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Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven I Ta/steeg I Bokkenbuurt redactieaanzet@yahoo.com 

Kleurrijk verleden • In • nieuw wijkboek 
De eeuwt!nlange geschiedeni s van 

deze wijk is nu voo r het eers t ui tvoe
rig beschreven in 'Zuid'. Tolsleeg en 
oud-Hoogra.\'en, l~ge llwoordig 
onderdeel van wijk Zuid, hebben 
een rijke hi storie, die ver rcrugg.tat 
in de tijd. 'Zuid' is het \~jfde deel 
van de serie 'De Utrechtse wijken' 
dat in december zal yersdujnen. 

Een bij de Liesbosch gevonden hron
zen 7.waard toont ;;t:ln dar hier al meer 

dan drieduizend jaar geleden mensen 
woonden. Nadat eerst de vroege ge
schiedenis van de wij k in kaan is ge
bracht, gaat dit bock vcrder in op het 
meer recente, naoorlogse ve rl eden. 
Nieuw H(~gra\'e n kwam als eerste:: 

Uueclllse uitbreidingswijk to l stand 
cnJarcr aan de oosrzijdc van de \Vater
linieweg volgde de aan leg van lunet
ren. Tot .\lor volgt een porrrer va n de 
wijk in Lijn huid ige samenstelli ng. 
Voor dit boek deden de drie auteu rs, 

Mieke Heurneman, Benina van San
ten en Kaj van Vliet, grondig onder
zoek in de archieven en de literatuur. 
Ook werden inrervie\vs afgenomen 
met (olld)bewoners. Belangrijke aan
vullende inf(H1natie en niel te verge
teil veel noo it eerder gepubliceerd 
fo(Omareriaal werd geleverd door de 
Histo rische Kring 'JolsTecg-Hoogra
ven. Voor wie belangsTel li ng heeft in 
het verl eden vall de wijk, is dit boek 
beslist een aanrader. Beschreven \\'or-

den onder andere de buitenplaatsen 
en steenbakkeri jen langs de Vaamche 
Rijn, de open ing van de Jlllianahrug, 
de herdershond \,(!i nstoll vall pastoor 
Schräder en de hoveniers aan het 
Laantje van Soestbergen. 

'Zuid ' (To lstl:l:I!;' Hoogravl: lI , 1.1I n~ttl:n ), n~ 

Uued me wijken deel 5, ,\1icke Heume· 

man, BCluna van Santen en Kaj van Vliet, 

ui tg. SPOU en I Iet Utrechts Archief, 200 
pagina's, geillusueerd, 16 euro 

~. . . . . . . . . . . ., .................................................... . 
8ewoners 
voelen zich 
niet veilig 
Bijna 5 jaar geleden had R&\X1 tien 
beloften opgeschreven met daaron~ 

der: "Hier mag u ons aan houden". 
Dinsdag 25 oktober k"\\-'am wethou
der G. Abrahamse naa r wijk Zuid 
komen om te praten over resu!Laten. 
\,(!i jkwethouder Spekman was ver
binderd , omdat hi j n d vader was ge
worden van zijn derde ki nd. 

Op de agenda smnden vier beloften 
en aan de hand dJarvan had het wijk-

0Jreau een Jiapre~elllatie gemaakt. 
. iet werd, mede hierdoor, mccr een 
informatieve avond dan een debat
avond. De opkomst viel tegen en was 
geen afspiegeling van de wijk. Ahra
ham:,e hield een inleidend praatje en 
wilde ab eerste wettn of Habi lànre 
voor ovcrhsr zorgde. De heer Noë: 
"1)e behecrgroep heeft nauwel ijks 
klachten ontvangen en hoopt dat het 
demontahele p:md hlijft sra:1Jl totdat 
de spoorverdubheling, g,Iat plaatsvin
den" Abrahamse gaat onderLOcken of 
dit wettelijk mogelij k is. 

