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

Liesbospark
heringericht

Vervuiling boven Europese norm
Info-avond over luchtveroJltreiniging Constant Erzeijstraat druk bezocht

De herinrichting van het Lie.sbos~
park is in volle gang. Een klankbordgroep van organisaties en bC\'t'oners denkt mee over de details. De
nieuwe sportvelden bieden moge-

lijkheden voor nieuwe initiatieven.
Dit voorjaJ.f worden de kînderactiviteiten en d'e hOllwspceltuin verplaats( naar de nieuwe locatie dan de

Verlengde Hoogravenseweg. Daarbij
komt een kinderccntrum VOOf de
speeltuin, de naschoolse opvang, ForLJ. en Pones. Als alles volgcm planning verloopt wordl het kindercen[fUm in mei geopend. Daarna zal in
de zomermaanden ccn voc(balvcld
worden J:lngdegd, onder andere voor

gebTllik dO()T Vv' Hoograven.
Vorig j;uT heeft korfbah'creniging
HKC een nieuw kunstgrasveld gerealiseerd. Dit veld en hel voetbalveld
bieden nieuwe mogelijkheden voor
mensen die willen sporren in de wijk.
Op het kunstgrJ..\-korfhalvdd vinden
nu trainingen van VV HoogrJveIl
plaats, de buurtvaders organiseren er
voetbalroernooitjes en Pones maakt
cr gebruik van voor naschoolse activiteiten. Fr is ook p!a:HS voor memen
die mel nieuwe ideeën komc:n.

Het meetpunt luchtverv uiling aan de Constant Erzeijstraat. {Foto Peter Nauta

Aangezien er ernsLÏge luchtverontreiniging is gemeten op de Constant
Eneijsrraar, heeft het MilieupuntZuid op 23 Februari een goed bezochte informatieavond belegd.
Hiervoor waren drie deskundigen uitgenodigd: Gerard Hoek van de Universiteit Utrecht, Pepijn Binkhorsr
van:--Jaruur en MilieufedefJtie Utrecht en Peter Segaar van de gemeente
Utrecht.
Gerard I loek legde uit dar de lucht-

vervuiling boven de Europese normen
ligt op de Constant Erzijsrraar. Hij
wonde met een aantal onderzoeken
aan dat dit slecht is voor de volksgemndheid. Pepijn Binkhorst ging daarna in op de beleidsmaatregelen. Hij
vond dar her rijk re weinig doet en teveel de oplossingen \'erlangt van de
gemeenren . Hij constateerde dal deLe
nier altijd met Jdequate oplossingen
komen, omdat er wel verplichtingen
zijn maar geen sancties. Peter Segaar
was van mening dar gemeente wél

haar besr doet om de burgers te beschermen zonder de maatschappij en dus ook de economie - te 0[1(wridHen. Hiervoor gebruikt de gemeente verschillende mogelijkheden,
zoals de verkeers- en de ruimtelijke ordeningsphnnen.
Na een kOtTe pauze barstre het vragenvuur los uit de zaal. Zo werd er gevT:1agd of een betonnen middensrrip
op de weg meer Illchrven'uiling opleve n. Pepijn Binkhorst z.ei hierover dat
zo'n middeostrip juist luchtvervuiling
vermÎndert, omdat de auro's achter elkaar in een const;Jnre snelheid rijden.
Verder werd er gevrOlOlgd welke maatregelen de gemeenre gaat ondernemen
om de problemen op te lossen op de
Constant Erzijstraar. Peter Segaar gaf
aan dat er voorlopig geen actie wordt
ondernomen, omdat de verwachting
is dat dnor schonere auto's de vervuiling 'vanzelf' alÎleemt. Een andere
vraag was: "Moeren de ramen nou
dicht of open~ " Gerard Hoek zei, dat
dit nier zoveel uirmaakt, want de vervuiling dringt wch binnen.
Tot slot maakte iemand de opmerking, dat we wel naar de gemeente
kunnen wijzen. Mensen mogen ook
naar zichzelf kijken. Oe meesre mensen rijden immers auto.

