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Happening Hoograven: kramen 
tot aan het Smaragdplein 
r\cr als voo rgaande jaren doet I loog
ravens Belang er weer alles aan om 

op 10 september een leuke wijkfeel>'t
dag te organiseren, beter bekend Oll

der de naam I !äppening l-Joograven. 

Het v/;'Tschil mer eerdere jaren is dat 
de locaTie van de happ<:ning niet be
perk! blijft toL hel To [sLeegplanr.~oen, 
maar dat nu ook het Smaragdplein er
bij becrokken zal 7-ijn. Dat zorgt er
voor dat de hele braderie nu vanaf hel 

lolsrccgplanrsoen, via de Hriljanrban, 
naaT her SmaragJplein loopt ell op 

b~idLrl pleinen nog Lal Vdn andere ac
[iviteiten plaatsvinden. Op het '1'01-
stccgplanrsocn begint om 9.30 uur de 
vrijmarkt. Daarnaast vindT er vanaF 
10.00 uur een sporr- en ~pddemon
srra rie phns en om IJ.OO uur .~tarten 
ook nog de kinderspelen. Er zijn kin
denheaters en er komt een spon- en 
spelactiviteit, waaraan trOll\vens ook 
volwassenen mogen mçedoen. Zan-

ger.\ als Hçnnie Dushéé en niemand 
minder dan Grad Damen kornen voor 
rnulikaal cntertainment wrgen. 

Ook op hef Smaragdplein zijn cr 
veel spelletjes re doen, zoals jeu de 
boub Çn kindçrspden. Hier wordr 
eveneens gewngen en gedanst. Genie
teil dus vall de kunsten van een street
dancegroep en van andere dansde
monsrraties . Veel kramen zi jn ge
h\l urd door enrhous iaste organisaties 
in Je wijk. Lopend langs alle kramen 

Mooie rondvaart over de Vaartsche Rijn niet duur 
Voor wie de rijke historie van Tnl
steeg en Hoograven eens vanuit een 
ander gezichtspunt wil beleven, no
digt de Ilistorische Kring u op zon
dag 9 oktober uit voor een rondvaart 
van t"vee uur over de Vaansche Rijn. 

Kaj van Vliet, historicus en medewer
ker van Het Utrechts Archief, en 
Frans Landzaat, specialist op bet ter
rein \'an de sreen- en ponen bakkerij 

langs de vaan, LUllen u tOl gids zijn bij 
deLe bijLOndere reis door de langc 
historie van de Vaansche Rijn. Vallllir 
de Utrechtse binnenstOld vaan de hoor 
over de Oudegracht. Je Sta< . .hbuiLens
ingel en de Vaansche Rijn tOL aan de 
Liesbosch. De boor ',an de fir ma 
Schuttevacr venrekt om stipt 13.00 
uur vanaf de aanlegsteiger in de Ou
degrachr bij de Vi eb rug. De boor 
heefr ruimte voor ti5 personen (van 

12 jaar en ouder) en is dicht i. v.m. de 
mogelijkheid ~Ian slecht weer. 

Opgeven: Peter Sprangcrs. tel. 2960R14. 

Naar volgorde van binnen komst. 'licket afh a

len: wekelijkse inloopavond \'anaf 20.00 . 

Kosten: 2.50 euro. 

De .Ilidll ing Hi~lori~dlt: Kring Tolsteeg

H()(lgr<il'tl l i, gc\"t.:.\ligd in: l) ic ll ~lt'nct:nlrum 

Ik Ihrkd, Jan ~'a ll :\rkdmaat 59. ·rd. 030-

2891470. 

krijgl lTleli eell boed beeld wat er alle
maal te doen is in de wijk. Zo zijn cr 
verschi llende spom'ercnigingen ver
tegenwoordigd, mals Lnnga. en bewo
nersgroepen I.OJI, de Historische 
Kring en de wijkraad. Bij de kraam 
va n wijkwelLijnsorganisarie Pones kan 
informatie o~u de nieuv.·c anivitciten 
worden verkregen. 

