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Feestelijke opening Voorschool 
liet was een prachtig plaatje. Tien
tall en kinderen stonden met een 
kleurige ballon in de hand. met de 
.'tchoenen in de sneeuwen de blije 
ge'J.:iclnen in de z.onneschijn op de 
speelplaats. Bij de St. Jan de Doper
schooi werd de \'ijfdc Voorschool in 
de wijk, \'31l Pnrtes. ft!estdijk gt!o
pend. 

Ralf Ticnhoovcrf, schoolleider: "Oe 
school is blij mer deze nieuwe ontwik
keling, die er aan bijdraagt dat kinde
ren die in een meertalig gezin opgroei-

,.t:{I alle bn~en krijgen op een zo wrge
r \5 mogelijke schooHoopbaan," 

\X/C(houdcr Jansscn maakte de win
naar van de prijsvraag bekend. Paul van 
groep 1 A had de m()(Ji.~te fla:lln verl.Oll

nen. Samen trokken zt het kleed van 
hel TldJmbord en werd de naam ont
huld: PUK Uit alle kelen klonk de af
lelling en bij 1 gingen alle ballonnen de 
lucht in. [Je zilverkleurige [Duwrjes 
glinsterden vrolijk door de LOri. 

Wijkwdzijnsorganisatie Pones heeft 
ouderberrokkenheid verplicht gcsrdd 
en vraagt een ouderbijdrage. Voor een 

Bal lonnen oplaten vanaf de speelplaats van de St. Jan de Do pe rschool. /Foto Portes 

Marokkaanse moeder die aangespro
ken wordt, is dat geen probleem. 7.ij 

heeft haar dochrt:nje al opgegeven, 
want thuis worden er tWtt talen ge-

sproken. Zodra ze 2,5 jaar oud is mag 
ze er naar lOC. 

• • • • • • • • • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ouderwets druk op kinderkledingbeurs 
Donderdag I G en vrijdag 1 i maart 
was de 28ste kinderkledingbeurs in 
Buurthuis Ravelijn. Donderdag-r nd stonden om 20.00 uu r al 
tientallen mensen bui ten in de kou 
re wachten om naar binnen te gaan. 
Om 20.30 uur ging de deur open en 
iedereen liep in versnelde pas naa r 
zijn/haar hoek om kled ing uit te 
zoeken. 

Bij binnenkomst kreeg iedereen een 
handige Ikca-opbcrgras uitgereikr om 
de kleding in Te vef7~lmell·n, die d:laT
na in één keer afgerekend kon wor
den. Veel mensen gingen met tas~ell 

vol nadf huis. En Jan maar hopen dal 
de kinderen de kleding net zo mooi en 
leuk vinden als de ouders. 

De organisatie van de kinderkle
dingbeurs la:Jt 2S0 deelnemer.\ tDe om 
kleding aan tt levert!l. Dit aamal is 
doorgaans spoedig bereikt en zo kan 
hel voorkomen dal cr deelnemers met 
hun kleding weer huiswaarts kunnen 
keren. Aange7ien de beurs echt zijn 

mI' bedt bereikt, l~ de limiet lIlge
sleId. De gehele organi\:lIie VJn de 
beurs draait dan ook op de medewer
king van iO vrijwilligers. Nieuw dit 
jaar is de rienerkleding. 

De bewekers van de beurs komen 
overa l vandaan. Nicolien Vink, mede-

organiSJLOf van Je beurs, Legl hiero
ver: 'De mensen komen uit Utrecht, 
maar ook daarbuiten: Ilourcn, Maars
sen en zelfs uit Ililversum. Een vrien
din van mij komt elke beurs met drie 
vriendinnen uit Hi lversum, Zij ma
ken er elke keer een geL.ellig uitje van.' 

• In Ravelijn 
De organisatie heeft aan de te ver

kopen kleding wcl voor\vaarden ge
steld: maximaal 40 stuks per klanr; 
kleding moet voldoen aan her seiwen 
van die belm; en kleding moel 
schoon, bij de lijd, heel en niet ver
wa.~sell zijn. Door hel opstellen van 
de-le voorwaarden zier de aangeboden 
kJeding cr goed uit. 