Zoekl u een plek om met anderen uil de

wijk

tI:

IlUckl:yl:l1 of 11: handb~lIl:n hij voo r-

heelJ? or wilt u IIII:'t:dt:nken il1 de klankhordgrocp? U kunt mrllact opnemen met
Frccrk Veldkamp '-an Hoograven SpOrIwijk! via rveldkamp@woncnenmilieu.nlof
,-ia Ielefoonnummer OjO-2721201.

Verdwenen
middenstand
in bibliotheek
Altijd al meer willen weten over de

Nationale Wijkbeurs
Op de ;\;uionak Wijkbeurs praten
bewoner\ v;muit heel \'ederland over
ht'in aanpak om het b'en in de wijk te
verbeteren. Ze JOakt:n kennis mel
projecten, die de contacten tussen
mensen ve rsterken. Oe beurs vindt
plaats op 23 april in ROe: Midden
Nederland op de Amerikalaan van 9
tot 18 uur.
E.ntree ~'oor bewoners 10 en voor beroepsImch tl:'l1

20 I:'Un.I. Inschrij"en via

www.wijkal1iarllie.n l. [l1fo: Fatl:n ZaghlouL
telefoonnummer 020 638 36 33.

middensrand dic Hoograven groot
heeft gemaakt? Kom dan vanaf 3
maart een kijkje nemen in de bibliotheek Hoograven aan het Smaragdplein.
~!ant

daar organiseerr de Historische
Kring Tolsteeg-Hoograven in samenwerking met de bibliotheek onder andere een fototcnroonstdling over de
verdwenen middenstand in Tolsteeg,
Hoograven en de Bokkenbuurt.
Op zaterdag 12 maart (I 1.00 en
12.00 uur} en 19 maart (I 1.00 en
12.00 uur) komen bovendien twee
oud-middenstanders venellen over

IFoto Historische KringTolsteeglHoograven

hun belevenissen van vroeger. Een ensemble van leden van het Utredusch
Studenten Concert (US Concert)
lreedl op met klassieke muziek. Om
het beeld compleet te maken worden

op genoemde zaterdagen tussen 9.30
en 13.00 uur dia's van de (verdwenen)
middenstand in de wijk \-·enoond.
De foto-exposÎtie loopt overigens de
gehele maand maarr.

I
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Agenda, meer Info:
',vwN.hoogroven Info
3 tot 26 maart
I entoorsteil ,rg Verdwenen

middenstand, Bib lotheek

Smaragdplp.in
16, I7 en 18 m aar t
KInderkledingbeurs in
Buurthuis Ravell,n
2 apr i l
Wieltj€sbeurs In
BuurthUIS Re.vellJn

16 a pril
Slckjcsmdrkt.
~ierenweide

redactieaanzet@yahoo.com

Adopteer een boomspiegel
In Hoograven staan veel bomen in de
stoepen, meestal tor groot plezier ,'an
de bewoners. Maar het kan nóg mooier en groener! Oe boomspiegel, het
stukje grond rondom de boom, kan
beplant worden. De gemeente heeft
daar geen rijd voor maar bewoners
kunnen zelf een boomspiegd adopteren en gaan onderhouden.
De gemeente stelt vaste planten beschikbaar. Bewoners hebben de keuze
uit onder andere kleine maagdenpalm, ooievaarsbek en vrouwenmanrel.
Er zijn wel spelregels: 1) Gebruik al-

leen een boomspiegel waar voldoende
grond aanwezig is en waar niet de
worreIs boven de grond komen. 2)
Hoog de boomspiegel nier op. 3) (;ebruik geen chemische middelen tegen
onkruid. 4) Plaats geen afscheidingen
rondom de boomspiegels.

I e e n 3e maandagavo nd

Buurthuis de Tol

I e zon d agochtend
van de m aand
KicsCafé Buurthuis de TO l
e lke woens dagavon d
inloop.:tvond H;storische Kring,

de B:a.rkcl. j.v. J\rkelstraat 57

In(ormo(le. \/W Utrecht.

0900 1288732, \.v\~Vl.12utrecht.nl
cf \WI'N.utrechtstod.com

Evenementen
18 tJm 20 maart
Grote vef7amelbeurs in de

Voor dit jaar kunnen bewoners zich opge·
ven tot 8 april hij Milieupunt Zuid, Briljantlaan 101, 289 27 73,
milieupum.luid@tiscali.nl. De planten
kunnen worden opgehaald tijdens de stek·

ouee boeken en paperassen

je\markt op :\' ieuw RuhoOT(1 op 13tenlag

'Passie voor Pasen'

16 april \'al1 13.00 tOL 16.00 uur.