Beloofd was onder andere d<l r grore 
srad .~ pa rken en schoolgebouwen een 
opknapbeun zouden kri jgen . Voor 
Zuid betekende dat Sladsboerdcrij de 
Koppel is verbouwd en verschillende 
plantsoenen zijn opgeknapr. Me
vrouw de Nijs hield nog een pleidooi 
voor meer suh~idie voor de speeltui
nen en dierenweiJe Nieuw Rotsoord 
die met veel minder geld zeer goed 

Bewo n ers re ageerde n bij he t be zoe k van wethouder Abrahamse voo ra l o p het 

onde rwerp ve iligheid. Er is ontevre denhe id over het t e sn el wisselen van wijk. 

agent in Hoog rave n. Ook wa ren e r discussies ove r he t 'park' dat bij het nieuwe 

winke lcentrum aan de ' t Goylaa n ko mt. Het huidige plan : een groenstroo k om 

n aar t e kijken, niet om iet s in te doen. /Foto Pe te r Nauta 

..... ·Cfk verrichten. Voor het onderh oud 
van scholen is bijna nieTS gebeurd, 
voor her basisscholencomplex in Lu
nellen û jll wel uit breid ingsplannen. 

De tiende belofte - \ve nemen meer 
maatregelen om de veiligheid te vC'r
groTen' - zo rgde dan toch nog voor 
een klein debat. Nog STeeds zijn er ve
le bewoners die zich nier veilig voelen 
in Zuid. Toch geven de cijfers aan dat 
het aamal aangiften is gedaald. Enkele 
aanwezigen beaamden dat maar vol-

gens hen zou dat komen omdat de 
mensen geen aangifte meer doen. Vol
gens ervaringen duurt aangifre doen 
te lang, slachToffers 7ijn soms zel fs lan
ger bezig op hel fJolitich ureau dan de 
daders . Abrahamse kan Jaar kon over 
zijn: 'Oe politie valt niel onder het ge
zag van dl' gemeente maar onder mi
n isrer Rem kes.' 

Alle opmerkingen zij n genotuleerd 
en Je wethouder neemt deze mee naar 
de evaluatie over de tien beloften. 

ad,rrtl'lltir 

UN I EK A AN B Ol) 

Zuid 
U ku nT dit prachrige wijkboek bij de 

HistoriKhe Kring T()lsteeg-Hoograven 
heSTeilen mer 2,50 eu ro korting op de 

wiJtkelprij~ van 16,00 euro. 
Maak vóór 1 decemher her bedrag van 

1.), '50 euro over naar bankrekening
nummer 61.37.99.1 00 Ln.\'. Stichting 
HistOrische Kring Tolsleeg-Hoograven 

re Utrech t O."'.V. 'wijkhoek' en uw 
adres en (elefoonnummer. 

U omvangt da n spoed ig na de 
versch ijn ing van het boek bericht. 
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o agenda 

tlm 26 november 
Tentoonstel :ing bedrijven tussen 

1870-1970, Bibliotheek 
Smaragdplein 

12 november 
Intocht Sinterklaas. O ranjebrug 

9 en I 0 december 
Make a difference Da)'. 
'.vv/wmadd-utrecht.nl 

half december 
Kerst-in. Dierenweide N·euw 

Rotsoord 

17 deceml1er 
Ophaaldag Statiegeld

kers.luomen. DIerenweide Nieuw 
Rotsoord, 10.00 tot 15.00 uur 

7 januari 
De terugbezorgdag Stat iegeld
kerstbomen. 10.00 tot 15.00 uur. 

I e en 3e maandagavond 
van de maand 
Internationaal koken, De Tol, 
opgeven r.verkerk@planet.nl 

elke donderdag Inloopavond bij 

Historische Kring. de Barkei 

Milieupunt 
verhuurt 
bakfiets 
Bij Milieupunt Zuid kun je een bak
fiets huren. Dit is erg handig wan
neer je iets moet vervoeren en je 

geen auto hebt of wilt gebruiken. 

Je kum er wel 150 kilo mee vervoe
ren. Bovendien is de bakfiets gemak
kelijk te beslUren, is het leuk om te 
doen, heb je er geen rijbewijs voor no
dig, kun je ermee door smalle maat
jes, maakt hij geen geluid en is hij 
energiezuinig, want het kost je alleen 
maar lichaamskracht. 

