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  Bij het luisteren naar ‘Drin-
king On My Bed’ van Rob 
Hoeke, gaan mijn gedachten 
altijd terug naar halverwege 
de jaren zestig, toen mijn 
jongere broer Charles en ik 
een kamer deelden op de 
begane grond aan de achter-
zijde van een zeskamerflat 
in het tweede blok van het 
Lodewijk Napoleonplantsoen 
in Utrecht. 

  Deze wijk kende een zestal blokken, 
oftewel fl atgebouwen, en tussen iedere 
twee blokken bevonden zich aan de 
voorkant - de huiskamerzijde - een 
toegangsweg en een parkeergelegen-
heid en bevond zich aan de achterkant 
- slaapkamerzijde - een groenvoor-
ziening. Tussen het tweede blok en 
het derde blok was aan de achterkant 
voor de kinderen ook nog een zandbak 
geplaatst. Omdat onze kamer uitzicht 
had op de slaapkamers van het derde 
blok, viel er tegen bedtijd altijd wel 
wat te genieten en dan bedoel ik te 
genieten van vrouwelijk schoon, hetzij 
direct, omdat gordijnen opzettelijk of 
per ongeluk niet goed gesloten waren, 
hetzij indirect, omdat de contouren 
van vrouwelijk schoon duidelijk 
zichtbaar afgetekend waren op de 
slaapkamergordijnen.
Onze kamer had tevens een buitendeur 
naar de groenvoorziening, hetgeen 
enorme voordelen bood: we konden 
min of meer komen en gaan wanneer 
we wilden. Wanneer het ‘s zomers 
warm was en we met de buitendeur 
open sliepen, waren we gedurende 
de nacht nog wel eens getuige van 
schaars geklede mensen die de 
zandbak of de groenvoorziening had-
den uitgekozen voor een wilde partij 
vrijen.

     Kinderlokker 
Overdag in de zomer waren we overi-
gens extra attent, omdat het een paar 
maal was voorgekomen dat kinder-
lokkers zich eveneens aangetrokken 
voelden tot het zand en we waren niet 
te beroerd om, als die gelegenheid 
zich voordeed, zo’n ellendeling te 

grazen te nemen.
Onze kamer hing vol met posters 
van onze favoriete bands: The Rol-
ling Stones, The Beatles, The Who, 
The Kinks enzovoort. Voorts hingen 
er visnetten en olielampen alom. 
Vooral in de winter, wanneer er naast 
brandende olielampen ook nog een 
aladdin kacheltje stond te branden, 
deed de kwaliteit van de lucht niet 
onder voor die welke men ervaart bij 
opsluiting in een hangar tezamen met 
een Boeing 747, nadat de motoren van 
deze helse machine gedurende een 
aantal uren binnen voluit hebben staan 
warmdraaien. Heerlijk die lucht van 
verbrande kerosine. Op het vliegveld 
mag ik altijd gaarne onder aan de 
trap de zaak enigszins traineren om 
die lucht nog even diep op te snuiven 
voordat we instappen.

Waar ik thans woon, ruik je alleen 
zilte oceaanlucht en helemaal geen 
verbrande kerosine; die zilte lucht 
schijnt veel gezonder te zijn. Wel 
probeer ik zo nu en dan nog een olie-
lampje aan te steken, maar dan begint 
mijn vrouw meestal te mopperen dat 

ze last krijgt van haar ogen.

   Onweerstaanbaar 
Vroeger vond ik het ook altijd aan-
genaam in de winter, buiten tijdens 
het speelkwartier, me op te houden 
bij het rooster van de doorvoer van 
de gasgevelkachel van de klas. Daar 
heerste een aangenaam riekende 
warme verbrandingsdamp die via het 
rooster naar buiten kwam. Vaak legde 
ik mijn wanten op dat rooster, terwijl 
ik tijdens het opwarmen genoot van 
de damp. Benzinelucht vind ik ook 
onweerstaanbaar. Bovendien, indien 
je last hebt van warme handen, werkt 
benzine heerlijk verkoelend wanneer 
je een scheut ervan over je handen 
gooit. Je moet dan wel uit de buurt 
blijven van open vuur, want anders 
gaat het verkoelend effect verloren of 
beter gezegd: in vlammen op.

   Rommelmarkt 
Charles en ik hadden een zelf ontwik-
kelde stereo-installatie. Van geld, 
verdiend met een krantenwijkje, 
hadden we bij Radio Schuurman op 
de Oude Gracht het goedkoopste 

stereo platenspelertje gekocht dat 
deze wederverkoper op voorraad had. 
Daarna kochten wij op de wekelijkse 
rommelmarkt op het Paardenveld in 
Utrecht twee oude kolossale mono-
radio’s met ingebouwde versterkers en 
sloten die afzonderlijk aan op de drie 
draadjes van de platenspeler: ‘Rood 
met gesplitste aarde’ naar de ene radio 
en ‘zwart met gesplitste aarde’ naar de 
andere en dan maar hard aanzetten die 
radio’s en bijvoorbeeld ‘Drinking on 
my bed’ van Rob Hoeke beluisteren.

  Soldatenplunje
We kwamen in die tijd gaarne op de 
rommelmarkt en we kochten er van 
alles en nog wat. Het was nog niet 
zo lang na de oorlog en er lag van 
alles te koop dat de “slagvelden had 
overleefd”: militaire kleding, solda-
tenkistjes, Duitse helmen, gasmaskers, 
bajonetten. Kortom, teveel om op te 
noemen. We kochten er oude dames-
bontjassen: lekker warm voor op de 
Tomos, ziekenfondsbrilletjes om er 
vervolgens zonneglazen in te zetten, 
vliegeniersjassen, echte bontkragen 
enzovoort. Allemaal gebruikt spul, 

gebruikt door ik weet niet wie, maar 
daar gaven wij in het geheel niet om. 
Ook heb ik er eens een volledige 
soldatenplunje met kistjes en diverse 
Duitse militaire onderscheidingen, 
zoals “het eikenloof en zwaarden” 
voor een schijntje aangeschaft en, met 
een zeker doel voor ogen, ook nog een 
‘kunstbeen met volledige tuigage’.

     Lollige bui 
In een lollige bui heb ik me eens op 
een drukke zaterdagmorgen, gehuld in 
mijn oorlogsplunje en met een aange-
snoerd kunstbeen, op de stadhuisbrug 
in het historisch centrum van Utrecht 
naast de ingang van het stadhuis tegen 
de muur genesteld, een omgekeerde 
helm - niet zijnde een foute helm - 
voor mij op het trottoir geplaatst met 
wat geld erin. Mij was toen al bekend 
dat mensen eerder geneigd zijn wat 
geld in die helm te deponeren als er 
al geld in zit en ook dat, indien er 
papiergeld in zit, mensen bereid zijn 
een groter offer te brengen.
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Specialist voor uw kunstgebit

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk  
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen 
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

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 door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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3811 AT Amersfoort
033-4723577

Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05
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Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76
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Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27
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Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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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 door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
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Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

Miedema & zn.
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1404 CV Bussum
035 691 29 05
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INKOOP
Van Leeuwen Juweliers

Vestiging IJsselstein, Doelenstraat 2
dinsdag-vrijdag: 10:00 - 16:00  

 zaterdag: 10:00 - 14:00
Telefoon: 06-39220244

www.vanleeuwenjuweliers.nl

GOUD en ZILVER

Uw oude sieraden zijn 
meer waard dan u denkt!

Dagelijks overtreffen wij vele verwachtingen van mensen die onze 
winkel aan de Doelenstraat 2 bezoeken. Zo hebben wij recent een 
73 jarigen inwoonster uit Houten positief kunnen verrassen toen ze 

even kwam kijken wat haar oude sieraden waard waren. 
Tijdens ons gesprek vertelde ze dat ze haar kleinkinderen wilde 

verrassen. Ze vertelde dat ze het moeilijk vond om de sieraden op 
een eerlijke manier te verdelen. Graag wilde ze haar sieraden om-

zetten in contanten en bovendien, zo zei ze, zie jij m´n kleinkinderen 
al met deze sieraden lopen?  Ze haalde een aantal doosjes te 

voorschijn met haar sieraden en zo vroeg ik haar: Mevrouw, heeft u 
enig idee, wat deze sieraden waard zijn? 

Waarop ze antwoordde Pfff, geen idee. Met 100 euro ben ik al blij! 
Ik keek haar aan en glimlachte. Na het toetsen en taxeren noemde ik 
haar het bedrag. Haar mond viel open van verbazing, ik kan het haast 

niet geloven zei ze. Dit had ik echt niet verwacht!

Het is toch echt waar en ik vertelde haar dat de goud en zilverprijs de 
afgelopen jaren flink gestegen zijn. Ik betaalde haar in contanten uit en 

wenste haar veel succes met het verrassen van haar kleinkinderen.

Snel een traplift nodig?
vanaf 2500 euro

Bel nu 072 75 111 75
handicare-trapliften.nl/de-oud

slechts 1 week levertijd

voor maandag-, woensdag- en
donderdagmiddag na school tot 18u.

Ervaring is een pre.

Gezin met 3 kinderen
(7, 9 en 12) in Tuindorp

Zoekt oppas

Reacties graag op 

0610131742.



  

HWtjeHWtje

gedeponeerd en had ik onze trouwe 
viervoeter Teddy meegenomen, die 
plaats nam naast de helm. Teddy was 
een Chow Chow hond: een keesach-
tige poolhond met ietwat treurige ogen 
en uitermate geschikt voor de job. 
Teddy kon niet alleen treurig kijken, 
maar, wanneer de situatie daarom 
vroeg, ook flink van zich af bijten. Om 
het geheel compleet te maken, had 
ik mijn mondharmonica meegeno-
men en speelde ik onafgebroken het 
oorlogsdeuntje van ‘Lili Marlene’. Tot 
mijn grote verrassing liep de helm in 
een paar uur tijd behoorlijk vol en nam 
het belang van de aanwezigheid van 
Teddy evenredig toe.

Ervandoor
Toen ik dacht dat het zo wel genoeg 
was, moest ik zonder veel aandacht te 

trekken de kuierlatten nemen en me 
ongemerkt ontdoen van mijn prothese. 
Toen ik daarin bijna geslaagd was en 
aanstalten maakte de inhoud van mijn 
helm veilig op te bergen, zag Teddy 
plotseling wel been in mijn prothese 
en ging er als een haas mee vandoor 
de Oude Gracht op richting Camera 
bioscoop. Snel borg ik het geld veilig 
op, want ja, in die tijd had je ook al 
individuen die het niet zo nauw namen 
met andermans zuur verdiende centjes, 
en spoedde mij achter Teddy aan.

In de gracht
Al spurtend over de gracht, ontmoette 
ik verontwaardigde blikken van 
mensen, die mij wellicht niet lang 
daarvoor op de Stadhuisbrug nog 
menslievend bedeeld hadden. Toen 
ik in de buurt van de Bezembrug 
kwam en Teddy bijna op de hielen zat, 
verkoos hij het de trap naar beneden te 
nemen en de werf op te gaan. Eenmaal 
beneden gearriveerd, met mij in zijn 
kielzog, sprong die dondersteen tot 
overmaat van ramp met prothese en al 
in de gracht en zette als een speedboot 
koers richting overkant. Hoewel Teddy 
snel zwom, was ik via de brug - ik kon 
me toen al snel uit de voeten maken 
zonder handicap - vrijwel gelijk met 
hem aan de overkant, alwaar ik hem 
uit het water moest vissen, omdat de 
kade te hoog voor hem was en bij 

welke actie Teddy van schrik mijn 
prothese in het water liet vallen.

Drijfnat
Bij deze reddingsoperatie werd ik 
eveneens drijfnat en verloor ik boven-
dien enkele van mijn indrukwekkende 
oorlogsonderscheidingen. Voorts zag 
ik, op de tonen van “Drinking on my 
bed” van Rob Hoeke, welke tonen 
tot mij kwamen vanuit mijn favoriete 

beatkelder in die dagen ‘de Cavern’, 
mijn lucratieve kunstbeen met tuigage 
en al, meegevoerd op het kabbelende 
grachtenwater, aan de horizon ver-
dwijnen onder de Stadhuisbrug.

Eenmaal aan de kant, schudde Teddy 
zich eens flink uit, zodat hij weer 
zo goed als droog was en begon hij 
enthousiast te kwispelen met een 
uitdrukking op zijn koppie van: “Zo 

baas, wat gaan we verder nog doen 
vandaag?”

Voor mij zat er niets anders op dan 
me samen met Teddy huiswaarts te 
spoeden en een droog burgerkloffie 
aan te trekken, na een overigens toch 
wel geslaagde ‘militaire operatie’.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

Hondje Teddy op de loop met kunstbeen
(vervolg van voorpagina)

Dat fenomeen heb ik opgemerkt toen 
ik nog wel eens op heel jonge leeftijd 
gedwongen werd de gang naar de 
kerk te maken en aldaar vaststelde dat 
de collectant reeds wat rijksdaalders 
en papiergeld in de collectezak had 
gestopt, voordat hij zijn ronde bij mij 
begon.
Voor deze gelegenheid had ik wat 
Duits papier oorlogsgeld - eveneens 
voor bijna niets op de rommelmarkt 
gekocht - op de bodem van de helm 
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“Ik weet zeker dat ik namens de 
complete gemeenteraad spreek, als ik 
zeg dat er ook best wat vlammetjes in 
het vet mogen, mijnheer de burgemees-
ter”, zei de VVD-wethouder van Oude 
Gebouwen. “En omdat de raadsverslag-
gever van het blaadje DUIC naar huis 
is, omdat ze morgenochtend vroeg naar 
zwangerschapsyoga moet, omdat de 
verslaggever van het Utrechts Nieuws-
blad al naar huis is om ongestoord te 
kunnen twitteren over niks en omdat nu 
dus alleen die bejaarde oetlul van De 
Oud-Utrechter nog op de tribune zit, 
hoeven we ons niet meer anders voor 
te doen dan we zijn. We kunnen vrijuit 
praten.”

“Bejaarden dood! Bejaarden dood! 
Bejaarden dood! Bejaarden dood!”, 
begonnen 22 gemeenteraadsleden 
met een soepele Brabantse tongval te 
scanderen.

“Dames en heren we zitten hier niet op 
de tribune van FC Utrecht en zolang 
ik hem het woord niet afnam, is de 
wethouder die ik het woord gaf nog 
steeds aan het woord. En trouwens, ik 
hoef geen vlammetjes doe mij maar een 
schoteltje met blokjes OUDE kaas”, zei 
Jan van Zanen, waarna het doodstil in 
de Gemeenteraad werd.