1.t;1 UJl d~ hlJis-~~n-huis-foldcr van lIoogra

vens Belang voor het programma. 

Inloopavond 
Nieuwe Visie 
Rotsoord 

I Iet is al weer een poosje sti l ge
weeSf rondom de omwikkeling van 
het gebied Rotsoord. Daarom start 
in .~eplember een nieuw inspraakrra
jecl over de geaClualiseerde visie. 
Aan het begin van die periode wordt 
een stadsplan met informatie ver
spreid en krijgen betrokkenen een 
uitnodiging voor een inloopavund. 

Hel centrale deel van Rotsoord blijft 
groen en er blijft, zij he( anders, ruim
te voor dierenwcide Nieuw R..otsoord 
en de Voge10pv<1ng. Bekeken wordr of 
het mogdijk is de volbLui nen te ver
plaatsen na:lr elders in Tolsteeg of 
Hoograven. 

Rotsoord is ecn strategisch gelegen 
bedrijvengebied aan de Vaarrsche 
Rijn, op korte afstand V;1l1 de hinnen
stad en het toekomstige NS station 
Vaarl.'lLhe Rijn. De visie Rorsoord 
moel er voor zorgen dat bij toekom
stige onm'ikkdingen deze strategische 
ligging goed wordt benut, zonder dat 
karakterisrieke (indusrr iël e) bebou
wing en de pluriformiteit van functies 
in het gebied verloren gaar. Wel is cr 
ruilllte voor tenminste GO sociale 
huurwoningen, waarover met corpo
ratie MirTOs af~praken zijn gemaakt. 

Voor de uitvoerhaarheid Vdll de 
ruimtel ijke visie ROlsoord zijn de re
acties \'an bewoners mede bepalend. 
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o agenda 

8 september 
y eermuize'lex(ursle, Boerden) 

de KC::l:lel _L-netten 

10 september 
WIjkfeest Happening Hoograven. 
Smaragdplein en 

Tol5teegplantsoer 

21 t 22 en 23 september 
Ie hand~ kinde r klp.c1ingbCl, rs, 

RdVcli)rl 

24 september 
appe plukdag. drerenwelde 

Nieuw Rotsoorci 

5 oktober 
spellendemonstrate, Spee otreek 
Raveli jn 

9 oktober 
bootcxcu"sie en elke dOïderdag 

Inloopavond bij HISlOr-'scre 
Knrg, de Barkei 

I e en 3e maandagavond 
van de maand 
Inlcrnat iorlddl koken. De Tol. 

r vcrkerk[Q;planetn i 

26, 27 en 28 oktob@r 
speelgoedbeurs. Ravelij n 

kamer vragen 
Harder of zachter, dat 
maakt Utrecht zelf wel uit 

Luchtvervuiling. U kent hel pla.Jtje 
inmiddels wel: een satellietfoto bracht 
de luchtvervuiling boven Nederland 
in kaart en toonde grote rode plekken 
boven ome ~reden. Door de enorme 
roen;lme van her autogebruik. de 
dit:hte bebouwing en de files is de 
luclllkwaliteit vaak bar slecht. En niet 
zonder gevolgen. Jaarlijks Slaven vijf 

tot tienduizend mensen éérder vanwe
ge die slechre lllchtkwaliteit. Bij het 
schoonmaken van de ramen, vindr je 
pure roet op je zeem! Tijd voor aLlie. 

