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‘Briljante ideeën’ voor een muziektent en
rollatorroutes wachten op realisatie
Wat op het Lepelenburg kan, moet op het Tolsteegplantsoen ook kunnen. Wat
betreft zonnen, voetballen of picknicken: geen probleem. Het plantsoen kreeg in
navolging van het Lepelenburg ijzeren ‘strandstoelen’.
Ooit kreeg de aan het Tolsteegplantsoen wonende Coby van Ouwerkerk een ingeving:
waarom niet ook een permanente muziektent, met demonteerbaar tentzeil, op het
grasveld? Géén ronde koepeltent, maar een
strakke rechthoekige, ‘ín de stijl van Rietveld’, zoals Coby op een raadsinformatieavond betoogde.
Rollatorroutes
Elders in de wijk werkt huisarts Lydia Ketting in groepspraktijk Detmoldstraat. De
vele ouderen in haar praktijk adviseert ze regelmatig om vanwege de bloedvaten enz. in
beweging te blijven. Zelfs korte wandelingen
zijn al nuttig. Helaas zijn er juist rond bejaardencentra als Plettenburgh, Tolsteeg en Rijnenburgh véél hobbelige trottoirs en weinig
bankjes om even uit te puffen. Dokter Lydia
kwam op het idee om groene rollator- en rolstoelvriendelijke wandelroutes te bedenken.
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Krachtwijk Hoograven
Op krachtwijk Hoograven ‘ín de lift’ zijn
jarenlang heel wat slogans losgelaten. Beleidsnotities maken gewag van wijkactieplannen; opwaarderen van woningen, openbare
ruimte en veiligheid; versterken van de participatiegraad en sociale cohesie. Extra geld
was beschikbaar. Eind mei stond echter in
de krant dat deze ‘structurele’ centenstroom
wordt afgebouwd, omdat het ‘goed’ gaat met
de ‘voormalige probleemwijk’, zij het niet in
àlle delen.
Briljante Ideeën
Wijkbijeenkomsten werden georganiseerd
onder leuzen als ‘Hoograven Invites You’,
‘Agenda voor de Toekomst’ en ‘Hoograven
Met Andere Ogen Bekijken’. In 2008 is een
adviesteam van deskundigen geïnstalleerd
om bewoners uit te dagen om ‘Briljante
Ideeën’ voor Hoograven aan te dragen. Met
resultaat: tientallen verbeterideeën werden
geopperd.
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Coby van Ouwerkerk geeft aan waar ze ‘haar’
permanente podium op het Tolsteegplantsoen
had gedacht.
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Lydia Ketting staat op de hobbelige stoep
in de Topaaslaan.

Taken van de gemeente
De fonkelende vondsten werden daarna keer
op keer op wijk- en raadsinformatieavonden
en werkbezoeken geshowd. Er is een boekje
over gemaakt; studenten zijn op het project
afgestudeerd. Er zijn ‘briljante’ bewonersplannen verwezenlijkt : bruggetje hier, fontein daar. Sommige uitvoeringen (openluchtbuurtbios, picknick in plantsoen) waren
éénmalig. Maar horen andere plannen, zoals
verlichting van een voetbalveldje, eigenlijk
niet tot de normale taken van de gemeente?
Geldt dat eigenlijk niet ook voor een hobbelige stoep?
Veel tijd
Ideeën-dames Coby van Ouwerkerk en Lydia Ketting hebben zelf veel tijd gestoken in
ontwerp en onderzoek van hun plannen en
voerden gesprekken met projectteamleden,
landschapsarchitecten, politici en studenten. ‘Maar wanneer hakt iemand een knoop
door?’ verzucht Lydia Ketting en: ‘moeten er
geen offertes gemaakt worden?’. Ze vreest
zelfs dat een deel van het beschikbare geld
is ‘verdampt’ door het projectmanagement.
Wordt hopelijk vervolgd (cq gerealiseerd).
(HvD)
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Harm Scheltens sprak op HOTZO-verjaardag over ‘Werklandschap Groter Rotsoord.’
(Foto: Hans Roggen)