“Blij dat u ingreep, burgemeester! Want 
door het kabaal raakte mijn gehoorap-
paraat helemaal overstuur en ik heb 
toch al zo’n koppijn. Dat komt door de 
Sint Willibrorduskerk aan de Minre-
broederstraat. Wat is het geval. Dat 
monument is met 8,5 miljoen belasting-
geld opgeknapt, maar Utrecht zit er nog 
met een garantiebedrag van 1,5 miljoen 
in. Laat er nou een kerkgenootschap bij 
me langsgekomen zijn die de garantie 
van ons wil overnemen, op voorwaarde 
dat wij hen die Oude Kerk cadeau 
doen. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat 
het een katholiek kerkgenootschap is 
dat een bloedhekel heeft aan homo’s, 
vrouwen en aan theatervoorstellingen. 
Wat ik persoonlijk verfrissend vind. En 
er zitten ook wat mensen bij de club die 
oprecht geloven - let op goed op wat 

ik zeg; die OPRECHT geloven - dat de 
massavergassing van joden, negers en 
homofielen in de Tweede Wereldoorlog 
gewoon een sprookje is. Nou ja, de 
wethouders zijn dus eensgezind van 
mening dat oerconservatieve gelovi-
gen met liggende gelden in beginsel 
100 procent recht hebben op een Oud 
Gebouw. Gewoon aan die sekte geven 
dus. Zal ik de ambtenaar van versna-
peringen trouwens opdracht geven ook 
wat zakken chips open te trekken?”

“Graag! En klopt het, mijnheer de 
wethouder, dat 3000 Utrechters ons in 
een petitie vroegen deze stap niet te ne-
men? En dat de drie grootste Utrechtse 
cabaretiers, Herman van Veen, Claudia 
de Breij en Maarten van Rossem, ook 

een beroep op ons gedaan hebben dit 
niet te willen?”, vroeg een gemeente-
raadslid van progressieve snit.

De VVD-wethouder van Oude 
Gebouwen knikte zwijgend, waarna 
het vooruitstrevende gemeenteraads-
lid opstond, zijn stem verhief en zei: 
“Sinds wanneer maken 3000 stuks 
plebs en drie lolbroeken uit hoe deze 
stad bestuurd moet worden? En hebben 
wij met de introductie van de Transgen-
der Toiletten al niet bewezen dat we 
super progressief zijn. Laten we die 
kerk dus van de hand doen en nu met 
zijn allen de vertegenwoordiger van De 
Oud-Utrechter op de perstribune gaan 
bekogelen. Met bitterballen!” Dit liet 
niemand zich twee keer zeggen.

Verslaggever gebitterbald
“Ik geef het woord aan onze 
wethouder van Oude Gebou-
wen en zal ik nog een rondje 
Vega Bitterballen bestellen om 
de mond tijdens de discussie 
goed ingevet te houden”, zei 
burgemeester Jan van Zanen.

Teddy

(Foto: Het Utrechts Archief)
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Voor Vertrek Vakantiecheck!

Zie voor foto’s onze website: www.caravannmv.nl

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 Betaalbare Riviercruises 2017 met MS Lale Andersen ****   

LALE ANDERSEN 

‘Rhein in Flammen’‘Rhein in Flammen’  
in St. Goar in St. Goar in St. Goar    

van 15 t/m 20 sept. 2017van 15 t/m 20 sept. 2017van 15 t/m 20 sept. 2017   
6 dg. nu al vanaf  6 dg. nu al vanaf  6 dg. nu al vanaf  € 484,€ 484,--  p.p.p.p.  

 

  

 

 

‘Vuurwerk & Wijnfeest’‘Vuurwerk & Wijnfeest’  
in Boppardin Boppardin Boppard   

van 20 t/m 25 sept. 2017van 20 t/m 25 sept. 2017van 20 t/m 25 sept. 2017   
6 dg. nu al vanaf  6 dg. nu al vanaf  6 dg. nu al vanaf  € 484,€ 484,--  p.p.p.p.  

Duitse KerstmarktencruiseDuitse Kerstmarktencruise   
van R’dam naar Keulen & Düsseldorfvan R’dam naar Keulen & Düsseldorfvan R’dam naar Keulen & Düsseldorf   

van 14 t/m 17 sept. 2017van 14 t/m 17 sept. 2017van 14 t/m 17 sept. 2017   
4 dg. nu al vanaf  4 dg. nu al vanaf  4 dg. nu al vanaf  € 272,€ 272,--  p.p.p.p.  

Kerstcruise vanuit RotterdamKerstcruise vanuit Rotterdam  
over de romantische Rijnover de romantische Rijnover de romantische Rijn   
van 20 t/m 27 sept. 2017van 20 t/m 27 sept. 2017van 20 t/m 27 sept. 2017   

8 dg. nu al vanaf  8 dg. nu al vanaf  8 dg. nu al vanaf  € 692,€ 692,--  p.p.p.p.  

All Inclusive Hotels Autovakanties & Busreizen 

  

 

All Inclusive Bus excursiereisAll Inclusive Bus excursiereis   
Hotel Gaasterland *** in Friesland Hotel Gaasterland *** in Friesland Hotel Gaasterland *** in Friesland    

   van 25 t/m 29 sept. 2017van 25 t/m 29 sept. 2017van 25 t/m 29 sept. 2017   
5 dg. van € 388,5 dg. van € 388,5 dg. van € 388,---   nu al vanaf nu al vanaf nu al vanaf € 349,€ 349,--  

met vertrekmet vertrek 
garantie garantie   

tot weltot wel 
50% korting50% korting  

 All Inclusive Hotels AutoreizenAll Inclusive Hotels Autoreizen   
Hotel Op de Boud *** in Valkenburg  Hotel Op de Boud *** in Valkenburg  Hotel Op de Boud *** in Valkenburg     

diverse Voordeel Middiverse Voordeel Middiverse Voordeel Mid---wekenwekenweken   
5 dg. van € 265,5 dg. van € 265,5 dg. van € 265,---   nu al vanaf  nu al vanaf  nu al vanaf  € 239,€ 239,€ 239,---      

All Inclusive Hotels AutoreizenAll Inclusive Hotels Autoreizen   
Hotel Am Wall *** Soest / WestfalenHotel Am Wall *** Soest / WestfalenHotel Am Wall *** Soest / Westfalen   

diverse Voordeel Midwekendiverse Voordeel Midwekendiverse Voordeel Midweken   
5 dg. van € 265,5 dg. van € 265,5 dg. van € 265,---   nu al vanaf  nu al vanaf  nu al vanaf  € 199,€ 199,€ 199,---      

All Inclusive Hotels AutoreizenAll Inclusive Hotels Autoreizen   
Hotel de Elderschans *** ZeelandHotel de Elderschans *** ZeelandHotel de Elderschans *** Zeeland   

2, 3, 4, 5, of 7 dagen tot 50% Korting2, 3, 4, 5, of 7 dagen tot 50% Korting2, 3, 4, 5, of 7 dagen tot 50% Korting   
2 dg. van € 119,2 dg. van € 119,2 dg. van € 119,---   nu al vanaf  nu al vanaf  nu al vanaf  € 60,€ 60,€ 60,---      

Riviercruises vertrekRiviercruises vertrek  
vanuit Rotterdam !vanuit Rotterdam !  



Veel voetballers uit Suriname heb-
ben in zijn voetsporen ook in het 
Nederlands elftal gespeeld en een 
belangrijke bijdrage geleverd aan 
grote internationale successen. Na de 
onafhankelijkheidsverklaring in 1975 
kwamen zo’n 300.000 Surinamers 
naar Nederland.

Plantages
De band tussen de landen ontstond 
in de 17e eeuw, nadat Nederland de 
Amerikaanse nederzetting Nieuw 
Amsterdam, het tegenwoordige New 
York, met de Engelsen voor Suriname 
had geruild. Het klimaat in Suriname 
was geschikt voor het verbouwen 
van suiker, cacao, koffie, katoen en 
tabak. Voor de plantages werden vele 
duizenden slaven uit Afrika gehaald. 

Nadat de slavernij in 1863 werd 
afgeschaft, ontstond weliswaar een 
meer gelijkwaardige samenleving, 
maar de levensomstandigheden bleef 
bij velen problematisch. Jan Veldema, 
wiens voorvader Hendrik in 1849 
vanuit Friesland naar Suriname was 
geëmigreerd, trok zich het lot van de 
minder bedeelde Surinamers aan en 
ontplooide allerlei initiatieven voor de 
verbetering van hun levenssituatie.
“Mijn vader was in de jaren zestig 
onderwijzer in Paramaribo en tevens 
vakbondsleider”, vertelt Dorothy Veld-
ema. “Hij was ook bevriend met de 
toenmalige president Johan Pengel van 
de Nationale Partij Suriname (NPS). 
Naast zijn werk op school was hij con-
stant bezig mensen te helpen die het 
moeilijk hadden. Omdat onderwijzers 

van hun inkomen nauwelijks konden 
bestaan, organiseerde hij een stakings-
actie. Hierdoor kwam hij in conflict 
met de regering. Het bezorgde hem 
zoveel vijanden binnen de NPS dat 
hij met zijn gezin moest vluchten naar 
Nederland. In maart 1967 kwamen we, 
via familie, in Utrecht terecht, waar 
we een flat kregen op vijf hoog in 
Overvecht. Ik herinner me, als 12-jarig 
meisje, Utrecht als een rustige groene 
stad, waar ik me direct thuis voelde. 
Het was natuurlijk wel een grote 
overgang van een vrijstaand huis met 
een grote tuin eromheen naar een flat 
op vijf hoog. Maar mijn vader deed er 
alles aan om ons thuis te laten voelen 
door ons steeds mee te nemen naar 
parken en bossen. Hij werd aangesteld 
als directeur van Jan Ligthart basis-

school in Zuilen en onderwijzer 
van de zesde klas. Tegelijkertijd 
ging hij door als in Suriname, door 
mensen op allerlei gebied bij te staan. 
Ook bezocht hij sociaal zwakke gezin-
nen thuis en stimuleerde hij kinderen 
aan hun toekomst te werken.”

Ziekenhuizen
Nadat Jan Veldema in 1993 overleed 
zette Dorothy, samen met haar broer 
Jan Veldema jr., zijn belangeloze inzet 
voort. “Mijn broer was inmiddels 
teruggekeerd naar Suriname, waar hij 
woonde in ons ouderlijk huis. Daar 
zag hij de behoefte aan noodzakelijke 
apparatuur voor het St. Vincentius zie-
kenhuis in Paramaribo. Vanuit Utrecht 
zocht ik contact met ziekenhuizen in 
Nederland. Ik kreeg nagenoeg alles 
wat we nodig hadden. Vervolgens 
heb ik mijn auto helemaal volgestopt 
met medische apparatuur, op de boot 
naar Suriname gezet en daar met mijn 
broer de apparatuur in het St. Vincen-
tius ziekenhuis afgeleverd. Dat was 
ons eerste grote hulpproject. Ik zag 
toen hoeveel behoefte er was en hoe 
dankbaar mensen waren.”
Allerlei hulpprojecten werden daarna 
op stapel gezet. “We hebben daarvoor 
in 1998 de stichting Jan Veldema op-
gericht. Via Cordaid, een wereldwijde 
organisatie die mensen in nood helpt 
en armoede bestrijdt, kregen we subsi-
die voor hulpprojecten die we startten. 
De stichting ontving ook donaties van 
begunstigers, waardoor we allerlei 
spullen naar Suriname konden sturen, 
zoals pc’s voor scholen, boeken, 
medische apparatuur en dergelijke. 

Onze motivatie was het gedachtegoed 
van Jan Veldema sr. uit te dragen met 
daadwerkelijke hulp voor mensen die 
het nodig hebben.”
Een grote schok was de plotselinge 
dood in 2002 van Jan Veldema jr., 
toen pas 49 jaar. Dorothy: “Hij kreeg 
een hartstilstand in zijn huis in Para-
maribo. Een groot verlies voor onze 
familie in Suriname en Nederland. Jan 
zette zich altijd met een enorme passie 
in voor de projecten. Er ontstond ook 
een praktisch probleem. Plotseling 
had ik geen contactpersoon meer 
in Paramaribo. Ik zet het werk van 
de stichting Jan Veldema nu alleen 
voort, naast mijn fulltime baan bij de 
Universiteit Utrecht. Zeker eens per 
jaar kom ik in Suriname, vanwege de 
hulpprojecten.”
De economische situatie in Suriname 
wordt, mede door bestuurlijke cor-
ruptie, steeds problematischer. De 
bevolking leidt daar sterk onder. Dat 
Utrechters als Dorothy zich betrok-
ken voelen bij het lot van Surinamers 
en zich met hulpprojecten inzetten, 
bevordert de sociale cohesie die er 
vanouds was tussen Nederland en Su-
riname en tussen Utrecht en Parama-
ribo. Dorothy Veldema noemt zich een 
echte Utrechtse. Vijftig jaar woont ze 
in de stad. Drieëntwintig jaar daarvan 
zet ze zich al ononderbroken in voor 
verbetering van de levenssituatie van 
de Surinaamse bevolking.

Dorothy’s belangenloze inzet 
in navolging van Jan Veldema 
De eerste echte kennismaking van de Utrechtse bevolking met Surinamers was in 1956, met de komst van de Surinaamse voet-
ballers, de gebroeders Frank en Humphrey Mijnals, Michel Kruin, Charly Marbach en later Erwin Sparendam, die bij Elinkwijk 
gingen spelen in de eredivisie. Ze waren een sensatie met hun op Braziliaanse leest geschoeide voetbal, dat eruit zag als een 
samba. Humphrey Mijnals speelde, als eerste Surinamer, in het Nederlands elftal. 
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Jan Veldema met leerlingen

Nederland en Suriname zijn door hun geschiedenis nog altijd verbonden. Jan Veldema zette zich altijd met kracht in voor minder 
bedeelden. Zijn dochter Dorothy (62) zet zijn levenswerk, na zijn dood in 1993, vanuit Utrecht voort in de stichting Jan Veldema.

Interview door Jan Jansen

Dorothy Veldema

Waarom lezen we persoonlijke rouwadvertenties van 
volstrekt vreemde mensen? Is het nieuwsgierigheid? 
Of toch de bevestiging van de enige zekerheid in 
het leven, dat ook wij er eens aan toe zijn? Hoe dan 
ook, het lezen van een rouwadvertentie levert veel 
informatie op, ook als je iemand niet kent. De over-
ledene, zijn/haar familie, de eventuele werkrelatie en 
vrienden- en kennissenkring. Alles overzichtelijk bij 
elkaar. Waar iemand is verzorgd, de door de familie 
speciaal uitgesproken dank aan het verplegend per-
soneel. Alles is mogelijk, soms zelfs een aanduiding 
van de doodsoorzaak. Heel even snuif je de geur op 
van het voorbije leven, dan is het voorgoed weg.