L1t recht is één van de sleden waarin 
de Europese milieunormen voor 
luchrveronrreiniging eomig overtre
den worden . Her beleid is cr nu op ge
richt om op de kririeke wegen ronJ
om Utrecht een 80 kilometer zone Ie 
handhaven. Een andere belangrijke 
ontsluiringsweg aan de oostkanr van 
Utrechr is de gemeentelijke Waterli
nieweg. Al lang geleden heeft de stad 
van Utrechl hier de snelheid v;m 
maximaal 70 kilomeler ingevoerd. 
Een zinnige oplossing, want zo'n ver
mindering van de snelheid heeft cen 
onmiJJellijk posit ief effect op de 
luchtkwaliteit. Maar er werd een .\tok
je voor gestoken. Oe verkeersofficier 
van het ministerie van Verkeer en \'7a-

terstJ.at nOOl L'lrecht terug omdat de 
handhaving van 70 km op een als 4-
baans ingerichte weg wettelijk ve rbo
den is. lier gevolg is dat Juromobi
listen op de \X:~lterlinieweg met veel te 

hoge snelheid rijden) wat tol ernstige 
overlast voor Je Utredltse bewoners 
in .de omliggende wijken leide. Nier 
alleen de luchtverontreiniging is 
daardoor erg hoog, maar ook geluids
overlasT. 

U zult Jenken: wal eell bureaucra
tie, waar heeÜ die verkeersoffîcier het 
over, waarom mag Utrecht dat niet 
zelf bepalen! En daarin hebt u gelijk. 
In Engeland noemen ze bureaucratie 
'red tape'; met Red T.1pe zullen we Je 
RoJe Vlekken boven Nederland niet 
kunnen bestrijden. In de strijd voor 
een betere luchtkwali[eit moeten ste
den meer de ruimte krijgen om eigen 
keuzes te maken. Oaar ga ik me voor 
inspannen in de 2e Kamer! 

Boris van der I lam, Lid van de Tweede Ka
mer (D66) en heeft de wijk Hoograven 'ge

adoptemr . 

Heeft Ll vragell voor Boris v.d. llam, email 

dat dan naar redactieaanzet@yahoo.com 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Succesvolle beurzen komen er weer aan 
Kinderkledingbeurs 

Op 21, 22 en 23 september organise
fen vrijwilligers in Buurthuis Ravelijn 
weer eell grote lweeJehands kinder
kledingbeurs. Het is een beurs voor 
wincerkleding maat 50-176, posir 'c
kleding en kindermeubilair, maxi-cf) 
si's, badspullen e.d. Her aanbod i~ ie
JeT jaar weet enorm, Jus er is voor elk 
wat wils. 

Inleveren is op 21 september van 
19.00-21.30 UUT en op 22 sept r 

van 9.00-J 1.00 uur (maximaal 2QO 
klanten, max. 40 sluks per klant) U 
schrijft alles in met behulp van, een 
vrijwilligster. Oe eerste I 'jO mcnsen, 
kunnen voorrang krijgen bi j de ver
koop. Aangeboden kled ing moet 
schoon. hed en bij-de-tijd zijn. Sok
ken en ondergoed worden niet aange-

nomen, goede schoenen en laarzen 
wel. 
De . verkoop is 22 september van 
19.00-20.30 uur (voor mensen die 
voorrang . gekrgen hebben) en van 
20.30- 22.00 uur (vrije toegang). Vrij
dag 23 september van 9.00-11.00 uur 
(vrije roegang). 

Speelgoedbeurs 
In Buunhuis Ravelijn wordt op 26, 
27 en 28 oktober weer een speelgoed
beurs georganiseerd. Naast speelgoed 
en spellen kunr'U er ook terecht voor 
kinderboeken, skeelers. spomrtike
ten , collec[Or-item~) enZOVOOTL\ . 

Inleveren op 26 oktober van 
19.00-21.00 uur en op 27 oktober 
van 9.00-11.00 uur (max. 200 num
mers). Aangeboden spullen dienen 

compleet en in goede staat tC zijn. 

