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Blij f in vrede 
I Fotocollage Eva Houtsma 

Overal in de w ijk hebben bewonersge~oor geven aan de oproep van de Dialooggroep Hoograven om de "Blijf in vrede"

posters op te hangen. De posters werden n.a.v. de (dreigende) oorlog in Irak verspreid onder all e w ijkbewoners. 

HAZ-Centrum bestaat één .jaar 
. Het Hoograven aan Zet-Centrum 
bestaat in mei precies één jaar. Het 
centrum vóór en dMr bewoners is 
inmiddels een knooppunt in de wijk. 
Van ccn kale ruimte naar kunst aan 
de muren, 

Hec cemrum aan de 'r Goylaan werd 
opgezet mer geld van het Minis[erie 
van Grote Stedenbeleid. Bewoners
O\·erleggroep BOTH wi lde per se dat 
bewoners zélf betrokken zouden zijn 
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bij Je opbouw van het centrum. 
Daarom werd Panicia de Nijs, die zelf 
in Hoograven WOOnt, aangesteld. 
Haar collega Wim Peters is al jaren ac
tief in het Utrechtse welzijnswerk. 

Samen hebben ze het centrum opge
bouwd. Patricia: "Toen we deze ru im
re huurden was alles helemaal kaal en 
smerig. In één weck hebben we alles 
geschilderd en vloerbedekking laten 
leggen. Van AmsteUand Omwikkeling 
hebben we de meubels gekregen." 

Zonder papier, telefoon of computer 
gingen de twee collega's aan de slag. 
Inmiddels is het centrum aangekleed, 
mét de hu lp van bewoners. Zo is er el
ke twee maanden eell nieuwe wissel
expositie van kunst gemaakt door 
huurtbewoners te zien in het cen
trum. Hond Ingmar banjert er vrolijk 
tussendoor. 

Patricia en Wim zijn trots op hun 
'toko'. Wim: "Na een maand hard 
werken was de wij kwebsite 
www.hoograven.info al in de lucht. 
Een daverende start. We krijgen steeds 
meer reacties en steeds meer mensen 

discussiëren online mee over de wijk." 
Het centrum speelt ook een belang

rijke rol in het doorverwijzen van be
woners naar instanties. Patricia: "We 
willen voorkomen dat mensen van 10-
ker naar loket gestuurd worden." Tal
loze informatiefolders - over bijvoor
beeld het Wijknülieupunr-Zuid of 
voor startende ondernemers - zijn te 
verkrijgen bij het centrum. 

Een groot succes zijn ook de nieuwe 
activiteiten die opgestan worden naar 
aanleiding van de ABCD-methode 
(zie ook hiernaast) . Het afgelopen jaar 
zi jn er twee interviewrondes gehou
den in de wijk. Kwali tei ten en 
vaardigheden van bewoners zijn in 
kaart gebracht zodat nieuwe initiatie
ven opgezet kunnen worden. Verschil
lende iJeei:n van bewoners, zoals het 
KidsCafé en de -.yijkkrant Aanzet, zijn 
al gerealiseerd. Wim: "Deze werkme
thode is een groot succes. Er is veel 
enrhous iasme losgemaakt onder de 
bewoners. We gaan hier na de zomer
vakantie zeker mee door!" 
wijkwebsite: www.hoograven.illfo 

De tweede interviewronde volgens 
de ABCD-methode is afgerond. Op
nieuw zijn cr veel enthousiaste be
w'Qners, die actief willen worden in 

de wijk, ondervr-.tagd. Er zijn onder 
andere plannen voor een kinderrom
melmarkt en een kookdub. 

