Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven I To/steeg I Bokkenbuurt

Nieuwe activiteiten op R
De gcmccnrc heeft beloofd de door~
start van Rorsoord Financieel moge-

lijk te maken. De voormalige kinderboerderij aan de BriljantJaan ligt er
nu verlaten bij. Het zou er slecht uit-

zien als Be\\o'oners O"'crleggroep Tolstccg-lloograven (BOTH) niet het
iniriaricf had genomen om alle betrokkenen en geïnteresseerden bijeen
te balen om te redden wal er te red-

den is.
Dankzij een goede samenwerking

tuS-

sen verschillende organisaTies komt er
een nieuwe stichting. "Onder her motto Tuin, Dier en Plezier', gaan we lal
vall voorzieningen en activiteiten realiseren", aldus I lans R.oscboom, beoogd

voorliner van de nieuwe stichting.

Rmeboom wil dar her nieuwe Rorsoord VOOTdl een ontmoetingsplaats
wordl. "Hel moel leven!", vindt hij.
"Gel ukkig willen veel vroegere vrijwilligers weer aan de slag en een beheerder heeft 7ich al gemeld. I\har eerst
moet er v:irl:llles worden :l:lngesch,lft.
Ouders moeten kunnen Litten en ouderen die willen genieten van de natuur en van spelende kinderen moeren
zich er thuis voelen. Nawurlijk komen er weer dieren en een picknickweide en ~peelroes[dlen. Ook 7ijn er
plannen om meer le g:ian organiseren

op het gehied van tuinieren".
Hel klinkt allemaal erg optimistisch,
maar daar is alle reden voor. I kt college van b&w heeft zich namelijk achter
de plannenmakers geschaard. De 41
000 euro die al heschikbaar W:l.S, mag
in 2004 worden inge-zel. Dat is welisW:lar geen vetpot voor de betrokkenen,

Debat in moskee

Vrije inloop voor digitale fotobewerking

Her bestuur van de nieuwe moskee
aan hel Camminghaplantsoen, die in
januari feestelijk geopend is, wil dat
de moskee ook een rol in de wijk vervulr. Op 3 maart organiseert Oebatcentrum Tumult in de moskee hi erover een discussie: hoe maakt Je moskee dat waar en wat verwachten de
buurtbewoners ervan.
Aanvang 20.00, toegang gratis.

Elke woensdagochtend organiseert
wijkbewoner Gerard Dierckxsens in
buurthuis De Tol een vrije inloop
voor digitale fOlobcwerking. Bewoners worden gratis geholpen om hun
foto's te bewerken, in te scannen, per
e-mail te versturen of op een website
te zelten.

Tuiniercursus
Maak een win voor vogels, vlinders,
egels, bijen .. , Schrijf je in voor de cursus Natuurlijk Stadsruinieren. Oe lessen vinden plaats op woensdag 3, 10,
17,31 maart van 19.45-21.45 u. en
zalerdag 27 maart (praktijkles) van
9.30-13.30 u op Scadsboerderij de
Koppel (Lunetten). Info en opgeven:
Milieupunt Zuid 030-2892773

Hans Roseboom:"Natuurlijk komen er weer dieren, een picknickweide en speeltoestellen." IFoto HAZC

Heb je een oude foto waar plakbandresten opzitten? Is die ene geliefde faro
beschadigd geraakt? or wil je de hele
fami lie laten meegenieten van je vakantiefoto's? Door foca's te digitaliseren en
te bewerken zijn de mogelijkheden
tegenwoordig eindeloos. Bij de Vrije
Inloop in De Tol kun je kennismaken
met die mogelijkheden.
Vrijwilliger Dierckxsens had 'teveel
vrije tijd' en is daarom begonnen met
het geven van de foro cursus. "De
medewedmer van De Tol was meteen

