippe
horeca, goedlopende winkels
en stijgende huizenprijzen. De
Buurtmonitor van de gemeente
Utrecht laat een heel gemiddelde
Utrechtse stadswijk zien.

WAT VIND JIJ VAN AANZET?
Begin dit jaar vernieuwden we
voor de derde keer in 15 jaar de
vormgeving van Aanzet. Van
uitvouwblad naar tijdschrift en
met veel meer beeld. We zijn erg
benieuwd naar wat jij als lezer van
de nieuwe vorm vindt. Laat het ons
weten via redactieaanzet@yahoo.
com.
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Wijkfoto
De zomervakantie is weer aangebroken, met
bijbehorende temperaturen. Dat betekent verkoeling
zoeken in het water, zoals hier aan de Neerlandiakade in
Hoograven-Zuid. Terwijl het kroost het Merwedekanaal
in plonst, kunnen de ouders sinds kort op het terras van
Op Zuid genieten van de nodige verfrissingen.
tekst en fotografie: Marleen Schlichting
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IJsvrij op de
Neerlandiakade
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STADSINITIATIEF ROTSOORD: OP
ZOEK NAAR EEN NIEUWE MANIER
VAN SAMENWERKEN
tekst: Wybren de Jong fotografie: Elizabeth Wattimena

Ron Buiting: Onze ambities vragen om een stevige visie.

Al een jaar zijn Ron Buiting en Arjan Biemans onderweg met het stadsinitiatief Rotsoord, dat als
doel heeft om het gebied samen met andere betrokkenen van onder af een fijne plek te maken. Dit
is een initiatief van de Utrechtse ruimtemakers: een groep betrokken Utrechters die zich inzet voor
een gelijker speelveld met meer zeggenschap en invloed voor bewoners en ondernemers bij de
ontwikkeling van de stad.
KRACHT ROTSOORD WAARMAKEN

Voor de initiatiefnemers was Rotsoord
de afgelopen jaren een gebied waar
nieuwe, soms tijdelijke initiatieven
zorgden voor een nieuw elan. Inmiddels
zorgen initiatieven van de traditionele
partijen dat dit elan onder druk komt
te staan. “Je ziet dat de gemeente
grote ontwikkelingen faciliteert met
ruimtelijke procedures, terwijl je van
pioniers die Rotsoord op de kaart
hebben gezet hoort dat zij vaak moeten
vechten om iets bij de gemeente voor
elkaar te krijgen.”
Als betrokken bewoners wilden zij
onderzoeken op welke manier de
overgebleven ruimte op Rotsoord
zo gebruikt kan worden om de
eigenheid van het gebied te versterken.
Ze organiseerden verschillende
bijeenkomsten waarbij onder andere
de HKU, de kinderboerderij, Tafelboom
en LE:EN, maar ook ambtenaren
en raadsleden aanschoven om te
achterhalen wat er leefde in het gebied
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en wie welke rol kan vervullen. Eén van
de thema’s was om tot een aanpak
te komen voor de openbare ruimte
die past bij Rotsoord. Gemeente en
bewoners werkten hierin samen, ook
in praktische zin. Ron: “Voor één van de
bijeenkomsten hadden zowel wij als
de betrokken ambtenaar een pan soep
gekookt, dat illustreert denk ik mooi dat
we echt samen optrokken.’”
PAMFLET ROTSOORD GROEN!

Maar toen stokte het proces. De
betrokken gemeentelijke afdelingen
die in eerste instantie echt probeerde
anders te denken, schoten weer in hun
klassieke rol, en trokken het initiatief
naar zich toe. Gezien de tijd die de
ruimtemakers en andere bewoners er
al in gestoken was dat teleurstellend.
Ron: “Aan de ene kant zit dat in mensen.
Bij een wisseling van ambtenaar, die er
persoonlijk anders in kan zitten, kun je
weer opnieuw beginnen. Aan de andere
kant komt het ook door de opdracht
die ambtenaren krijgen en waar ze op

afgerekend worden. Die opdracht is
vaak veel te eenzijdig en verkokerd.”
Daarom presenteerden betrokken
bewoners en ondernemers tijdens
de Dag van de Architectuur aan
GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg
het pamflet ‘Rotsoord Groen!’. Om naar
de hele stad zichtbaar te maken hoe
het anders kan. De strekking: een meer
organische ontwikkeling, gebaseerd op
bestaande kwaliteiten en door actieve
betrokkenheid van bewoners bij de
ontwikkeling en beheer.
AMBITIES

Ron besluit: “Wij zien dat onze ambities
meer vragen. Bijvoorbeeld een
stevigere visie vanuit de politiek op
Rotsoord. En meer transparantie over
hoe de besluitvorming rond Rotsoord
loopt en is gelopen. Daar draagt nu
een onderzoek vanuit de Wageningen
Universiteit aan bij.”