De MCO-methode is een manier om 
kwaliteiten en vaardigheden van be
woners in kaart te brengeil. VrijwiHi
gers uit de wijk hebben de afgelopen 
maanden meer dan honderd bewoners 
ondervraagd. Vanuit een positieve in
valshoek worden mensen gemotiveerd 
om zelf activiteiten op te zetten en ini
tiatieven te ontplooien. Het Hoogra
ven aan Zet-Centrum helpt daarbij 

I een handje. 
Aan het einde van de tweede inter

view ronde (in Hoograven-Zuid) kwa
men ondervragers en ondervraagden 
bij elkaar tijdens een presentatie van 
Je resulruen. Op deze presematie
avond werd gebrainstormd over mo
gelijk te organiseren activiteiten en 
werden de krachten en interesses van 
de bewoners gebundeld. 
Tijdens de eerste interviewronde (in 
Hoograven-Noord) in november le
verde dat de organisaüe van o.a. de 
spelletjesavonden, Podium Hoogra
ven, her KidsCafé en wijkkrant Aan
zet op. Deze keer . willen bewoners o.a 
een wandelroute langs mooie plekken 
in Hoograven ell cultuurhistorische 
bijeellkomscC11 gaan organiseren. Ook 
is er imeresse om thema-avonden voor 
ouders op te gaan zetten. 

Het idee om een kinderrommel
markt te organiseren is inmiddels in 
een vergevorderd stadium. Op 21 juni 
moet de markt gehouden worden. De 
initiatiefgroep Internationaal Koken 
organiseert in juni drie proeflessen op 
2, 16 en 23 juni. Daarna willen ze 
vanaf september van start met de club. 

In het ·komende seizoen blijft hec 
Hoograven-aan-Zet-Centrum de 
nieuwe pro;eccen ondersteunen. De 
imerviewrondes gaan intussen ge
woon door. Er kan hij u aangebeld 
worden! 
ZIE OOK rAG. 3: orROU', 'VJUJWlU.lGERS' 
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~] a gen d a 
J juni 
De Grote Opruimshow. 
(zie hieronder) 

14 juni 
Wijkfeest Zuid 

tJm II juli 
Expositie schildelijen Ton Smit in 
H?Z-Centrum. (zie hieronder) 

II juli tlm 15 augustus 
HAZ-Cenlrurn gesloten. 

'------ --'1 ( Foto Eva Houtsma 

Expositie HAZ-Centrum 

De schilderijen van Hoogravenaar 
Ton Smit worden geëxposeerd in het 
HAZ-Cemrum~ 

Zijn \verk wordt geïnspireerd door 
de natuur: bloemell, planten, land
schappen. Hij gebruikt vooral pastcl
krijt en acrylverf. Ton (1956) begon 
met schilderen in zijn militaire Jienst
lijd via een schriftdijke(!) cursus. On
langs omdekLe hij dat ook ponret
schilderen hem aansprccki, "Vooral 
van (mijn) kinderen", aldus 10n. 

Tot J 1 jul i zijn de schilderijen gr<lris 
te zien in het HAZ-Centrum. 

De Grote Opruimshow 

De Leerlingenraad 'Verenigde Straten 
van Hoogra\'en' wil de wijk veiliger en 
leefbaarder maken. In juni beginnen 
zij hun actie 'Geen and op straat'. 
Met een posteractie, een lessenserie en 
een lentoonslelling gaan de leerlingen 
aan de slag. Op 3 juni is er 'De Grote 
Opruimshow' op de scho.olpleinen 
aan de Duurstedelaan en in de omge
ving van de scholen. Op 5 juni wor
den er nieuwe prullenbakken onthuld 
naar een ontwerp van leerling Khadija 
Ahdid. De posters voor een schonere 
wijk zijn te krijgen op de basisscholen 
en her HAZ-Cenrrum. 

i Lessen van agent Bert 
I 
I 
I 

I 
I 

Het is pauze als we aankomen op de 
Ariëns basissdlOol in Hoograven. 
Tientallen nieuwsgierige ogen kijken 
ons vanaf het schoolplein aan. Wc 
hebben een afspraak met Bert Smit. 
Hij komt regelmatig hier op school 
voor het project 'Doe effe normaal'. 
Bij dit project kunnen kinderen in 
de twee hoogste groepen van de ba
sisschool op een prettige manier 
kennis maken met de politie en krij
gen ze lessen over bijvoorbeeld van
dalisme, diefstal en vuurwerk. 

