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Een laag ondoorzichtig plastic bedekt de 
ramen van politiebureau Tolsteeg. Op de 
deur hangt een affiche, waarop de adressen 
en openingstijden van alle politiebureaus 
in Utrecht staan aangegeven. Bureau Tol-
steeg staat daar sinds 1 februari niet meer 
bij. Voor het doen van een aangifte of  
het afleveren van gevonden voorwerpen 
moeten bewoners uit de wijken Tolsteeg, 
Hoograven en Lunetten voortaan naar 
Kanaleneiland of  Utrecht-centrum. 

Evenwichtige spreiding
De groei van Leidsche Rijn is de voor-
naamste reden voor de sluiting van de 
politiepost. Omdat er aan de westkant 
van Utrecht zoveel woningen bijkomen, 
verschuift het bureau van Tolsteeg naar 
Vleuten. Volgens burgemeester Brouwer is 
daarmee sprake van een meer evenwichtige 
spreiding van politiebureaus. Een andere 
reden is het geringe aantal aangiften bij 

bureau Tolsteeg: er zouden gemiddeld 
slechts zeven aangiften per maand zijn. 
Die aangiften kunnen volgens Brouwer 
ook via internet worden gedaan.

Belachelijk
Arthur Verstraete, eigenaar van de Hubo 
aan het Smaragdplein en voorzitter van 
de winkeliersvereniging Smaragdplein, is 
het niet eens met de sluiting van politie-
bureau Tolsteeg. ‘Belachelijk! Hoe moet 
dat nou met oudere mensen die aangifte 
willen doen, of  mensen die niet uit de wijk 
komen en waarbij in hun auto is ingebro-
ken?’. Hij is verder niet te spreken over 
het feit dat de winkeliersvereniging geen
officieel bericht heeft ontvangen  waarin 
de sluiting werd aangekondigd. 

Internetaangifte onpersoonlijk
De sluiting van de politiepost is via een kleine 
advertentie in het Stadsblad en Ons Utrecht 
aangekondigd. Een kleine enquete onder 
winkeliers en bezoekers op het Smaragd-

plein leert dat niet iedereen die informatie 
heeft gelezen. De familie Boukhsibi is 
niet op de hoogte: ‘Waar moeten we dan 
heen? Naar Kanaleneiland? Tja, dat is wel 
ver.’ Mevrouw Supit heeft over de sluiting 
gelezen, maar of  dat een officiële aankon-
diging was weet ze niet meer. Ze betwijfelt 
of  ze voor een aangifte naar Kanaleneiland 
zou gaan. Aangifte doen via internet lijkt 
haar niks, ‘dat is zo onpersoonlijk’. Haar 
vriendin deed eens via internet aangifte, 
maar kreeg daar geen reactie op. 

Ondanks het onbegrip zal de sluiting zeer 
waarschijnlijk niet ongedaan worden ge-
maakt. Wie aangifte wil doen, zal dus of  
over internet moeten beschikken, of  een 
bezoek moeten brengen aan politiebureau 
Kanaleneiland of  Utrecht-centrum. 
Ouderen kunnen telefonisch een afspraak 
maken, waarna een agent bij hen thuis de 
aangifte komt opnemen. Deze informatie is 
echter niet gepubliceerd in de betreffende 
advertentie. Een gemiste kans. (RvD)
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Bureau Tolsteeg is gesloten. Inzet: Arthur Verstraete is niet te spreken over de sluiting.

