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

Wethouder bezoekt Karavaan
Sociale controle is verbeterd en mensen kunnen elkaar weer aanspreken

•
B uurtbewoners in h u n t-shirt met opdruk 'goede b u ur'. Midden wethouder Ve r -

W etho uder Re né Ve rh uist pla kt naambordjes naast bellen op de Huize de G eer-

hu ist.

laan .

Op 24 maan bezocht Wethouder
Rcné VerhuIst het project de Karavaan in het kantoor van de beheerder
aan de Hu Î7.e de Gecrlaan.

Eerder, in november 2003, had hij her
startschot voor dil project gegeven.

De Karavaan heeft als doel de sociale
samenhang onder bewoners in de
buurt re vergroten en daardoor de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.
Vele buurtgespn:kken zijn er geweest
met bewoners, woningbouwcorpora-

tie Ponaal en diverse gemeentelijke

Mhertellti~

inSlJtHies. Hieruit Lijn allerlei actÎ~
vÎleiten voongekomen, zoals: het aanbrengen van verlichting achter de
flats, naambordjes aanbrengen, snoeien van groen, het plaatsen van betere
fietsklemmen en overlastbesuijding
van duiven en ganzen.
Dankzij de Karavaan is een groep
bewoners ontstaan die in de toekomst
blijft meedenken. Tijdens hel bezoek
kregen de:ze bewoners van wethouder
Verhuist een r~shirt met de opdruk
'goede buur'. Ook ondercekende hij
een plan voor een voechaltoernooi op

het llabijgelegen voerbakeld om de
jeugd heLigheden aan te hieden. Na
IMende woorden voor alle geslaagde
acties werd de wethouder langs een
tentoonstelling geleid waarbij uitgelegd werd dat het niet goed is om de
vogels, eenden en gamen te voeren.
Niel opgegeten voedsel lokt ratten en
le veel duiven en ganzen en dal kan
leiden lOt ziektes onder de mensen.
Vervolgens werden naambordjes naast
de bellen geplakt. Stien de Greer en
Mier Verkerk 7.ij n twee dames die l_ich
acrief opsr en in de buurt. Zij vertel~

Idol Maud sluit Oran;

Tolsteegplantsoen af

Op zaterdag 30 april organiseert
wijkvereniging Hoogravens Belang
wals elk jaar een Ora.lljefeest lcr ge~
legenheid van Koninginnedag.

•
[en roman over de stadsguerrilla
Spannend, grappig en razendsnel

Met de wapens
van Jos Houtsma

De dag begint om half negen 's och~
rends. Dan hijst de smutinggroep de
vlag bij de bevrijdingsboom Jan de Julianaweg. De fanfare Kudo zal hierbij
een concert geven.
Daarna is er van II.OOu tOt I5.00u
voor kinderen van vier ror dertien jaar
een kindersport- en spdendag in
bouwspeelcuin De Kameleon (Ver~
lengde Hoogravcnseweg 2a). Kinde-

len dat de sociale contTole verbererd is
en dar mensen elkaar kunnen aanspreken. Met een advocaat Îs de buurt erin
geslaagd om een asociaal geûn in het
project '2e kans beleid' te laten komen
en het probleemgezin is verhuisd.
Miep had nog een speciale vicns
voor de wethouder. Graag zag ze een
fontein in de vijver van het Ridderplamsoen bij het standbeeld. De
buurt zal cr aancrekkclijker door worden en cr zal daar geen bondismc
meer optreden doordat er meer Zllur~
scofin her water gaat I.itren.

trucs.
In de avond is er een mUl.ikaa programm:t op hel evenemeillemerrein
aan het Tolsteegplantsoen. Om
20.15u treedt de band Diffusion op
en daarna start om half negen de tra~
ditionelc lampionnenoprocht vanaf
de bibli otheek op het Smaragdplein.
De optocht eind ige bij het ToIsteegplantsoen, waar meer muziek te be~

. teren vah. Oe rapgroep Hoograven (21.00u) en MauJ (22.00u) tre~
den daar op. De avond wordt om half
elf afgesloten met vuurwerk.
Wijkvereniging I Ioogravens Belang
organiseerT het Oranjefeest in samenwerk ing met het Utreches Oranje Comité en Bouwspeelruin De Kameleon.
fl,'1ensen die willen helpen om deze dag ge·
u ilig en geslaagd te maken kunnen zich opgeven bi j Matcel ~"3.n Baslen via de houw.~ p eeltui n aan de Verlengde Hoogravcnse-

wcg 2a OMa 030-2881304 (lÎjdcns kantoorure n).
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agenda

