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Wijkkrant voor en door bewoner.; van Hoograven / Ta/steeg / Bokkenbuurt

Informatieavond
nieuwbouw
weer uitgesteld
In de wintcrbrief \'an de gemeente
Utrecht was aangekundigd, dal er af·
gelopen voorjaar een in[ormati ea~

vond 'lOU njn over de nieuwbouw
aan de 't Goylaan en omge\1ng. Dat
is nog niet gelukt.
0

0ura Je plannen geret:Xl 7.ijn wordT er
een inCormaticavond georganiseerd.

Naar verwachting is dit na de zomervakantie en zullen de plannen ter in7,age liggen op her wijkbureau.
Deze avond wordt georgan iseerd,
omdat de ,rlatl!lcn af\\'ijken van het
huidige be$ttmmingspbn . Er .is een
vcnraging opgetreden, omdat de ar-

chiteer zijn ontwerp moest bijstellen
van de \Velsrandscommissie.

Het

Wijkbureau Zuid vermeldde dar het
formele inspraaktrajcc[ nog niet is opgestarr. Er zijn al wel verschillende belanghebbenden en deskundigen geraadpleegd. Ï.{) is er gesproken met de
klankbo rdgroep, beslaande uir 10 bewoners. De leerlingenraad - Je Verenigde Straten van Hoograven - gaat
leerlingen enqueteren over het soort
speeltoestellen die in de groenmook
kunnen komen. Over het wijkcen(Tuin is er overleg tussen POHe.s, Mirros en de gemeente. De ondern emers
zitten in de br,llKhe adviescolll lTli.<;.\ie.
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Hulp bij opvoe(ien
nu ook in Hoograven
Sinds I maart heeft Hoograven een
Opvoedhureau. HelOpvoedbureau
biedt aan ouders met kinderen in de
leeftijd van 0 tOt 12 jaar informatie
'cr opvoeden.

•

Her Opvoedbureau is een acr iviteit
van de GG&(;D. [n Utrecht 7ijn er
vijf opvoedbureaus, waar door de bureaus opvocdspreekuren gehouden
worden. Toos van Belzen is de wijkpedagoog in Hoograven.
Her Opvoedbureau is gratis en een
verwij7.ing is niet nodig. Taos van Reizen: "Hit::rdoar is een hezoek aall hef
bureau ook erg laagdrempelig. Onle
taak is dan oo~ opvoedingsondersteunmg te geven.
Ouders kunnen zelf contact opnemen met helOpvoedbureau, maar
kunnen ook doorverweLen worden
door de huisartS of de jeugdartS op
school. Bij een doorverwijzing beslissen de ouders zelf of z.ij hier gebru ik
van willen maken. Ee,n afspraak is op
vrij willige ba.~is.
De top vier van de mee..\t voorko-

mende vragen/problemen zijn: 1.
Eten, 2. Slapen, 3. Ruzies en 4. Slechr
luisteren. De opvoeddeskundige bespreekt samen lJlet de ouders lTlogelijke oplossingen die bij de thuissituatie passen. Van Belzen: "[k kijk altij d
samen met de ouders naar oploss ingen die her best bij hun situatie en die
van het kind passen. In de meeste gevallen heh ik een gesprek met alleen
de ouders, maar soms is het ook nudig
om het kind te zien. Gemiddeld heb
ik met de ouders drie gesprekken. Als
ik denk dat andere hulpverlening
noodlakdijk is dan kan ik Je ouders
ook doorvef\vijzen llaar andere instannes.
Een afspraak maken kan door contact op re nemen met her Opvoedbureau (030) 286 33 78. Het bureau i~
dagelijks te hereiken van 09.00 17.00 uur.
De wijkpedagoog belt dan zo spoedig mogelijk {C'tug om een afspraak te
maken. lIet Opvoedbmeau lloograven is gevestigd bij Wijkbllreau Zuid,
't Goylaan 125 .