Aangifte doen van diefstal of  vermis-

sing kan sinds 1 februari niet meer op 

politiebureau Tolsteeg. Het bureau is 

gesloten voor het publiek. Een besluit 

dat in de wijk op onbegrip stuit.
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 COLUMN 

Boris van der Ham 

Dop je eigen boontjes 
Ook dit seizoen kunnen kinderen op een 
speelse manier kennis maken met zaaien, 
onkruid wieden en oogsten: door een 
tuintje te huren op Dierenweide Nieuw 
Rotsoord. Een tuintje is te huur voor 
€7,50 per seizoen. Kinderen krijgen een 
boekje over tuinieren en kunnen een 
eigen naambordje maken. Opgave bij 
Nieuw Rotsoord, telefoon 254 16 62, of  
e-mail naar beheerder@nieuwrotsoord.
nl. Geef  je snel op, want vol is vol! (CV)

Turkse kok bij ‘Internationaal koken’
Terwijl veel mensen het boekenweekge-
schenk lezen over een brug in Turkije, wor-
den er bij ‘Internationaal koken‘ heerlijke 
Turkse gerechten bereid. Hülya Aydemir 
houdt alles in de gaten en kiest de volgende 
recepten: Yayla corbasi (soep), Bulgur 
pilavi, Fasulye snijbonen en Patlican 
Kebab. Veertien enthousiaste deelnemers 
verdelen zich in groepjes en gaan al 
pratend aan de slag. Ondertussen worden 
enkele quotes genoteerd voor de wijk-
krant: ‘altijd een goede sfeer’, ‘de vaak niet 
bekende gerechten zijn elke keer weer een 
uitdaging en erg lekker’, ‘er is eigenlijk nooit
iets mislukt, oh toch wel, de Biersoep’. 

Iedere eerste en derde maandagavond van 
de maand wordt er in De Tol gekookt. Elke 
keer wordt een land of  streek gekozen en 
degene die de avond organiseert koopt de 
verse ingrediënten. Al vele landen zijn aan 
bod gekomen, maar de kookclub is ook 
nog op zoek naar mensen die fantastisch 
Zuid Amerikaans of  Scandinavisch of  
Tibetaans of  op z’n Eskimo’s of…. kun-
nen koken. 

Heb je interesse om mee te koken en mee 
te eten, meld je dan aan via rverkerk@
planet.nl of  wip even binnen in de pro-
fessionele keuken in de Tol. (PdN)

Utrecht stond in het middelpunt van 
de belangstelling. In de wijk Ondiep 
was het onrustig. Politici, opiniemakers 
en maatschappelijke organisaties zitten 
meteen aan concrete oplossingen te den-
ken. Ik ook. Wat is er mis in een wijk, en 
hoe lossen we het op? Het is natuurlijk 
een illusie om te denken dat de problemen 
van een aantal Nederlandse stadswijken 
zomaar oplosbaar zijn. 
De komende jaren zal er structureel, lang-
durig moeten worden geïnvesteerd in die 
wijken. Samenlevingen zijn als plantjes; 
je moet ze steeds water geven om ze tot 
volle wasdom te laten komen. Gelukkig 
heeft het nieuwe kabinet gekozen voor 
investeringen in de wijken. Voorwaarde 
is wel dat die ondersteuning niet na vier 
jaar weer volledig een andere kant opgaat. 
Alleen een constante ondersteuning helpt. 
Denk maar aan de plantjes.

Het beleid van het nieuwe kabinet is op 
andere punten minder gunstig. Zo lijken 
ze een beetje bang te zijn om drastisch 
in te grijpen in de woningmarkt, terwijl 
die steeds meer vastloopt. Wachttijden 
voor een huurwoning zijn erg lang; jonge 
gezinnen kunnen nauwelijks aan betaal-
bare koopwoningen komen en er is een 
overaanbod aan te kleine, sociale huur-
woningen. Hierdoor trekken gezinnen 
met een ruimere beurs steeds vaker de 
stad uit, wat voor de samenstelling van 
stadswijken ongunstig is. Zonde. Want 
alle discussies over integratie en sociale 
samenhang ten spijt: uiteindelijk gaat het 
om meer werkgelegenheid voor mensen 
en voor een diverse samenstelling van de 
wijken. Hopelijk staat het nieuwe kabinet 
zich de komende jaren toe om, gelijk een 
plant, bijgegoten te worden met argu-
menten om hier toch wat aan te doen. 

