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De laatste jaren gaan steeds meer kinderen uit de wijk zwemmen in 
het Merwedekanaal langs de Neerlandiakade. Maar niet alles wat 
leuk is, is ook verstandig, blijkt na verder onderzoek.

NEGATIEF ZWEMADVIES
Formeel is het niet toegestaan om te 
zwemmen in kanalen die in gebruik zijn 
bij de beroepsvaart. Rijkswaterstaat is 
met een campagne begonnen om op 
de gevaren daarvan te wijzen. Het is 
zelfs mogelijk om daar een boete van 
140 euro voor te krijgen. Volgens de 
gemeente Utrecht is ook het Merwede
kanaal officieel nog steeds een 
scheepvaartkanaal. Rijkswaterstaat, 
gemeente en provincie hebben in 2015 
echter gezamenlijk besloten om niet te 
kiezen voor een algeheel zwemverbod, 
maar voor een negatief zwemadvies 
voor deze locatie. Rijkswaterstaat kon 
echter niet bevestigen dat dit nog 
steeds het geval is.

ZWEMMEN IS EEN 
GEZONDHEIDSRISICO
Woordvoerder Jacqueline Rabius van 
de gemeente Utrecht raadt sowieso 
iedereen af om te gaan zwemmen in 
het kanaal. “Het is geen officieel zwem
water, het water wordt er dus niet 
gecontroleerd. Daarnaast wordt het 
water gebruikt als overstort voor riool
water, dus kunnen er allerlei bacteriën 

in het water zitten. Waarom zou je het 
risico lopen om ziek te worden terwijl er 
ook gratis gecontroleerd zwemwater 
beschikbaar is?”

Ook de GGD waarschuwt op zijn website 
voor zwemmen in ongecontroleerd 
zwemwater. Ratten die in het water 
zwemmen kunnen bijvoorbeeld de 
ziekte van Weil overbrengen. Als je toch 
gaat zwemmen in open water, dan is  
het belangrijk om na afloop te douchen, 
en niet te gaan zwemmen met open 
wondjes. 

LET OP ROEIERS
Daarnaast zijn ook de roeiverenigingen 
bezorgd over de toename van het 
aantal zwemmers. Vorig jaar sprong bij 
de Muntbrug een kind op een boot, 
maar ook elders zijn er gevaarlijke 
situaties. Zoals wijkbewoner en roeier 
Anneke Laverman twitterde: “Als roeier 
zie ik gewoon hoe gevaarlijk het is als er 
mensen zwemmen en niet kijken naar 
de boten. Vandaar mijn felheid. Echt 
waar: waarschuw alstublieft je kids voor 
die boten. Die riemen steken heel erg 
ver uit en dat is gevaarlijk.”

ZWEMMEN IN KANAAL  
IS NIET AAN TE RADEN
tekst: Wybren de Jong fotografie: Marleen Schlichting

Kort nieuws

RESTAURANT QUERIDON VERHUIST
Queridon Taal en Horeca heeft  
de deuren van zijn restaurant in  
De Saffier gesloten. De taalschool 
gaat samenwerken met The Colour 
Kitchen in Het Vorstelijk Complex in 
Zuilen, waar veel meer ruimte is om 
cursisten te laten werken. Voor de 
ruimtes in De Saffier wordt gezocht 
naar een nieuwe sociale ondernemer.

AANZET OOK ZONDER STICKER
De Utrechtse wijkkranten mogen  
ook na 1 januari verspreid worden  
in brievenbussen zonder sticker.  
Dat heeft wethouder Verschuure 
beloofd na vragen in de gemeente
raad. Officieel mogen huisaanhuis
bladen vanaf die datum alleen 
worden verspreid in brievenbussen 
met een JA/JAsticker. Voor bladen 
zonder winstoogmerk wordt nu een 
uitzondering gemaakt. Wel wordt 
Aanzet met ingang van dit najaar  
niet meer verspreid in brievenbussen 
met een NEE/NEEsticker. Het aantal 
ophaalpunten wordt uitgebreid.

ACTIVITEITENMARKT
Woensdag 18 september van  
14 tot 16u organiseren de sociaal 
makelaars van Dock een 
‘Activiteitenmarkt Hoograven’ in  
het buurtcentrum, waar allerlei 
initiatieven zich zullen presenteren.