Kleurrijke muurschildering geeft
dierenweide nog meer uitstraling
Op dierenweide Nieuw Rotsoord is

de mllmschildcting meteen op. 13e-

een fantastische muurschildering ge-

heerder AngeIique: "Dere mum was
erg lelijk. Een mooie muurschildering
wu de muur \'eel meer uitsrraling ge.'ell. Via een . . ;tll ome vrijwilligers
kwamen wij terecht bij kunstenaar
Americo l:ormnam. Wij waren meteen tevreden over lijn ontwerp."
Hel ontwerp heefl veel kleur en er
komen naluurlijk veel dieren op voor.

maakt. Kunstenaar Americo FortunalO heeft naast hel onnverp ook
zelf meegeschilderd.
ln één wet::k tijd he,ett Amt::rico samen
met diverse vrijwilligers de muurschi[dering gemaakt. Her resultaal i.\
prachtig. Americo : "Ontwerpen is
mijn hobby. Ik vond her erg leuk om
te doen. Ik had vrij snel een eerste
schets op papier."
Bij binnenkomst op Rotsoord va[r

'"'

Kijk voor tOto's van de muurschildering op

www.nieuwrotsoord.nlofkomlangsop
Bri lj31111aan 101.
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9 juli

Huurbeleid

0900-! 288732. VI'MV,! Ju/rp.rht.n!

i t tip s

Informatie: ViN Utrecht,
of wow/,ul rpchtstad,corn

zomerwandeling, 14.00 uur.

Dieren .../cidc Nieuw Rotsoorcl,

S"'iljantlaan I 0 I.

9 september
Happen ing Hoograven,

Toisteegpliintsoen e.o.

20,21 en. 22 september
tweedehands kinderkledingbeurs.
BuurtruIs Ravelijn

elke donderdagavond
Inloop<l.Vond Historische Kring,

de Bar'<el, Jan van Arkeistraat.
2000 uur

I e+ Je ma.avond v.d. maand
Intematlonaal Koken, de Tol,

18. i 5 uur. opgeven
rverkcrk@planetnl
Woensdagmiddagen
instuif bij bau ... speeltuinen

Er is de laatste maanden erg veel aandacht geweest voor het nieu\','c huurbeleid en minister Dekkcr was daarbij
het middelpunr. Op zich h,ld ze op
een aanral punten gelijk: de woningmarkt zit op slot, waardoor starlers
geen kam krijgen, er zijn enorme
wachdijsten voor sociale huurv..-oningen en zjrrcndc huurders konden heel
moeilijk doorSTromen als ze d:n willen. Dat was natuurlijk allemaal niet
in het belang \'an huurders. De oplossîng ZiL wat mij betreft, in bouwen en
nog eens bouwen en daamá pas Jibcraliseren - in die volgorde.
Door Kamervragen werden de plannen verbererd. Gemeenren houden nu
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Kinderkledingbeurs
Op 20, 21 en 22 september 2006
orgaJliseren vrijwilligers in Buurt-

Zomer in de
bouwspeeltuin
Hutten bouwe

l

knutselen. spelen,

vriendjes m~n: h gebeurt i de
bouwspeeltuin. In de gratis wegan
ke1ijkc bouwspeeIruincn De Kameleon (in Hoogravcn) en Fort Luna
(in Lunctten) kunnen kinderen tot
denien jaar veh helemaal uitleven.

I

In het hurrendorp samen mer vriendjes en vriendinnetjes een hut bouwen
- hamets 'lijn regen een onderpand
verkrijgbaar, en voor de spijkers betaal
je een kleine vergoeding. Er zijn verschillende speelwestdlcn. Er kan gevoctbald en gebasketbald worden.
Dieren worden geknuffeld in her
'knu/TelparadiV En .... bij mooi weef
gaat het pierebddje open.
Iedere woensdagmiddag is cr een instuif. ln de schoolvakanties zijn cr
sporr- of spelactiviteiten. Neem voor
her actuele programma en openingstijden contact op met de houwspeeltuin. Op LOn- en feestdagen is de
bouwspeclruin gcsloren, evcnals op
zaterdag in de schoolvakanties.
Bnuwspeeltuin Oe Kameleon
Verlengde lloogravcnscwcg 37. Tel.
(030)288l.10'
Bouwspeeltuin Fort Luna Oude Licsoosweg 40. Tel. {030)2893&18