Veemarkthallen met oude
prentbriefkaa.rten. topogr'afie,

20 maart
Culture e zondag rTet the'T1a

27 en 28 maart
Paas:1ctivitette.., in Fort

Nleu'N Rotsoord

van de mbn d
Inte'-ratloraal Koken.

f-0;'1 uittips

Archeologische opgravingen

Hoofddijk. Budapestlaan: lente
horen. voelen en

~ulken

2 e n 3 a pril

Achter de huizen va n de Oosterkade
worden weer archeologische opgravingen verricht. Vroeger liep het
grondgebied van Hoograyen tOt aan
de Tolsreegpoorr, her huidige Ledig
Erf. Vandaar dat de Hi storische
Kring Tolsleeg-Hoograven uilgenodigd was om mee te helpen gra~'en.

Vlooien'THrkt n de Vcordorp>MI
van het VeemarktcO'nplcx (Let
op: ook op 6 er I1 april)
9 en 10 april
Nationaal musel. 'T1wf'ekend me
db, thcmd: 'De kunst van het
bel'varen' Met JJrQacht voor ret
behouden en ber,eren. Clewaren
en restau'-erer van museae

Kindermoestuin
Kinderen kunnen op Nieuw Rorsoord een moestuin huren en zo op

een speelse manier kennis maken met
zaaien, onkruid wieden en oogsten.
Een moestuin is te huur voor 7,50 euro per seizoen (12 maan 2005 rot 1
m;J;JTt 2006). Opg;Jve hij Nieuw Rotsoord. Briljantlaa!l 101, tel. 254 16 62
or rotsoord@hotmail.com

Stekjes markt
Op zaterdag 16 april is er een stekjesmarkt op Nieuw ROlsoord van 13.00
tot 16.00 uur. Heert u plamen(stekjes) in de cuin waaf u van af wilt en
vindt u her zonde om her weg te gooien, kom dan naar de srekjesbeurs.
Veel re verkopen? Voor een grati~
kraam kunt u COllldct opnemen. U
kunt uw stekjes ook doneren aan
:\"ieuw ROt500rd. lier aanleveren van
stekjes kan op 14 en 1"5 april tussen
13.00 en 17.00 uur.
:-\ieuw Rorsoord, Briljanrlaan 101,
254 1662 of TIlt~o{)rd@h()tmail . cOln

Help mee
Nieuw Rorsoord is nog steeds volop
in omwikkeling. Zin om lekker huilen bezig te zijn en mee te helpen~
Doen! Op zaterdag 5 maan zijn de
speelheuvels aangekleed met natuurlijke materialen. Er zijn wilgetltenenhutten en grasbankjes gem;Jakr.

Het jongste aspLrant-lid van de Kring,
Joey de Nijs (12) heeft met zijn vriend
I.udo Pieterman (11) enrho\lsiast
meegezocht. "Helaas hebben we niet
veel gevonden in de Romeinse greppel. liet was wel even spannend toen
ik in de modder wegzakre" , 7..ei Ludo.
"Schatgraven in de zware klei was
hard werken. Vorige weà i~ er nog
een gouden Romeinse manrelspeld,
een fibula, ge\'onden. Die wordt nu
schoongemaakt", volgens Joe}'. Bij
eerdere opgravingen 7-Îjn tv,iee pottenhakkersovens en vele 'mi~haksds' gevonden van omstreek~ het jaar 1400.
Het vuur werd destijds in een gemel-

objecter

10 april
Culture,e zond<,.g rT'et Ihemd.
'Stad oreer spanning'

16 e n 17 a pril
Ludo e n Joey zoeken mee.

Nationaal Rotsplantenweekend

sdde koepel in de open luchr twee dagen hoog opge.~tookr om vde kookpotten en drinkbnnen te maken .
Door brandgevaar werden de ovens
buiten de stad gebouwd. Om zich te
kunnen beschermen werd er een
muur om de nederzerring gebouwd en
was Hoograven in de bte middeleeuwen dus al een soort voorstad.