DE KAMELEON
Wist u dat er aan het eind van de 
Verlengde Hoogravenseweg een 
hele fijn, groene, natuurlijke speeltuin 
zit? De Kameleon. Daar kunnen 
kinderen heerlijk spelen, bouwen,  
in bomen klimmen en plonzen in het 
zwembadje. De sociaal makelaars 
van DOCK werken er aan een 
speeltuin die van de wijk is. U bent 
van harte welkom om zelf activiteiten 
te organiseren en de kinderen te 
helpen. En iedere eerste zaterdag 
van de maand (vanaf oktober) is het 
Doedag, om samen allerlei klusjes op 
te knappen. Helpt u een keer mee? 
Kijk ook op facebook.com/speeltuin.
kameleon 

Het water lonkt, maar kent ook gevaren

VOGELOPVANG BLIJFT EN ZOEKT HULP
tekst: Timo Agema fotografie: Livia Weyers

Stichting Vogelopvang Utrecht 
blijft voorlopig op Rotsoord 24a. 
Lang was sprake van een 
verhuizing naar Nieuwegein, 
maar die is voorlopig van de 
baan. Verzorger Bas den Otter: 
“We zijn toch de opvang voor 
heel Utrecht, dus deze plek  
is mooi centraal.” Mogelijk  
wordt in Nieuwegein wel op 
termijn een tweede locatie 
ingericht. 

SPITSUUR
De Vogelopvang vangt per jaar zo’n 
2500 hulpbehoevende, gewonde  
en zieke vogels op uit heel Utrecht.  
De organisatie drijft grotendeels op  
de inzet van vrijwilligers. Bas den Otter: 
“Vooral in de zomer zijn er altijd 
vrijwilligers nodig.” Het is er dan ook 
altijd spitsuur. Verzorgers en vrijwilligers 
lopen af en aan met bakjes voer en 
water. Zeker in de zomer moeten  
de vele vogels doorlopend worden 
gevoerd om de warmte het hoofd  
te bieden. 

NOOD 
Hoe essentieel de vrijwilligers zijn, bleek 
weer eens rond mei 2017. De opvang 
moest toen tijdelijk dicht. Reden: te 
weinig mensen en een te groot aanbod 
van vogels. Pas aan het eind van dat jaar 
kon met vereende krachten een doorstart 
worden gemaakt. Na een zeer hectische 

zomer van 2018 en een reorganisatie is 
de situatie momenteel stabiel. 

WEL OF NIET NAAR OPVANG?
Vaak is het voor mensen lastig in te 
schatten of een vogel nu echt ‘in nood’ 
is. Op de website van de stichting  
(www.vogelopvangutrecht.nl) staat  
een stappenplan om te helpen een 
goede keuze te maken. Zo kan worden 
voorkomen dat mensen onnodig een rit 
maken, en de opvang overbelast raakt.

VRIJWILLIGERS, VRIJWILLIGERS!
De opvang draait nu op volle toeren, 
maar makkelijk is het nooit. “Vooral in  
de zomer worden er veel meer jonge 
vogels binnen gebracht,“ zegt Bas den 
Otter. “Mensen die zich aanmelden als 
vrijwilliger kunnen vrij snel worden 
ingezet: voor schoonmaakwerk, maar 
ook om jonge vogels te voeren.”
Op de site staat hoe men zich kan 
aanmelden, en ook hoe je de opvang  
op andere manieren kunt steunen.

Sommige vogels kunnen niet zelfstandig eten

De hokken van de Vogelopvang op Rotsoord

Bij de 
vogelopvang 
is het altijd 

spitsuur. 
Verzorgers en 
vrijwilligers  
lopen af en  

aan met  
bakjes voer  

en water. 

32



Rinus en Piet, aardbeienhandelaren

Al vijftig jaar voorzien Rinus Baegem (63) en zijn vader Piet 
de stad Utrecht van vers fruit. In onze wijk rijden ze op 
woensdag en vrijdag, en u weet meteen als ze er zijn. 
“Aaarrdbeieuh en kersen, 2,50 de kilooooo…” Het klinkt een 
beetje als de oproep om naar de moskee te gaan. Op 
sociale media wordt Rinus dan ook wel de Aardbeienimam 
genoemd. 