j

de ruimte om goedkopere en duurdere huurwoningen in buurren tC mengen. Door de 'I\veede Kamer is minisrer Dekker nu opgedragen om her
nieuwe huurbeleid zo in te richten dat
gemeenten kunnen wrgen dat er genoeg betaalbare huurwoningen blijven bestaan.
Zijn cr in 2010 niet genoeg woningen bijgekomen, dan wordt er ni et geliberaliseerd. Wam het doel i~ renslotte dat huurders wat te kiezen krijgen
en dat de huren betaalbaar zijn.
Soris ~'an de-r H~m heeft als
Tweede Kamerlid Hoograven geadoptrml
Als II vragen hrdî: .oor Bons, m~d h~[
n3~r red~Lllcaanzct~ahoo wm

huis Ravelijn weer een nveedehands
kindcr- en tienerk1cdingbeurs "'oor
.3. winterkleding, babypakketten,
positiekleding en kindermeubilair.
lnleveren: de 20ste, 19.00- 21.30 u en
op de 21ste 9.00-11.00 ti. U krijgt
hulp van een vrijwilligsrer. Inschrijfgeld is 50 cent en om alle kosten Te
dekken zal 10 procent worden ingehouden. Kleding mOet schoon, heel

en bij-de-tijd zijn en maximaal 35
stuks. Sokken en ondergoed worden
niC( aangenomen, goed schoeisel wel.
Verkoop' de 21 ste, 20.30-22.00 ti
en de 22s1e, 9.00-11.00 u. Fr mogen
geen tassen naar binnen, u krijgc uw
spullen mee in een vuilnisz..1k. Er worden geen kinderen toegelaten, ook
nier in \vanddwagen. Uiegebreide
spelregels vanaf half augustus op
Buurthuis Ravelijn, Hooft GraaflandstraJt 2a, td. 2883234 of via
www.pones.nl

11

Rondleiding for-t Rijnauwen
De VW organiseert
rondleidingen voor groepen van
dinsdag t'rn vrijdag e'l op
zaterdagmorgen, 2.50 p.p.
Opgeven: tel. 2360020 of email
gruepsreserveringer@vwutrecht.
nl. De rondleiding duurt 2.5 uur
en wordt verzorgd door een
deskundige gids

Vrijwilligers gezocht
voor een ruilwinkel
\-X;'ie kent nier de strip-ruilwinkel Y;Jn
de Familie Knots, waar je een oud
pl:mic boocje rJih regen twee stripboekt:n~ In verschillende plaatsen i[
Nederland bestaan er al ruilwinkel
Ook in UTrechT-Zuid wordr nagedacht over het openen van een ruilwinkel. Het aanbod in de ruilwinkel
zal vooral bestaan uit tweedehands
spullen. Maar kan ook bestaan uit al
die dingen die bewoners vanuir hun
hobby produceren zoals eigen gemaakTe jam, wijn, ,.elfgebreide truien,
schi lderijen, producten UI( de
volkstuin. Wat betreft het aanbod in
rweedehands spu llen is her nier de bedoeling om grote spullen zoals witgoed en meubels aan te bieden.
l.ijkT het je leuk om mee te draaien
met deze ruilwinkel of wil je meer informatie neem dan comacr op met
Olga VerwaaI. 'lel. 030-2516176.
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van 'hun' zeilteam als helden en ging
op zoek naar helden uit andere sectoren. Via de Vrijwil ligerscenrrale
zijn vier vrijwi lligers voorgedragen
die de titel 'Utrechtse Held' verdienen.

Karen Schröder van Oiercnweidc
Nieuw Rorsoord is cr een van. Tij
heeft op 30 mei gelunchr met de regiodirec.:reur van de bank. Daar heeft ze
veneld waarom zij vrijwilliger is.
"lk vind her geweldig om te zien
wanneer kinderen iets ontdekken. Vele bezoekers, van jong tor olJd, vt:rlellen mij hoe blij te zijn met de mooie
groene ontmoetingsplek en dat geeft
mij weer eJlergie. lk krijg er vee! voor
terug" .
Verder vertelt ze aan deze krant:

"Dieren en planten verzorgen is een
passie van mij. Heerlijk vrij in de natuur op Rotsoord. Binnenkort ga ik

met meerdere vrijwilligers uir het land
kijken naar de zeilboot in Rotterdam,
een leuk uitje."