maar het kan. Eigenlijk is alleen nog
een extra bedrag nodig voor herstelwerkuamheden en aanschaf van spullen. Hiervoor is een aamrraag gedaan in
het kader van het 'Recht van Initiatief'
bij de Gemeence Utreche.
En natuurlijk Ljj~ er nog meer vrijwilligers nodig. Op het moment dat de

enthoWiiast men ik voorstelde om een
Vrije Inloop te organiseren. Ik heb een
cursuslokaal tOt mijn beschikking gekregen en een com.puter met scanner
en kleurenprincer: alles erop en eraan."
Dierckx.~ens geeft gratis hulp en informatie :lall geïnteresseerden: alleen voor
gebruik van de kleurenprimer moel
een klein bedrag betaald worden.
Dierckxsens: "Werken mer fotobewerking is een hobby van me. Ik heb
mezelf alles aangeleerd en kan er nu
goed mee uit de voeten. Volgens mij
zijn er veel mensen die meer willen weten over de mogelijkheden van fombewerking."
Door foro's digitaal te maken kun je
er van alles aan veranderen. Zelfs versdlerpen of lichter maken is een optie.
Dierckxsens: "Je kunt allerlei leuke
dingen doen als een foto eenmaal op de
computer staar. Zdf heb ik een tijdje

nieuwe stichting de sleutels krijgt moe(en we er echl tegenaan met zijn allen
om de zaak binnen enkele maanden op
poten te hebben. lederC{"n die belangstelling heeft om mee te doen kan zich
opgeven bij her HA7-Cenrrum.
Binnenkort meer over Rotsoord in
Aanzet.

geleden voor al mijn broers en zussen
een familie~album op CD gehr:lnd. Ze
waren er allemaal hanstikke blij mee."
Elk woensdagocht~nd van 10.00 tot
12.00 is er een Vrije Inloop FOlObewer-

king in Buurthuis De Tol aan de Jan van

Arkelstraat 55.

Drukkerij Berrevoets
Voor al uw drukwerk o.a.
- Handelsdrukwerk
- Familiedrukwerk
- Fotokopieën
Con~tant Erzc]j~traat

R7

3523 VT Utrecht
Tel. : 030 - 2H8 7') 7')
Fax.: 030 - 288 05 46
E-mail: berre@riscati.nl
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agenda

2 maart
Opnchtingsvergadering
Werkgroep Natuur en Ecologie
Hoograven HAZ-Centrum,
't Goylaan I I I 20.00u

3 maart
Tumu lt-debat over de Rol van

Hoograven is geadopteerd
Tweede-Kamerlid Van der Ham van D66 enthousiast over 'zijn' wijk
Eind januari was het eindel ijk zover:
de \\~jk Hoograven werd geadopteerd door een lid van de Tweede
Kamer. Boris van der Ham van D66
kwam langs om kennis te maken.

de meteen al, dat hij ?al proberen om
minim:lal zes keer pet j:lar bngs te komen. De wijkbewoners waren erg blij
mer zijn enthousiasme.
BOTH had een voorkeur voor een
D66-politicus omdat Roger van Roxtel V:ln die partij in 200 I minister van
Grotestedenbeleid was. Hij heeft toen
extra geld gegeven aan Hoograven en
Kanalcnciland om buun ~aan-ze t projecten op te zetten.
BOTH~v()orzitter Henk Willemse
en Boris van der Ham zetten beiden
hun handtekening onder de adoptieovereenkomst. Daarna was cr tijd voor
uitleg over de organisaties in de wijk
(onder andere Hoogravens Belang en
de Wijkraad waren vertegenwoordigd) en werd er gediscussieerd over
problemen en vooral: mogelijke oplossingen.

de Moskee in de wijk. Moskee

Essalaam, Camminghaplantsoen

50. 20.00u
7 m aart
KidsCafé voor ouders en hun
kinderen tot 4 jaar in Buurthuis

de Tol. Jan van Arkeist raat.
10.00 - 12.oou
I maart
Internationaal Koken in ROe
H oogrsticht. opgeven bij HAZCentrum
17/18119 maart
Kinderkleding-beurs in Buurthu Is