“Vroeger zette ik  
het fruit gewoon  

bij mensen  
in de keuken.”

PAARD EN WAGEN
Naast Hoograven rijden ze ook in Lunetten en in Overvecht. 
Zelf komen ze uit Zuilen. Rinus ging vroeger al met zijn 
vader mee, op zijn dertiende was dat. Dat ging toen nog 
met paard en wagen. Elke dag halen ze de heerlijkste 
aardbeien en kersen vers in de Betuwe. “Soms moeten we 
wel twee keer op een dag.” zegt Piet. Hij vertelt ook dat er in 
al die jaren veel veranderd is. ‘’Vroeger zette ik het fruit 
gewoon bij mensen in de keuken. Daar zou nu de politie 
voor gebeld worden.” Rinus: “En eerlijk is eerlijk: mensen 
kopen minder fruit aan de deur, ze zijn minder thuis, hè.”  
Ze moeten wel snel weer verder. “De mensen wachten!” 

Barbara, Droomvrouw

Wie u ook kunt tegenkomen in de wijk is Barbara van 
Beers, oftewel De Droomvrouw. Barbara wil met kunst 
dromen waar maken. 

Dat doet ze bijvoorbeeld in De Saffier. “Daar ben ik huiskamer 
van de wijk ondersteuner en zorg ik voor reuring. De komst 
van de jongere bewoners zorgt wel voor veel betrokkenheid 
onder elkaar, maar die jongeren hebben ook geen tijd om 
veel met de oudere bewoners te doen. Daarom ben ik er en 
De Droomvrouw is mijn manier om met kunst iets te 
betekenen voor mensen. Ik vind het belangrijk om er te zijn 
voor mensen. Ik praat met ze of maak muziek, ik doe kleine 
dingen die mensen helpen om met het leven om te gaan.” 

DROOMTUIN MET WEESPLANTJES
In onze wijk kunt u haar tegenkomen met haar Droomtuin. 
Want ze ontfermt zich over weesplantjes, plantjes die een 
nieuw thuis zoeken. “Als ik plantjes op straat bij het afval zie, 
dan neem ik ze mee. Ik verdiep me in de plant, niet alleen 
door er over te lezen, maar ook om naar de plant te ‘ 
luisteren’. Zo leer ik ze kennen, kom ik er achter wat die 
plant nodig heeft en ga ik op zoek naar een plek waar ze 
weer kunnen opbloeien. Een nieuwe liefde: iemand die voor 
de plant wil en kan zorgen.” U vindt Barbara en haar planten 
op woensdagen bij de Saffier en op andere dagen ook op 
andere plekken in de wijk. Op festivals komt ze vaak ook 
langs om planten te matchen aan een nieuwe liefde.

Ook deze zomer zal het weer een stuk rustiger zijn in de wijk. Minder 
auto’s, de winkels minder vol. De meeste mensen zijn met vakantie. Maar 
dat wil niet zeggen dat er in Hoograven en Tolsteeg niets gebeurt. 
Integendeel, sommige mensen hebben het drukker dan anders.

VOLOP BEDRIJVIGHEID IN DE 
ZOMERSE STRATEN
tekst: Loulou Edelman & Wendy Lambers fotografie: Marleen Schlichting

Erwin, IJsmanneke

Al jaren rijdt het IJsmanneke door de straten van Hoograven. 
Het vertrouwde belletje is te horen van begin maart tot half 
oktober. De klanten kunnen kiezen uit dertien smaken schepijs 
en verpakte ijsjes. Het Belgische kenteken op de ijskar maakt 
nieuwsgierig.

De ijscoman: ‘Iedereen kent me als Erwin IJsmanneke. Ik kom 
uit Retie. Dat ligt tussen Turnhout en Bobbejaanland in. We 
hebben veertig wagens die door heel Nederland rijden, van 
Maastricht tot Amsterdam. De ijswagen rijdt al zeker dertig, 
veertig jaar in Hoograven. Ikzelf kom hier al vijf jaar.’

ALTIJD VROLIJKE MENSEN 
‘Het is het mooiste werk van de wereld: altijd vrolijke mensen. 
Iedereen is vriendelijk tegen me. Als iemand zich niet 
fatsoenlijk gedraagt, is de volgende aan de beurt. Een lange 
man blafte eens dat hij twee bolletjes aardbeien wilde.  
Die heb ik achteraan laten aansluiten. Toen hij weer aan  
de beurt was, bestelde hij met een smile alsnog het ijsje.’