10.00 tot 17.00 uur
16 e n 17 apr il

n Fort Hool'ddiJ<. Boedapestlaan,

Veuamclaarsjaarneurs.
Jaarbeul'sgeboJw van C2.. 0.00
tot 17.00 uur. Ircll..sief Mega
Platen & Cd Beurs en de Art &
Repro Expo met "rti<elen uit de
jaren '50 tot 80

Kinderkleding- en wieltjesbeurzen

Exposities

Kindccldcdingbcurs - p 16, 17 en

driewielers, rolschaatsen, skares, sreppen, huggy'~, wandelwagens en accessoires als rietsvlaggetjes en zijwielen.
Inleveren: zaterdagochtend tussen
10.00 en 11.30 uur. Verkoop (vrije
toegang) zaterdagmiddag 13.00 ror
15.00 uur. Ler op: In tegenSTelling tot
vorig jaar organiseren wij in oktober
niet nog een wieltjesbeurs.

tlm 10 april

r nformatî~

Austr<llië

18 maart organ isen:n vrij \'';H~gers in
Buurthuis Ravel ijn een kinderkledingbeurs. Naast kinderkJeding in de
maten 50 tot 176, kunt u aUes kopen
en verkopen voor de a.s. moeder en
b.1by, ook kindermeubHair.
rnleveren:wo.19.00-21.30mlren
do 9.00 - 11.00 uur. Verkoop Inel
nummer: do. 19.00 - 20.30 uur.
Vrije verkoop: do. 20JO - 22.00 uur
en w. 9.00 - 11.00 uur.
Fr \vorden op de heurs geen kinderen
toegelaten, ook nier in huggy.
Wieltjesbeurs - Op zaLerdag 2 april
organiseren vrijwilligers in Buur(huis
Ravelijn weer een wieltjesbeurs, bedoeld voor alles wat wielen heeft
maar geen moror: flersen, fierskarren,

Vikinger:'ln Cent"aal Museum
Nicc·J::::sker·khof. Over hoe
Scandinavische plurderaars 'la
het Jaar

800

dood en verde-f

7ai".iden in West-Furop"

tJm 17 a pril
'U tgclegd·. Abor'iginal Art
Museum. Oudegracht A les
over Aoori,g nal kunst. Ge
oorsprof"lkel Jke be\Noners van

en spe1reg~ls kijk op w\\w.ho(\g-

rav~n.inro/activiteilen or op www.pones.nl.

29 a pril tlm 8 mei

of neem contacL op mei buurthuis Ravdijn,

lopcoutuner rrans Mo.enaar

28832 34, met N. Vink (289 40 44) of
met M. Benard (288 25 27). Wilt u zich op
de hoo.gte stellen ''''3.11 de spelregels als ti aan
de beurs wilt meedoen om teleurstellingen
t~ vtJorko m ~n. Buslijn 6 stopLvoor de deur.

viert zijn

45

jarig lubilel'T1 me:

een fototentoonstelling In het
Certraa, Museum.
Nicolaaskerkhof

I
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Bewoners laten van zich horen
Befu-terrein - Gezondheidscentrum - Hart van Hoograven - Rotsoord - Bouwspeeltuinen
Gemeenteraadsleden bezochten op 2
februari voor de tweede keer binnen

een jaar de wijk Zuid. Tijdens zo'n
bezoekavond kunnen bewoners hun

problemen, zorgen en ideeën kenbaar maken aan de gcmceuteraad.
Conractpt:rsoon Alice van

Rooij

imroduceerJe l}Jac collegae en 7.ei dar

ze blij was dat alle politieke partijen
vcncgcnvl"oordigd waren. Ze legde uit
dar de raadsleden hier vooral waren
om te lu isteren . Naast de al opge~dlTeven agend'apulllen zou er Tuimte

zijn om andere zaken rc be.\preken.