Ravelijn, zie elders in deze krant

20 m a art
Openingsfeest
Winkelcentrum Smaragdplein

2 en 3 april
Wiettjesbeurs In Buurthuis

Ravelijn, zie elders in deze krant

18 april
r otomiddag Historisch
Hoograven in de Bar kel.

vanaf 13.30u

Expositie aquarellen
In het Hoograven aan Zer-Cenrrum

is weer een nieuwe expositie te zien
van werk van de cursisten van de
aquarelleercursus in de Barke!.
Er hangt onder andere werk van Adri
van den Ros (74 jaar). Ze vertelt: "Ik
zit al 13 jaar in deze groep. Ik vind het
daar heel gezellig, maar er wordt wel
hard gewerkt!" Elke les maken de cur~
sisten een werkstuk. Er doen 26 cur~
sisten mee aan de 2 groepen op maan ~
dag~ en woensdagmorgen in de BarkeI
onder begeleiding van Trix Arensman.
De cursus bestaat uit 32 lessen per se i ~
zoen. De expositie is te zien lOt en
met 9 april op de't Goylaan 111. De
toegang is gratis.

Water besparen
Voor de 6e keer organiseren de Mi ~
lieupunrcn de regenronnenactie. Dit
kan op jaarbasis leid en rot een bespa~
ring van 1 miljoen lirer kostbaar l e i~
dingwater. Er zijn 4 soorten tonnen te
koop variërend van 25 tot 80 euro.
Voor u-pashouders geldt een geredu~
ceerde prij s. Bestellen kan tlm donderdag 18 maart. Informatie bij Mi~
lieupunt Zuid. 030-2892773.

B e woner~ Overleggroep Tolsteeg
Hoograven (BOTH) had de adoptie
geregeld. In de Hoograven~aan -Ze t
Infotoko kwamen verschillende
bUllrtorganisaries bijeen om Van der
Ham welkom te heten in 'zijn' nieuwe
wijk Hoograven.
Van der Ham was enthousiast en wil-

o nderte ke ne n de

de duidelijk betrokken worden bij het

ko mst.lFoto HAZC

reilen en zeilen in Hoograven. Het
'adopteren' van een wijk houdt in, dat
een politicus minimaal viermaal per jaar
langskomt bij zijn adoptiewijk. Door
met de mensen te praten en van dichtbij berrokken te zijn bij een aandachts-

wijk, komt hij op nieuwe politieke idee~
en. De wijkbewoners weten ondertus~
sen, dat hun problemen en ideeën een
groter aandachtsveld krijgen.
Adopriefvader Van der H am beloof-

Van der Ham en H enkWillemse
a d o pti e ~overee n~

Hobby in je eigen wijk
In een krant verscheen onlangs het
bericht dat steeds meer mensen vrijwill igerS"Wcrk willen gaan doen. Het
Hoograven aan Zet-Centrum probeert vraag en aanbod van bewoners
samen te brengen. Zowel uw wensen
voor het uitoefenen van uw eigen
hobby samen met anderen in de
wijk, als vragen naar vrijwilligerswerk bij verschillende startende of
bestaande clubjes vi nden bij het
HAZ-CenU'um een gewillig oor.
De medewerkers van het HAZ-Centrum ondersteunen de in itiatiefnemers bij de organisatie en de uitvoering. Het bewoners l)t~s tuur van het
HAZ-Centrum kan bovendien een
geldbedtag toekennen om de· start te
vergemakkel ijken, Er is voor 2004
nog genoeg geld om activiteiten te
ondersteunen. Deze moelen wel aan
een aantal voorwaarden voldoen.
Ook als u maar een paar uur in de
maand de tijd hebt om vrijwilligers~
werk te doen is cr een ruime keuze om
dàt te gaan doen war ü leuk vindt. In
deze krant zijn al enkele activiteiten
genoemd wauaan u kum deelnemen.
Hier vOlgl een kort overzicht van andere openstaande mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk in de wijk:
wijkkrant Aanzet: met camera of
blocknote op zoek naar nieuws in
de wijk of ander redactioneel werk
wijkwebs.ite onderhouden,
technische kennis nier nodig
taallessen geven aan huitenlanders