VRAAG OVER
ZONNEPANELEN? BEL
MAAR AAN!
tekst: Timo Agema fotografie: Elizabeth Wattimena

“Wil jij je huis ook duurzamer maken?” Deze vraag staat in grote
groene letters op een A4’tje, op een raam in de W.A. Vultostraat.
Wat is de bedoeling van dit postertje en wie zit er achter?

DUURZAME MAATREGELEN

Ted Griffioen (32) woont sinds 2016 in de
W.A. Vultostraat. In korte tijd heeft hij zijn
huis voorzien van zonnepanelen, vloeren spouwmuurisolatie en buurtstroom.
Hij heeft dus inmiddels flink wat
ervaring met duurzame ingrepen.
“Ik vind het leuk om mensen te
helpen de juiste keuzes te maken. Als
´ervaringsdeskundige´ kun je anderen
behoeden voor fouten die je zelf hebt
gemaakt.”
Het is echter geen onderwerp dat je
makkelijk ter sprake brengt. “Je zegt niet
op een feestje: “Joh, ik heb mijn huis nu
zo lekker geïsoleerd…!” De vraag was:
hoe kan ik mensen helpen met mijn
kennis, zonder mezelf op te dringen?”
GEÏNSPIREERD DOOR
VERKIEZINGSPOSTERS

Het was verkiezingstijd en Ted zag
op veel ramen verkiezingsposters

ALLES TE KOOP
“In de Winkel van Sinkel is alles te
koop. Daar kan men krijgen: mandjes
met vijgen. Doosjes pommade,
flesjes orgeade. Hoeden en petten en
damescorsetten. Drop om te snoepen
en pillen om te poepen”
In 1839 opende het beroemde
warenhuis van Anton Sinkel zijn
karakteristieke vestiging in Utrecht.
Het vervulde eenzelfde functie als
veel buurtwinkels die ook in ons
eigen Hoograven te vinden waren.
Ook daar was wèrkelijk alles te
koop, zelfs de amandelsiroop uit
het rijmpje. Het bekende warenhuis
is verdwenen, met hoeden en
petten en damescorsetten en
al. De Hoogravense consument
kan voor al het andere terecht op
het Smaragdplein en in het Hart
van Hoograven. Daar wedijveren
winkeliers om de portemonnee van
de koper.

Ted bij zijn poster

De poster is simpel van opzet. Er
staan enkele duurzame maatregelen
onder elkaar. De meeste zijn voorzien
van een ´vinkje´. Daaronder staat een
uitnodiging: “Bel even aan als je vragen
hebt! Ik help je graag op weg!”

Hee buur

hangen. Zo ontstond het idee voor
een poster, om in gesprek te komen
met buurtbewoners. Een poster
waarop mensen zelf kunnen aangeven
waarmee ze anderen kunnen helpen.
Voor de ontwikkeling van de poster
benaderde Ted stichting Utrecht
Natuurlijk, en vond meerdere instanties
bereid om te helpen met review en
verspreiding.
SUCCES

Ted heeft recent bij een aantal huizen
in de wijk aangebeld. “Mensen lieten
me trots hun zonnepanelen en
terugdraaiende meter zien. Wel wilde
men nog met de partner overleggen of
de poster een plekje op het raam zou
krijgen.”
Wanneer noemt Ted zijn actie een
succes? “Ik vind het nu al een succes:
iedere partij die ik heb benaderd om
mee te doen, doet mee. Het wordt
al veel gedeeld op social media
en er liggen al 200 exemplaren op
verschillende locaties.”

Dat vele kleintjes één grote maken,
hebben de groten dondersgoed
begrepen. De enorme Albert Heijnvestiging aan de ’t Goylaan kreeg
op het Smaragdplein gezelschap
van de uitgebreide Plus en medio
mei opende daar ook de vergrote
vestiging van Lidl haar deuren
opnieuw: aan het bestaande perceel
werden de voormalige winkelpanden
van Cathy’s bloemen en planten en
Hans Anders toegevoegd.
De winkels timmeren aan de weg,
maar daar is steeds minder ruimte
voor winkelpubliek dat met de
auto komt. Sinds betaald parkeren
in Tolsteeg is ingevoerd, staan het
Smaragdplein, de Bokkenbuurt en
Hoograven-Noord meer dan ooit vol
wagens. Bovendien is de diversiteit
er een stuk geringer op geworden,
nu kleine zelfstandigen aan het
verdwijnen zijn.
Ons leefgebied verandert
razendsnel. Wat zal dat op
termijn betekenen voor ons
‘stimulansgebied’*?
Ron Brouwer

De poster is te verkrijgen via www.
hoogravenduurzaam.nl of een mailtje
naar info@hoogravenduurzaam.nl.