De verkoop vindt plaats op 27 okto
ber van 19.00-22.00 UUf en op 2R 
oktober va n 9.00-11 .00 uur. Hierhij 
geldl dat mensen die spullen hebben 
ingebracht een \'olgnummer kunnen 
krijgen, geld ig op donderdag russen 
19.00 en 20.30 uur. Vanaf 20.30 uur 
en op vrijdag vrije toegang voor ieder
een. 

Op de beurL:en kunnen geen kinderen 
worden toegelaten, ook niet in buggy. 
Er mogen geen rassen mee naar 
binnen. Jnschrijfgeld bedraagt 0.50 
euro. Om alle kosten re dekken za l 10 

% worden ingehouden en wordl 10 % 
extra \'an de koper van de artikelen ge
vraagd Inlichtingen kum u krijgen in: 
Ravelijn, Iloof( Graaflandsuaat 2a, 
tel. 288 32 34. Of \-v\-vw.portes.n! 
Stadsbus lij n 6 stopt voor de deur. 

redactieaanzet@yahoo.com 

iiSky uittips 

' n(ormat'e: 1/';-./ Utrecht, 

0900-1 J8A7lJ, '11' ... ""'.1 )ulJprhl.nl 

or wvv'N.I,lrer..hlsICJ(I.lurn 

Evenementen 

3 en 4 september 
Utrecht Uitfees:. Blrflen- en 

bUItenacts zoals ~raattheater en 

cabaret.Van I 1.00 tot 18.00 uur. 

10 september 
Open Monumentendag, t'1ema 

Religieus !:rfgoed.Vele 

monumente'1 een dag gratis 

open voor publ ek Tevens 

tentoonste lingen, rondleid :ngcn 

en concerten. Sommige 

gcbouwer ook I I sept 

28 september t / m 7 okt 
Nederlands Fi lmfestival 

Nederlandse fi lms Jic Sinds hel 

vOTige filmfest ival zijn 

uitgekomen: speelfilms. 

documentaires, korte films en tv 

dramaproducties. 

2oktob@r 

Mack-dag. Over Mack-trucks en 

groot wegtransport. o.a. 

hijskranen en vracht- en 

bergingswagens. Sartreweg (bi) 
Veemarkthallen) . 

19 t/m 26 oktober 
WetenWeek. Week vol 

activiteiten, lezingen. 

rondleidingen en demonstraties 

rondom techn iek, In onder meer 

Sterrenwacht. Universiteit 

Utrecht, Mobilion en 

Universrteitsmuseum. 

Exposities 

3 september - 8 januari 
De Kruistochten vanuit 

verscnillende religies. Museum 

CdHMrijnCW[lvcnl. 

t/m 30 september 
Expositie 'De Ontmoeting', In het 

kader van la Jaar Thematuin. 

Deze tuin biedt bezoekers een 

ontdekkingsreiS voor alle 

zintuigen, verTast en nodigt uit 

tot onderzoeken. Bot.Jn.sche 

Tuinen. FOI-t Hoofddijk Tevens: 

Actie! Planten In bewegng' 
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Je ziet ze vl iegen 
Op donderda~a\'ond 8 september or
ganiseen .vI i licupuJlt Zuid samen me( 
Swd.sbocrclcrij de Koppel een span
nende wandeling waarbij vlccrmuilcn 
ecruf;!;]] ~(aan. r ... leewandelen~ rv1c1dr 
u ddn bij Milieupunr wiJ, hel 
281)2773 of milieupulll.'Luid@lisca
li.nl. De wandeling is om 20.00 uur, 
Koppeldijk I 15 in LUllrnt'n. 