Allereerst \vcrd de Hand van zaken
besproken aan de hand van het 'boodschappenlijsTje' van sepTember 2004.
Zo'n bomhchappenlijsrje bevat de
onderwerpen van een wijkbezoekavond die de raadsleden vervolgens in
de gemeenteraad gaan bespreken, In
september was er gesproken o\'er heT
Wijkvoor7ieningenplan, de bezuinigingen hij welzijn, Je .~ tlldentenhllis
vesting op de Opaalweg, de mogelijke
locatie woningbouw bij de Karpermaar, de forumschool-plannen van
de j,W, van de l\,1eene~chool, de obstakels bij lOegang van een l1at, Je
problemen rondom een huslulte, de
vervuiling van watergangen en het
grote plan 'I lan van Iloograven' (De

Nu zijn de openingstijden nog ruim,

volledige lijst is op te halen bij wijkbureau 7uid, 't Goylaan 125) .
Vanavond bleek dar bewoners in
Hoograven-ZuiJ !.ich grole zorgen
maken over de mogelijke plaatsing
van een zand- en grindoverslagbedrijf
op het voormalige Befu-terrein bij her
Liesbmpark. Materiaal dat met grote
schepen zal worden aangevoerd wordt
zal met grote vrachtwagens naar ciders
getransporteerd. "Deze zware wagcns
horen nict te rijden over kleine straat-

je~", al dm een bewoner. Een lid van
Je roeivereniging uit zij n bezorgdheij
over de invoer v:m grote schepen: "Is
er dan nog wel rUitTIle om een roeiwedstrijd te kunnen houden?" Er was
vervolgens grote onduidelijkheid onder de aanwezigen over de preóeze
stand van zaken.
Een volgende zorg van bewoners is
het langverwachne gezondheidscentrum in Hoograven. Mer de nieuwbouw van Hart van Iloograven zou

dat mogelijk worden. Echter, het aanTal ge reserveerde vierkante meters is
hiervoor gereduceerd van 1200 naar
600. De bouw gaat 'waarschijnlijk pas
in 20 I 0 van starr en de huurprijs is
nog niet bekend. Inmiddels 7.ijn gesprekken begon nen om in Pleuenburg een gezondheidscentrum te starten.
Dan heT 'Viconagebouw' naast de
brug op Rotsoord, alwaa r in eens bulldozers aan het werk warett. Op de
vraag wat daar gaat gebeuren kwam
geen anm·oord. Bewoners vroegen om
inspraak bij het opstellen van de nieuwe visie-Rorsoord.
Fen nieuwe werkgroep had ervoor
gepleit de huidige openingstijden van
de bouwspedtuinen in wijk Zuid niet
te verkorren. Er waren 2500 handtekeningen opgehaald om de geliefde
.\peeilUinen 46 uur en nier 22 uur
open te houden. De wethouder had
dit mondeling toegezegd, maar daar
nog nier naar gehandeld. De gemeenTeraadsleden zetten dit punr op de
agenda van 1ï fehruari.
'Xfederom is een boodschappenlijstje
opgesteld waarover de raadsleden gaan
praten. lIoudt de krant in de garen
voor de darum van de vo lgende
avond, waarschijn li jk 113 Je LOmervak~
antie.

Nieuwe winkels

op de 't Goylaan
In afwachting "'all sloop en nieuwbouw op de 't Goylaan trokken er
steeds meer ondernemers .."eg. Maar
lege etalages en graffiti hebben
plaatsgemaakt voor een aantal nieu..,'e winkels.
Oe gefficcnteperken staan vol planten,
de winkelpanden zien er kleurrijk uit:
verse groen re en fruit, bloemen en
pbrm:n, rietsbenodigdheden, een
kapper, imernctcaft en eell sLOrrenzaak. Nadat sceeds meer ondernemers
wegtrokken van de " Goylaan is het
rijtje winkelpanden nu weer volop in
gebruik.
\X/oningbouvv....·creniging
Mitros
heeft ervoor gekozen de winkelpanden tijdelijk te \'erhuren in plaats van
leeg te laren staan. Zo vonden groencewinkd Yilmlz, kapper To n Je

Bruijn van 't Scheelt een haartje en
het I3c1Çnnternethuis cr een plek. Samir van her Hel@lnrernethuis is blij
mer de plà. "\X'e waren op LOek naar
een pand en dil is een geweldige plek.
Mensen uit Hoogravcn kunnen hier
bellen en inrernerren. Het is altijd
druk; we voon.ien in een behodie."
De panden die niet verhuurJ werden bieden nu eell etalageplek aan beSLaande winkels. Zo maken fiC"tswin~
kel Ekeris en bloemenwinkel Orchidee gebruik van een etalage. jacco van
Fkeris: "Die lege etalages agen er niet
uil. Saai, kaal en met vieze rolluiken.
De buitenkant is opgeknapt en ou
mogen ..vij cr gratis gebruik van maken."
\VijkmanagerTon LindholH: "Bij Je
herstrucwrering van hel Haf( van
Hoograven komt de zuidzijde pas laat