De bakfiets wordt ook geregeld ver
huurd om op kinderverjaardagen ple
ziertochtjes te maken. 

Je kum een bakfiets huren voor 2 
euro per dagdeel (7 euro voor een 
weekend) en een borgsom van 50 eu
ro. Behalve de borg is ook een geldig 
legitimatiebewijs nodig. Wil je cr ze
ker van zijn dat de bakfiets beschik
baar is, dan kun je beter even reserve
ren (milieupunt.zuid@tiscali.nl of 
030-289 27 73)_ 

Gemeenteraadsleden 
bezoeken de wijk 
Na een fietstocht met enkele ver
kcersoverrrcdingen onder her Toe
ziend oog van een agent van hureau 
Tolsreeg, settelden de gemeenteraad
sleden zich in stoelen van he( wijk
bureau en bespraken ze de aan
dachtsplekken waar ze langs waren 
gefietst. 

Er zijn voor her voormalige Bdu- T

rein heromwikkelingsplannen. Hier 
wil hel zand- en grindoverslagbedrijf 
Van 1 lecs zich vcstigen. wijkraad 
heeft hier een negatief advies ovef.- e

geven en het college van Rurgemeeloter 
en \Vethouders heefl hier nog een 
besluit over genomen. De gemeem 
raad heeft de plannen nog nie~ ellcn. 

Op het Hamerplanrsoen is er al 
[Wee jaar sprake van overlasL Dit is 
niet een prohleem dat de gemeente
raad direct kan oplossen. De politie 
heeft hier goed zicht op. De gemeen
[eraad zal wel aandacht besteden aan 
continuiteit van het politieapparaat 
met name die van wijkagenten. 

De studentenhuisvesting bederft het 

uitzicht van de bewoners en neemr 
een dcel van de groenstrook in. De ge
meenreraad .~leden geven aan dar 7.e 
ook andere belangen dan .die van de 
bewoners moelen ahvegen. 

Ook blijkt uit enkeIc zaken dat de 
communicatie nier geheel goed ge
gaan is. Alice van Roo ij zal bij de 
SSH, die de regieml heefr, kijken of er 
vuldoende oog i.\ voor gemeentebrede 
communicatiè. 

De bouv.'Spcdtuin heeft extra geld 
nodig voor het w \'erken van achter
stallig onderho er \'erzoc:k is dan 
ook of de ge eenterJ.:l.d fondsen kan 

reë n voo beter onderhoud van 
bouwsp mÎnen. De gemeenteraad 
zal dit meenemcn in hct kader van her 
algemene speel ruinen beleid bij de be
groting. 

Het te ontwikkelen gezondheids
centrum aan de 't Goylaan staat vol
gens de raadsleden al op de rol. In dit 
cemrum zullen een apotheek, een fy
siorherapeut en een huisarts komen. 
Ook zal worden gekeken of een tand
arts kan worden aangetrokken. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Féést met een boekje vol buiten 
Hoor eens hoe een kikkerkoor 
klinkt, proef eens een bloem of zelf
gemaakte boter van verse melk, kijk 
eens naar je eigen sterrenbeeld aan 
de nachthemel, voel eens hoe het is 
om slootje te springen, ruik eens hoe 
",Ifgebakken brood ruikt of een bos 
na een regenbui. 

'Een Boekje vol buiten' is een feestgids 
met dingen die kinderen kunnen 
doen in het groen als ze iers te vieren 
hebben en een speelse uitnodiging om 
hun zintuigen te gebruiken. Her is 
een nieuwe uitgave van de Utrechtse 
Milieupunten om een andere draai re 

geven aan een verjaardagsfeestje of 
kinderpartijtje. Een heleboel activitei
ren en evenementen worden toege
licht: vleermuisexcursie, hutten bou
wen, speurtocht op een fort, een 
fietsrocht of mee met de fluisrerbooL 