Maar altijd lees je het verdriet om het verlies tussen 
de regels door…..
God en religie zijn minder belangrijk geworden. 
Waar overlijdensberichten van gelovigen doorgaans 
bestonden uit passages uit de religieuze geschriften 
of liedboeken, kiest men nu  steeds meer voor een 
persoonlijke benadering. Door secularisering en 
individualisering zijn nabestaanden gaan experimen-
teren met andere, persoonlijker teksten. Er bestaat 
bijna geen gêne meer om een persoon te duiden en 
zo te benadrukken hoe hij of zij is geweest. 
Regelmatig valt mijn oog op een advertentie die 
daardoor anders is. Bijzonder door een mooi ge-

dicht, een passende song- of bijbel tekst. Opvallend 
omdat men er woordgrapjes inzet of kiest voor een 
andere interessante manier van kennisgeving. Wat 
denkt u bijvoorbeeld van “Tegen dit vonnis stond 
geen beroep open” (in een overlijdensadvertentie 
van een advocaat) of “Om mij niet getreurd, ook u 
komt aan de beurt”. Daardoor wordt de rouwadver-
tentie uniek en past de rouwadvertentie heel goed 
bij de overledene. En laat dat nu net de bedoeling 
zijn….

Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP  Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
info@barbarauitvaart.nl
www.barbarauitvaart.nl

OM MIJ NIET GETREURD….
Als ik s ’morgens de krant opensla, kijk ik als eerste naar de overlijdensadvertenties. Wellicht 
is dat beroepsdeformatie, maar overlijdensadvertenties hebben voor mij een bijzondere aan-
trekkingskracht. En ook op veel andere mensen. Wie is er overleden? Hoe oud was hij/zij?
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Dé locaties voor bijzondere en multiculturele uitvaarten

Crematorium Daelwijck 
& Uitvaartcentrum Utrecht

Uitvaartverzorging Utrecht • T 088 927 3610 
bedrijfsbureau.midden@yarden.nl • www.yarden.nl/utrecht

Uitvaartcentrum Utrecht en Crematorium Daelwijck liggen in een prachtig park met vijver en 
fontein. Bij ons is alles mogelijk. Onze uitvaartverzorgers ondersteunen en inspireren u bij het 
organiseren van een begrafenis of crematie. Wij staan graag voor u klaar, voor, tijdens en na het 
afscheid. Want een goed afscheid helpt u verder

Prinsseselaan 1 A
3583 GZ Utrecht
030 2516400

rouwwerk
utrecht.nl

www.rouwwerk-utrecht.nl
info@tomdendaasbloemen.nl
www.tomdendaasbloemen.nl



vrij hè!” Dan ging je buiten 
spelen.

In de Zandhofsestraat, waar ik 
woonde, kon je bijvoorbeeld in een 
lantaarnpaal klimmen en dan bij de 
familie Spitsbaard in de slaapkamer 
kijken. Die lantaarnpaal had aan de 
bovenkant een bobbel, daar ging je 
lekker op zitten, tot de gordijnen 
met een ruk gesloten werden. Je 
genoot van kleine dingen, die jongens 
interessant vinden, zoals een dagje 
naar de “fundamenten” met een paar 
vriendjes. De fundamenten waren de 
huizen in aanbouw aan de Griftkade, 
aan de overkant van de Alexander Nu-
mankade. Tussen die muurtjes kon je 
heerlijk spelen, soms wel een hele dag 
lang, totdat je moe en hongerig naar 
huis ging, waar je moeder geduldig de 
stamppot stampte.

Tuin van Kol
Als we zin hadden in een eind lopen, 
liepen we de Amsterdamsestraatweg 
helemaal af tot voorbij de watertoren 
en brachten de dag door in het Julia-
napark, dat voorheen de Tuin van Kol 
heette. Op het speelveld aldaar kon je 
heerlijk voetballen. Ook bij het Tuin-
dorp was zo’n ruimte, het Lorentzveld. 
Voor ons iets dichterbij, dus ook daar 
vertoefden wij regelmatig. Vakantie-
plannen werden er niet gemaakt. Mijn 
vader werkte als typograaf en mocht 
‘s zomers maar één week vakantie 
opnemen. Buitenlandse reizen waren 
nog helemaal niet aan de orde. Als je 
bij hoge uitzondering een keer met de 
tram naar Zeist mocht, om daar in het 
bos met elkaar te ‘picknicken’ en den-
nenappels te zoeken, dan waande je je 
al in het buitenland!

Roeibootje
Toch waren er tijdens de vrije dagen 
van mijn vader twee hoogtepunten. Op 
één van die dagen gingen wij op de 
fiets naar Muiderberg. Dat wil zeggen: 
mijn vader nam mijn kleine broertje 
voorop mee in een stoeltje en ik mocht 
achterop. Zo fietste de goede man via 
Hilversum helemaal naar Muiderberg!

Mijn moeder ging met de bus, waar 
de chauffeur niet blij mee was, omdat 
zij onderweg wagenziek werd, met 
alle gevolgen van dien. In Muiderberg 
werd aan het strand een kleedje uitge-
spreid en daar zat de familie dan met 
een inmiddels warm geworden fles 

limonade en wat boterhammen. De 
vakantiedag kon beginnen! Mijn vader 
huurde een gammel roeibootje, waar 
wij, zonder zwemervaring, een stuk 
mee de zee op roeiden. Tot grote angst 
van mijn moeder, die in het verleden 
een nare ervaring met water had mee-
gemaakt. De tijd vulde je verder op, 
met het verzamelen van schelpjes. En 

zo kwam je een vakantiedag “aan het 
strand” door. Alleen als je moe en een 
beetje verbrand achterop de fiets weer 
helemaal terug moest, dan duurde die 
reis toch wel wat lang. Maar thuis had 
mijn moeder, die met de bus was, de 
aardappels al opstaan. En de kraan in 
de keuken vond gretig aftrek.

Artis
Een tweede hoogtepunt in die week: 
met de trein naar Amsterdam en met 
de tram naar Artis. Een hele beleve-
nis. Wij waren met z’n zevenen, dus 
mijn vader was een kapitaal kwijt 
aan treinkaartjes en de entree voor 
de dierentuin. Voor die dag kostte dat 
hem toch al gauw zo’n 20 gulden (€ 
9,-). Maar wij genoten wel. Ook van 
de ervaring, dat je in een vreemde stad 
was. Ook mijn vader genoot, omdat hij 
een paar vrije dagen had en de overige 
dagen kon gebruiken, om met ons een 

paar fietstochtjes te maken. Bijvoor-
beeld even heen en weer naar een tante 
in Abcoude. Ik mocht weer achterop. 
Dan kwam je de dorpjes tegen, die je 
op school uit je hoofd moest leren : 
Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis, 
Loenen enzovoorts. Dat je dat ooit nog 
eens met een auto zou kunnen doen, 
daar kon je alleen maar van dromen. 
Alleen dokters hadden immers een 
auto! En koningin Wilhelmina, als ze 
bij De Gruyter boodschappen ging 
doen. Ondanks het feit, dat er destijds 
weinig middelen waren om echt op 
vakantie te gaan, wist je als kind die 
vrije weken heel goed door te komen. 
Je stelde je eigen programma samen 
met de weinige mogelijkheden, die er 
waren. Meestal wist je ‘s morgens pas, 
wat je die dag ging doen, samen met 
de jongens uit de buurt.

Moeilijkere dingen
Maar als eind augustus de vakantie 
ten einde liep, keek je ook wel weer 
vol verwachting vooruit naar de ho-
gere klas, waar je terecht zou komen. 
Andere meester of juf, moeilijkere 
dingen. En op de Deken Roesstraat-
school mocht ik voor het eerst de trap 
op! Een mijlpaal in je leven. Boven 
was je groot!
Als ik in Oostenrijk in een berghut 
naar de besneeuwde bergtoppen kijk 
met een Wiener Schnitzel binnen 
mondbereik en een auto op de par-
keerplaats, denk ik nog wel eens terug 
aan de vakanties uit mijn jeugd. Aan 
Muiderberg, aan Artis, aan de jochies 
uit de buurt, aan mijn vader, die ons 
op twee wielen naar een ‘vakantie-
bestemming; bracht. Naar Abcoude, 
naar Vinkeveen. Voor mij waren dat 
buitenlanden. Mooie herinneringen, 
die als fotobeelden in het geheugen 
zijn opgeslagen.

Frans Tiland
Veenendaal
tilandmusic@gmail.com

Achter op de fiets een dagje weg
Eind juli begon voor ons 
de zomervakantie. Op mijn 
school, de Deken Roesstraat-
school, zei je op die laatste 
dag gewoon de juffrouw of de 
meester van je klas gedag. 
Zonder veel poespas. Nee, 
geen afscheidsfeestje, geen 
musical of iets dergelijks. 
Je ging naar huis, waar je 
moeder, tussen het aardap-
pelschillen door, even naar 
je rapport keek en zei: “Nou 
heb je lekker een paar weken 
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Het strand van Muiderberg

Het hertenkamp in de Tuin van Kol, het latere Julianapark in Utrecht

Verhuisstress
Onlangs belde Dirk, een man 
met een ‘gebruiksaanwijzing’. 
Halverwege de tachtig, maar 
niet van gisteren. Hoewel hij 
vindt dat veertigers nog maar 
pas zijn komen kijken, belt hij 
me regelmatig om zijn verhaal 
te doen. Hij weet dat ik wat 
verstand heb van ouderenzorg, 
dus soms help ik hem het 
systeem door te komen, want 
daar snapt hij niks van. “Ze 
houden ons bewust dom!”

Hij belde om te vertellen over “de 
zwaarste dag sinds jaren.” Net verhuisd 
naar een appartement op de tiende 
verdieping. Mooi uitzicht, maar wel ver 
boven de straat en geen balkon. De hele 
dag fluit de wind langs de ramen. Zijn 
oude huis verkopen was hem zwaar 
gevallen, maar het kon niet anders. 
Mensen over de vloer, de papierwin-
kel, beslissingen nemen. “Jullie gaan 
tegenwoordig allemaal zo snel! Dan 
iets per ommegaande tekenen, dan 
weer binnen een week reageren. Alles 
tegelijk.” Ik kon me er wel wat bij voor-
stellen. “Intussen moest ik opruimen, 
vooral veel wegdoen. Ik ben begonnen 
in een arbeidershuisje bij mijn ouders, 
zonder iets. Heb hard gewerkt om alles 
op te bouwen wat ik had. En nu zit ik 
tienhoog en heb ik eigenlijk niks meer. 
Zo eindig je dan.”

Dirk is niet zo’n man die je met wat 
begripvolle volzinnen tevreden kunt 
stellen. Daar kan hij niet veel mee. In 
de weken voor zijn verhuizing had ik 
hem voorzien van concrete tips over on-
dersteuning. Voor mensen die niet direct 
familie of kennissen willen of kunnen 
inzetten, zijn er namelijk bedrijven 
die de verhuisorganisatie grotendeels 
kunnen overnemen. Dat kost dan wel 
wat, zeker, maar het kan ook veel stress 
besparen. Veel verhuisbedrijven bieden 
zulke seniorenservices. Er zijn zelfs 
bedrijven die zich helemaal richten 
op ouderen. Op internet is dat snel 
gevonden, voor wie daar handig in is. 
Dirk ging echter niet op mijn tips in en 
liet uiteindelijk een bekende een busje 
huren. Binnen een week verplaatsten 
ze alles zelf naar het nieuwe adres. Niet 
gek dat Dirk er zo doorheen zat toen hij 
me belde.

Volgens mij zouden mensen al rond 
hun pensionering moeten gaan denken 
over hun woontoekomst. Want wie 
bijtijds maatregelen neemt, houdt langer 
regie over zijn eigen leven. Daarom 
werkte ik vanuit COSBO mee aan een 
inspirerende website: www.utrecht.
voorlater.nl, die we de komende tijd 
met partners verder willen helpen 
ontwikkelen. Bovendien organiseren we 
op 29 september een Zelfstandig Wonen 
Markt waar veel praktische informatie 
te halen valt.

Martina van den Dool Een dagje naar Artis
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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 pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (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, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Gildewandelingen langs straatnamen en beelden
Een Pools spreekwoord zegt: Je kent een land of stad pas goed, als je weet wat de straat-
namen betekenen. Daarom kunt u samen met gids Martin Brand dinsdag 1 augustus vanaf 
14.00 uur aan de hand van straatnamen een groot deel van de geschiedenis van Utrecht leren 

kennen. Ook blijkt dat ‘oud’ of ‘nieuw’ en ‘voor’ of ‘achter’ heel betrekkelijk zijn. Of wandel mee 
op donderdag 3 augustus om 14.00 uur met Gilderondleider Henk van Hilten. Lopend langs 
niet alledaagse beelden, wordt uitleg gegeven over de betekenis van het beeld of wat we erin 
zien. Tijdens de 
wandeling krijgt u 
zicht op de kunst 
van het realiseren 
van de beelden 
door de makers. 
Modern, abstract en 
figuratief, het komt 
allemaal voorbij in 
deze wandeling. 
Wat doet het met 
ons, als we ernaar 
kijken? Hoe ziet een 
beeldend kunste-
naar er nu echt uit? 
U gaat het zien.
 
Boogh houdt bijzondere workshop
Boogh is de specialist op het gebied van begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren 
van mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Boogh houdt 
donderdag 27 juli een bijzondere zomerse workshop ‘Ontmoeting in bewegen’. De workshop 
bestaat uit drie delen van ongeveer 20 minuten met daartussen een kleine pauze. Na de work-
shop is er gelegenheid mee te eten bij Het Koningsmaal. Dit wordt maandelijks georganiseerd 
door Mirella Huys van Diversas, in samenwerking met Yvon v.d. Brink. Het Koningsmaal is een 
gezellige en smakelijke drie-gangen-maaltijd voor € 5,-. Graag vooraf aanmelden bij mirella@
diversas.nl of 06-49389093. Meer informatie vindt u op www.boogh.nl.
 
U Centraal houdt workshop over pensioen
Woensdag 13 september houdt U Centraal in Utrecht een workshop over pensioen. Vragen 
die worden behandeld zijn: hoe ziet mijn financiële plaatje eruit wanneer ik met pensioen ga? 
Op welke posten kan ik geld besparen? Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom? De 
workshop wordt gegeven door de consulent Levensgebeurtenissen van U Centraal, samen met 
een deskundige. De workshops bleken afgelopen maanden een succes. Eén van de deelnemers: 
“Erg fijn dat deze workshop bestaat. Hier zouden meer mensen vanaf moeten weten. Het heeft 
mij erg geholpen overzicht in mijn financiële situatie te krijgen.”
 
