
Hoe nu verder met buurtactiviteiten? Wie 
krijgen voorrang? Wie behoren tot de zgn. 
‘kwetsbare groepen’? Zal straks door het 
splinternieuwe onderkomen één of  meer 
van de huidige wijkaccommodaties, ’t Bokkie 
(Bokkenbuurt) , De Tol/De Barkel (Hoog-
raven Noord) en Ravelijn (Hoograven Zuid) 
sneuvelen?

Hierover Groen Links hield op 25/1 een 
goedbezochte bijeenkomst in De Tol, waar 
naast buurtbewoners, veel Groen Linksers 
en welzijnswerkers ook een initiatiefgroep 
die De Tol in zelfbeheer wil overnemen pre-
sent was. De initiatiefgroep, ‘Bewonersgroep 
De Tol’, wil op 17 maart vanaf  19.00 uur een 
open avond  houden in De Tol om zijn plan-
nen te ontvouwen. 

Raadslid Jan Ravesteijn, ooit  jongerenwer-
ker in Hoograven, hield een exposé over 
ingewikkelde geldstromen en de verdeling 
daarvan in de welzijnswereld. Groen Link-
sers lieten zich echter niet uit òf  en wèlke 
van de vier buurthonken in de langgerekte 
wijk Bokkenbuurt/Tolsteeg/Hoograven 
zou(den) moeten sluiten als straks het nieuw-
ste buurthuis opent.

Discussies brandden los. De bewering dat 
bejaarden uit Zorgcentrum Tolsteeg niet 
naar het ‘verre’ nieuwe buurthuis zouden 
willen of  kunnen, werd teruggekaatst met de 
opmerking dat ouderen uit Hoograven Zuid, 
die niet meer terecht kunnen in de Ravelijn, 
juist blij zouden zijn met een soos op de ’t 
Goylaan. Verder werd o.a. geopperd dat een 
accommodatie best door ouderen én jonge-
ren samen benut kan worden.

Het overnameplan van een buurthonk door 
bewoners in zelfbeheer werd als niet persé 

zaligmakend bekritiseerd. Elders in Utrecht 
zijn er zelfbeheerpogingen mislukt. Het op 
de meeting enige keren als geslaagd zelfbe-
heerproject  geroemde buurthuis De Nieuwe 
Jutter (Rivierenwijk) zou het misschien ook 
niet redden zonder de professionele begelei-
ders, die men daar weldegelijk heeft.
 
Ter sprake kwam dat de Ravelijn in slechte 
staat van onderhoud verkeert en er regelma-
tig ruiten kapot gaan door baldadigheid.  ’t 
Bokkie  zou “altijd op slot” zitten. Bezuini-
gingen op personeel voor beheer zou hier-
aan debet zijn. Diverse door Portes georga-
niseerde activiteiten in de buurthuizen zijn 
inderdaad wegbezuinigd. Anderzijds is er 
mede daardoor gratis ruimte voor niet com-
merciële buurtinitiatieven. Met een goed plan 
kan men de sleutel van ’t Bokkie, De Tol of  
Ravelijn zo ophalen. (HvD)
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Buurthuis Ravelijn in gevaar?

Op deze locatie, hoek ‘t Goylaan/Wijnesteinlaan, komt een nieuw buurthuis.

Volgens planning opent in 2012 aan de ’t Goylaan een gloednieuw ‘state of  
the art’ buurthuis van Portes. Ondertussen staat het welzijnswerk zwaar on-
der druk. Politiek en ambtenarij bespreken al geruime tijd een ‘herijking’. De 
eind 2009 bekokstoofde vette bezuiniging van € 5 miljoen op wijkwelzijns-
werk (vanaf  2010 voor heel Utrecht) daarbovenop stemde de sector droef. 



