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Ferencsz Mulder, oprichter/
manager van The Jets, groei-
de op bij het Majellapark. In 
de buurt stond een clubhuis 
waar Ferencsz kind aan huis 
was. De jeugd speelde veelal 
spelletjes, maar dat verander-
de toen Ferencsz in 1958 op 
16-jarige leeftijd jeugdleider 
werd. Hij was toen al lief-
hebber van muziek, nam zijn 
pick-up en platen mee naar 
het clubhuis en in plaats van 
spelletjes te spelen, werd er 
nu door de jeugd gedanst.

Plaatjes draaien om op te dansen 
vond Ferencsz leuk, maar het was 
nog leuker iedereen te laten dansen 
op live muziek. Samen met broer 
Karry en vriend Frits Baauw richtte 
hij beatband The Rocking Explosives 
op. Karry Mulder, Frits Baauw, Leo 
Paassen, Gerrit vd Velde en Florent 
Houbaer waren de eerste bandleden; 
Ferencsz werd manager van de band, 
die snel succesvol bleek en in alle 
clubhuizen van Utrecht optrad.
De bezetting van The Rocking Ex-
plosives wijzigde nogal eens, maar in 
1961 ontstond de vaste formatie, met 
Peter van Meel, Nico Witkamp, Eddie 
Geurtsen, Karry en Ton Mulder en 
werd de naam van de band veranderd 
in The Jets. Ook van deze band bleef 
Ferencsz de manager.

Lion Tops
In 1964 ging Ferencsz werken bij 
de platenmaatschappij Phonogram. 
Hij kreeg een opleiding om platen-
manager te worden en leerde platen 
op te nemen, te produceren en uit te 
brengen. Ferencsz had de directeur 
van Phonogram verteld dat hij ma-
nager was van The Jets. Hun muziek 
viel in de smaak bij de directeur en zij 
mochten hun eerste plaat opnemen, 

met op de A-zijde het nummer Jets Fly 
en op de B-zijde Baby Elephant Walk. 
De plaat werd echter niet uitgebracht, 
omdat Phonogram een contract had 
getekend met de firma Brinkers van 
het botermerk Leeuwenzegel.
Leeuwenzegel wilde zes EP’s laten 
produceren van artiesten als de Gold 
Star Brothers, Pearl Sisters, Ernie 
Bender en Rudy Seedorf. Ben Brin-
kers, zoon van de baas en oud-klasge-
noot van Ferencsz op de luchtvaart-
school, vond dat The Jets de muzikale 
begeleiding konden verzorgen.
Radio Veronica zorgde dat de platen, 
Lion Tops genaamd, gedraaid werden 
en door Leeuwenzegels te sparen en in 
te wisselen kon de Leeuwenzegelklant 
de Lion Tops verkrijgen.

Japan
Door deze platen werden The Jets 
in Nederland bekender en de eerder 
opgenomen nummers Jets Fly en 
Baby Elephant Walk werden alsnog 
uitgebracht. De broer van Ferencsz, 
Arie Mulder, had contacten met Peter 
Selby van Universal Filmproducties 

die de James Bondfilm Goldfinger had 
uitgebracht in Japan. De Japanners 
wilden graag een instrumentale versie 
van de titelsong en Arie vertelde hij 
Peter Selby dat hij een band wist die 
dit nummer instrumentaal kon spelen.
The Jets gingen de studio in en namen 
de instrumentale versie van Gold-
finger op. In zeer korte tijd werden 
meer dan 100.000 singles in Japan 
verkocht. The Jets ontvingen hiervoor 
de Gouden Vinger. Daar bleef het 
niet bij.
Ze maakten exclusief voor Japan nog 
drie LP’s met onder meer instru-
mentale uitvoeringen van Help van 
The Beatles en Satisfaction van 
The Stones. In Nederland stond hun 
Goldfinger-uitvoering in 1965 vijfde 
in de hitparade.
In 1966 vroeg Phonogram The Jets 
eigen nummers op te nemen. Ferencsz 
schreef toen het nummer ‘I was so 
glad’. The Jets namen dit op, met op 
de B-zijde het nummer Pied Piper, dat 
in 1966 tweede stond in de Nederland-
se hitparade. ‘I was so glad’, dat later 
op CD is gezet en uitgebracht in Italië 

en Engeland, werd geen echte hit. Net 
zo min als de door Ferencsz, Peter 
en Karry geschreven nummers Fool, 
Fool, Fool en Please send me a Letter, 
alsmede het door Peter Koelewijn 
geschreven Worker in the Night.

Live optredens
De live optredens van The Jets waren 
in Utrecht en omstreken, maar ook 
in Noord Holland, Friesland en zelfs 
Duitsland, een groot succes.
The Jets hadden in Utrecht een feest/
oefen/demo-studio waar beginnende 
artiesten, zoals Lenny Kuhr, Bonny 
St. Clair, Mariska Veres, Ronnie en de 
Ronnies, hun eerste demo-opnames 
maakten. Zelfs Armand, zanger van 
‘Ben ik te min’, was een graag geziene 
gast. In deze studio is ook de latere 
discjockey en directeur Rob Out van 
Radio Veronica ontdekt.
Eind jaren zestig werden de optredens, 
mede door de komst van de discothe-
ken, minder bezocht. De leden van 
The Jets traden nog wel op in diverse 
bands waaronder Pleps, Fools Para-
dise en Groep Jet en de Buffries.
In 1982 volgde de grote comeback 
van The Jets in het Jacobitheater. 
Het publiek wist de weg naar de live 
spelende band weer te vinden.
Anno 2013 treden The Jets, Peter van 
Meel (zang), Nico Witkamp (bas), 
Eddy Geurtsen (toetsen), Barry v.d. 
Berg (solo), Leendert v.d. Werff (slag) 
en Boy Brostovsky (drums) nog steeds 
voor uitverkochte zalen op.

Ferencsz Mulder en Bert van Lienden

Het ontstaan van de Utrechtse The Jets
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Dag en nacht bereikbaar voor 
directe hulp na overlijden (030) 262 2244
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Ruimte voor afscheid
altinguitvaarten.nl • 06 - 45 363 220 
Geertekerkhof 3 • 3515 XB Utrecht  

Alting Uitvaarten

À Dieu
Geen band (meer) met de kerk, maar 

wel een christelijke uitvaartplechtigheid? 
De voorgangers van À Dieu zijn bereikbaar 

op 085 - 489 49 01 (9-21 uur). Initiatief: 
Protestantse Gemeente Utrecht (PKN)

www.adieu-uitvaartdiensten.nl

Waardig afscheid nemen 
in het Licht van de Eeuwige

030 - 666 22 44
dag en nacht

www.amentiuitvaartverzorging.nl

Caroline de Bruijn & Narda Delhaas
Drususlaan 18  De Meern

Jan vd Heijdenstraat 11  Utrecht

Het Alzheimer Cafe is een gratis en 
laagdrempelige ontmoetingsplaats voor 

mensen met dementie, hun mantelzorgers 
en andere belangstellenden. 

Aanmelden is niet nodig. 

Maandag 27 januari:
Stadia van dementie
Alzheimer Café Binnenstad 
Utrecht
Lange Smeestraat 40, Utrecht
Van 19.00 tot 21.30 uur
Informatie: 06 – 22511416

Woensdag 5 februari:
Het verhaal van 
een mantelzorger
Alzheimer Café Voorhoeve
Goedhartlaan 3, Utrecht
Van 17.30 tot 20.00 uur
Informatie: 06 - 10904602

Agenda

Contact helpt! 
www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht

In Pathé Rembrandt Utrecht kunt u dit seizoen van fantastische Encore 
voorstellingen van The Metropolitan Opera uit New York genieten! 
Nagenoeg elke maand heeft u de gelegenheid om operalegendes te zien 
schitteren in wereldberoemde stukken. En door de verbluffende beeld- 
en geluidsregistratie van deze voorstellingen, lijkt het alsof u live bij de 
uitvoering aanwezig bent. 
Geniet ook van een heerlijke avond bij Pathé Opera. We ontvangen u graag 
vanaf 18.00 uur met een welkomstdrankje. De voorstelling start om 18.30 
uur. Koop nú tickets voor slechts € 15,- op www.pathe.nl/opera. 

OPERA

ENCORE 
OPERAVOORSTELLINGEN IN

PATHÉ REMBRANDT UTRECHT

www.pathe.nl/opera

13 januari 2014

VERDI - FALSTAFF
Dirigent James Levine is de 
onbetwiste meester als het om 
Falstaff gaat. Hij dirigeert deze 
productie, die zich afspeelt op het 
Engelse platteland halverwege 
de 20ste eeuw. Ambrogio Maestri 
zingt de titelrol als de briljante 
opschepper Sir John Falstaff en 
heeft een geweldig ensemble 
tegenover zich, bestaande uit o.a. 
Angela Meade, Stephanie Blythe, 
Lisette Oropesa en Franco Vassallo. 

VAKANTIEBEURS.NL

A C T I E F S A M E N V A A R B U I T E NZ I E N

ONTDEK JOUW WERELD! GASTLAND:

ONTDEK

ONTDEK JOUW
WERELD!

informatie | inspiratie | aanbiedingen

•  Honderden bekende en 
onbekende bestemmingen

• Culinaire wereldhappen
• Fotografi eworkshops
• Speciale beursaanbiedingen

Naast alle bestemmingen vind je dit jaar 
ook info & inspiratie per type vakantie. 
Laat je verrassen, bestel alvast je kaartje 
en profi teer van de voorverkoopkorting.

0073 VNU VKB ALGEMENE advertentie 125x181mm 1.indd   1 31-12-13   12:15

Nel van Ratingen • Petra Branderhorst • Annemieke Zwanenburg

dezwaanuitvaarten.nl

030 238 00 38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEEM EEN STAPELTJE FLYERS MEE 
OM IN JOUW BUURT TE FOLDEREN!! 

 

Winkelcentrum Bisonspoor, Maarssen, Tel: 0346-561890
is volledig overdekt en biedt voldoende gratis parkeerruimte,  

www.happylady.nl

Happy Lady
van maat 38 t/m maat 56

De collectie bestaat o.a. uit de volgende merken:
• Rabe • Thomas Rabe • Sommermann • 

• Chalou/SemprePui • Mona Lisa • Verpass • Isabell • Loft •  
• Dorisstreich • Boris • Alain Weiz • Toni Pantalons • Erfo •

• Gollehaug • Germaine • Cavita • Apriori • Adelina • Lebek •

WEES ER SNEL BIJ!!
2 HALEN, 1 BETALEN!

Kom gezellig langs,  

de koffie staat klaar!

HappyLady

(m.u.v. basics)

OP BASICS 20% KORTING
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Tielkemeier woonde met zijn vrouw 
na de oorlog op een nog varende tjalk 
en lag ‘s zomers aan het jaagpad in 
Loenen en in de winter in het aanleg-
kommetje ten noorden van de Rode 
Brug aan de zijde van het politiepost-
je/brugwachterswoning. De bevolking 
van Loenen en omstreken hebben veel 
schilderstukken van hem gekocht, 
want hij was heel productief. Wij 
hebben een kleinzoon van de schilder 
kunnen traceren, die ons een foto 
heeft gestuurd van de tjalk in Loenen, 

waarop hij op het dek zit te schilderen. 
Van deze foto is een legpuzzel in de 
handel gebracht door Ravensburg en 
deze geeft een aardig beeld van de 
situatie in de jaren zestig in Loenen.
De grootouders van mijn vrouw, 
Marie en Cornelis Veen, zijn beiden 
rond de eeuwwisseling geboren in de 
wijk Lombok. Opa was schipper op 
de kleine beroepsvaart in de provin-
cie Utrecht en heeft jaren bakstenen 
vervoerd voor de bouw van het NS-
gebouw aan het Moreelsepark.

Enige tijd na zijn huwelijk is hij 
omstreeks 1930 naar de wal gegaan 
en brugwachter geworden op de Knol-
lenbrug, nabij de Lubro. Ze woon-
den in het kleine witte huisje naast 
deze fabriek; de brug is al heel lang 
verdwenen en vervangen door een 
naastliggende grote brug.
Oud-schippers kregen altijd voorrang 
bij de benoeming van een nieuwe 
brug- of sluiswachter, omdat ze erva-
ring hadden met de scheepvaart.

Kunstschilder
Later verhuisden zij naar de Rode 
Brug en kwamen te wonen boven de 
politiepost. Oma draaide de ene zijde 
en opa de andere zijde van de brug. 
Het was nog heel druk op de Vecht 
met beroepsvaart van Amsterdam, 
over de Vecht, de Weerdsluis, de Cata-
rijnesingel, de Vaartse Rijn, Vreeswijk 
en dan door naar Duitsland of België.
Op deze standplaats van de Rode Brug 
leerde opa de kunstschilder kennen in 
de winter, wanneer de tjalk daar weer 
had aanlegd. In zijn spaarzame vrije 
dagen deed hij weleens klusjes aan 
boord van de tjalk en hiervoor heeft 

hij het schilderij van de Rode Brug 
gekregen.
Wanneer je goed kijkt, zie je een 
vrouw op de brug met een vissers-
mutsje op; dit kwam op deze lokatie 
veel voor, omdat Katwijkse vissers 
met hun boot wekelijks naar Utrecht 
kwamen, via de Leidse Rijn, om in 
de Weerdsluis aan de noordzijde met 
de getrapte beschoeiing hun zeevis te 
verkopen vanaf de aangelegde boot, 
die telkens tijdens het schutten van de 
sluis omhoog en omlaag ging.

Geschiedenis
Na de oorlog werd opa hoofdsluis-
meester op de Weerdsluis en hij zou 
op de Bemuurde Weerd een woning 
krijgen. Helaas hij heeft dit niet meer 

beleefd; op de dag dat hij 65 jaar 
werd, is hij plotseling overleden in het 
sluishuisje van de Weerdsluis. Oma is 
daarna weer in Lombok gaan wonen 
bij haar familie.
De oude Rode Brug, een periode in 
een menselijk geschiedenis. Nu zijn 
wij twee bruggen verder op die loka-
tie, maar uiteindelijk is de brug toch 
nog rood geworden en is de historie 
toegedekt. Alleen De Oud-Utrechter 
tilt zo nu en dan nog een tipje op van 
de sluier van het verleden.