Affiches van Jaarbeurs bekijken in archief
In het begin van de 20e eeuw speelden affiches een prominente rol bij de promotie van 
goederen en diensten. Gerenommeerde kunstenaars kregen opdrachten en maakten prachtige 
affiches op het snijvlak van kunst en reclame. Sinds de succesvolle organisatie van de eerste 
Jaarbeurs in 1917, verschenen er honderden affiches die door heel Nederland werden ver-
spreid. In het Utrechts Archief zijn ze momenteel te zien. De affiches kunnen maar een bepaalde 
tijd in de tentoonstelling hangen in verband met de blootstelling aan licht. Daarom zijn er drie 
rondes. Deel 1 loopt van vrijdag 29 juni tot zondag 3 september. Deel twee loopt van dinsdag 
5 september tot zondag 12 november. Voor het derde deel nodigt het archief alle bezoekers uit 
om mee te denken. Wat is jouw favoriete poster? Na 5 september krijg je bij onze receptie drie 
stickers om in het atelier op je favoriete affiches te plakken. De posters met de meeste stickers 
worden vanaf dinsdag 14 november tot zondag 21 januari tentoongesteld.

Donderdag 27 juli

Workshop Ontmoeting in bewegen
Ontmoeting in Bewegen is vanuit ontspanning bewegen, improviserend in eenvoudige oefeningen 
en ondersteund door muziek. We laten het hoofd tot rust komen. Niets moet en alles is goed! Ook 
komend seizoen staat deze bewegingsactiviteit op het programma van Boogh Utrecht De Paraplu. 
Donderdag 27 juli van 15.00 tot 17.00 uur wordt er een bijzondere, zomerse workshop georganiseerd, 
zodat je kan ervaren wat bewegen en muziek met je doen. Iedereen is welkom om mee te doen, hier-
aan zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie over ‘Ontmoeting in Bewegen’ neemt u contact 
op met Boogh Utrecht De Paraplu, paraplu@boogh.nl. of 030-2946384.

Dinsdag 1 en donderdag 3 augustus
 
Wandelen langs straatnamen en beelden
Gilde Utrecht heeft ook in augustus een aantal leuke wandelingen op het programma. We pikken er 
twee uit: de wandeling waarin straatnamen centraal staan, op dinsdag 1 augustus om 14.00 uur én de 
wandeling langs beelden in Utrecht, die ook om 14.00 uur begint. Meer informatie over deze wande-
lingen elders op deze pagina en op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur bij Gilde Utrecht. Aanmelden 
via tel. 030-2343252, via de e-mail op post@gildeutrecht.nl onder vermelding van uw telefoonnummer, 
of via de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: €6 pp, €3 
voor kinderen beneden 12 jaar of met een U-pas.

Zaterdag 5 augustus tot zondag 26 november

Solotentoonstelling Kunst Stof 
van Greetje Majoor-Rijerse
Van 5 augustus tot 26 november is de 
tentoonstelling ‘Kunst Stof’ te zien in 
het Waterliniemuseum te Bunnik. Kunst 
Stof is de eerste in de reeks Objectief, 
een nieuwe serie tentoonstellingen in 
het Waterliniemuseum waarin nieuwe 
invalshoeken over de thema’s water, 
verdediging, militairen, architectuur en 
natuur naar voren gebracht worden. 
In Kunst Stof toont Greetje Majoor-
Rijerse bijzondere weefsels rondom 
deze thema’s. Vrijdag 4 augustus om 
16.00 uur wordt deze tentoonstelling 
geopend in het auditorium van het 
Waterliniemuseum. Aanmelden voor 
deze opening kan via info@waterlinie-
museum.nl.

Woensdag 13 september

Workshop rondom pensioen
Mensen die te maken hebben met pensioen moeten vaak ook rondkomen van een ander inkomen, 
maar hoe doe je dat? U Centraal biedt gratis workshops in samenwerking met deskundigen op dit ge-
bied. In 2,5 uur krijgen deelnemers informatie over toeslagen, regelingen en bespaarmogelijkheden. De 
workshop rondom pensioen is op woensdag 13 september in de binnenstad (Drift 11). Aanmelden? 
Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen. Alle Utrechters kunnen de workshop gratis volgen.
 

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, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina’s.

Tot zondag 3 september

De mooiste affiches van 100 jaar Jaarbeurs
Precies 100 jaar geleden vond de eerste Jaarbeurs in Utrecht plaats: dé ontmoetingsplek voor de 
Nederlandse handel en industrie. De Jaarbeurs zette vanaf het begin fors in op reclame: op stations in 
het hele land lonkten kleurrijke affiches naar potentiële bezoekers. Sinds 29 juni zijn in Het Utrechts 
Archief aan de Hamburgerstraat 28 de mooiste affiches van de Jaarbeurs uit de periode 1917-2017 te 
zien. Bezoekers kunnen terecht van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in weeken-
den tussen 12.30 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570

Esmay Hoekman 030 - 8200570



Laat ik bij het begin beginnen. In 1939 
werd ik geboren in Oudwijk en maakte 
daar als kind de oorlog mee. Mijn 
vader moest naar Duitsland, maar 
verder had ik met mijn zus en broertje 
weinig door van de verschrikkingen. 
Na de oorlog werd mijn broertje Hans 
geboren, een echt nakomertje. Met 
hem had ik mijn hele jeugd en latere 
leven een zeer hechte band. We belden 
iedere dag en zagen elkaar heel vaak. 
Helaas overleed hij dit jaar op 67-ja-
rige leeftijd aan een hartaanval.

Boekbinder
Terug naar vroeger. Toen ik 23 jaar 
oud was, werd ik zwanger van mijn 
19-jarige vriendje Henk. We moesten 
daarom trouwen, terwijl ik daar 
eigenlijk niet zo’n zin in had. Hoewel 
het destijds niet gebruikelijk was dat 
getrouwde vrouwen werkten, wilde ik 
wel aan de slag.
Dus volgde ik aan de Jutfaseweg een 
jaar lang de opleiding tot boekbinder. 
Hierna werd ik in 1955 direct aange-
nomen bij drukkerij Van Boekhoven 
in de binnenstad. Mijn ouders pasten 
op mijn zoontje Hennie en waren dol 
op hem. Mijn man vond het goed dat 
ik fulltime ging werken, want we had-
den daardoor dubbele inkomsten. We 
konden zodoende een woning kopen 
in de Lijsterstraat.
Bij Van Boekhoven fleurde ik hele-
maal op. Thuis was mijn man geen 
prettig persoon. Laten we zeggen, dat 
je tegenwoordig direct zou scheiden 
van zo’n persoon. Maar destijds deed 
je dat niet. Thuis leefde ik dus in een 

hel, terwijl ik op mijn werk de beste 
tijd van mijn leven had. Ik leefde ei-
genlijk in twee werelden. Op het werk 
werd gelachen, thuis werd gehuild.

Bij de drukkerij werkten alleen 
mannen, vooral gastarbeiders. De 
Turken werkten de ochtenddienst tot 
14 uur en vanaf 15 uur kwamen de 
Marokkanen voor de middagdienst. 
Die twee groepen werden expres uit 
elkaar gehouden, omdat ze elkaar 
niet mochten destijds. Ik kon het met 
iedereen goed vinden. Mijn kind ging 
inmiddels naar de eerste crèche van 
Utrecht. Dat kostte me 180 gulden 
per maand, maar dat was het me meer 
dan waard. Mijn vader was conciërge 
bij het Gregoriuscollege en bracht en 
haalde mijn zoontje.

Kanaleneiland
In 1968 fuseerde Van Boekhoven 
met drukkerij Bosch, die gevestigd 
was aan de Oudegracht (tegenwoor-
dig Aboriginal Art Museum). Van 
Boekhoven-Bosch verhuisde naar de 
Europalaan in Kanaleneiland en wij 
verhuisden mee. We kochten eerst 
een huis in Nieuwegein, daarna een 
appartement aan de Livingstonelaan 
in Kanaleneiland. We vonden het een 
geweldige wijk en nog steeds woon ik 
hier prettig. Als mensen zeggen dat het 
een achterstandswijk is, weet ik niet 
wat ze bedoelen. Ze kunnen zeggen 
wat ze willen, maar iedereen zegt 
je aardig gedag hier. Met de buiten-
landers heb ik goed contact. Mijn 
huishoudelijke hulp en een vrijwilliger 
die langskomt, zijn ook buitenlands 
en mij net zo lief als Nederlanders. 
Alleen de komst van de tippelzone 
aan de Europalaan was jammer, want 
daardoor mochten vrouwen ‘s avonds 
niet meer werken bij de drukkerij.

Maar ik kwam er nog wel ‘s avonds, 
want ik had een geheime relatie met 

een Marokkaanse collega. Tegen mijn 
man zei ik dat er iedere week een 
personeelsfeestje was. Dan vroeg ik of 
hij meeging, maar dat wilde hij niet. 
Eigenlijk was er ook helemaal geen 

feest, maar was het mijn avondje uit 
met M. Ik zal zijn volledige naam niet 
noemen, want ik weet niet of hij nog 
leeft en anders problemen krijgt. We 
ging stiekem samen uit in Amsterdam. 
Na afloop deden we samen verboden 
dingen in de drukkerij, want we had-
den de sleutel. Het was prachtig. We 
wilden beiden niet scheiden, maar 
waren wel heel gelukkig met elkaar 
in ons ‘tweede leven’. Mijn man sliep 
inmiddels in een andere kamer thuis.

Broodje kroket
M. en ik gingen ook weleens uit in 
Rotterdam; niet te vaak, want dan zou 
het gaan opvallen. Zijn vrouw wist 
denk ik wel dat hij het gezellig had 
buiten de deur, maar zolang hij ook 
lief voor haar was, deed ze niet moei-
lijk. We hadden op het werk enorme 
lol. Tijdens de ramadan verstopte hij 
zich voor de buitenlandse collega’s 
achter een grote ijzeren kast en dan 
bracht ik hem stiekem een broodje 
kroket. En een zoen. Iedereen wist wel 
dat er iets speelde tussen ons, maar de 
mensen hielden hun mond.
De drukkerij liep als een tierelier. We 
drukten telefoonboeken, kranten zoals 

De Telegraaf, tijdschriften en boeken. 
Soms vroeg mijn baas of ik een 
nieuwe uitgave van een boek stiekem 
voor hem wilde meenemen uit de 
boekbinderij. Ja, ik moest dus stelen 
voor de baas. Maar ja, het was zo’n 
groot bedrijf met zo’n goede winst, dat 
het niet zoveel uitmaakte.
Toen ik op mijn 57ste met pensioen 
ging, kreeg ik 1000 gulden mee om 
uit eten te gaan met mijn man. Wat er 
over bleef, moest ik teruggeven. We 
gingen naar een chic restaurant en na 
afloop zei ik tegen de ober: “Schrijf 
alles maar dubbel.” Daardoor bleef er 
maar 1 gulden over. Die kwam ik in-
leveren bij Ankie van de administratie 
en die moest erg hard lachen om deze 
actie. Zo ging dat toen, we hadden 
gewoon heel veel lol samen.

Zwart gat
Na mijn pensioen kwam ik in een 
zwart gat. Boekhoven-Bosch ging 
volgens mij in 2010 failliet, nadat 
ze geen telefoongidsen en kranten 
meer mochten drukken. Daarna had 
ik helaas geen contact meer met oud-
collega’s.
Ik belde toen nog wel met M., maar 
zag hem niet meer. Ondertussen werd 
mijn man steeds agressiever thuis. 
Hij overleed in 2013 en toen kreeg ik 
eindelijk rust thuis. Ik hield op een 
bepaalde manier wel van hem, ook 
omdat ik een zoon met hem heb, maar 
hij heeft mij het leven niet makkelijk 
gemaakt. Daarna had ik een korte 
relatie met een man die ik kende uit de 
binnenstad. Daardoor verwaterde mijn 
contact met M. Ik vind dat nog steeds 
jammer, want ik houd nog steeds heel 
veel van hem. Maar ik durf hem niet 
te bellen. Het is zo lang geleden en hij 
heeft zijn leven met zijn vrouw. Wat ik 
houd zijn de mooie herinneringen aan 
de liefde die wij hadden.

José,
Opgetekend door Tessa Heerschop
Utrecht
tessaheerschop@gmail.com

‘Beste tijd van mijn leven bij drukkerij’
Ik ben José, 78 jaar oud en ik 
woon in Kanaleneiland. Graag 
neem ik jullie mee naar de 
beste tijd van mijn leven, toen 
ik werkte bij drukker Van 
Boekhoven Bosch. Eerst aan 
de Breedstraat en Begijnehof, 
later aan de Europalaan.
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De zetafdeling van drukkerij Van Boekhoven, 1965.

Het drukken in praktijk

Gezicht op een deel van het gebouwencomplex van de voormalige Drukkerij J. van Boekhoven (Begijnehof 7) te Utrecht, vanaf de Van Asch van 
Wijckskade; in het midden de Lange Lauwerstraat.



  Bij thuiskomst stond oomlief ons stan-
daard op te wachten voor een praatje. 
Anders gezegd: het was onmogelijk 
ongemerkt hun woonkamerdeur te 
passeren, want de thee stond bij wijze 
van spreken al klaar.
Ruim een jaar later overleed mijn tante 
op hoge leeftijd en bleef mijn oom 
alleen achter. Met mijn alleenstaande 
oom hebben we daarna van alles mee-
gemaakt. We ontdekten bijvoorbeeld 
dat er bij onze afwezigheid in onze 
spulletjes geneusd werd. Het bewijs 
hiervoor werd al snel geleverd, nadat 
wij stukjes papier tussen de deurspon-
ningen staken die bij thuiskomst op 
de vloer lagen. We hebben hier nooit 
wat van gezegd en vonden het prima 
zo; laat hij er maar plezier aan beleven 
dachten we, als ie de boel maar heel 
laat, en dat was zo.
Nadat mijn oom vis had gebakken, 
ging ie bijvoorbeeld met een bran-
dende krant door het huis, vlak langs 
de lange gordijnen in het trapgat, die 
er hingen tegen de winterkou, want 

CV was er niet. Op een nacht, bij het 
ter plasse gaan, hoorde ik een hevig 
gesis van een televisie. Ik maakte 
mijn echtgenote wakker, vroeg of ze 
meeging naar beneden en zei: “Hij zal 
toch niet dood voor de TV zitten?” Be-
neden gekomen stond de TV keihard 
aan, terwijl mijn oom heerlijk lag te 
ronken in bed.

     Intiem gesprek 
Mede als dank voor de prachtige 
etage, zag ik het min of meer als een 
plicht mijn oom geregeld te bezoeken. 
Uren spraken we (als mannen onder 
elkaar) over van alles en nog wat. Ook 
over zijn seksleven, ja het moest er 
toch een keer van komen. Na de eerste 
geslachtsdaad, vlak na de huwelijks-
voltrekking, was het meteen over en 
uit, zo vertelde hij. “Dit nooit, maar 
ook nooit weer”, zei mijn tante. Hij 
vertelde dat ze elkaar daarna nooit 
meer bloot aanschouwd hadden. Was-
sen, aan- en uitkleden ging volledig 
gescheiden van elkaar. 