Dat levert wat op 
Ook dil [l'ajJ.3f orgdniseert Milieu
pUIlt luid de energiebesparingscursus 
'Dat levert wat op', een project dat als 
doel heeft de Turkse en Marokkaanse 
vrouwen in de gemeenre Utrecht door 

vrouwen uil de eigen dodgroep le in
fonneren over èlektricilcir, gas, waler 
en afval besparing. Kleine groepjes 
komen zes keer bijeen rond de thema
's afval. elektriciteit, gas en water. De 

nadruk ligr op actiepunten die daad
werkelijke bewilligen mogelijk ma

ken. Er is lesmateriaal in de eigen taaL 
Vorig jaar zijn I J vrouwen opgeleid 

cot coach (cursusleidsrer). Dele vrou

wen gaven ver>,'olgens in hun eigen 
nerwerk Ie.\. In cora;ll7.ijn er al155 ge
zinnen bereikt. Zdfdeelnemen Ofül
ach worden i 0Ieem comaCl op met 
Milieupunc Zuid, teL 289 27 73 of 
bezoek onze kraam tijdens I lappe
ning Hoograven. 

Pluk je rijk! 
\'('il je een appeltje voor de dorsc~ 

Kom op zaterdag 24 september, tij
dens de landelijke appelp[ukdag, ap
pels plukken op ~ieuw ROTsoord. 
Het plukken vindt plaats tIlssen 
13.00 uur en 17.00 uur. Tijdens deze 
middag krijg je bij het kopen van 2 
kilo appels een gratis cas! Plukkers 
krijgen een plukkerskorting, 2 kilo 
halen, 1 beralen. Voor kinderen is er 
de workshop appelmoes maken. 

Nominatie voor 
Nieuw Rotsoord 

Her;-"brionale Complimenr, dé aan
moedigingsprijs voor vrijwilligers
werk, wordt dit jaar vuor de negende 
keer georganiseerd en er kunilen prij
zen gewonnen worden van 12500 eu
ro, 7500 euro en .,000 euro. De prijs
uirreiking is gekoppeld aan her lande
lijk evenemenr 'Make a Oifference 
Day' op ~ en 10 Je<.:ember 2005. 
( www.makeadifferenceday.nl) 

Dit jaar zijn ruim 130 inzendingen 
'ontvangen en dicrcnweide Nieuw 
Rorsoord hoon bij de 20 genomi
neerden! 
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Nieuw Rotsoord 
viert I-jarig 
Zalerdag 20 augustus vit rdt dit rt:n
we ide Nieuw Rotsoord feest: Na 1,5 
jaar hard werken is er een praclHige 
ontmoetingsplek gecreëerd in de 
wijk, waar men ook nog iets kan Ie
ren ove r plamen en dieren. 

Om voor alle mensen toegankelijk te 
zijn is er onlangs een pad aangelegd, 
zodat mensen in rolscoelen of met rol
tators overal op het terrein kunnen 
komen. Een toilet voor gehandic.'1pren 
was er al. 

Tijdens het feest heeft wijkwtthou
der Hans Spekman hel pad ofTicieei 
geopend. Hij roemde in Lijn speech 
de inzet van de bewoners en hoopte 
dat het geb ied Rotsoord een speciale 
plek hl ij fr waar nitr alles tot de l;larstt 
grasspriet gepland is. 

Naasl de vele gezellige activiteiten, 
verhalenvertellers, een springkussell, 
en sminken, waren cr optredens van 
een samhaband en een vrolijke 'lurkse 
(bnsgroep. Ot btwontrsgroep ' Inrer-

gemaakt. 
Tijdens el feesl 

meKnkele vrijwilligers ~I"~el,,erders 
van een kindennoesruintje. 

Olga is gastvrouwen verzorgt in die 
funct ie de inwendige mens. Behalve 
achrtr de bar staan motr ze ook wel
eens de toiletlen schoonmaken. Ze 
heeft zich als vrijwilliger aangemeld, 
omdat v::. als bestuurslid bij het NI
VON (Nederlands InstltuU( voor 
Volks-Onrwikkeling en Naruurvrien
denwtrk), nauw bttrokken was bij de 
doorstart ·van de dierenweide. Ze 
vindt 't leuk dal er menStn van allerlei 
leeftijden naar de dierenweide komen. 
ller grappigste wat ze mee heeft ge
ma;lkr: "Ik 7.ei regen jongens van het 
FOTza projecT dar ze de groen ren 
moesten wassen en weil deden ze daar 
zeepsop bij." 