Riet en Frits van Veldhoven - Kersing
Backershagen 188
3078 SB Rotterdam
010-8462910 / 06-22202282 

Een leven rond de Rode Brug
In uw uitgaven van januari en februari 2013 komt in de rubriek Oproepjes de Rode Brug ter sprake 
en met name het model en de kleur, zoals deze rond de Tweede Wereldoorlog moet zijn geweest; 
dus twee bruggen eerder dan de huidige brug. Wij zenden u uit ons familie-archief een schilderij van 
deze oude brug, gemaakt omstreeks 1950. De afmeting is 400x300mm; het is vervaardigd door de 
schilder Tielkemeier.
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Mensen die zo anti-optimistisch uit de 
hoek komen, worden in de regel azijn-
pissers genoemd. Misschien zijn het dat 
ook wel, maar aan de andere kant; de 
enige econoom die zeven jaar geleden 
correct voorspelde dat er een economi-
sche crisis zat aan te komen werd ook 
weggezet als een complete idioot.
Over idioten gesproken. De voormalig 
Groen Links wethouder van Verkeer, 
Hugo van der Steenhoven, die als 
wethouder opstapte toen de carrière-
trein richting Den Haag speciaal voor 
hem even in Utrecht stopte, die Hugo 
is, nadat zijn tweede kamer-loopbaan 
voortijdig beëindigd werd omdat hij 
niet zo goed kon nadenken, goed te-
recht gekomen. Hij is nu directeur. Van 
de fietsbond. Dat is een bond met, naar 
ik vermoed, evenveel leden als de bond 
voor mimespelers. Die fietsbond heeft 

alleen iets wat die bond voor mime-
spelers volledig ontbeert: invloed! Dat 
is vreemd, als je erover nadenkt. Want 
stel nou dat de leden van de fietsbond 
uit onvrede met het een of het ander 
besluiten hun macht uit te oefenen. 
Om dus keihard te gaan staken. Dan 
kunnen de bondsleden weinig meer 
doen dan hun fiets aan een lantaarn-
paal verankeren en uit protest de auto 
nemen. En wie heeft daar nou last van? 
Behalve de leden van de fietsbond 
zelf? Omdat die fietsbond dus geen 
fietsvuist kan maken, is het een enorme 
prestatie van Hugo dat zijn bond altijd 
advies mag geven bij de aanleg van een 
fietspad; waar-dan-ook-in-Nederland. 
En zo’n fietspad is al gauw te breed. 
Of te smal. Wat er in ieder geval zowat 
altijd aan mankeert, is dat er naast het 
fietspad een weggedeelte ligt waar 

uitsluitend auto’s op mogen rijden. 
Dat laatste is namelijk in de ogen van 
Hugo vloeken in de verkeerskerk. Dit 
verdient uitleg. Hugo is de visionair 
die de fietsstraat omarmde toen hij 
verkeerswethouder van Utrecht was. 
En een fietsstraat is een straat waarin, 
ondanks de naam, naast fietsers ook 
auto’s mogen rijden. Niet gescheiden 
van elkaar, maar, volgens het beginsel 
van gemengd zwemmen, allemaal 
langs en door elkaar heen. Zo’n straat 
heet een fietsstraat, omdat autorijders 
er ‘te gast’ zijn. Om nu volledig te 
benadrukken dat auto’s ondergeschikt 
zijn aan fietsen, wordt elke fietsstraat 
zo aangelegd dat automobilisten de 
fietsers niet kunnen passeren. Behalve 
als een automobilist er niet mee zit het 
leven van fietsers op het spel te zetten. 
Hiermee is de zwakte van die fietsstraat 
benoemd. Een beetje automobilist rijdt 
niet graag een kilometer lang in zijn 
eerste versnelling achter een fietser 
aan. Dus die waagt het er een keer op 
en gaat lekker passeren. Ik rij een paar 
keer per dag op de fiets over de Prins 
Hendriklaan, de fietsstraat die ik nemen 
moet om de wijk uit te kunnen. Een 
paar keer per dag sta ik doodsangsten 
uit, omdat vrij veel automobilisten uit 

ongeduld mijn leven in gevaar brengen. 
Hugo zal nu zeggen dat die automobi-
listen blijkbaar heropgevoed moeten 
worden. Daar heeft Hugo dan gelijk in, 
alleen zou het voor de levensvreugde 
van fietsers zo aangenaam zijn als de 
fietsstraat niet zou bestaan voordat die 
automobilistenheropvoeding voltooid 
is. Zonder rijbewijs mag je tenslotte 
ook niet de weg op. Nu is fietsen in een 
fietsstraat een stuk linker dan in een 
gewone straat met een doodgewoon 
fietspad. Dit weet Hugo natuurlijk alle-
maal zelf ook wel, al was het maar om-
dat tientallen critici hem dat tientallen 
keren hebben voorgehouden, maar de 
gezondheid van de fietsstraatgebruiker 
interesseert hem blijkbaar totaal niet. 
Net zo min als de bedrijven die fiets-
straten mogen aanleggen zich veel aan 
de levensverwachting van de fietsende 
gebruikers ervan gelegen laten liggen. 
Die wegenbouwers en betonboeren 
zijn wel allemaal lid van de Hugo van 
der Steenhoven-fanclub. Straten waar 
volstrekt niks aan mankeert mogen im-
mers voor miljoenen door ze heringe-
richt worden!

 Fanclub voorzitter fietsbond?
Ik heb aan het einde van 2013 alle voorspellers horen en zien 
voorspellen dat de crisis voorbij is en dat dit jaar niemand een 
paraplu meer hoeft op te steken, omdat de zon altijd en voor 
iedereen permanent zal schijnen. Ik hoop dat het waar is! Een 
enkeling gooide roet in het optimisme door er op te wijzen dat een 
kleine miljoen mensen hartstochtelijk op zoek is naar werk en de 
schulden van onze overheid zo hoog zijn dat bij een iets oplopen-
de rente de belastingen al verhoogd moeten gaan worden om die 
schulden af te betalen.

De Ravensburger puzzle geeft een mooi beeld  

Het schilderij van de Rode Brug  
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NIET ALLEEN VOOR VERKOOP EN INSTALLATIE
OOK ALLEEN VERKOOP, ALS U HET ZELF INSTALLEERT

info@voorsluys.nl
www.voorsluys.nl

Boteyken 307, De Meern
T. 030 66 20 311

di. t/m vrij. 9.00 - 17.30 uur
zaterdag 9.30 - 16.00 uur

OPENINGSTIJDEN

TEGELS        SANITAIR

Gespecialiseerd in:
* Herstoffering van banken en fauteuils 
* stofferen leren meubels 
* vernieuwing van binnenwerken 
* fauteuils op lengtemaat maken 
* fineren en politoeren * antiek restauraties 
* biezen, rieten en rotan stoelen 
*  leerrestauraties o.a. brandgaten, 

verkleuringen enz.
* interieuradviseur/stylist

Ambachtelijke meubelstoffeerderij DREWES

Westerkade 35, 3511 HC  Utrecht, 
Tel. 030- 23.10.180
Alle bestellingen binnen twee weken klaar!
Optimale service, garantie en kwaliteit.

GEEF UW MEUBELS EEN TWEEDE KANS!

Wij bestaan 
dit jaar 80 jaar!!

Altijd en overal bereikbaar
 

Samen voor elkaar

 

UITVAARTWINKEL TERRA NOVA

NACHTEGAALSTRAAT 65 • 3581 AD UTRECHT

OPENINGSTIJDEN: MA - VR  09.00 - 17.00 UUR

TELEFOON 030 233 34 56

WWW.UITVAARTVERENIGING.NL • WWW.URNENSITE.NL

Bezoek onze websites

 

  of kom langs

 

in onze winkel

 

Toe aan een nieuw kunstgebit?
Of uw prothese zit los, breekt regelmatig, is versleten?

Maak dan eens een afspraak of kom langs bij Dental laboratorium Kendal. Wij hebben meer dan 
45 jaar ervaring in het maken en repareren van gebitsprotheses. Samen met onze ervaren 
protheticus en tandtechnici kunnen wij u snel een goed passende en fraai uitziende prothese 
maken, indien nodig voorzien van implantaten.

Omdat praktijk en laboratorium in één pand gevestigd zijn behoren lange wachttijden tot het
verleden. Het vervaardigen van gebitsprothesen en het uitvoeren van reparaties ect. Gebeurt
namelijk in ons eigen laboratorium. Gedeeltelijke vergoeding door uw verzekeraar is mogelijk!

Maak een afspraak of kom 
langs bij Dental laboratorium 
Kendal.

Fort Blauwkapel
Kapelweg 10 Utrecht 

030 - 2714414

“Wilt u warmte, aandacht, betrouwbaarheid en klasse”

Uitvaartzorg “Den Hartog”
dan zullen wij bij uw wensen passen.

Nu ook uitvaarten voor de kleine beurs!

Complete uitvaart (incl. graf/crematie € 900,-) vanaf € 2.990,-
Tel. (030) 600 02 70 dag & nacht

Kantoor: Noorwegenlaan 4, 3402 TC IJsselstein
www.uitvaartzorgdenhartog.nl

$

vanaf € 2.990,-

$

55+ en werkloos? 
We horen graag úw 
verhaal of ideeën!

De OuderenOmbudsman:
0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)
www.ouderenombudsman.nl



“Neon verkeerde dat jaar nog in een 
experimenteel stadium bij Philips. Het 
was de eerste keer dat neonverlichting 
op deze manier werd toegepast. Vene-
zia is in 2003 gesloten. De neonbuizen 
liggen sindsdien opgeslagen bij het 
Openluchtmuseum in Arnhem om nog 
een keer bij een nog te na te bouwen 
ijssalon te worden toegepast.”
Guido De Lorenzo, de vader van Italo, 
kwam in 1928 met zijn vrouw naar 
Utrecht om een ijssalon te beginnen. 
Ze waren opgegroeid in een dorpje in 
de Dolomieten, zo’n 130 kilometer ten 
noorden van Venetië. “In Nederland 
werd in die tijd ijs op straat met 
ijskarren verkocht. Mijn vader koos 
voor Utrecht, omdat er veel studenten 
woonden. Met een ijssalon kon je zelf 
bepalen wanneer je ijs wilde kopen. 

Je hoefde niet meer te wachten op het 
belletje van de ijskar. Mijn vader voor-
zag dat vooral studenten daar behoefte 
aan hadden.” 

Gezinsdrama
De zaken gingen uitstekend met Ve-
nezia. De ijssalon voldeed aan de be-
hoefte. Het gezin De Lorenzo breidde 
uit met drie kinderen, maar beleefde 
in 1942 een gezinsdrama. “Mijn 
moeder overleed kort na de bevalling 
van haar vierde kind, een dochter. 
Ze kreeg kraamvrouwenkoorts door 
een onschuldige infectie. Nu zou dat 
geen probleem zijn, maar in de oorlog 
waren er geen medicijnen. Ik was drie 
jaar en logeerde met mijn oudere broer 
in Italië bij een tante op de boerderij. 
Voor mijn vader was het onmogelijk 

ons gezin met vier kleine kinderen, 
waaronder een baby, en een drukke 
zaak op te voeden. Daarom bleven 
wij in Italië onder de hoede van onze 
tante.”
“We gingen er naar school en kregen 
een Italiaanse opvoeding. In de zomer-
vakantie gingen we altijd naar onze 
vader in Utrecht. Hij was na vijf jaar 
hertrouwd. Met zijn tweede vrouw 
kreeg hij weer een kind, zijn vijfde. 
Ik vond het niet zo leuk om ‘s zomers 
naar Utrecht te gaan, want we moesten 
er de taal leren en hard werken in de 
ijssalon. Wel vond ik het heerlijk dat 
je zo maar snacks uit de muur kon eten 
bij een automatiek aan de Nobelstraat. 
Zo iets was in Italië onbekend. Mijn 
vader wilde dat ik me voorbereidde 
op het werken in de ijssalon, maar ik 

studeerde in Italië af als accountant en 
wilde doorstuderen voor sportarts.”
Sport was zijn lust en zijn leven. 
“Ik groeide op bij de bergen van de 
Dolomieten en ging altijd met de 
slee naar school. Bobsleeën, skiën 
en bergbeklimmen deed nagenoeg 
iedereen van kind af aan in ons dorp. 
Mijn broer en ik waren echte talenten 
als bobsleeër. We werden opgenomen 
in het Italiaanse bobsleeteam. Mijn 
broer werd wereldkampioen en ik in 
1964 Europees kampioen. Ik werd ook 
opgeroepen voor militaire dienst in het 
Italiaanse leger en werd tweede luite-
nant van de Alpentroepen. Begrijpelijk 
toch dat ik er weinig voor voelde in de 
ijssalon te komen werken.”
Toch kwam Italo in 1964 door toeval 
blijvend in Utrecht terecht. “Ik had 
internationaal naam gemaakt als Ita-
liaans bobsleeër, maar was Utrechter 
van geboorte. Frans Henrichs, een 
enthousiast schaats- en bobsleefan, 
schreef een artikel over me met een 
mooie foto in het Utrechts Nieuws-
blad. Dat werd gelezen door Mia Ma, 
dochter van het Chinees restaurant 
Drakenburgh aan de Oudegracht. Mia, 
toen zeventien jaar, was zo onder de 
indruk dat ze me kwam opzoeken in 
de ijssalon. Ineens vond ik Utrecht de 
mooiste stad van de wereld. De zon 
leek voor altijd te schijnen in het water 
van de mooie grachten.”

Geparfumeerd ijs
Voortvarend ging Italo De Lorenzo 
samen met zijn vader aan de slag. Hij 
trouwde met Mia Ma en volgde vele 
ijsbereidingscursussen. Ook experi-
menteerde hij met nieuwe technieken 

en smaken. “Ik bezocht veel interna-
tionale beurzen. Het sloeg niet altijd 
aan wat ik ontwikkeld had. Geparfu-
meerd ijs met rozen- en jasmijnsmaak 
viel alleen in goede aarde bij Indiërs 
en Surinamers. Onze ijssalon Venezia 
bleef, mede door de inrichting, aan-
sprekend. In 1970 opende ik Venezia 
aan de Oudegracht 105. Mijn vader en 
mijn broer gingen verder met Venezia 
Voorstraat. Mijn vrouw Mia erfde 
het zakelijk instinct van haar vader. 
Wij hebben drie dochters, die ook in 
de ijssalon werkten. In 2003 zijn we 
met de ijssalon gestopt en hebben 
de winkelruimte verhuurd aan een 
modezaak. Mijn dochter Romana staat 
nu ‘s zomers met een mobiele ijskiosk 
op de Jansbrug aan de Oudegracht en 
zet de traditie van Venezia sinds 1928 
voort.”
Italo De Lorenzo heeft altijd contact 
met Italië gehouden en nu, als gepen-
sioneerde, vooral met Venetië. Hij 
vertelt: “Sinds de Unie van Utrecht in 
1579 hebben Nederlandse kooplieden 
altijd contact gehad met kooplieden 
uit Venetië. Ze waren in beide geval-
len afgesneden van hun achterland 
en aangewezen op overzeese handel. 
Venetië is heel kwetsbaar en staat 
regelmatig onder water. In Nederland 
is veel kennis voorhanden op het 
gebied van waterbeheer. Ik heb een 
brugfunctie en zet me, via de orga-
nisatie Poorters van Venetië, in voor 
bescherming van een middeleeuwse 
kerk. Ik leef voortdurend tussen twee 
culturen en geniet volop van allebei. 
IJs was de rode draad in mijn bestaan. 
Mijn werkzame leven was ‘s zomers 
in het ijs en ‘s winters op het ijs.”

‘s Zomers in het ijs
en ‘s winters op het ijs
Iedere oudere Utrechter heeft herinneringen aan ijssalon Venezia aan de Voorstraat 8. Herinneringen aan het uitgebreide assor-
timent ijs, maar vooral aan het bijzondere interieur met het plafond met neonverlichting. “Mijn vader heeft deze winkel in 1948 
laten verbouwen en een Italiaanse sfeer willen creëren met neonlicht in gebogen buizen”, vertelt Italo De Lorenzo (74).
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Reclametour door Utrecht 1943  

Zijn familie bracht de Italiaanse ijscultuur als eerste naar Utrecht. IJssalon Venezia werd een begrip in de stad en verre omstre-
ken. Italo de Lorenzo dreef de zaak tot 2003 en was naast ijsverkoper een groot en bekend sportman.

Interview door Jan Jansen

Italo De Lorenzo  

Het is niet eenvoudig om na het over-
lijden van een partner de draad van het 
leven weer op te pakken. Er zijn dagen 
dat u graag over uw verdriet wilt praten, 
maar niemand er naar vraagt. Er zijn 
dagen waar u bij het opstaan al de moed 
in de schoenen zakt. Terwijl er maar één 
ding op zit: iets van het leven maken. 

Herkent u deze situatie? Bij U Centraal 
kunt u terecht voor hulp. Gratis en 
gewoon in Utrecht.
 
Rouwverwerkingsgroep
In februari start de volgende serie van de 
Rouwverwerkingsgroep 55+. In zes bij-
eenkomsten wisselt u ervaringen uit met 

mensen die in dezelfde situatie zitten en 
dus precies begrijpen wat u meemaakt.  
Het is van belang dat de eerste, heftigste 
emoties achter de rug zijn, zodat u ook 
open kunt staan voor het verhaal van de 
ander. De groep wordt begeleid door een 
sociaal werker. 

Hobby’s oppakken
Misschien vindt u het fijn als iemand 
meedenkt over de vraag hoe u hobby’s 
kunt oppakken, sociale contacten kunt 
leggen, eropuit kunt gaan. Zo kan een 
vrijwillige netwerkcoach bijvoorbeeld 
helpen om oude banden aan te halen of 

Verder na de eerste Kerst zonder Henk
Annie van Schaik gaat met een zucht in de stoel zitten. De stoel waar Henk 
altijd zat. De eerste kerst zonder Henk is voorbij. De kinderen waren lief, 
ze hebben Henk samen herdacht.  Zo is Annie de feestdagen, waar ze zo 
tegenop zag, goed doorgekomen. Maar nu? Het leven neemt weer zijn 
gewone loop, een nieuw jaar begint. Een nieuw jaar zonder Henk. 