Agenda. meer Info:
\WIN.hoogroven !nfo
30 ap ril
Or-anjefeest,
zie elder"s in de krant

9 en 23 mei
Interrldtionaa Koken, de Tol. Jan
van Arkclstraat 55. opgeven

rverkerk@planet.nl
14 mei .
Schapenscheren en demonstratie
wol spinnen, 14.00 uur,

dierer.we;de Nieuw Rotsoord
4 juni
Opgeruimd Hoograven. info
MIlieupunt Zuid, 289 2773,

redactieaanzet@yahoo.com

Nominatie Tolerantie rijs
2005 voor Dialooggroep

~~'2! uittips

Dialooggroep Tolsteeg-Hoograven is
genomineerd voo r de Tolerantieprijs
2005. Aan de prijs zijn een bedrag
va.n 7000 euro en een oorkonde verbonden.

of \wM.utrechrstodcom

Deze prijs is ingesteld door de gemeenteraad van Utrecht en wordt
jaarlijks toegekend aan personen,
groepen or instellingen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan
het bevorderen van de verdraag1.aamheid in de Utrechtse samenleving. Behalve de Dialooggroep zijn ook genomineerd de Vereniging Sport Utrecht

(belangenbehartiging van allochtone
Sportverenigingen in onder meer Kanalelleitan en Overvtdn) en het
Wijkrheaterprojec{ Heuk Kronenburgwcrkpl1ats (55- lusscrs helpen
door middel va "unstci'tuc.atÎe een
7invoHe ·;etiJdsbesteding voor jongeren te levorderen).
In de ju ry voo r Je Tolerantieprij~
zitten venegenwoordigers van organisaties uit de maatschappelijke, imercu lturele en juridische sector, de media, het bankwezen en de poliriek.
De prijs werd eerder gewonnen door
onder andere Theatergroep STUT.

mllieupuntzuid@t15cali,nl

Kring op woensdaga\'ond is, dit moet
zijn donderdagavond russen 20.00 en
22.00 uur in de BarkeI, ).\'. Arkdstraat 59. Tel 030-2891470

door Jongeren met veel muziek.
theater. kunst etc
28 mei Landelijke Fietsdag
Diverse routes rond Utrecht

forten beZichtigen. Meer info bij
Marcel van Basten via
dagvanhetpark@lL.netten.nl
1 juni Nationale St raatspeeldag
5 juni Marokko Express
(Culturele Zondag). Utrecht als

Vleermuizenrugzakje

Zaterdagm iddag 14 mei worden de
schapen op Nieuw Rotsoord van hun
winterjas ontdaan. Om 14 uur stan
hct schapenschercn. Aangezicn er op
Nieuw Rorsoord maar 2 schapen met
wimerjas ·ûjn zal dit niet ved tijd
kosten. Na het scheren wordt er een
demonstratie wol spinnen gegeven.
In dit voorjaar komt cr ook nog een
dcmonstratiemiddag over bijen. Dc
imker 7.a1 uitleg geven over bijen houden en honingslingeren. Meer info
hierover volgt binnenkort.

muziek en de diverse cross overs
met Fort Vechten als podium
22 mei Dymmic Sunday
(Cu[ture[e Zondag) voor en

de Koppel in Lunetten, I 1.0016.00 uur. Kanoën, open podium.
natuur.vandel ,ng, vossenjacht,

de inloopavond van de Hiscorische

Jasje uit

Evenementen
8 mei Moederdagconcert Jong
Talent. Hogeschoo[ voor de
Kunsten Utrecht. Mariaplaats 27
13 t /m 16 mei Met Hart el"'
7iel. Cultureel festival met theatcr, va.,-iëté, ca.barct. (moduf'c)
dans, opera, beeldende kunst.