"Een Boekje vol buiten" is voor 3 
euro re koop bij Milieupunr Zuid op 
Nieuw Rotsoord, Primera en Rcad
shop op Smaragdplein, Bruna in Lu
netten, Bibliotheek Hoograven/lu
neuen/Kanaleneiland/Lombok en 
Oog in AL U-pashouders betalen bij 
Milieupunr Zuid rot 31 december te
gen inlevering van een coupon I euro. 
Info op www.milieupuntenutrecht.nl. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
'Werk' als gastvrouw of gastheer 
Heb je een middagje in de week vrij 
en houd je van contact met andere 
mensen~ Dierenweide Nieuw Rots
oord heeft weer plaats voor een ga$(
vrouw/heer voor I of meerdere mid
dagen in de week. Heb je tijd en vind 
je het leuk om het gezicht van Nieuw 
Rorsoord te zijn? Kom dan werken als 
gastvrouw of - heer die gasten Ont-

vangr, koffie, thee, frisdrank en de 
producten uLt het winkeltje verkoopt. 
De werktijden zijn 's middags van 1 
uur tot 5 uur. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met 
Angelique Jacobs 2541662 of 06-
52155425_ Of kom een kijkje nemen 
aan Briljandaan 101. 

redactieaanzet@yahoo_com 

iC.;>~ uittips 

Informatie: V'N Utrecht, 

0900-1288732, "·,.'\iVw.1 2utrechtnl 
ot 'W\w/ut.rechtsrodcom 

18 tlm 21 november 
Smart\appenfestival: In meer dan 

40 café's en restaurants, samen 
Zingen, lacher en af en toe een 
traantje v'iegpinken 

24 december 
Op de vooravond van Kerstmis 

worden de klokken van de 

Domtoren gelu id en het can 'lon 

bespeeld 

tlm 31 december 
Centraal Museum. 'Rletvelds 

Universum': collectiestukken van 

de Utrechtse mf'ubelontwerper 

Gernt Rietveld en Lijn 

geestvelwanten 

Een kerstboom 
die teruggaat 
naar het bos 
Afge7..aagd wordt hij nooit: de huur
kerstboom - niet letterlijk en niet fi
guurlijk, dat blijkt wel uit de steeds 
weerkerende "'faag ernaar. Voor al
weer het achtste achtereenvolgende 
jaar verkopen de Utrechtse milieu
punren kerstbomen-met-statiegeld. 

De huurkersrboom wordt op bestel
ling met kluit uit de grond gehaald en 
direct doorverkocht. De koper betaalt 
statiegeld en krijgt dat bij inb'erir ~ 
van de boom terug. 

De boom wordt in kleine aantallen 
gek-weekt op vele locaries in Neder
land, dat scheelt dus transportkosten 
en reistijd. Na de kerst gaat de boom 
terug her bos in en kan na een rustpe
riode van 2 a 3 jaar opnieuw worden 
verhuurd. Bomen die het niet redden 
worden versnipperd, niet \'erbrand. 

De huurkemboom kost 20 euro (15 
euro + 5 euro statiegeld, U-pas 5 euro 
+ 5 euro statiegeld, prijzen onder 
voorbehoud). De'verkoopdag is op 
7..aterdag 17 december van 10.00 tor 
15.00 uur op Nieuw Rotsoord. De 
terugbezorgdag is zaterdag 7 januari 
2006 russen 10.00 tot 15.00 uur. 

WIlt u ook een huurkemhoom? Bel dan 
voor 12 december a.5. naar Milieupum 
Zuid: 2892773. Emailen kan ook: milieu
punt.zuid@ci~j.nl. Vermeld duidelijk 
naam, adres en telefoonnummer. 
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Interview met Patricia de Nijs 

Betrokken bewoner wil nog meer bereiken 
Haar naam duikt op vele plekken 
op: Patricia de Nijs. Actief in Hoog
raven in allerlei verbanden om de 

wijk leefbaarder te maken. Zo was ze 
betrokken bij de totslandkoming 
van de wijkraad, secretaris \'3n 

BOTH, initiatiefneemster \'an en 
werkzaam op het Hoograycn Aan 

Zet-Centrum en is 7-C acricfin diver

se clubs wals Internationaal koken 

en uiteraard deze wijkkrant. 