Meer weten?
De sociaal werkers van U Centraal houden spreekuur in uw wijk. Bel 
030 – 236 17 70 of kijk op www.u-centraal.nl voor meer informatie.

nieuwe dingen te onder-
nemen. Via Rechtstreeks 
Vriendschapsbemiddeling 
50+ kunt  nieuwe mensen 
in Utrecht leren kennen, 
met wie u gezellige dingen 
kunt doen.  Kunt u niet meer 
zelfstandig naar een winkel-
centrum of een dagje uit, dan 
is de BoodschappenPlusBus 
misschien iets voor u. 

Bij U Centraal kunt u ervaringen uitwisselen en nieuwe 
contacten opdoen. Foto Fleur Wiersma.
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Wat is Slender You
Het is een bijzonder trainingspro-
gramma dat wordt uitgeoefend op 
6 met elektromotoren aangedreven 
banken. Zij activeren elk een apart 
gedeelte van uw lichaam nl. benen, 
dijen, heupen, buik, taille, borst, 
schouders en bovenarmen. 
De beweging van de banken 
verstevigt uw spieren, verwijdert 
vetafzettend afvalzuur, stimuleert 
de bloedsomloop, werkt vochtaf-
drijvend en vergroot de zuurstof-
toevoer. Er worden geen overdadige 
spierbundels gekweekt en de kans 
op blessures is nihil. 

Wat doet het 
Het versterkt de spieren en maakt 
slanker. Op de banken worden 
spierbewegingen gemaakt waarmee 
je centimeters kunt afnemen. De 
zuurstofwisseling van de huid wordt 
gestimuleerd waardoor de huid 
glad wordt en cellulitis vermindert. 
Een goede doorbloeding voorkomt 
spierpijn en activeert de afbraak van 
vetreserves. 
Na een aantal behandelingen ziet 
u al dat overtollige centimeters 
verdwenen zijn. Ook op die plaatsen 
waar diëten en trainingen niet altijd 
helpen.

Wat doet Slender You op medisch 
gebied?
Het is een bewegingstherapie die 
u kunt toepassen bij verschillende 
klachten van medische aard. Eén be-
handeling kan aandoeningen zoals 
reuma, artritis, 

artrose, spieraandoeningen, 
stijve nek en schouders, koude 
handen en voeten, vochtopho-
pingen, rugklachten en fibro-
myalgie verlichten en soms zelfs 
wegnemen. Ook met COPD, ME, MS 
en hartklachten kunt u slenderen. 

Iets voor u?
Het is voor iedereen vanaf 16 jaar, 
zowel voor mannen als voor vrou-
wen.
Maar zeker ook voor degenen die 
actief oefeningen willen doen. Bij 
elke bank zijn vele gevarieerde 
oefeningen, zodat u ook actief kunt 
sporten. Onze medewerkers staan 
klaar om u een individueel en ge-
schikt programma aan te bieden.

Kijk voor meer informatie, openings-
tijden, tarieven en acties op onze 
website. www.bewegingspraktijk.nl

Fitness zonder lichamelijke belasting

Door nu te investeren in uw lichaam en gezondheid kunt u in de toekomst 
slanker, gezonder en wellicht met minder last van lichamelijke klachten 
genieten van uw leven.

spierbewegingen gemaakt waarmee 

zuurstofwisseling van de huid wordt 

spierpijn en activeert de afbraak van 

verdwenen zijn. Ook op die plaatsen 

-

Iets voor u?
Het is voor iedereen vanaf 16 jaar, 
zowel voor mannen als voor vrou
wen.
Maar zeker ook voor degenen die 
actief oefeningen willen doen. Bij 
elke bank zijn vele gevarieerde 
oefeningen, zodat u ook actief kunt 
sporten. Onze medewerkers staan 
klaar om u een individueel en ge
schikt programma aan te bieden.

Kijk voor meer informatie, openings
tijden, tarieven en acties op onze 
website. 

Slender You is vooral geschikt voor 

diegenen die:
•   om medische redenen niet kunnen of 

mogen sporten en wel fit en gezond 

willen blijven.
•   hun figuur plaatselijk willen corrige-

ren en verstevigen.

•   op een gezonde en snelle manier wil-

len afslanken.
•   een dieet volgen en hun huid en 

spieren niet willen laten verslappen.

•   last van cellulitis (sinaasappelhuid) 

hebben.
•   geen tijd of zin hebben om in club-

verband te sporten.

•  pas zijn bevallen van een baby.

•   een zittend of juist een staand beroep 

hebben.
•   gewoon een uurtje willen ontspan-

nen in een rustige sfeer…

Industrieweg 2 nst
3433 NL Nieuwegein

Telefoon 030 608 08 88
Info@bewegingspraktijk.nl

Wij maken gebruik van de Slender You methode
• Geen abonnement • Geen inschrijfgeld
• Gratis kennismakingsles • Gratis parkeren

www.bewegingspraktijk.nl

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

Openingstijden: ma. t/m vrij. 08.30 - 17.00 uur en zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Veldweg 22 - 1404 CV Bussum - Tel: 035-6912905

Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf 
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan 
staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieur-
adviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waar-
mee wij al uw  eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en 
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn ge-
specialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, 
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en 
OISTERWIJK meubelen. 

Leerbewerking
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden, 
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij  met het beste kwaliteit 
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. 
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a. 
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of 
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. 
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien
van een perfect zitcomfort.

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Mogen wij ons even voorstellen ?
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Gepensioneerden hebben van deze 
algemene wettelijke maatregel geen 
enkele last. Voor hen geldt vooral 
de vraag of hun pensioenfonds niet 
weer een korting zal toepassen op hun 
pensioenrechten. Naar het zich laat 
aanzien valt dat voor de meeste pensi-
oenfondsen wel mee. Anderzijds is per 
1 januari geen indexatie gegeven voor 
de gestegen prijzen.
Opvallend is dat veel deskundigen en 
politici over het pensioenakkoord heel 
verschillende meningen hebben. Het 
voordeel van de nieuwe maatregel is 
dat de werkenden netto per maand iets 
méér overhouden, doordat zij minder 
premie afdragen.

Als mensen bereid zijn zelf aanvullend 
te sparen - en dat vol te houden - voor 
hun oude dag, zullen zij misschien be-
ter af zijn dan bij een pensioenfonds. 
Immers, bij een pensioenfonds blijft 
aardig wat aan de strijkstok hangen. 
De kortingen, die een deel van de 
pensioenfondsen de afgelopen jaren 
hebben moeten doorvoeren, omdat 

hun dekkingsgraden niet hoog genoeg 
waren, hebben zeker eraan bijdragen 
dat mensen soms beter zelfstandig 
kunnen sparen.

Discipline
Het probleem is echter dat werkne-
mers lang niet altijd de discipline kun-
nen opbrengen of de mogelijkheden 
hebben een leven lang trouw te sparen. 
Voor hen is een verplicht pensioen-
fonds, waaraan zij moeten deelnemen, 
inclusief de werkgeversbijdrage, een 
uitkomst. Immers, zij zijn op hun 
65ste dan toch verzekerd van een 
aanvullend pensioen.
Overigens zijn er miljoenen mensen in 
Nederland (zelfstandigen, bijstands-
gerechtigden, huisvrouwen) die nooit 
een pensioen opbouwen. Zij zijn 
aangewezen op de sociale bodemvoor-
ziening, de AOW.

Iemand van bijvoorbeeld 25 jaar die 
zelf spaart en in één jaar 200 euro in-
legt, ziet dat dit bedrag bij jaarlijks 3,5 
procent rente op zijn 65ste is opgelo-

pen tot 497 euro. Dat is dan uiteraard 
netto, want daarover betaal je na je 
pensioen géén inkomstenbelasting.
Een heleboel mensen beseffen 
namelijk niet dat ze inkomstenbelas-
ting betalen als ze de pensioen- of 
lijfrente-uitkering krijgen. Uitgestelde 
belasting heet dat! Derhalve is een 
pensioenfonds vooral aantrekkelijk 
voor inkomensgroepen die thans in de 
hoge belastingschijf van 52 procent 
zitten en mogelijk op hun 65ste in het 
tarief van 42 procent komen. Sowieso 
al 10 procent voordeel en dus een ho-
gere netto-opbrengst op je bruto-inleg.
Uiteraard brengt de verlaging van het 
opbouwpercentage meer geld in het 
laadje bij de overheid. Immers, de 
inkomsten uit (loon-)belasting groeien 
per 1 januari 2015 iets, in plaats van 
dat de fiscus die op de pensioenleef-
tijd pas krijgt. Op termijn ontvangt 
de overheid dus eerder miljarden aan 
belastinginkomsten.

Is die nieuwe regeling nu voordeliger 
of onvoordeliger voor werknemers? 

Antwoord: beide! Het hangt 
van de persoonlijke omstan-
digheden af. Zoals al eerder 
geconcludeerd, het zijn vooral de 
hogere inkomensgroepen die kunnen 
profiteren.
Vooral onder hen zijn er die maar wat 
graag zelf sparen en beleggen. Per 
individueel geval kan dat soms voor-
deliger zijn. Nabestaanden kunnen 
door hun erfrechten ook meteen belas-
tingvrij beschikken over het spaar- en 
beleggingsgeld van de overledene. 
Dus als er al genoeg is verzameld, kan 

dat grotendeels in de plaats komen van 
een nabestaandenpensioen. 
Tenslotte, de maatregel voor ver-
mindering van de pensioenopbouw 
is weer een heel klein stapje verder 
in de aantasting van de Nederlandse 
verzorgingsstaat, die steeds meer in 
de richting gaat van basisvoorzienin-
gen voor een ieder. Hoe hoger het 
inkomen, hoe meer je voor jezelf moet 
zorgen. Maar dat is liberaal.

Er is weer volop discussie geweest over de hoogte van de pensioenen. Niet alleen over de eventuele kortingen daarop en het al jaren ontbreken van indexaties, maar ook over de 
opbouw van de mensen die nog niet gepensioneerd zijn. Alle zaken in een opinie op een rijtje.

 

Zelf sparen voor oude dag soms aantrekkelijk

Erf- en schenkingsrecht

Zoon mag pas erven als hij 
67 jaar is

Mijn erfenis wil ik na mijn overlijden 
via een testament nalaten aan mijn 
enige zoon. Maar aangezien hij 
geen pensioen heeft opgebouwd, 
wil ik bepalen dat de erfenis pas tot 
uitbetaling komt als mijn zoon zelf 
67 jaar is. Hij is nu 46 jaar en ik 76. 
Is dat mogelijk?

Volgens ons is een tijdsbepaling in 
een testament wel mogelijk, maar 
wordt daaraan een aantal juridi-
sche eisen gesteld. Wij adviseren u 
hierover contact op te nemen met 
een notaris, die toch nodig is om het 
testament te laten opstellen.

Tweede huwelijk en
dochter uit eerste

Ik ben enkele jaren terug, na 
jarenlang weduwe te zijn geweest, 
opnieuw getrouwd met een man, die 
al een eigen huis had toen ik bij hem 
introk. Eigenlijk had ik niets toen ik 

bij hem kwam. Wat gebeurt er als ik 
zou komen te overlijden? Kan mijn 
dochter uit mijn eerste huwelijk 
dan ergens aanspraak op maken 
of het mijn man lastig maken? Zijn 
spaargeld staat namelijk ook op 
ons beider naam. Mijn man zelf 
heeft geen kinderen en alleen nog 
een broer. Wat zijn nu de regels als 
één van ons twee of beiden wat zou 
overkomen?

Indien u opnieuw getrouwd bent in 
gemeenschap van goederen, vermen-
gen de vermogens zich evenredig 
(van het totaal is ieder voor de helft 
eigenaar). Met andere woorden: door 
uw nieuwe huwelijk deelt u mee in 
het vermogen van uw partner. Zijn 
er huwelijkse voorwaarden gemaakt, 
dan hangt het van de voorwaarden 
af. Bij een tweede huwelijk is het zo 
dat eigen kinderen volgens het wet-
telijk erfrecht (als er geen testament 
is) erven van de eigen ouder die 
is overleden. Als de andere ouder 
(huwelijkspartner) nog leeft, is 
volgens het wettelijk erfrecht sprake 
van een vordering van het kind op de 
huwelijkspartner die pas tot uitbeta-

ling komt als ook de langstlevende 
is overleden. Met een testament is 
dat ook anders te organiseren. Dus 
uw dochter erft van uw deel. Als uw 
man eerder komt te overlijden dan 
u, gaat zijn vermogen naar u als erf-
genaam, tenzij hij in een testament 
anders heeft bepaald.

Sociale voorzieningen

Inkomensgrens
Wtcg is € 35.100

Ik ontving recent € 692 voor mij 
en mijn echtgenote op grond van 
de Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten (Wtcg). Ik 
begrijp dat deze tegemoetkoming 
verdwijnt. Jammer voor een ieder 
die zo’n extraatje ontving en meestal 
omstreeks de kerstdagen. Komt er 
nog compensatie voor het wegval-
len van de Wtcg, afhankelijk van het 
inkomen?

De Wtcg is inderdaad gewijzigd. Het 
bedrag dat u recent hebt ontvan-
gen, is op basis van uw belastbaar 
inkomen over 2011. Vanaf 2012 is 

de regeling inkomensafhankelijk. 
Dat betekent dat een aantal mensen, 
waarvan het inkomen boven een 
bepaalde grens komt, geen Wtcg 
meer krijgt. De inkomensgrens 
voor gehuwden en samenwoners 
is € 35.100 (er wordt nu twee jaar 
terug gekeken, dus het inkomen over 
2012). Blijft u daaronder, dan krijgt 
u ook volgend jaar nog een Wtcg-
uitkering. Voor een alleenstaande is 
de inkomensgrens € 24.570.
Als het goed is gegaan, heeft u dit 
alles in een brief van het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK) opge-
geven gekregen.

AOW en pensioen

Geen recht meer
?op pensioenverevening

Ik heb een vraag over een deel van 
het pensioen van mijn overleden ex-
echtgenoot. Ik ben op 11 november 
1959 gehuwd en op 11 februari 1972 
gescheiden. Nu heb ik mij aange-
meld bij het pensioenfonds ABP over 
mijn eventuele recht op nabestaan-
denpensioen over onze huwelijkse 

periode. Dat is afgewezen. Ik ben 
destijds weggegaan en moest alles 
achterlaten aan inboedel en woning 
en had dus geen geld om zelf een 
advocaat te nemen. Hoe zit dit?

Vermoedelijk heeft u geen recht 
op ‘verevening’ (deling) of op 
een nabestaandenpensioen over 
uw huwelijkse periode, omdat u 
bent gescheiden voordat allerlei 
wetgeving (de eerste in 1981) van 
kracht werd die ‘pensioendeling’ 
tijdens het huwelijk regelde. Er 
waren daarna nog wel heel moeilijke 
juridische mogelijkheden om met 
terugwerkende kracht iets te claimen 
(het zogenoemde Boon-Loon-arrest), 
maar die zijn waarschijnlijk al alle-
maal uitgewerkt of niet meer voor u 
van toepassing. Dat kunnen we niet 
overzien. Tegenwoordig is het zo dat 
in alle convenanten bij echtschei-
ding moet staan dat er pensioenen 
zijn verevend of op andere wijze 
verrekend.

 

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
info@deoud-utrechter.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Vanaf 1 januari 2015 gaan werknemers fiscaalvrij minder pensioen opbouwen dan zij nu doen. Het parlementbrede akkoord van 
het kabinet (VVD en PvdA) met oppositiepartijen D66, SGP en CU voorziet erin dat jaarlijks maximaal 1,875 procent (in plaats 
van de 2,25 procent thans) van het inkomen belastingvrij mag worden gespaard voor het pensioen.

?