Plantjes water geven

COLOFON
Aanzet is een inhoudelijk onafhankelijke 
wijkkrant voor en door bewoners van 
Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt. 

Aanzet verschijnt zesmaal per jaar.
Nieuws of activiteiten melden?

Mail naar redactieaanzet@yahoo.com 
of schrijf naar Postbus 4175, 3502 HD 

Utrecht. www.aanzetnet.nl
Redactie

Jeroen Alblas (website), 
Ted van Arnhem (fotografie), 

Evelien Baljet, Remco van Dam, 
Loulou Edelman, Patricia de Nijs, 

Elles Rozing, Cindy Vros
m.m.v. 

Laura Lunansky, Erik van Marissing, 
Esther de Nijs, Monique van Dongen

Opmaak
Jo Design & Communication

www.jo-online.nl
Oplage

7000 exemplaren
Volgende deadline

16 mei 2007

Tweede Kamerlid Boris van der Ham heeft Hoo-
graven geadopteerd. Heb je een vraag aan hem? 
Mail naar redactieaanzet@yahoo.com.
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HE BUUR
Een karakteristieke 
tussenwoning
Hij is gewild, onze jarendertigwoning. 
Van gezellige briefjes op de deurmat 
kijken we niet meer op: ‘We vinden 
jullie huis zo leuk. Ga je binnenkort 
verhuizen? Bel ons! Groetjes Vincent 
en Jessica.’

Het is prettig te weten dat je woning 
het goed doet op de woningmarkt. 
Het huis is na vier jaar wel op orde, 
de belangrijkste verbouwingen zijn 
achter de rug. Niets meer te klagen. 
Alhoewel.  

Na vier jaar lekker wonen blijkt onze 
karakteristieke tussenwoning uit de 
geliefde jaren dertig, met achtertuin en 
uitzicht over een fraaie, lommerrijke
laan toch wat aan de krappe kant. 
De vrijstaande schuur in de zonnige 
achtertuin is volgestouwd met fietsen 
(nou ja: twee), bbq, grasmaaier en toe-
behoren. De ooit ruime zolder met 
veel mogelijkheden puilt inmiddels 
uit. In de studeerkamer zie je door de 
boeken het bos niet meer. Kortom: 
het woonoppervlak van circa 90m2 
blijkt niet genoeg voor ‘alles’ waar een 
fulltime werkend stel niet zonder kan. 

Dus: wij gaan verbouwen. Dacht ik. 
Want dat betekent: een extra hypo-
theek, een maand of  drie bouw-
vakkers over de vloer en veel stof  
en rommel in huis. Mij niet gezien. 
Dan toch maar verhuizen? Hee 
buur, heb jij dat telefoonnummer 
van Vincent en Jessica nog? (ER)

Bewoners positief over wijk
Bewoners van Nieuw-Hoograven zijn best tevreden over hun wijk. Dat blijkt uit 

onderzoek van de Universiteit Utrecht, waaraan een steekproef  van ruim 240    

bewoners meewerkte.

De meeste bewoners denken dat Hoog-
raven er de komende jaren op vooruit zal 
gaan: ‘Het wordt opgeknapt, dus ik ver-
wacht dat Hoograven meer aanzien krijgt 
en wellicht beter wordt’, aldus een van de 
ondervraagden. De deelnemers zijn vooral 
tevreden over de aanpak van straten, 
parken en pleinen. Minder tevreden is 
men over de manier waarop de gemeente 
probeert sociale contacten tussen buurt-
bewoners te bevorderen.