*
*
*

* buurtbewoners interviewen voor

I Opgeruimd
Hoograven

de ABCD-merhode

Het Hoograven aan Zct-Cenrrum en
Milieupunr Zu id organiseren dit jaar
twee grote acties om samen met bewoners en organisaties de wi jk op te
knappen. De eerste vindt plaats op zaterdag 12 juni tussen 11.00 en 15.00
uur. Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt worden deze dag opgedeeld in
20 sectoren waar groepjes aan de slag
gaan om zo binnen 4 uur (!) de hele
wijk schoon te krijgen. De RHD zorgt
voor matetÎaal en afvoer van het afval.
Na afloop is er feest voor iedereen die
heeft meegewerkt. Om deze acties
goed te laten verlopen hebben we sectorhoofden, aanspreekpunten, nodig:
personen of organisaties die zorgen
voor de registratie van deelnemers, de
uitgifte van materialen en een broodje
en een drankje.
Wilt u senorhoofd worden of vragen
Slellen: MilieupulH Zuid, 't Gaylaan

'" ouderen helpen, via AHD of
Zorghuizen
* internationaal koken: zelf koken en
opeten
"* in Nieuw Rotsoord {mocs)ruin
onderhouden, dieren verzorgen
* assisteren bij de kinderactiviteÎt
'v itrinebstjes maken over je
favoriete plek in de wijk'
paaseieren verstoppen voor buur(~
kinderen
werkgroep Ecologie en NatLlur~
waa rden
* Beheergroep Smaragdplein
mee organiseren \"X"Tijkfeest van
Hoogra\'ens Belang
penningmeester worden van
Hoogravens Belang
meedenken over de wijk bij BOTH
* Maatjesproject, samen met een
tiener Ix per week leuke dingen
ondernemen
* een activiteit die u zelf opzet

*
*
*
*
*

82, tcl. 2892773. Of bij het Hoog"ven aan let-Centrum.

Kijk ook op:
Meer info bij het HAZ-Centrum

milieupunt.wid@Worldonline.nl

Kapsalon en Schoonheidssalon

van Kesteren
&

Kado Shop

Le Smaragd Magie
twee bedrij ....en op het Sm aragd plein waar U van harte welko m bent

maart~a pril

~\~oproep

Medewerkers A BCO·café
Het HAZ-Centrum wi l een
maandelijks A BC D-café
organiseren. Tijdens gezell ige
avonden kunnen bewoners met
goede ideeën andere bewoner s

treffen met goede ideeën.
Hopelijk ontrtdan dan, door
samen te werken. allerlei leuke
init iatieven van bewoners voor
activiteiten voor de wijk. Heeft u
Interesse om hier aan mee te

werken, geef u op bij het HAZCentrum.
Advertentie-spe urneus
Gezocht: buurtbewoner die bij
de middenstand In de wijk w il

lobbyen voor advertent ies voor

buurtorganisaties. De verschillende
projecten vóór en dóór jongeren in
de wijk waren te bezien en te bele~
ven in buurthuis De Tol.
De jongeren die betrokken zijn bij
(onderdeel van
Hoograven~aan~Zet) wilden laten zien
wie ze zijn en wat ze hebben gedaan,
doen en gaan doen. Iedereen in de
wijk die zich bezighoudt met jongeren
was uitgenodigd. Jongeren~aan~Zer~
coördinaror Cbudia van de Klomp:
"De jongeren hebben zelf alles bedacht
en geregeld. De één heeft bijvoorbeeld
de boodschappen gedaan en stond bij
de entree, de ander zat in de Transpor~
res~bus om die aan de bewekers te de~
monstreren. Alle herrokken jongeren
hebben zelf iets georganiseerd."
liJ konden de bezoekers een tocht
afleggen door het gebouw, waarbij ze
telkens projecten van Jongeren~aan~