Aan de 't Goylaan zijn meer winkelpanden in gebruik genomen.

aan bod. Tot die ri jd heeft: de gemeente, samen met partners, de taak om
dit winkelcentrum leefbaar te houden. Her Haft van Iloograven moer
7.0 aantrekkelijk mogelijk blijven. Dit
ini tiatief vall de ondernemers pa.'i l
daar goed in. Bovend ien waren er fi~
naneiële mogelijkheden vanutt
Ondernemers aan Zet, een dcclpro-

jeet van Hoograven aan Zet.
Het rijtje winkelpanden is dus opgeknapr. tvtaar de megangsJeuren tot de
woonflats ertussenin zijn niet aangepakt.
Het Hart van Hoograven-plan, dat
voorziet in een uitgebreide sloop en
nieuwbouw op de 'r Gaylaan gaar
waarschijnlijk in 2006 van start.
n

I
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J.W. v.d. Meeneschool

Jubileumfeest 15 jaar Speelotheek
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bestaat 50 jaar
Op 23 november 2005 is het 50 jaar
geleden dat de ba.~isschool Jan Wil~
lcm v.d. Meeneschool aan de Ridderlaan 4 haar deuren opende. lIer
komend schooljaar 2005-2006 7.al in
hel teken staan van het 50-jarig jubileum en er zullen diverse feeste -

lijke activiteiten worden georganiseerd in en rondom de school. Zo
staat cr een reünie gepland in mei
2006 en er komt een jubilcumboek
uit.

De luStrumcommissie roept oud-leerlingen, -docenten en andere belangsreIlenden op om te reageren, ook \'ao

de voormali~ kleurerschool Prins
\Villem Alexander, dCHijds gevestigd
aan de Ridder/aan R.
Eenieder die nog oude klassefow's,
schoolfoto's, adressen van oud-leerlingen en -docenten en evenrueel andere
interessante 7.aken heeh, doet de
lustrumcommissie een grom plezier
door dele liefst zo snel mogelijk aan
hen op te sturen. Een selecrie uit her
materiaal zal worden opgenomen in
het jubilcumboek. Wlie nu reageerr.
wordt automari,~ch uitgenodigd voor
de reünie.
Sluur uw reactie onder \'t~rmelding \'an uw
naam. (e· m~il )adres en Ielefoonnummer

aan: De luslTumcommissieJ.W ~·.d. Mccncschool, p/a Ridderlaan 4, 3523 IIT Ut-

recht. lel.: 030-2881655.
e-mail: lumum@jwvdmecne.nl
:\'ieuws over het jubileum kunlu vin\len
op: wwv,'.jwHlmeene.nl.
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7000 exer"lpl,H'ell

Volgende deadline
4 ajJril 200')
dit p,eklf ,'oor 7cwel advertenties els
tekst en oeeldmmer,'cc{

Trompetgeschal en tromgeroffel!
" Boeren, burgers en buitenlui, van~
daag bestaal Speelolheek Ra"'elijn 15
jaar! Tijd voor een Ridders ~ en Prinscssenfccst!" Zo startte 7.ateroag 29
januari het jubileumfeesl in Hoogra~
ven-Zuid.
Ue kasteelvaandcl hing aan de gevel,
dus van verre was duidelijk dar er iets
gaande was. Tienta ll en ouders en kinderen kwamen naar Ravel ijn om het
ree~t mee te vieren. Er was een ruime
keus aan acti\'Îteitcn, dus voor elk wat
wils, Kinderen konden geschminkt en
verkleed als ridder of prinses op de
faro, er werden kronen geknutseld en
ee n echt kasteel in elkaar gezet met
wc-rollen en steentjes papier. Kinderen
konden een kleurplaat inkleuren voor