In de gaten
Een van de studenten die de enquêtes bij 
de bewoners kwamen ophalen merkt op: 
‘Mooi om de verschillen te zien in de wijk: 
buitenlands, Hollands, oud, jong, rijker, 
minder rijk, alles woont door elkaar’. Dat 
bewoners door elkaar wonen, betekent niet 
dat zij veel contact met elkaar hebben. De 
meesten kennen elkaar nauwelijks. Zij zien 
dat, ondanks de ontevredenheid over het 
gemeentelijk beleid, niet als een probleem. 
‘De mensen zijn aardig, maar de interesses 
staan niet op hetzelfde niveau’, legt een 
bewoner uit. Veel bewoners vinden het 
zelfs vervelend als ze door buurtgenoten 
in de gaten worden gehouden. De meer-
derheid van de ondervraagden vindt dat 
de bewoners van Hoograven prettig met 
elkaar omgaan.

Giesberts onbekend
Uit de enquête blijkt verder dat bijna alle 
bewoners Wijkbureau Zuid kennen. Veel 
mensen weten ook dat Hoograven een 
eigen wijkagent heeft. Wijkwethouder 
Robert Giesberts en wijkmanager Ton 
Lindhout zijn veel minder bekend. Mede 
daardoor zijn er maar weinigen die wel 
eens het spreekuur van de wijkwethouder 
bezoeken of  contact opnemen met de 
wijkmanager. 

Nuttig onderzoek
Over het nut van dit onderzoek lopen de 
meningen uiteen. ‘Een enquête brengt geen 
verandering voor de bewoners’, schrijft 
een van de ondervraagden. Een andere 
bewoner ziet het nut er direct van in: ‘Door 
deze enquête ben ik me veel bewuster 
geworden van mijn buurt en alles daar-
omheen. Bedankt!’ Interessante uitkomsten  
worden na afloop van het onderzoek door-
gegeven aan professionals en beleidsmakers, 
zodat zij ermee aan de slag kunnen. (EvM)

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Erik van Marissing. 
Telefoon (030) 253 13 92; 
e-mail: e.vanmarissing@geo.uu.nl; 
website: www.erikvanmarissing.nl.

REAGEER
Het is je vast opgevallen: Aanzet zit in een 
nieuw jasje! Niet alleen de vormgeving 
is vernieuwd, maar er zijn ook grotere 
foto’s én twee extra pagina’s. Wij zijn 
er erg blij mee. Mail gerust wat je ervan 
vindt: redactieaanzet@yahoo.com.

Een markante plek: de bevrijdingsboom aan de Julianaweg. 
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Actieve Bokkenbuurters
Anita Smit (44 jaar) woont al 25 jaar in de Bokkenbuurt. Ramona Nachtegaal    

(29 jaar) woont vanaf  haar negende in deze buurt. Beiden zijn erg betrokken bij 

de wijk en zitten dan ook in de buurtcommissie. 

Anita en Ramona: ‘Van de oude bewoners 
kennen we iedereen. Vroeger was het een 
erg hechte wijk met veel saamhorigheid. Van 
de nieuwe bewoners kennen we niet veel 
mensen.’ Anita: ‘Wij zitten in de zomer altijd 
voor ons huis. Gezellig te eten en ’s avonds
een glaasje wijn te drinken met de buren. 
De ‘oude’ bewoners vinden dit heel ge-
woon, maar je ziet de ‘nieuwe’ bewoners 
denken... wat doen die daar nu op straat.’

Buurtfeest en andere activiteiten
Ramona heeft diverse pogingen gedaan om 
iets te organiseren in de wijk. Helaas kreeg 
zij hiervoor steeds geen toestemming. Tot 
ze in contact kwam met wijkagent Kees 
van Dam en opbouwwerkster Marlies 
Bosch. Nu kan ze weer gaan nadenken 
over diverse activiteiten, te beginnen met 
het buurtfeest. Op de vraag aan Anita en 
Ramona wat zij verder nog in gedachten 
hebben, reageren ze volmondig: ‘Veel! 
Maar stap voor stap, eerst het buurtfeest 
en dan misschien een kookclub.’

