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Nieuw Rotsoord nu officieel geopend 

ehristel en Shirley vinden vandaag alles leuk, maar rennen na de rondrit op de paarden snel weer naar het springkussen. Boven: Isa en oma Miep laten zich alles uit

leggen over de bijen door imker Jan van de lijster. Bijen zijn eng, maar deze niet, ze leven niet meer. Iedereen mag een paar bijen uitzoeken om mee naar huis te ne

men. Onder:Aankomst van de Trommeltocht. /Foto's Peter Nauta 

In het weekend van 27 en 28 au
gustus is 'Nieuw Rotsoord, dier en 
tuin' aan de BriljantIaan officieel in 
gebruik genomen. Op zaterdag heeft 
wethouder R. Verhulst de opening 
verricht. Bewoners van Hoograven en 
nieuwsgierige voorbijgangers konden 
op deze feestelijke dag een kijkje ko
men nemen. Vrijdagmiddag vond de 
openingsreceptie voor een kleiner ge
zelschap plaats. 

Nieuw Rotsoord is rot stand gekomen 
door een samenwerking van de Stich-

advertentie 

Drukkerij Berrevoets 

Voor al uw drukwerk o.a. 

- Handelsdrukwerk 
- Familiedrukwerk 
- Fotokopieën 

Constan t Erzeijstraat 87 
3523 VT Utrecht 
Tel.: 030 - 288 79 79 
Fax .: 030 - 288 05 46 
E-mail: berre@tiscali.nl 

ting Nieuw Rotsoord met het Milieu
punt Zuid. Na veel overleg met de ge
meente en een handtekeningenactie is 
het gel ukt om de oude kinderboerderij 
om te roveren rot een nieuwe plek waar 
jong en oud kan genieten van een stuk 
groen in de stad. Op het terrein staat 
een gebouw waar sinds kort het Mi
lieupunt Zuid is gevestigd en waarin 
allerlei activiteiten plaatsvinden die 
met natuur en ~lieu te maken heb
ben. Als het mooi weer is, kan het ter
ras in gebruik genomen worden en er is 
een boomgaard waar iedéreen welkom 

is om lekker te ontspannen. Verder zij n 
er allerlei dieren te bewonderen en te 
knuffelen, een picknickweide en 
moestuinen. Hans Roseboom, voorzit
ter van de Stichting Nieuw Rotsoord, 
verrelt trots tijdens de receptie dat de 
volieres net af zijn. 'Op dit moment 
zitten alleen de duiven buiten, maar 
binnen zitten prachtige goudfazanten.' 
Tijdens de receptie kwam de regen met 
bakken naar beneden. Desalniettemin 
kwamen de genodigden door weer en 
wind naar het terrein om alle betrokke
nen te feliciteren met het behaalde re-

sultaar. 'In mei zijn we begonnen met 
het opknappen van het gebouwen de 
tuinen', zegt Angelique Jacobs, beheer
der van Nieuw Rotsoord. 'Je kunt je 
wel voorstellen dat we vandaag dan 
ook erg blij zijn dat het allemaal gelukt 
is in zo'n korre tijd. Naast de vele vrij
willigers uit de wijk zijn er ook bedrij
ven geweest die hun steun hebben ver
leend. Er zijn hekken verplaatst, het 
kippenhok is opgeknapt, de tuin is ge
plagd. Te veel om op te noemen eigen
lijk.' 
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Grootser wijkfeest Happening Hoograven 
Zaterdag 11 september zal de derde 
Happening Hoograven plaatsvinden 
in het Tolsteegplantsoen. Nu nog 
grootser dan voorgaande jaren dank
zij de inzet van de vrijwilligers van 
Wijk- en Oanjevereniging Hoogra
vens Belang. 