De deelnemers aan de heurs kunnen 
na afloop hun kleding, die niet ver
kocht is, weer terug krijgen of schen
ken aan een goed doel. HC[ meren
deel van de deelnemers kiest voor dit 
laatSTe, Tjicske de Jong, mede-organi
sator van de beurs: 'Na de beurs staan 
hier vrachtwagens van de STichting 
'Vrienden voor Roemenië'. DeLe 
vrachtwagens rijden soms wel met 60 
zakken kleding weg, die elders weer 
een goede bestemming krijgen. 

De volgende kledingbeurs stan 20 
september. Op de7e najaarsbeur.\ is 
winrerkleding re koop. Buurthuis Ra
\'elijn organiseert ook de speelgoed
beurs, dit jaar op 1,2 en 3 november. 
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O agenda 

2 a pril 
[3uurtwdrlCJc! rlg. 11.00 U,lr, 

Br' ljJnt il2. r I 0 I 
2 en 9 april 
W andeling langs tegeltableals. 
13.45 uur, COf1Scrviitorium 

8 april 
Laaidag. 2.00 uur, Neuw 
Rotsool"d 
23 april 
Rondvaan Vaartsche Rijn, 13.00 
uur vanaf de Oudegracht 
29 april 
Kon inginnedag 

kindelTomme markt, van 13.00 

tot 16.00 op Nieuw Rotsoord 
27 en 28 'hei 
Ontdek ! 00 I soorten, rondom 
Koppel~tcdc in Lunetten 
elke donderdagavond 
In :oopavond HistorISche Knng. 

de BarkeI. Jan van Arkeistraat. 
iO.OO uur 

le+3e ma.avond v.d. maand 
Intematlonaal Koken, de Tol. 

18.15 uur, opgeven 

r,verkerk@planetnl 

Ontdek 100 I 
soorten planten 
en dieren 
In het kader van het landel ijk pro
ject "Op de bres \'oor biodiversi teit" 

wordt er op 27 en 28 lIlei 2006 een 
" IOOlsoortendag" gehouden. Het 
is cen 24-uurs evenement dat in het 
teken staat van de son rrcnrijkdom. 

In Je gemeente Utredlt worden na
tuurorganisaries en omwonenden be
nokken bij het tellen van planten- en 
diersoorren rondom de KoppclHede 
in de wijk Lunenen. 

'ile ~tarren rond het nadltelijk uur. 
Eem gezellig wat drinken en d:1aflla 
vleermuizen enlof naclHvl inders tel
len. legen de ochtend kan cr een 
groep vogelaars beginnen om vervol
gens in de ochtend te starren mer 
planten en insecten. 

\ fv1iddag.\ o.a. waterdieren ouuer
weken. Zondag 28 mei om 12.00 uur 
maken wc alle tellingen op een ~ te
lijke wijze bekend. Natuurlijk hoeft 
niet iedereen aan :Illes mee re docn. 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. 

Wil je mee denken of mee helpen 
om deze dagen een leuke en leerzame 
invulling te geven meld je dan aan bij 
Mary van der Plank, tel. 2868448 of 
m. van.der.plank@utrt:chr.nl. 

kamer vragen 
Utrecht, een bijzondere stad 

Vele ogen waren de afgelopen maan
den gericht op Ronerdam. De stad 
van Pim Forruyn was het brandpunt 
van de gemeenteraadsverk iez ingen. 
RotLerdam werd door sommigen ge
zien als de voorbode \'an :.l"ederland. 
Maar is dat zo? Eigenlijk is Unecht 
interessanter. Toen andere steden nog 
niet eens wisten wat 'Leetbare' poli
riek was, werd I.eetbaar Utrecht al op
gerich t. Waar een groot gedeelte van 
Nederland tegen de Europese Grond
wet stemde, stemde een meerderheid 
van de Utrechters vóór. Persoonlijk 
ben ik ook erg blij dat mijn partij her 
in Ut recht opvallend goed heeft ge
daan bij de gemeenteraadsverkiezing. 
Utrecht loopt vaak een beetje uit de 
pas en dat is prima. 

Elke stad, met de verschillende wij
ken, moet een eigen karakter hebben. 
;'!iet all een (lua w lwu r of huizen
bouw, maar ook in de po li tiek. Die 
verscheidenheid is belangrijk, zodat 
we elkaar niel allemaal blind gaan na
praten. Daardoor blijft cr creativiteit 

bij het oplossen van problemen. Dé 
oplossing van het armoedeprobleem 
en ook dé oplossing voor het inregra
rieprobleem besraa n nier. Elke stad en 
wijk doet dal op z'n eigen manier. 
Laat Utrecht dus maar lekker eigen
zltllllgzl)n. 