I
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Bouwplannen hoek Rotsoord
Op de hoek Hriljanrlaan en Diamamweg heeft woningbouwcorporatie Mitros houwplannen voor 60 sociale
huurwoningen mer 72 parkeerplaatsen. Aangezien Je locatie niet erg
groOt is beTekent dat dat cr in de
hoogte gebouwd moet worden in. De
gemiddelde hOllwhoogre is 6, mer een
maximum aan 8 bouwlagen. /\·fer de
huren, dieren weide Nieuw R()t~o()rd
en de school' 'Het RClL\oorJ', voor kinderen met een communicatieve beperking, zijn eerste gesprekken geweest.
Dinsdag 30 mei kwamen rond de 70

wijkbewoners naar de informaticavond. Oe eer~te vraag was waarom het
advie.\ van de wijkraad, niet hoger dan
6 bouwlagen, niet is overgenomen.
Het antwoord: "Op deze plek kan een
markanr pum komen", De kritische
vervolgvraag Wa5 waarom dan nog een
wijkraad hestaat, als advie7.en (Och
niet overgenomen worden. Het werd
duidelijk dal meer bewoners problemen hadden met een groot hoog
bouwblok. t...1itros heeft toegezegd dat
er een be7.0nningsonderzoek wordt
verricht, evenals eell geluid- en lllcht-

hvaliteitonderwek. (red. de \Y.l.A.
VIlltostraat behoon lOl de meest vervuilde straten van Nederland) In september wordt aan de wijk een C011ceptplan gepresenteerd. Er is een aHikel19-procedure noJig, omdat het
plan niet past in het huidige hestemmingsplan. Eind juni komt een besluit van het college van
~!i
P
nota van uitgangspunten en k nen
daarna zienswijzen ingediend wor e .
Op een ander moment is er ogelijkheid tor het maken van hel.w r. Meer
informatie bij h ~ bureau.

B de
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Robert Giesberts nieuwe
Sinds I mei is Robert Gicsbens
GroenLinks) wijk-werhouder van
.rechl-Zuid. Hij neemt die functie
over van Yoornlalig P,,·dA-wethouder
I lans Spekman.

Ik wil graag
contact

ondemouden

Giesberrs houdt ongeveer T\vee keer
per maanJ \ avonds spreekuur in Je
wijk. Hij is het aanspreekpunt voor de
bewoners namens het college \~an burgemeester en wethouders. Alle wethouders in Utrecht hebben naast hun
vakinhoudelijke taken een of twee
wijken onder hun hoede. Zo moelen
zij burger en politiek dichter bij elkaar
brengen.
Giesberts (39) k-wam in 1985 naar
Utrecht, om sociaal-economische geschiedenis te studeren. Hij woonde
eem in de Schepenbuun en sinds
1992 in Oud wijk. Voordat Giesberts
\vethouder werd zat hij twaalf jaar in
de gemeenteraad voor GroenLinks.
l ie.~hertS: "lier wijkwerhouderschap is een uitgestoken hand van het
bestuur naar de I nlking om op een
makkelijke manier met elkaar in COIl~
tact te komen, bijvoorbetld via spreekuren en wijkbeweken. Als bewoners

••••••

met bewonersgroepen

samen plannen maken en aan de . . lag
gaan, leven dat veel meer op voor de
wijk dan wanneer dc gemeente alles
alleen zou doen."
.Als positieve kanten van UrrechtZuid noemt Ciesherts het groene karakter en de diversiteit in buurten en
bewoners. Een minpunc in huurten
als Lunenen. Hoograven en Tolsteeg
is, volgens de wethouder, dat de voorzieningen en de inrichting van de
openbare ruimte niet overal op jongeren gericht zijn. Een ander aandachtspunt is de bouw van hel Hart
van Hoogra\'en, dat een winkelcentrum, woningen en voorzien ingen
omvat. Giesberrs wil de bevolking betrokken houden hij dit project.

"Hoograven moet een goede WOOIlplek blijven, waar je je makkelijk en
veilig in beweegt."
Giesberrs is va n plan 7.ich geregeld in
de wijk ce laten zien. "Als er :lctiviteiten zijn moeten mensen niet schromen me uit te nodigen. J\.har ook als
er niets speelt wil ik graag contact
onderhouden met bev.:onersgroepen.
Dit hoeven geen langdurige sess ies te
zijn , maar gewoon dat je elkaa r even
ziet en kon wat kan uitwisselen. En
wat mij betreft niet alleen als er problemen zijn. Ook met id eeën of wensen moeten mensen (erecht kunnen.
Het wijkspreekuur moet een vast punt
zijn voor bewoners om met iemand
van hel stads bestuur in gesprek te
gaan O\'er wat hen bezighoudt." Volgens GiesbertS staan burger en politiek eigenlijk al dicht bij elkaar. "Alleen wordt het vaak niet gezien of gevoeld. Daar hoop ik wat in te veranderen.
De eerm'olgende wijkspreekuren zijn op
maandag 19 juni (op Wijkbureall Zuid) en
maandag
v~ n

<1

sepltmbt r (in Ut Musketon),

19.30 lul 20.30 uu r.