Wilhelminagroep zeeverkenners 
grootste van Utrecht

Wat doen de Zeeverkenners?
Minke Kronemeijer (bestuurslid): ’Onge-
lofelijk veel! Enkele activiteiten die in 2010 
nog op de planning staan zijn: groeps-
weekend, pinksterkamp, tapas-avond, 
schaatsen, zomerkamp, collecteren voor 
Jantje Beton, Koninginnedag, stadsroei-
tocht, zeilinstructieweekend, uitje naar een 
pretpark, enzovoorts. Deze ‘speciale’ acti-
viteiten worden afgewisseld met ‘normale 
opkomsten’. Tijdens het vaarseizoen gaan 
we dan met onze zeilboten naar het zeil-
water bij Vreeswijk. Het Merwedekanaal is 
namelijk te smal om goed te kunnen zei-
len. Tijdens deze zogeheten Lekopkom-
sten zeilen we zoveel mogelijk, vaak in  de 
vorm van instructie. Maar we doen ook al-
tijd zeilspellen. ‘s Winters kunnen we niet 
varen. Dan liggen onze boten op de kant 
bij ons clubhuis. Er moet dan onderhoud 
gepleegd worden. Maar natuurlijk hoeven 
leden dan niet de hele dag aan hun boot 

te klussen. Ook tijdens winteropkomsten 
hebben we een leuk programma.’

Wie zijn de leden?
Minke:’ We hebben ruim 120 leden, die 
in verschillende groepen zijn ingedeeld. 
De leeftijdsopbouw is van zeven jaar tot 
en met achttien jaar, waarbij er ongeveer 
evenveel jongens als meisjes zijn.’

Waarom is Zeerverkennen leuk?
Minke: ‘Je maakt enorm veel mee, leert een 
hoop nieuwe dingen en je maakt vrienden 
voor het leven. De Wilhelminagroep is ge-
woon een heel gezellige groep met actieve, 
betrokken en enthousiaste (staf)leden.’

Nieuwsgierig?
Ben je nieuwsgierig naar wat de zeeverken-
nersgroep Wilhelmina allemaal doet?
Ga naar www.wilhelmina.org (EB)

COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke 
wijkkrant voor en door bewoners van 
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Zeilen bij de zeeverkenners. (foto: Gideon Schaaps)

De grootste zeeverkennersgroep van Utrecht is de Wilhelminagroep. Deze 
groep is gevestigd in Hoograven, naast Orca en Triton (Liesbospark). De 
zeeverkenners zijn een specialisatie binnen scouting. Tot nu toe zijn er niet 
erg veel leden uit Hoograven/Tolsteeg/Bokkenbuurt. Tijd voor Aanzet om 
een kijkje te nemen.

TED KIEKT
Winter weet van geen wijken
 
Problemen in het openbaar vervoer, 
overlast voor ouderen en winterscha-
de. Maar het levert ook leuke plaatjes 
op. Deze moeders waren lekker aan 
het kletsen en de kinderen werden lek-
ker rond gereden. Op de site vind 
je meer winterfoto’s vanuit de wijk.

Winterpret in Hoograven.



HE BUUR
Samenwerken voor de buurt

Beter een goede buur dan een verre 
vriend. Een gezegde dat niet alleen 
opgaat voor mensen, maar ook voor, 
bijvoorbeeld, sportverenigingen. 
Daarvan hebben we er heel wat in 
Hoograven, maar de grootste concen-
tratie is te vinden bij het Liesbospark, 
waar een korfbalclub (HKC), een voet-
balvereniging (vv Hoograven) en maar 
liefst drie roeiverenigingen (Orca, Tri-
ton en Viking) de beschikbare ruimte 
delen. 

In tegenstelling tot een plaats als Spa-
kenburg, waar de twee voetbalvereni-
gingen elkaars voetballen lekprikken 
wanneer die per ongeluk over het hek 
worden geschoten, kunnen de sport-
verenigingen op het Liesbospark het 
uitstekend met elkaar vinden. Dat 
uit zich enerzijds (en formeel) in het 
overleg dat een keer per zes weken 
wordt georganiseerd, en anderzijds, en 
dat spreekt meer tot de verbeelding, in 
de spontane acties waarmee de clubs 
elkaar ondersteunen. 

Toen vv Hoograven een meisjeselftal 
startte, stelde HKC, op verzoek, met-
een een kleedkamer ter beschikking 
waar de meisjes konden douchen. De 
kampioenswedstrijd van HKC werd 
ook door de voetballers met belang-
stelling gevolgd. Jeugdleden van vv 
Hoograven mogen binnenkort onder 
begeleiding van leden van de roeiver-
enigingen een keer roeien, terwijl le-
den van de roeiverenigingen inmiddels 
een elftal hebben gevormd en nu op 
zaterdag bij de voetbalclub spelen. 