29 mei Dag van het park. Park

Rectificatie
In de vorige AanLel werd vermeld dat

De Milieupunren hebben al menige
vleermuisexcursie ge:.mangeerd en elke keer komen daar Wtef veelnalUurliefhebbers op af, grore én kleine. Met
die publieke belangstelling in het
achrerhoofd, heeft Milieupunr Oost
samen met de Utrechrse Vleermuisgroep een rugzakje samengesteld
waannee juist kinderen (onder begeleiding) op ontdckkingstocht kunnen
gaan naar vleermuizen. [n het vleermuizenrugnkje zit een infnrmatiegidsje over vleermuizen, een CD-rom
met vleermuîsgeluiden en een batdetcctor (ee n apparaat waarmee je de
signalen dic vleermuizen uÎtzenden
kunt opvangen). Vanaf 25 april is hct
rug-/.akje o.a. re huur bij Milieupunt
Zuid voor 3 euro per &lg. De borgsom bcdraagt 50 euro.

Informatie: VVV Utrecht.

0900- 1288732. vVY/W. 12u[recht.nl

M"mkkaanse stad op IS
verschillende locaties muziek.
tentoonste!lingen , optredens etc
10 t1m [9 juni M ldZomergrachtfestival. Homoculturee[
festival op diverse locaties in de

Portretten bibliotheekmedewerkers
maand mei in bibliotheek Hoograven
In oktober waren in de centrale bibliotheek de porrretfoto's te zien, die
fotograaf Peter Nauta daar gemaakt
had van medewerkers, In mei ha.ngen dC'le foto's in de bibliotheek van
Hoograven.
Het was een vrecmde gewaarwording,
de mensen die je normaal achter de
balie ziet, nu op een flink pomet aan
de muur tegen te komen. Van bezoe-

kers maar ook van de geportrerreerden
kwamen toen veel positieve reacties.
Peter Nama is J"otograaC kunstenaar
en medewerker van deze krant. Zijn
werk bestaat uit opdracheen en eigen
projecten. Hij maakt in Hoograven
een aantal nicuwe, pakkende foto's.
De medewerkers kiezen zelf de plek
waar de roto wordl gemaakt. Daarmee
zegt de foto meer over hen. De foco 's
zijn de hele maand mei te zien.

Forzajongens in contact met de natuur
Dit voorjaar berekem de woensdagmiddag voor de Forzajongells een
tripje naar Kieuw Rotsoord. form is
een prevcmicprojcct van de gemeente
Utrecht. Op 7 woensdagmiddagen
maken ze. kennis met verschillende
natuur- en milieuLhema's. Er worden
verschillende activiteite n georganiseerd o.a. oycr schoon water, het kweken van bloemen of groenten , schapen scheren en bijen houden. Aan het
eind van de activiteitenreeks, die in

april begint, is er een "oogstfeest" met
de ouders waarop de jongens laten
zien wat ze zoal hebben gedaan.
Dit alles gt>beurr in het kader van
""Stad~kinderen gróen~" , een project
van Milieupunt Oost. Diverse organisaties doen mee: de milieupuncen
Oose cn Zuid, Forza en Natuurlijk
Wijs, dat verantwoordelijk is voor de
inhoudelijke voorbereiding van de
bijeenkomsten en natuurlijk Nieuw
Rocsoord.

stiid .Tevens homosportevenemenl [ umgames
10 juni tlm 2 juli Utrecht is de
belangrijkste speelstad t ijdens het
FIFA Wereldkampioenschap
Voetbal tot 20 Ji'.ar 2005
I [ juni Dag van de MunL Op
deze dag openen de Koninklijke
Neder[andse Munt en het
Nederlands Muntmuseum hun
deuren (Leldsl,',.eg 90)
26 juni 2005 Wereldfeest
(Cult urdc ZO' lcJag)

Exposities
tlm 1 november Belle·s van
Zuylen en de bètawetenschappen, UnlVersite itsmusuem, L<lnge
Nicuwstrant. Over· Belle·s pil.sslevoile zoektocht naar zekerheden
op het gebied van levensvragen
Tot 8 januari 2006
Groeten van Mars! Sterrenwacht
Sonnenborgh. Zonneburg 2. [n
Museum Sterrenwacht zijn foto's
te zien van bv. de imposante
Mar inerVallei, een gigantische
kJoof In het rode Marslandschap,
waarl:>ij de Grand Canyon in
Amerika verl:>leekt
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Jongeren willen nieuwe activiteiten
' Er zijn wel vaker dingen beloofd maar daar is nooit iets van terecht gekomen'
niet leuk." De tieners uit Lunetten
willen het liefst een eigen wijkcent[um, vendt Yasin. "Muskiero is veel
tC weinig open en er zijn teveel re-

Jongeren uit Zuid 7.ijn door de wijkraad gevraagd om hun mening over

hun buurt. Stichting Alexander verzamelde de informatie over \'rjje~

gels."

tijdsbesteding, vrijerijdsaanbod,
voorzieningen en veiligheid in de
wijk. Oe resultaten wt!Tden begin
april gepresenteerd in het wijkburelU. Jongeren deden voorstellen
voor nieuwe activüeiten.