Traditionele zeephelling 
Op 2 juni 2007 is er in de Bokkenbuurt 
weer een buurtfeest. ‘Het laatste buurtfeest 
was misschien wel twintig jaar geleden’ al-
dus Anita. ‘De traditionele zeephelling is 
er op 2 juni ook weer’, zegt Ramona. ‘Wij 
zijn erg blij dat we weer wat kunnen or-
ganiseren in de wijk. Dit is erg belangrijk 
voor de saamhorigheid’, zeggen Anita en 
Ramona in koor.(EB)

Iedere middag is anders
Petra werkt ruim anderhalf  jaar als gast-
vrouw op Dierenweide Nieuw Rotsoord 
en beleeft iedere vrijdagmiddag weer iets 
anders:  ‘Nieuw Rotsoord is echt een ont-
moetingsplek in de wijk. Als gastvrouw 
spreek je hierdoor veel verschillende 
mensen. Er komen ouders, opa’s en oma’s 
met kleine kinderen die het hier met elkaar 
gezellig hebben. Ik zorg dan dat er voor 
de bezoekers een kopje koffie of  thee is. 
Verder verkopen we eigen producten, zo-
als honing, eieren en kruiden. Het is erg 
leuk als kinderen hier binnen komen en 
naar de visjes rennen, zich vergapen aan de 
slangen, of  een ijsje komen kopen. Laatst 
gingen we appelmoes maken. Bezoekers 
die binnen kwamen vonden het zo lekker 
ruiken. Nog voor het eind van de middag 
waren alle potjes appelmoes verkocht!’

Lijkt het jou ook het leuk om een middag 
per week gastvrouw/heer van Nieuw Rot-
soord te zijn? Neem dan contact op met 
Angelique Jacobs, 254 1662, beheerder@
nieuwrotsoord.nl. Of  kom een kijkje nemen
op Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101. 
(CV)

NIEUWE AANWAS 
Taekwondo
Nieuw in Hoograven: taekwondo! Iedere woensdagmiddag kunnen jongens, 

meisjes én oudere jongeren (35+) zich bekwamen in de ‘weg van voet en 

vuist’. 
Nadat James Tjin-a-Ton (47) al eerder 
Overvecht veroverde met zijn taekwondo-
lessen, is nu Hoograven aan de beurt. Zijn 
taekwondoclub IN NAE DO KWAN 
(= de weg naar volharding) start begin april 
met meedoemiddagen. Wie wil, kan iedere
woensdagmiddag de eerste beginselen 
van deze Aziatische verdedingssport 
leren.

Samen werken
James: ‘Taekwondo is meer dan alleen 
schoppen en slaan. We geven jongeren 
ook iets waar ze wat aan hebben: respect 
tonen, hoffelijk zijn, doorzettingsver-
mogen, integriteit en zelfbeheersing. 
Samen sporten is samenwerken, en dat is 
belangrijk. Daar heb je ook wat aan op 
school of  tijdens je werk.’ 

Kom in actie 
Meiden vanaf  dertien jaar die mee wil-
len doen, worden getraind door James’ 
vrouw Liesbeth en door een Marokkaanse 

taekwondoka. James: ‘Steeds meer kin-
deren hebben last van overgewicht, 
en hoe kun je dat beter aanpakken dan 
door in beweging te komen? Dus kruip 
achter die tv vandaan en kom in actie!’ 
De meedoemiddagen zijn in de gymzaal 
van UTTC, aan de Duurstedelaan 20. 
De lessen vallen binnen het project Tijd 
voor Vechtsport. Meer informatie op 
aanzetnet.nl. (ER)

Zaaidag voor wilde 
bloemen
Door bemesting, zure regen en het strakke
maaibeleid zijn veel wilde bloemen
verdwenen. Onder de noemer Bloeiende 
Kernen zaaien zaterdag 14 april allerlei 
gemeenten plekken in met bijzondere 
wilde bloemen en planten. Bekende 
Nederlanders, vrijwilligers en kinderen 
zaaien, zodat over drie maanden overal 
weelderige bloemenzeeën met koren-
bloemen, wild ridderspoor en gele ganzen-
bloemen staan. Ook dierenweide Nieuw 
Rotsoord zaait mee! Wijkwethouder 
Robert Giesberts strooit om klokslag 
12.00 uur een handvol wilde zaden uit. 
Wil je ook meehelpen? Kom dan 14 april 
naar de dierenweide. 
Voor meer informatie: 254 16 62 of  
beheerder@nieuwrotsoord.nl. (CV)

Ramona (links) en Anita organiseren 
een buurtfeest.