Als klap op de vuurpijl hebben de 
jeugdleden van vv Hoograven samen 
met de leden van de roeiverenigingen 
afgelopen zomer een buurtfeest geor-
ganiseerd. Zoals voorzitter Paul Ver-
weel van vv Hoograven het omschrijft: 
‘We hebben allemaal onze eigen sport 
en onze eigen vereniging, maar we 
werken samen voor de buurt’.

Remco van Dam

Jutfase punt: onbekend stukje 
Hoograven/Rivierenwijk

Woensdag vrouwendag
Zo herbergt de punt al zo’n vijfentwintig 
jaar Sauna Lamar. Volgens eigenaar Dolf  
Lammers is op het terrein van de sauna 
het oudste bouwwerk van Utrecht-Zuid te 
vinden: boerderij Rijn en Molenzicht. De 
sauna zelf  is verrassend groot en trekt be-
zoekers uit heel Utrecht. Sauna Lamar is 
de hele week voor iedereen open van 12.00 
tot 24.00 uur, behalve op woensdag: dan is 
het vrouwendag.

Een deur verder is, alweer sinds 2003, 
het My Motion Dance Team te vinden. 
Medewerker Rosella Gigliotti: ‘Wij geven 
danslessen voor jong en oud, toneellessen, 
kinderfeestjes en ook nog  workshops op 
scholen’. De acht medewerkers zorgen er-
voor dat de dansschool van maandag tot 
en met zaterdag tot 22.00 uur in bedrijf  is. 

Geen alcohol
Ook zes dagen in de week geopend (alleen 
op maandag niet), is restaurant ‘La Cuisine 

Ottoman ‘. Het Turkse restaurant zit sinds 
2007 op de ‘Jutfase punt’. Eigenaar Kur-
tulus Öz zag mogelijkheden op deze plek 
en tot op heden is hij daarin niet teleur-
gesteld. Het restaurant wordt door zowel 
mensen van binnen als (ver) buiten Utrecht 
bezocht.  Het feit dat er in La Cuisine Ot-
toman geen alcohol wordt geschonken 
schrikt weinig mensen af, sterker nog, trekt 
waarschijnlijk zelfs extra bezoekers aan. 

Voor kinderen biedt de Jutfase punt, behal-
ve de dansschool, nog meer vertier. Maar 
liefst drie groepen zeeverkenners zijn langs 
het Merwedekanaal gevestigd: Tekakwitha, 
Barracuda en de JP Coen groep. De eerst-
genoemde groep is al meer dan 30 jaar op 
deze plek te vinden en onderscheidt zich 
volgens voorzitter Tim de Haan van de 
andere groepen door twee zaken: ‘Tekak-
witha heeft een wat vrijer karakter dan de 
andere verenigingen en alle leden gaan bij 
ons, wanneer het weer het toelaat, meteen 
het water op.’ (RvD)
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Een zij-aanblik van De Jutfase Punt.

Dansen tot je erbij neervalt bij dansschool My Motion.

‘Goh, nooit geweten dat het hier was’ en ‘O, zitten jullie daar?’. Het zijn de 
meest gehoorde opmerkingen aan het uiteinde van de Jutfaseweg. Tussen het 
Merwedekanaal, de Vaartsche Rijn en de Socrateslaan ligt de ‘Jutfase punt’: 
een klein stukje niemandsland tussen Hoograven en Rivierenwijk. Wie er niet 
hoeft te zijn komt er niet en dat is jammer, want er is genoeg te beleven, zo 
blijkt uit een rondgang langs de organisaties op ‘De Punt’.



Op drie plaatsen in de wijk werden on-
langs kinderkunsttentoonstellingen geor-
ganiseerd. Alledrie waren overrompelend 
en ontroerend door de spontaniteit en de 
kwaliteit van het getoonde werk. De gan-
gen van ‘Het Rotsoord’ (speciaal onder-
wijs) waren vanaf  17 december opgefleurd 
met ondermeer fotografie, collages en 
schilderijen. Hoofdthema: de buurt rond 
de school. De openbare bibliotheek aan 

het Smaragdplein bracht in januari ‘Talent 
in zicht’: kleurige schilderijen en dito fo-
tografie door leerlingen van vier Hoogra-
vense basisscholen.
Het ‘Museum Da Costa’, in basisschool 
Da Costa (Duurstedelaan), was op 28 ja-
nuari amper anderhalf  uur geopend voor 
publiek. Maar het was een geweldige hap-
pening, waaraan de hele school een week 
of  drie intensief  gewerkt had. (HvD)

NIEUWE AANWAS       Hipraven
Drie maanden geleden opende ca-
deauwinkel HIPraven haar deuren 
in de voormalige bakkerij aan ’t Goy-
laan. In de winkel konden buurtbe-
woners hun zelfgemaakte producten 
aanbieden. Het pand  is inmiddels 
gesloten. De initiatiefnemers  hopen 
op een toekomst op een andere plek 
in de wijk.

