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Luchtfoto's en decoratieve tegels 
Tentoonstelling over tegelfabriek Westraven in bibliotheek 
Va.naf 8 mei is in de bibliotheek op 
het Smaragdplein een tentoonstel
ling te zien over de Tegelfabriek 
Wcsrra\·cn. Er zijn onder andere ou
de luchtfoto's, decoratieve tegels en 
historisch liJtomateriaal te zien. 

Oe llistorischc Kring Tolsrccg-Hoog
raven schakelde vtrzamclaar en des
kundige frans Landz..lar in om de rCIl-

roon.'lldling re realiseren. TOL I juli 11': 
LUllen in Je bieh drie vitrines gevuld l ~ 
worden met voorwerpen en informa-

tie over de fabriek en over het perso-
neel. Aan de wanden hangt oud fow

materiaal. 

De intere.\:.e voor de tegel fabriek I foto collectie dh r. Landzaat 

ontsLond toell Fram LlI1Jzaat in de 
jaren zestig op zoek ging naar zijn ei
gen achtergrond. Hij ontdekte dar een 
voorvader van hem uit 1')88 sreen- en 
p:lnnenbakker was. "I )ie mMl komt 
voor in een redllb:!!lkver.\lag: hij liet 
lijn personeel op HemelvaartSdag 
werken." Een andere voorouder werk
te in lGiS op de regdfabriek Wema
ven. 

1.:ln(!7xH wilde steeds meo weren 
over Sleen- en p:mnenb:lkkerijen in 
Ctredu en schreer er zdr~ een boekje 
over. "Er hebben in lOtaaI wel zestien 

steenbakkerijen bestaan rond de 
Vaame Rijn. Dat was gewoon busin
ess. Lr was daar veel klei en vroeger 
W:15 het enorm modern om je hele 
huis te kUllnen ver~ieren met regel
tjes. " 

Op de telHoonstclling wordt bijLOn
dere aandacht besteed aan een van de 
oud-werknemers van de fabriek, me
neer Koos van der Sluys. Ilij werkte 
van 1946 rot 1961 bij \'('estraven als 
ontwerper van relidtegels. V:m zijn 
decoratÎe\'e regels -zijn er verschillende 

te zien op de tentoonstelling. 
Op oud fotomateriaal zijn ook an

dere personeelsleden tC zien. Vaak is 
hun naam en identiteit niet bekend. 
Maar misschien kunt IJ helpen~ Wie 
weet herkent II f:lluilie of kennissen 
op de foto's . bal het dan weten~ 

In Hoograven Lijn op verschillende 
plekken tegeltableaus van Westraven 
bewaard gebleven. Tijdens de ten
lOonstelling zullen een paar wijkwan
delingen georganiseerd worden langs 
deLe hi.,tori~t:he plekken. 

Alternatief betalen • 
In Huize Tolsteeg 

'LeLS' is een alternatief betalings
systeem om goederen en diensten uit 
te wisselen. Het is lokaal en erop ge
richt dat mensen die elkaar willen 
helpen, gemakkelijk met elkaar in 
contact kunnen komen. Dat men 
nooit te oud is om aan Lets mee te 
doen be\-vijst het Letssysteelll in 
Huize 'Iolsteeg, ecn woonzorgcom
binatic voor ouderen aan de SaffIer
laan. 

Het I'uilsysteem van de groep "de Tol" 
is acht jaar geleden opgezet door de 
acri\'ireirenbegeleiding en wordt 
regenwoordig gerund door de hewo
ners /.df Zt:. 'lijn mer z'n elven begon
nen en inmiddels vormen ze een club 
\'an ongeveer honderd mensen. Een 
van de eerste deelnemers en coördina
toren is mevrouw llronk (77), die het 
sysreem in Huize Tolsteeg omschrijft 

M evrouw 

Dronk, 

een van 

de deelne-

m en aan 

het rui l· 

sys t eem. 

als burenhulp van vroq~er. [n Huize 
Tolsteeg gaar het vooral om klel!l~ 
dingen, zoals met iemand naar de 
kapper gaan, iemand bezoeken als ie 
ziek is, de post halen. 