De les die wij vandaag gaan yolgen 
gaat over verkeer. Ah Bert binnen
komt is her duidelijk Jat Je kinderen 
de le~sen zeker geen ~traf vinden. 
'Meester' Bere wordt enthousiast be
groet en als bij ecn vraag stelt gaan 
meteen aUe vingers in de 1~las om
hoog. Her is dan ook niet moeilijk om 
Ben aardig te vinden, hij is vrolijk en 
enthousiast maakt grapjes meT de leer
lingen en is oprecht geïnteresseerd. 
Een jongen die hij laam nog -z.ag 
wordt aangesproken: "Zwaai jij niet 
even? Ik zag je sraan met je moeder, 
roepelll11aar je zag nicts!" 

Als dc juffrouw over Mobammed 
begint wordt ook duidelijk dar er 
binnen de lessen voldoende ruimte is 
voor eigen invulling. Mohammed zit 
ook in gruep zeven cn is niet zolang 
geleden aangereden door een bus. 
Beet schetst met behulp van de leer
lingen dc si matie op het bord en ze 
discussiëren erover: Waar stak Mo
hammed over? Modu dat? Hoe hard 
reed de hllS? Het ongeluk heeft veel 
indruk gemaakt. en iedereen 
schreeuwt om het hardst om zijn of 
haar versie van het verhaal te vertellen, 

(Och zorgt Bert ervoor dat iedereen 
zijn verhaal kwijt kan en Jat de situa
rie duidelijk op het bord verschijnt. 
Af en CQe wordt hij boos en is hij eell 

echre politieman; een meisje dat nier 
goed oplet wordt vooraan gCZCt, maar 
als de les is afgelopen praat Bert her 
wel uit, streng maar rechtvaardig. 

Dat hij een echte agem is blijkt ook 
uit zij~ kleding, uniform compleet 
mee wapenllitrllsting. Dat vindt hij 
ook belangrijk: "Ze moeten je wel 
blij ven 7jen als politie, 'd.e po li rie is je 
beSle vriend' is een term die veel ge
bruikt wordt. En dat is ook zo, maar 
nict altijd. Er zijn ook grenzen, en 
daar ben ik duidelijk in. Ik ben je 
vriend, maar als je iers verkeerd doet 
wordt je aangepakt, ook al ken ik je 
nog'lO goed". 

Hij merkt wel dat het proje-.:t het 
makkelijker maakt om mensen aan lC 
spreken op hun gedrag. "De kinderen 
waarmee het goed gaat die zie. ik na
TUurlijk niet meer. Maar ik kom ook 
kinderen die ik in de kb heb gehad 
nu op 'èen andere manier' legen. Dan 
vormen die lessen toch een mooie În
gang: lk had jou toch in de kl., vorig 
jaar~ Een gesprek verloopt dan vaak 
veel makkelijker dan met iemand die 
je nog nooit gezien of gesproken 
hebt." 

Hel werkt dus beide kanten uit en i.s 
zeker de moeite waard, als heL aan 
Bert ligt gaat hij nog wel even door, 
en ook van de kinderen mag hij blij
veil.. Zij hadden vandaag hun laarsre 
les, maar· volgend jaar komt hij weer. 
Iedereen krijgt een pet als afst:heidsca
deau en als hij de klas uitloopt klinkt 
cr een oorverdovend 'bedankt meester 
Berr'. 

't Gaylaan 103 

3525AE Utrecht 
T~I 030-288-0620 

Proeflessen koken 

Tijdens bet bereiden en opeten van 
internationale recepten is het goed 
praten. Drie bewoners organiseren 
drie avonden in eell professionele 
keuken va.n het Hoogsticht College 
op Pagelaan 1. 