‘We wilden wel blijven, maar op een ge-
geven moment werden de panden boven 
ons al gesloopt. Er viel allerlei sloopma-
teriaal naar beneden. Ook de studenten 
die boven ons woonden waren al ver-
trokken. Helaas hebben we toen moeten 
besluiten om de winkel te sluiten’, vertelt 
Christel van den Berg, één van de twee 
initiatiefnemers van Hipraven.

Creatieve buurt
Aan creativiteit in de buurt was geen ge-
brek. Bijna dertig buurtbewoners brach-
ten  massaal hun zelfgemaakte produc-
ten naar de winkel. In de winkel werd 
van alles verkocht, van babykleertjes tot 
koekjes. Hipraven kon rekenen op een 
groot aantal vaste klanten. Het feit dat de 
winkel moest sluiten was een teleurstel-
ling voor hen. ‘Gaan jullie nu al weg, jul-
lie begonnen pas!’, is een veel gehoorde 
reactie van hen.  

Toekomst
De initiatiefnemers zouden zich graag 
vestigen op een andere (tijdelijke) plek in 
de wijk Hoograven. ‘We gaan wel door. 
Er staan veel panden leeg in de wijk.  
Onze winkel zou deze leegstaande pan-

den op kunnen vrolijken’, aldus Christel 
van den Berg en Barbara van Kuijk.  Wilt 
u meer weten? Neem dan contact op met 
Christel van den Berg, telefoonnummer 
06-24828911 (AvH).

Kinderkunst

Christel van den Berg (links) en 
Barbara van Kuijk (rechts).
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‘Delfts blauw’ door jongste kinderen 
Da Costa-school. (foto: Guus de Bie)

Marlous van Het Rotsoord kiekte haar voeten. 

Collage met o.a. de bloemenman t.o.v. 
Het Rotsoord.

Kinderkunst naast de brandslang in 
Het Rotsoord.

Gezellige drukte op 28 januari in Da Costa 
Museum. (foto: Belinda van ‘t Klooster)

Goed verkochte kalender in Da Costa Museum. 
(foto: Belinda van ‘t Klooster)



Hoe gaat het met de toekomstvisoenen 
voor Hoograven?
Zijn er nog toekomstvisioenen en briljante 
ideeën voor Hoograven/Tolsteeg? Zit deze 
pracht- & krachtwijk nog steeds in de lift? 
Tegenover de onlangs opgeknapte Von-
delbrug wordt de komende jaren het toe-
komstige trein- en tramstation Vaartsche 
Rijn (2015) gebouwd. Dit transparant en 
doorgankelijk ontworpen OV-overstap-
stion komt dan ook, boven het water, aan 
de Ooster- en Westerkade te liggen en zal 
wellicht het gebied er omheen een impuls 
geven. Door een extra fiets/wandeltunnel 
in dat station ontstaat een route van het, 
ooit verkeersluwe, Ledig Erf  via Ooster-
kade naar de (mogelijk straks weer door-
getrokken) Helling en het Rotsoord vica 
versa. 

Over het met historisch industrieel erf-
goed gezegende, nu nog wat rafelige, Rots-
oordgebied wordt planmatig gedroomd 
het te ontwikkelen tot sociaal culturele 
‘hotspot’, die ‘aansluit’ op de binnenstad. 
-Nog een bedrijfsverzamelgebouw?; -thee-
huis/ontmoetingsplek op of  bij het terrein 
van de kinderboerderij?; -publieke functie 
voor de Watertoren?; -bedrijfspanden die 
plaats maken voor culturele bestemmin-
gen?; -terrassen en wandelroutes langs de 
Vaartse Rijn? Dergelijke plannenmakerij 
wordt gestimuleerd; diverse partijen willen 
investeren.