Ouidelijk i{'mand die nicr stil kan zit
ten. Wat dreef Parricia tot grote Îmt:r 

om de Visie Rotsoord veranderd te 

krijgen en wal Lijn haar verdere ambi
lies? 

eschikbaar voor de gemeenteraad 
Patricia vendr: " Ik ben pas rece nt 

edll mel politiek bezig. DOOf mijn ve
Ie activiteiten in de wijk kwam ik in 
(oman met vertegenwoordigers van 
alle polirieke partijen en had nog geen 
duidelijke voorkeur. Die voorkeur is Piltriciil de Nijs: Geef mensen eigen verantwoordelijkheden met een 5teuntje in de rug./Foto Peter Niluta 

er inmiddels wel: 0'66. In alle con-
racten met die partij heb ik gemerkt 
dat democratie door hen oÎC[ alleen 
met de mond bedreven wordt. Ik heb 
inmiddels zoveel ervaringen opge
daan, dat ik me beschikbaar stel voor 
de gemeenteraadverkiezingen In 

ma" t 2006. Want ik zet graag mijn 
kennis en mijn gramste kracht, men
sen in beweging brengen door hen er
gens voor te enthousiasmeren, in voor 
de héle stad." 

De hele gang van zaken rond de Vi
. ~e Rotsoord opende Patricia de ogen. 
~ \. zat telkens in de positie van de 're

actieve boze burger'. Nu streef ik naar 
een proactieve rol en die zou ik als ge
meenteraadslid kunnen oppakken. Ik 
vind dat belanghebbenden eerder in 
een proces betrokken moeten zijn. 

Oat hoeft echt niet met ieder ind ivi
du, maar zoals in het geval van Rots
oord of het VeemarktgebÎed worden 
vooraf niet eens partijen als een 
school, een bedrijf, een dierenweide of 

opgesteld door de gemeente Utrecht 
overigens. Zoals iedereen zich herin
nen omstond de vraag een paar jaar 
geleden wac te doen met de lcinder
boerd ï toen de beheerder!i weg gin

een sportclub gevraagd om een me
ning. Mensen worden soms behan
deld alsof ze niets zelf kunnen. De ba
sisgedachte van 0 '66 spreekt me aan. 
Enerzijds liberaal: geef mensen ei"·'" -_.-0 
veranrwoordelijkheden met een 
steuntje in de rug maar anderzijds ook 
sociaal: help hen die iets echt niet zelF 
kunnen op een bepaald gebied. Han
teet daarbij regels maar laat rUImte 
,'oor Aexibcle toepassing." 

Visie Rotsoord 
Even terug naar de Visie ROlSoord, 

ia is daar raen 
, ter geld 

complete rode vlakken, duidend op 
bebouwing." De voorziner van Stich
ting Nieuw Rorsoord, Hans Rose
boom, en Parricia zijn alle politieke 
partijen langsgegaan en hebben afge
..... aardigden uitgenodigd op dierenwei
de Nieuw Rorsoord. Verder zijn hand~ 

tekeningen verzameld, met dank aan 
de winkeliers en vtijwilligers die hier
aan meewerkten. Parricia: "Tijdens de 
gemeenteraadsvergadering van 6 ok
tobe r zijn bijna 3000 handtekeningen 
aan de burgemeester aangeboden en is 
er een speciaal filmpje aan haar en ge
meenteraadsleden vertoond. Die 
avond heeFt wethouder Van Kleef nog 
toegezegd dat groen ook groen blijft 
en daarmee is de huidige Visie Rots
oord onderuit gehaald". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
St. Maarten op het Smaragdplein 
Sint-Maarten wordt gevierd op 11 no
vember, midden in de herfst. De bo
men zijn kaal en het is vroeg donker. 
Het feest is een echt 'lichtfee!ir' ..... oor 
kinderen. 
De traditie is dat kinderen zelf een lan
taarntje (lampion) maken \'an papier, 
kanon of pompoen met een kaarsje er
in. Tegenwoordig zijn deze ook te 
koop, veilig met een lichtje op banerij. 
Hiermee gaan ze 's avonds als het don
ker is in optoeht langs de huizen. Aan 
de deur zingen ze een aanralliedjes. In 
ruil hiervoor krijgen ze een klei ne at-