Petra is gastvrouw op Rotsoord.
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Naschoolse opvang bij Korfbalvereniging
De oudste kinderen van de Naschoolse Opvang (NSO) Harlekino zijn sinds au-

gustus 2006 te vinden in de kantine van Korfbalvereniging HKC. ‘De NSO werd 

te groot op het bouwspeelterrein de Kameleon. HKC is gelukkig niet ver van het 

bouwspeelterrein’, zegt Mohammed (30 jaar), begeleider bij de NSO. 

Voor de oudste groep staat sport en spel 
centraal. Het korfbalveld is dan ook vaak 
in gebruik als hockeyveld, voetbalveld of  
slagbalveld. Mohammed: ‘Ik ben heel blij 
dat wij dit de kinderen kunnen bieden.’ 
Verder is er in de kantine ook de mogelijk-
heid voor knutselen, spelletjes doen en 
tekenen. Mohammed: ‘In het begin had-
den we hier nog niet genoeg spullen voor 
de binnenactiviteiten, maar zo langzamer-
hand zijn we aardig op orde. Uitbreiding 
hiervan is nog wel een aandachtspunt.’ 
Mohammed geeft aan dat de ouders in het 
begin meer moeite hadden met de nieuwe 
locatie dan de kinderen. Deze laatsten 
waren meteen enthousiast. Inmiddels zijn 

de ouders ook gewend en is het veilig en 
vertrouwd voor iedereen.

Sporten is het leukst
En wat vinden de kinderen zelf ? Fabio 
(8 jaar): ‘Ik vind de nieuwe locatie veel 
leuker. Hier kan je lekker veel buiten spelen.’ 
Lieke (7 jaar): ‘Ik vind het leuk dat we alleen 
met de grotere kinderen zitten, kunnen we 
ook andere spelletjes doen. ’Lieke zegt het 
niet erg te vinden dat haar broertje Coos 
(5 jaar) op de andere locatie zit. Joëlle 
(10 jaar): ‘Van alle kinderen bij de NSO 
ben ik de oudste. Ik vind vooral het sport-
en leuk om te doen.’ (EB)

Druk programma 
Hoogravens Belang
De jubilerende wijk- en oranjevereniging
Hoogravens Belang organiseert eind 
april en begin mei tal van activiteiten. De 
vereniging viert op 28 april haar 70-jarig 
jubileum met een receptie in Huize 
Tolsteeg aan de Saffierlaan. Deze receptie 
duurt van 14.00 tot 16.00 uur en is voor 
alle wijkbewoners toegankelijk. 

Op koninginnedag staan een aubade, 
een uitgebreid spel- en sportprogramma 
in speeltuin de Kameleon en twee lam-
pionnenoptochten op het programma. 
’s Avonds kan iedereen op het Tolsteeg-
plantsoen genieten van live-muziek en 
natuurlijk het traditionele vuurwerk. 

Op 4 mei volgt de stille tocht van het 
Marcuscentrum naar de bevrijdingsboom 
op de Julianaweg, waar om 20.00 uur 
twee minuten stilte en een kranslegging 
zullen plaatsvinden. Meer informatie op 
de agenda van aanzetnet.nl. (RvD)

IN GESPREK MET...
Special reporters Esther de Nijs (11 
jaar) en Laura Lunansky (11 jaar) in 
gesprek met Susan Opanski (47 jaar).