Mijn oom werd, vlak voor het over-
lijden van zijn echtgenote, alsnog 
met een bloot lijf geconfronteerd, met 
name toen ze ziekelijk en hulpbehoe-
vend werd. Dit had hem meerdere 
malen zwaar aangegrepen, liet hij we-
ten. Deze mensen waren het levende 
bewijs van een uitstekend huwelijk 
zonder seks, heb ik met eigen ogen 
gezien. De wederzijdse genegenheid 
was ongelofelijk liefdevol. Je werd er 
warm van, zoals je dit paar dagelijks 
met elkaar zag omgaan. Er ging geen 
week voorbij zonder een bloemetje of 
taartje; geen dag zonder kus of knuf-
fel. Anders gezegd: ze legden elkaar 
dagelijks letterlijk in de watten, zonder 
één onvertogen woord. Ronduit schat-
ten van mensen waren het dus. Te lief 
voor deze wereld.
Eij waren inmiddels vertrokken naar 
een eigen huis en met oom (begin 90) 
ging het achteruit. Hij kwam vrij snel 
in aanmerking voor een kamertje in 
een bejaardentehuis. Als wij op bezoek 
kwamen, rook je bij binnenkomst 
meteen een urinelucht. Je bleef met je 
schoenzolen aan de vloer plakken. Erg 
fris was het er niet. Met enthousiasme 
vertelde hij dat ie geholpen was aan 
zijn dubbele liesbreuk. Nog voor wij 
er erg in hadden, lag zijn broek op 
de enkels. We schrokken ons allebei 

een hoedje. Het klokkenspel van de 
domtoren was er niets bij. “Trek de 
boel maar weer op hoor, we hebben ‘t 
wel gezien”, kraamden we meteen uit, 
terwijl we uit het raam naar de vogels 
keken, die er niet waren.

   Mens erger je niet 
Op een dag vertelde mijn directe colle-
ga mij: “Mijn schoonmoeder zit in een 
bejaardentehuis, waar sinds kort een 
op seks beluste man is komen wonen. 
Ze zijn inmiddels bevriend met elkaar 
en het personeel heeft ze al een paar 
keer betrapt op het bezigen van allerlei 
spelletjes, anders dan Ganzenborden 

of Mens erger je nieten. Het hele huis 
is ermee bezig. Het is onderwerp van 
gesprek, elke dag.” “Je weet toevallig 
ook hoe die meneer heet?” vroeg ik 
onschuldig. Hij noemde gelijk de 
naam van mijn oom. “Zeg het nog 
eens?”, vroeg ik. En weer noemde hij 
de naam van mijn oom. Als ik er nu 
aan denk, krijg ik er nog steeds een 
piepoor van. “Wat is de wereld toch 
klein hè”, zei ik, nog bijkomend van 
de schrik, tegen mijn collega.

  Jan Hoogendoorn
?Nieuwegein   

 Nieuwsgierige oom met rare gewoonten   
  Begin jaren ‘70 konden wij in het huwelijksbootje stappen, dank-
zij mijn lieve oom en tante, waar wij konden komen inwonen. We 
kregen een eigen etage inclusief zolder. We deelden samen alleen 
de voordeur en trap naar de eerste verdieping. Zowel mijn oom als 
tante leefden, vanaf de eerste dag dat wij inwoonden, helemaal op; 
de familie benadrukte dat in het begin meerdere malen. 
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 Gluurder...   

    

    
Grote gebeurtenissen in het leven brengen vaak fi-
nanciële veranderingen met zich mee. Door omstan-
digheden zoals echtscheiding, ontslag, pensioen 
of arbeidsongeschiktheid kan het inkomen dalen 
of komt u voor extra kosten te staan. Veel mensen 
komen juist in die periodes in financiële problemen. 
De workshop Levensgebeurtenissen helpt dat te 
voorkomen. U Centraal biedt workshops rondom 
echtscheiding, ontslag, pensioen en arbeidsonge-
schiktheid aan, in samenwerking met deskundigen 
op dat terrein. Deelname aan de workshop is gratis, 
doordat de workshops worden gesubsidieerd 
door de gemeente Utrecht. Daarom moet u in de 
gemeente Utrecht wonen als u wilt deelnemen.

Overzicht krijgen
U Centraal is vorig jaar begonnen met deze 
workshops, dit jaar is het aantal thema’s uitgebreid. 
Deelnemers zijn er blij mee.  Deelnemers geven 
dat dat ze informatie waarderen, en dat ze het fijn 
vinden om ervaringen te delen met mensen die in 
dezelfde situatie zitten. Een van de deelnemers: 
“Erg fijn dat deze workshop bestaat. Hier zouden 
meer mensen vanaf moeten weten. Het heeft mij 

erg geholpen om overzicht te krijgen”. 
Tijdens de workshop van ongeveer 2,5 uur 
krijgen de deelnemers praktische informatie over 
regels, voorzieningen en bespaartips. Zo worden 
deelnemers behoed voor de belangrijkste valkuilen 
en krijgen ze overzicht. Met als doel: voorkomen 
dat levensgebeurtenissen tot financiële problemen 
leiden. Puur informatie blijkt niet voor iedereen 
voldoende te zijn. Daarom peilt U Centraal een 
paar weken na de workshop of een deelnemer nog 
verdere ondersteuning wenst.

Meer weten en aanmelden:
De gratis workshops Levensgebeurtenissen worden 
regelmatig gegeven in de wijken Binnenstad, 
Overvecht, Kanaleneiland en 
Vleuten. Alle gegevens en een 
aanmeldformulier vindt u op 
www.u-centraal.nl/ 
levensgebeurtenissen. 
Bellen mag ook: team 
Levensgebeurtenissen van 
U Centraal, 06 – 23 33 58 93.

Hoe ziet uw financiële plaatje eruit als u met pensioen gaat? Wat moet u 
regelen voor uw pensioen? Waar heeft u recht op? In de gratis workshop Le-
vensgebeurtenissen van U Centraal krijgt u antwoord op die vragen. Tevens 
ontvangt u een gratis U Map (administratiemap) met handige tabbladen en 
een rekenmachine! 

WAT DOET PENSIOEN MET 
UW FINANCIËLE SITUATIE?

Parkcafé Buiten BV.
Prins Hendriklaan 2

3583 EL Utrecht
Tel: 030 2543543www.parkcafebuiten.nl

Elke laatste week van de maand:

Acties & Weekmenu

Onze fameuze biologische spareribs 
met salade en friet € 18,50
De eerst volgende spareribweek is 24 t/m 30 juli

 
U kunt nu al reserveren!!!!!!

Afhalen kan ook voor € 16,50

Meer dan 1 miljoen lezers!



Het is bijna Pasen 1965. Nog even en 
we hebben naar verwachting groot 
feest in huize Van Es. Op paaszaterdag 
17 april nog even met ons Velox in het 
Stadion winnen van dat clubje uit Zui-
len, waarna met nog twee makkelijke 
wedstrijden, tegen NEC en RBC, voor 
de boeg we naar de eredivisie zouden 
promoveren.
Mijn vader, hij speelde voor de oorlog 
jarenlang voor Velox, was een echte 
Veloxfan gebleven. Samen met zijn 
zwager Gerrit Ipenburg bezocht hij 
sinds de jaren ‘50 menige wedstrijd, 
zowel thuis op de Koningsweg, als uit.
Zo ook in het seizoen 64-65. Ik mocht 
als 16-jarig jochie soms ook mee, 
als er nog een plekje over was in de 
Kever van oom Gerrit. Zo kan ik me 
nog herinneren dat ik mee was naar 
Volendam, waar Velox door een arbi-
trale blunder in de laatste minuut de 
gelijkmaker van Volendam moest in-
casseren en in het Olympisch Stadion 
waar Joop van Maurik tegen Blauw 
Wit voor de verdiende winnende tref-
fer zorgde.

Drijfnat
Velox naar de eredivisie, dat zou wat 
zijn. Op mijn school, de Gerrit Aafjes 
mulo, zaten veel Elinkwijkers en 
Veloxieden in mijn klas 4. Zo speelden 
onder anderen Fred Kool en Piet Rison 
bij Elinkwijk en Floor van Os bij Ve-
lox. “We gaan weer van jullie winnen 
zaterdag, we gaan naar de eredivisie 
ha ha”, riepen we de hele week.
En toen werd het zaterdagmiddag. 
Mijn moeder was druk met de voor-
bereidingen voor de Paasdagen. In de 
ochtend waren we al met het gezin bij 
C & A geweest. Met Pasen moest je er 
immers van huis uit netjes bijlopen.

Het regende al de hele dag. Ik was 
helemaal drijfnat, toen ik op de fiets 
bij het stadion aankwam. Wat een pech 
had Velox die wedstrijd. Nico de Bree, 
de doelman van Elinkwijk, had zoveel 
mazzel, ongelooflijk! Elinkwijk had 
Tonnie Nieuwenhuis als uitblinker, hij 
scoorde ook de 1-0 voor de rust. Na 

de rust was Velox niet meer te houden, 
maar paal, lat, Job Gademans en Nico 
de Bree en heel veel geluk voorkwa-
men de gelijkmaker.
De stemming thuis was gedurende de 
Paasdagen echt onder nul om maar 
niet te spreken de dinsdag na Pasen. 
Wat hadden ze een lol, mijn Elink-
wijk-klasgenoten. Tot op de dag van 
vandaag achtervolgt de uitslag mij nog 
steeds. Ik zie de man die de voorzet 
aan Tonnie Nieuwenhuis voor de 1-0 
gaf in mijn dorp vaak op een terrasje 
zitten. Als ik hem zie, ja dan, moet ik 
gelijk weer aan de wedstrijd denken. 
Het gaat maar niet over, al is het intus-
sen al 52 jaar geleden.

Trainingskamp
Jan Huberts heeft ook bijzondere 
herinneringen aan die wedstrijd. Hij 
vertelt: “We gingen voorafgaand aan 
de wedstrijd opeens in een trainings-
kamp in Zeist. Normaliter deden we 
dat nooit, maar nu had voorzitter 

Gijs Elsendoorn dat zo geregeld met 
trainer Daan van Beek. Het was wel 
gezellig in Zeist, iedereen was bezig 
met klaverjassen, een biljartje of een 
ander spelletje. Over de wedstrijd van 
de dag erop werd amper gesproken. Ik 
speelde het hele seizoen als linksback, 
maar hoorde op zaterdagmorgen bij 
het ontbijt van de trainer dat Wim van 
Arnhem, onze noeste middenvelder, 
niet kon spelen vanwege een keel-
ontsteking. Ik moest daarom op zijn 
plek spelen en Joop Optekamp werd 

linksback. Ik baalde als een stekker, 
want ik had me al helemaal verheugd 
op de confrontatie met de rechtsbuiten 
van Elinkwijk, Henk van Laatum. 
Die had echt geen schijn van kans bij 
me gehad. Henk wist dat ook en was, 
zoals blijkt uit het krantenverslag in 
het Utrechts Nieuwsblad van 19 april 
1965, heel blij dat ik geen linksback 
speelde. Ik weet ook nu, na 52 jaar, 
nog zeker dat, als ik wel linksback had 
gespeeld, Henk die voorzet nooit ge-
geven had waar de 1-0 uit voortkwam. 

Henk bleef, op basis van eerdere 
aanvaringen, echt wel uit mijn buurt, 
bang als hij was voor mijn stevige, 
maar altijd sportieve tackles. Echt, het 
was de meest kloterige wedstrijd uit 
mijn loopbaan. Ik moest immers ook 
nog, vanwege een trap van een van de 
Elinkwijkers tegen mijn achillespees, 
na 37 minuten uitvallen. Toch heb ik 
ook nog een mooie herinnering aan dit 
complex van Elinkwijk. In seizoen 62-
63 vernederden we Elinkwijk hier. We 
speelden ze helemaal zoek en wonnen 
met maar liefst met 7-3.”

Gerooid aardappelenveld
“Het was een enorm belangrijke 
wedstrijd, de stap naar de eredivisie 
stond op het spel”, vertelt Klaris Wal-
lenburg. “Bij winst was de buit voor 
Velox vrijwel binnen. Het had volgens 
mij de hele dag geregend en het veld 
was enorm zwaar. Op het eind leek het 
wel een gerooid aardappelenveld. Ze 
zeggen weleens bij heel mooi weer, 
‘het zag zwart van de witte overhem-
den’, maar die middag ‘zag het zwart 

van de paraplu’s’. Ik was op het eind 
van de wedstrijd doorweekt.

Velox domineerde de wedstrijd, maar 
Elinkwijk kwam op een gegeven 
moment, tegen de verhouding in, op 
een 0-1 voorsprong.
Ik stond achter het doel aan de stads-
zijde en zag daar Tonnie Nieuwenhuis 
uit een voorzet van Van Laatum die 
ongelooflijk belangrijke goal scoren. 
Heel Elinkwijk werd gek. Velox zette 
alles op alles om die achterstand weg 
te werken. Een ware stormloop op 
het Elinkwijk-doel volgde, maar niets 
lukte. In mijn beleving was de over-
winning van Elinkwijk onverdiend.
Velox had het beste van het spel, maar 
de beste wint niet altijd. En dat is ook 
voetbal, maar voor de Velox-aanhang 
onverteerbaar. De eredivisie leek 
verder weg dan ooit.”

Geen hoogstaande wedstrijd
Toeschouwer Frans van Valkenburg 
noemt de wedstrijd onvergetelijk. 
“Ik was 13 jaar toen deze wedstrijd 
gespeeld werd. Twee uur voor de 
wedstrijd waren mijn vader, broer 
en ik al in de Galgenwaard, in de 
stromende regen. Normaal gingen 
we altijd met de fiets naar Elinkwijk, 
maar nu gingen we met de bus. Van 
de regen die maar bleef stromen heb 
ik tijdens de wedstrijd niet veel meer 
gemerkt. Ook in mijn ogen was Velox 
de favoriet, gezien de uitslagen van de 
laatste jaren. Ik was al blij met een ge-
lijkspel, maar was er niet gerust op. Je 
wist; wie deze wedstrijd zou winnen, 
maakte een goede kans op promotie 
naar de eredivisie.

Elinkwijk speelde met vier invallers. 
De wedstrijd was ontzettend spannend 
en ik sprong een gat in de lucht toen 
Tonnie Nieuwenhuis uit een voorzet 
van Henk van Laatum scoorde. 
Zonder aan te nemen schoot hij de bal 
achter Henk van Ledden. Je hoopte 
de rest van de wedstrijd dat Elinkwijk 
de voorsprong kon vasthouden. Niet 
alleen Velox kreeg veel kansen, ook 
Elinkwijk kreeg die. Het was geen 
hoogstaande wedstrijd, maar de span-

ning vergoedde veel. Ik was ontzet-
tend opgelucht toen de scheidsrechter 
affloot. Toen met de bus naar huis. 
We waren niet de enigen die met het 
openbaar vervoer waren gekomen. 
Meerdere bussen, die barstensvol 
zaten, moesten we laten gaan, maar 
dat interesseerde mij weinig, tenslotte 
had Elinkwijk gewonnen en dat was 
veel belangrijker dan de doorweekte 
kleding. Nu nog blijf ik zeggen, 
zonder de vier invallers had Elinkwijk 
misschien deze wedstrijd niet gewon-
nen. Elinkwijk had niets te verliezen, 
was verzwakt en Velox de favoriet, 
maar hoe anders liep het.”