FESTIVALS
De ijscoman rijdt naast vaste routes ook op bestelling. Erwin: 
‘Ik sta bijvoorbeeld op festivals, van vijftig tot tweeduizend 

man.’ Op de Facebookpagina Erwin IJsmanneke laat hij 
regelmatig weten waar hij is. In de zomer maakt Erwin  
veel en lange dagen. En tussen oktober en maart? ‘Dan heb  
ik vakantie en probeer ik te genieten van het leven: lekker  
met mijn kinderen weg en plezier maken.’

FAMILIEBEDRIJF 
Het IJsmanneke is een familiebedrijf, gevestigd in het 
Vlaamse Kasterlee. In 1967 kochten Rik en Maria De Groof  
hun eerste wagen om schepijs te verkopen. Geleidelijk 
stuurden zij steeds meer ijskarren uit naar vele steden in 
Vlaanderen. In 1970 staken de eerste IJsmannekes de grens 
over naar Nederland. Nu wordt het bedrijf geleid door hun 
zonen Peter en Paul en schoonzoon Leo.

Erwin voorziet de Hoogravense jeugd van ijs

Rinus en Piet op de Julianaweg

“Een lange man blafte 
eens dat hij twee bolletjes 

aardbeien wilde.  
Die heb ik achteraan  

laten aansluiten.”

“Ik vind het belangrijk om er 
te zijn voor mensen.”

Barbara bij De Saffier



Wijkfoto

Na het succes van ‘Gluren bij de Buren’ is er nu ook ‘Struinen 
in de Tuinen’. Het concept is hetzelfde. Eigenaren stellen hun 
tuin open, zodat iedereen buiten kan genieten van muziek, 
theater, dans en cabaret. Op 7 juli kon iedereen genieten van 
een hilarische Clownsrevue in de tuin van kinderdagverblijf 
Harlekijn aan de Rijnhuizenlaan.

fotografie: Marleen Schlichting

Harlekijn
in de tuin van

Struinen
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SASKIA FIETST IN VIETNAM OM 
KINDHUWELIJKEN TEGEN TE GAAN
tekst: Astrid Leistra fotografie: Elizabeth Wattimena

Saskia gaat 400 km op de pedalen

Wat doe je in het dagelijks leven?
“In het dagelijks leven ben ik P&O 
adviseur. Hiernaast werk ik ook als 
interieurstylist. Verder ben ik net tien 
jaar gelukkig getrouwd, hebben we 
twee kinderen, Isabel van 6 en Yoep van 
4 en wonen we ondertussen al tien jaar 
in Hoograven.”

Wat heb je met fietsen?
“Eerlijk gezegd had ik helemaal niets 
met fietsen, maar zocht wel een sport 
om op te pakken. Via een vriendin 
hoorde ik over het project Cycle for Plan 
en ik was meteen geïnteresseerd. Dit is 
precies wat ik wilde: Een nieuwe hobby 
uitproberen, me inzetten voor een goed 
doel en voor bewustwording zorgen. 
Dus ik ben nu heel gericht voor Vietnam 
aan het trainen.”

Wat is Cycle for Plan?
“Cycle for Plan is opgezet om op een 
andere manier projecten te sponsoren. 
Omdat dit soort projecten zich vooral 

richten op cultuurverandering, waar 
minstens één generatie overheen gaat, 
zijn het langlopende projecten, die veel 
geld kosten. En dit is de manier om dat 
binnen te krijgen. Als deelnemers 
brengen we elk €4000, mee aan 
sponsorgeld.”

Wat heb je persoonlijk met dit project?
“Naast dat de hele opzet van het project 
van Plan me aanspreekt; het feit dat al 
het sponsorgeld rechtstreeks naar dit 
project gaat, dat ze alleen werken met 
lokale mensen die de cultuur goed 
begrijpen en dat het voor een beter 
leven voor kinderen daar is, spreekt het 
me inderdaad ook persoonlijk aan. Mijn 
dochtertje groeit hier op en kan zelf 

keuzes maken. Ze heeft al eens tegen 
me gezegd: ‘Mama, misschien wil ik wel 
helemaal niet trouwen’. Dan zeg ik tegen 
haar dat ze dat zelf mag weten. En zo 
zou het moeten zijn voor alle meisjes.”