Opbouw was 1,75 procent
De grote pensioenfondsen hanteerden vóór de jaren ‘80 vaak een opbouw-
percentage van 1,75 procent per dienstjaar. Ook werden deelnemers vroeger 
pas op hun 25ste in het pensioenfonds opgenomen. Daarmee kwam men bij 
40 dienstjaren aan 70 procent van het (toen nog laatste) salaris. In een verder 
verleden gold voor vrouwen opname in het pensioenfonds pas op 30 jaar, om-
dat men er nog vanuit ging dat zij huisvrouw zouden worden waarvoor geen 
pensioenopbouw nodig was. Het nabestaandenpensioen was het enige waarop 
gehuwde huisvrouwen konden rekenen als hun partner voortijdig overleed. 
Deze situaties zijn in de loop der tijden drastisch veranderd. Het opbouwper-
centage kan per pensioenfonds verschillen. Het nabestaandenpensioen bestaat 
nog, maar is steeds meer op risicobasis.
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling 
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt De Munten- en PostzegelOrganisatie 
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein. Aansluitend is er desgewenst advies 
met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl
 
Duik in het nieuwe culturele jaar op 12 januari
De Nieuwjaarsduik is het begin van een nieuw cultureel kalenderjaar. Op 
vijftig locaties in de stad geven culturele instellingen voorproefjes van 
het programma van het komend jaar. Van muziekoptredens, dans- en 
theatervoorstellingen tot films, exposities en workshops. Deze editie 
is er speciale aandacht voor muziek, in het kader van Utrecht Muziek-
stad. Een thema dat dit jaar breed gevierd wordt met onder meer de 
opening van TivoliVredenburg in juni. Er is dan ook een breed muzikaal 
programma, met onder anderen het Rosa Ensemble met Eefje de Visser 
in Grand Hotel Karel V, het muziekprogramma in de Geertekerk, de 
swingende Afro-Amerikaanse jazz en funk van Small Bigband On the 
Roll of singer-songwriter Theo Sieben in de Winkel van Sinkel. Stel je 
eigen programma samen op de website van Culturele Zondagen bij Mijn 
CZ. Enkele tips: ga mee op ontdekkingstocht in het AAMU - Museum 
voor hedendaagse Aboriginal kunst, luister en leer tijdens het Culturele 
Zondagen College met prof. dr. Lucas Lourens van Universiteit Utrecht 
of warm lekker op tijdens de Sunwriters Songday in café De Stad. Neem 
ook eens een kijkje in Theater Kikker. Hier zie je previews van de Warme Winkel, SPRING festival, Aluin en Festival 
Tweetakt/Kaap. Er is ook een aantal primeurs: het allerkleinste muziekpodium Paviljoen pOp op het Westplein 
wordt tijdens de Nieuwjaarsduik officieel geopend, de Schatkamer onder het Domplein onthult een nieuwe naam 
en nieuw artistiek leider Thibaud Delpeut presenteert zijn plannen voor De Utrechtse Spelen. Bekijk het volledige 
programma op www.culturelezondagen.nl
 
De Creatieve Hobbybeurs voor het hele gezin!
Zaterdag 18 en zondag 19 januari wordt voor de negende keer in de FloraHolland Bloemenveiling Bleiswijk het 
Mega Hobbyfestival gehouden. De wintereditie is met ruim 300 kramen vol creatieve hobby’s en een groot Model-
bouwplein één van de grootste allround hobbybeurzen van Nederland. De marktkramen worden gevuld met alles 
op het gebied van diverse creatieve hobby’s; treinen-boten-auto’s-vliegtuigen.
De voornamelijk vrouwelijke bezoekers struinen langs de honderden kramen naar de producten voor hun creatieve 
hobby. De mannen spurten naar het Modelbouwplein om daar de treinbanen, modelauto’s en modelbouwboten te 
bewonderen of vermaken zich bij de spectaculaire demonstraties in het kleine én het grote waterbassin of bij de 
ultralight vliegkooi en de autobaan. De bezoekers krijgen het magazine Hobbyfestival nr. 3 gratis (ter waarde van € 
4,- zolang de voorraad strekt) bij de entree. Adres Klappolder 130, 2665 LP Bleiswijk. Open van 10.00 - 17.00 uur. 
Entree volwassenen: € 6,- kinderen tot 12 jaar gratis (onder geleide). Inlichtgingen: info@heins-hobbys.nl, site: 
www.hobbyfestival.nl
 
Gogreenbeurs in Evenementenhal Gorinchem
Zaterdag 18 en zondag 19 januari wordt voor de eerste keer in de 
Evenementenhal de Gogreenbeurs van Bureau View georganiseerd. Een 
nieuwe gezellige beurs met respect voor mens en milieu. Standhouders 
met duurzame, lekkere biologische produkten, fairtrade, tuinieren, 
groene kunst of mode, alternatieve energie, elektrisch vervoer of bezig 
zijn met kruiden of natuurlijke cosmetica. Bezoekers kunnen kennisma-
ken maken met natuurlijke, milieuvriendelijke en eerlijke producten op 
het vlak van tuin, huis, vrij tijd, mode, voeding, vervoer en gezondheids-
producten. Locatie: Evenementenhal Gorinchem, zaterdag van 12.00 
- 17.30 uur. Zondag van 11.00 - 17.30 uur. Toegang € 7,- kortings-
bon/65+ € 5,- Kinderen t/m 11 jaar gratis. Zie kortingsbon op www.
gogreenbeurs.nl (inclusief gratis entree de Paranormaal-, Sieraden- en 
Reptilicabeurs (alleen op zondag). Voor meer info: 071-5611934, beur-
zen@gogreenbeurs.nl of www.gogreenbeurs.nl.
 

Elke woensdag
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop 
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina.
 

Zondag 12 januari
 
Culturele Zondag Nieuwjaarsduik
De Nieuwjaarsduik markeert de culturele start van het nieuwe jaar. Zondag 12 januari zijn er 
verschillende previews en activiteiten te bezoeken; van voorstellingen, films en exposities tot con-
certen, workshops en meer. Stel je eigen route samen op culturelezondagen.nl via Mijn CZ. Deze 
editie van de Nieuwjaarsduik staat Utrecht als muziekstad centraal. Zie ook www.culturelezonda-
gen.nl. Ook elders op deze pagina meer info.
 

Woensdag 15 t/m zondag19 januari
 
Nieuwe inspirerende vakantiebeurs
De vernieuwde Vakantiebeurs is het startpunt 
van je vakantie. Hier vind je meer dan voldoende 
inspiratie en natuurlijk info en profiteer je van 
exclusieve aanbiedingen. Dit jaar is de beurs 
niet alleen ingedeeld per vakantieland, maar ook 
op zes typen vakanties. Zodat actieve vakanties 
bijvoorbeeld ook bij elkaar te vinden zijn: www.
vakantiebeurs.nl. Ook meer info elders op deze 
pagina.
 

Zaterdag 18 en zondag 19 januari
 
Creatieve Hobbybeurs voor het hele gezin!
Voor de negende keer wordt in de FloraHolland Bloemenveiling Bleiswijk het Mega Hobbyfestival 
gehouden. De wintereditie is met ruim 300 kramen vol creatieve hobby’s en een groot Modelbouw-
plein één van de grootste allround hobbybeurzen van Nederland. Adres Klappolder 130, 2665 LP 
Bleiswijk. Open van 10.00 - 17.00 uur. Entree volwassenen: € 6,- kinderen tot 12 jaar gratis (onder 
geleide). Inlichtingen: info@heins-hobbys.nl site: www.hobbyfestival.nl. Meer info elders op deze 
pagina.
 
Gogreenbeurs in Evenementenhal Gorinchem
Zaterdag 18 en zondag 19 januari wordt voor de eerste keer in de Evenementenhal in Gorinchem 
de Gogreenbeurs van Bureau View georganiseerd. Het is een nieuwe beurs met respect voor milieu 
en mens op het gebeid van vrije tijd, wonen, voeding en vervoer met tal van duurzame producten. 
Meer info elders op deze pagina.
 
Paranormaal-, Sieraden- en Reptilicabeurs (zondag) in Evenementenhal 
In de Evenementenhal in Gorinchem op zaterdag 18 
en zondag 19 januari de Paraview Paranormaalbeurs. 
Op zondag is er ook een Reptilicabeurs. Talloze 
standhouders zijn actief op het gebied van new age 
en alternatieve geneeswijzen. Op beide dagen (in een 
apart gedeelte) is ook de derde Sieradenbeurs. Allleen 
op zondag de Reptilicabeurs met slangen, hagedis-
sen, spinnen, insecten, amfibieën, schildpadden, 
kameleons, terraria, planten, voedseldieren, clubs en 
verenigingen. Meer info elders op deze pagina.
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Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

www .
h o t e l a

a n d e v
a a r t . n

l

Beleef de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

www.hotelaandevaart.nl
Vaart n.z. 88/89,  8426 AV  Appelscha,  Tel. 0516-43 32 32

5 of 8-Daagse 50+ busreis Compleet Verzorgd 
   individueel of met gezelschap 

arrangementen 2014
   keuze uit diverse prachtige arrangementen  

Low Budget Groepsreis op Maat
   sportief, culinair, natuur, Bridge-/Klaverjastoernooi  
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VROEGBOEKKORTING

in 2014

Aan de Vaart
Hotel

of ¤50,-
¤25,-

• halen en brengen
• 4x Middagtocht
• dagtocht met 3 uur varen
• incl. entreegelden en consumptie
• Hollandse keuken, mogelijkheid tot afstemming op dieet
• gezellige avondprogramma’s bieden volop variatie

Bekijk het hele reisaanbod op onze website
Nu vanaf € 400,-

Al vele jaren organiseert Aan de Vaart Reizen succesvol 
groepsreizen samen met senioren- en personeels-
verenigingen, instellingen en ouderenbonden. Wij in-
formeren u graag over de mogelijkheden (06-12997929).

speciaal voor 

seniorensenioren

Een greep uit ons aanbod 
van compleet verzorgde vakanties:

l Halen en brengen
l 4x Middagtocht

l Dagtocht met 3 uur varen
l Incl. entreegelden en consumptie

l Hollandse keuken, mogelijkheid tot afstemming op dieet
l Gezellige avondprogramma’s bieden volop variatie

www.pathe.nl/utrecht

MAANDAG EN DINSDAG | 13:30 UUR 
PATHÉ REMBRANDT UTRECHT

13/01 – 14/01 – 20/01 – 21/01
NIGHT TRAIN TO LISBON 3ag
Het leven van Raimund Gregorius, een geliefd leraar Latijn en deskundige in oude talen, neemt 
een bijzondere wending wanneer hij een mysterieuze jonge vrouw behoed haar leven te beëin-
digen door van een brug te springen. 

Als de vrouw vervolgens spoorloos verdwijnt laat ze haar jas bij Raimund achter, met daarin een 
boek en een nachttreinticket naar Lissabon. Hij besluit het ticket te gebruiken en al zoekende naar 
de achtergrond van het boek en de schrijver ontvouwt zich langzaam een tragische liefdesgeschie-
denis, vol emotionele intriges en overdenkingen naar de ware zin van het leven.

PAC

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
Anneke Nieboer (57)
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     Paranormaal-, Sieradenbeurs- en Reptilicabeurs (alleen zondag) in Evenementenhal  
Zaterdag 18 en zondag 19 januari wordt voor de derde 
keer in de Evenementenhal de Paraview Paranormaalbeurs 
georganiseerd. Tijdens deze beurs zijn er talloze standhou-
ders die actief zijn op het gebied van new age en alternatieve 
geneeswijzen. Op beide dagen (in een apart gedeelte) is ook 
de derde Sieradenbeurs. Diverse standhouders zullen een 
verscheidenheid aan sieraden en kralen tentoonstellen. Op 
zondag is er de Reptilicabeurs met slangen, hagedissen, 
spinnen, insecten, amfibieën, schildpadden, kameleons, ter-
raria, planten, voedseldieren, clubs en verenigingen.
Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, Gorinchem, 
zaterdag 12.00 - 17.30 uur, zondag 11.00 - 17.30 uur. 
Entreeprijs Paranormaalbeurs (inclusief de Sieradenbeurs, 
Gogreenbeurs en Reptilica (alleen op zondag): € 6,50 of € 
5,00 65+ of met kortingsbon. Sieradenbeurs/Reptilicabeurs; 
€ 5,00 of € 3,50 65+ of met kortingsbon. Meer info en kor-
tingsbon op www.paraview.nl, www.sieradenbeurs.nl, www.
reptilica.nl.
   
     Ontdek jouw wereld op de Vakantiebeurs, van 15 t/m 19 januari 
Half januari verandert Jaarbeurs Utrecht weer in één groot vakantiewalhalla waar honderden landen en reisor-
ganisaties vertegenwoordigd zullen zijn. De grote kracht van de beurs is persoonlijk contact: zo’n 5.000 locals 
van over de hele wereld worden ingevlogen om de bezoeker de echte inside-info van bestemmingen te kunnen 
geven. Wat is er in diverse landen en steden nu exact te doen, wat zijn de pareltjes buiten de reisgidsen om en 
welke onontdekte plekjes mag je echt niet missen? Dit jaar draait de Vakantiebeurs meer dan ooit om alvast een 
dagje voorpret. Met optredens, culinaire verrassingen en een heuse camping by night, waar je met zaklantaarn 
en al op ontdekkingstocht kunt over een nachtelijke camping. Kaartjes kosten in de voorverkoop € 12.- en een 
familyticket (2 volwassenen en 2 kinderen) is er al voor € 19.-.
   
     Hoe leer je het kleine geluk te vinden? 
Zondag 19 januari vertellen auteurs Inge Jager en Maria Grijpma over hun boek ‘Handboek voor klein geluk’ in 
de Bibliotheek Utrecht, Oudegracht 167 van 15.00-16.00 uur. Deelname aan deze middag is gratis, wel graag 
reserveren via: reserveren@bibliotheekutrecht.nl. Maria en Inge zijn op zoek gegaan naar klein geluk. Ze hebben 
daarbij een flink aantal ideeën ontwikkeld en uitgeprobeerd. Aan de hand van een lijst met behoeftes wordt de 
lezeres uitgenodigd inspiratie te zoeken om in haar leven klein geluk te brengen, op een manier die simpel en 
doeltreffend is. Bij de lezing worden de ‘recepten’ uit het boek met elkaar uitgeprobeerd, om aan te tonen dat 
je inderdaad binnen enkele minuten nieuwe energie, rust en inspiratie kunt opdoen. Maria en Inge zijn trainers, 
maar ook vriendinnen en grote liefhebbers van de zee en de wind. Hun deskundigheid is stilte en klank (Maria) 
en communicatie en intimiteit (Inge). Onverschrokken en met veel humor gaan zij de dagelijkse sores te lijf. 
Het handboek is een verzameling van wat zij in hun trainingen met hun cursisten doen en het resultaat van hun 
gezamenlijke ‘zeedagen’.
Bronnen die hen in de loop van hun leven hebben gevoed zijn onder andere: mindfulness, tantra, NLP, light-
bodywerk, sjamanisme, boeddhisme, Ridhwanschool, mantrazang en stembevrijding. www.bibliotheekutrecht.nl
   
     Gratis klassiek concert in ZIMIHC Theater Zuilen 
Ook deze editie van Klassiek in Zuilen staat weer bol van kwaliteit en talent. In elk geval kunt u optredens ver-
wachten van: Koh-I-Noor - Koh-I. Noor speelt Keith Beal. Het Koh-I-Noor saxofoonkwartet zal zich de komende 
tijd bezighouden met de muziek van de in Utrecht woonachtige Engelse componist Keith Beal. Beal schreef in 
totaal 15 saxofoonkwartetten, waar het Koh-I-Noor er een aantal van zal opnemen in de loop van 2014. Een 
selectie kunt u verwachten in het komende concert van de serie Klassiek in Zuilen. De leden zijn Frido ter Beek - 
sopraansaxofoon, Michiel van Dijk - altsaxofoon, Sander Beumer - tenorsaxofoon, Marc Scholten - baritonsaxo-
foon en Dick de Graaf - tenorsaxofoon. Meer info vindt u op www.kohinoorquartet.nl
Gitaar Orkest onder leiding van Susana Opanski. Susana is al meer dan 20 jaar werkzaam als gitaardocent en 
ensembleleider in de Muziekschool, bij de School voor Talent en bij Scholen in de Kunst in Amersfoort. Haar 
leerlingen spelen regelmatig in concerten als solisten, in kamermuziekverband of in grote ensembles, ze heb-
ben verschillende prijzen gewonnen. Susana is een enthousiast docente, die graag het brede repertoire van de 
klassieke gitaar onder de aandacht wil brengen. Haar uitdaging: kwaliteit en toegankelijkheid te combineren. 
Speciaal voor Klassiek in Zuilen wordt haar ensemble uitgebreid met gitaarleerlingen uit Zuilen. ZIMIHC theater 
Zuilen, zondag 19 januari 2014, aanvang 15.30 uur. Entree: gratis. Adres: Prinses Christinalaan 1 te Utrecht. 
Website: www.zimihc.nl. 