Jongeren-aan~Zet

Zet tegenkwamen. In de muziekkclder
lieten onder andere Rogier en Man'in
horen war ze kunnen. Murat, Nordin
en Rachid organiseerden een presenta~
tie van hun toneelafdeling en Isabel,
Jennifer en Anouar venelden over hun
videoproject over lloograven.
In de ontmoetingsruimte van De
Tol was een disco om re laten zien hoe
de tiener~ en meidendisco georgani~
seerd wordt. Claudia: "\Y/e wilden
mensen de kans geven om iets mee te
maken. In plaats van een saai praatje
zorgden we ervoor, dat ze zelf konden
beleven wat de' jongeren allemaal
doen."
Aan hee einde van de avond was er
nog een bericht voor Bachir van her
]ongerenfestÎval Fever: her Wijkbureau gaat middelen beschikbaar std~
len zodat de festivalorganisatoren
meer ruimte hebben om bij elkaar te
komen. Claudia: "Goed nieuws om
mee af te sluiten! We zijn harrsrikke
trots op deze avond."

deze w ijkkrant Met meer

adverte nties kan het formaat van
de krant groter worden!
lets voor u?

Schrijvers/fotografen
Voor deze wijkkrant zIJn WIJ nog
op zo ek naar fijn e collega's'

' Licht aan in
het verkeer'
Op 28 januari 2004 nodigde het leer~
lingenparlemem "Verenigde Straten
van Hoograyen" leerkrachten en di~
recreuren van hun scholen voor een
werklunch. Ttgelijkertijd was de pre~
sentatie van de nieuwe poster met dit
keer 'verkeer' als onderwerp. Uit 50
genomineerde omwerpen van leerlin ~
gen van de 5 basisscholen werd er
door de leerlingenraad 1 uirgekozen.
Het ontwerp van Fernando KartoJi ~
kromo (zie foto hieronder) werd de
wmnaar.

•
Fernando Kartodikromo. Foto HAZC

I pag ina l

I

Eind februari presenteerde Jongeren~

't Gay/aon I1I tel. 030-267 90 63
infotoko.hoogroven@tplonet.nl

I aanzet

Jongeren laten zich zien Opsporing
aan~Zer zich aan verschillende

HAl _Centrum

2004

Veilig wonen aan de Turkooislaan
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
reikre wemouder Verhuist voor Wijkveiligheid een certificaat van het 'Politiekeurmerk Veilig \'<'onen' uit aan
mevrouw Rensing, één van de bewoonsters van de flat aan de Turkoois ~
laan. Het is bijzonder dat een be ~
staand wooncomplex van een panicu~
liere verhuurder helemaa.l aangepast is
aan de eisen van dir keurmerk. Dat
heeft als doel het wonen veiliger te
maken. Een woning met het politie~
keurmerk is uitstekend beveiligd. Niet
alleen tegen inbraak, maar ook tegen
persoonlijk letse! als gevolg van bra nel.
Het inbraakrisico daalt zel[~ met 95~i()!
De politie beoordeelt de veiligheid

$

I Foto E. Bo l

van de woning en adviseert op het ge~
bied van hang~ en sluitwerk, verlich~
ting rond de woning en de plaatsing
van een rookmelder.