Wat is je werk?
‘Ik geef  gitaarles. Muziek is mijn passie! 
Ik vind het ook heel belangrijk dat alle 
kinderen in aanraking komen met mu-
ziek, het helpt bij de cognitieve, emo-
tionele en sociale ontwikkeling. Het zou 
fantastisch zijn als op alle basisscholen 
muzieklessen zijn.’

Wat vind je van Hoograven?
‘Ik vind het een fijne buurt. De bevolking 
is erg gevarieerd en dat spreekt me aan.’

Wat zou je doen met 1 miljoen?
‘Ik zou een huis kopen, een deel voor 

familie, een deel voor een goed doel (bijv. 
UNICEF) en de rest naar de bank.’

Hoe vind je het dat je in de wijkkrant 
staat?
‘Superleuk. Ik vind de wijkkrant Aanzet 
erg goed bedacht, want bijvoorbeeld in 
deze nieuwe rubriek ‘In gesprek met…’ 
kan je andermans ideeën en leven lezen 
en kan je met andere mensen in contact 
komen.’

Mohammed en de kinderen van de NSO.

Open dag op Rotsoord
Altijd al eens willen weten wat er allemaal 
op Rotsoord gebeurt? Kom dan op 20 
mei naar de open dag. Het programma is 
gevarieerd, en alle organisaties op Rotsoord
doen mee. Tussen 10.00 en 16.00 uur kun 
je een kijkje nemen achter de schermen 
bij Vogelopvang Utrecht. De dierenweide 
organiseert vanaf  13.00 uur verschillende 
activiteiten onder het thema ‘Van schaap 
tot trui’. Een verhalenverteller neemt kin-
deren mee langs alle stadia van wolverwerk-
ing. Zelf  uitproberen kan natuurlijk ook! 
Tijdens de open dag presenteert ook het 
Nivon – internationale natuurvrienden – 
de verschillende activiteiten en organiseert 
Milieupunt Zuid een zonnige zondagmid-
dag met verschillende knutselactiviteiten. 
Binnenkort volgt op aanzetnet.nl een 
nadere programmaomschrijving. (CV)
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De wereld rond
Op 16 maart ging de Van de Meene-
school internationaal: met Engelse drop, 
Chinese waaiers, een ijsbeer uit Groenland, 
Oosterse geuren en nog veel meer. De 
leerlingen toonden hun blik op de wereld 
aan (groot)ouders en andere belangstel-
lenden als afsluiting van het project Met 
de vreedzame school de wereld door. Het 
centrale thema van De Vreedzame School 
is het oplossen van conflicten op een 
andere manier dan met geweld. (MvD)



AGENDA
14 april

Zaaidag op 
Dierenweide Nieuw Rotsoord.

17 april, 8 mei en 12 juni
Vergadering Wijkraad Zuid, 

Musketon, 20.00 uur.

28 april
Jubileumreceptie Hoogravens 

Belang in Huize Tolsteeg.

30 april
Koninginnedag in de wijk met 

o.a. spetterend vuurwerk.

4 mei
Dodenherdenking met o.a. om 
20.00 uur hijsen van de vlag bij 
bevrijdingsboom Julianaweg.

5 mei
Bevrijdingsfestival in Transwijk.

14 mei
Wijkspreekuur met Robert 

Giesberts, Wijkbureau Zuid.

15 mei en 26 juni
Vergadering Wijkraad Zuid, 
Wijkbureau Zuid, 20.00 uur.

20 mei
Open dag Rotsoord.

27 mei
Dag van het Park.

Meer info op aanzetnet.nl

TOEN EN NU
De wereld van Jan Smit (deel 4)
Jan Smit (1906-1982) woonde tijdens zijn jeugd in Hoograven. In 1942 schreef  

Jan, terwijl hij ondergedoken zat, zijn herinneringen op aan de jaren 1914-1918. 

De zoon van Jan Smit en de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven stelden ons 

in staat zijn verhaal aan u over te brengen. Dit is het laatste deel.