   
    Zondag 19 januari

     
     Zoek het kleine geluk in de bibliotheek 
Auteurs Inge Jager en Maria Grijpma vertellen over hun boek ‘Handboek voor klein geluk’ in de 
Bibliotheek Utrecht, Oudegracht 167 van 15.00-16.00 uur. Deelname aan deze middag is gratis, 
wel graag reserveren via: reserveren@bibliotheekutrecht.nl. Maria en Inge zijn op zoek gegaan 
naar klein geluk. Ze hebben daarbij een flink aantal ideeën ontwikkeld en uitgeprobeerd. Meer info 
elders op deze pagina en op www.bibliotheekutrecht.nl.
   

     Gratis klassiek concert in ZIMIHC Theater Zuilen 
Ook deze editie van Klassiek in Zuilen staat weer bol van kwaliteit en talent. In elk geval kunt u 
optredens verwachten van Koh-I-Noor. Koh-I-Noor speelt Keith Beal. Dit saxofoonkwartet zal zich 
de komende tijd bezighouden met de muziek van de in Utrecht woonachtige Engelse componist 
Keith Beal. Zondag 19 januari, aanvang 15.30 uur. Entree: gratis. Adres: Prinses Christinalaan 1 te 
Utrecht. Website: www.zimihc.nl.
   
     Informatiemarkt Jij naar het buitenland? 
Iedereen die plannen heeft (tijdelijk) buiten Nederland te studeren of te werken, vrijwilligerswerk 
te doen, een vakantiebaan ambieert of als au pair wil werken, is welkom in de Bibliotheek Utrecht, 
Oudegracht 167. Zondag 19 januari van 14.00-16.00 zijn medewerkers van minstens vijftien 
organisaties aanwezig om vragen te beantwoorden en te vertellen over hun mogelijkheden en 
ervaringen. De informatiemarkt wordt georganiseerd in samenwerking met Europe Direct, het 
informatiecentrum over de Europese Unie. De toegang is gratis. De volgende organisaties zijn on-
der andere aanwezig op de informatiemarkt: Activity International, CCUSA, Stichting commundo, 
IBO-Nederland, Interlanguage Study Abroad, Intermijn, Linganet, Projects Abroad, Don Quijote, 
Samen, TravelUnique, YFU Nederland, Youth in Action.
   

    Woensdagmiddag 22 januari
     
     200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 
Lezing door drs. Maarten-Jan Dongelmans om 14.00 uur met als leidraad Het Huis van Oranje aan 
het roer in gebouw De Wijkplaats, het oecumenisch kerk- en buurtcentrum in de wijk Lombok, bij 
de Kanaalstraat op de hoek van de Johannes Camphuijsstraat en de Billitonkade. Adres: Johannes 
Camphuijsstraat 101, 3531 SE Utrecht. OV: lijn 14, Kanaalstraat halte Billitonkade. De gevluchte 
Prins van Oranje landde in 1813 in Scheveningen. Hij werd koning Willem I en regeerde ook 
over België en Luxemburg. Zijn opvolgers waren Willem II en Willem III. Zij hadden interessante 
vrouwen onder wie Anna Paulowna. Onze aandacht zal zich richten op de inmiddels vier regerende 
vorsten, maar vooral ook op Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Bijdrage: € 5,-.
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: Yvonne van Veenendaal 06 - 20600285 | Esmay Hoekman 030 - 8200570

Het Bartholomeus Gasthuis

 
 

Senioren zonder computer
digitaal verbonden met hun familie.
Geniet van familiefoto’s, die rechtstreeks door
uw familie naar u worden verstuurd. 
Bartholomeus Gasthuis stelt gedurende 1 jaar
100 digitale fotolijstjes ter beschikking aan
zelfstandige senioren in Utrecht. 

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie op
www.f-linQ.nl of bel 06-24384513 (Lilian Kuiper)

 
 

 

et Huis in de Wijk van het 
Bartholomeus Gasthuis heet 

ouderen en hun (kleine) gasten van 
harte welkom.

 Wij bieden een bruisend programma en 
geven u iedere twee weken een andere 
uitgaansTIP voor het Huis in de Wijk.

Op deze warme en veilige plek kunt u ook 
heerlijk eten in brasserie Zunte, mensen 
ontmoeten en verwend worden. Tevens 

kunt u terecht met allerhande vragen of als 
het (even) niet meer gaat.

Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht www.bartholomeusgasthuis.nl

•  1x overnachting in een standaard 2-persoonskamer
•  onbeperkt drankjes van 10.00 tot 23.00 uur 

(Hollands gedistilleerd, bier, wijnen, frisdranken en sappen)
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet
•  een culinair 3-gangen diner
•  gratis gebruik van jacuzzi 
• mogelijkheid tot bezoek aan de jachthut

Let op! 
U betaalt slechts € 89,- 
per 2-persoonskamer per nacht!

€ 89,- voor 2 personen ALL INCLUSIEF

Gortelseweg 8
8076 PS Vierhouten
tel: 0577-411323
www.foreesten.nl

Het genoemde tarief is exclusief gemeentelijke  
heffingen à € 1,50 p.p.p.n. bittergarnituur, gebak en fietshuur. 
Dit arrangement loopt tot 31 maart 2014.

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
Anneke Nieboer (57)
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LAMINAAT
PALLET
VOORDEEL

2e 
NL Label Jaloezie

50%
korting*

Geldig op elke 2e NL Label (goedkoopste product).

alu horizontale

2e 
NL Label PVC/
Novilon N vinyl

m2/meter

50%
korting*

Geldig op elke 2e strekkende m2/meter 
NL Label PVC Bergen en Malmo/Novilon Nova vinyl.

2e 
NL Label Gordijnstof

50%
korting*

Geldig op elke 2e meter NL label, 
exclusief atelierkosten.

meter 2e 
Tapijt

meter

50%
korting*
Geldig op elke 2e strekkende meter Parade 
tapijt, bij minimale aanschaf van 3 meter.

Bestel via de webshop www.vloerbedekkingsale.nl
Couponnen en restanten tapijt, vinyl en tapijttegels.

25% KORTING 
OP ALLE BEHANG*

Kijk voor alle aanbiedingen ook op 
www.vockinginterieur.nl

*  Actie loopt t/m zaterdag 25 januari 2014. Zolang de voorraad strekt. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Dinsdag t/m vrijdag 09:00-17:00 uur   zaterdag 10:00-17:00 uur   koopavond vrijdag 18:00-21:00 uur   maandag gesloten
Ambachtsweg 1   3433 PR Nieuwegein   T. 030 6054216   www.vockinginterieur.nl   Gratis parkeren

2e 
NL Label Rolgordijn

50%
korting*

Geldig op elke 2e NL Label (goedkoopste product).

KARPETACTIE

tot50%
korting*

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Zolang de voorraad strekt.

KARPETACTIE2e 
NL Label Laminaat

m2

50%
korting*
Geldig op elke 2e m2 NL Label laminaat 
minimale aanschaf van 20 m2.

WWW.VLOERBEDEKKINGSALE.NL

korting*

Geldig op elke 2e NL Label (goedkoopste product).

Kijk voor alle aanbiedingen ook op 
www.vockinginterieur.nl!! OPRUIMING !!

GORDIJNEN VOORDEEL

VRAAG HET DE OPTICIEN…

Veel mensen wachten onnodig lang 
met het overstappen op een varifocale 
bril. Bijvoorbeeld omdat zij bang zijn 
voor mogelijke klachten of ze denken 
dat ze het nog wel zonder kunnen 
stellen. De ge diplomeerde  opticiens 
van Specsavers vertellen u er alles 
over.

 Vanaf welke leeftijd is een varifocale 
bril iets voor mij?
De ervaring leert dat van dichtbij kunnen 
zien, steeds lastiger wordt voor mensen 
tussen 40 en 70 jaar. Een herkenbare 
klacht is dat een tekst steeds verder weg 
gehouden moet worden om goed te 

kunnen lezen. Een varifocale bril kan 
hierbij uitkomst bieden. Graag ontvangen 
wij u voor een uitgebreid Specsavers-
oogonderzoek door een van onze 
gediplomeerde opticiens. Zij kunnen u 
adviseren over de beste oplossing voor 
uw ogen. 

 Welke bijwerkingen kan ik krijgen? 
Wie overstapt op varifocale glazen zal 
daar even aan moeten wennen. De ogen 
kunnen daardoor vermoeid aanvoelen. 
Ook bij traplopen is het soms even 
wennen. De klachten vallen gelukkig vaak 
erg mee. Het wennen aan de nieuwe 
glazen duurt slechts enkele dagen.

Je� ry van Dorp
Opticien
Specsavers Zeist

Van dichtbij goed kunnen zien, is voor veel brildragers niet altijd vanzelfsprekend. Een varifocale bril 
is dan de oplossing, waarbij u scherp zicht heeft voor veraf én dichtbij. Over varifocale glazen bestaan 
echter nog een aantal misverstanden. Veel mensen denken namelijk dat deze glazen duur zijn. 
Het tegendeel is waar, bij Specsavers zijn varifocale glazen betaalbaar voor iedereen.

VARIFOCALE GLAZEN 
BETAALBAAR VOOR IEDEREEN
BIJ SPECSAVERS

Dankzij de vakkundig geslepen 
glazen, voelt kijken met een 
varifocale bril veel natuurlijker. Bij 
aankoop van een montuur vanaf 
€79 zijn varifocale glazen gratis. 
Zelfs voor een prisma of cilinder en 
ook sterkte worden er geen extra 
kosten gerekend. Bij Specsavers 

zijn hoge kwaliteit varifocale 
glazen bereikbaar voor iedereen. 
Dit komt omdat meer dan 1.600 
Specsavers-winkels over de hele 
wereld gezamenlijk rechtstreeks 

inkopen bij de fabrikanten, zonder 
tussenkomst van groothandel. Een 
korting die wij doorberekenen 
aan onze klanten. Op deze manier 
garandeert Specsavers lage prijzen, 
maar profi teren klanten toch van 
de hoogste kwaliteit monturen 
en glazen.

BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR VANAF 
€79 ZIJN VARIFOCALE GLAZEN GRATIS

(advertorial)

Geldt voor alle zorgverzekeraars, o.a. :

 AANVULLEND VERZEKERD?
2 BRILLEN ZONDER BIJBETALING

Nieuw bij Specsavers! Heeft u een aanvullende zorgverzekering met een dekking voor 
brillen? En heeft u uw vergoeding nog niet gebruikt? Dan kunt u altijd twee complete 
brillen krijgen. Welke brillen u krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Kom snel langs 
of bekijk uw persoonlijke exclusieve aanbieding op www.specsavers.nl

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!

Specsavers Utrecht Centrum Bakkerstraat 17-19  030 238 0725
Specsavers Utrecht Overvecht Roelantdreef 259  030 261 3772
Specsavers Zeist Slotlaan 178  030 691 9561



Uiteraard was het in het begin voor 
mij erg wennen, want ineens moest 
je voor je eigen eten en drinken gaan 
zorgen. De vuile was kon ik geluk-
kig nog elke week bij mijn moeder 
brengen, die hem dan gewassen en 
gestreken bij me terug bracht.
Het ontbijt en de lunch kon ik zelf 
verzorgen en voor de warme maaltijd 
ging ik eerst naar de Open Tafel op 
de Neude en later bij Eethuis Moeke 
in de Mariastraat. Beide reeds lang 
verdwenen.
Die maaltijden waren op zichzelf heel 
gezellig, want als je daar elke dag 
komt, zie je ook steeds weer dezelfde 
mensen aan tafel zitten. Bij de Open 
Tafel moest je trouwens 
wel dooreten, want het 
was er meestal zo druk dat 
andere gasten graag van 
je plekje gebruik wilden 
maken. Bij Moeke was die 
dwang veel minder groot en 
de maaltijd was daar meer 
dan uitstekend.

Aangenomen zoon
Op het adres waar ik op 
kamers ging wonen waren, 
naast de hospita, al vier ande-
re kamerbewoners. Wel was 
ik de jongste in het huis en 
de hospita, die overigens zelf 
twee volwassen getrouwde 
dochters en een zoon had die 
ook buitenshuis woonden, be-
schouwde mij bijna direct als 
een aangenomen zoon. Zodra 
mijn hospita hoorde dat ik van 
mijn werk thuis kwam, nodigde 
zij mij uit voor een kopje koffie. Als 
ze naar haar dochters, die buiten 
Utrecht woonden, op bezoek ging, 

waarbij zij altijd een auto huurde, was 
het altijd: “Joh, ga je mee?”
Ze kon namelijk nooit alleen genieten, 
want ze moest onderweg tegen iemand 
kunnen zeggen: “Goh, kijk eens hoe 
mooi”, of iets dergelijks. En aangezien 
ik verder geen belangrijke zaken om 
handen had, ging ik ook vaak mee.
Die hospita was een bijzondere vrouw. 
Toen ik bij haar kwam wonen was zij 
62 jaar en al vanaf haar 32ste weduwe. 
Zij was geboren in Gelderland, in een 
dorpje precies op de grens met Duits-
land. Die taal sprak ze vloeiend.
Haar zoon had een kamer gehuurd in 
het centrum van Utrecht. Op dat adres 
woonde ook een vertegenwoordiger 

van 38 jaar. Haar 
zoon nodigde de 
man uit een kopje 
koffie met hem bij 
zijn moeder te gaan 
drinken.

Relatie
Zo gebeurde en 
wat niemand 
verwacht had, 
de hospita en de 
vertegenwoordiger 

kregen, ondanks het grote leeftijds-
verschil, een relatie. Als ze niet bij 
elkaar waren, correspondeerden zij via 
de telefoon met grammofoonplaatjes. 
Hij liet dan een 45-toerenplaatje horen 
met bijvoorbeeld Send me the pillow 
van The Everly Brothers en zij retour-
neerde dat met One Night with You 
van Elvis Presley. Grammofoonplaten-
zaak Weyman in de Drieharingenstraat 
heeft er in die tijd goud aan verdiend. 
Zij bestelde in die tijd zoveel plaatjes, 
dat zij de zaak maar hoefde te bellen 
en de plaatjes werden thuisgebracht.
Het bijzondere was dat de vertegen-
woordiger minimaal één keer per 
week bij zijn geliefde (mijn hospita) 
over de vloer kwam.
Als de kamerbewoners dan thuis kwa-
men, straalde ze helemaal. Onze eer-
ste vraag was dan natuurlijk ook: “Is 
je vriend weer op bezoek geweest?” 
Haar reactie was dan altijd: “Dat kun 
je toch wel aan me zien.”

Problemen
Maar er kwamen helaas toch proble-
men; achteraf bleek namelijk dat de 
vertegenwoordiger ook een relatie 
had met zijn hospita in het centrum 
van Utrecht. Toen zij erachter kwam 

dat hij nog een vriendin 
elders had, waren de 
poppetjes natuurlijk aan 
het dansen. Ondanks het 
verdriet dat hij mijn hospita 
aandeed, koos hij uiteinde-
lijk toch voor zijn hospita in 
het centrum van Utrecht.
Voor de kamerbewoners 
maakte zij éénmaal per week 
een nasimaaltijd. Je betaalde 
daarvoor fl. 1.25, hetzelfde 
als bij de Open Tafel. Als 
je er bier bij wilde hebben, 
moest je dat zelf meebren-
gen. Was de maaltijd op, dan 
kwam er koffie en daarna een 
borrel.