Vroeger hadden 'lt: nog een Tolkaart, 
een stempelkaart, Wdamp de "verkot:h
te diensten" werden afgetekend. Som

mige mensen liepen echter achter, 
doordat ze minder aan te bieden had-

den dan anderen. Memen moeten 
edller wel al rijd iets aanbieden . Heel 
veel mensen denken, dat ze niets kun
nen. Mevrouw Bronk relativeert dil: 
"Als je nadenkt, kan je een hoop 
doen." Mensen die ouder worden, die 
echr niets meer kunnen, hlij\'en wel 
dednemer aan hel systeem, wam ze 
hebben hUil bijdrage al geleverd. 

Behalve llel doen van dingen voor 
elkaar, houden "Le ook avonden, waar 
de leden van "de Tol" bijeenkomen. 
Dit zijn gezellige bijeenkomsren, die 
hreed gewaardeerd worden. Deze 
avonden wrgen samen mer het uit
wisselen van diensten, dat mensen bij 
elkaar betrokken zijn. Daar is me
vrouw Bronk gelukkig mee. "Het is 
wel belangrijk, dat memen elkaar Ie
ren kennen." F.n verder Legt Le: "Her 
i's heel belangrijk dat je evell aandacht 
voor een ander hebt." 
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Leerlingenraad 
ontdekt gevaarlijke 
plekken tijdens 
verkeersschouw 
In april hielden kinderen in Hoogra
vcn een verkeersschouw, samen met 
de wijkagem en verschitlcnde ambte
naren. Kinderen van de leerlingen
raad Veilige Straten V:1Il Hoograven 
gingen op verkeersschouw om te ont
dekken wat de gevaarlijke plekken 
zijn in de wijk. De kinderen hadden 
eerder al aangegeven dat zij ve rkeers
veiligheid als nieuw thema willen en 
hehben daat ook al een posrer o\'er 
gemaakt CWe leven maar één keer: 
licht aan in het verkeer'). 

Kinderen uit groep ï en S hebben 
verket'Tsonveilige situaties gesigna
leerd en de leerlingenraad gaar dáar 
nu Je wijkagent en ambtenaren op 
wtlLen. 

19 juni tweede 
festival voor en 
door jongeren 
Op zaterdag 19 juni wordt voor de 
tweede keer een Jongcrenfestjval geor
ganiseerd in Hoograven. Op deze dag 
kUllnen jongeren lIir de wijk naar her 
veld aan het Kasldenpbntsoen (eind
halte buslijn 6) komen en samen ge
nieten van muziek, eten, drinken en 
gezelligheid. Bijvoorbeeld multicul
turele kasbamuziek, sporractiviteiten 
en een kop van JurspeL Ook dir jaar is 
hel festival vóür en dóór jongeren ge
organiseerd. Het fes tival vindT plaats 
van 15.00u [Ot 20.00u. Jongeren die 
mee willen helpen kunnen cotHact 
opnemen mer Claudia van 13uunhuis 
Ravelijn. 

Drukkerij Berrevoets 

Voor al uw drukwerk o.a. 

- Handelsdrukwerk 
- Familiedrukwerk 
- Fotokopieën 

COtlSl~1l1 Erzt:jjstrul 87 
3323 VT Utrecht 
Td., 030 - 288 79 79 
Fax.: 030 - 288 05 -16 
[-mail: berre@tiscah.nl 
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o agenda 
KJ}k (Jok 0/; .WI'Nhougrovell.lnfo 