~

verhalen van toen

een wedstrijd en .'itonden er grote
spellen opgesteld. Er was een heus
ka.'iteel van twee bij (wee mner, waar
het een drukte van belang was me( belegering en verdediging en de hevoorrading van soldaten en paarden. Voor
ouders waren grote panelen opgesteld
met informatie over kastelen in
:\'ederland, Er was voor iedereen
kasreclgebak. Kortom, een 7eer geslaagd feest, mede dankzij de ill7et en
her enthousiasme van alle vrijwilliger.ç
van Speelotheek Ravelijn!
Wilt u komen kijken in de Speelothc~k:
Dat kan tijdens de openingsuren op dinsdag 9.00 tot 11.00 uur en donderdag 15. 15
16.30 uur (behalve in schoolvakanties).
Bij aanmelding is legitimatie met naam en

Een heus kasteel op het Ridders- e n

adres ~·~rplicht. Jaarabonnement 10 euro.

prinsessen(eest in Ravelijn.

tot

,1

1952, Winkel show 'Exposa'

dUUT Wa/ter Kamps

Finde1ijk was het dan zover: de
middemtanders, verenigd lil de
HoogrJvense
Handelsvereniging,
hadden een grootse willkelshow georganiseerd. [)eze Handelwereniging
besrnnd uinluitend uit winkeliers, die
voornamelijk op iedere hoek van de
straJ[ in Hoograven hun producten
aan de man brachten. Zij wilden niet
alleen aan de eigen, maar vooral aan
de bewoners van her dorp Jutph:J.a.'; en
het naastgelegen Rivierenwijk laten
ûen wat Lij als middenstanders te bicden hadden.
De 'Exposa', zoals deze verkoopcenroonstelli ng werd genoemd, werd gehouden \'an 14 t/m 1R oktober 1952
in het Hulpgehouw (beter bekend ah
het Parochiehuis van de oude Johan/les de Doperkerk) aan de Oranje
Nassaulaan.
's Avond~ om kwart over zeven arriveerde burgemeester Hamers vergezdd van zijn vrouw bij het llulpgebouw. Samen maakten zij een rondgang langs de goed opgemaakre kramen. Daarna betrad hij her podium
waar hij door de microfoon de
middenstanders prees voor het resultddt en hij voegde eraan roe dat deze
show het bewijs was dar de \vinkd iers
van Hoograven uitstekend met elkaar
konden samenwerken. Daarmee wa.,
de Exposa olTicieei geopend.
De voonitter ~'an Handelsvereniging, dhr. J.J. de Korre (Radio Korte
Golf, Noordcindestraat 25), bedankte
burgemeesrer Hamers voor zijn loven-

Foto ter beschikking gesteld door Historische Kring Hoograven

de woorden en zijn komst.
Nier alleen het Hulpgebouw aan de
Oranje Nassaulaan stond in de be1ang~tdling, ook in de wijk werden diverse actl\'JreJten waargenomen.
Zo waren de 'poort van Hoograven' ,
de Julianabrug, de Broeder Alarmstraat en de Oranje Nlssaulaan met
feestverlichting versierd om de aandacht van de buitenwereld te trekken.
Natuurlijk was er ruimschoots aan
de jongste bewoners gedacht. Voo r
hen reed elke dag een miniaruurtrein[je door de wijk. Om de sremming er
goed in te houden brachten de muziekvercnigingen I LO.O. en Drumband S.l.D. 's avonds opwekkende
geluiden ten gehore.
Ook de .\choo/jeugd werd nieT vergeten. Zij waren verplicht op de laat-

sre dag van de winkdshow mer de
vlaggenoptocht mee te lopen. Deze
optocht duurde van half "ier tot half
zes. Alle kinderen kregen bij hel verlaren \'an hun school een vlaggerje voor7.ien van een nummer waarmee de
kam bestond na afloop vall de optocht, een waardebon van een 10, 5 of
2,50 gulden te winnen.
De 'Exposa' was vooral voor de
lloogravense winkeliers een groor
succes. Twee jaar lacer werd de wijk
geannexeerd door Utrecht en is zo'n
Exposa niet meer georganiseerd. De
llisrorische Kring Tohteeg-Hoograven heeft inmiddels de middenstJnd
die ooit in Hoograven is geweest in
bart gebracht en een tentoonstelling
opgesteld in de bibliorheek (zie \'001'pagina),