Mohammed is gastheer. Hij draait 
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é buur! 

Iedereen met kinderen moet er een 
keer aan geloven. Je kind leren fiet
sen zonder zijwiehjes. Ik ben be7ig 
mijn jongste zoun te leren fleL,en. 
Eerst denk je nog 'hij leen het nooit' 
en dan ineens valt het kwartje en 
begint het echte [[('tsen. Ook dat 
gaat nog met horren en stoten, s[in
geren eh bijna vallen, maar her gaar. 
Het gaal ste<.:Js heter. Ik ren er in 
deze lase nog naast, ook dat gaat. 
dank u. Mijn conditie gaat ook met 
sprongen vooruit. Als vader ben ik 
naTUurlijk trotS en mep ik TImen her 
'redlIdoor', 'houdl je Sluur rechl' til 

'voor je kijken' ook voondurend 
'goed zo', 'mooi' en 'ja, ga door'. 
Blijven stimuleren. Wat mijn zoon 
duidelijk extra stimuleert en doet 
glimmen onder zijn helm, zijn de 
lovende woorden en/of de vriende
lijke glimlach van iederecn die hem 
langs ziet komen. Bekenden en ook 
veel onhekendtn rotptn 'dar gaar 
goed jochie' of 'je kall her al goed'. 
AUlomobilisten steken hun duim op. 
Een meisje dat langs fietste fiep ook 
positieve woorden en dat deed mijn 
zoon omkijken en ten ruk aan zijn 
Sluur gevend en vervolgens heftig 
slingeren. Ik kon hem nel vastgrijpen 
en het meisje, dac het allemaal nog 
zag verontschuldigde zich. Hec geefc 
niet. Mijn zoon vraagt elke avond, 
pap gaan we weef fitrstn~ En zo leen 
hij fielsen met steun van de buurl en 
toevallige passalllen, waarvoor veel 
danlC 

Oick Polman 

Ook im beleefd met uw buren~ Zend her 

vooral naar redactieaanur@yahoo.com 

Geen doorstart 
www.hoograven.info 

In de vorige Aanzet viel te lezen dat 
de wijkwebsirt uir dt lucht was. Bij 
duidd ijke belang~tdl i ng omler hewb
ners om zich voor de website in te t.et

ten, was de redactie van deze krant 
vanzelfsprekend van plan zich hard te 
maktn voor een opvolger. Helaas is er 
slechts één re:lCtie gtkomtn. Reden 
voor de redactie om het hoofdstuk 
wijkwebsite af te slu iten en te be
rusten in de situatie. Wie weet wat de 
toekomst weer brengt! 
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Spellendemonstratie I Nieuw Rotsoord viert 
Speelotheek Ravelijn I-jarig bestaan 
\'(/ar is er nou leuker dan tijdens re
genachTige, donkere (winrer)dagell 
met dbar rond de tafel te ·/.irren m d 

een spel~ Op woensdagmiddag 5 ok
(Ober organiseert Spedocheek Rave
lijn een ~rclkndcmolls[racie; Diverse 
~pdlenle\'eranciers en de Urreçhrse 
\pdlenwinkel Ot! Joker I.ijn aanwezig 
om hu n collecrie ~pellen re demon
meren. D~ gdegenheid voor jong en 
oud om kennis le maken mel allerlei 
bekende en onbekende gClclschaps
spell en . 

Tijdem uczc midJ,'g mogen de Jo
zen open. Fr i.~ Ju~ uil~elJn:iJ gele
genheid om de spellen [c bekijken, uit 
(c proberen én eventueel te bestel
len/aan te schaffen (corHantc beta
ling, pinnen is nier mogelijk). Fen 
mooie gelegenheid om u le oriënteren 
op Je (ees(chgen; wat komt er op her 
verlanglijstje? En een leuke bijkom
stigheid: een aanralleveranciers geeft 
deze middag ko ning! 