Andere organisaties, die hun steentje 
bijdragen aan dit wijkfeest, zullen zich 
presenteren op de markt. Volgens 
voorzitter Marcel van Basten, ook be
kend als speeltuinleider van Bouw
speeltuin de Kameleon, zullen er zo' n 

70 kramen staan. De organisatie zal 
ook dit jaar voor jong en oud iets 
leuks brengen. Ook is er weer een 
"Open Podium", waarvoor je je kunt 
opgeven. 

De organisatie kan nog wel wat 
extra handen gebruiken op de dag 
zelf. Ook zijn er nog kramen te huur. 

Info en organisatie: Mareel van Basten tus
sen 18.00 en 19.00 uur op telefoonnummer 
06-29417688 of naar tel. 06-21278754 
tussen 15.00 uur en 20.00 uur. Per email: 
hoogravens_belang273@hotmail.eom 

Programma Wijkfeest 

10.00- 17.00u Braderie en vrijmarkt 

10.00- I I .00u Jeu de Boules 

I I .00- I I JOu Sportdemonstratie 

van Longa 

10.00-IS .00u Kinderattracties 

10.00- 1 300u Open podium 

1300- 14.00u Kindertheat er 'One, 

Two,Three' 

14.45-16.00u Sporttoernooi 

17.00-17.30u band IN1WINE, met 

zanger Roger, bekend 

van Idols 
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Kijk ook op www.hoogroven.in(o 

8 september 
Kom p,-aten met 

gemeenteraadsleden, Wijkbureau, 

't Goylaan 125, 19.30u 

I I september 
Wijkfeest Happening Hoograven, 

Tolsteegplantsoen, 10.00-20.00u 

14 september 
Eerste les en open avond 
bridgecursus, HAZ-Centrum 

't Goylaan I I I, 20.00-22.00u 

15, 16 en 17 september 
KInderkledingbeurs in Ravelijn, zie 

Info op www.hoograven.info 

6 en 20 september 
Internationaal koken, ROC ASA, 

Pagelaan, I 8.30-20.30u 

opgeven bij HAZ-Centrum 

23 en 30 september 
Cursus massage, de Tol, 19.30-

22.00u 

I en 2 oktober 
WIeltjesbeurs in, Ravelijn, zie info 

op www.hoograven.info 
18-22 oktober 
HAZ-Centrum gesloten 

Rustige kinderdag De Kinderdag bij Winkelcentrum 't Goylaan op 21 

augustus verliep rustig. Was de ritprijs voor de kinderkermis vorig jaar nog 

gratis, nu betaalde men 30 cent. Dat scheelde een boel gedrang./Foto HAZC 

50.000 euro voor 
ontmoeting in Hoograven 
In de vorige krant berichtten we al 
over een bedrag van 50.000 euro 
voor een investering in activiteiten
en/of ontmoetingspiekken in de wijk 
in het kader van het Hoograven aan 
Zet-project. 

Actieve bewonersgroepen stelden 
plannen op en deden gezamenlijk een 
voorstel voor de besteding van het geld 
aan wethouder R. Verhuist. Vlak voor 
de zomervakantie kwam er bericht van 
het Stadhuis dat de wethouder ak
koord was gegaan met hun voorstel. 

Voor het eind van dit jaar moeten de 
volgende plannen uitgevoerd worden: 
I. In Buurthuis de Tol komt een 
buurtkeuken voor de activiteit "Inter
nationaal Koken" en voor lessen en 
kookactiviteiten voor volwassenen en 

Beschikbaar bedrag: 7200 euro; 
3. In Buurthuis Ravelijn wordt de ont
moetingsruimte geschikt gemaakt 
voor multifunctioneel gebruik, zodat 
er ook jongerenactiviteiten in plaats 
kunnen vinden. Beschikbaar bedrag: 

19.725 euro; 
4. Nieuw Rotsoord krijgt een bijdrage 
voor het aanleggen van een terras voor 
ontmoeting door jong en oud, voor de 
aanschaf van speelroestellen en voor 
het verbeteren van de (brand)veilig
heid van de activiteitenruimte. Be
schikbaar bedrag: 18.100 euro. 