8 mei tot I juli 
te'ltoonstell ng Tegelfabrie,< 

Westraver. Bibliotheek 

12 mei 
BocKe,,~pcclbal voor' gr'oe~ 

t'm 3. l30uwspeeltuin Kameleon 

14 mei 
$çroo'konbaltoernool. HKC, 

Pagelaan. 13.00 uur 
26 mei 
SchOOmn({il<dLti{~ in 

Rictveldbuur't 

12 juni 
Opgeruimd Hoogr'aven. 
,000 - I 3.00 l:W 

12 juni 

Wljkfccs:L 7uid 
19 juni 
JotizuenlestiVal 

20 juni 

voetbaltoernooI. sporthal 
Hoogr'(lveil 

Wandeling Groen
groep Hoograven 

De Groengroep Hoogravcn en het 
Milicupunt Zuid v,;andelden op 8 
april door het Luiden van Hoogra
ven. De route liep via het Salaman
derpad langs de Vaanschc Rijn naar 
her Ilamcrsplantsocn. Vervolgens 

via de Verlengde Hoogra\'cnscweg 
en het Liesboschpark. langs de sin
gels naar hel Cunminghaplanlsot=n. 

Tijdens de wandeling vielen de moge
lijkheden voor beter groen op. I kt 
wilgenbosje bij het' lamersplantsoen 
is nu erg dicht begroeid, daar moer 
nodig iel.\ a;m geheuren. In de huidige 
plannen voor de herinrichting .... an het 
Liesboslhpark verdwijnt dit park gro
tendeels. De parkfuncties wordt in de 
gemecnreplannen nauwelijks bespro
ken. De singeb zoudm natuurlijke 
oevers kunnen krijgen. Het water hij 
bet Ka\te!enpbmsoen zou er, door 
oeverbebroeiing en een brug i.p.v. een 
dam, al een sluk beter uit komen ce 
zien. Oe fimtunnel bij de Oude Lies
bosweg is breed, maar nier diervrien-
delijk. 

Voor de volgende bijeenkomst "al1 de 

Groengroep wordt een ecoloog van hel 

Hoogheel11raadsch~p uitgenodigd 0111 meI 

htm de mogtlijkhellen \'3.11 dt singels te be

sprektn. Datum t[1 lijd~lip .lijn nog nid 

bekend. \X'annetT u interesse heert CIm mee 

te praten, kunt u zich aanmelden bij het 

Milieupu!\t Zuid, I t Coyhan 82. 

Vlinders in de tuin 
Gehakkelde Aure/ia, Oranje Luzer
nevlinder, Sleedoornpage of Land
kaarrje? Wilr u weren welke vlinders 
er in uw bUUT( voorkomen? Milieu
punt Zuid organiseert i.~.nl. Vlinder
werkgroep Utrecht een vlinderherken
cursus in Lunenen. In 2 lessen en 2 
excursies ll1aak( 1I kennis met de7_e 
vrolijke fladderaars. De lessen vinJen 

plaats op woensdag 27 mei en 24 juni 
\'an 20.00 rot 22.00 uur. 
Oe excursies op zarrrdag 5 juni in Iu
!letten V;lll 10.00-13.00 uur en 3 juli 
in waTerwingebieJ AmsterJam van 
10.00-16.00 uur. De cursusprijs is 10 
euro. Mecr info en opgave bij l'dilieu
pUnt Zuid, miJiellpunt.ZLlid~\\'orid
online.nl. 

Wie kent deze mensen? 
Wesrraven is niet de enige bb riek ge
weest in Hoograven. De in 1915 ge
boren Peter Mooij dreef vanaf 1944 
een aardewerkfabriek in Hoograven in 
de omgeving van de JUlfaseweg. Van 
deze fabriek en de eigenaar is weinig 
bekend. 

In verband mer een publicaTie over 
L'rredlt.\e pOllen bakkers is Je redactie 
van .'\'obel !\-1agazine op zoek naar Jo
cumentacie- en archiefmaterÎaal over 
deze fabriek. loc nu {Oe is alleen het 

bestaan van deze fabriek bekend. Ook 
is men op zoek naar producrell V;1I1 

deLt' :lardewerkEibriek en is men he
nieuwd of er een merkteken werd ge
bruikt. Daarnaast wu het blad graag 
de namen van de personen die op de 
foro staan afgebeeld willen WC(ell: 

Heeft u informatie? tI,·felJr het ons! 
Reacties kunnen worden gesluurJ 
naar: YVOllne N'iesschaert, Bruckner

. laan 81, 3533 KG Utrechc of telefo
nisch 030-2919397. 