Wij nodigen 11 van IUTTe uit voor 
deLe gratis demollSLraliemiddag. Kin
deren zijn natuurlijk ook welkom, 
mits onder begeleiding van de ouders. 
Koffie/(hee en limonade staan klaar 
(0,50 cr per consumprie). 

De deuren van Buurthuis Ravelijn 
a,w Hooft Graafl1ndsrraat 2a sraan 
open van 13.00 tot 16.00 uur. Voor 
vragen of meer informatie: Tiirske de 
Jong, Spedocheek R;m~lijn, rel. 2HH 
32 34 (J i. O'J.OO-16.00 Illlr, do. 
13.00-17.30 llIJr). 

o f 0 F~~ ( 0 

!'Ci'-'ZU IS eer nÎoudcilJ~ 

:::rafrankdijkc ,tiijhrM'l "'11 

ver~dIlJlI'. ze, rr,jdl Jer ,],lr 

Redac:tieadres 

l\!'e:N/ f{otSOOî:J. 8r"'a~t.<:m jO'. 

3:'13 Cl). L.t"CC'lt 

[·m:lll: ledact,cil;;"ll'-'l@~idhoo,corfl 

Redactie 

I i~f'ttf' '/"rl ~l)xf'1 ~o:Jmaak\ 

[),un van Cf'r 8.JI·;2h. 

Ananc den D:1as 
cva IOJts"la. 

re'.er NdutOi (fotosr d~t'), 

P,l'riria de ~,~ 

Oplage 

70CO exerrplare'l 
Volgende deadline 

24 oktober 20jS 

d,'~ ge.lr.N voo.' Lowel ad~er1e"Lie, u/s 

'ek" f'n ueeidrnmN,(i(ji 

n 

Vervolg van pagina 3 

hardiel1\l/;'n en rllimt op. Hij is hij 
Nieuw-Rolsoord gekomen, O/Jl&.I.I hij 
vrijwilliger was bij het IIALCeJHfum 
dat nu dicht is. "Ik vind het leuk om 
een handje te hel pen. fk hou er nier 
van rhui,\ te Ûlten piekeren. Er kornen 
'led mensen en dat is gezellif!.·' 

Corrie van der Heide uit Tolsteeg, 
moeder van 2 kinderen van 3 en 5 
jaar, hoorde via een goede vriendin, 
die \Tijwilliger is op Nieuw Rotsoord, 
voor het eer,.,l over de mogelijkheid 
een luimje van 2 m? te buren. Ze was 
onmiddellijk emhousiasr want het 
leek haar leuk haar kinderen zo ver
rrouwd te maken mer alle aspecten 
van pLlIlren: Laaien, groeien, oogsten. 
'\Xle gaan geregeld naar het tuiIllje. 
Weliswaar doe ik het meeste werk, 
maar de kinderen gaan altijd mee en 
we nemen her wel en wee van de plan
rjes altijd even door'. Ze zulten zeker 
nog een seizoen bijtekenen. Corrie 
voegt toe: "liet lijkt me ook leuk om 
een dier te adopteren." 

Even later vertelt Inge de Koning uit 
de Hokkenbllllrt haar verh:lal. Zij he
sloot een luimje re huren voor haar 2 

I ~ verhalen van toen 

door Wa/ter Kamps 
De eerste bankoverval op IloogravC!1 
was op 8 december 1949. 

Met Çen aangeplakre baard en een 
gesrolen dUlomarisch pistool riep een 
in geldnood verkerende Hoogravenaar 
"Handen omhoog" tegen de juffrouw 

I achter het loket, " wen hij aan de 

I 
beurt was. 