TIoris van der Ham, 
als '1 \veede Kamcrlid hceft hij 

Hoograven geadopreerd 
Heb je vragen aan hem mail naar 

redactieaanzec@yahoo.com 

Uitslag verkiez.ingen Zuid in Ut.recht 
~ I 1 I J J 

0 ~ l! :l 
leefbUtr , 5 7 , 
GroenL " 11 21 15 18 

"'dA " 49 JO JO 31 
VVD 10 5 12 8 
CDA 10 11 , 8 
SP 14 11 18 11 15 
D66 2 7 5 
CU 
% 58 46 59 54 " aanr2.1 759 1 3741 9389 222643 2072 1 
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Maanda3J 3 maart is Sanne,de Ho llandse melkgeit van dierenweide N ieuw Rots

oord, bévaJlen van 3 lammetjes. Moeder en kinderen (het zijn twee geitjes en een 

bokje) maken het goed. Wil je de lammetjes in het echt bewonderen ? Dat kan, de 

dierenweide is iedere dag geope nd van 13.00 tot 17.00 uur./Foto Peter Nauta 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Zaaidag - 7..arerdag 8 apri l is her de 
landelijke:. actiedag 'Rloeiende kernen'. 
In zeker 50 gemeetlten in het hele 
land gaan prominente :-\ederbnders, 
vrijwilligers en kinderen zaad Uil
mooien op een bijzondere plek. Deze 
plek za l dan drie maanden later veran-

derd 7.i jn in een kleurrij ke bloemen
ruin . Ook op Nieuw Rorsoord gaan 
we zaaien. \'i?elke prominente Utrech
ter komt helpen verklappen we nog 
niet. Wil je ook meehelpen~ Kom dan 
8 april om 12.00 uur naar Nieuw 
Rorsoord. 

redactieaanzet@yahoo,com 

f0~", uittips 

Informotle: VVV Utrecht 
0900- 1288732, ·""ww. I 2urrecht.nl 
o( \wI'N.l!rrecn[stodcorn 

6 tlm JO april 
Counter Sale, eXpOSit ie van 

zestien Jonge Utrechtse 
kunS1enililrs en alle kunst is te 

koop,Toren van Babel. 3c e tage. 
Oudenoord 275. Openlngst Jden' 
do. en V~ van 17:00 tot 21 :00 
uur, la. en zo. van 14:00 tot 19:00 
uur: w.wJ.detorenvanbabel.nl 

Wandeling langs 
tegeltableaus 

Urrecht is rij k aan vele oude tegelta
bleaus waarvan enkele aangewezen 
worden tijdens de wandeling in het 
Museumkwanier en omgeving Mal~ 
baan. Frans Landzaat, specialist, 
regel- en pannenbakkerijen, organ i
seert de wandel ing op 2 ap ril. Rij ge
noeg aanmeld ingen ook op 9 april. 
Verlamelpunt is voor het Cotlsen'ato
rium om 13.45 uur. lil Ulreclll zijn al 
vanaf 1616 tegelcableaus gemaakt, na 
1855 ook in 'lûlscccgl l100gravcn in 
de bakkerijen langs de Vaamche Rijn. 
Opgave: F. Landzaat, td. ó011207. 2,- p.p. 

Buurtwandeling 
r n Hoograven is nog veel groen te 
vinden om een tijne wandeling te m:l
ken. Wandel op wnJag 2 april mee 
met Olga en kom meer rc weren over 
de geschiedenis en dc leuke plekjes 
van I loograven. \'i.le vertrekken om 
13.00 uur vanaf ~ierenweide Nieuw 
ROl\oord, Bril jantlaan 10 I. De WJ.Il-

deling duurt 1,5 tot 2 uur. F"""'\, 
Info: r.,.filieupunt Zuid, Cindy VlOS 28')277 j 

Koninginnedag 
Op 29 april is er weer een kinderrom
mei markt op Nieuw RotsoorJ. Van 
13.00 tOl 16.00 uur kunnen kinderen 
spullen verkopen. Deelname is gratis. 