Kapsalon en Schoonheidssalon 

van Kesteren 
&: 

Kado Shop 

Le Smaragd Magie 
twee bedrijven op hel Smaragdplein waar U van h,'ltte welkom benl 

Opgeruimd 
Hoograven 

F:ml<lslis,h! De hele wijk opruimen 
in drie uur tijd op zaterdag 12 juni 
van 10.00 tot 13.00 uur. Maar dan 
zijn er wel veel handen nodig. Meld 
u aan bij het Milieupunt Zuid of het 
Hoograven aan Zel Centrum. De 
schoonmaakactieactie wordt afgeslo
ten met een feest voor de deeLle
mers. 

In iedere buurr gaan bewoners aan de 
~bg. Om Jit allemJal overzichtelijk te 
maken hebben we per buurt een coo
tactpersoon nodig dic zorgt voor: 
• Aanspreken buurtbewoners voor 

werving. immers de persoonlijke 
benadering werkr hel best 

.. Pos(ers verspreiden 
... lnvelllariseren zwerf .... uil, vooral bij 

de groenstroken, wa(erkamen en 
talmIs 

• Aall\ve7ig zijn bij Je voorbespreking 
hij het Milieupunt 

• Op 11 juni in olllvangsl nemen van 
het materiaal. n.b. Laat mensen 1O

veel mogelijk eigen \\'crkhandschoe 
nen en tuingereedschap meenemen 

• Op 12 juni koffie, Thee ere. uirdelen 
op kOSTen van de organiqloren 

.. AJmi[lislreren van \'rijwilligers 
i.v.m. de geregelde WA-verzekering 

t Verzamelen materiaal dat wordt 
opgehaald 

· Uirdelen wnsumpTiebonnen voor 
het feest 

De RHO komt al het vuil ophalen. 
Vuor aanmelding en \'rJ~en: Milieu 
pum Zuid, 't Goylaan 82, 289 27 73, 
miliettpunt.zuid~)worldonlin e.nl of 
met: Hoograven aan Zet-Centrum, 'r 
Gaylaan 111, 267 90 63. inforoko. 
hongrJven@plJner.nl of kijk op: 
www.hoograven.info 

Workshop Massage 

Iedereen die in Hoograven woont, 
kan zich opgeven bij hel HAZ-Cen
trum vaal' de worksbop 'Omspan
ningsmassage \'oor rug en schouders' 
van (wee avonden. Eveline is masseur 
Oostèrse l'v1a.\~agr, woont in de wijk 
en wil IJ;I;!r kennis graag doorgeven. 
"Vooral in Je huidige dwkke tijJ is 
het een weldaad om een massage ce 
geven en te ontvangen", zegt Evcline. 
[Je eerste groep van maximaal 6 per
sonen hegint 27 mei mer een vervolg 
op 3 juni, 19.30 - 22.00 uur. Bij ge
[JOeg aanmeldingen kan in juni nog 
een groepje stanen. ln de bovenzaaJ 
van de Tol sraan drie massagetafels 
klaar. Kosten 2,50 euro. 
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~l~oproep 

HU_Centr um 

I COyl'(J(jf; I i i rel. 0';0-267 9C 6.1 

rflrot c;kc.i:oogro.'er"m),'(j"e[,nl 

Schrijve rs/fo tografen 
Vo:::w ceze W jkkran: zijn \ .... '11 nog 

op zoeK nili1r fi ~ne collcgn\! 

Adve rte ntie -speurne us 
Gczoch~_. buurtbewoner d e bij 

de rI1 ddenstand 1'1 de wijk wir 

lobhyer, voor aevertentes voor 

deze wiJkkrnnt. MeI mee r 

adver lcfltes kdn het fon nddL VilJ' 

de .<'-2.r1 groter wor-den! 

lets voo·- u? 