Een ontmoeting met koningin Beatrix
en prins Claus, en Ali B. die sprintend
tracht te ontkomen aan honderden
handtekeningenjagers. Het zijn
slechts T\vee van de ycle herinneringen

Omdat de gemeente er geen geld
meer voor (over) had, zijn de bewoners van de Julianaweg zo'n 15 jaar
geleden begonnen met hel zelf onderhouden van de rozenperken in de
snaat. Steeds wisselende groepen
gaan vanaf maart het onkruid
3arbij het gebrek aan schoffelsnoe'kennis wordt gecompenseerd
door e grote dosis enthousiasme.
Behalve een gr.;l is bakje koffie vaJl
pcrkhoofd Th
even dit vaJk leuke
gesprekk n op met straatgcnoten .
Voor t uirwisselen van het laatste
ni ws~'er vakantie(be.'.temmingen),
verhulzllgen, smalen en andere persoonlij zaken is het gezamen lijk
schoffelen een perfecte gelegenheid.
Het COlHaCt tijdens het geschoffel leVert ook andere nuttige zaken op. Zo
konden wij ons voortuÎntje bestraten
met stenen die een overbuurman niet
meer nodig had, helpen buren elkaar
met het inslalIeren van electra, passen
oudere buurkinderen op jongere
buurkinderen en geeft een buurvrouw
regelmaüg groenten uit eigen tuin
weg. Verder heeft het scholTelen geleid tot een jaarlijkse buunbarbecue,
die ondanks de wisselende \veersomstandigheden elk ja:lr zeer gezellig is.
Goed onderhouden rozenperken en
veel contact tussen de bewoners: hu
zal nier vaak zijn voorgekomen cbt
een be-Luinigingsmaacrcgcl zo'n mooi
resultaat tot gevolg heeft. Ik hoop dat
we nog jaren domscho/Telen met z'n
allen.
Remco van Dam

•••••••••••••••••
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Alleen maar leuke dingen bij Hoogravens Belang
De voorbereidingen voor Happening
Hoograven, het wijkfecst dat op 9
september zal pJaatsyinden in het
Tolsteegplantsoen 1.ijn weer in volle
gang, Mensen die op deze dag willen
helpen en intcressame mensen willen ontmoeten kunnen zich melden.

Schoffelen

die bestuurslid Herman Aarsman
dankr aan zijn vrijwilligerswerk bij
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravem Belang. De verenig ing, die in
2007 zeventig jaar bestaat, organiseert
jaarlijks een indrukwekkende hoeveelheid activiteiren. Herman somt op:
"Koninginnedagviering (mer oprredens , een lampionnenoplodll ell
vuurwerk), een kranslegging op 4 mei,
een jaarlijks busui tje, Happening
Hoograyen, de intoch t van Simerklaas, de bloemengroet voor langdurig

ûeken, een maandelijkse dansavond
en de kersl-inn" . Veel werk, dat onder
het motto "samen wat doen voor de
wijk" met een relatief klei ne groep
vrijwilligers wordt verricht. De aard
van de werkzaamheden - alleen maar
"leu ke dingen" - en het feit dat je veel
mensen leert kennen èn begrijpen,
maken dat Herman het aJ 31 jaar uit·
stekend naar zijn zin heeft bij Hoograveos Belang.
Zie ook de oproep hiernaast.

gezocht
Reschik jij over improvisalievermogen? Ben jij bereid je handen uil je
mouwen re steken? Hou jij ervan
mensen te ontmoeten, zowel buurtbewoners als bekende Nederl:lnders?
\Vas her antwoord dr ie keer ja,
neem dan contact op ~'ijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang. Zie
voor meer informatie het interview
met bestuursl id Herman Aarsman
hiernaast of IUjk op ww\v.hoogravensbeiang.nL Of mail naar hoogravens_helang273@hotmail.com