Revue
Kreeg mijn hospita eenmaal 
de hoogte van de drankjes, 
dan kwam gegarandeerd de 

revueartieste in haar boven. Ze had 
vroeger graag bij de revue gewild, 
maar dat mocht niet van haar ouders. 
Maar door de drank gingen alle rem-
men los en ze begon vaak nummers 
te zingen van Zarah Leander, Marika 
Rökk en Marlène Dietrich. Zij ging 
daarbij bovenop de salontafel staan, 
die als podium diende. Dat waren nog 
eens tijden!

Nu mijn hospita weer van de liefde 

genoten had, wilde zij wel weer een 
relatie aangaan. Ze plaatste een hu-
welijksadvertentie in De Telegraaf en 
daarop reageerde onder anderen een 
gepensioneerd bakker uit Den Haag, 
die al enige jaren weduwnaar was. Op 
enig moment zagen ze het wel zitten 
met elkaar en gingen in ondertrouw. 
Een andere kamerbewoner en ik waren 
haar getuigen. Na afloop gingen we bij 
Van Angeren in de Lange Viestraat dit 
heuglijke feit vieren.

Auto
Omdat de bakker door de verkoop 
van zijn bakkerij goed in de slappe 
was zat, kreeg zijn bruid direct een 
auto van hem, waardoor bruid en 
bruidegom zich heerlijk door het land 
konden verplaatsen. Het burgerlijk hu-
welijk moest nog kerkelijk ingezegend 
worden, maar dat bleek gecompliceer-
der dan gedacht.
De bakker had namelijk een doch-
ter die in een klooster leefde en zij 
mocht het kerkelijk huwelijk buiten 
het klooster niet bijwonen, dus werd 
besloten het huwelijk in dat klooster 
te laten plaats vinden. De kloosterorde 
was echter zo streng dat de dochter 
alleen op een afstand de dienst kon 
bijwonen. Het klinkt gek, maar zijn 
dochter en ook andere nonnen kon je 
alleen door de tralies heen feliciteren. 
Wel erg streng dus!
Leefden bruid en bruidegom daarna 
nog lang en gelukkig? Nee. Na een 
aantal jaren scheidde het stel, waarna 
de echtgenoot terug ging naar Den 
Haag, zijn dochter het klooster uit-
kwam en haar vader ging verzorgen.

Bijzonder
De volgende anekdote illustreert heel 
goed hoe bijzonder mijn hospita was. 

Op een zaterdagavond toen het echt-
paar, haar zoon en ik gescrabbeld had-
den, zei de zoon: “Ik heb zin in warme 
kip. Theo, ga je mee naar Boereboom 
in de Voorstraat warme kip halen.” 
Mijn hospita reageerde meteen: “Oh, 
leuk, ik ga ook mee.” Haar echtgenoot 
kreeg opdracht de vast tafel te dekken, 
terwijl wij met de auto naar de Voor-
straat vertrokken. Nadat we de kippen 
gekocht hadden opperde de zoon: 
“Zullen we nog even naar Nachtclub 
Limburgia in de Lange Elisabethstraat 
gaan?” Ja, waarom niet? Wij daar met 
zijn drieën naartoe.
Twisten was toen nogal in en die 
avond trad daar een mollige negerin 
op die het publiek uitnodigde met haar 
mee te twisten op het podium, dat 
midden in de zaak lag. Natuurlijk was 
zij in de veronderstelling dat zij ieder-
een eruit zou twisten, maar ik was nog 
lekker jong en had een uitstekende 
conditie. Terwijl al snel een aantal 
mannen afhaakte, twistte ik er nog 
lekker op los en uiteindelijk zag ik dat 
zij de musici een teken gaf om maar te 
stoppen. Het gaf een glorieus gevoel 
dat ik als winnaar werd uitgeroepen.

Daarna zijn we met de inmiddels 
koude kippen naar huis gegaan, waar 
alles al donker was. Haar echtgenoot 
was inmiddels naar bed gegaan. Zij 
de slaapkamer in en riep: “Ben je nu 
al naar bed?” Ja, hij was al naar bed 
en stond ook niet meer op. Nadat de 
kippen in de oven weer waren opge-
warmd konden de hospita, de zoon 
en ik nog even nagenieten van het 
uitstapje en de warme kippen.

Theo de Ruiter

 

Op kamer bij een bijzondere hospita
Bijna iedereen is altijd van mening dat als je op kamers bent gaan wonen je dan wel tenminste 
student moet zijn, maar dat is niet altijd het geval. Ik was 21 jaar en mijn stiefvader vond het wel 
eens tijd dat ik op eigen benen ging staan. In eerste instantie vond ik dat niet echt leuk, gewoon 
omdat ik een heel goede band met mijn moeder had. Ofschoon de kamernood er in die tijd ook wel 
was, midden 1950, had ik toch redelijk snel een kamer(tje) met wastafel gevonden; twee bij drie 
vierkante meter, in de omgeving van Stadion Galgenwaard. De prijs was 50 gulden per maand. Voor 
die tijd niet echt duur, maar eerlijk gezegd ook niet heel goedkoop.
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Marika Rökk  

Theo vermaakte zich in Nachtclub Limburgia

Marlène Dietrich

Zarah Leander



De Bemuurde Weerd Oostzijde kende 
ik vroeger op mijn duimpje en zeker 
het deel dat nu in de diepte is weg-
gezakt. Om buskosten te besparen, 
kwam ik daar bijna wekelijks, lopend 
langs de Vecht vanaf de Nieuwlicht-
straat tot aan de Hema om daar een 
meegenomen Eau de cologne-flesje 
te laten vullen. Op den duur herkende 
de verkoopster mij. Bij de Rode Brug 
stond ik altijd voor de keus om te gaan 
via de Lauwerecht met zijn vele kleine 
huisjes en steegjes of om toch maar 
door te lopen via de Hogelanden, de 
Lage Noord en Hoge Noord en dan 
via de Zeedijk. Op deze route had ik 
een veel ruimer zicht op de Vecht, de 
achtertuinen en bedrijven van de Lau-

werecht. Aangekomen bij de sluisjes 
genoot ik van het snelstromende water 
dat zich met veel geluid verplaatste. 
Via de Kaatbrug en het eerste sluisje 
kwam ik op de Bemuurde Weerd 
Oostzijde. Jazeker Oostzijde, want 
daar waren de winkels waar ik soms 
minutenlang naar binnen stond te 
kijken.

Dierenwinkel
Alle jaargetijden liep ik graag langs 
deze kant van de Vecht. Was ik 
eenmaal aangeland bij de Bemuurde 
Weerd Westzijde, met zijn oude witte 
statige huizen, dan wilde ik zo gauw 
mogelijk naar de dierenwinkel met 
zijn vele grote aquariums. Daar op 
de hoek Adelaarstraat/Bemuurde 
Weerd Oostzijde was ook nog een 
grote groentewinkel. Buiten stonden 
kisten vol aardappels. Ik liep er altijd 
gauw voorbij om snel bij de dieren-
winkel met zijn vele vissen te komen. 
Thuis had ik een klein aquarium op 
de radio staan met drie guppies, twee 
black molly’s en nog iets wat rond 
zwom. Later maakte mijn vader er een 
lichtbak op.
Ook stond ik lang voor de winkel met 
muziekinstrumenten. Zo lang zelfs dat 
de eigenaar naar buiten kwam en een 
gesprekje begon. Ik was gefascineerd 

door de glimmende, blinkende trompet 
rechts in de etalage. Die kostte over de 
honderd gulden, maar ik kon het ook 
op afbetaling doen met 2,50 per week. 
De fascinatie kwam ook doordat 
ik met mijn moeder naar de City-
bioscoop was geweest en gekeken had 
naar de film ‘Young man with a horn’ 
met Kirk Douglas, Lauren Bacall en 
Doris Day. Waarbij wij genoten van 
het trompetgeluid van Harry James.
Helaas ging de koop niet door! Later 
vertelde mijn moeder dat het niet ging 
om het geld, maar om onze beneden-
buurman, die met zijn trompet soms 
erg lang aan het oefenen was, totdat 
zij hard op de vloer bonkte en hij dan 
weer nijdig de hoofdlichtschakelaar 
uitdraaide.

Eerste baan
In 1954 had ik mijn eerste baantje op 
kantoor van de bekende Utrechtse ma-
trassenfabriek Ubic/Wijzenbeek aan 
de Kanaalweg. Ik moest natuurlijk al 
mijn verdiende geld afdragen aan mijn 
moeder. Dat was normaal. Op den 
duur groeide dit bedrag van 2,50 naar 
7,50 gulden in de week, totdat ik in 
militaire dienst ging. Mijn verlangen 
ooit nog eens een trompet te kopen 
had ik al lang niet meer.
Mijn belangstelling had ik ver-

legd naar een andere winkel op de 
Bemuurde Weerd Oostzijde, hoek 
Weerdsingel Oostzijde: de fotozaak 
van Jaarsveld. Die adverteerde met 
radio’s als Erres, Waldorp, Philips en 
Frodor, stofzuigers, versterkers en 
ook nog filmapparatuur. Ik ontdekte 
al gauw dat je daar ook fototoestellen 
kon kopen, zoals de Agfa Clack en 
Agfa Click. Het werd de Agfa Clack. 
Het was wel een hele uitgave.
Het gevolg van deze nieuwe hobby 
was; veel thuis blijven en een weekje 
wachten om een fotorolletje te kun-
nen kopen of te laten ontwikkelen en 
afdrukken. Al snel ging ik naast de 

gebruikelijke familiekiekjes ook in de 
stad fotograferen. Natuurlijk ook de 
Weerdsluis en de Bemuurde Weerden.
Enkele jaren geleden was ik weer 
op de Bemuurde Weerd Oostzijde, 
maar nu bij de De Gruyterwinkel met 
zijn prachtige tegeltableaus van de 
Utrechtse Fayence-en Tegelfabriek 
Holland (1893/1918). Nergens zag ik 
aquariums, trompetten en ook geen 
radio’s, stofzuigers en de zo geliefde 
fototoestellen te koop. Ja, dat is over!

Frans Landzaat Wickenburghselaan 34
3998 JX Schalkwijk 030-6011207
f.h.landzaat@hetnet.nl

Dromen op de Bemuurde Weerd
Het is alweer even geleden, 
maar het staat nog op ons 
netvlies gegrift; de vreselijke 
beelden van de ingestorte 
Bemuurde Weerd Oostzijde. 
Bij het zien hiervan moest ik 
direct aan mijn jeugd denken. 
Ik maakte in 1954 een van 
mijn eerste foto’s met mijn 
pas gekochte Agfa-Clack-
fototoestel. Deze foto laat 
dezelfde kademuur zien, maar 
dan wel in een prima toe-
stand.
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‘Gefotografeerd in 1954 met mijn Agfa Clack’  

Stichting Aangepast Lezen, 
een instelling die vroeger de 
naam blindenbibliotheek had. 
Daar zijn ook boeken te krij-
gen in braille, maar natuurlijk 
alleen voor mensen die dat 
schrift beheersen. 

Veel mensen kennen nog het begrip 
blindenbibliotheek, maar wie weet dat 
er in de stad Utrecht ooit een blinden-
bibliotheek was, als afdeling van de 
openbare bibliotheek? Dat was verder 
alleen het geval in de openbare biblio-
theken van Amsterdam en Groningen.
Waarschijnlijk lag het initiatief voor 
de oprichting van een blindenbiblio-
theek in Utrecht bij de plaatselijke 
afdeling van de Vereeniging tot Ver-

betering van het Lot der Blinden. De 
activiteit in Utrecht startte in 1913 in 
het gebouw van de Openbare Leeszaal 
en Bibliotheek aan de Voetiusstraat. 
De brailleboeken werden deels 
geleend van de blindenbibliotheek 
in Den Haag, de Nederlandsche 
Blindenbibliotheek. Daarnaast waren 
er boeken die op persoonlijk initiatief 
door vooral vrouwen waren omge-
zet in brailleboeken. Dat gebeurde 
handmatig, waarbij de letters van elk 
woord een-voor-een met een pen ‘ge-
prikt’ moesten worden. Dat was een 
zeer tijdrovend karwei, waardoor het 
aantal beschikbare boeken klein was. 
Het eerste jaarverslag in 1914 was 
mede aanleiding ‘blinden-vrienden’ 
te vragen zich aan te melden voor 
het prikken van boeken. Ook werden 
anderen ingeschakeld, onder meer 
patiënten in het Stedelijk Ziekenhuis 
die bij wijze van nuttige tijdsbesteding 
onder leiding van de hoofdverpleeg-
ster brailleboeken maakten.

Een actieve commissie
Voor het werk van de blindenbiblio-
theek was tot het begin van de jaren 
twintig een commissie verantwoor-
delijk. Gedurende twee middagen in 
de week was de bibliotheek geopend. 
De commissie zette zich er ook voor 

in blinden brailleschrift te leren en dat 
had kennelijk resultaat. In het jaarver-
slag 1915 staat dat steeds meer van de 
collectie gebruik werd gemaakt door 
lezers die nog maar kort het braille-
schrift beheersten.
In 1926 waren er 61 dames voor de 
bibliotheek als ‘priksters’ actief. Na 
verloop van tijd werd een braille-
schrijfmachine aangeschaft, waarmee, 
aanvullend op het handmatige werk, 
boeken sneller gebrailleerd konden 
worden. Zelfs was het daardoor 
mogelijk dat blinden met hulp van een 
ziende boeken gingen brailleren.

Ruimtegebrek en sluiting
In 1928 moest de blindenbibliotheek 
wegens ruimtegebrek verhuizen naar 
het filiaal van de openbare bibliotheek 
in de Sweelinckstraat. De voortdu-
rende groei van het boekenbezit tot 
bijna 4.000 in 1933 en ruim 4.600 in 
1940 zorgde voor voortdurend ruimte-
gebrek. Volgens de jaarverslagen lag 
het aantal lezers tussen de 45 en 60 
en werden 300 à 400 banden per jaar 
uitgeleend. In 1919 bestond de collec-
tie uit 571 banden en in 1928 uit circa 
1.600. In 1941 waren er 1.200 boeken 
in ongeveer 4.750 banden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden de activiteiten beëindigd. Het 

filiaal aan de Sweelinckstraat moest 
wegens de oorlogsomstandigheden 
worden gesloten en de braillecollectie 
werd overgebracht naar de blindenbi-
bliotheek in Den Haag.
Na de oorlog is het blindenbiblio-
theekwerk in Utrecht niet meer hervat. 
De Haagse blindenbibliotheek opende 
aan de Plompetorengracht nog wel 
een uitleencentrum voor gesproken 
boeken, maar dit heeft slechts enkele 
jaren bestaan.
De openbare bibliotheken in Amster-
dam en Groningen zijn veel langer 
doorgegaan met een eigen afdeling 
voor blinden en slechtzienden, die 

vanaf midden jaren ‘50 ook gesproken 
boeken leverden. In 1987 werden 
de werkzaamheden in Amsterdam 
beëindigd en in Groningen pas in 
2002. De dienstverlening werd geheel 
overgenomen door de drie landelijke 
blindenbibliotheken, die in 2007 
samengevoegd werden tot een centraal 
landelijk adres; Aangepast Lezen. 
Deze instelling is een onderdeel van 
het stelsel van openbare bibliotheken 
en daardoor is er natuurlijk nog altijd 
een band met het openbaar biblio-
theekwerk. Ook in de stad Utrecht.     

Ad van der Waals

Een blindenbibliotheek in Utrecht
Er zijn heel wat mensen voor 
wie het lezen van gewone 
letters in een boek of krant 
lastig is. Velen gebruiken dan 
een vergrotingsapparaat of 
loep om te kunnen lezen. An-
deren kunnen in de openbare 
bibliotheek terecht voor boe-
ken met grote letters, luister-
boeken en gesproken boeken 
op cd, speciaal voor mensen 
met een visuele of andere 
leesbeperking. Voor de laat-
ste categorie is er ook nog de 

  



Meestal ging dat via schoolvriendjes 
of jongens, waarmee je in een regulie-
re vereniging speelde. Bij ons was dat 
‘Sjakkie’ van Dussen, die zeker niet 
uit de buurt kwam, maar die goed kon 
voetballen. Verder beschikten we over 
het aankomende talent Rini Block. We 
hadden uiteindelijk een aardig elftal en 
speelden met veel inzet en plezier mee 
in het vaak druk bezochte straatvoet-
baltoernooi. Vooral enkele wedstrijden 
op het veld aan de Prinses Irenelaan in 
Zuilen trokken veel publiek.