recept I indiase gemengde-groentencurry

aardappel 5 min. in kokend water.
Laat de groenten goed uitlekken.
Verhit de boter en fruit hierin de ui
en de knoflook lichtbruin. Voeg de
koriander, komijn en gemberpoeder
toe en fruit alles onder voortdurend
omscheppen nog 3 minuten. Voeg de
uitgelekte groenten, de yoghurt en de
tomatenpuree en zout toe en roer alles
-1/2 eetlepel gemberpoeder
door elkaar. Breng de curry aan de
-11/2 dl yoghurt
kook. Draai het vuur laag, doe een
-1 eetlepel tomatenpuree
deksel op de pan en laat alles ca. 20
-zout
min zachtjes koken tOt de groenten
-150 gram doperwtjes
gaar zijn. Roer de eT\vtjcs vlak voor
het serveren door de curry om ze even
Blancheer de wortel , sperziebonen en
mee te verwarmen.
Staat hier de volgende keer uw favoriete recept?
(voor ca. 4 personen)
-250 gr il1 plakjes gesneden wortel
-250 gr sperziebonen
-250 gr in blokjes gesneden aardappel
-25 gr boter
-1 kleingesneden ui
-1 teen knoflook
-112 eetlepel koriander
-112 eetlepel komijn

ve rzoc ht
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U kunt hoofdrolspeler zijn in ons
'programma' Opsporing Verrocht. Er
zijn door de jaren heen vele winkels
verd\\'toen in de wijk. Weet u daar
meer van: venel het ons!
Als u meer weet over de (verdwenen)
middenstand van Tolsteeg en Haograven, dan wordt u dringend verzocht
uw verhaal te verrdlen, Fris uw geheu~
gen op over al die 'winkels op de hoek'
die zo onmisbaar waren voor de leefbaarheid in de wijk. "\X'e Lijn ook op
wek naar de specifieke verhalen: hoe
hecne de knecht, wat waren de specialiteiten, kon her 'op de pof' of nier",
zegt Peter, een van de organisatoren.
R. van Kooten, die al 40 jaar aan de
]ulianaweg woont, vertelt: "Ik herinner
me een sigaren~ snoepwinkeltje en een
melkboer, die moeilijk verstaanbaar
was door een operatie aan het strottenhoofd. De naam van een drogisterij bij
't Goylaan weet ik niet meer. En wat
veel mensen niet weten is dat in Hoog~
raven een hengelspomvinkel is geweest".
De Hisrorische Kring Tolsteeg
Hoograven gaar alles bundelen en er
een expositie aan wijden. Dit jaar is
uitgeroepen tot het jaar van de
middenstand. De Kring heen al diver~
se foto's en dia's verzameld, maar er zijn
vast nog veel meer originele plaatjes in
de wijk. Misschien zijn er ook (ex+
middenstanders die zelf iets kunnen
bijdragen
Hopelijk bezit u nog uniek materi ~
aal, zoals het opschrijtboekje van de
slager, de 7.-ege!rjes, oude reclamefolders
of speciale geschenken. De Kring wil
vooral exposeren over de winkels uit de
lijd dat de wijk nog Jutfaas was (vóór
1954). Als het materiaal geschikt is
wordt uw naam vermeld. Alles wordt
correa geregistreerd en het origineel,
na kopiëren, komt weer terug als de ei~
genaar dat wil.
Tijdens de inbreng~ onrmoetings ~
middag op 18 aprilllIllen vanaf 13.30
uur de koffieruimte van Dienstencen~
trum de SarkeI en de computerruimte
van buunhuis De Tol open zijn, voor
mensen die een bijdrage hebben voor
de expositie. Foto's die vastgeplakt zitten in plakboeken kunnen dan ter
plekke opnieuw gefotografeerd worden. Ook kum u uw verhaal kv.'ijt bij
een schrijver of voor een videocamera.
Oude foto's kunnen gescand worden
onder professionele begeleiding.
U kunt uw bijdragen ook hij het
HAZ~Cenfrum
kwijt, tel 0302679063