Tn de grote zaal van her wijkhureau
Litten een heleboel volwassenen (van

de wijkraad, ~'an het wijkbureau, van
weizijnsorganisarÎe Panes) tegenover
de jongeren. Er is koffie, maar ook
cassIs.
Stichting Alexander heeft meer dan
honderd enquêtes en suaatilllervÎews
afgenomen onder jongeren in wijk
Zuid. Bonita (13), Denise (14) en fihia (16) hebben plannen bedacht
voor een wijkfeese Samen mer welzijmorganisatie Portes zijn ze lharrnee
bezig. De meiden uit Tolsteeg voelen
zich veilig in de wijk maar willen mecr
uitstapjes maken met leeftijdsgenoten
uit de buure Voor jongens én meiden.
"En ook voor zestienjarigen!". vindt
Fikria.

Tarik:" Mensen zeggen geen 'hoi', ze de nke n a llemaal d at we c r im inelen zijn."

De jongens uit Hoograven wîllm activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, voor allochtonen en autochtonen organiseren: "Mensen moeten
elkaar leren kennen", aldus Karim
(16). Tarik (5) weet dat buurtbewoners vinden dar er soms overlast is
door de jongeren en wil overleggen
over oplossingen. "Nu komt meteen
de politie langs en dan wordt onze bal
ingenomen en krijgen we boetes." Een

wijkraadslid: "Er is niks veranderd; in
mijn jeugd ging dar ook 7.0."
De jongens uit Hoograven hebben
het gevoel dat ze scheef worden aangekeken door sommige buurtbewoners.
Tarik: "Mensen zeggen geen 'hoi', ze
denken dat we allemaal criminelen
zijn." Dat herkent Yasin uit Lunetten:
"Jongere kinderen zijn soms hang
voor mij als ik met een groepje loop.
Ik snap niet waatO~l en ik vind .het

De volwassenen in de 7..a31 hebben
veel informatie waar de jongeren wat
aan kunnen hebben: zo krijgt voetbalvereniging VV Hoograven binnenkort
een voetbalveld in het Liesboschpark
en komt er een nieuw wijkcentrum in
Lunetten. Het project Jongeren Aan
Zet wil voor en door jongeren nieuwe
activiteiten realiseren. Oe wijkraad
koppelt de jongeren en hun wensen
aan volwassenen die ze kunnen helpen
en er worden af.~rrakell gemaakt voor
vervolgbijeenkomsten. De jongens uit
Hoograven hebben cr niet zoveel vertrouwen in: "Er ûjn wel vaker dingen
beloofd maar daar is nooit iets van terecht gekomen." Ook BonÎta is sceptisch: "We hebben toch geen geld dus
er veranden niks."
Maar wijkwethouder Spekman, die
op het einde van de bijeenkomst
binnen komt vallen, vindt dat er altijd
mogelijkheden te vinden zijn voor
goede initiatieven. "Maar alleen als de
jongeren zelf meedenken en -doen!"

Actieve wijkbewoners bezoeken Tweede Kamer
Een delegatie van actieve wijkbewoners ging woensdag 6 apri l op bemek bij de Tweede Kamer als gasten
van Bons van der Ham, die Hoograven heeft geadopteerd.
Na een voorlichtingsfilm over de procedures en werkwijzen van de 'l\veooe
Kamer omving 130ris de bewoners in
de Oonkerzaal. Dit is niet een donkere kamer, maar een zaal genoemd naar
de heer Donker. Alle zalen in het
']\veecle Kamergebollw zijn vernoemd
naar politieke grootheden, zoals Thorbecke, [)rees, Oen Uyl, Bakker, Forruyn, Van Mierlo en Terlouw. Het
complex van de Tweede Kamer bestaat uit oude en nieuwe gedeeltes,
Horis ziet het complex als een metafoor voor de democratie. Onze democratie is modern, maar grijpt wel terug
naar de traditie.
Behalve discussies over wat links is,
waarom en hoe je moet privatiseren
en hoc de overheid zou moeten functioneren, ging het ook over groen in
de wijk. Hans Roseboom vroeg aan

Boris van der Ham en actieve bewoners in de oude Tweede Kame r. Rechts: Van der H am op z ijn stoel in de Tweede Kamer.