tentie, net wals Sint Maarten d ie de 
helft ..... an zijn mantel aan de arme man 
gaf. Tegenwoordig bestaat de traktatie 
uit wat snoep of wat fruit. De winke~ 
liers van het Smaragdplein willen de 
kinderen uit de wijk uitnodigen om 
tijdens de koopavond tussen 18.00 en 
20.00 uur langs hun deuren te lopen. 
Hier zullen zij na hun liedje gezongen 
te hebben, een attentie krijgen. Aan de 
posters op de deuren is herkenbaar 
welke winkels mee doen. 
Info P~tta Agteroerg, Kadoshop u 
Smacagdmagic, Smaragdplein 116 

Stem op Nieuw Rotsoord! 

Vereniging NOV reikt op 10 december 2005 in samenwerking met de 

Rabohank en het min isterie VWS een belangrijke prijs uit. Het Natio

nale Compliment is dé aanmoedigingsprijs voor inspirerende en op

vallende vrijwi lligersprojecten. Organisaties kunnen prijzen winnen 

van 12500,7500 of 5000 euro. Er zijn t\\'inrig projecten genomi

neerd, waaronder DlERENWEIDE NIEUW ROTSOORD. Vanaf 

14 november kan het Nederlandse publiek op haar favoriete project 

stemmen \'ia de website: www.nov.n1. Laat je stem horen voor ons 

unieke wijkproject, wdat 7-e de publieksprijs winnen. 
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Ter overname aangeboden 
Hobby: schrijven 

Dil blad, wijkkranc AallLel, kan 
iedere twee maanden verschijnen 
Jankzij de hijdragen v:m nijwilli
get.\ en direct roegezonden sluk

keil van organisaties in OIlLe wijk . 
Oe rcdaccic zoekt altijd mensen 
die graag ecn bijdrage willen leve
ren, want meer pennen geven 
meer "k leur" aan de krant. Nu 

twee redactieleden hun werk voor 
Aanzet moeten staken, zoekt de 
redactie nieuwe leden. Her is 
daarbij nawurlijk handig als je 
makkelijk c:en pen hanreerr, maar 
hel is nog \rèd belangrijker dal je 
hel leuk vind t om tC doen. De 
toekomstige redactieleden zien 
ook de voordelen van het meewer
ken aan een inForm:nieve kr.lor: 

• in de wijk doe je leuke contac
ten op 
• ervaring opdoen voor (we
komstig) werk! studiel hobby 
• meer kennis v:m en berrokken
heid hij de wijk waarin je wooTll 

Frv:lfing is niet noodnkdijk. In 
de drie weken voor het drukken 
van de kram zijn er 2 vergaderin
gen. Er 7.ijn nieT ved vergaderin
gen omdat doen leuker is dan te 
lang praten. Beu je elilhousiasl. 
meld je vrijbJi;vend aan bi; redac
ücaanz.ctlÉ)yahoo.com of schrifTe
lijk bij Redactie Aanze( p/a :\'ieuw 
Rorsoord, Rriljanrla:ln 101.3523 
cn Urrecht. 

@;ii;> C 0 o f 0 n 

ACI17ei is een n'l8udeli JK 

o.ah:mkc .kc w; kkra1t cn 

verscb iJnt Zl'; -na" per p ar 

Redactieadres 

NiE'!uW Rotsoocc, Bri1lart aan 0 J 

3523 CU. l.) trec '1t 

[ rra il: rcdildleaa1zct@;'>Ydhoo,ccrT' 

Redactie 

Li ~et1E'! 'Jan Boxel ~opma;lk), 

O,lan v,,-n cel ' R&gh. 

Ariane den Uaa.s 

[va HoutS'lH. 

