
De grote Aanzet Jubileumquiz 
 
Dit zijn de antwoorden van de Grote Aanzet Jubileumquiz uit de editie van 
december 2022. De afbeeldingen waar bij sommige vragen naar verwezen 
wordt, zijn te vinden in deze editie. 
 
 
Vraag:  Waar zat de laatste buurtsuper van Hoograven? 
Antwoord:  Op de hoek Julianaweg/Karperstraat (Aanzet juni-juli 2003) 

 
 

Vraag:  Wat was de eerste functie van Herman Aarsman binnen 
Hoogravens Belang?  

Antwoord:  de eerste functie van Herman Aarsman bij Hoogravens Belang was 
Zwarte Piet (Aanzet mei 2017) 

 
 

Vraag:  Op de gevel van het pand op de hoek van de ‘t Goylaan en de Hooft 
Graaflandstraat staat een muurschildering van JanIsDeMan. Wat 
staat er níet op? 

  A) Domtoren 
  B) Watertoren 
  C) Prins Clausbrug 
  D) Rabotorens 

Antwoord:  B, de watertoren staat niet op deze muurschildering van 
JanIsDeMan (Aanzet januari 2014) 

 
 

Vraag:  Wie van de huidige Aanzet-redactie zit er het langst bij? 
Antwoord:  Loulou Edelman, namelijk vanaf nummer 20 (september/oktober 

2006) 
 
 

Vraag:  Wat vond de moeder van Jan Smit onder het schoteltje van het 
kopje surrogaat na het bezoek van Broeder Alarm? 

Antwoord:  Rijksdaalder (Aanzet januari/februari 2007) 
 
 

Vraag:  Ergens in onze wijk bevindt zich een item uit de collectie van het 
Centraal Museum. Op welk adres? 

Antwoord:  Robijnhof 13, deze museumwoning maakt onderdeel uit van de 
Rietveldcollectie (Aanzet mei 2017) 

 
 

Vraag:  ‘Villa Kakelbont’ kreeg van lezers van Aanzet eens de titel ‘Mooiste 
gebouw van Hoograven’. In welk jaar werd het gebouwd?  

Antwoord:  Het gebouw aan het Salamanderpad nummer 100 en 102 werd 
gebouwd in 1904. (Aanzet dec 2010) 

 



Vraag:  Vier zelfbenoemde hangsenioren hielden de bouw van treinstation 
Vaartsche Rijn nauwlettend in de gaten. Bouwer Colijn zette zelfs 
een bankje voor ze neer. Wat waren de voornamen van de heren? 

Antwoord:  de hangsenioren hadden de namen Gradus, Arie, Anton & John 
(Aanzet dec 2012) 

 
 

Vraag:  Wat is dit? 
   A) markering van een waterleiding 
   B) fietsenrek 
   C) kunstwerk 

Antwoord:  C, het is een kunstwerk genaamd Polyaesthetic (Aanzet aug/sept 
2022) 

 
 

Vraag:  Een Hoogravense bakte zich eens naar de finale van het populaire 
TV-programma Heel Holland Bakt. Wat vond zij zelf haar meest 
geslaagde baksel? 

Antwoord:  De brioche (Aanzet december 2014) 
 
 
Vraag:  Wanneer opende Hira op Smaragdplein voor het eerst de deuren?  
Antwoord:  18 januari 2014 (Aanzet maart 2014) 

 
 

Vraag:  Wat was het favoriete Hoogravense kunstwerk van oud-
burgemeester Aleid Wolfsen, waarvan hij zelfs een replica in zijn 
werkkamer had staan? 

Antwoord:  De Schaatsenrijder (Aanzet mei/juni 2022) 
 
 

Vraag:  Wie zijn volgens onze columnist Mohsen de koningen en koningen 
van de buurt? 

Antwoord:  De ganzen die op hun dooie gemak de weg oversteken bij de brug 
aan de ’t Goylaan (Aanzet aug/sept 2022) 

 
 
Vraag:  Hoe heten de twee pakketbezorgers van Hoograven op de cover 

van Aanzet stonden?  
Antwoord:  Ghassan en Imbrahim (Aanzet maart 2022) 
 
 
Vraag:  Wie was de wijkwethouder vóór Lot van Hooijdonk dat werd?  
Antwoord:  Frits Lintmeijer (Aanzet mei 2014) 
 
 
Vraag:  Hoe lang heeft het schoolgebouw op de Pagelaan 1 er gestaan? 
Antwoord:  57 jaar, 1965 werd het opgericht voor de katholieke LTS ‘De 

Gildenburg’ (Aanzet okt/nov 2022) 



 
Vraag:  Wat was het eerste Aanzet-nummer met het huidige uiterlijk en 

logo? 
Antwoord:  Nummer 76 (Aanzet maart 2018) 
 
 
Vraag:  In een quiz over onze wijk kan een vraag over de watertoren niet 

ontbreken. De Utrechtse Waterleiding Maatschappij bouwde vijf 
watertorens. De hoeveelste toren werd aan het Heuveloord 
gebouwd? 

Antwoord:  De derde watertoren (Aanzet nov/dec 2007) 
 
 
Vraag:  In 2003 werd een kinderboekenserie van Guus Kuijer in 

Tolsteeg/Hoograven verfilmd. Wat is de titel van deze 
boekenserie/film? 

Antwoord:  Polleke (Aanzet okt/nov 2008) 
 
 
Vraag:  “Een poosje terug vroeg iemand me wanneer we het huis gaan 

afmaken.” Over welk gebouw gaat dit citaat en waarom was het 
zo’n gekke vraag? 

Antwoord:  Het moderne woonhuis met de metallic profielplaten aan het 
Hamersplantsoen. Het gebouw is al af! (Aanzet maart 2022). 

 