Wij, van WDO, waren geen hoog-
vliegers in het straatvoetbaltoernooi, 
hoewel we in de spectaculaire outfit 
van Real Madrid speelden. Dus witte 
shirts, witte broeken en natuurlijk 
witte sokken. We beschikten over 
een gerenommeerde trainer, Henk 
Temming. Zijn optreden beperkte zich 
hooguit tot een keer komen kijken. 
Gezien zijn status was dat voldoende 
hem als volwaardig trainer te hand-
haven. In de gymnastiekzaal van de 
toenmalige school aan de Boorstraat 
werd diverse malen getraind.
Grote animator was Bernard van 
de Meer van de Bethlehemweg. Op 
een gegeven moment werd het plan 
geboren met de club een uitstapje 

naar Duitsland te maken. Terwijl de 
meesten zelfs niet een paar dagen met 
vakantie waren geweest.

Tolk
Bernard vroeg mij de correspondentie 
te verzorgen. Het idee was een paar 
dagen naar Oldenburg te gaan. Omdat 
ik op de hbs zat, dacht hij dat ik de no-
dige brieven kon schrijven. We zouden 
naar een Jugendheim gaan, waar we 
met ruim twintig man zouden slapen.
Hoe dat betaald werd, is me niet echt 
duidelijk. Wel weet ik dat er in de 
buurt, ten behoeve van de trip, een 
verloting werd georganiseerd en de 
familie Evers van café Nies van de 
Sluisstraat nam als sponsor een pro-
minente plaats in. Mijn broertje Theo 
mocht van mijn ouders aanvankelijk 
niet mee, maar nadat Bernard met een 
taart van bakker Waalwijk bij ons voor 
de deur stond met de mededeling dat 
mijn moeder plotseling een verloting 
had gewonnen, zwichtte ze.
Zaterdag 26 augustus 1961 ging het 
hele spul, met achter in de bus dozen 
met Nutsen en Marsen van Nies, op 
weg naar Duitsland. Ik was gevraagd 
als tolk op te treden. Het schrijven in 
het Duits ging nog net, maar spreken 
en verstaan was een brug te ver. De 

hele heenrit oefende ik de zin “können 
Sie mir den Weg nach der Huntestras-
se erzählen”. Eenmaal in Oldenburg 
was het zover. De zin kwam er aardig 
uit, ik verstond de uitleg nauwelijks, 
maar had het geluk, dat we al dicht in 
de buurt waren en kon met de fysieke 
aanwijzingen van de Duitse mevrouw, 
redelijk aan de chauffeur uitleggen, 
hoe te rijden. Mijn status bleef zo 
aardig overeind.

Café
Hoe wonderlijk verliep verder dat 
weekend. Na in de jeugdherberg 
ingecheckt te zijn, vertrokken we naar 
de binnenstad, waar we in een café 
wat gingen drinken. Daar ontmoetten 
we bij toeval jongens en een gezellig 
samenzijn volgde. Toen wij vertelden 
een voetbalclub uit Nederland te zijn, 
waren ze blij verrast en stelden voor 
de volgende dag tegen ons te voetbal-
len. Zij zouden het veld regelen en 
zo speelden we de volgende dag een 
internationale wedstrijd. De uitslag 
was ondergeschikt aan het plezier, 
waarmee we speelden. Na de wedstrijd 
werd ieder van ons door één van de 
spelers uitgenodigd bij hem te komen 
eten.

Overval
k ging met de aanvoerder van de gast-
vrije Duitsers, genaamd Heiko, mee 
naar huis in de Dringerbürgerstrasse, 
waar ik in eerste instantie niet de 
indruk kreeg, dat ik door zijn moeder 
werd verwacht. Maar na kennismaking 
werd ik hartelijk ontvangen. Ik heb erg 
lekker en veel gegeten. Met Heiko ben 
ik ook nog naar een Oberligawedstrijd 
in het stadion van Oldenburg wezen 
kijken. Met de hele groep werd er in 
de singel van de stad nog uitbundig 
geroeid en ‘s avonds werd er in de 
slaapzaal met al die stapelbedden, 
natuurlijk gekeet. Ter verhoging van 

de feestvreugde, werden we muzikaal 
begeleid met een mondharmonika. 
Favoriet was “och was ik maar bij 
moeder thuis gebleven” van Johnnie 
Hoes, enthousiast en met volle over-
gave door de groep meegezongen.
De terugweg werd gekenmerkt door 
‘een overval’ van de Duitse politie. 
De bus puilde uit van ‘geleende’ bier-
glazen en asbakken en na deze weer 
deels te hebben teruggegeven, konden 
we onze reis met de rest van de buit 
voortzetten.

Harrie Achterberg
harrie8terberg@hotmail.com

In de serie Brand Los! 

vertelt brandweerman Cor 

(Cor Kraaijenhagen) over 

zijn jarenlange ervaringen 

bij de Utrechtse brandweer. 

Reageren mag, brand los 

en stuur uw verhaal naar: 

redactie@deoud-utrechter.

nl of als een brief naar De 

Oud-Utrechter, Postbus 615, 

3500 AP Utrecht.

Met de straatvoetbalclub naar Duitsland
Het waren de gouden jaren van het straatvoetbal in Utrecht. Ieder zichzelf respecterende straat 
of buurt richtte een elftal op. Beschikte je als buurt niet over voldoende redelijke voetballers, dan 
werd er links en rechts geprobeerd jongens over te halen bij je team te komen spelen. 
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Weet u dat ik, naarmate ik ouder word, 
steeds vaker aan mijn collega-hulp-
verleners moet denken. Dat komt mis-
schien door de traumatische ervaringen 
die ik heb meegemaakt en het besef dat 
zij straks óók met die ‘plekken op hun 
ziel’ te maken krijgen. In 1994 werd 
het Bedrijf Opvang Team opgericht. 
“Echte kerels moeten tegen een stootje 
kunnen”, werd er altijd gezegd. Maar 
die echte kerels (en ook vrouwen) wa-
ren en zijn soms niet in staat op eigen 
kracht die vreselijke gebeurtenissen te 
verwerken. 

Ik herinner me nog het verhaal van 
oud-collega Wim den Uyl. Hij vertelde 
over een duikklus op Lage Weide. 
Samen met een collega zocht hij de 
bodem af, op zoek naar een vermist 
meisje. Onder water ben je een deel 

van je zintuigen kwijt; je ruikt, hoort en 
voelt bijna niets en in troebel water is 
het zicht ook minimaal. Hij lag een half 
uur in het water en wilde naar boven 
gaan, omdat zijn fles leeg raakte toen 
hij een beentje van het kind voelde. 

Hij bedacht zich geen moment en nam 
het kind mee naar boven. Den Uyl 
vertelde dat hij wist dat ze niet meer te 
reanimeren was. Toen de ambulance 
kwam, heeft hij het kind op de brancard 
gelegd. Op dat moment was het even 
zijn kind! Den Uyl hield zijn emoties 
niet voor zich, maar sprak erover met 
zijn collega’s. 

Door dat te doen werd hij ineens ge-
confronteerd met heel veel gelijksoorti-
ge ervaringen van anderen. Iemand zag 
bijvoorbeeld nog altijd het beeld voor 

zich van een verbrand meisje met een 
paardenstaart. Dat was bij een brand in 
Overvecht, waarbij drie kinderen waren 
omgekomen. 

Maar juist dat kindje met die paarden-
staart bleef hem bij, doordat hijzelf 
een dochtertje met een paardenstaart 
had! Vlak voordat ik de dienst verliet, 
kregen we een melding binnen dat er 
een zeer ernstig ongeval op de A 12 
had plaatsgevonden. Daarbij waren 
verscheidene personenauto’s en vracht-
wagens betrokken. 

Er waren veel gewonden en helaas 
ook doden te betreuren. Eén dodelijk 
slachtoffer zat zo bekneld dat we die 
met auto en al naar de kazerne vervoer-
den om daar het lichaam te bevrijden. 
Terwijl we daarmee bezig waren, ging 
de mobiel van die persoon af. Bizar! Ik 
kan u vertellen dat ik het heel moeilijk 
had. 

Door wie zou die persoon nu opgebeld 
worden? Een vriend, een echtgenoot, 

een kind? Mijn collega’s en ik werkten 
door, maar later bleek dat ieder van 
ons hetzelfde voelde toen die mobiel 
afging. Dat moment is echt een plek 
op mijn ziel. Als ik op de A 12 op die 
bewuste plek rijd, flitsen de beelden 
nog altijd door mijn hoofd. 

Hulpverleners kunnen wel tegen een 
stootje en worden daar ook uitvoerig op 
getest voor ze in dienst treden. Als er 
een beroep op ze wordt gedaan, zetten 
ze zich volledig in om u te helpen, vaak 
onder zeer moeilijke omstandigheden. 
Denk daar eens aan als u ze aan het 
werk ziet.

Een passende tip bij dit verhaal is de 
volgende;

Geef hulpverleners de ruimte hun werk 
te doen.

Handen af van de hulpverleners!

Ook u zult misschien ooit een 
beroep op ze moeten doen!

Plekken op je ziel!
Het nieuwe jaar is net een week oud en iedereen is weer overge-
gaan tot de orde van de dag. Hier en daar wenst men elkaar nog 
het beste voor 2014. Er zal ongetwijfeld weer veel gebeuren dit 
jaar; mooie, maar ook gruwelijke gebeurtenissen zullen elkaar 
afwisselen. Zo gaat dat nu eenmaal, jaar in, jaar uit. 

Dat WDO een wedstrijd in Duitsland ging spelen, 
was nieuws  



Explosie
Graag zou ik informatie krijgen over 
explosies die in 1941 rond Soester-
berg hebben plaatsgevonden. Ik wil 
dit opnemen in een verslag in mijn 
boek “Vakantiekolonies voor ons 
bestwil” deel 2. Een ‘Bleekneusje’ 
van KINABU vermeldt: “Het moet in 
1941 geweest zijn dat we tijdens onze 
middagrust in de open lucht de eerste 
explosie hoorden. Nog vrij ver weg. 
Allengs werden de explosies harder 
en werd besloten dat we naar binnen 
moesten.” Ook deze ‘Bleekneus’ is 
erg geïnteresseerd in informatie over 
deze gebeurtenis. Bij voorbaat denk 
voor uw hulp.

Jannie Souverein-Bouwman
janniesouvereinbouwman@gmail.
com
0346-266187

DOS-artikelen
Enige tijd geleden stond er volgens 
mij in Tante Post een verzoek voor 
DOS-artikelen uit het verleden. Ik ben 
in het bezit van een jubileumuitgave 
van 1976 over het 75-jarig bestaan. 

Op internet kan ik het niet vinden en 
ik wil deze gaarne afstaan.

Peter van Santen
paavs@planet.nl

Beste redactie
In een doos met foto’s, afkomstig van 
een overleden tante, vond ik bijgaande 
foto. Achterop staat dat hij gemaakt 

is door Foto v.d.Heide, Voorstraat 54, 
Utrecht, gedateerd 10 januari 1962. Ik 
ben benieuwd wie dit zijn en hoe zij 
mijn tante G. Meijer kenden.

Hans Hauer
Waddenring 131
2993 VB Barendrecht

VVO ‘65
Voetbalvereniging VVO ´65 uit Over-
vecht organiseert medio mei 2014 een 
reünie. Voor het jubileumboek zoeken 
we nog oude foto’s en mooie verhalen. 
Graag opsturen naar Ron van der Tol, 

Meerkoetweide 14 3993 ED Houten of 
digitaal via rim-81@casema.nl.

Evert van Kuilenburg
06 - 4980 4600
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

De Oud-Utrechter 
is een uitgave van:
De Oud-Utrechter BV
Postbus 615
3500 AP Utrecht
Tel:  030 - 302 00 17
Email:  info@deoud-utrechter.nl
Website: www.deoud-utrechter.nl

Administratie:
administratie@deoud-utrechter.nl

Advertenties:
Yvonne van Veenendaal,  
Tel: 06 – 20 60 02 85

Eindredacteur:
Dirk Mellema
Tel: 030 - 302 00 17
Email: info@deoud-utrechter.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

    € 49,90 (in Nederland)                       € 75,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters      Tussenvoegsel                 Achternaam
 Adres
 Postcode                      Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
www.deoud-utrechter.nl en vul de bon digitaal in.

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje 
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Beeld Leeuwschool
Ik, Charles Chamboné, initiatiefnemer van de beeldenroute Willem Arntskade, en Gerard Roorda schrijven een boek over 
de Leeuwschool en zoeken het beeld dat vanaf de opening tot vermoedelijk 1974/1975 gestaan heeft op het schoolplein 
van de Leeuwschool aan de Troelstralaan. Omdat wij als oud-leerlingen het beeld ook graag willen herplaatsen, maar 
vastgelopen zijn en niet meer weten waar we het beeld moeten zoeken, hebben wij het vriendelijke verzoek een foto in 
uw blad te plaatsen in de hoop dat er een lezer is die ons weer op weg kan helpen. Ook bij de gemeente is er, op één foto 
in het archief na, niks bekend. Zoals u op de foto’s kunt zien, heeft het beeld een behoorlijke grootte. Het beeld was in de 
beginjaren met felle kleuren beschilderd. Wie het beeld ooit gemaakt heeft, is ook een raadsel; er word gedacht aan Rien 
Groené, maar ook daar kunnen we niks van het beeld terugvinden.

Charles Chamboné
Willem Arntszkade 30
3515AH Utrecht
cachambone@gmail.com
0627135007

Tegeltableau
In het oneindig goede veertiendaagse krantje De Oud-
Utrechter van 24 december 2013 trof ik een aardig 
artikel van u aan. Hartelijk dank hiervoor. Jaren geleden 
heb ik een Utrechtse Tegelroute uitgezet door de stad 
Utrecht. Met veel succes. Helaas mijn benen gaven er 
de brui aan en ik ben toen met die wandelingen gestopt. 
Peter Sprangers, secretaris van de Historische Vereni-
ging Tolsteeg/Hoograven heeft nu een website gemaakt 
van deze wandelroute. Zonder mij kan nu iedereen 
genieten van de vele tegels en tegeltableaus in de stad 
Utrecht. Waar ik sowieso een tijdje voor stilstond en 
vertelde over de afkomst van de tegels was natuurlijk 
voor de slagerij in de Lange Elisabethstraat. Hoewel 
het tegeltableau valt te herkennen als zijnde van de 
Utrecht Faience- Tegelfabriek Holland(1893/1918) valt 
niet het fabrieksmerkje te lezen (eikenblaadje met het 
woordje Holland)doordat het woord Bel Company te 
groot is. Jammer. Het wachten is op een andere huurder of eigenaar van het pand. Verder ben ik altijd nog benieuwd of in het familiearchief Van Galen(als die er is?) 
een rekening bewaard wordt van genoemde tegelfabriek, waarvan de eigenaar was Jan Willem Mijnlieff. Ik vernam het graag van u!
Frans Landzaat, 030-6011207



De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 7 januari 2014 pagina 15

Wat een teleurstelling was dat!! Hadden we voor een mooie, lekker grote Kerstpuzzel gezorgd, ging het helemaal 
fout. Om de puzzel te plaatsen, moesten wat technische ingrepen verricht worden en daarbij zijn per abuis de 
omschrijvingen van de voorgaande puzzel geplaatst. Hoewel we er altijd zeer op gespitst zijn fouten te voorkomen, 
hebben drie paar spiedende ogen dit niet opgemerkt en dus zat u tijdens de kerst met de handen in het haar. We heb-
ben het geweten: honderden telefoontjes van vriendelijke mensen die ons hierop wezen. Slechts één lezer was boos. 
Verder gelukkig alom begrip. Maar ... we proberen het opnieuw. De Kerstpuzzel is Nieuwjaarspuzzel geworden en 
u mag zich er helemaal op uitleven. Doe uw best en stuur uw oplossingen vóór vrijdag 17 januari naar: De Oud-
Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of, beter nog, via mail naar puzzel@deoud-utrechter.nl.