I
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Kinderkledingbeurs
Op 17, 18 en 19 maan organiseren
vrijwilligers weer een grOlc kinderkle-

dingbeurs, bedoeld om U\,,· kinderkleding te verkopen, of op een voordelige ' manier Jan re schaffen. Her gaat

om wmer-kinderkleding, baby uÎl7erlen, maar ook meubilair voor de babykamer zoals commodes, wiegen,
bedjes, boxen, kindcrsroclcn, e.d. is

Fijn, een nieuw Smaragdplein
Verslaggeefster Lotje Zevenbergen
woont in de buurt van het vernieuwde Smaragdplein. Tijdens een rondje
bood'ichappen op het plei n memoreert ze en gaal ze op :wek naar reacties op de verbouwing van het winkelcentmm.

welkom.
De inname van de ani kelen vindt
plaats op: woensdag 17 maart 19.00-

21.30 uur en donJerdag 18 maart

9.00 - 11.00 uur.
Verkoop: Donderdag 18 maart 19.00

- 22.00 uur en vrijdag 19 maan 9.0011.00 UIlT.
Mensen die iees hebben ingeleverd,
kunnen voorrafig krijgen bij de verkoop. Informatie: BuurthuÎs Ravelijn,

td. 288.1234.

Wieltjesbeurs
\'(fcgcns groOt succes is besloten de
widrjcsbeurs definitief een Vaste
plaats te geven één of rwee weken na
de kledingheurs. Oe wieltjesheurs
vindt p!adlS op vrijdag 2 en 2-aterdag 3
april '0·1 en is bedoeld voor alles wat
wielen heeft maar geen moror: fietsen, driewielers, steppen, loopauro ' s,
fierskarren, huggy's, wandelwagens,
invalidewagens, rollators, bakfiet~en,
bolderkarren, skeelers, skates, enz., en
accessoires als fiem.itjes, zijwicltjes

e.d.
Inleveren van de goederen op vrijdagavond. Verkoop op 7...1rerdag.
Informatie Buurthuis Ravelijn, tel.

2883231.
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dir geldt. voor zaNel oOiertenöes. als
tekst· en beekJmarenaol

Na aankoop van ons huis op het Smaragdho{ deed ik deeer.\te boodschappen bij de Groenwoud. Mijn moc::der,
die 20 jaar eerder ook in Hoograven
had gewoond, noemde het nog steeds
de 'Kijkgrijp'. Elke keer als wc de winkel hinnen gingen vertelde ze, dat de
winkel, behalve van naam, niet veranderd was.
I n de afgelopen maanden is het winkelcentrum compleet veranderd. Vroeger kon je er alleen de noodzakelijke
dingen kopen, binnenkort kan je er
bijna alles krijger\. Tijdens een rondje
boodschappen vraag ik een aantal
mensen of ze ook blij zijn met het
nieuwe winkelcentrum. Oe reacties
zijn overwegend posirief. maar de direcre omwonenden hehhen wellasr ge-

~

had van het gesloop en gebouw; stof,
lawaai, uitslapen was er niet meer bij.
Ook met de nieuwe supermarkt hebhen vooral 'led ouderen nog moeite.
Door de constante verbouwingen
wisselen om de haverklap producten
van plaats. 'Vroeger liep ik in een keer
langs de melk, het brood en andere
dingen die ik nodig had,' zegt een verdwaasd \-vijzende man 'nu moer ik U)Ilstam vragen waar de dingen st:lan, en
net als ik hel weer weet, verplaatsen ze
alles weer.'
Gelukkig verdwijnen deze problemen met de voltoOiing van her winkelcentrum. Iedereen is het er over eens
dat het winkelcentrum mooi is geworden.
Om het plein en de omgeving mooi,
schoon en veilig te houden is er een
buunprevenriegroc::p gestan. Deze
grlX"p heelt weliswaar n ic::t mel extreme
problemen te kampen, maar zaken als
zwerfvuil, graffiti en inbraken kunnen
worden voorkomen, als de buurtbewoners samen opletrc::n.
Verder kan de buunpreventiegroep