Portes werkt graag mee aan de bewo
nersplannen voor de Tol en Ravelijn 
en stelt bovendien een extra bijdrage 
van 7500 euro beschikbaar. 

Foto-expositie I kinderen. BeschikQaar bedrag: 12.500 

De besluitvorming rond deze in
vestering was een sterk staaltje van 
samenwerking tussen verschillende 
buurtgroepen met verschillende belan
gen. Door rekening te houden met el
kaars belangen werd een prachtig re
sultaat geboekt, waar de wijk nog ja
renlang plezier van kan hebben. 

Vanaf 16 augustus wt 16 oktober is in 
het Hoograven aan Zet-Centrum een I 

expositie te zien van foto's van Lisene 
van Boxel. Lisene (1973) is geboren 
en opgegroeid in Breda, en woont 
sinds 2 jaar in Hoograven, Van be
roep is ze vormgeefster bij dagblad 
Trouw. Daarnaast is ze vanaf de start 
als vrijwilliger actief in de redactie van 
Aanzet als opmaakredacteur. 

Ongeveer 10 jaar geleden begon ze 
met haar hobby fotograferen. Na haar 
opleiding Journalistiek heeft ze een 
jaar Fotografie op de kunstacademie 
gestudeerd. Ze kiest vooral voor beel
den die de "verlatenheid" van een 

plek benadrukken en menselijke ele
menten in de natuur laten zien. Liset
te heeft eerder geëxposeerd in Breda. 
Openingstijden: maandag tfm donderdag 

van 09.30 tot 16.30. De toegang is gratis. 

euro; 

2. De Historische Kring krijgt een 
vaste werkruimte in de Tol en exposi
tieruimte in de Barkel. Ook krijgt de 
Kring een beveiligde opslagruimte. 

Oudegeinplein opgeknapt 
Samen met bewoners, woningcoöpera
tie Portaal en het Wijkbureau Zuid is 
het afgelopen jaar het buurtje rond de 
Oudegeinlaan opgeknapt. 

Projectbegeleider Inge Pastoor: "Kin
deren uit de buurt hebben vier woens
dagmiddagen geholpen met schoon
maken. Ook het Wijkrnilieupunt Zuid 
en de ReinigingsdiensT van de gemeen
te hebben een steentje bijgedragen." 

De volwassen bewoners uit de buurt 
mochten meedenken en -beslissen over 
de opknapbeurt. Zo zijn portieken en 

verlichting aangepast en zijn er fietsen
rekken geplaatst. Een paar jongens 
hebben geld aangevraagd bij het Leef
baarheidsbudget om hun voetbalveldje 
op te knappen. De speelpleinen in de 
buurt zijn radicaal veranderd door 
nieuwe of aangepaste speeltoestellen en 
bankjes neer te zenen. Kunstenaarsduo 

Margot Berkrnan en Eline J anssens gaf 
de betonnen elementen en de stoepte
gels een kleurtje. 

Binnenkort zal de opknapbeurt ge
vierd worden in de buurt. 

Géén groen 
I voor poen! 

Dankzij acties van het platform 
'Geen groen voor poen', BOTH en 

Stichting Nieuw Rotsoord gaan de 
gemeenteplannen om in groenstro
ken te gaan bouwen, niet door. In 

Hoograven ging het om groen aan de 
Briljantlaan en aan 't Goylaan bij de 
Waterlinieweg. Aan de Briljantlaan 
zijn nu vrijwilligers van de dieren
weide Nieuw Rotsoord, de Vogelop
vang en volkstuinen actief. Mede 
door het verzamelen van 1260 hand
tekeningen uit de wijk Zuid (bewo
ners bedankt) blijft Rotsoord geluk
kig groen en blijven de leuke en edu
catieve voorzieningen behouden . 
Ook het bouwplan voor de 't Goy
laan is weggestemd. 