Wat leuk dat in deze tijd van hippe kosmopolieten, die communiceren via ‘social
media’ (twitterfacebooklinkedinenz), mensen zich ook nog ouderwets buurtgewijs
organiseren. Zoals de HOograven Tolsteeg Zelfstandig Ondernemers, ofwel
‘HOTZO’ (http://www.hotzo.nl), een
vereniging voor ZZP-ers uit Utrecht Zuid,
waarin ook ondernemers uit Lunetten welkom zijn. Elkaar ontmoeten en ervaringen
uitwisselen over alles wat je als zelfstandige
tegenkomt, is het idee achter HOTZO.
Eén-jarig bestaan
Op 28 april 2010 hield men een ‘start
event’ in de Toonkamer/Pastoe en op 18
mei 2011 stonden daar weer veel fietsen
voor deur, omdat HOTZO het één-jarig
bestaan vierde. Bij beide gelegenheden
hield design-goeroe Harm Scheltens (oudPastoe-directeur) een toespraakje. Sinds
2010 hebben HOTZO-leden van een hele
serie netwerkborrels en thema-bijeenkomsten kunnen genieten; zoals op 16 juni jl.
een ‘masterclass’ over ‘Calimero-marketing’ en op 27 juni de jaarlijks picknick.

Zetzetpeeër
Opmerkelijk eigenlijk hoe snel de term
zzp-er is ingeburgerd en de oude benaming ‘freelancer’ heeft opgegeten. Op
internet beweert een scribent dat ‘zetzetpeeër’ lelijk klinkt, omdat het rijmt op ‘patjepeeër’ en omdat de betekenis, ‘Zelfstandige Zònder Personeel’, een beetje ‘sneu’
zou zijn. In feite bespaart het niet hebben
van personeel juist veel zorgen. De Kamer
van Koophandel waarschuwt dan weer dat
als je te veel facturen voor één opdrachtgever schrijft, de Belastingdienst dat als
‘verkapt dienstverband’ kan beschouwen.
Gezellig meeting
Op de HOTZO-verjaardag zag de Aanzetreporter (ZP) géén Poolse bouwvakkers,
wel creatievelingen van diverse pluimage,
veel jonge vrouwen, mensen met een baan
die voorzichtig begonnen als part time
zzp-er, zelfstandige ondernemers die hun
klanten onder zzp-ers zoeken, enz. Al met
al een gezellige meeting van wijkgenoten.
(HvD)

TED KIEKT
ONZIN?
Iedereen heeft dierbare herinneringen.
Of ze nou tranen van geluk geven of
van verdriet. Elke herinnering is er een
om te bewaren en te koesteren. Juliëtte
Schraauwers, geboren en getogen in
Utrecht, is student aan de Design Academy in Eindhoven en heeft sinds een
jaar haar eigen bedrijf ONZIN design.
Juliëtte heeft stage gelopen bij de Toonkamer. Zij ontwerpt vanuit haar gevoel
en hoopt dat anderen zin en diepgang
geven aan haar ontwerp.
Zo kwam zij op haar ketting ‘Tranen van
verdriet, tranen van geluk’. Meer informatie via www.onzindesign.nl (TvA)
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HE BUUR Rotsoord wordt hip
Rotsoord wordt een leuke hippe wijk’, aldus Leonie Oostveen van restaurant

Afscheid
We wonen in een heerlijke straat. Leuke huizen, speelgelegenheid voor de
kinderen, genoeg parkeerruimte en,
last but not least, veel fijne buren. Dat
is niet alleen leuk op vrijdagmiddag
wanneer iedereen wel zin heeft in een
borrel, maar vooral ook doordeweeks,
bij de ‘probleempjes’ van alledag. Augurken vergeten, eieren op, met spoed
een oppas nodig voor kind of konijn,
kinderen die naar judoles moeten en
begeleiding zoeken, het zijn allemaal
zaken die in een handomdraai onderling worden geregeld.
Daarnaast is er altijd wel iemand die
een advies paraat heeft voor zaken als
het bouwen van een dakkapel, het al
dan niet openbreken van de keuken of
de hoogte van het zakgeld voor de kinderen. Kortom, het principe ‘beter een
goede buur dan een verre vriend’ bewijst zijn waarde en dat koesteren we
met z’n allen.
Maar ja, ook andere steden en dorpen
hebben leuke straten met speelgelegenheid, parkeerruimte en (hoogstwaarschijnlijk) fijne buren. Dat betekent dat
we regelmatig afscheid moeten nemen
van buren die een ander huis hebben
gevonden, die veranderen van een goede buur in een verre vriend. Dat is aan
de ene kant jammer, want jarenlang in
dezelfde straat wonen schept een band
en door de afstand verwatert die snel.
Anderzijds heeft – vrij vertaald naar
Johan Cruijff - elk nadeel ook een
voordeel en dat is dat de straat weer
van nieuw bloed wordt voorzien: de
buren zijn weg, lang leve de nieuwe
buren!
Remco van Dam
Overigens zijn oude buren altijd welkom om nog eens langs te komen en
gelukkig gebeurt dat ook regelmatig!