* Zie Aanzet 72
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Colofon

OVER AANZET

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

INTERVIEW MET WIJKAGENT ISAK HRNIJC
tekst: Maren den Boer en Loulou Edelman fotografie: Loulou Edelman

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

Timo Agema, Evelien Baljet, Nadine
van den Berg (fotografie), Ron
Brouwer, Henk van Diepen, Loulou
Edelman, Martijn van Es, Wybren
de Jong, Wendy Lambers, Hilbert
Onvlee, Hanneke de Reus, Marleen
Schlichting (fotografie) & Elizabeth
Wattimena (fotografie)
FOTO VOORPAGINA:

IJs op de St. Jan de Doperschool.
Bouwer Groothuis van het nieuwe
gezondheidscentrum naast
de school bracht in de laatste
schoolweek een ijsje. Foto: Elizabeth
Wattimena
MET MEDEWERKING VAN

Mariska Vollering en Eveline de Vries
VORMGEVING

Rotterdam Vormgeving,
www.rotterdam-vormgeving.nl
DRUK

Drukzo, Rotterdam
OPLAGE

Wijkagent Isak en speciale reporter Maren

De zesjarige Maren wilde graag een politieagent interviewen.
Isak Hrnijc, wijkagent in Hoograven, heette ons welkom in het
politiebureau aan de Marco Pololaan en beantwoordde al haar
vragen.
Hoe ziet je dag eruit?
Een dagdienst duurt van 8.30 uur
tot 17.00 uur. Als we binnenkomen,
gaan we hier briefen en worden de
bijzonderheden verteld. Dan gaan we
op de computer de mailtjes wegwerken
en daarna gaan we vaak naar buiten, bij
mensen langs.
Wat vind je het leukst van je werk?
Het contact met mensen en mensen
helpen. Daarom ben ik ook wijkagent
geworden. Zwart-wit gezegd: ik mag
een beetje bepalen wat er in Hoograven
gebeurt.

Hoe vind je het om in Hoograven te
werken?
Leuk! Ik vind Hoograven één van de
leukere wijken. Het is divers, je hebt er
van alles. Er wonen best veel mensen,
maar qua oppervlakte is het niet zo
groot.
Weten jullie al wie in de winter de
auto's in brand hebben gestoken?
Er is onderzoek geweest voor de
autobranden. Dat onderzoek loopt nog
en we weten het nog niet helemaal
zeker, maar we denken wel ongeveer te
weten wie het gedaan hebben.

7.500 exemplaren
VOLGENDE DEADLINE

10 september 2018

Hoelang ben je al politieagent?
Vijftien jaar ongeveer. En ik ben
ongeveer vijf jaar wijkagent in
Hoograven.

DE VOLGENDE AANZET

Verschijnt begin oktober 2018
Met steun van het Initiatievenfonds
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Hoe vaak oefenen jullie?
Elke drie maanden één volledige
dag. We oefenen met schieten,
zelfverdediging en hoe we mensen die
boos zijn, moeten aanhouden.

Wat was het spannendste wat je hebt
meegemaakt?
Ik vind het toch wel het spannendst als
je achter een boef moet aanrennen in
de nacht als iedereen ligt te slapen en
het helemaal donker is.
Hoe kan je politieagent worden?
Solliciteren bij de politie en daar naar
school gaan. Alleen … voordat je zo oud
bent, moet je wel zorgen dat je nooit
problemen hebt gehad met de politie.

ROUTE 66
tekst: Mariska Vollering en Eveline de Vries

Mariska en Eveline zijn op reis in
de wijken Hoograven, Tolsteeg
en Bokkenbuurt en ze nemen
‘Route 66’. Ze zijn benieuwd wie
ze allemaal tegenkomen. Derde
stop: Jan van Arkelstraat 66.
Hoe heet je, hoe oud ben je en wat is
je beroep?
Jos Smit, ik ben 56 jaar en ik ben
receptioniste bij een zorginstelling.
Met wie woon je hier?
Met mijn zoon Guy van 27 en zijn
vriendin Maja.
Hoelang woon je al op de Jan van
Arkelstraat?
33 jaar. De kerk stond hier nog toen we
hier kwamen wonen. Ik had eigenlijk
nooit gedacht dat ik hier oud zou
worden, maar voor mijn man was dat
anders.

Wat doe je in de wijk of wat heb je
gedaan?
Toen hiertegenover nog het buurthuis
was, heb ik daar meegeholpen met
de kinderopvang. Maar ik ben meer
van gewoon het contact. Ik ken zoveel
mensen hier in de buurt. Ik praat met
iedereen, dat brengt me een hoop
gezelligheid.
Wat vind je leuk aan de wijk?
De geborgenheid van de wijk vind ik
fijn, zo tussen het Smaragdplein en de
't Goylaan. En je bent met tien minuten
in de stad en met twee minuten op de
snelweg.