Fotogroep Nivo n zoekt le den 
\tV:I' U belere b:o\; rTd<en Ci1n 

cer doors~lcc kiekjel Korn dil;1 

kiJ ken bij I-otorroep NIVON. Ge 

leden l-jeDben veel plezier In het 
fotog~aferell en w lier d it graag 

overdragen. Er ZIJn c ",e 
wer'k:groepjes: ~ortre:tcn 
lilndscr;:\;:lpcn en vrije . 

opdrdthtcn, Lü\'liel LWdr:/wit. 

kleur ",Is dia's. VVe orgarw:'en::'! !1 

-Jltstapjes, zoals eer bezoe< aan 
eer, fototentoo:"1ste lli n:ï!, nu'.; ben 
Je geïnteresseerd. kom ddn eens 
lar,gs op onLe fotogroepavond. 
cic OT de weck op 

maandagavo:ld wo,dt gehO uden 
op Rotsoord 20. Voor meer 
nformatle: Huub Oostveen 
(secret;:jris~ 603 2659. of Gerard 
j<lnsen (voorz,ttf'r) 2886904. 

De kinde rrommelmarkt was een 
succes. maar liefst 21 deel nemers. Er 
waren spullen voor zowel jonge als 
wat oudere kinderen. Misschien komt 
er voor de zomervakantie nog een 
kinderrommelmarkt. 
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'Het is gewoon leuk om 
iets voor de wijk te doen' 
* -~; klas In beeld 
Groep 7 Bas isschool J. W. V.d. Meene 

Ac[Îef 7ijn in je eigen wijk. Niet al 
leen volwa.'isenen vinden dat leuk, 
maar ook kinderen. Zo ook de kin
deren uir groep 7 van de basis
school j.W. v.d. Meene in Hoogra
ve n. Vo l enthou .~ iasme venellen 7.i j 
over hun activileiten in en voor de 
wij k. 

Een 3alHal kinderen uit de kJas heeft 
zich als vrijwill iger aangemeld om de 
wijkkranr Aal/zet rond te brcngen. De 
één doer er honderd de ander soms 
wc:! twedlOnd~rd. Eline: "Ik heh er 
veel gekregen, maar ik doe het &amco 
mer m'n zus je, dus ik ben per keer 
ongeveer een uurtje: be2ig. Dat is 
goed te doen." Sommige kinderen 
vinden het gew()on klik om postbe
IOrga re Lijn en anderen leggen eer
lijk loch ook wc! erg blij [e rijn met 
de pennen die ze als kleinigheid krc
gen. Justin vertelt dar hij soms kuke 
rea nies krijgt v;m buurrbc\voners . 
"Er kwam ten keer een \'rouw naar 
buiten toen ik hel kralllje bezorgde. 
Ik aaide haar kal en zij beg,on et::n 
praatje met mij. Dal was wel leuk." 
Jeffrey had een hele andere ervaring. 
"Bij mij kwarn cr em vrouw naa r bui
ren die vroeg wat voor een krantje ik 
bij me had en ze verscheurde her 7.0 

voor m'n ogen. Ik wiq niel hoe mei 
ik weg moese komen." 
De klas is ook actief betrokken bij de 

veiligheid en lcefbaJrheid in en rond
om d, school. Abdel Khalck, "Wc 
moesten een keer opschrijven war wc 
'ldfwilden dot.!l aan de veiligheid . Ik 
had hedacht om c:lmera's op te h.m
gen en dal we allemaal pa~ies WIJden 
krijgen en da l cr een bewJker bi j de 
deur LOU staan. Oh ja, en kluisjes op 
school, dat is ook beter voor je spul
len." Rens vult aan dar er etn bord 
geplaatst is op her grasveld hij de 
~chaol. "Daar Slaat op 'weg met 
poep', LOJets ... " 

Een andere actieve klasgenoot i& 
bura. Zij zit in het leerlillgenparle
ment '\,'ereni gde Snaren \'all Hoogra
\'en'. "Ik zo rg ~rv{)or Jat de kinderen 
in mijn klas op de hooglt gehoudell 
worden va n onze aCLÎvieeiten, zoals de 
\'ciligheidsrhermomerer en de Veil ig 

Verkeer- poster. " Elke JIlaand komt 
het k erlingenparkmenr bij elkaar om 
re overleggen. 