LE:EN. Daar kon ze wel eens gelijk in hebben/krijgen, want er staat van alles
te gebeuren in dit gedeelte van Utrecht-Zuid.

Bezoekers informatieavond bekijken maquette nieuwe woningen.

Restaurant LE:EN
Allereerst is daar het genoemde restaurant
LE:EN, dat momenteel is gesitueerd aan
de Westerkade, maar in augustus zijn deuren zal openen aan het Heuveloord. Het
qua inrichting en menu Aziatisch getinte
etablishement moet plaats maken voor
het nieuwe station Utrecht-Vaartsche Rijn.
Waarschijnlijk tot ieders verrassing verschuift LE:EN nu niet richting binnenstad,
maar heeft het een plek gevonden vlak bij
de watertoren, waarmee het invulling geeft
aan een lang gekoesterde wens van veel inwoners in Tolsteeg en Hoograven: (meer)
horeca in de wijk.
Jebber
Net om de hoek van Heuveloord, op het
voormalige De Boo-terrein aan de Briljantlaan, is starterswoningenprojectontwikkelaar Jebber van zins om in 2014 maar
liefst 260 (betaalbare) woningen te laten
verrijzen, vergezeld van een aantal ruimtes
voor creatieve bedrijvigheid. Ook hier is
ruimte voor kleinschalige horeca, zo bleek
uit het plan, dat op dinsdag 7 juni werd gepresenteerd. Het complex zal ogen als een
slangachtig doolhof, met woonblokken die
corresponderen met de bebouwing in de
omgeving, en biedt wandelaars en fietsers
weer de mogelijkheid om van de Helling
naar het Heuveloord te lopen cq fietsen.
Voordat daadwerkelijk met de bouw zal
worden begonnen (en dat kan even duren aangezien alle procedures nog moeten
worden doorlopen), zal eerst een aantal
showwoningen en –bedrijfsruimtes worden gerealiseerd.
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Een wijk om in de gaten te houden
Voeg bij bovengenoemde ontwikkelingen
nog de nieuwe – overigens nog onbekende
- functie van de Watertoren, (de plannen
voor) het opleuken van het Tolsteegplantsoen met ligstoelen en een muziektent, de
realisatie van station Utrecht-Vaartsche
Rijn en de aanwezigheid van Tivoli-De
Helling, dierenboerderij nieuw-Rotsoord
en de Pastoe-fabriek (met Toonkamer), en
de woorden van Leonie Oostveen lijken
bewaarheid te worden. Een wijk om in de
gaten te houden! (RvD)

Nieuwe locatie LE:EN aan het Heuveloord.

Presentatie Jebber op informatieavond.

Adoptiedier
Op dierenweide Nieuw Rotsoord kun je een dier adopteren. Zo heb je de
adoptiekip, adoptiekanarie, adoptiegeit, adoptiefazant en het adoptiekonijn.
Door het adopteren van een dier betaal je mee aan de verzorging en in ruil
daarvoor mag je jouw adoptiedier een naam geven, aaien, knuffelen of verwennen met een speciaal snoepje voor dieren. Natuurlijk wel in overleg met
de verzorger.
Veel leuke reacties
Een adoptiedier is ideaal voor als er geen
plek thuis is of als je geen zin hebt in een
huisdier. Op Nieuw Rotsoord verzorgen
ze de dieren heel goed. Geen troep in huis,
het eten wordt verzorgd en mocht een van
de dieren ziek zijn dan zorgen de medewerkers van Nieuw Rotsoord voor hem.
Veel mensen kijken raar op als je zegt: ‘Wij
hebben een adoptiekonijn’. Na enige uitleg
krijg je toch veel leuke reacties.
Twee adoptiekonijnen
Wij hebben zelf sinds kort twee adoptiekonijnen. Voor € 25,- per jaar per konijn
hebben mijn kinderen het idee dat zij een
eigen konijn hebben. Toen we voor het
eerst naar ‘onze’ konijnen gingen was het
dan ook echt feest. De medewerkster van
Rotsoord maakte van beide kinderen met
hun konijn een mooie foto en deze kwam
op het adoptiecertificaat. Dit adoptiecertificaat hangt in de ruimte bij de konijnen en
eenzelfde certificaat pronkt in de kamers
van mijn kinderen. Op school hebben
mijn kinderen het certificaat van Knabbel
en Babbel aan iedereen laten zien. En de