Voor de puzzel in deze krant hebben we voor tien winnaars twee kaartjes voor de Nationale 
Gezondheidsbeurs op 24, 25 en 26 januari in de jaarbeurs in Utrecht. De Nationale Gezond-
heidsbeurs is de grootste consumentenbeurs op het gebied van een gezonde leefstijl. Met vijf 
vernieuwde zones: Medisch & Zorg, Eten & Drinken, Beauty &Verzorging, Sport & Avontuur 
en Body & Mind, geeft deze beurs u een compleet overzicht van alles wat met gezondheid te 
maken heeft. Laat uw complete gezondheid testen, stel uw vragen aan medisch deskundigen of 
doe mee met één van de inspirerende workshops.

Puzzel mee en win !!!
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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. elektronische machine voor het opslaan en verwerken van gege-
vens; 7. buis waarin zich de zuiger beweegt bij verbrandingsmo-
toren; 13. brandstof; 14. rivier in Duitsland; 15. kloosterzuster; 17.
telwoord; 19. ver (in samenstelling); 21. lofdicht; 23. hartelijk (innig);
24. lengtemaat (afk.); 25. muzieknoot; 26. boomvrucht; 27. dinsdag
(afk.); 28. in de geest levende voorstelling; 30. zwaardwalvis; 32.
junior (afk.); 33. gebonden (muz.); 35. brandverf; 39. deel van fiets;
42. voormalige koning van België; 45. Oriënt Express (afk.); 46.
stevige katoenen stof; 48. doorschijnend (dun); 49. tijdelijk ten
gebruike aan iemand afstaan; 51. internet explorer (afk.) 52. betrek-
king (werk); 55. genoeg gekookt; 57. de stand der edelen; 59.
goochelen; 62. voertuig op twee wielen; 63. interest; 65. familielid;
66. in de nesten zitten; 70. vlaktemaat; 71. verfrissing; 72. een
plechtige eed afleggen; 76. persoonlijk voornaamwoord; 77. geest-
drift; 79. soort leder; 82. dezelfde (Lat.); 84. meisjesnaam; 85.
steenvlas (amiant); 88. metaal (ijzer); 90. marterachtig roofdier; 92.
in één keer; 95. tegenover (afk.); 96. Europese hoofdstad; 98. vod;
99. economische en sociale raad van advies (afk.); 101. klein kind;
102. ondeugende jongen; 103. uitgave (exemplaar van een druk);
106. land aan de Middellandse zee; 109. zangvogel; 111. grote
bontgekleurde papegaai; 112. (internationale code) Ierland; 113.
telwoord; 115. eerste vrouw; 116. Scandinavische munt; 117.
jongensnaam; 119. naaigerei; 121. korte versregel (slotstrofe); 123.
afzonderlijke berg uit de Alpen; 125. herhaaldelijk; 126. metalen
dopje op bierflesje; 127. omgebogen ijzeren tand aan een houten
steel om iets mee aan te pikken.

Verticaal
1. oud Ned. betaalmiddel; 2. in staat zelfstandig te beslissen; 3.
persoonlijke lening (afk.); 4. verbinding tussen de openbare weg
naar huis of garage; 5. toegepaste economische wetenschappen
(afk.); 6. Europeaan; 7. gele saprijke zure vrucht; 8. plezier; 9. bijna
volmaakt ; 10. neon (scheik. afk.); 11. zwarte lekkernij; 12. jongens-
naam; 16. ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in weef-
sels; 18. plaats in Gelderland; 20. roem; 22. modderachtig vuil; 29.
uitgestorven walgvogel; 31. licht smal sportvaartuigje; 33. Chinees-
Indisch gerecht gevuld met groenten en vlees; 34. paling; 36.
iemand die naar een ander land verhuist; 37. alleenstaande
minderjarige asielzoeker (afk.); 38. oud Italiaans betaalmiddel; 39.
etagewoning; 40. Engels bier; 41. zangwijs (deun); 43. dierengeluid;
44. genegenheid (neiging); 47. boomvrucht; 50. verdieping; 53.
schrijfgerei; 54. gehoororgaan; 56. stadion van Ajax; 58. discussie;
60. vangwerktuig; 61. lange smalle ondiepte in zee; 64.
(drink)beker; 67. kraaiachtige vogel; 68. wees gegroet (Lat.); 69.
een weinig; 73. Arabische vorst; 74. Spaanse uitroep; 75. schip voor
het vervoer van olie; 78. Algemeen Syndicaat der Openbare
Diensten (afk.); 80. brede weg tussen twee of meer rijen bomen
(Fr.); 81. huidopening; 83. deel van trap; 86. (drink)beker op voet;
87.  degelijk; 89. zangstem; 91. kever; 93. nagebootst; 94. wereld-
deel; 97. plaats in Engeland; 100. deel van bruidsjurk; 102. deel van
bijenkorf; 104. land in Azië; 105. halfbloed; 107. teleurstellend; 108.
opschudding; 110. geen deskundige of vakman; 114. Engelse
graanjenever; 118. administratiekantoor (afk.); 120. paardenslee;
122. public relations (afk.); 124. landbouwhogeschool (afk.).
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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. elektronische machine voor het opslaan en verwerken van gege-
vens; 7. buis waarin zich de zuiger beweegt bij verbrandingsmo-
toren; 13. brandstof; 14. rivier in Duitsland; 15. kloosterzuster; 17.
telwoord; 19. ver (in samenstelling); 21. lofdicht; 23. hartelijk (innig);
24. lengtemaat (afk.); 25. muzieknoot; 26. boomvrucht; 27. dinsdag
(afk.); 28. in de geest levende voorstelling; 30. zwaardwalvis; 32.
junior (afk.); 33. gebonden (muz.); 35. brandverf; 39. deel van fiets;
42. voormalige koning van België; 45. Oriënt Express (afk.); 46.
stevige katoenen stof; 48. doorschijnend (dun); 49. tijdelijk ten
gebruike aan iemand afstaan; 51. internet explorer (afk.) 52. betrek-
king (werk); 55. genoeg gekookt; 57. de stand der edelen; 59.
goochelen; 62. voertuig op twee wielen; 63. interest; 65. familielid;
66. in de nesten zitten; 70. vlaktemaat; 71. verfrissing; 72. een
plechtige eed afleggen; 76. persoonlijk voornaamwoord; 77. geest-
drift; 79. soort leder; 82. dezelfde (Lat.); 84. meisjesnaam; 85.
steenvlas (amiant); 88. metaal (ijzer); 90. marterachtig roofdier; 92.
in één keer; 95. tegenover (afk.); 96. Europese hoofdstad; 98. vod;
99. economische en sociale raad van advies (afk.); 101. klein kind;
102. ondeugende jongen; 103. uitgave (exemplaar van een druk);
106. land aan de Middellandse zee; 109. zangvogel; 111. grote
bontgekleurde papegaai; 112. (internationale code) Ierland; 113.
telwoord; 115. eerste vrouw; 116. Scandinavische munt; 117.
jongensnaam; 119. naaigerei; 121. korte versregel (slotstrofe); 123.
afzonderlijke berg uit de Alpen; 125. herhaaldelijk; 126. metalen
dopje op bierflesje; 127. omgebogen ijzeren tand aan een houten
steel om iets mee aan te pikken.

Verticaal
1. oud Ned. betaalmiddel; 2. in staat zelfstandig te beslissen; 3.
persoonlijke lening (afk.); 4. verbinding tussen de openbare weg
naar huis of garage; 5. toegepaste economische wetenschappen
(afk.); 6. Europeaan; 7. gele saprijke zure vrucht; 8. plezier; 9. bijna
volmaakt ; 10. neon (scheik. afk.); 11. zwarte lekkernij; 12. jongens-
naam; 16. ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in weef-
sels; 18. plaats in Gelderland; 20. roem; 22. modderachtig vuil; 29.
uitgestorven walgvogel; 31. licht smal sportvaartuigje; 33. Chinees-
Indisch gerecht gevuld met groenten en vlees; 34. paling; 36.
iemand die naar een ander land verhuist; 37. alleenstaande
minderjarige asielzoeker (afk.); 38. oud Italiaans betaalmiddel; 39.
etagewoning; 40. Engels bier; 41. zangwijs (deun); 43. dierengeluid;
44. genegenheid (neiging); 47. boomvrucht; 50. verdieping; 53.
schrijfgerei; 54. gehoororgaan; 56. stadion van Ajax; 58. discussie;
60. vangwerktuig; 61. lange smalle ondiepte in zee; 64.
(drink)beker; 67. kraaiachtige vogel; 68. wees gegroet (Lat.); 69.
een weinig; 73. Arabische vorst; 74. Spaanse uitroep; 75. schip voor
het vervoer van olie; 78. Algemeen Syndicaat der Openbare
Diensten (afk.); 80. brede weg tussen twee of meer rijen bomen
(Fr.); 81. huidopening; 83. deel van trap; 86. (drink)beker op voet;
87.  degelijk; 89. zangstem; 91. kever; 93. nagebootst; 94. wereld-
deel; 97. plaats in Engeland; 100. deel van bruidsjurk; 102. deel van
bijenkorf; 104. land in Azië; 105. halfbloed; 107. teleurstellend; 108.
opschudding; 110. geen deskundige of vakman; 114. Engelse
graanjenever; 118. administratiekantoor (afk.); 120. paardenslee;
122. public relations (afk.); 124. landbouwhogeschool (afk.).

Horizontaal
1. elektronische machine voor het opslaan en verwerken van gegevens; 7. buis waarin zich de zuiger beweegt bij 
verbrandingsmotoren; 13. brandstof; 14. rivier in Duitsland; 15. kloosterzuster; 17.telwoord; 19. ver (in samenstel-
ling); 21. lofdicht; 23. hartelijk (innig); 24. lengtemaat (afk.); 25. muzieknoot; 26. boomvrucht; 27. Dinsdag (afk.); 
28. in de geest levende voorstelling; 30. zwaardwalvis; 32. junior (afk.); 33. gebonden (muz.); 35. brandverf; 
39. deel van fiets; 42. voormalige koning van België; 45. Oriënt Express (afk.); 46. stevige katoenen stof; 48. 
doorschijnend (dun); 49. tijdelijk ten gebruike aan iemand afstaan; 51. internet explorer (afk.) 52. Betrekking 
(werk); 55. genoeg gekookt; 57. de stand der edelen; 59. goochelen; 62. voertuig op twee wielen; 63. interest; 65. 
familielid; 66. in de nesten zitten; 70. vlaktemaat; 71. verfrissing; 72. Een plechtige eed afleggen; 76. persoonlijk 
voornaamwoord; 77. geestdrift; 79. soort leder; 82. dezelfde (Lat.); 84. meisjesnaam; 85. steenvlas (amiant); 88. 
metaal (ijzer); 90. marterachtig roofdier; 92 in één keer; 95. tegenover (afk.); 96. Europese hoofdstad; 98. vod; 
99. economische en sociale raad van advies (afk.); 101. klein kind; 102. ondeugende jongen; 103. uitgave (exem-
plaar van een druk); 106. land aan de Middellandse zee; 109. zangvogel; 111. Grote bontgekleurde papegaai; 
112. (internationale code) Ierland; 113. telwoord; 115. eerste vrouw; 116. Scandinavische munt; 117. jongens-
naam; 119. naaigerei; 121. korte versregel (slotstrofe); 123. afzonderlijke berg uit de Alpen; 125. herhaaldelijk; 
126. Metalen dopje op bierflesje; 127. omgebogen ijzeren tand aan een houten steel om iets mee aan te pikken.

Verticaal
1. oud Ned. betaalmiddel; 2. in staat zelfstandig te beslissen; 3. persoonlijke lening (afk.); 4. verbinding tussen 
de openbare weg naar huis of garage; 5. toegepaste economische wetenschappen (afk.); 6. Europeaan; 7. gele 
saprijke zure vrucht; 8. plezier; 9. Bijna volmaakt ; 10. neon (scheik. afk.); 11. zwarte lekkernij; 12. jongensnaam;
16. ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in weefsels; 18. plaats in Gelderland; 20. roem; 22. mod-
derachtig vuil; 29. uitgestorven walgvogel; 31. licht smal sportvaartuigje; 33. Chinees-Indisch gerecht gevuld 
met groenten en vlees; 34. paling; 36. iemand die naar een ander land verhuist; 37. Alleenstaande minderjarige 
asielzoeker (afk.); 38. oud Italiaans betaalmiddel; 39. etagewoning; 40. Engels bier; 41. zangwijs (deun); 43. 
dierengeluid; 44. genegenheid (neiging); 47. boomvrucht; 50. verdieping; 53. schrijfgerei; 54. gehoororgaan; 
56. stadion van Ajax; 58. discussie; 60. vangwerktuig; 61. lange smalle ondiepte in zee; 64. (drink)beker; 67. 
kraaiachtige vogel; 68. wees gegroet (Lat.); 69. een weinig; 73. Arabische vorst; 74. Spaanse uitroep; 75. schip 
voor het vervoer van olie; 78. Algemeen Syndicaat der Openbare Diensten (afk.); 80. brede weg tussen twee of 
meer rijen bomen (Fr.); 81. huidopening; 83. deel van trap; 86. (drink)beker op voet; 87. degelijk; 89. zangstem; 
91. kever; 93. nagebootst; 94. werelddeel; 97. plaats in Engeland; 100. deel van bruidsjurk; 102. deel van bijen-
korf; 104. land in Azië; 105. halfbloed; 107. teleurstellend; 108. opschudding; 110. geen deskundige of vakman; 
114. Engelse graanjenever; 118. administratiekantoor (afk.); 120. paardenslee; 122. public relations (afk.); 124. 
landbouwhogeschool (afk.).
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BOUWSTEENTJES

Klein en smaakvol
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, romige vulling. 
Bouwsteentjes zijn verkrijgbaar in 4 smaken: bosvruchten, chocolade, banaan en 
aardbei. Het Bouwsteentje is wat kleiner dan een gebakje; vergelijkbaar met een Petit 
Four. Daardoor is een Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die gedurende de dag 
regelmatig iets willen eten, maar opzien tegen grote porties.

Eiwitrijk
De Bouwsteentjes zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten. 
Ondanks het kleine gebakje bevat ieder portie al 8 gram eiwit.  

In diepvries en koelkast
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. 
Eenmaal ontdooid, kunnen ze nog 5 dagen in de koelkast bewaard worden.

Bouwsteentjes
Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een 
uitkomst bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het 
herstel. Maar Bouwsteentjes zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral 
echte traktatie, een gebakje. Heerlijk bij de koffi e of thee, of als nagerecht.

Waarom hoogwaardige eiwitten 
in de Bouwsteentjes?
• Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling.

• Eiwitten leveren energie en bouwstoffen voor behoud van spieren

• Eiwitten zijn belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel 
 en bloedvaten.

• Eiwitten zijn belangrijk voor herstel, bijvoorbeeld voor wondgenezing.

• Eiwitten zijn belangrijk voor afweer tegen infecties.

• Eiwitten dragen bij tot de vorming van gezonde botten.

• Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed.

• Eiwitten zijn bouwstoffen van hormonen.

• Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer eiwitten nodig.

BOUWSTEENTJES

Klein en smaakvol
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, romige vulling. 
Bouwsteentjes zijn verkrijgbaar in 4 smaken: bosvruchten, chocolade, banaan en 

BOUWSTEENTJES
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. 

Door ziekte, ouderdom of gebrek aan 

eetlust kan de weegschaal steeds 

een beetje minder aanwijzen. Bij dit 

onbedoelde gewichtsverlies wordt ook 

veel spierweefsel afgebroken. Dat kan 

leiden tot minder kracht, vermoeidheid 

en een verminderde weerstand. Extra 

eiwitrijke voeding kan dit proces 

tegengaan. 

Wat meer eten, en ook wat vaker 

tussendoortjes die extra energie en 

eiwit leveren. Dat dit ook lekkere 

tussendoortjes kunnen zijn, bewijst 

het Bouwsteentje. De Bouwsteentjes 

hebben de vorm en smaak van een 

gebakje en zijn verkrijgbaar in vier 

verschillende smaken.

Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26 

verkrijgbaar bij

Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een 
uitkomst bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het 
herstel. Maar Bouwsteentjes zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral 

verschillende smaken.

www.bouwsteentjes.nl ook
verkrijgbaar bij
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