Hoe kunnen wij jou steunen?
“Door statiegeldflessen in te leveren bij 
de AH op de ’t Goylaan, of door stroop
wafels bij me te kopen voor € 4, per 
pakje of 3 voor €10,! Verder bied ik 
mezelf aan als interieurstylist: Styling  
for Cycling. Voor een donatie van €40, 
ben ik een uur voor je beschikbaar voor 
interieuradvies. En ik zou graag meer 
bedrijven als sponsor willen. Goede 
doelen steunen is fiscaal aantrekkelijk. 
Dus kom maar op!” 

CONTACT?
Je vindt Saskia op Facebook als 
Saskia Fietst (www.facebook.com/
saskia.fietst) en Interieurstylist  
Saskia (www.facebook.com/
interieurstylistsaskiapost), of mail 
naar saskia.fietst@gmail.com. Saskia 
heeft ook een actiepagina: vietnam.
cycleforplan.nl/actie/saskia-fietst

‘Mama, misschien  
wil ik wel helemaal  

niet trouwen’.

DE BESTE KICKBOKSER 
WOONT IN TOLSTEEG
tekst: Ron Brouwer fotografie: Elizabeth Wattimena

Ilias Ennahachi is 23 jaar, woont in Tolsteeg en is verdediger van  
de wereldtitel kickboksen in drie verschillende gewichtsklassen – 
60, 61 en 63 kilo. Ook werd hij in februari uitgeroepen tot sportman 
van het jaar 2018 in Utrecht. “Dat is wel wat anders dan 
wereldkampioen worden. Dit gaat om de waardering van de 
mensen die op me hebben gestemd en dat doet heel veel met me.”

Saskia Post gaat 400 kilometer fietsen in Vietnam. Zij doet dit met 
Plan International, met als doel het tegengaan van kindhuwelijken. 
In het noorden van Vietnam trouwt 44% van de meisjes voor haar 
18de. Plan wil hier verandering in brengen. Voor haar tocht brengt 
Saskia een sponsorbedrag bij elkaar, dat volledig naar dit project 
gaat.

Hee buur

TIEN JAAR

Het is al weer tien jaar geleden dat 
wij samen met zo’n vijftig andere 
huishoudens verhuisden naar een 
woning in het nieuwbouwproject aan 
de Duurstedelaan. Het tweede 
lustrum komt er dus aan. En nu ben 
ik niet echt het prototype van de 
socialiserende buur, die in de 
achterom een wijntje drinkt met de 
buren, maar toch ben ik altijd benieuwd 
wat er gebeurt in mijn buurtje. Zo was 
het in de eerste jaren mooi te zien in 
hoeveel gezinnen er een kindje werd 
geboren, dat anderhalf jaar later de 
eerste stappen kwam doen tot het 
speelhuisje dat in onze tuin stond. 
Een echte kindermagneet was dat.
In de tweede vijf jaar veranderde dat. 
Steeds vaker kwamen er verkoop
bordjes in de tuin. Buren die buiten 
de stad meer ruimte zochten, of 
stellen die scheiden en daarom het 
huis moesten verkopen. Veel van de 
nieuwe bewoners kregen ook weer 
kinderen, zodat het een jeugdige 
bedoening is gebleven.
Laatst was ik benieuwd hoeveel van 
de eerste bewoners nog steeds in 
onze buurtje wonen, en bedacht ik 
me dat ik daar wel achter zou kunnen 
komen door een rondje te maken in 
de achterom. Maar dat viel tegen. 
Zeker waar de tuinen dichtgemaakt 
zijn is het lastig te zien wie er ook al 
weer precies wonen, en dus of er al 
verhuisd was. Bij de eerste vijf zes 
huizen lukt dat nog wel, maar 
verderop wist ik het steeds vaker 
eigenlijk niet. 
Gelukkig kwam ik toen een herinnering 
tegen van het eerste lustrum: een 
glossy van bijna alle buren in ons 
wijkje. Daarmee was het vast te 
stellen dat eigenlijk nog best veel 
mensen wel gewoon zijn blijven 
wonen aan de Duurstedelaan, meer 
dan 50% zo te zien.
En nu hoor ik dat er voor het tweede 
lustrum weer een glossy in de maak 
is. En ik ben daar dus eigenlijk wel blij 
mee. Niet om zo over vijf jaar weer te 
kunnen nagaan hoeveel er nu weer 
verhuisd zijn, maar omdat ik het toch 
wel belangrijk is om te weten wie je 
buren eigenlijk zijn. 