eerste twee weken na de adoptie zijn we
heel wat keren naar Rotsoord gefietst met
vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen.
Wijkagent
Angelique Jacobs, beheerder van Nieuw
Rotsoord: ‘Onze ervaring is heel verschillend. Er zijn kinderen die elke week naar
‘hun’ adoptiedier komen kijken, maar ook
kinderen en volwassenen die niet zo vaak
komen. Vooral voor de volwassenen is
het een bijdrage leveren in de kosten. Het
leuke vind ik dat bijvoorbeeld ook de wijkagent een schaap en een kip heeft geadopteerd. Daarmee laat hij toch betrokkenheid
bij de wijk zien. Het dier dat het langste geadopteerd is, is Simba de dwerggeit, sinds
6 december 2005. Er zijn nog een paar
dieren vrij voor adoptie: een schaapje, een
konijn, twee cavia’s en een heleboel kippen
en fazanten.’ (EB)
Voor meer informatie kijk op
www.nieuwrotsoord.nl of mail
beheerder@nieuwrotsoord.nl

NIEUWE AANWAS

Kismet bakt ze bruin.

De videotheek, grenzend aan de grote
parkeerplaats van het Smaragdplein, is
van eigenaar gewisseld. Toen het pand
leeg kwam greep Musa Kocabey zijn kans.
Hij is van Turkse afkomst en woont vanaf 1998 in Nederland. Na vele omzwervingen kwam hij in 2003 in Utrecht. Dat
beviel hem. Enkele weken geleden opende hij zijn eigen zaak “Kismet”, wat vrij
vertaald betekent “Je begint aan iets en
hoopt dat het goed gaat”. En, het gaat
goed! Samen met familie en vrienden
heeft hij het pand volledig verbouwd.
Er is een brood-afdeling met vele heerlijkheden en diverse Turkse en Marokkaanse broden en broodjes, zoals kayik
(een broodbootje) en börek (bladerdeeg
broodje), beide met diverse vullingen.
Ook zijn er belegde broodjes verkrijgbaar.
Alle broden worden ter plekke vakkundige gebakken. Dat is te ruiken, de geur
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Sophie met haar adoptiekonijn Knabbel.

Agent Lucien Gorgosz met zijn adoptieschaap
Eefje.

Kismet
alleen al smaakt naar meer. Daarnaast is er
een snack-afdeling. Opvallend is de “kapsalon”, een gerecht dat in Turkije niet te
krijgen is, door de friet bijdrage. Het gerecht is ooit in Rotterdam bedacht: eerst
een laag friet, vervolgens een uitbundige
hoeveelheid shoarma, dan sla en kaas en
tot slot veel knoflooksaus. Absoluut het
proberen waard! Diverse drankjes zijn er
ook verkrijgbaar. Zelf mocht ik genieten
van een heerlijke Turkse yoghurtdrank:
fris en niet zuur, ik heb er van genoten!
Er is nu nog veel ruimte in het pand.
Overwogen wordt om daar of een klein
restaurantje van te maken of (en dat heeft
de voorkeur) een extra balie toe te voegen
waar Turkse worsten, kazen, olijven e.d.
te koop zijn. Binnenkort is de zaak zeven
dagen per week open van 8.00 tot 21.00
uur. (HdR)

Sociale woningen rond Oudegeinlaan met sloop bedreigd
‘Als het waait kan ik door de kieren mijn haar laten drogen’, aldus Ada Leene in
haar huis(je) aan de Wierslaan. Toch woont Ada met plezier in haar (Portaal-)
huurwoning met voortuin. Ze wil er ook blijven wonen. Maar haar straat kan
na het laatste groot onderhoud in 1984 (..) wel een opknapbeurt gebruiken.
Wierslaan
Ada is met haar oudere broers, zusje en
ouders opgegroeid in de Wierslaan. Ze is
net zo oud als haar huis: 55 jaar. Toen was
het gebied ten zuiden van de Wierslaan
nog even weiland en zou de wijk Lunetten
pas ruim twintig jaar later verrijzen. Ada,
inmiddels oma, zit vol nostalgische verhalen over vroeger, over spelen in de buurt,
over de verdwenen bakker, groenteboer en