Peter NJut,l (fotogrilfe), 

Pil tri ri .! riE'! Nijs 

Oplage 

7000 exemp aren 

Volgende deadline 

I 
20 decernber 2005 

d ,t geldt 'Ioor L.O'NE'! odl{'rtl'mll'~ OIS 

Lek" '" bee'u,"ot, ,,oo< 

Buurtbewoners maken I 

(online) TijdVoorElkaar 
Sinds de stan van TijdVoorElkaar 
op 20 seprember is her aanbod van 
en de vraag naar vrijwill igerswerk op 
de online marktplaats flink toegeno
men. ln twee maanden tijd :Lijn er a.I 
aardig wac buurtbewoners uit Hoog
raven, Luncnen, Tolsreeg en Bok
ken buurt die een oproep op de web
site hebben geplaatst. Ook hebben 
de eerste succesvolle koppelingen 
tussen buurtbewoners aI plaatsge
vonden. 

Wat Joe je als je in Hoogravt:O in een 
flat woont mel :.tl/een een balkon en je 
hebt groene vingers? Dan hdp je een 
buungenom bij het onderhouden van 
de ruin. Zo is An,im (18) sinds korr 
aan het luinieren hij twee- bewoon
sters van de aanleunwoningen van 
verzorgingstehuis "lolsteeg. Anita: 
"Mijn woning in Hoograven be\,alt 
me prima, het enige W:lT ik mis i~ een 
tuin. Tk vind her heerlijk om buiTen re 
Lijn. Op een balk(lTl kun je wel iw 
aan planten kwijt, maar hel heeft nu 

I ~ verhalen van toen 

door Peter Taalman 
Op een heldere vrijdagavond in de
cember 1968, her vroor daT her kraak
Ie, werden een a:lnr:l l mannen V:lll het 
Rode Kruis aangesproken; Jal bij de 
oude Stichtse Olie Lijnkoeken Fabriek 
rook uit een van de ramen naar buiten 
kW:lm. [)ir pand, cbr ge\'esrigd was 
aan de VaanserijnsrraJt, W:lS nog tor 
1964 volop in hedrijfgewee,\t en prn
duceerde uitsluilend (vee)koeken, ge
maakt van graanproducten, voor de 
veehouderij, Door toedoen van een 
van de vrijwilligers had heT w:lgenpark 
van het Rode Kruis Utrechl er rot 

1974 in de voormalige expediliepoon 
hier haar onderkomen. Onderzoek 
wees twee weken bter uit d:lr rook
schade, a:mgerichr door gra:lnbrori, 
de oorzaak W:lS van Je totale onder
gang van de blniek. 

Een daklekkage had namelijk een 
chemische reactie teweeggebrache in 
een mer vochr en graan gevulde hou
ten gra3nsilo. Het was de brandweer 
dié Jirect opdrJdll gaf de graamilo' .... 
te controleren. Tevens werd opdracht 
gegeven deze silo leeg· te halen. Die 
viel echrer niet mee omdat er gezocht 
moesr worden in een donker spook
huis . Echter het Rode Krui ... bood lIiT-

eenmaal z'n beperkingen. Ik ben dus 
gaan zoeken naar een alternarief. En 
zo ben ik via www.rijdvoorelkaar
zuid,nl terechlgekomen bij de oproep 
van VerLOrging~tehuis Tolsteeg, 

De hulp die bewoners elkaar bieden 
binnen TijdVoorElbar is op vrijwi lli
ge basis en dus gratis. TijdVoorElkaar 
heefr als beloningsvorm voor buren
hulp roosjes in het leven geroepen . 
Eén Roosje staat gelijk aan 1 uur tijds
beSTeding. Een verdiend roosje kan 
een bewoner weer geVen a:ln een an
der die hem helpt. Zo levert Je ene 
dienst voor de huurt weer eell andere 
op. Daarnaast kunnen de verdiende 
roosjes irl'"'dc buurt besreed worden als 
Irortingsbon voor bepaalde diensten 
oe producten. Binnenkort biedt wijk
wclzijnsorganis:uie Porte!. enkele val! 
haar producten in U(reclH Zuid met 
korting aan in ruil voor roosjes. 