ve rhalen van toen

Gijs en Wil woonden LOl 1967 in een
houten militaire directiekeet op Fort
Lunetten lIl, dat deel uitmaakt van de
\Varerlinie. De keet was niet groter
dan 5 bij 8 meter. Toen ze inmiddels
twee kinderen hadden en hun huis
wat krap werd, vatten Le het plan op
om een uitbouw te maken. Hel was
een grote tegenvaller (Oen bleek dat ze
niet mochten uitbreiden. Defensie
had andere plannen mer het terrein op
het fort; welke dat waren was toen
nog onduidelijk.
Defensie huurde vanaf 1957 twee
flatblokken aan de Detmoldscraat.
Gijs kwam daar, als militair, voor in
aanmerking. Op her garnizoensbureau zat een huisvestingsambrenaar
die op rang een woning voor je uitzocht. Alle militairen vall dezelfde
rang werden bij elkaar in een flat gehuisvest. Om de hoek woonden de
militairen van een hogere rang. Wil:
"De-Le woningen waren exact het7.elf~
de en de huur was even hoog. Toch
woonde men daar meer op stand."
Gijs: "Het was een hele omschakeling: van de vrijheid en een tuin ter
grootte van het fort naar een flat."
Maar al gauw waren hij en zijn vrouw
helemaal ingeburgerd. Dat het flatgebouwen de flats erachter alle bestemd
waren voor milicairen, had zo zijn

ook het initiatief nemen tot meer serieuze maatregelen, zoals een mogelijk
alcoholverbod op her plein en cameramezichr.
Oe groep beSlaat uit zeven vrijwilligers.
Het is echter de bedoeling dat er meer
mensen gaan meewerken Binnenkort
wordt cr een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor ti een uirnmj;gingsbrief ontvangt. Bent IJ nu al geïnteresseerd in de prevellliegroep, dan kunt u
contact opnemen met Bart Bouman
op telefoonnummer 0302871041.
De verbouwing van her winkelcenrrum wordt gevierd op 20 maan aanstaande. Er worden die dag diverse activiteiten georganiseerd. Zo zijn cr voor
de kleintjes een klimmuur, een springkussen en een kinderrheater. Er komt
een F.'lIlfure en Marianne \,(-'d}('r treedt
op. Er wordt ook een rc)«ltentoonsre!lillg georganiseerd met tOtO'S van het
plein voor, tijdens en na de verbouwing. Onderdeel van deze tentoonstelling is een fotowedstrijd, waarvoor u
uw liJto\ kunt inlveren bij fotozaak
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Rang en stand

A nsicht kaar t va n h et Ridde rplantsoen u it begin jaren zestig.

voordelen. Iedereen kende elkaar, je
had hetzelfde salaris, dezelfde flar en
dezelfde sores. "Oaardoor hield je elkaar en elkaars kinderen in de gaten,
je sprong bij als dat nodig was, kortom, de sociale controle was groot",
zegt \X'il.
"Het had natuurlijk ook nadelen,"
vertelt Gijs. "We woonden zo dichr
op elkaar en kenden elkaar zo goed
dat er veel 1"erd geroddeld. De bemoeienis mee elkaar was zo groot dat
er soms zelfs ongewenste relaties Ontstonden. En er was afgunst en jaloezie,
bij\'oorbcdd over wie de mooiste kin-

derwagen had. ~.faar de voordelen
wonnen het absoluut van de nadelen."
Na verloop \'an tijd kwamen er in de
flats ook burgers wonen. Daardoor
was de buurt niet langer homogeen
van samenstelling en samenhang.
Wil: "Tegenwoordig groet je elkaar,
maar het duurt soms jaren voordat je
weet hoe je buren heten of war ze
doen." Dat vindt 7.e óók goed, maar
anders dan vroeger is het weL "Men
leeft nu gewoon meer op zichzeIC'
Gijs: "De oudere mensen die hier zijn
blijven wonen houden elkaar wel in
de gaten."