Uw kans om te 
praten met 
gemeenteraadsleden 

Raadsleden hopen van bewoners te 
horen wat er in de wijk leeft. De ge
meenteraad komt twee keer per jaar 
in de wijk voor een open en informe
le bijeenkomst. Enkele aandachtspun
ten zijn: de voorzieningen in de wijk, 
de actuele bouwplannen en visies. Be
wonersoverleggroep Tolsteeg-Hoogra
ven (BOTH) roept iedereen op om te 
komen om wensen, problemen en 

ideeën voor verbeteringen in de wijk 
naar voren te brengen. U kunt ook 
bellen met de secretaris van BOTH 
voor meer informatie of voor het aan
geven van onderwerpen om die avond 
te bespreken. 
BOTH: 030-2679063, ma-do 9.00-

15.00u. Kom allen: 8 september, 

Wijkbureau, 't Gaylaan 125, 19.30u. 

Uw kans om te 
praten met een 
Tweede-Kamerlid 

Tijdens het wijkfeest op 11 september 
zit Tweede-Kamerlid Boris van der 
Ham, die Hoograven geadopteerd 
heeft, bij de kraam van Bewoners 
Overleggroep Tolsteeg-Hoograven 
(BOTH) om met bewoners te praten. 
Tussen 12.00 en 13.30u kunt u in dis
cussie gaan met hem over belangrijke 
zaken die spelen in de wijk. Zo kan hij 
de praktijk van het leven in en aan
dachrswijk zien, horen en ervaren en 
dat meenemen naar de debatten en 
werkzaamheden in Den Haag. 



r\oograven aan zet 

HAl- Centrum 

't Goyloon I I I, tel. 030-2679063 
infotoko.hoogroven@plonet.nl 

Schrijvers/fotografen 
Voor deze wijkkrant zijn wij nog 
op zoek naar fijne collega'sl 

Advertentie-speurneus 
Gezocht: buurtbewoner die bij 
de middenstand in de wijk wil 

lobbyen voor advertenties voor 

deze wijkkrant. Met meer 

advertenties kan het formaat van 

de krant groter worden! 
lets voor ui 

Bridgecursus 
voor jong en oud 

De meeste mensen denken bij 'Brid
ge' aan oude mensen die een kaartje' 
leggen omdat ze zich vervelen, aan 
rijke echtparen, of aan 'nerds'. Dit 
zijn vooroordelen. Bridge leeft en 
zeker hier in Nederland. Op een 
avond speel je meerdere spelletjes 
met een vaste partner. 

In Hoograven start een bridgecursus, 
met een gediplomeerde bridgedocem 
uit de wijk: Hans Lemmen. Iedereen 
die een kijkje in keuken van dit spel 
wil nemen, is welkom op de eerste 
avond in het HAZ-Cemrum om 
20.00 uur. Krijg je de smaak te pak
ken, dan kun je je opgeven, waarbij je 
in 12 lessen van elk 2 uur de basis be
ginselen leert van bridge. Daarna kun 
je yerder als gevorderde en ben je 
klaar om je krachten te meten met 
bridgers bij een club of gewoon thuis 
met vrienden. De kosten zijn 40 euro 
inclusief lesboek. 
Interesse? Start dinsdag 14 september. 

Jnfo: Hans Lemmen, 2892607. Ofhet 

HAZ-Cenrrum, 't Goylaan 111 ,2679063. 

Eighties-party 

Enkele bewoners van Hoograven heb
ben het plan opgevat om een dans
feest"met jaren '80 muziek te gaan or
ganiseren in samenwerking met het 
Hoograven aan Zet-Centrum. 