Er is al een lekker Libanees recept. En 
een dame met een Hindoestaanse 
achtergrond wil haar culruur over
brengen met een recept. Voor de der
de avond staan ze open voor sug
gesties. Bewoners zijn op 2 juni, 16 
juni en 23 juni, of op alle drie de 
avonden welkom. 
Meld je aan bij het HAZ-Centrum, 
telefoon 2679063. 

Groene voetstappen 

Vanaf september kan er in Hoogra
ven een wandelroute door de wijk 
gelopen worden. De Utrechtse wijk
milieupunten hebben door Utrecht
Zuid, Oost en Noord een wandeling 
uitgezet. 

Met de wandelgids 'Groene Voetstap~ 

pen' willen de milicupumen laten zien 
dat je ook in de stad verrassende rou
tes kunt lopen. Hel uitgangspunt van 
de wandelingen is bewoners te laten 
zien hoe mooi de natuur in hun direc
te omgeving is. Samen met bewoners 
zijn dc mooie plekjes en wandelroutes 
in de wijk vastgelegd. Dit heeft gefl:~ 
suheerd in acht routes. Tn Zuid zijn er 
twee mmes uitgezet, een door Hoog
raven en een door Lunetten. 

Begin scptember wordcn twee wan
delgidscn gepresenteerd, een gids met 
4 wandelroutes door Overvechr en 
Noord-oost ten een gids met 4 wan
delroutes door OOSt en Zuid. 

Rectificatie: Buurtvaders 

organiseren sportactiviteit 

In onze eerSLe wijkkrant hebben we 
meteen ook al ons eerste foutje ge
maakt. In het stukje 'Sportevenement 
voor de jeugd' is een zin weggevallen 
waarin vermeld werd dar de activiteit 
door de Marokkaanse Buurtvaders ge
organiseerd werd. Daarmee heeft de 
redactie de buurtvadcrs onrecht aan
gedaan. Onze excuses hiervoor. We 
hopen dar ze nog vaak zulke acrivirei
ten zullen organ iseren. 

Adverteren in Aanzet? 

Bel: 030-2679063 
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Redactieleden/kopij 
Voor wijkkrant en wIjkwebsite. 

Bezorgers 
Voor het bezorgen van de wijk

krant zoeken we nog buurtbe

woners voor de vel'spreiding in 
hun eigen straat 

Kookliefhebbers 
Proenessen Internationaal Koken 
in Hoogstichtcollege, Pagelaan I, 
op 2,16 en 23 juni, 18.15 u. 

Opgeven bi j het HAZ-Centrum 

Vrijwilligers gezocht 
In vervolg op de ABCD-inter

views hebben bewoners op 17 

april in Ravelijn veel ideeën ge
noemd voor nieuw Le ol-ganise
rcn activiteiten voor de wijk De
ze activiteilen kunnen alleen 

maar ècht van de grond k?men 

als er buurtbewoners zijn die sa
men een initiatiefgroep willen 

vormen. De ideeën: 
-Theater en muziek: muziekwork
shop voor jongeren, muziekqu iz, 
danslessen, karaoke avonden. 
straatfestival, theatersport, verha
len viln ouderen verzamelen via 
video en webcam. een filmclub 
en een leesclub. 
-Themob~·eenkomstell: cultuur
historische bijeenkomsten, jong 
en oud. thema-avonden voor ou
ders door bijvoorbeeld onderwij
zers. ontmoetingsavonden. 
Groengroep. 
-Sport & spel en aeotie(: straat
toernooI, wandelroute door . 
Hoogï.iven met vïdgen en op
drachten. spelen voor de jeugd. 
-KinderacUvileiten: kinderrommel
markt. 
Met dit laatste idee is buurtbe
wonerWim van Rooijen al aan 
de slag: er is vergunning aange
vraagd voor een Kinderrummel
markt op 2 I juni op hel grasveld 
aan de Oud-Wulvenfaan naast de 
tijdel ijke AH. De organisator kan 
echter nog wel wat ondersteu
ning gebruiken van mensen die 
tijdens de markt toezicht willen 
houden en wil len· assisteren. 
Heeft u belangstelling meldt u 
aan bij het Hoograven aan Zet
CenLrum, tel. 2679063. 