Meer informalid Kjjk up w .... 'W.tijdvoorel

kaanuid .nl or mailllaar estherCJlt ijJvoord

kaar'LUid,nl of pa5Cal@rijdvoorcikaarzuid.nl 

H ooghiemstra 

Stichtse Olie 

Lijnkoeken Fabriek 

komst dit probleem eenvoudig op te 
lossen door een verlichtingsauco uit de 
poort re h:lle~ en dt' nak re verlich
teil, Ondanks al deze inspanningen 
kon de brandweer niet vO(Jrkomen dal 

er op zondagavond coch een felle uit
slaande brand uitbrak die her hele 
pand aan de Va:lrrsrrijnsrra:lr in vuur 
en vlam zette. Zij rukte dan ook met 
veel manschappen en groot malerieel 
uit om deze grole brand le bestrijden. 
Door het gebruik van het vele bluswa
Ter \\las er ijsvorming aan de gevels 
oll(st:lan dil was op 7ich een fan
tastisch gezicht. Door deze ijsvorming 
waren de gevels dusdanig vcrzwaard 
dat door instoningsgevaar gevreesd 
moest worden voor her naastgelegen 
woonhuis. [)a:lrom is er besloten de 
gevels om te halen . AI wat er overbleef 

redactieaanzet@yahoo_com 

Historische 
overzicht bedrijven 
Vaartscherijn 

Een prachtige reeb foto's la:lr 100 jaar 
bedrijvigheid zien langs oe Vaansche
en Kromme- Rijn,de zuidelijke roe
ga ngspoon v:ln de sr:ld. Bedrijvigheid 
31hankelijk van her rrampon over wa
ter. of geridH op hel waTer (scheep\
werf), or athankelijk van hel water z.dr 
(wasserijen). Aanvullend de s(eenhou
werijen en de la:ltsTe twee molens 
(Kranenburg en De Cans). Bedrijven 
die werknemers van ver hui ten tJr
recht aantrokken en de ~lad LOL groei 
en bloei hebben gebmchr. Met klan
ren in :IJle windsrreken: haggerschepen 
naar Polen, legelTahleaus nJ:lr Enge
land, draadnagel .... naar de Verenigde 
Stalen. Zelfs een tricorfdbriek I",valll 
en verdween. Juweeltjes, zoals UMS 
Pas roe, O\'t'rlecfdcn door innoveren. 
lot en mei 26 1I0v;;:m1,er in R ibliolh~ek 

Smaragdplcin. Met op 12 nov. om 1 L~O 

uur prescntatie o\'cr dc indumialisatie van 

Utrecht-Zui{1 door A. Het'ring, werkza.am 

bij her FrfgoedlH1is. Fn op 26 no\'. om 

11.30 Ullr pr~sent~lit:: ovn ue opkon1\l, 

gro t'i t:: n hloei \';\n 1'~,LOe door T ~. Lanttn, 

wcrhaam bij Pastoc. 

Einde van Hooghiemstra 

wa.\ een rokende en stinkende puin
hoop verbrand graan gemengd mel 
sneeuw dat zijn be~tt'mming zocht 
richring het riool. De jaren da:lrna was 
het riool /log vrij ~·3.1k \'erSWpL Vier 

dagen na de brand heefl de brandweer 
het commando overgedragen aan de 
Rescherming Bevolking (BH). Zij 
kwamt'n mer pompwagcllS en bedie
ningspersoned de l.lak van de brand
weer overnemen, Op het lerrein is la
ter her Vaarrserijnhuis geboU\vd, (dak-
1000en opv:lng), Dir werd vooral door 
een aanral bewoners in zijn gehed nier 
geaccepteerd. Zoal.s we nu welen, is 
het toch een aanwinst voor de wijk. 
De res t van bet terrein is een pbnt
soen. 
Ptter Taalman is lid \'an Historische Kring 

'I 'oh let::g- Hoogra \'tn, 