Het ‘hotspot’-concept kwam ook naar vo-

ren in de ‘social design’- tentoonstelling 
‘Hoograven Invites You’ eind vorig jaar in 
de Pastoefabriek. De geest daarvan waart 
nog rond bij plannenmakers. “Door een 
waarderende bril” naar Hoograven kijken 
en iets anders verzinnen dan woningen 
slopen en nieuwbouw plegen is het credo. 
Verbeterd wonen moet een focus blijven in 
Hoograven/Tolsteeg. Elders, in Hoogra-
ven Zuid, zou ‘sport’ een ‘hotspot’ kunnen 
worden. Er zijn plannen voor verbetering 
van de accommodaties van de drie roei-
verenigingen daar; eventueel uit te breiden 
met andere sportfuncties. (Kijk ook op: 
http://www.aanzetnet.nl/) (HvD)

IN GESPREK MET... Ton de Bruijn
Omdat er binnenkort aan de zuidzijde 
van de ’t Goylaan wordt gesloopt, moet 
kapper Ton de Bruijn (63) zijn zaak slui-
ten. Dit gebeurt op 20 februari, precies 
een maand voordat hij zijn 25-jarig jubi-
leum had willen vieren.

Net geen jubileum. Jammer?
‘Ja, het was leuk geweest om de kapsalon 
precies op die dag te sluiten. Mijn voor-
ouders zijn deze zaak in 1799 begonnen 
en hij werd steeds overgedragen van va-
der op zoon. Ik ben de zesde generatie. 
Mijn vader en ik hebben onze kappers-
zaak op de ’t Goylaan 52 jaar gerund, 
mijn vader tot 1985 en ik daarna. Dit is 
misschien wel het oudste kappersbedrijf  
van Nederland.’

Hoe gaat u nu verder?
‘Ik had kunnen verhuizen naar de overkant 
van de straat, waar nu Hairfix zit, maar dat 

pand vond ik te groot en te duur en dat 
is voor die twee jaar werken tot mijn 65e 
niet meer rendabel. Drie straten verderop 
heb ik een locatie gevonden waar ik op 
woensdag en zaterdag ga knippen. Ik zeg 
niet waar, want dat is alleen voor trouwe 
klanten. Daarnaast ga ik mensen knippen 
bij hen thuis. Niemand hoeft medelijden 
met mij te hebben, want ik ben hartstikke 
blij met mijn nieuwe start!’ (LE)

Kapper Ton de Bruijn is telefonisch be-
reikbaar op het nummer 06-12437217.
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Kapper Ton de Bruijn: net geen jubileum.

Publieke functie voor de Watertoren?

Oproep: Reünie Rijk 
van Gaasbeekschool
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat klas 6 
van het schooljaar 1959-1960 de Rijk van 
Gaasbeekschool verliet. Voor de reünie 
die op 29 mei 2010 gehouden wordt, 
zijn wij nog op zoek naar gegevens van: 
Coby van Bladeren, Rein Douze, Ferry 
van Helde, Paul de Jong, Jannie Kam-
stra, Han de Kruif, Marjan van Oord, 
Gerard Smit, Leo Smit, Nourit Spir, Ton 
Swanink, Ineke Tolhoek, Janus van der 
Wal en Siebren Wiersma.

Aanmelden kan via Dick Leurink (dirk.
leurink@gmail.com) of  Walter Kamps 
(joywax@ziggo.nl).

Ook Beau verhuist mee.



TOEN EN NU
Winkelcentrum Smaragdplein

In de vijftiger jaren was er grote woning-
nood in Utrecht. De door het opheffen 
in 1936 van de inundatie in Hoograven 
vrijgekomen tuindergronden van Tolsteeg 
boden een oplossing. De gemeente wilde 
de dure -want schaarse- grond goed be-
nutten en koos voor de bouw van flatwo-
ningen van vier etages. Daarnaast zouden 
er diverse buurtwinkelcentra en een groot 
wijkcentrum worden gerealiseerd.  

Op 21 mei 1958 werd de eerste paal voor 
het grootwinkelcentrum Smaragdplein 
geslagen. Binnen vier jaar verrezen 202 
woningen, 35 winkels en 10 bedrijfsruim-
ten. Door de grote diversiteit van het win-
kelaanbod en de ruime parkeergelegen-
heid behoorde het Smaragdplein tot de 
modernste winkelcentra van Nederland. 
Toenmalig burgemeester C.A.J. de Ranitz 
opende het winkelcentrum op 28 septem-
ber 1962. Zes dagen later werd ook het 
Hoogravense filiaal van de bibliotheek 
feestelijk geopend.
Om het Smaragdplein in de toekomst een 
meer groenere aanblik te geven werd een 
week voorafgaand aan de opening voor de 

lagerschooljeugd een boomplantdag geor-
ganiseerd. 