Op de vraag wat er wal re doen is 
voor kinderen in Hoograven ;mt
woordt Harm..a: "Op donderdag is er 
een LÎenersdub. Je kunl internetten, 
voetballen of gesvoon lekker kletsen . 
En één keer per maand is er ecn dis
co." Priscil la gaal op vrijdagav<1nd 
1l3ar Je meidenclub in buurthuis 'r 
Bakkie. Maar de meeste kimltren in 
de kb.s vindèn dat cr nog veel meer in 
de buurt moee komen. Bijvoorbeeld 
een beveiligde ska te baan, een klim
mu ur, een zwembad en grorere voer
balvelJen. En de wijkkrant, daar mag 
volgens hen ook wel een kinderpagina 
bij . Alle kbsgenOlen willen hier grJJ.g 
aan meewerken. 

Kinderraadsvergadering • In Utrecht 
Kinderen uit alle tien de Utrechtse 
wijken mochten, voor de achtste 
keer, een voorS[c! indienen voor een 
jeugdvoorziening in de wijk. 

In Iloograven en Lunetten (wijk 
Zuid) waren de kinderen al vanaf ok
rober bezig om ideeën te bedenken. 
All e groepen 7 en R v,m Je hasisscho
len in de wijk konden 'ideeplan nen' 
inv ulle n. Saïda Marouf va n Partes 
haalde de plannen na de kers (vakan~ 

tie op. Daarna konden de kinderen 
die mee wil den denken in buurthuis 
Oe Tol stem men voor hun favo ri ete 
pLm. 

Sommige ki nderen wilden n1('ecen 
maar een nieuw buurrhuis laren bou
wen, ma;lr de prijs va n de gemeente 
voor her heMe plan be.~raat uit 20.000 
euro en da:n houw je geen buurthuis 
voor. He( uiteindelijke plan van Zuid 
voo r de Raadsvergadering was een 
mobiele racebaan. 

Ki nderen ui l Zu id presenreerde n 
hu n plan op de j:mlijbe kinderraads
vergadering in T heater Kikker. Ze de
monStreerden hun plan voor een grote 
racebaan voo r afseandbestuurba re 
auro's. Ook de andere negen Urrccht
se wijken presenteerden hu n plannen: 
bijvoorbeeld eetl game- en speelhal 

voor Overvecht, een survi\'alkarnp 
voor V1euten- Oe Meern en een kin
dercafé voor NoordwesT. 

N:l de presenta ries gingen de kinde
ren naar de r;lad.~zaal in het ge meente
huis om te discussiëren over hun plan
nen. De burgemeescer leidde het de
bar. Uireindel ij k mochten ;llle wij ken 
~ rernmen \velk plan 71: her beS((' von
den . Het wa.<; "heel .'pannend" vond 
Chiya (12) uil Hoogrjven, maar uit
eindelijk wo n Overvedu_ Geen mo
biele racebaan voor Zuid dus, maar 
\vel eell gezellige middag. En volgend 
jaa r is cr wcer een kinderraadsvergade
ring! 
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ABCD-Café 
in de wijk 

Buurtbewoners ontmoeten, kletsen 
en activiteiten organ iseren. Het 
ABeD-Café maakt dat mogelijk. 

I {cc Hoograven aan Zel-(cmrum 
heeft al drie ABCO-ÎntervÎewrondes 
georganiseerd en die werden steeds af
gesloTen met een enerverende bewo
nel~avond. Tijdens deze avonden 
konden de a ~tieve hewoners in spé 
aan een taft:! g:tan ziucn met een he
paalde thema om me[ elkaar te brain
stormen. Zo zijn cr al verschillende 
groepen omstaan dir met ondersteu
ning v;ln de HAZ-Cenrrummcoewer
kef ... aan de sbg gingen om leuke acti
viteiten voor de wijk te organiseren. 
Enkele bekende activiteiten zijn: 
internationaal koken, KidsCafé, 
Hiswrischc Kring en de wijkkrant 
Aanzet. 