Soris hoe belangrijk het groen in de
stad is. Boris vindt het groen in de
stad zeer belangrijk. "Ah je de Randstad 7-Îer als één stad dan moer er voor
gezorgd worden dar het groen gezien
wordt als parket1. Parken die beschermd moeten worden. Daaromheen kan dan worden gebouwd. Een
goed voorbeeld hiervan is het Vondelpark dat vroeger aan de rand van Amsterdam lag, maar inmiddels midden
in de stad ligt."

Na deze discussies in de DonkerLaal
leidde Boris de delegatie rond door
het Tweede Kamergebouw. Zo werd
de oude vergaderz.1al van de Tweede
Kamer aangedaan. Daar vertelde hij
dat, toen hij twaalf was, hij alleen op
tienertoer was getrokken door Nederland en op de publieke tribune van de
Tweede Kamer had gezeten. Naast de
oude zaal werd ook de huidige zaal
van de Tweede Kamer bezoche. Tot
slot vertelde Soris onder het genot van

een drankje dat hij politiek leuk vindt,
omdat hij dingen voor elkaar weet te
krijgen. Enthousiast legde hij uit dat
er voor de ecologische hoofJstrucruur,
een plan om natuurgebieden zoveel
mogelijk aan elkaar te verbinden,

dankzij D66 roch voldoende geld beschikbaar was gebleven ondanks de
vele bezuinigingen.
W ill u meer welen over Boris van der Ham:

zie www.borisvanderham.nl
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de wij
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Keuze gedrag heeft effect op gedrag ander

Milicupum' id or nÎseer ir ar
voor de rweede keer de grore sch
maakacJie, 'Opgeruimd Hoogra... 11.

V6r1g jaar hebben bijna 50 bewoners
meegcholptn. Zo maakten mensen
van de LssalaaJTI moskee !lchoon rood
het Camminghaplantsoen. leden van

de belangenvereniging

Tol~teeg

rçnJ

het Tol~tet;gpb.rllsoen en Jongereunfganisatie .FOïLJ omdeed het Lihbospark van troep. In totaal haalden ze
bijna 100 zakken troep op.
Oir jaar smat de ;Jcrie gepland op zaterdag 4 juni tussen 11 uur en 15 uur.
Op deze dag wordt de wijk lloogravcn-Toisteeg-~okkcnbullrt opgedeeld
in kleine stukjes, sectoren. In iedere
sector gaat een groepje bewoners aan

de slag om zo binnen 4 UUf

(~)

Je hele

wijk schoon re krijgen. Nd afloop is er
op :':ieuw ROlsoord feest voor ieder~
een die heeft mecgewerkr.
Om de schoonmaakacrie goed te la~
ten verlopen hebhen we per sector een
a;mspreekpLJnt nodig die zorgt voor
de regi~tratie van deelnemers, de uit ~
gilte van rnaterialen en een broodje en
een drankje e.d. Een aanspreekpunt
kan natuurlijk ook iemand van een
organisatie zijn die de omgeving van
haar vereniging~gebouw schoon gaat
maken. Van de Lijde van de moskee,
FOfi.,l en buurtvaders is al mede~wer~
king loegezegd.
'*'il je meehelpen met ht'1 organi~t'rt'n
van de schoonmaabctit', nt't'rTl dan
conlK1 op mt't MilieupuIlt Zuid 289

2ï73,

Vrijwilligers van Buurthuis Ravelijn
volgden begin dit jaar twee avonden
deze cursus die gesubsidieerd werd
door l-lAZ en gegeven door SBI

Jiaining en Advies.
De eerste avond werd gesproken over:
Heeft agressie een [unctie? \'I/at zijn
kenmerken van agressie? Hoe kun je
het best omgaan met agressie?
De deelnemers konden voorvallen
uit de eigen omgeving na;lr voren
brcngell. Er passeerden voorbeelden
met agressief gedrag uit de speclotbeek, het verkeer, de kledingbeurs en
een middelbare school.
De wgenaamde 'Roos van Leary'
kwam aan hod, eell model over WllImlmicaLÎe. Hel model ga3t ervan uit