Tegen zinloos geweld 

De kinderen van de basisscholen aan 
de Duurstedelaan hebben maandag 
12 mei op een feestelijke manier te
gels van de lieveheersbeestjes op het 
plein yan hun school geplaatst. 

Het lieveheersbeestje is het symbool 
van diegenen die zich bewust uitspre
ken tegen zinloos gewcld en op een rcs
pectvolle man.ier met elkaar om willen 
gaan. 

Et zijn veel goede manieren om met 

verschillende mensen, verschillende 
men·i ngen en achtergronden om te 
gaan. Onze scholen willen daar een bij
drage aan leveren. Zij willen eell veilige 
plek zijn voor alle leerlingen van dke 
huidskleur, religie en achtergrond. 

In de wijk Hoograven zijn we daar 
hard aan bezig. In het kader van Hoog
raven aan Zer is er al een lcerlingCJlraad 
opgeriehe Tn deze raad zitten kinderen 
uit groep 7 en 8 uit Hoograven. 7.-e z(:t

ten zich samen in voor verbeteringen 
in de wijk voor de kinderen. Vanuit de 
leerlil1genraad is bijv. al een posterpro
jeet mer opschrift gemaakt, bedacht 
door kinderen: "Heb respect voor ie
dereen want we hebben allemaal het
zelfde gemeen". 

Nu komen daar de schoolplcintegels 
bij. Elke keer als kinderen en volwasse
nen hun plejn op komen, zien ze het 
lieveheersbeestje en zullen ze er aan 
denken. 

I Foto's Andrea Bosman 

$ recept I poolse kool rolletjes door Ina (zmki 

Benodigdheden: 
1 1 J2 pond nmdergehakt 
2 theelepels kummel (karwijzaad) 
2 b·ouillonblokjes 
2 flinke tenen knoflook 
100 gram margarine 

peper/zout 
maggi 
3 vleestomaten 
2 groene kolen (of spitskolen) 
ovenschaal 

Haal het blad hed van de kool en leg 
ze even in kokend water (blancheren) 
en laat ze uitlekken. Snij de nerf va n
af de aanhef in een driehoek weg. 
Meng de gehakr met de knoflook, 

kummel, peper/zout en een beetje 
maggi. 
Leg een hand palmpje gehakt in het 
koolblad, vouw de zijbnren naar 
binnen en rol het op. 
VeL een ovenschaal in mer een beetje 
van de margarine, en leg de rolleLjes 
om en om crin, met de gehakte to

maat ertussen verdecld. 
Gier cr 2 ] 12 dl bouillon over, nog 
wat maggi en klomjes ma rgarine en 
zet de sehoLei ongevter 45 minuten 
in de m'en (180"). 
Lekker met zelf gemaakte aardappel
puree of Turks brood. 

Eet smakelijk! 

Staat hier de volgende keer uw favoriete recept? 
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Een kraanwagen moest e~n te pas 

komen om de tafeltennistafels te ver

plaatsen./Foto Patl""icia de Nijs 

Actiedag Rabo 
werkt aanstekelijk 

Enthousiaste medewerkers van Ra
bobank Capabel Nederland kwamen 
17 mei vrijwilligerswerk doen in 
Hoograven. Verschillende organisa
ties haakten erop in om iets positiefs 
te gaan doen voor de wijk. Buurtbe
woners zorgden voor lunchpakket
ten, koffie en taart en werkten mee. 

De Rabobank had onder andere her 
verplaatsen van dric grote betonnen 
tafcltennistafels op zich genomen. Een 
kraanwagen mOe5t er aàn te pas ko
men om de gevaartes naar drie school
pleinen te brengel1. Aldaar werden ze 
meteen in gebruik genomen door kin
deren terwijl onder de rafe! de stenen 
nog goed gelegd moesten worden. 
ZW:1arder werk was ook te vinden op 
het Tolsreegplantsoen waar eell jeu-de
boules baan werd aangelegd. 