Wie graag wil meewerken kan zich 
daar opgeven. Verder willen de orga
nisatoren nu al graag weten wie ime
resse heeft om te komen. Houd de 
posters in de gaten en vertel je buren 
vast dat er een spetterend feest komt! 
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'Nu moeten we met een 
boekentas gaan slepen' 

klas In beeld 
Groep 8 Ariënsschool 

De zomer is voorbij. Voor de kinde
ren uit groep acht van de Ariëns
school betekent dit dat het serieuze 
werk gaat beginnen: de middelbare 
school. Niet meer lopend naar 
school, maar kris kras de stad door 
op weg naar dat grote gebouw waar 
ze ineens niet meer de oudsten zijn. 

Dustin gaat naar het Gregoriuscollege. 
" Dat zal wel even wennen zijn met die 
zware boekemas. Ik heb namelijk een 
moumainbike zonder bagagedrager, , 
dus die tas zal ik op m'n rug moeten 
dragen." Bijna ~l z'n klasgenoten zul
len na de vaka mie de fiets pakken, 
maar de bus als alternatief vinden ze 
ook niet verkeerd. Michael hoeft juist 
minder lang te reizen, wam hij woom 
nu in Leidsche Rij n en gaat naar het 
Leidsche Rijn College. 

Ook al hebben de leerlingen van 
groep acht zin om naar de middelbare 
school te gaan, er klinkr toch ook wat 
weemoed in hun stem als ze over hun 
tijd op de basisschool praten. Fatima 
vertelt dat er altijd leuke activiteiten 
georganiseerd worden op de Ariëns
school. Martine vult in: "We hebben 
een sportdag gehad en er is alrijd een 
knutsel middag. En ieder jaar is er een , 

toneelstuk of een musical." Pin zal de 
juffen en meesters wel missen. "Ze 
moeten allemaal nog in m'n vrienden
boek schrijven", zegt hij . 

Er zullen een hoop dingen verande
ren voor de scholieren. Ihsanne: "Op 
de middelbare school moet je tijdens 
de pauzes naar een kamine. Je moet ie
dere keer naar een ander lokaal en elke 
les duurt 45 minuten. Verder krijg je 
veel huiswerk." Mo gaat naar College 
BlauwkapellDe Klop. Hij ziet de bui
tenlandse taallessen niet zitten, maar 
biologie lijkt 'm erg leuk. 

Voordat de leerlingen definitief af
scheid namen, hadden ze nog een laat
ste activiteit op school: de voorstelling 

Tolsteegkoor zoekt zangers 
Het Tolsteegkoor is op zoek naar da
mes en vooral ook heren, 50-plussers. 
Kennis van noten is niet nodig om te 
kunnen genieten. Het koor zingt be
kende melodieën en treedt regelmatig 
op in bejaardencentra in Utrecht en 
omstreken. 

advertentie 

Zingen geeft lucht, omspam en 
opem je hart! Kom eens kijken op 
maandagavond van 19.30 tot 21.30 
uur in Huize Tolsteeg aan de Saffier
laan 10. 
Meer informatie: tel. 6066798,6064190, 

2883329 of 2802567. 

Kapsalon en Schoonheidssalon 

van Kesteren 
& 

Kado Shop 

Le Smaragd Magie 
twee bedrijven op het Smaragd plein waar U van harte welkom bent 

IFoto Dorien Schöttelndreier 

over het schoolkamp in Loon op 
Zand. Zelfs het decor was door de 
leerlingen zelf gemaakt. Said vond het 
best eng om te doen, maar Jaouad 
niet. Hij speelde al vaker in toneel
stukken. Maar goed, nu is het toch 
echt afgelopen met spelen voor de jon
gens. Ze zullen het missen, wam ook 
na schoolrijd waren beide jongens erg 
actief. Ze maakten veel gebruik van de 
activiteiten van de sporthal in Hoogra
ven en buurthuis Ravelijn. Rachid was 
ook altijd actief in de wijk. Hij zat in 
de Leerlingenraad en hielp mee met 
het Jongerenfestival. Hopelijk houdt 
hij, met al dat huiswerk zodadelijk, 
nog tijd over om hiermee door te gaan. 