~

dal het ent' gedrag het andere oproepl.
en dat je door een bepaald gedrag te
kiezen dus ook een bepaald gedrag tc~
weegbrengL Zo roepT aanvallen verdedigen op en leiden volgeil. Learr
spreekt van 'samengedrag' cn 'rcgengedrag', 'ondergedrag' en 'bovengedrag' . Je keuze van gedrag heeft effect
op het gedrag van de ander. Je kunt je
eigen gedrag dus gebruiken om agressief gedrag van de ander te verminderen.
Oe (I,\'eede avond stond in het teken
van oefenen van de verschillende reacries op agressie. \:ier een adeur die
Leer overtuigend een agressief persoon
neerzerre, speelden ze een aamal situaties na. Een scène kon worden 'sropgezet' om te analyseren en eventueel

verhalen van toen

een ander gedragskeuze [e bedenken.
Het bleek erg veel verschil uir re maken hoe je iemand die mer zijn tas
naar binnen wil op de kledingbeurs,
benadert. Vrijwilliger: "He, StOp, u
moet uw tas afgeven!" Klant: "Wat
denkt II wel, al mijn dure spullen zitten erin, war een omin die ga ik toch
echt niet afgeven." Of: Vrijwilliger:
"Om diefstal tegen te gaan, nemen we
uw tas in. Ven'elend voor u, maar we
zullen goed op uw ras passen. Hij de
uitgang krijgt 11 hel weer re rug".
Klanr: "tJhm, oh nou ja, vooruil &1Il
maar. Hoe gaan jullie erop lenen,
want er û((en waardevolle spullen in?'"
He[ was een Icenarne cursus. Je eigen automarische reacties veranderen
gaat nier zomaar.

Planting vrijheidsboom

Op 5 augustus 1945 werd de vrij heidsboom geplant aan de )ulianaweg, De7.c datum was gekozen, omdat het de verjaardag van prinses lre ~
ne was, Zij was als eerSle van het koningshuis jarig na de bevrijding, De
boom werd aanvankelijk prinses Ireneboom genoemd. Overigens heeft
men de zesja rige prinses bij de
boom planting uitgenodigd , maar
hien'oor werd geen toestemming
verleend vanuit Paleis Soestdijk

milieupwll.:l.uid@tiscali.nl
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Volgende deadline

12juni 2005
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zower od",erte."tJes als

tekst- en beeldmateriaal

Oe boom werd door de Canadese generaal KeeAer geplanr. Er was voor
een esdoorn gekozen, omdat het esdoornbhd onderded uÎtmaakt van de
Canadese \'Iag. De Canadezen hadden
een belangrijk aandeel in de bevrij~

ding.

Boven: Plaatsing van de gedenksteen

Behalve generaal Keefler hielden
burgemeester Hamers van Jurphaas en
Je voorLÏtler van de oranjevereniging,
de heer G.J. Werkhoven, een toespraak. De heer Werkhoven was een
zeer acIÎeve wijkbt\voner en heeft ved
feesten op koninginnedag georganiseerd. Ook was hij secretaris in het
schoolbesruur van de Sint Jan de 00persdlOol.
Hij had deze feestelijke boomplanting georganiseerd, die in de euforische sremming na de bevrijding
plaarsvond . Hierbij speelde onder een
zonnige hemd de fanfare her Hoograyens Dillitantenorkesr onder de leiding van de heer LUKee. Na de
boomplanring volgde een receptie in
de Sint Jan de Doperschool en het ge-

bij de vrijheidsboom op de Julianaweg
in 1960.
Onder: De vrijheidsboom met gedenksteen nu. {Foto Peter Nauta

heel werd 's avonds afgesloten met een
spetterend vu urv,.·erk.
Elk jaar v.:orden er nog op 4 mei
kransen bij de boom gelegd om de
slachtoffers van de Tweede \'Ilcrcldoorlog te herdenken. Ook dir jaar zorgt
Hoogravens Belang voor de plechtigheid, waaraan Scouting ook deelneemt.
Dit artikel kwam tot stand met medewer-

king van de heren J.G. Werkhoven en
G.J.M. Werkhoven, zoons van de heer G.J.
Werkhoven.
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