Vivo en over die ene kolenkachel die het
hele huis moest verwarmen (‘dus ’s winters
ijsbloemen op de ruiten’).
Sloop
Tot verdriet van Ada en veel buurtbewoners worden in totaal 234 sociale huurwoningen met sloop bedreigd. Het gaat
om de Wierslaan (laagbouw), een deel
van de Nijeveldsingel (portiekflats), de
Vronesteinlaan (flats) en de Linschotensingel (flats) en de centrale straat daartussen:
de Oudegeinlaan (maisonettes en een flat).
BehOUDegein
‘Gezien de huidige staat van de woningen versus de kosten voor de aanpassingen gaat de voorkeur van Portaal uit naar
sloop en nieuwbouw’, mailde de woningcorporatie naar de in april opgerichte bewonersvereniging ‘BehOUDegein’, die
claimt omstreeks 150 van de 234 adressen
te vertegenwoordigen.

Ada Leene met een foto van haar en haar
broertjes aan de Wierslaan.

Emoties
Gemeente en Portaal onderzoeken nog
een scenario om de karakteristieke flats
aan de Nijeveld- en Linschotensingel wél
te renoveren, maar de rest te slopen voor
nieuwbouw. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Wat is wijsheid? Kan de sloopkogel
nog gestopt worden? Ook hier gaat stadsvernieuwing/vernieling met soms hoogoplopende emoties gepaard. (HvD)

Wijkwandeling door Hoograven met Pia Dijkstra
Op zondagmiddag 22 mei organiseert Patricia de Nijs van Wijk Support een wandeling door Hoograven.
Tweede Kamerlid en voormalig televisiepresentatrice Pia Dijkstra, die de
wijk heeft geadopteerd, loopt mee,
net als leden van het zzp-netwerk
HOTZO en andere belangstellende
bewoners.
De wandeling gaat van start op Nieuw
Rotsoord, waar we ons voorstellen, koffie
en thee drinken en luisteren naar beheerder Angelique Jacobs. Zij vertelt over de
geschiedenis van de dierenweide en het
plan om een theehuis op te zetten. Patricia
de Nijs gidst de 12 deelnemers vervolgens
door de wijk. We lopen onder meer langs
de Pastoefabriek, de Vaartse Rijn, het Hamersplantsoen, de moskee, het Hart van
Hoograven en buurthuis De Tol.
Aan de blikken van voorbijgangers merk
je af en toe hoe bekend Pia Dijkstra is.
Utrecht-Oost, waar ze zelf woont, kent ze
door en door, maar andere wijken minder
goed. Tijdens de wandeling stelt ze dan

Deelnemers aan de wijkwandeling houden halt op het Salamanderpad.
Rechts: Kamerlid Pia Dijkstra, tweede van rechts: organisator Patricia de Nijs.

ook kritische vragen: ‘Hoe gaan ze hier
de verontreinigde bodem aanpakken?’ en
‘Hoe hoog worden deze appartementen?’
Maar ook voor de bewoners blijkt er nog
genoeg te leren over hun buurt. Wat het
inhoudt om een wijk te adopteren weet
Dijkstra nog niet precies, maar: ‘Ik wil
graag van bewoners zelf horen hoe beleid
5

dat in Den Haag is bedacht, uitpakt in de
wijk.’ (LE)
Voor meer informatie over wijkadoptie
door Kamerleden,
zie www.lsabewoners.nl/projecten/
wijkadoptie-kamerleden

Nieuwe bezems
vegen schoon
‘We zijn trots op onze mooie
speeltuin in de wijk’, zegt Natasja
Franchimont van de werkgroep
‘t Raafje. De gelijknamige speeltuin ligt wat verstopt aan de Verlengde

Hoogravenseweg,

maar

is voor veel ouders met kleine
kinderen een vertrouwde plek.
Natasja: ‘Wat veel mensen niet weten is
dat de speeltuin in de jaren negentig is
opgericht door bewoners van de Hoogravenseweg. ‘t Raafje kwam er dankzij gemeentelijke steun, met als voorwaarde dat bewoners de speeltuin zelf
gingen beheren. Nu zijn we met vier
ouders verantwoordelijk voor het reilen
en zeilen van de speeltuin. De gemeente
verzorgt het grote snoeiwerk. Inmiddels
is ‘t Raafje uitgegroeid tot meer dan een
speelplek, we organiseren ook activiteiten zoals het zomerfeest afgelopen juni
en de kinderrommelmarkt op 17 september.’