Naar het ziekenhuis
Fred de Kleijn speelde ‘s morgens om 
11.00 uur met Velox 2 de uitwedstrijd 
in Haarlem tegen RCH 2. “Ik speelde 
in de spits en kreeg van rechts van 
Hennie van der Plaats een hoge voor-
zet die ik wilde inkoppen, maar had 
de pech dat de keeper mistastte en mij 
keihard voor mijn neus stompte. Het 
bloedde als een gek. Met veel watten 
werd geprobeerd dat te stoppen. In 
de rust werden er nieuwe watten 
ingedaan. Na afloop gingen wij als een 
speer naar Utrecht om de wedstrijd 
van Velox 1 tegen Elinkwijk te zien.

Vanaf het station ging ik achterop de 
fiets van teamgenoot Dick Nagtegaal 
naar het stadion. De forse pijn in mijn 
neus nam ik voor lief. Ik moest en zou 
bij de wedstrijd van het jaar zijn. Ik 
had er graag zelf als speler bij geweest 
maar ja, trainer Daan van Beek vond 
het nog belangrijker dat ik een hele 
wedstrijd in Velox 2 zou spelen. 
Velox leed helaas een onverdiende 
nederlaag. Wat een mazzelaars, dat 
Elinkwijk. Na de wedstrijd reed Dick, 
met mij weer achterop, direct naar het 
ziekenhuis aan de Catharijnesingel. 
Daar werd geconstateerd dat ik een 
gebroken neus had en ik werd direct 
geopereerd. Die wedstrijd tegen RCH, 
maar met name de wedstrijd tegen 
Elinkwijk, vergeet ik nooit. Zo onre-
delijk, die uitslag!”

Gert van Es

Elinkwijk blokkeerde promotie Velox
In onze sportreeks ‘Die wedstrijd vergeet je nooit meer’ gaat het 
in deze derde aflevering over een legendarisch treffen tussen 
Velox en Elinkwijk op 17 april 1965. Gert van Es schrijft over zijn 
eigen herinneringen en die van anderen die het duel meemaak-
ten. Hij blikt met hen terug op een bijzondere gebeurtenis in de 
Utrechtse sportgeschiedenis.
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Vier mannen met herinneringen aan het duel Velox-Elinkwijk: Jan Huberts, Klaris Wallenburg, Frans  van Valkenburg en Fred de Kleijn

Het elftal van Velox

Het team van Elinkwijk
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Van Stadsie tot Stad, Utrecht 
1950-1975
Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton 
van der Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen 
1950 en 1975. Het is samengesteld met 
onder andere de beste amateurfoto’s die 
de auteurs kregen toegezonden na een 
oproep via de lokale media en sluit aan op een gelijknamige ex-
positie die de hele maand april was te zien in het Stadskantoor 
in het kader van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’.

 

De oorlog in kleur
Fotograaf en cineast Alphons Hustinx 
reisde door Nederland in oorlogstijd en 
maakte opnamen in kleur. Onderweg 
door Nederland legde hij gewone en 
ongewone gebeurtenissen op straat op 
dia vast. Tot eind 1943. Toen moest hij 
onderduiken. Op 18 januari 1945 lukte 
het hem om de Maas over te steken en zo door de Duitse linies 
in bevrijd gebied te komen. Wat restte waren 2000 kleurendia’s 
uit de vijf oorlogsjaren. Een selectie staat in dit prachtige boek.

Utrecht 40-45
Utrecht was in de Tweede Wereldoorlog 
‘de Stad der Beweging’. Het kloppend 
hart van de NSB. Maar er gebeurde 
meer. Het prachtige boek Utrecht 40-45 
vertelt met veel foto’s het verhaal van 
een stad in oorlogstijd. Het is geschre-
ven door Utrechter Ad van Liempt, die 
eerder naam maakte met tal van oorlogsboeken en verscheen in 
samenwerking tussen W-Books en Het Utrechts Archief.

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

Nederland Museumland

Nederland telt ruim 1000 musea, 
kastelen, oudheidskamers, dierentuinen 
en hortussen. Of je nou geïnteresseerd 
bent in kunst, natuur, archeologie of 
speelgoed, deze gids biedt originele 
ideeën voor een dagje uit voor elke 
leeftijdsgroep. Deze geheel geactualiseerde gids geeft een 
overzicht van alle musea in Nederland en is daarmee dé gids 
voor cultuurliefhebbers.

 

Als ik later dood ben en wat ik 
dan zou willen
Een bijzonder werkboek over ‘je eigen 
afscheid’. De titel klinkt confronterend, 
maar het boek laat je op speelse manier 
nadenken over je afscheid en uitvaart. 
Het staat vol informatie en ideeën voor 
iedereen die daarbij wil stilstaan of 
zich afvraagt wat daar allemaal bij komt kijken. Na je overlij-
den kunnen nabestaanden het gebruiken bij het vormgeven van 
je afscheid en uitvaart. Het boek is een initiatief van Platform 
NEL.

Oma kan jij nog huppelen
‘Oma kan jij nog huppelen?’ is een ver-
halenbundel over klein geluk. Een boek 
vol kleine wijsheden over grote geluk-
smomenten. In een bonte verzameling 
rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare 
situaties, gekke types, oude liedjes en 
kostbare herinneringen zorgvuldig aan 
elkaar. Met haar verhalen en gedichten wil ze de lezers raken, 
laten lachen en vooral laten meedoen.

€24,95 €17,50 €24,95

€19,99 €18,95 €12,95

Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop 
op www.deoud-utrechter.nl en bestel digitaal.

in de Tweede Wereldoorlog 
werkte. Het voorval haalde de 
Duitse pers.

Richard de Rijk was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog actief in een verzets-
groep en werd opgepakt door een SS-
avondpatrouille. Hij kon kiezen tussen 
naar een strafkamp worden afgevoerd 

of een omscholing in een Ausbil-
dungswerkstatt van Junkers Flugzeuge 
in de Vlijtstraat in Utrecht. De Rijk 
koos voor omscholing en kwam zo bij 
een dwangarbeiderskamp terecht. In 
1943 werd hij te werk gesteld in Frit-
zlar en later in Eschelohe, bij Dachau. 
Net als zoveel dwangarbeiders deed 
hij zijn werk onder de meest barre, 
mensonterende omstandigheden.
Toen De Rijk in contact kwam met 
Peter Vermeulen, nakomeling van een 
andere dwangarbeider, ontstond het 
idee voor een kranslegging. Samen 
met lokale Duitse autoriteiten werd 
dit mogelijk gemaakt. Op maandag 17 
juli vond de kranslegging plaats.

 

Utrechtse dwangarbeider legt krans
Na 72 jaar is Richard de Rijk 
(96) uit Utrecht teruggekeerd 
naar de plaats die voor hem 
stond voor een verschrikking. 
In het Zuidduitse Eschenlohe 
heeft hij een krans gelegd 
voor zijn voormalige mede-
dwangarbeiders, met wie hij 

Van Stadsie tot Stad, Utrecht 1950-1975 .....................  24,95

De oorlog in kleur ........................................................  17,50

Utrecht 40/45 ...............................................................  24,95

Nederland Museumland...............................................  19,99

Als ik later dood ben en wat ik dan zou willen ..............  18,95

Oma kan je nog huppelen ............................................   12,95

De Duitse pers besteedde aandacht aan de kranslegging van de Utrechtse oud-dwangarbeider



Met Delta Airlines vlogen we via 
Schiphol, Amsterdam naar Atlanta, 
waar we drie uur moesten wachten 
op ons volgende vliegtuig, die ons 
naar Los Angeles moest brengen. 
Omdat we in Amerika graag zelf 
wilden rijden, gingen we direct na de 
landing met een shuttlebus naar een 
autoverhuurbedrijf. We konden kiezen 
uit een kleine, een middelgrote of een 
grote auto. We namen de middelgrote. 
Onze eerste trip was naar de Universal 
Studio’s Deze filmmaatschappij had 
een groot deel van haar studiocomplex 
omgebouwd tot een gigantisch amuse-
mentspark, waar je veel avonturen zelf 
kunt beleven. ‘Stan Laurel en Olivier 
Hardy’ stonden alle bezoekers bij de 
ingang van het terrein op te wachten, 
dus Pa wilde met dit tweetal graag op 
de foto. En zo gebeurde ook. Eenmaal 
op het terrein aanwezig kom je ogen 
tekort, want ook in de filmstudio’s 
hebben ze een heel ‘eigen’ stad nage-
bouwd. Ook was het decor van de film 
‘Back to the Future’ nog te zien.
Helaas konden we er niet de hele dag 

blijven, want we wilden meer zien. 
Dus wij op weg naar Hollywood. Daar 
vlakbij ligt ook Beverly Hills en Bel 
Air waar vele filmsterren wonen zoals 
Harrison Ford, Meryl Streep, Steven 
Spielberg en vele anderen. De huizen 
zijn daar echter zo ‘ingebouwd’ door 
heggen en muren dat je er bijna niets 
van ziet. Ook is er een permanente 
bewakingsdienst.

Rodeo Drive
Hierna zijn we naar de Rodeo Drive 
gegaan; dat is een exclusieve winkel-
straat waar de ‘celebraties’ hun inko-
pen (laten) doen. Omdat het inmiddels 
lunchpauze was geworden, gingen 
Michiel en ik in deze luxe buurt op 
een terrasje zitten waar we een soort 
Italiaanse bol en een glas Cola bestel-
den. De rekening was ook exclusief 
want, deze bedroeg bijna fl. 100!
Op de Hollywood Boulevard was het 
bekende Mann’s Chinese theater, met 
voor de deur de hand- en voetafdruk-
ken van grote sterren. Ook was hier de 
Walk of Fame met namen van meer 

dan 2000 sterren.

Tegen de middag arriveerden we op 
het hippiestrand Venice Beach aan de 
Pacific Ocean. Via Malibu, waar de 
toenmalige tv-serie ‘Baywatch’ werd 
opgenomen, reden we naar Santa 
Barbara. In het oude centrum zijn de 
Spaanse invloeden nog te zien. Ook 
was er een fraai klooster met een 
unieke klokkentoren.
We bezochten ook Hearst Castle, een 
voormalig ‘optrekje’ van uitgever 
William Hearst. Een gigantisch kasteel 
met 165 kamers, grote tuinen en 
paradijselijke zwembaden. Alles in 
overtreffende trap. Je moet het zelf 
gezien hebben om het te geloven.

Golden Gate Bridge
Indrukwekkend is ook de Golden Gate 
Bridge. De ‘bazen’ van deze brug 
hebben maar liefst 180 medewerkers 
in dienst die aan de brug hun dagelijks 
brood verdienen. Dit zijn metaalar-
beiders, schilders, veiligheidsmensen, 
tol- en administratieve medewerkers. 

Per maand wordt vijf miljoen dollar 
aan tolgeld binnengehaald, waarvan 
de 180 medewerkers worden betaald. 
Achttien schilders zijn continue bezig 
de brug te schilderen, waarvoor zij 
35.000 kilo verf per jaar nodig hebben.

Alcatraz
In San Francisco (stad van heuvels en 
dalen) bezochten we natuurlijk Pier 
39, Fisherman’s Warf en The Palace of 
Fine Acts. Omdat we met onze ‘eigen’ 
auto reden, hebben wij geen gebruik 
gemaakt van de Cable Cars, maar we 
hebben ze natuurlijk wel zien rijden. 
Heel bijzonder. ‘s Middags brachten 

we, via een boot, een bezoek aan het 
voormalig gevangeniseiland Alcatraz. 
Een echte Amerikaanse ‘Jail’ waar 
onder meer Al Capone heeft gezeten.
Toen we op weg naar Las Vegas wa-
ren, stopten we aan het begin van de 
woestijn eerst in Bakersfield, waar we 
in een truckerscafe koffie dronken. Je 
hoeft niet om een tweede beker te vra-
gen, want die komen ze automatisch 
bijschenken. Vanwege de ruimte in het 
blad moet ik nu helaas stoppen, maar 
het was een heel bijzondere reis.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Rich and famous America
Een aantal jaren geleden belde mijn zoon mij. Hij werkte toen bij een ICT/bedrijf in Edinburgh in 
Schotland en vroeg “Pa, zullen wij tweeën eens op vakantie naar Amerika gaan?” Ik hoefde hier 
niet lang over na te denken, want een lang gekoesterde wens zou hiermee in vervulling gaan. Ik 
boekte dus bij een reisbureau een veertiendaagse rondreis door rijk en beroemd Amerika, van Los 
Angeles, San Francisco, Las Vegas naar San Diego en ver daarbuiten.

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 25 juli 2017 pagina 13

Theo de Ruiter in Hollywood

Op een mooie zonnige woensdagmid-
dag stapten we op de fiets om vanuit 
De Meern richting stad te gaan. Dar-
ren zat achterop bij opa. “Gaat het wel 
opa, heb je al zweet?”, vroeg hij. “Nee 
joh, gaat best”, hijgde opa. “Ik ben 
wel wat gewend hoor, ik zit iedere dag 
op de racefiets, mijn conditie is nog 
best!” Darren voelde aan opa’s rug, 
keek mij aan en fluisterde “Ik voel 
toch zweet oma, opa doet stoer!” Ik 
knipoogde naar hem en zei dat opa het 
wel zou redden, als hij maar goed stil 
bleef zitten.

Opa’s verhalen
In de stad aangekomen mocht Darren 
kiezen. Gaan we naar een echt res-
taurantje of naar de gele M. “De gele 
M, de gele M”, juichte hij. We gingen 
naar de Oude Gracht en konden daar 
nog op het kleine terras voor de zaak 
zitten. Dat was leuk, konden we nog 
wat langs zien komen. Een bonte 
stoet voetgangers en fietsers trok aan 
ons voorbij. Vooral de fietsen waren 
interessant; lig- vouw- bak- sport- en 
barrelfietsen, Darren keek z’n ogen 
uit. De chef kwam vragen of Darren 

het leuk vond zelf een ijsje te tappen 
en na enige aarzeling liep hij aan de 
hand van de man mee naar binnen. 
Een paar minuten later kwam hij glun-
derend terug. “Dat was spannend hoor, 
ik mocht achter de toonbank en toen 
zei er een jongen dat ik wel fan van 
Feyenoord moest zijn, anders kreeg 
ik geen ijsje! Ik zei maar ja, maar 
eigenlijk ben ik voor Reaal Ma-de-rid! 
Pffffff, ik schrok me een hoedje!”