•
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Gezocht: Oproepbare
Gastvrouw of -heer
op Nieuw Rotsoord

TijdVoorElkaar: gratis
Marktplaats voor bewoners

Houdt u van comacr met andere
mensen cn vindt u her leuk om af cn
roe her gcrichr VJn Nieuw Rorsoord

TijdVoorElkaar is de marktplaats
voor vrijwilligerswerk en burenhulp
in Utrecht Zu id. Bewoners kunnen
hier hun talenten en vaardigheden
uilwisselen. Vraag en aarlbod Slaan
op de website \o\o'W\\'. tijdvoorelkaarzuid.nl.

re zijn? Kom dan op Oierenweide
Nieuw ROlSQord werken als oproep-

bare gastvrouw of - heer. Taken:
Gasten omvangen. koffie, thee. frisdrank en producten uit., ons winkeltje
verkopen.

W<rkdjtien: 's middags van 13_00
rot J 7. 00 uur. GdnceresseerJ?
;\eelJl <.:ontact p met heheerder An-

!lilT

gelique Jacob" rel. 2541662 of 0 52155425, of kom u ngs bij de
renweide, Biiljamlaan 101.

Zomerwandeling
Hoogravcn is nog groen genoeg om

een fijne wandeling in tC maken.
\'<'aodel op wndag 9 juli mee met 01ga Verwaai en kom meer re weren

over de geschiedenis en Je leuke pIekjes van Hoograven. We venrekken
om 14.00 uur vanaf Dierenweide

Nieuw Rotsoord, 13riljamlaan 101.
De wandeling duurt 1,5 (Ot 2 uur,
RTV-LJrrechT legt de wandeling op
film vase
r-,.'Iccr informatie: Milieupunt Zuid,
Cind}' Vros, tel. 2892773
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is eer' n,,)Cludelijk

onafhanke .. ke V'/:jkkra'lt van de

bcwoncrs cn
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Redacueadres

Nieuw RctSOClrd, Briljantaar I Cl,
3,)23 Cl).

Utrccht

[ -rr ail: rcdKt lcaanzct(Q;lyahoo.ccrr

Redactie
Fvf' f'n P,aljf't,
Lisette van Boxel ~Clpmaak),

LJaa'Ï van der Burgh,
Jct BUl.,.rman,

RelTKü

Vdf' Ddrn,

Loubu Edelrndll,

Peter N,ll.. ta (fotografie).

Patncia de Nijs,
Elles Rozing.

C ndyVros
Oplage
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Volgende deadline
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augus'7.GS 1006
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6c1dt ','oor zowel ad,'crtent.'cs ais

[eb[ erl Vi::'!:','urrI(j{er.'ocl
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lIet aanbod binnen TijdVoorElkaar is
vrijwillig en gratis. Als u toch iemand
w; ..9donen dan kunt IJ gebruik maken v;H\ Roosjes. Een Roo~je heelt de
waarde van een uur. L: kunt ook
Roosjes verdienen bij sommige vrijwi lli gersorganisaries in de wijk. Her
afgelopen jaar zijn al meer dan 50 bewoners van Utrecht Zuid met elkaar
in cOlllact gekomen.
Een goed voorbeeld Lijn Liesbeth en
Serkan. Liesbeth heefe MS. Daardoor
is ze nier erg mobiel. Ze heeft weliswaar een scoormobiel. maar als 7.e de

~

verhalen van toen

Rond 1900 was Hoograven het gedeelte van Jurphaas dar werkgelegenheid bood aan voornamelijk ongeschoolde arbeiders. De bevolking bestond uie groee gezinnen en er heerste
grore armoede. Velen verdienden hun
boterham op de talrijke pan- en sreenbakkerijen die zich langs de Vaarrse
Rijn bevonden. Vader, moeder, maar
ook kinderen m oe.~ len keihard werken
op de làbriek om rond te komen.
Naar school gaan vonden de ouders
nier belangrijk genoeg, dat was voor
de kinderen van de ovenbazen en de
heren van de 5teenfabrieken.
Oe arheider.~ moesten hun geld
voornamelijk in de wmermaanden
verdienen. Men werkte dan van 's
morgens vroeg COl 's a\'onds laat, soms
wel elf (Oe veereien uur per dag. De
vlerschuiten (zie foto) mer aangevoerde klei moesten, hoe laar her ook was,
leeg gekruid wurden . Een veertigurige
werkweek beslond nog niet en er waren ook geen sociale voorzieningen
zoals de \X/erkloosheidsweL
De woonomstandigheden waren erbarmelijk. Een woning bestond lIir
een huiskamer, keuken en een 70Ider
met één slaapk.J.mer. Hel kwam voor
da( cr drie gezinnen in een huis woonden en men moest zijn behoefte mer
meerdere gezin nen uit de straat op één
droogdoser doen dar zich buiten her
hui.~ bevond. Drinkwarer kwam zelfs
uit de Vaartse Rijn .
De huisjes van de steenbakkers waren voornamelijk te vinden op de