Tot de eerste winkeliers aan het Smaragd-
plein behoorden onder andere Evora huis-
houdelijke artikelen, Kijkgrijp supermarkt, 
Putman verf  en behang, Fotozaak Briljant, 
Dormaël damesmode, Bata schoenen, 
Bastiaanse herenmode, De Pater wasseret-
te, Hubo houthandel, De Gruyter kruide-
nier, Jamin snoep en dameskapsalon Van 
Kesteren. 
Voor de dagelijkse maar ook voor de grote 
aankopen kon je terecht op winkelcentrum  
Smaragdplein, dat een wijkfunctie had. 
Aan de Montfoortlaan, ‘t Goylaan en de 
Ruygenhoeklaan werden kleine buurtwin-
kelcentra gerealiseerd, waar men terecht 
kon voor de dagelijkse boodschappen.  

Winkelcentrum Smaragdplan werd in mei 
2004 na een grondige facelift heropend. 
Van de winkeliers die in 1962 hun zaak 
openden, zijn er nog maar enkele over, 
waaronder kapsalon Van Kesteren. 

Walter Kamps (HKTH)

AGENDA
1 maart (15 maart, 5 april)

Internationaal koken, Buurthuis 
De Tol, 18.30-20.00 uur

2 maart (16 maart, 6 april)
Gratis mee-eten in Rehoboth-

kerk, Tolsteegplantsoen, 
18.30-20.00 uur

8 maart (22 maart, 12 april)
Spreekuur wijkagent, Nieuw-

Plettenburgh, 10.00-11.30 uur

14 maart
Culturele zondag: Growing up!, 

Pastoe Fabriek/Toonkamer, 
17.30-18.15 uur

17 maart
Open avond in Buurthuis De Tol, 

19.00 uur

26 maart
Rommelmarkt Scouting 

Hoograven, 10.00-14.00 uur

16 en 17 april
Musical Mozes, Markus kerk, 
Wijnesteinlaan 2, 19.30 uur

17 april
Braderie ’t Goylaan, 

10.00-17.00 uur

24 april
Rommelmarkt in koffiekamer 

Nieuw-Plettenburgh, 
10.00-14.00 uur

Ook een activiteit voor de agenda? 
Mail redactieaanzet@yahoo.com.

Meer info op aanzetnet.nl
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Maak tijd voor elkaar
Dé marktplaats voor burenhulp en vrijwil-
ligerswerk in de wijk is sinds jaar en dag 
Tijd-Voor-Elkaar: elkaar over en weer hel-
pen met klussen, diensten, leuke dingen 
doen en advies. Voor één keer of  voor 
langere tijd. Esther van Oss is de sociaal 
makelaar van Tijd-voor-Elkaar (TVE). 
Esther zoekt mee en bemiddelt waar no-
dig: ‘Het leuke is dat je makkelijk nieuwe 
mensen leert kennen en iets voor elkaar 
kunt betekenen.’

Binnenkort lanceert TVE een nieuwe web-
site, waardoor het nog makkelijker wordt 
om een vraag of  aanbod te plaatsen en te 
matchen. ‘Ik kan het niet genoeg benadruk-

ken: plaatsen van gratis advertenties is van 
belang is zodat de hele wijk mee kan lezen.’ 
Sinds begin dit jaar huist TVE in buurt-
huis de Tol aan de Jan van Arkelstraat 55. 
Esther: ‘Wie een vraag of  aanbod heeft: 
loop gewoon eens binnen.’ (ER)

Oproep: Tijd-Voor-Elkaar zoekt wijkbe-
woners in bezit van een auto met trek-
haak of  een busje: om af  en toe spullen 
van mensen te vervoeren. Benzinekosten 
worden door de vrager vergoed. Aanmel-
den kan via www.tijdvoorelkaar-zuid.nl, 
e.oss@portes.nl of  030-289 3736 / 06-536 
973 29.Bij de kerstmatchboom komen vraag 

en aanbod bij elkaar.

Toen Nu