Wybren de Jong

OFFERS
Op zijn elfde herkende zijn neef Ilias’ 
kwaliteiten als vechtsporter. Vier jaar 
later werd de onverslagen Marokkaans
Nederlandse tiener naar de Cklasse 
bevorderd. En op zijn achttiende vocht 
onze wijkgenoot zijn eerste pro partij. 

Topsport vraagt offers. “Als topsporter 
moet je goed opletten wat je eet, niet 
roken, geen alcohol of stimulerende 
middelen en op tijd naar bed gaan. Mijn 
ritme sluit niet altijd aan bij dat van mijn 
kersverse echtgenote en dat is wel eens 
lastig. Ik kan ook niet altijd afspreken 
met vrienden wanneer ik dat wil. Het is 
een keuze.” 

UITLAATKLEP
“Een partij is voor mij als schaken in de 
ring. Ik ben gefocust en vecht tactisch.” 
Ilias’ bestaan buiten de ring staat ook 
voor een belangrijk deel in het teken 
van zijn sport. Zo opende hij vorig jaar 
zijn eigen kickboksschool, de Fight 
Academy 030 op Kanaleneiland. “En ik 
doe sportactiviteiten met jongeren die 
problemen thuis hebben of agressie 
vertonen, onder andere voor de Stichting 
Zonneschijn in Bussum. Eigenlijk vervul 
ik een maatschappelijke taak.” 

Ilias is ook een rolmodel. “Ik kan jongeren 
motiveren omdat ze zich in mij herkennen. 
We zijn gelijkwaardig. Ik heb zelf veel  
op straat gespeeld, spreek de straattaal, 
weet wat jongeren graag doen. Het leven 
zelf is mijn leerschool. Ik leer nu heel 
veel van de jongens en meiden met wie 
ik werk. Vechtsport heeft verder niets  
te maken met vechten op straat. Er zijn 
regels. Je kunt je woede uiten, maar  
met bescherming. Tijdens een partij 
mag alles, behalve ellebogen gebruiken, 
bijten of kopstoten. Het is een uitlaatklep.” 

THUIS
Het meest trots is Ilias op zijn eerste 
wereldtitel. “Op mijn verjaardag in 2016. 
Toen gingen deuren voor me open.” Ilias 
heeft voor twee jaar een internationaal 
contract getekend. ”Ik wil de nummer 1 
blijven in mijn gewichtsklasse. Opnieuw 
sportman van het jaar in Utrecht worden 
en volgend jaar sportman van het jaar van 
Nederland, naast snowboarder Bibian 
Mentel, wàt een sportvrouw is dat! Maar ik 
zal ook zeker doorgaan met de jongeren. 
En hoeveel succes ik ook misschien zal 
hebben, ik blijf zeker in de wijk waar het 
allemaal begonnen is, met de steun van 
mijn ouders en de mensen die me hebben 
getraind. Hier ben ik thuis.”

Ilias blijft altijd in Tolsteeg wonen
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Hoe heet je, hoe oud ben je en  
wat is je beroep?
Mijn naam is Mouna Meshal, ik ben 
31 jaar en ik ben fulltime manager  
bij Fata Morgana.

Waar woon je en met wie?
Ik woon in Overvecht samen met mijn 
ouders en mijn broertje.

Hoe lang werk je hier al?
Sinds de opening van Fata Morgana, 
ongeveer drie jaar.

Wat vind je leuk aan het werken in 
deze winkel?
Het contact met de mensen.

Hoe vind je het om op nummer 66 te 
werken?
Dat maakt mij niet uit, het is een getal.

Wat doe je in de wijk?
Ik werk dus bij Fata Morgana en ik doe 
boodschappen bij de andere winkels.