Workshop Massage 

Omdat de eerder gegeven work
shops 'Ontspanningsmassage voor 
rug en schouders' een succes waren, 
organiseert het HAZ-Centrum deze 
activiteit opnieuw. 

Docen te Eveline is masseur Oosterse 
Massage en wil haar kennis graag 
doorgeven . "De cursisten merkten 
meestal na de eerste avond al een ver
schil", zegt Eveline. 

In de bovenzaal van de Tol staan 
vier massagetafels klaar voor maxi
maal 8 personen. 

23 en 30 september, 19.30 - 22.00 uur. 

Kosten 5 euro. Op 14 oktober wordt er een 

herhalingsavond georganiseerd voor alle 

cursisten. Opgeven bij het HAZ-Centrum. 
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Infomarkt Op 
Huize de Geerlaan 
Door de sterke wind waaide woens
dag 25 augustus het foldermateriaal 
van de stands van Portes, het Milieu
punt Zuid en het Hoograven aan Zet
Centrum. Toch vonden de meeste 
aanwezigen het leuk op de infomarkt 
van het project de "Karavaan/Utrecht 
Veilig". Het project heeft als doel dat 
de mensen elkaar leren kennen, want 
dat levert meestal een veiligere buurt 
op. Het was daarom jammer, dat er 
niet zoveel omwonenden waren. Aan
wezigen genoten van de lekkere hap
jes. Eten verbroedert. 

Viering 60 jaar 
Vrijheidsboom 
Volgend jaar wordt gevierd dat de 
vrijheidsboom 60 jaar geleden op de 
Julianaweg geplant werd. 

De heer Werkhoven: "Mijn vader was 
de initiatiefnemer en heeft de boom 
samen met een Canadese generaal 
plechtig een plaats gegeven bij de Juli
anaweg. In het boek 'Historisch 
Hoograven' staat daarvan een foto. 
Mijn grote broer heeft toen nog een 
redevoering in het engels gehouden". 
De heer Werkhoven wil graag in con
tact komen met mensen die zich de 
feestdag nog kunnen herinneren of 
nog foto's hebben. Hij denkt samen 
met Hoogravens Belang en de Histo
rische Kring Tolsteeg-Hoograven na 
over de vormgeving van de festivitei
ten. Meer info bij het HAZ-Cen
trum. 

~~ C 0 o f 0 n 

Aanzet is een uitgave van het 

Hoograven aan Zet-Centrum en 

verschijnt zes maal per Jaar 

Redactieadres 

't Goylaan I I I. 3525 AG. Utrecht 

Tel.: 030-267 90 63 

E-mail: infotoko.hoograven@planet.nl 

Website 

www.hoograven.info 

Redactie 

Lisette van Boxel. Daan van der Burgh. 
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)chättelndreier Lotje Zevenbergen 

Oplage 

7000 exemplaren 

Volgende deadl ine 

24 oktober 2004 

dit geldt voor zowel advertenties, als 

tekst- en beeldmateriaal 

Links:Wim van der Bijl komt uit de buurt. DJ Wim voor al Uw feesten, zegt zijn kaartje. Hij verzorgt de disco en draait nu 

vooral voor de oma's. Rechts: Alisia, Kaylee en Bozenna met konijnen op de foto, Eigenlijk mochten ze niet bij de konijnen 

in het hok. Bozenna werkt bij Nieuw Rotsoord: ze verzorgt deze dieren./Foto's Peter Nauta 

Vervolg van pagina I 

Terwijl het buiten nog steeds plensde 
van de regen werd het binnen steeds 
drukker en gezelliger. Er waren er le
den van de Historische Kring en van 
de verschillende bewonersgroepen 

~ verhalen van toen 

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 
woonde de heer Bokma op de Juliana
weg in Hoograven, waar zijn vader 
politieagent was. Bokrna zat toen nog 
op de lagere school, maar kon daar 
niet meer naar toe omdat de school 
gevorderd was door de Duitsers en 
ook nog diende als gaarkeuken, waar 
een soort van soep werd opgediend. 
De jonge Bokma vond dat helemaal 
niet erg. Dan kon hij lekker kwajon
gensstreken uit te halen. 