Omdat de ;JJllwcI.ige bewoners het 
rlke keer weer olltzettend gezellig 
vonden, willen wc deze bijeenkom
sten op een meer regelmatige basis or
ganiseren. Een rui mte me( een lage 
drempel is ge\'onden, waar alk bewo
nen onder het genot van een dr;ll1kje 
in ge\prek kunnen geraken met 
medewijkhewoners. Tijden,> dele ge
sprekjes OlHsra;In contacten en wor
den cr hopelijk nieuwe activieeiten ge
organiseerd. Er zijn al enkele perso
nen die zich a<lngemeld hebben om 
Je/.t avonden te organiseren, ma;lr ze 
kunnen nog wel verste rking gebrui
ken. Wanneer je nu denkt: dit is iels 
voor mij, geef je dan op bij hel IIAZ
Cenrrum. 

@Jfii~ ( 0 o f 0 n 

Ac;nzcé is een u tg,N~ ·;an b:t 

Iloogrd·;en aan Zet· Centrum e") 

"f'r"chiJr'l. Les rr,111 per jd,:r 

Redactieadres 

't Coylaan II 1,35'25 AG, Utn:~~ht 

Tci.: 038-26/9063 

[-rne. l")foto-<a.l·oograve~P;planet.nl 

Website 

Vl/VM'hoo~r dwr' .in::-J 

Redactie 

Lisette van b:-Jxel, Daan '-'1n df' l- Burf,r 
Ahad I amClci, Eva Hou-..sma 

P"hUd oe NiJs. VVr-) Peters, Dare') 

Slhöltelf10reler I ot;e Zevenl:erger. 

Oplage 

700e f'xernplar en 
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Markt terug op het Smaragdplein 
Op ven:oek van de redactie gi ngen 
Nadia en Nissrine naar de markt op 
het Smaragdplein ell polsten de me
ningen van bezoekers en kooplui. 

Het SmaragJplein ziet er beter ui t 

dan ooit. Een gerenoveerd winkel
centrum mel een rulJne keuze aan 
winkels en op dinsdag een grote 
markt. 

Deze markt is voor veel mensen een 
uitje. Over het algemeen vinden de 
bezoekers hel een sfeervolle tn ge7.el
lige markt, waar jong en oud elkaar 
tegen komen. 

Op de markt kwamen wij bij het 
opvallende snoepkraampje. De 

~ verhalen van toen 

Dnnr eell oud-bewoonster van een 
Rietveldwoning 

In 1956 kreeg ik een huis toegewezen 
op Rijncsteinhof. Na vier jaar im ..... o
ning kwamen wc daar terecht als eer
ste bewoners van de nieuwbouwwijk 
Hoograven. Hel W;lS toen nog wnder 
luxe, maar wel met heel veel licht. De 
groee ramen maakten in die lijd veel 
indruk op ons. We hadden wel een 
badkamer, maar geen geiser. Die heb
ben we toen bij de gemeente in huur
koop gekocht. Na vijrj:ur was 'ie d:ln 
je eigendom. 

De woningbouwcorporatie had in 
die jaren een huurconuact samenge
sreld, waarin ze vecl eisell seelden. \Ve 
mochten buiten de was niet drogen, 
want het huis bezat een drooghok. 
Een huisdier mocht alleen met toe
stemming aangeschaft worden en 
géén vuilnisbakken in het paniek. 
Achter was een grooe grasveld waar de 
kinderen nice op mochten spelen. Dat 
werd gecontroleerd door de park
wacht (pJ.rkpik werd hij genoemd). 
Maar de kinderen ~peelden er llJ.tuur 
lijk toch. ;\ Is de parkwach e era:w 
hvam zerte iedereen het op een lopen. 

liet plein was een heerlijke specI
plaat'>. Vooral 's zomers \vas heT een 
fee~1 als hel pierenbJ.d gevuld werd. 
Op de tvlonlfoortlaan ",·erden tien 
buurtwinkels geopend. Je was da<1r 
nog echt klant en werd persoonlijk ge
holpen. DJ<1r kW<1m je je buren nog 
eens legen. Ouderen van deze tijd 
missen dal. 