Wat vind je leuk en minder leuk aan  
de wijk?
Ik vind het een gezellige wijk. Er is veel 
bedrijvigheid en we hebben veel 

verschillende klanten van verschillende 
culturen. Dat vind ik leuk en ik kan ook 
goed met iedereen opschieten. Minder 
leuk vind ik de ’t Goylaan; het is een te 
drukke weg waardoor je bij de parkeer
plaats van de AH altijd heel lang moet 
wachten om in of uit te voegen. Ik zou 
daar graag een stoplicht zien.

Wat is het lekkerste gerecht dat je hier 
verkoopt?
Dat zijn twee gerechten; de bastilla 
gevuld met vis of kip en het roomboter
korstdeeg met spinazie en feta. Hier 
krijgen we altijd veel complimenten over.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik verwen mezelf door naar de kapper 
te gaan, te winkelen of iets te drinken 
met de collega’s. We hebben namelijk 
een hele goede band met elkaar.

Wat zou je aan de winkel willen 
veranderen?
Ik zou graag nog meer Marokkaanse 
producten willen verkopen.

Wat was vanmorgen je ontbijt?
Ik heb Marokkaanse thee gedronken, 
dat is water met suiker, theekorrels en 
munt en een broodje met kaas gegeten.

Wat is je favoriete tv-programma?
Samen met mijn ouders kijk ik altijd naar 
Samhine. Dat is een hele populaire Turkse 
serie die maandag tot en met vrijdag 
’s avonds wordt uitgezonden. Als ik het 
gemist heb, kijk ik het terug op YouTube.

Met wie zou je graag eens iets willen 
drinken?
Met Marco Borsato; het is een leuke, 
lieve man met prachtige liedjes.

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.

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, Ron Brouwer,  
Loulou Edelman, Martijn van Es, 
Aefke ten Hagen, Wybren de Jong, 
Wendy Lambers, Astrid Leistra 
(online), Hanneke de Reus,  
Marleen Schlichting (fotografie), 
Dunya Vermaat (online),  
Elizabeth Wattimena (fotografie)  
en Livia Weyers (fotografie)

MET MEDEWERKING VAN
Mariska Vollering en Eveline de Vries

VORMGEVING
Anita Lensink, vormenfoto.nl
Concept: Rotterdam Vormgeving, 
www.rotterdamvormgeving.nl

OPLAGE
8.500 exemplaren

VOLGENDE DEADLINE
1 september 2019

DE VOLGENDE AANZET
Verschijnt begin oktober 2019

Met steun van het Initiatievenfonds

ROUTE 66
tekst: Mariska Vollering en Eveline de Vries fotografie: Marleen Schlichting

Mariska en Eveline zijn op reis in 
de wijken Hoograven, Tolsteeg, 
Rotsoord en Bokkenbuurt. Ze 
nemen ‘Route 66’ en zijn 
benieuwd wie ze allemaal 
tegenkomen. Achtste stop: de 
winkel Fata Morgana aan 
’t Goylaan 66 D.

STRAATVRAAG:  
WELK BOEK BEVEEL JIJ 
JE WIJKGENOTEN AAN? 
tekst: Aefke ten Hagen fotografie: Elizabeth Wattimena

Casper (10),  
scholier:

Ik lees drie 

boeken per week

‘Ik houd van spannende 
boeken omdat er veel in 
gebeurt. Dan blijf ik door
lezen. Er moet wel veel 
actie in een boek zitten, 
anders leg ik het gewoon 
weer weg. Mijn lievelings
boek is De Grijze Jager. In 
deel zes was er iemand 
gevangen gezet. Dat was 
echt superspannend. Er 
zijn zes delen van deze 
schrijver (John Flanagan, 
red.). Op school lees ik nu 
het zevende deel. Over
dag ga ik naar school en 
voetbal ik. In de avonden 
lees ik veel. Ook in bed. 
Voor het slapen gaan vind 
ik het fijn om te lezen. 
Verder houd ik ook van de 
Donald Duck, Geronimo 
Stilton met de Grote 
Griezels en Warrior Cats 
van Erin Hunter. Op dit 
moment lees ik De Waan-
zinnige Boomhut. Dat is 
een heel leuk boek. Er 
staan veel plaatjes in, dan 
gaat het nog sneller. Ik 
lees per week ongeveer 
twee tot drie boeken.’