Hoograven was toen nog niet volle
dig bebouwd. Zo bestonden het Sm a
ragdplein en het Kastelen plantsoen 
nog niet. In de weilanden rond de be
bouwing srond veel luchtafweerge
schut opgestelQ. Dat zandkleurige 
luchtafweergeschur, dat de Duitsers 
mee hadden genomen na hun neder
laag inde Egyptische woestijn, diende 
ter bescherming tegen de Engelse 
bommenwerpers. Die probeerden na
melijk de Jongeriusfabriek aan het 
Merwedekanaal te vernietigen, waar 
de revisie van Duitse vliegtuigmoto
ren plaatsvond, Dat lukte zelfs niet na 
enkele vermetele pogingen om over
dag aan te vallen. Bij deze bombarde
menten vielen geen doden in de wijk. 

Maar er waren wel oorlogsslachtof
fers. Zoals overal werden er joden af
gevoerd naar Duitsland en de meesten 
kwamen niet meer terug. Uit de Julia
naweg verdween een joodse man naar 
Duitsland, nadat hij zijn radio had in
geleverd. Een andere Joodse man wist 
de hele oorlog uit de handen van de 
Duitsers te blijven. Hij dreef zelfs 
handel vanuit z'n woning. Dat hij 

aanwezig. Ook de fractievoorzitter 
van Leefbaar Utrecht, Vincent Olden
burg en wijkwethouder Hans Spek
man hadden de moeite genomen om 
een kijkje te nemen. De voorzitter van 
het Milieupunt Zuid, Gen-jan Brug, 

sprak de hoop ui t dat er geen nota's 
meer zouden verschijnen van ambte
naren met andere bestemmingsplan
nen voor Rotsoord. Hans Roseboom 
hield het kort en krachtig: 'Hier staat 
iets voor nu en in de toekomst'. 

Bezettingstijd 

De eerste viering van het bevrijdingsfeest in Hoograven in 1946, met naast de 

telefoonpaal Gerben Bokma (de vader van de geïnterviewde), wachtmeester Ie 

klasse kon. marechaussee. Vierde van links: van Kuik wachtmeester kon. mare

chaussee. Uiterst rechts: jongetje Siep Bolman./Foto geschonken door de heer 

Bokma aan de Historische KringTolsteeg/Hoograven. 

daar zat, werd angstvallig geheim ge
houden, want behalve de Duitsers, 
woonden er ook een aantal verklikkers 
al dan niet van de NSB in de wijk. 
Die NSB'ers moesten wel oppassen, 
dat hun ramen niet werden ingegooid. 
Ze hadden dan ook kippengaas voor 
de ramen. Ze hadden het echter niet 
zo slecht, want de Duitsers zorgden 
wel goed voor hen. Vooral als het om 
eten ging. 

Niet iedereen had zo goed te eren. 
Bij het gezin Bokma hadden ze echter 
wel goed te eten, want vader Bokma 
schoot koeien en varkens af bij boeren 
met z'n politiepistool. Die beende hij 

zelf uit, want hij was slager geweest. 
Dit gebeurde allemaal 's nachts, om
dat de Duitsers graag die dieren zelf in 
beslag hadden willen nemen. 

Ook het luisteren naar Radio Oranje 
was door de Duitsers verboden. Een 
vader en zoon van een familie verderop 
in de straat waren in staking bij het 
spoor en moesten als hazewindhonden 
in de kruipruimte verdwijnen, toen de 
Duitsers huiszoeking kwamen doen. 

Na de bevrijding was deze ellende 
voorbij. Dankzij de voedselbombarde
menten werden de hongerige magen 
weer gevuld en er kwam een einde aan 
de onderdrukking door de Duitsers. 
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