Rondvaart 
De Hisrori.\che Kring Tolsteeg-Hoog
raven organiseen op wIldag 23 april 
een rondnarr. Kaj van Vliet, histori
cus, en hans Landzaat, specialist 
sreen- p~n- en tegelbakkerijen. zijn 
uw gidsen. De boot vertrekr stipt om 
13.00 uur vanaf de Oudegracht en is 
ongeveer twee uur later terug. U kunt 
zich opgeven bij Peter Sprangers, tel. 
2%0814 of via info@hkth.nl (min. 
leeftijd 12 jaar). Ticket 4 euro. 
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Spinning voor vijf maanden dierenvoer 
Op zondag 19 februari orga.niseerde 
Fitnessd ub Body Business (voorheen 

Fitness studio John Drost) aan de 
Hoogravenseweg 28, een Spilllling 
Marathon, speciaal voor de dieren 
van Nieuw Rorsoord. 

"Body Bu~jllt:.~.~ Utrecht wi l graag 
binding met de wijk en zag de spin
ning-marathon als een goede gelegen
heid om daar wat aan te doen," zegt 
initiatiefneemster Tanja \'3n der 
Averr. "De opbrengst is gedoneerd 
adn Jierenweide Nieuw ROlsoorJ dje 
bijna geheel draait op vrijwill igers en 
dus wel wat cxua ondersteuning kan 
gebruiken. LJc dieren vragen de nodi
ge verzorgi~g en hebben van7.df~pre
kenJ ook voer nodig JJt gekochr 
moel worden", vertelt Tanja verder. 

Her inschrijfgeld dar de deelnemers 
hetaaiden ( lO euro) is door Hod)' 
Bmillt'SS nog eens verdubbeld. 

Spinning is dé ideale training als je 
van hard werken en flink zweten 
houdt. Muziek is een belangrijk 
onderdeel: de beats motiveren enorm 
en stellen ie in staar al je energie te ge
ven en je grenzen Ie verleggen . Tij 
dens deze marathon is er drie uur 
lang non-scop gefieCSl door een groep 
rnrhousiaste leden met Tanja en Ma
rina, de instructeurs. 

Regelmarig werden de bidons bijge
vuld en werden t'r repen of fruiT rond
gebracht. Ook de beheerder van de 
dierenwcide, Angclique Jacobs, trapte 
een uurtje mee. Ze is blij met de op
brengst maar verzucht ook: "1 Jet is 
I.waarder dan het er uit ziet, verschil-

lende tempo's en versnelli ngen maakt 
het pittig. Mijn petje af voor de ande
re 23 deelnemers". Eric uit Ijsselstein 
had al vier l1laa raJen nier mee r ge
spind: "Ik voel mijn voeten nu wel, 
TOch had ik het niet willen missen." 
Gerard van Arem: "Ik heb het erg 
leuk gevonden om mee te doen, voor
alomdar ik Rotsoord goed ken, ik 
heb daar een deel van de b(,straring 
gelegd". Bij de uicreiking van ~ che
que van maar liefsc 410 euro spraK de 
voorziner van ;,Jieuw Rotsoo , Hans 
Roseboom: "Er zijn d~ twee leu
ke plekken ill Ho\!&!aven, deze hier 
ell de dieren weide. \~i; rg blij 
met het geld en kunnen voe kopen 
voor vijf maanden". Waarop een deel
nemer enthousiast riep: "Dus vcr 
vij f maanden weer". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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H et laatste deel,de funderingen van een van de flats, worden gesloopt. /Foto Peter Nauta 

Winkelcentrum op 't Goylaan 
duur Peter Taalman 

Hel doek is gevallen voor de noord
kant van het winkdceillrum van 't 
Gaylaan, Niemand zal zeggen: dal is 
nou zonde, 

Er 7ijn betere tijden geweeH, maar 
dJ.ar kwam eind jaren tadllig al een 
eind aan. Het (.entrulJ) is in 1957 ge
bouwd met een school annex kerk in 
de middenberm en in het midden van 
het plein een bibliotheek. Het winkel
;l;lnbod was gevarieerd: de Tweede vis
handd V;ln HoogTaven, een herenmo
dezaak. scltoenreparatie, een juwelier, 

gordijnen, handwerkgerei en een 
lijsrenmakerij dir als eersre aan het 
einde van de jaren '70 de deuren 
-"IOOl . 