Oe zolder van buurthuis 'De Tol' 
werd opgeknapt nadat "rijdagmiddag 
vier bewoners het verlaagde plafond 
hadden gesloopt. In het Rietveld
bUllrtje was een demonstratie terras 
aanleggen. Het \xrijkmilicupunt hield 
in het winkelcentrum 'r Goylaan een 
veeg- en plantjesacrie. Kinderen van 
het Forza:-project wasten auto's om 
geld te verdienen om in de zomer met 
elkaar op kamp te kunnen gaan. 
Sportjongetenwerk organiseerde een 
Voetbaltoernooi voor jongeren. Speel
plaats het Raafje hield hun eigen 
schoonmaakactie. Twee kinderen heb
ben (met LOestemming) een graffiti te
kening gemaakt op de muur van de 
huidige bibliotheek. Ten slotte was er 
in Bouwspeelruin Fort Luna een 
Tnternationaal Kindtrleest, met als 
thema 'landen rond de Middellandse 
Zee'. Al met al een zeer geslaagde dag. 
Hoograven is er weer mooier door ge
worden. 
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Vrijwilligers 
vieren feest 
Afgelopen april vierden de vrijwilli
gers van de beunen het 25 jarig be
staan, De groep werd in het zonne
tje gezet tijdens een zeer geslaagde 
dag. 

Eerst gingen de handen uit de mou
wen op een creatieve groen-work
shop. Het resulta:n was een grote 
vuurkorf met blokken hout, opge
maakt met groen en verse bloemen. 
Daarna volgde een heerlijk Crieks 
buffet. 

De beurzen op Ruurthuis Ravelijn 
worden georganiseerd door een gro Le 

groep vrijwilligers die worden bege
leid door Nicolicn Vink cn Tjitske de 
Jong. Wclzijnsorganisatie Partes, 
waaronder Buurthuis Ravdijn \lalt, 

stelt voor dir doel de mimtt belange
loos ter beschikking. 

BUllrthewoners kunnen op iedere 
beurs spullen voor de verkoop aanbie
den, waarbij zij zelf de prijs bepalen, 
eventueel in overleg met de vrijwilli
gers. Alles wordt gesorteerd en vervol
gens te koop aangeboden. Van de 
prijs wordt geld ingehouden voor de 
hele organisatie en een goed doel 
binnen Hoograven, 

Najaar 2003 komen er weer beurzen 
waaronder ook de tweede wielt jes
beurs. De eerste was namelijk een 
groOt sucees: alles is verkocht. 

~l>(olofon 

Uitgave 

Aanzet is een uitgave van het 
Hoograven aan Zet-Centr'um en 

verschijnt zes maal per jaar 
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teksr- en beeldmateriaol 

Doorkijkhekken in Zuid 
In het najaar van 2003 zullen in 
Hoograven-Zuid hekken geplaatst 
worden rond de huizen met tuinen 
aan de binnenterreinen. W'iming
bouwvereniging BO-EX en het pro
ject Veilige Binnenterreinen van 
Hoograven aan Zet werken samen 
aan dit project. 

De hekken zijn bedoeld om de buurt 
een meer eenvormig uicerlijk te geven, 

ter beveiliging van de huizen maar 
ook om de openheid naar de buurt te 
vergroten. Daarom zullen de hekken 
niet erg hoog zijn en kUil je er door
heen kijken. De privacy is eventueel 
weer te vergroten door de hek\verken 
mer klimplanten ce laten begroeien. 
Op verschillende bijeenkomsten wor
den de plannen aan de bewoners ge
presemeerd. Zij hebben dan ook een 
mogelijkheid tot inspraak. 