Brandweermannen
We liepen richting Minrebroederstraat. 
Opa Cor wilde z’n kleinzoon graag 
laten zien waar hij jaren had gewerkt 
bij de brandweer. “Daar boven, zie je 
dat raampje? Daar was de zaal waar 
opa en de andere brandweermannen 
sliepen. En dan werden we vaak wak-
ker van de klokken van de Domtoren, 
dat was niet zo fijn. Of van het alarm 
en dan moesten we HUP, ons bed uit 
en gauw naar de brand toe.” Darren 
luisterde aandachtig. Op het Oudkerk-
hof stonden opa en kleinzoon naar de 
stratenmakers te kijken, die op hun 
knieën de stenen rangschikten. “Dat is 
zwaar werk jongen”, zei opa.

In de etalage van de kunsthandel 
verderop zag Darren reproducties. 
“Die zijn van Mondriaan! Dat hebben 
we gehad op school. Ik weet ook van 
Vincent van Gogh. Oma….hoeveel 
oren denk je dat die had?” Ik zei: 
“Twee natuurlijk!” Nou, dat had oma 
mooi mis, hij had er één, die andere 
had hij er zó afgesneden!

Zandsculptuur
Voor de Domkerk bewonderden we 
het zandsculptuur en in de kerk was 
het joch nog meer onder de indruk. We 
vertelden van alles, staken een kaarsje 
op voor alle zieke mensen en voor de 
‘sterretjes’ die al in de hemel waren. In 
een nis van de kerk stond een bankje 
waar drie koptelefoons op lagen. Er 
werd een filmpje gedraaid over de 
geschiedenis van de kerk, het orgel, de 
akoestiek enzovoorts.

Darren wilde daar ook wel even 
naar luisteren en zat als een grote 
meneer tussen ons in. Toen een van 
de sprekers op het filmpje het over 
‘sexe’ had, keek Darren me met grote 
ogen aan. Hij deed verschrikt z’n hand 

voor z’n mond en zei: “Ohooooo,oma, 
is er op jouw koptelefoon ook sex?” 
Probeer dan maar eens niet te lachen! 
In de souvenirwinkel zocht hij nog een 
mooi hartje uit voor z’n mama. “Mijn 
mama is de liefste mama van de hele 
wereld!”

Voetbalplaatjes
Op de terugweg naar de fietsen werd 
de Rietveldstoel nog beklommen, een 
mooie zwembroek en voetbalplaatjes 
gekocht. Helemaal happy gingen we 
naar huis. Het was een middag vol 

verhalen en genot.

En wij leerden er ook nog wat 
van……want opa deed stoer, Van 
Gogh had één oor en die koptelefoon 
in de Domkerk... Héérlijk toch!

Irene Kraaij-
enhagen

Middagje Utrecht
Kleinzoon Darren had zijn zwemdiploma B gehaald en het leek ons leuk samen met hem een mid-
dagje naar de stad te gaan om een ‘aardigheidje’ uit te zoeken.



Geen mellek, maar bier
Even een reactie op de oplossing van 
de puzzel van vorige keer: Och, was 
ik maar bij moeder thuis gebleven. 
De titel van een liedje van Johnny 
Hoes. Wij zongen vroeger: “Och, was 
ik maar bij moeder thuis gebleven, 
dan zat ik nu nog in de rode kool. 
Dan twee regels die ik niet meer weet 
en dan: “Want al die poeder op m’n 
buikie en het veel te hete kruikie zitten 
mij tot hier! Ik wil geen mellek, geef 
mij maar bier!”

Tine Woudenberg
Weegbree 16, 3401 KA IJsselstein

Verdwenen winkels
Graag wil ik reageren op de inge-
zonden brief van Bep Sturkenboom, 
getiteld ‘Verdwenen winkels’. Zij pent 
hier haar herinneringen uit de jaren 
‘60-’70 neer en haar ervaring in het 
heden. Persoonlijk heb ik weinig er-
varing in het heden als het ‘t centrum 
van Utrecht betreft, want ik ben er 
al ruim 41 jaar geleden vertrokken. 
Maar als ik er wel eens kom, begint 
mijn hart te bloeden. Als geboren 
Utrechter, met mijn herinneringen uit 
het verleden, schrik ik telkens weer. 
Ik kan me goed herinneren dat het 
Vredenburg nog parkeerplaats was 
en dat er volop verkeer was in de 
binnenstad. Natuurlijk begrijp ik ook 
wel dat er iets aan de verkeersstromen 
in de binnenstad moest gebeuren, je 
kunt de jaren ‘60 niet vergelijken met 
de huidige tijd. Maar het verkeer heeft 
naar mijn idee hoofdzakelijk plaats 
moeten maken voor al die lelijke 
kantoorpanden en winkelcentra. De 
winkels die in het verleden in het cen-
trum zaten, zijn merendeels verbannen 
naar nieuwbouwwinkelcentra. Toen 
ik in de jaren ‘60 en ‘70 in de Lange 
Viestraat werkte (toevallig net als Bep 
Sturkenboom) waren daar de winkels 
van Kreymborg, Vroom & Drees-
mann, Radio Kontakt, Modehuis Voss, 
Galeries Modernes (GalMod), Van 
Angeren, P. de Gruyter & Zn, Bata, 
Hunkemöller, Lexis en Hotel Smits. 
Helaas is er NIETS meer van over. 
Het was er vroeger zo gezellig!
Toen ik een paar weken geleden in 
het Nederlands Volksbuurtmuseum in 
de Waterstraat (het voormalig Wijk C 

museum) moest zijn, ben ik nog eens 
even in de buurt wezen neuzen. Men-
senkinderen, de stad Utrecht is al bijna 
50 jaar een gigantische bouwput. Wat 
een ellende! Leefsma en Determan 
zijn ook al jaren weg. Bij Determan 
(speelgoedwinkel) kon je als kind 
heerlijk, met je neus tegen de ruit ge-
drukt, jezelf verlekkeren aan de mooie 
speelgoedauto’s. Utrecht heeft de 
strijd tegen mij wel gewonnen, want ik 
kom als het nodig is met het openbaar 
vervoer en niet meer met de auto. Aan 
de andere kant hebben ze ook weer 
van mij verloren, want meestal wijk ik 
uit naar andere steden.

Aad Versluis
aa.versluis@kabelfoon.net

Boerderij teruggevonden
Beste redactie, wij willen met u delen 
wat wij tijdens onze voorjaarsvakantie 
hebben meegemaakt. Wij zijn beiden 
tachtigers en waren voor het eerst in 
Drenthe met onze caravan voor een 
korte vakantie. In Smalbroek, nabij 
Beilen, waren wij te gast op een SVR-
camping en we maakten kleine rond-
ritjes in de omgeving. Zo belandden 
wij op aanraden van mijn vrouw in het 
dorpje Zweelo. Zij was in de oorlog 

tijdens de hongerwinter met haar 
moeder, gedreven door de honger, 
daar naartoe gelopen in de hoop daar 
eten te vinden. Ze hadden een handkar 
met alleen de hoogstnodige spullen en 
waren met een volwassene en vijf kin-
deren. Zij zijn daar, na verschillende 
overnachtingen, in Drenthe aangeland 
bij boeren in dat dorp en met warmte 
ontvangen. Mijn vrouw was toen 
acht jaar, maar is na de oorlog nooit 
meer in Zweelo geweest. In Zweelo 
aangekomen draaiden we rondjes, 
maar waar zochten we naar? Een 
boerderij, maar welke? Na 72 jaar zijn 
de herinneringen van een meisje van 
acht nog minimaal. Juist toen we het 
wilden opgeven, reden we langs een 
klein kerkje. “Stop”, zei mijn vrouw. 
“Dit weet ik nog, dat kerkje. Hier was 
de boerderij vlakbij. We hebben eerst 
dat kerkje bekeken en vragen gesteld 
aan voorbijgangers. Er borrelde ook 
een naam tevoorschijn. De familie 
Eysink, dat was de familie die hen had 
ontvangen en zich over hen had ont-
fermd. Even verderop stond een grote 
boerderij, waarop mijn vrouw zei: 
“Daar ga ik wat vragen.” Ze kwam blij 
terug en zei: “Kom maar mee, want 
hier ben ik geweest, 72 jaar geleden.” 
De mevrouw die ze sprak, had de 

boerderij gekocht van een zoon van de 
toenmalige eigenaar, de heer Eysink. 
Ik schrijf dit omdat ik mij nu eigenlijk 
pas realiseer wat een geweldige vrouw 
mijn schoonmoeder is geweest om 
door de noodzaak van de honger deze 
hachelijke onderneming aan te gaan. 
Dit alles zonder enige vorm van com-
municatie. Daar moet je nu niet aan 
denken. Tegenwoordig kunnen ze de 
hoek van hun eigen straat niet meer 
vinden zonder TomTom. Het verhaal 
werd nog groter, doordat er een oudere 
buur van de nieuwe eigenares bij 
gehaald werd en er nog meer verhalen 
over die tijd naar boven kwamen. 
We hebben ook de boerderij bezocht 
waar de zussen van mijn vrouw waren 
ondergebracht. Deze eigenaar was de 
broer van de heer Eysink.

Harrie Zwart
wiesenharzwart@kpnmail.nl

De stad van vroeger
Wat is er van onze mooie stad 
geworden. Waarom niet bij het oude 
gebleven? Eerst moest zonodig de 
singel weg en nu weer teruggeplaatst. 
Het Vreeburg? Niks meer aan met 
die hoge flats. Vroeger waren overal 
terrasjes. De Viesstraat met V&D, 

Galerie Van Angeren. Een lekker 
bakkie met een tompouce. En dan niet 
te vergeten Rutecks op zondag. Super-
gezellig met de bands. En Wijk C. 
Wat was het gezellig. De Willemstraat 
met z’n cafés. Mijn moeder en vader 
kochten in 1946 het café Koen Laufer 
en gaven het de naam Café Pierement. 
Ze hadden een orgel uit België laten 
komen, maar dat was na een jaar weer 
weg. Het was een teringherrie. Toen 
werd het café Tante Bep, een van de 
vele kroegen in wijk C. In de Korte 
Koestraat was Willem Slok. Er stond 
op de bar altijd een bak met shag. Kon 
je gratis draaien. De Lange Koestraat 
had Kees Verhoef en Van Wegen. 
Daar mocht je niet roken en vloeken 
en was geen muziek. Naast ons was 
Sien Li en het kleine café van Kees de 
Goei met Leida. Dan de Zanzibar van 
Nied Mantel. Die liep zaterdags op de 
markt met koffie. Hij riep altijd: “Kof-
fie bloedheet!”. Dan had je Dikke 
Dries. Die zat altijd achterstevoren 
op een stoel op de hoek en zwaaide 
altijd als je naar school ging. In de 
Waterstraat zat Ab Zwanink met een 
café. En tegenover de hoofdingang 
van het politiebureau zat Dim Damen. 
Die heeft ook nog op het Paardenveld 
met koffie gelopen. Zijn zoon Dim 
heeft later in Vleuten een restaurant 
gehad. Je kon daar super eten. Ik heb 
er mijn 25-jarige bruiloft nog gevierd. 
In de Willemstraat zat Jan Bals. Daar 
kon je gekookte varkenspoten en 
staarten eten. En uierboord en eieren. 
Hij kocht later de kroeg op de hoek 
Oranjestraat/Oude Gracht. In die 
tijd sliep niemand op straat, want er 
waren logementen genoeg. Je kon 
slapen voor een gulden en voor 1,50 
gulden had je ook nog een hap eten. 
Je had Van der Pijl, Logement Moeke 
en Venus. Dus plaats zat. Maar dat is 
niet meer. Het enige wat nog leuk is 
aan Utrecht zijn de grachten met de 
terrasjes. Jammer.

Hansje Lijffijt
De Meern
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Ken je dit nog?

Op de laatste ‘Ken je dit nog’ in 
De Oud-Utrechter kwamen vreemd 
genoeg geen reacties. Misschien 
was dit te moeilijk. Het was in ieder 
geval een gezicht op het kinderbadje 
van het zwembad Kromme Rijn op 
de weg naar Rhijnauwen in Utrecht. 
(foto boven)

We gaan het hier gewoon opnieuw 
proberen, met een andere foto. Ken 
je dit nog? Ditmaal gaat het om 
opnamen voor een film in Utrecht. 
Weet u welke film? Was u erbij of 
weet u er iets van? Vertel het ons! 
Stuur uw herinneringen naar: De 
Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 
AP Utrecht. Via de website reageren 
kan ook: www.deoud-utrechter.nl

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.TANTE POST
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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:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

Eindredacteur:
Peter Schilthuizen
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:

   € 54,90 (in Nederland)                        € 82,50 (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.



Kerken kijken
De rijke geschiedenis van Utrecht 
wordt weerspiegeld in haar vele 
historische kerkgebouwen. Van de 
eeuwenoude, gotische Domkerk tot de 
Middeleeuwse Buur-, Nicolaï-, Jacobi- 
en Geertekerk; ze speelden allemaal 
een rol in de geschiedenis van Utrecht, 
en elke kerk heeft haar eigen verhaal 
te vertellen.

In de zomermaanden is het mogelijk 
om tijdens ‘Kerken Kijken te luisteren 
naar deze verhalen, en de kerken te 
bezichtigen. In elke kerk staat een gids 
klaar om bezoekers rond te leiden en 
er zijn korte beschrijvingen van de 
bezienswaardigheden in het interieur 
aanwezig. Zowel de toegang als de 
rondleidingen zijn gratis. Alle kerken 
zijn rolstoeltoegankelijk. ‘Kerken 
kijken’ duurt tot en met 10 september. 
Alleen op maandagen is het niet mo-
gelijk kerken te bezichtigen. Dertien 
kerken doen mee. Voor meer informa-
tie: kijk op www.kerkenkijken.nl.

Gezocht: foto’s Utrechts stu-
dentenleven
In maart 2018 verschijnt er een boek 
over Utrechts studentenleven vanaf 
1945. De samenstellers zijn op zoek 
naar onbekende foto’s en ander 
beeldmateriaal voor dit boek. Heeft 
u in Utrecht gestudeerd? Verhuurde 
u kamers aan studenten? Of was u op 

een andere manier betrokken bij het 
Utrechtse studentenleven? Als dat 
zo is en u heeft daar foto’s of ander 
beeldmateriaal van dat in het boek 
opgenomen mag worden, dan kunt 
u via e-mail contact opnemen met 
beeldredacteur Maurice van Lieshout: 
mauricevanlieshout15@gmail.com

Nieuwe verhalen welkom
De Oud-Utrechter is en blijft een krant 
voor en door de lezer. Dat betekent 
wel dat wij voor een belangrijk deel 
afhankelijk zijn van de inbreng van 
de lezer in de vorm van verhalen, kort 
en lang, over gebeurtenissen van lang 
of korter geleden. Voor de komende 
kranten kunnen we wel weer een aan-
tal nieuwe bijdragen gebruiken. Heeft 
u iets te vertellen over herinneringen 
aan vroeger, zoals een bijzondere 

gebeurtenis, plaats of persoon uit het 
verleden (liefst na 1945, zodat zoveel 
mogelijk andere mensen er ook iets 
in kunnen herkennen), stuur het ons 
toe. Uiteraard moet het wel gaan over 
Utrecht of in elk geval een duidelijke 
connectie hebben met de stad. Wij 
vragen niet om professionele schrij-
vers; in principe kan iedereen iets 
toesturen. Het hoeven geen volmaakte 
artikelen te zijn, want onze redactie 
kan de teksten die u toestuurt nog 
bewerken, eventueel verbeteren en 
al of niet inkorten. Maak uw epistels 
niet te lang en probeer er een foto bij 
te vinden, liefst uit uw privécollectie. 
Bijdragen kunnen worden toegestuurd 
naar info@deoud-utrechter.nl of via de 
post naar Redactie De Oud-Utrechter, 
Postbus 615, 3500 AP Utrecht. Alvast 
bedankt!