De huishoudens die op het voorste 
gedeelte van Hoograven wonen, kunnen 
leidingwater gebruiken door het pompje 
op Rotsoord. De gezinnen achter op 
Hoograven zijn afhankelijk van de pomp 
die in elke keuken aanwezig is. Nu is dit 
water wel te gebruiken, echter helemaal 
zuiver is het niet. Hannes Munnarts ziet 
in dit plaatselijk gebrek een aanleiding om 
een zaakje te beginnen. 

Wateroorlog
Een grote tank op een handwagen en een 
ieder die wil kan tegen betaling van drie 
centen een emmer onontbeerlijke vocht 
bekomen. Hannes’ zaakje loopt goed tot-
dat er kapers op de kust komen. De familie 
Bus (met veel grote zoons) is ook begon-
nen water te verkopen en dat voor 2 cent 
per emmer. Hannes die wat zijn uiterlijk 
betreft niet al te fris achter zijn wagen gaat, 
raakt zijn klanten kwijt. De volgende dag 
heeft Hannes, waar het vandaan komt weet 
niemand, een oud paard voor zijn wagen, 
met op de tank een groot karton waarop 
met vuur rode letters staat vermeldt: 
WATEROORLOG. KONKERENSIE 
PREIS. TIEN ZENT VOOR TIEN 
EMERS. KOOP NOU BEI HANNOS.

Vuile streken
De familie Bus ziet zich op eigen beurt in 

de handeling van Hannes ernstig in hun 
broodwinning bedreigd. Dermate, dat ze 
tot een maatregel besluiten, die afkeurens-
waardig te noemen is. Op een morgen, als 
Hannes gewoontegetrouw zijn klanten wil 
bedienen, is het meteen duidelijk. Er blijkt 
petroleum in zijn watertank gekomen te 
zijn. Dit water is niet te gebruiken, de tank 
is voorgoed bedorven. Hannes is door het 
dolle heen en moet met lede ogen aan zien, 
dat al zijn klanten naar zijn concurrenten 
gaan. 

Op de barricaden
’s Avonds komt het achter op de weg tot 
een veldslag. Met ruzie begint het. De 
eerste geworpen steen geeft de door-
slag en de wateroorlog is een feit. Al vlug 
hebben zich twee partijen gevormd, de 
veel kleinere partij staat aan de kant van 
familie Bus. De straat wordt opgebroken, 
barricaden gevormd en de ruiten moeten 
het eerst ontgelden. Af  en toe wordt een 
uitval gewaagd en komt het tot een hand-
gemeen. Als dien avond, nadat de gehele 
Jutpfaase politiemacht er aan te pas heeft 
moeten komen, een einde komt aan deze 
vechtpartij, moet de ziekenauto enige 
malen op en neer rijden, om de gewon-
den naar het ziekenhuis te vervoeren. Tot 
weken daarna lopen mensen rond met 
hoofden en armen in verband. (PdN)

6

Stand van zaken 
bouwplannen 
Wethouder Bosch heeft een motie 
overgenomen, waarin staat dat de maxi-
male en gemiddelde bouwlagen genoemd 
in de ‘Visie Rotsoord’ harde voorwaarden 
zijn. Onlangs heeft B&W een brief  naar de 
gemeenteraad gestuurd met twee tekenin-
gen. Op een tekening is duidelijk te zien 
dat het gemiddelde 5 bouwlagen wordt op 
de Vaartserijnstrook en volgens de ‘Visie 
Rotsoord’ mag er daar gemiddeld 4 bouw-
lagen gebouwd worden. 
Inmiddels is ook duidelijk geworden 
dat vanaf  19.00 uur de tuinen aan de 
Vaartscherijnstraat in de schaduw liggen.
Er zijn nog geen resultaten bekend van een 
onderzoek naar de huidige en toekomstige 
luchtverontreiniging.  
Inmiddels is een handtekeningenactie 
gaande tegen de te hoge bouwhoogtes.  
In de volgende Aanzet een verslag van de 
avond “Gemeenteraadsleden bezoeken de 
wijk’. (PdN)