Kitty (40),  
leerkracht groep 3 in  
het basisonderwijs:

De snelheid 

waarmee dingen 

gebeuren

Ik heb niet per se een 
lievelingsboek. Wel een 
genre en dat zijn thrillers. 
Ik vind het intrigerend wat 
daar allemaal wordt 
verteld en tot in detail 
beschreven. Daarom kijk 
ik ook naar CSI. Ik lees 
elke dag. Het liefst dus 
thrillers. De snelheid 
waar mee dingen gebeuren 
en een wending krijgen. 
Prachtig vind ik dat. Ik 
houd ook van bizarre 
verhalen. Spanning in een 
boek of op tv is natuurlijk 
ook veilig. Het intrigeert 
me, en ik kan het van een 
afstand meebeleven.  
Als ik geen vakantie  
heb, doe ik natuurlijk 
langer over een boek.  
Ik vind Karin Slaughter 
bijvoorbeeld heel goed. 
Op school leer ik de 
kinderen welke boeken 
ze het best kunnen  
lezen. Laatst heb ik ze  
De Gorgels voorgelezen. 

Annuska (47),  
werkzaam bij een 
educatieve uitgeverij

Ik kom hier 

vooral voor mijn 

kinderen

‘Ik ben nu een prachtig 
mooi boek aan het lezen, 
maar het gaat niet zo snel 
omdat ik gewoon erg 
druk ben en er niet aan 
toe kom om het boek in 
één ruk uit te lezen. Het 
gaat over twee Joodse 
zussen die een van de 
grootste onderduik
adressen in Nederland 
bestieren. ‘t Hooge Nest, 
een villa in ‘t Gooi. Dat 
boek pakte me meteen. 
Het is ook ontzettend 
populair. Bovendien  
heb ik gehoord dat er 
65 reserveringen voor dit 
boek zijn, dus ik hoef het 
niet per se te promoten, 
het boek is zo onder de 
aandacht op het moment. 
In de bibliotheek kom ik 
vooral voor mijn kinderen. 
Zij lezen ook graag.‘

Mouna en haar collega’s
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SPREEKUUR WIJKWETHOUDER
Wijkwethouder Lot van Hooijdonk 
houdt maandelijks een 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 
email: 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.

STICHTING MOVE ACTIEF 
IN DE WIJK HOOGRAVEN

Stichting Move koppelt kinderen die minder kansen krijgen dan  
hun leeftijdsgenoten aan studenten. Door hen samen in actie te 
laten komen voor hun omgeving merken deze kinderen wat ze 
kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving 
kunnen hebben. Op deze manier laat Move hen ontdekken dat zij 
de wereld kunnen veranderen.

INITIATIEVENFONDS 
Samen met kinderen van de Ariëns
school, de Blauwe Aventurijn en nu  
ook de Jan de Doper is stichting Move 
actief in onze eigen wijk Hoograven.  
In samenwerking met Wijkbureau  
Zuid, die subsidie verleent vanuit het 
Initiatievenfonds, en natuurlijk de 
kinderen van basisschool Sint Jan de 
Doper, zijn de bankjes en de prullen
bakken in het Ridderplantsoen opgeknapt. 
De kinderen hopen dat het plantsoen 
op deze manier voor jong en oud 
aantrekkelijker wordt om te kunnen 
ontspannen. 

ROEIEN
Naast het plan om de buurt op te 
knappen, nemen de studenten (dit keer 
allen lid van roeivereniging Orca) de 

kinderen mee naar de roeivereniging 
zodat ze een kijkje krijgen in het  
leven van de studenten en ze in 
aanraking komen met een nieuwe  
sport. De kinderen zullen gaan roeien  
en een minispeurtocht uitvoeren.

MEER WETEN?
Stichting Move doet projecten in  
tien steden. Voor meer informatie  
kunt u kijken op www.stichtingmove.nl. 
Uit het Initiatievenfonds betaalt de 
gemeente grotere en kleinere activiteiten 
in de wijken. Denk bijvoorbeeld aan  
het planten van bomen, het opknappen 
van een pleintje of speeltoestel, een 
veiligere oversteek plaats of het 
opfleuren van straten met bloem
bakken. Meer informatie:  
www.utrecht.nl/initiatievenfonds 

WIJKBUREAU ZUID