TOEN EN NU

Berlinerbollenbonje
Smit (eigenaar van IJssalon Smit aan de Julianaweg 429) is gestrikt voor een spelletje
klaverjassen, waarvan hij een liefhebber
is. Het is al ver in de herfst van 1938 en
de verkoop is niet zo goed geweest, zodat
zijn voertuig nog bijna helemaal gevuld
voor de deur van het café in Jutphaas staat.
Achter in het zaaltje heeft de sergeant van
de Landstorm de eerste helft van zijn militair onderricht erop zitten. Hij kondigt een
pauze aan. De sergeant stapt naar het café
en laat zijn leerlingen aan hun lot over. De
meesten blijven rustig binnen een sigaretje
roken, maar enkele gaan tegen de instructie in maar eens buiten kijken.
De knapen krijgen de wagen van Smitje in
de gaten, schuiven de glazen deuren open
en pakken elk een plaat met berlinerbollen.
Daarmee gaan zij naar de zaal, openen de
deur en beginnen hun strijdmakkers met
berlinerbollen te bekogelen. Binnen enkele
ogenblikken zijn alle groene wapenrokken
geel gekleurd van de vla, die uit de bol-

len spat. Op het tumult komt de sergeant
aanhollen, doch zijn brullend bevel ‘Orde!’
word gesmoord door een berlinerbol, die
recht in zijn gezicht uit elkaar spat.
De gemoederen zijn zodanig verhit, dat er
flink met de vuisten wordt gewerkt en er
reeds bloed vloeit uit diverse neuzen. De
sergeant wordt bijna gek van woede en het
geheel uit de hand gelopen grapje zou veel
ernstiger zijn afgelopen als niet een van de
leerlingen door een forse klap met zijn geweerkolf het gehele schakelbord, dat bij de
deur zit, van de muur slaat. De kortsluiting
die hierdoor ontstaat, zet de gehele zaak in
het donker, waardoor het gevecht onmiddellijk beëindigd is.
Niemand weet wie begonnen is. De barman heeft twee dagen nodig om de smurrie van muren, plafond en vloer te schrobben. Smitje zijn handel wordt vergoed,
zodat hij uiteindelijk toch nog een goeie
dag heeft. (HKTH/RvD)

Samen schoon houden
‘Omdat we maar met zo’n kleine club
zijn, is het beheer een flinke klus. Daarom willen we graag wat hulp van andere
ouders die bijvoorbeeld tijdens een van
onze veegochtenden de bezem ter hand
te nemen. In juli en augustus zijn er
nog twee veegochtenden. Help mee de
speeltuin schoon te houden. Wij zorgen
voor bezems, koffie en koek!’ (ER)
Vegen in ‘t Raafje
zaterdag 2 juli 10.00-12.00 uur
zaterdag 20 augustus 10.00-12.00 uur
Kijk voor meer info op aanzetnet.nl
Smit en zijn ijswagens.

Rouw om geliefde slager
De gewelddadige dood van slager Jan Pott
(80) heeft in onze wijk tot geschokte reacties geleid. Slager Pott, van keurslagerij
Pott & Zoon aan het Smaragdplein, werd
op 19 juni levenloos aangetroffen in zijn
huis in Zeist. De politie gaat uit van een
misdrijf. Jan Pott vierde in april zijn 65-jarig jubileum als slager. Ter gelegenheid
daarvan besteedde Aanzet aandacht aan de
vriendelijke slager. De in 1931 geboren Jan
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Pott begon meer dan een halve eeuw geleden in de slagerij bij zijn moeder in Zeist:
‘Vroeger werd er niet gevraagd wat je wilde
worden. Je moest gewoon geld verdienen.’
Hij werkte nog elke dag met veel plezier én
humor samen met zoon Rob en schoondochter Hesther. De redactie van Aanzet
wenst de familie en naasten veel sterkte in
de komende tijd. (ER)