sead ingaar dan \vordr her haar wel
eens reveel. Ze ziet dan grore vlekken
voor haar ogen. Het is dan wel fijn als
er iemand hij haar is om haar naar een
rustig plekje te leiden. Serkan heeft op
haar advercencie bij TijdvoorElkaar
gereageerd en nu gaan ze samen de
Had in. In ruil voor zijn begeleiding
leert Li esberh Serkan Nederlands.
\'l/ilr II ook in contact komen met
buurtbewoners en wijkorganisatÎes
die iemand nodig hebben voor een
klus, samen iees wi llen ondernemen of
een klusje voor u willen opknappen?
Ga dan naar de website en bekijk het
vraag en Olanbod of plaats zelf een advertelll ie.
\X'i.lt u eerst meer informatie nccm dan
contact op met Esther van Oss:

e5rher@rijd\'ooretharzuid.nl
(lf 06-53697329.

el r len va' m'

Gevraagd: coaches
voor bespaarcursus
Dit IUjaar begint de gemeeille L'[rec!l( de actie 'Energiewinst, dat le\Ut war op!'. Doel: huishoudens met
lage inkomens helpen met energiebespari ng. De actie besraat uit persoonlijk ent'rgieadvies aan huis, de curSWj
'Dat leven wat op', en energiebespaaradvies bij inburgeringcursussen
en schuldhulpverleni ng.
De cursus wordt verzorgd door de
LJrrechrse tvliliellpllnten en bestaat uit
4 bijeenkomsten waarbij rips worden
\Jitgewis.~eld over water- ga~-, elekrricÎleit- en afvalbesparing. \'l/ij Loeken
coaches die deze cursus willen geven.
Als coach moer je ~ederlands kunnen
spreken en Icren en iets over kunnen
dragen. Ook is het belangrijk dar je
veel tnemen kent. C:oat:h worden?
Kom naar de wervingsbijeenkomst op
dinsdag 4 juli van 10 uur LOt 11.30
uur op Dierenweide Nieuw Rotsoord
Info: Gndy Vros, Milit'upunt Zuid, 030289 2ï 73 www.m ilit.upunlt.n ul rrthLn l.

or

Honderd jaar geleden

Vletschuiten zijn smalle houten bootjes die door de slootjes van Hoograven uÎt
de verre omtrek klei haalde n voor de steen- en pannenbakkerijen.

stllkje.\ Oude Kerkweg haab op de
Hoogravense en Verlengde HoogravensC'Vv·eg. De ovenbazen hadden een
riantere woning. Zij woonden in een
prachtig huis op het fabrieksrerrcin
met uitzicht op de Vaame Rij n, soms
met theehuis en al.
In de winter lag de hhriek stil OIJldat de stenen en dakpannen buiten
niet voldoende konden voordrogen.
Diverse mannen neigden in die periode naar alcoholisme. Om de winrer
enigszins draaglijk door te komen waren de tuintj e.\ achter het huis heHemd voor het verbouwen van groenre en aardappels. Ook verdiende men

wal hij lJlel hel houden van kippen.
De eieren waren niet bestemd voor eigen gebruik maar voor de verkoop.
Weer anderen fokten voor de feestdagen konijnen. Deze werden vergemest, regen de kerstdagen geslachr en
verkocht in de Had. Mer de opbrengst
kon iels extra's voor de feestdagen
worden gedaan.
Zo zien we war cr in woon- en werkomstandigheden kan veranderen in
honderd jaar.
Wahcr Kamps
l listorischc Kring Tolsrccg-! loograven
\w,·w.hkrh.nl