[n 1971 wa~ er 's middags een op
loopje bij SchuurmJ.ll. Deze had één 
van de cersec kleuren ty'S in de etab.ge 
staan. Mensen kwamen kijken naar de 
prodij irzend i ngen. 

Op Koninginnedag W;l-~ 't C;oylaan 
het eindpunt vall de kinderoprocht, 
waarna de harmonie zich terug trok in 
de Gelderse mom, 

'loen Lunetten en de Wacerlinieweg 
in omwikkeling kwamen, heeft men 
besloten een voetgangerstunnel te 

bouwen . Dat was geen succes. Je werd 
er van je sokken gereden door skaeers 
en de tunnel was vaak het doelwit van 
vandalisme. Oe TUnllei is na 15 jaar 
gesloten, 

Ook mer de middenstand ging her 
slecht. Ot' ene speciaaluak naar de an
dere sloot zijn deuren of ging verllUi
zen. De enige handel die goed ging, 
was de handel in drugs, maa r daar 
hebben de gemeente en de politie een 
.\tokje voor gestoken. Een ongezel li g 
plein mel een paar winkels bleef over. 

Binnenkort is op het wijkbureau een inloop

a\'ond met de nieuwhuuwpl~T1nt:n. 
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b U U r 
"Buurman & Buurman" 

Als je gaar verhui7.en en niet zo han

dig bent, Sla je af en toe met je han
den in het haar. Dat gebeurde mij 
ruim twee jaar geleden loen ik in Tol
steeg hvam wonen. De verhuizing 
liep gesmeerd en daarna h'am 'her': 
het kl ·ell. 

Door ervaring in de prakcijk (veel ver

huizen) t'b ik de afgelopen jaren ved 
geleerd op het gebied van boren, 
pluggen, sChroe .... en erc., dus ik kwam 
een aardig tin je door :f.elf war 'a:ln re 
fröbelen'. Ik kan zelfs inmiddels be

weren dar ik het leuk begin re vinden, 
dàt kl sen. Maar toch zijn er van 

die 0 nemen geweest waarop ik 
dacht' h ja, en nu?~???" Omdat je 

dus echt niet weet hoe je iets aan 
moet pakken - herkent u dat? 
Gelukkig heb ik prettige huren om 
me heen wonen, waaronder twee 

TopKlussers. Deze buurmannen heb
ben Tne regelmaeig uir de brand ge

holpen en doen dal nog steeds. Eell 
bureau blad voor de compucer, een op 
te hangen spiq;eI, cornputt'rperikelen, 
een regelmarig verstopte gootsteen, 
zelfs een keer een vef.'>tople \X:rr.-por 
(heeeeeeeccl gênant kan ik u vertel

len) in deze situaties mer raad en daad 
bijgestaan door mijn twee TopRuur
mannen. 
PieTer & Pierer, via deze wijze nog

maals BEDANKT!! 
Jer Buurman (ja, echt!) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Actieve Fotogroep 
Vind je fotograferen leuk en wil je er 
meer over wecetl? Sinds 1959 bestaal 
er een ac.tieve forogroep bij NJVON 
Federarie Utrecht. Oe forogroep orga
niseert verschillende aceiviteiten, o.a. 
clubtochlen, lezingen, naar exposities 
gaan en zelf exposeren. Daarnaast 
neemt de groep deel aan diverse foto
wedsrrijden, De leden van hebben 
Vtel pb ier in her fotograferen en wil
len dit graag overdragen. Om de week 
is er op maandagavond eell dub
avond. Tijdens deze avond worden el
kaars foro's besproken. 

Ren je geïn teresseerd, kom dan eens 
Iang.\ op onze forngroep ;lvond, die 
wordt gehoudell in her Nivoncen
lrum, Rotsoord 20. 
Meer informatie bij: Iluub Oost\'ccn. tel. 
60326S9 of Gerard Jansen, tel. 2886904. 
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Gevraagd: 
Enthousiaste 
gastvrouw/-heer 
Heeft u eert of iIleer middagen per 
weck vrij, houdt u van COntact JOet 
andere mensen en vindt II hel leuk 
om het gezicht \'an Nieuw RorSüord 
te zijn~ Kom dali op Dierenweide 
::\icuw Ruu,oord werken ah gast
vrouw/-heer. 