I 

lIet :luromatische pi.\tIllll h~d de 
overvaller die nachr ervuor weren t.e 
benudltigen door het ingooien van 

I een wi nkelruit in de Vicsrraac bij e("l1 
wapenhandelaar. De aanplakbaard 
had hij in de ochrend aangeschaft en 
zo rrok hij die middag om half drie 
naar het !wst;lgenL\chap van de wedu
we E. B~lkker aan Je Constant Erzey
straat 87 om een overval te plcf!en. 

Op hC[ moment van de overval wa
ren vijf vrouwen en twee mannen in 
het postagentschap aanwezig die allen 
hun handen omhoog staken bang 
voor wat er komen zou. Intussen deed 
de overvaller ecn greep in de geld
Hommel en terwijl hij de hankbiljet
ten op wilde rapen werd hi; door een 
achter hem staande man beetgepah. 
Hierdoor ontstond een worsleling 

kinderen van 4 en 6 jaar n:ulat ze er 
over had gelezen in Ons Ulrechr. Zt:. 
vindt hel vooral hed leuk dat de kin
deren zo zien dar bijvoorbeeld toma
ten (Och echt aan plamen groeien. De 
kinderen helpen altijd met gierers en 
gereedschap halen en ze verdelen de 
taken . Ook Lij wllen zeker nog eell 
jaartje doorgaan met hel tuintje. !nge 

Burgemeester Smitstraat 

waarbij de man <un hel hoofd gewond 
raakte. De ovC"tvaller sloeg na dir 
vool,,'al op de vlucht achrervolgd door 
de aamvC7igen die riepen; "Houd de 
dief, houd de dief" . Hij vlU\.htle door 
enkele SIralen en probeerde zich in 

. een brandgang achrer een schutting te 
\'crschuikn. Uireindelijk vierd hij bui
ten adem door dc inmiddels gewaar
schuv"'de politie overmeestert. Ook 
het pi.~tool Jal hij op lijn vlucht bd 
weggegooid is teruggevonden en lt1 

beslag genomen. 

wil grJag nog kwijt dat ze heel blij is 
meI dca: plek. Nieuw ROlSoord. ï let 
is zoveel toegankelijker dan voorheen 
en de sfeer is veel vriendelijker'. 
NinJw-RUlsourd kUil CCIl 'l~ l~ dan "Iijwillj· 

g<:r<acti\'ir~ill'1r. Iknt u ook gcïl1lcr.::ssccrd 

kijk dali Dp www.llicllwtol..ioord.nl of kom 

langs. open elke middag tussen U.OO en 
17.00 uur. 

Eerste bankoverval: 1949 

Op 19 april 1950 werd door de 
Utrechrse rednlwtk de root(wefval op 
het posragem,<,chap in Hoograven be
handeld. De officier eiste tegen de 2ï 
jarige bankwerkerlasser LJ. \V.S. 12 
maanden met aftrek waarvan 7 m:JJ.t1-
den voor\v~;lrdelijk en een proeftijd 
van drie ja:tr en onder roeLidJt slelling 
van d\;' Cenlrale Vereniging Ier \'erple
gin!2, van Geesteszieken. 

Als mocief voor zijn daad \ukharde 
de verdachte tegenover de rech ter dar 
hij tijdens de jong:'1te oorlog ( llJ4ü-
1945) gevangen is ~eweest en heel veel 
ellende en narigheid lIJd meegemaakt. 
Hij besloot na de bevrijding een 
nieuw leven te willen opbouwen en te 
gaan emigreren naar Australië. 

Toen her vorig jaar zover was om te 
vertrekken pleegde hij een overval 
omdat hij hel geld voor de passage 
niet bezaL Dat de overvaller niet erg 
slim te werk is gegaan, bleek wel uit 
her feit dar de getuige, de juffrouw 
achter het loket, de overvaller herken· 
de als Je broer van haar vriendin! 

\Xlalter Kamps is bestuurslid van Stichting 
H i~lUrische Kring Tolqeeg-HoogrJ\'~ 1l 