Met wie zou je graag een kopje koffie
drinken?
Met wie niet? Met koningin Máxima.
Omdat ze een geweldig mens is; kijk
alleen maar naar die blik van haar!
Hoe vind je het om op nummer 66 te
wonen?
Eigenlijk had ik daar niet zoveel mee.
Maar nu is mijn zoon hier in de straat
op nummer 33 gaan wonen, en dat is
natuurlijk wel leuk. En ik rij een Harley,
dus met Route 66 heb ik zeker wat!

Wat heb je vanmorgen gegeten?
Ik eet 's morgens nooit. Een glas water
met verse citroen.
Wat is de favoriete tv-programma?
Nu? Voetbal!

DICHTER OP DE KOFFIE
Deze zomer kunnen ouderen in De Saffier (Saffierlaan 10) en
buurtcentrum Hart van Hoograven (’t Goylaan 77) meeschrijven in het
poëzieproject ‘Dichter op de koffie’. Door het samen lezen van gedichten
ontstaan er boeiende gesprekken, onverwachte ontmoetingen en hopelijk
nieuwe gedichten. Hierbij een voorproefje. Op 31 juli en 7 augustus in De
Saffier en op 2 en 9 augustus in Hart van Hoograven zijn de eerstvolgende
bijeenkomsten. Meer informatie via vleugelmoer.nl

Geluksmomenten
de zomer
naar buiten gaan
de natuur in
koeienlucht

We zitten neer
in het groene gras
kijken naar het grijze wter
Gooien onze hengels uit
praten werkt niet
als je iets wil vangen
Naast ons het potje
met zelfgemaakt deeg
van oud brood
uit mijn moeders keuken
Zittend aan het water
is het vissen maar bijzaak
Heerlijk gevoel van samen zijn
Lammy Reinders

Riek Versluis

Aan mijn fiets
Wat ben je me jaren trouw gebleven
bij al die tochten die we samen maakten.
Door bossen in Limburg gereden
en hier de wind en de zee gezien.
Een versnelling was overbodig
want de tijd was onbelangrijk toen.
Helaas, ik kan je niet meer berijden
mijn leeftijd laat het niet toe.
We hebben afscheid genomen
voor jou een nieuw begin gevonden.
Mijn buurmeisje rijdt nu elke dag
op je naar school
ik wuif als ik jullie zie.
Tiny Linssen
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WIJKBUREAU ZUID
EINDELIJK, NAAR BUITEN!

Nick gaat namens het Wijkbureau de wijk in!

In maart ben ik, Nick te Brake, gestart op Wijkbureau Zuid. Hier
ben ik werkzaam als trainee Junior Wijkadviseur. Het is een
tijdelijke ‘overstap’ vanuit het traineeship dat ik volg als Business
Controller bij de gemeente Utrecht. Over dit traineeship later meer!
Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het opstellen van de
wijkopgaven voor de deelwijken Bokkenbuurt, Hoograven, Tolsteeg
en Rotsoord.
WIJKOPGAVEN

Deze wijkopgaven zijn de grote,
overkoepelende opgaven waarvoor
de wijk de komende jaren staat,
weergegeven in één document.
Hiernaast zal er jaarlijks een actielijst
komen met concrete acties die dat
jaar uitgevoerd gaan worden in én
voor onze wijk. Voor het ophalen van
de wijkopgaven kijk ik naar bestaande
onderzoeken en spreken we partners
in de wijk, vakcollega’s en natuurlijk de
bewoners en ondernemers van de wijk.
Kortom; ik mag naar buiten en ophalen
welke opgaven er spelen van de
Klaroenlaan tot de Tagrijnkade!

organisatie zitten. Naast de inhoudelijke
kennis die ik opdoe, bouw ik zo direct
een netwerk op en zijn de lijntjes naar
veel afdelingen kort.

“Hoograven:
Oud en nieuw
door elkaar heen
en ruimte voor
creativiteit in
Rotsoord!”

HET TRAINEESHIP

Maar wat is dat nu, zo’n traineeship? Het
traineeship is een tweejarig programma
waarbij ik de woensdagochtend
besteed aan cursussen, variërend
van raadssimulatie tot persoonlijk
leiderschap, en de rest van de week
‘gewoon’ aan het werk ben. Interessant
hiernaast is dat de groep bestaat
uit 24 trainees die verdeeld over de

VRAGEN, OPMERKINGEN OF EEN
INITIATIEF?

Mocht u vragen hebben over de
wijk Zuid, een initiatief via het
initiatievenfonds willen aanvragen of
andere suggesties hebben dan kunt
u bij mij terecht. Ik ben te bereiken via
n.te.brake@utrecht.nl of 06-38114674.

SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk heeft
vanaf september weer maandelijks
haar spreekuur voor bewoners in het
wijkbureau aan de ’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 de ‘t
Goylaan 75.