faken: Gasten omvangen, koffie, 
thee frisdrank en producten uic ons 
winkeltje verkopen. 
Werkrijden: van 13.00 UilT tOt 17.00 
uur. r.eïnreresset:rd~ 

Neem COillaLL op met Angeli{]ue )a
(obs, lel. 2511662 of 06-52155425 
Of kom cen kijkje nemen op Nieuw 
Rmsoord, Briljanrban 101 

Redactieleden 
Aanzet gevraagd 
Aanzet, de wijkkrant voor Hoogra
ven, 'lülstceg en BokkenhlJl!rt, vcr
Khijnr iedere Twee ma:mden en wordr 
gemaakT door vrijwilliger~ uit de wijk. 
AL~ redaClielid vergader je 1 her per 

krant en schrijf je anike!en, maak je 
foro\ of canooJlS. Wil jij leuke COIl

tacren in je wijk, ervaring opdoen met 
her meewerken aan een informatieve 
krant of meer kennis over de wijk 
waarin je woont, meld je dan aan bij 
redactieaanzct@yahoo.com of bij Re
dactie Aanzet, pla Nieuw Rotsoord, 
Rriljandaan 101, 3523 CO Utrecht. 

~" C 0 o f 0 n 

A~J"Le( i~ ~~11 IllhOlJ(jeliJk 

onaih?"<:f'IiJke ·,virkkrant e .. 

vCI'schjrt zes 'Ylaë. per Jaar 

Redactieadres 

Nlcuw Roboord. BriIJ,mtIJ,.lr) lor 
1.S2.3 CD U:le~h t 

E"THil: r~rl;;.:lie;;.;lI1zet@yahco.(o·n 

Redactie 

Eve· cn I1lIJct, 

I i~elle Vel!1 Boxel (otJma,lk). 

00.1.111 '.",111 df'1 Rlwgr. 

jet &.Wll'.ln. 

P(>~f'r Nauta (fo·.of,rë.fle), 

"atricia de 0.. s. 

C ... d)'Vros 

Oplage 

/:)00 exerrplaren 

Volgende deadline 

5 jGr 2C06 
[1'[ gelOl ,(;'01 Lewel udvel!entres Gis 

teksr en bep1amateriool 
L 

redactieaanzet@yahoo.com 

Speciale school Het Rotsoord 50 jaar 
Op Rotsoord, aan de Diamantlaan, 
staat een school , waar om drie uur 
altijd vele busjes staan om kinderen 
na een schooldag weef naar huis te 
brengen. Veel kinderen op "Het 
Rotsoord" wonen vcr weg. Ocze 
school bestaat dit jaar 50 jaar. 

Het is een speciaalonderwijsschool 
voor kinderen met verschillende 
communicatiestoornissen. Zo zijn er 
kinderen die slechthorend zijn, dove 
kinderen, autistische kinderen en 
kinderen met taalprohlemen. Kinde
ren uit de laatste groep hebben vaak 
een beperkte woordenschat omwik
keld en weinig grammaticaal gevoel. 

Kinderen met dezelfde beperking 
7.irten zoveel mogelijk bij elkaar in de 
klas. Hel Lijn kleine kL'men v;m ge
middeld 12 leerlingen. Sommige 
kinderen hebben zelfs in de klas een 
eigen hoekje russen schotten, zodar 
ze niet afgeleid worden. lier leertem
po ligl lager dan op een 'gewone' 

school. 
Lr zijn vele specialisten verbonden 

aan de school, zoaL~ logopedisten, ~l_ 
~io- en creatieve therapeuten . De 
school begeleidt ook leerlingen die 
met extra geld worden geplaam op 
een 'gewone' school. Twintig jaar ge
leden is met deLe vorm van ambulan
re hegeleiding begonnen. Amhulant 
be~eleider Jan Uinenbroek rei~t van 
Boskoop toe aan Renswoude en van 
Huizen tot aan Zaltbommel om leer
lingen te helpen. "Soms zijn cr kleine 
problemen mee .\ impele oplossingen. 
Zo is Iltl een keer gebeurd dat ie
mand op een verkeerde plek in de 
klas zat, zodat hij met zijn slechrc oor 
naar de leerkracht gericht was. Maar 
meestal is er meer a:lIl hand." 