verhalen van toen I verhalen van nu 
De L1atstcjaren houden buurtwin
keltjes het steeds "aker yoor gezien. 
Voor de laatste buurtsuper in Hoog
raven is het ook bijna zovcr. De win
kel, van oudsher een kruidenierszaak, 
aan de Julianawcg sluit op 1 juli 
2003 0.1 prccies 65 jaar zijn deuren, 

Op 1 juli 1938 werd de prachtige 
nieuwe kruidenierszaak van H.Bosma 
op de hoek Julianaweg-Karperstraat 
geopend. Het was toen nog Jutphaas. 
Aan de Verlengde Hoogravenseweg en 
de JuJianaweg waren nog meer kruide
niers, melkboeren, bakkerijen, dro
gisterijen en zelfs een kapper ge
vestigd. Nadat Jutphaas bij Utrecht 
kwam gingen de meeste kleine onder
nemers uit de wijk weg en de laame 
jaren verdwenen 7.e bijna allemaal. 

Tot eind jaren zeventig was de zaak 
van H. Bosma, beter bekend als 'de 
man "Op de blauwe fiets'. Hij reed door 
de wijk op zijn fiets met voorop eer.l 
grote mand om bestelde boodschap
pen rond te brengen. De winkel was 
voor de levensmiddelen en her praat
je, een echte ol1ulloetingsplek. 

Boven: de winkel van H. Bosma in 1938. 

Speelotheek Ravelijn 

In BuutThuis Ravelijn in Hoograven 
is sinds jaar en dag een speelotheek 
gevestigd. Het is er elke dinsdagoch
tend en donderdagmiddag een komen. 
en gaan van kinderen die speelgoed 
en spelletjes komen lenen. Hier kunt 
u al dan niet samen met uw 
(kleinlkind(ercnl of oppaskind(eren), 
allerlei speelgoed uiTproberen en le
nen. Vrijwilligers wijzen II de weg. 
Speclotheek Ravelijn, Hooft Graafland
straat 2a, [cl. 288 32 34. 

De laatste buurtsuper 

De kruidenierszaak werd eind jaren 
zeyenrig voor tien jaar overgenomen 
door Van Schaik. In het begin van de 
jaren tachtig werd de winkel \veer 
overgedragen aan WBosma. De zoon 
van H. Bosma heent.! al gauw Willem 
en zijn zaak stond beter bekend als de 
winkel van Willem en Coby. 

Onder: de man op de blauwe fiets in 1974.!foto's familie Bosma 

\Villem en Coby Bosma zijn sociaal 
en betrokken en stoppen altijd veel 
tijd in mens ell buurt, Voor de 
meesten van de vaste en ook de oude
re klanten v~rdwijnr er dan ook meer 
dan aUeen maar een winkeltje op de 
hoek. Het praatje, de goede sociale 
controle, de hulp bij ouderen of zie
ken, ja zel[~ het ziekcnhuisbezoek. 
Maar ook de weetjes en de nieuwtjes 
uit de buurt. Het gemak van het 'op 
de pof' kopen en het in vol vertrou-

wen de kleincjes voor een boodschapje 
sturen. Op donderdag was er altijd 
een vers bloemctje of een mooi plantje 
te koop, dat met zorg was uitgezocht 
door Coby. De bestellingen die elke 
dag weer door Willem werden afgele
verd tijdens zijn mssen-de-middag
uurtjes of zelfs na sluitingstijd. Het 
ecuwige goede vertrouwen en altijd 
een luistertend oor of een vertrouw~
lijk praatje, hoe groot de rij ook was. 

De komende weken zullen er nog 

heel wat verhalen loskomen uit de 
wijk. De mensen zullen het winkeltje 
erg gaan missen, de babbels en toch 
nog even snel binnen kunnen wippen 
voor de boodschappen of alleen voor 
dat elle vergeten ding. Het gaat voor
bij. Ook Hoograven zal naar de grote 
supers gaan. Jammer, hed jammer en 
de klanren, de bekende en de oudere 
klanten van verderop wensen Willem 
en Coby Bosma \'eel geluk en gezond
heid voor komende jaren. 