Bij het CamminghaplanLSoen kwa
men de basisscholen, Lekker dichl bij 
huis, Verkeer was cr weinig dus als je 

snoepkraam st-aar er met de huidige 
verkoper dl ru im twee jaar. Sommige 
menst'n haasten zich om even snel 
wal lekkers ee halen bij het snoep
kraampje. 

De verkoper van de snoepkraam is 
te\'Teden met ·,.ijn stek. "\:aruurlijk 
zitten er ook wel eens chagrijnige 
mensen tussen of mensen met klach
ten. Als ik wat zou mogen verande
ren, dan zou ik (Oeh liever weer 
tegenover elkaar in een rechte lijn 
willen Haan op de Aquam:lrijnlaan". 
Ot' markt krijgt V,In hem lo<..h hel cij
fer 7. 

Ook de kopers vinden de markt op 
de Smaragdplein fijn. 'Het is cr alcijd 
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Rijnesteinhor in 1957. 

geen tij'd hJd konden de kinderen 
ru~tig alleen naar schoo!. 

In die periode werkte hij na niel een 
moeder buitenhuis. Toch waren we 
ook heel druk. Er werd nog vecl met 
dc hand gewassen (dat is nu nicr meer 
voor te stellen). \'(le breiden .~okken en 
truien nog dikwijl\ van uilgellJ.alJe 
wol. De naaimachine was regelm:uig 
in gebruik, want met een lapje van de 
markt kon je goedkoop kJeren maken. 
't \X/as ook in die tijd nier ~lIemaal za
ligmakend, maar de mensen waren 
wel ,~ociJler door elkander le helpe rl. 

Jammer van deze buurt is nu, dal 
het cr allemaal zo verwaarloosd uit
zier. Al di e jaren is er voor de groen
voon:iening een bijdrage hewald. De 
rozenstruiken die geplant zijn in 1957 
Slaan er nog, maar het mos groeit er 
nu welig en ook de hekjes zijn aan ver
nieuwing toe. Bij het plein was cr ook 
nog het gebouwrje JuJika. Daar kon-

gezellig', zegt een vrouw. De meesten 
komen voor het fruit, groemen, kaas 
en kleding. Lekker goedkoop. 

De kopers ~'inden de markt op hee 
Smaragdplein toch heel wat leuker 
dan op de Aquamarijnlaan. 'Dat was 
heen en weer lo pen, en het !eek niet 
echt op een m:nkr' . Veel memen ko
men vaJk alleen naJf de markt toe. ' 
\Xfe komen toch wel een hekende te

gen, en dal lllaakl de markt nog ge
zelliger dan het al is', zeggen ze dan. 

Dinsdags i.~ (I~ wckeJijk.~e markt op Ilel 

Smaragdpleill van 011:00 lOt 14:00 uur. 

Het aanbod omvat \'analles; van ctenswa

rt'n tot kleding. 

Nostalgie 

den de kinderen figuurngen en televi
sie kijken. Eens per jaar werd van daar 
uit een reisje georganiseerd. \\'/i jkver
eniging Hoogra"ens Belang zorgde 
mer Koninginnedag voor een "cr
kleedoprocht met muziek, 's avonds 
een I:Jmpionnenoptocht en vuurwerk. 
Bij de vrijheidsboom vind elk ja.ar op 
vier mei dodenherdenking plaa(s. 

Ruim een jaar geleden ben ik naar 
eell 55+-woning verhuisd. Toch blijf 
ik terugdenken hoe prettig wonen het 
in de beginjaren was, Celllkkig wnon 
ik nu nog in Hoograven, al hijna vij!~ 
tig jaar. Ja, ik ben en blijf (rotS op 
lloograven. 

Dit verhaal is ~én ~';.l.1I Je velen dit' verteld 

\~erden tijdens de Verhalenmarkt up 18 

april in Buurthuis De SarkeI, gcorganise<:rd 

door de Ilistorische Kring Tolm:cg-Hoog
raven, ouderenwerk \'an POftCS en het 

HAZ-Centrum. 