Deze chrisrelijke ~dH)Q1 is 50 jaar 
geleden gesticht aan de Spaarnesrraat 
en in 1 % 1 verhuisd naar de huidige 
locatie. In her begin was de school 
vooral gericht op doven en slechtho
renden. Autisme was in die tijd nog 

geen bekend begrip. Inmiddels is het 
aantal kinderen met een autistische 
stoornis op deze ~chool Toegenomen. 
Eén van hen is Luc Leijnse (I I jaar) 
die in de buun woont. Hij komt 
sinds kon zelfstandig naar school. 
Hij \'ertelt: "Ue school is op loopaf
stand. tvfaar ik blijf mee de Jndere 
leerlingen lunchen op school. Ik vind 
het leuk op \chool, wam ik heb er 
vee! vrienden en \'riendinnen." Hij 
zit nu wel in een erg grote kJas van 17 
leerlingen. Dat vindt hij minder 
leuk. De wijk vindr hij ook leuk. "Je 
raakt 'e gewend. dat het een beeeje 
vast is. 't Is ook wel veilig." 

lier is mooi om te zien dat er een 
school is, waar zo zorgzaam met leer
lingen wordt gewerkt. 'Je moet veel 
geduld mer deze leerlingen hehhen. 
Soms moet je ze het wel 10 keer uit
leggen," aldus Jan Cinenbroek. ". 
kan voor kinderen met een beperking 
iets betekenen en dar geeft me veel 
voldoelling." 

1··················································· 
I i!:. verhalen van toen 

I 
N .V. Bouwmaterialen Erven 
Trip, deel 2 

7.oals in de vorige uitgave van Aanzet 
is weergegeven, hebben Joannes Trip 
en diens halfbroer \'(lillem Klaassen de 
handelsfirma, in 1826, onder de naam 
Oe Erven 11. Trip VOOftgCZC(. 

De zaken gingen voortreffelijk, tot
dar in 1830 in België de revolutie uit
brak en iedereen onder de wapenen 
werd geroepen . Dat maakte Laken 
doen met België bijna onmogelijk. De 
Erven 1 L ïhp betrok, uit noodzaak, 
veel te dure kalk die vooral nodig was 
voor de zeepziederijen, als ook zeer 
slechte magere kolen uit Duitsland. 

Met één van de schepen genaamd 
"de Eenzaamheid" is een beurtvaart 
op .\1annheim geopend die uiteinde
lijk een regelrecht succes bleek re zijn. 
Immers bngs de Rijn werden uitste
kende La~en gedaan mer voorn;rmdijk 
boeren, waar hoo!JLake1ijk tufsteen 
van werd betrokken. Die toe groot on
genoegen van de gerenommeerde tuf
steengroeve. Zij verkochten hun ruf
steen ht'.'\temd voor Holland namdijk 
uitsluitend vi;r de groothandel. Een 
van deze groothandelaren was 'her 
huis Hoogeveen' uit Utrecht. De Er
ven 11. '1rip heeft deze handelsrelaties 
in de Noordelijke provincies van 'her 

~rrlale1 van nu 

huis HoogC\-Tcn' later overgenomen. 
Door de grote brand van Hamburg 

in 1842, zijn de handelsbetrekkingen 
met Duitsland pas goed op gang ge
komen. Per jaar vervoerde de /lrma 20 
rjalkbdingen tur.qeen naar Holland 
en werden voor de opbouw van de 
stad 20 tjalkladingen tras naar Duits
land verscheept. 

In augusnJs 1862 is n:1 een langduri
ge ziekte Willem Klaassen overleden. 
Joannes Trip, overleed rllim anderhalf 
jaar later op <) maart 1864 te Utrecht. 
Zij werden op I januari 1863 opge
volgd door 11enri en Theodurus Trip, 

Trip Bouwmaterialen 

twee zonen van Joannes. Doordat bei
de broers zich hoofdzakelijk bezig 
hebben gehouden mer het aantrekken 
van vreemd kapiraal is op 1 januari 
1 X90 Je onderneming overgegaan in 
'\'.V. Bouwmaterialen Erven Trip'. 
De heren Henri en Theodurus werden 
de eerste commissarissen. Na drie ge
neraTies zijn de trippen uit de dage
lijbe leiding getre<len . 

Waltcr Mmps 

llis(olische Kring Tolsleeg-I loogmvcn 

Bron: Mr. J.W~c. van Campen 
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