Lied Ome Koos
Wie kan mij helpen aan het complete 
lied ‘De begrafenis van Ome Koos’? 
Ik ken alleen enkele regels en het 
refrein is zo: “Vandaag wordt er door 
ons getreurd en gerouwd, wij hebben 
Ome Koos eronder gedouwd. Het was 
een mooie begrafenis en nu delen wij 
de erfenis.”
Ik ben benieuwd of er ouderen zijn die 
het lied kennen.

Frans Lindaart
sterlin3@caiway.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. wintersportartikel; 7. woord door omkering van een ander gevormd; 12. wiel; 13. helling (glooiing); 14. gymnastiektoestel; 
15. boomsoort; 17. boomvrucht; 19. reus; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. toiletartikel; 24. zangvogel; 27. steen; 28. tienpotig 
schaaldier; 30. bloeimaand; 31. telwoord; 32. oud Nederlands betaalmiddel; 33. streling met de tong; 35. draaien; 37. water-
kering; 38. uitwisselen; 41. opstootje; 42. goudmakreel; 44. militair voertuig; 46. lichtblauw paars; 47. politieke partij (afk.); 48. 
chique danspartij waarop men in gala verschijnt; 49. rivier in Nederland; 50. kreet (schreeuw); 52. morsdoekje; 54. mond 
van een vuurspuwende berg; 56. klap (mep); 58. afslijting van land door de werking van wind en water; 61. jongensnaam; 
62. kanselrede; 64. Electric Light Orchestra (afk.); 65. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 67. raad voor economische 
aangelegenheden (afk.); 68. mannelijk schaap; 70. voormalig Nederlandse koningin; 72. muzieknoot; 73. soort tennis met 
een licht racket en een pluimbal; 76. sukkel; 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. rivier in Rusland; 79. opening (kier); 81. 
Salvation Army (afk.); 82. vangwerktuig; 83. lust om iets ter hand te nemen; 84. zeepwater; 86. tekengerei; 87. toiletgelegen-
heid in bivak of kampement.

Verticaal
1. (elektrisch) steekcontact; 2. hoge raad (afk.); 3. vierhandig dier; 4. de stand der edelen; 5. buurt (omtrek); 6. slim (listig); 7. 
bloedvaten; 8. rijstbrandewijn; 9. raar (vreemd); 10. godsdienst (afk.); 11. schietbenodigdheden; 16. plaaggeest; 18. rivier in 
Utrecht; 20. muurholte; 21. naam voor kleine meertje; 23. republiek in West-Afrika; 25. melkklier; 26. lastdier; 27. keuring van 
elektrotechnische materialen Arnhem (afk.); 29. spel met drie ivoren ballen (mv.); 32. biljartterm; 34. hok waarin de gevangen 
vis in het ijs gelegd wordt; 36. verhouding; 37. roeipen; 39. ooievaar; 40. kleurling; 42. plant in tuinen gekweekt als kruiderij; 43. 
wending; 45. nagerecht; 46. verbinding (naad); 51. Oxford English Dictionary (afk.); 53. vlaktemaat; 54. sterk glanzend glas; 
55. koraaleiland; 56. openbaar vervoermiddel; 57. binnenste (pit); 59. in enkele gevallen; 60. uitstalkast; 62. deel van fiets; 63. 
hijstoestel; 66. klein armoedig huis; 67. god van de zee; 69. afgemat; 71. bekend bruin-grijs vogeltje; 73. letter van Griekse alfa-
bet; 74. deel van oog; 75. vogelverblijf; 78. soort dakbedekking; 80. kever; 82. de onbekende (Lat. afk.); 85. onmeetbaar getal.

De oplossing van de puzzel van vorige keer leidde kennelijk bij velen tot een herinnering aan een bekend liedje, 
getuige de grote hoeveelheid inzendingen. Die oplossing luidde:

Och was ik maar bij moeder thuis gebleven

Uit de goede inzendingen lootten we deze keer vijf prijswinnaars die ieder twee toegangskaarten krijgen toegestuurd 
voor het Zandsculpturenfestijn in Garderen. De winnaars zijn: Bob Selman, G. Bruinsma, A. Kreeftmeijer, Anna 
Maria Branderhorst-Blom en R.J. Vossesteijn.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook 
weer twee leuke prijzen klaarliggen. De 
winnaars krijgen ditmaal een exemplaar 
van het boek ‘Als ik later dood ben en 
wat ik dan zou willen’. Een invulboek 
van het Utrechts Platform Nel, met 
waarde voor later.
Wilt u kans maken op deze prijs? 
Stuur uw oplossing dan naar De 
Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP 
Utrecht of via internet naar info@deoud-
utrechter.nl. U kunt de puzzel ook oplossen op onze website www.deoud-utrechter.

Oproepjes

Frans Amsing
Na het overlijden van mijn moeder kwam ik in het bezit van deze foto. Ik 
weet er niet veel van, vandaar deze oproep. De foto is genomen op het 25-ja-
rig huwelijksfeest van een neef van mijn oma, begin jaren ‘40. Hij heette 
Frans Amsing en zijn vrouw Maaike Amsing-Stehouwer. Hij was broodbak-
ker. Ze woonden op De Helling in Utrecht, later op Zuilen. Hun kinderen he-
ten Magda, Frits en Nel. Frans had twee broers die ook brood-/banketbakker 
waren in Utrecht/Zuilen. Op de foto staan alle familieleden met echtgenoten 
en kinderen. Mijn oma Berta Francina de Graaff-Mes (uit Gorinchem) staat 
op deze voorste rij uiterst rechts. Haar zoon Wout op de achterste rij, vijfde 
van rechts. Het meisje op de achterste rij met gebloemde jurk , draagt een 
pet met de naam Amsing erop. Wie kan meer vertellen over Frans Amsing en 
deze bakkersfamilie?

Dick de Wit, Hollandsche Rading (dick.dewit@live.nl)

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.
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Horizontaal  1. wintersportartikel; 7. woord door omkering van een ander gevormd; 12. wiel; 13. helling (glooi-
ing); 14. gymnastiektoestel; 15. boomsoort; 17. boomvrucht; 19. reus; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. toilet-
artikel; 24. zangvogel; 27. steen; 28. tienpotig schaaldier; 30. bloeimaand; 31. telwoord; 32. oud Nederlands
betaalmiddel; 33. streling met de tong; 35. draaien; 37. waterkering; 38. uitwisselen; 41. opstootje; 42. goud-
makreel; 44. militair voertuig; 46. lichtblauw paars; 47. politieke partij (afk.); 48. chique danspartij waarop men
in gala verschijnt; 49. rivier in Nederland; 50. kreet (schreeuw); 52. morsdoekje; 54. mond van een vuurspu-
wende berg; 56. klap (mep); 58. afslijting van land door de werking van wind en water; 61. jongensnaam; 62.
kanselrede; 64. Electric Light Orchestra (afk.); 65. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 67. raad voor eco-
nomische aangelegenheden (afk.); 68. mannelijk schaap; 70. voormalig Nederlandse koningin; 72. muziek-
noot; 73. soort tennis met een licht racket en een pluimbal; 76. sukkel; 77. bekende Nederlandse motorrace;
78. rivier in Rusland; 79. opening (kier); 81. Salvation Army (afk.); 82. vangwerktuig; 83. lust om iets ter hand
te nemen; 84. zeepwater; 86. tekengerei; 87. toiletgelegenheid in bivak of kampement.

Verticaal  1. (elektrisch) steekcontact; 2. hoge raad (afk.); 3. vierhandig dier; 4. de stand der edelen; 5. buurt
(omtrek); 6. slim (listig); 7. bloedvaten; 8. rijstbrandewijn; 9. raar (vreemd); 10. godsdienst (afk.); 11. schietbe-
nodigdheden; 16. plaaggeest; 18. rivier in Utrecht; 20. muurholte; 21. naam voor kleine meertje; 23. republiek
in West-Afrika; 25. melkklier; 26. lastdier; 27. keuring van elektrotechnische materialen Arnhem (afk.); 29. spel
met drie ivoren ballen (mv.); 32. biljartterm; 34. hok waarin de gevangen vis in het ijs gelegd wordt; 36. ver-
houding; 37. roeipen; 39. ooievaar; 40. kleurling; 42. plant in tuinen gekweekt als kruiderij; 43. wending; 45.
nagerecht; 46. verbinding (naad); 51. Oxford English Dictionary (afk.); 53. vlaktemaat; 54. sterk glanzend glas;
55. koraaleiland; 56. openbaar vervoermiddel; 57. binnenste (pit); 59. in enkele gevallen; 60. uitstalkast; 62.
deel van fiets; 63. hijstoestel; 66. klein armoedig huis; 67. god van de zee; 69. afgemat; 71. bekend bruin-grijs
vogeltje; 73. letter van Griekse alfabet; 74. deel van oog; 75. vogelverblijf; 78. soort dakbedekking; 80. kever;
82. de onbekende (Lat. afk.); 85. onmeetbaar getal.

KRUISWOORDPUZZEL
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Horizontaal  1. wintersportartikel; 7. woord door omkering van een ander gevormd; 12. wiel; 13. helling (glooi-
ing); 14. gymnastiektoestel; 15. boomsoort; 17. boomvrucht; 19. reus; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. toilet-
artikel; 24. zangvogel; 27. steen; 28. tienpotig schaaldier; 30. bloeimaand; 31. telwoord; 32. oud Nederlands
betaalmiddel; 33. streling met de tong; 35. draaien; 37. waterkering; 38. uitwisselen; 41. opstootje; 42. goud-
makreel; 44. militair voertuig; 46. lichtblauw paars; 47. politieke partij (afk.); 48. chique danspartij waarop men
in gala verschijnt; 49. rivier in Nederland; 50. kreet (schreeuw); 52. morsdoekje; 54. mond van een vuurspu-
wende berg; 56. klap (mep); 58. afslijting van land door de werking van wind en water; 61. jongensnaam; 62.
kanselrede; 64. Electric Light Orchestra (afk.); 65. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 67. raad voor eco-
nomische aangelegenheden (afk.); 68. mannelijk schaap; 70. voormalig Nederlandse koningin; 72. muziek-
noot; 73. soort tennis met een licht racket en een pluimbal; 76. sukkel; 77. bekende Nederlandse motorrace;
78. rivier in Rusland; 79. opening (kier); 81. Salvation Army (afk.); 82. vangwerktuig; 83. lust om iets ter hand
te nemen; 84. zeepwater; 86. tekengerei; 87. toiletgelegenheid in bivak of kampement.

Verticaal  1. (elektrisch) steekcontact; 2. hoge raad (afk.); 3. vierhandig dier; 4. de stand der edelen; 5. buurt
(omtrek); 6. slim (listig); 7. bloedvaten; 8. rijstbrandewijn; 9. raar (vreemd); 10. godsdienst (afk.); 11. schietbe-
nodigdheden; 16. plaaggeest; 18. rivier in Utrecht; 20. muurholte; 21. naam voor kleine meertje; 23. republiek
in West-Afrika; 25. melkklier; 26. lastdier; 27. keuring van elektrotechnische materialen Arnhem (afk.); 29. spel
met drie ivoren ballen (mv.); 32. biljartterm; 34. hok waarin de gevangen vis in het ijs gelegd wordt; 36. ver-
houding; 37. roeipen; 39. ooievaar; 40. kleurling; 42. plant in tuinen gekweekt als kruiderij; 43. wending; 45.
nagerecht; 46. verbinding (naad); 51. Oxford English Dictionary (afk.); 53. vlaktemaat; 54. sterk glanzend glas;
55. koraaleiland; 56. openbaar vervoermiddel; 57. binnenste (pit); 59. in enkele gevallen; 60. uitstalkast; 62.
deel van fiets; 63. hijstoestel; 66. klein armoedig huis; 67. god van de zee; 69. afgemat; 71. bekend bruin-grijs
vogeltje; 73. letter van Griekse alfabet; 74. deel van oog; 75. vogelverblijf; 78. soort dakbedekking; 80. kever;
82. de onbekende (Lat. afk.); 85. onmeetbaar getal.

KRUISWOORDPUZZEL
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Zijlweg 63

Nieuw

Nieuw

Geldig van 28 t/m 30 juli

Bij inlevering van deze coupon Bij inlevering van deze coupon 
in één van onze testcenters

  

GRATIS
CADEAU

Den Haag NOIDen Haag NOI
Laan van NOI 54

Nieuw

RijswijkRijswijk
Eisenhowerpl. 198-200

Nieuw

NaaldwijkNaaldwijk
Prinses Julianastraat 10

Nieuw

Bekijk alle 100 Testdagen Deals op Fietsenwinkel.nl

Sparta M8i Hydro Brinckers Granville M8 Gazelle Orange C7+ HFP Brinckers Granville M8 

1.999

1.470
2.699

2.105
2.799
vraag in de 
winkel naar 
de actieprijs

Bel 020-7052890    voor meer informatie of een GRATIS PROEFRIT! of kijk op Fietsenwinkel.nl/oud-utrechter

 52 E-bike 
testcenters

 Dé E-bike specialist 
van Nederland 450 Verschillende 

E-bikes 269.000 Verkochte
E-bikes274 E-bike

experts

Fietsenwinkel.nl, erkend dealer van o.a.:

UtrechtHerculesplein 379, 3584 AA Utrecht

 Vrijdag

28 Juli
 Zaterdag

29 Juli
 Zondag

30 Juli
Ook op zondag 
geopend!

 Ook de grootste E-bike specialist van Nederland!

weekend langs!

Kom dit

Bel 020-7052890    voor meer informatie of een    voor meer informatie of een GRATIS PROEFRIT! 

wewew ekekek ndndn lalal ngngn sgsg !

om dititi

€899€899E-bikes vanaf

E-bikes vanaf
ALLÉÉN IN ONZE TESTCENTERS

ALLÉÉN IN ONZE TESTCENTERS

Gorinchem
Melkpad 7-9

LA
AGSTE PRIJS

L
A

A

GSTE P RIJS
 

GARANTIE
100%
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