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Uit het uitgebreide interview-
bestand van het Volksbuurt-
museum hebben we speciaal 
voor dit meinummer de bijzon-
dere herinneringen van Geer-
truida Ruys (Truida) gekozen. 
Zij werd 3 mei 1931 geboren 
in de Kroonstraat en woonde 
- met een onderbreking van 
twaalf jaar - in totaal 54 jaar 
in Wijk C. Ze kan zich tijdens 
het interview (uit 1996) nog 
goed de oorlogsjaren herin-
neren. De gevech ten tussen 
NSB’ers en Wijk C’ers maak-
ten diepe indruk, evenals de 
dood van broer Antoon, die in 
Berlijn standrechtelijk werd 
geëxecu teerd. 

Truida bracht als kind verzetsbladen 
rond in de poppenwagen, zonder het 
zelf in de gaten te hebben. Haar moe-
der loodste het gezin door de barre 
honger winter met de zwarte handel in 
peperdure sigaretten. Een terugblik op 
vijf bewogen oorlogsjaren.

Gevechten met NSB’ers
In het begin van de oorlog maakten 
de gevechten tussen NSB’ers en Wijk 
C’ers enorme indruk op Truida Ruys. 
Ze was toen net negen jaar. “De eerste 
gevechten braken uit na een incident 
op de Nieuwe Kade, waar een NSB’er 
door iemand uit Wijk C het water was 
ingeduwd, terwijl de sluizen open-
stonden. Zijn maatjes haalden hem 
eruit en kwamen terug voor wraak. 
Toen wilden de NSB’ers de hele buurt 
afzetten, maar dat pikte de bevolking 
niet. Die was juist gewend op straat 
samen te scholen. In de Kroonstraat 
braken toen gevech ten uit. Ik kon alles 
goed volgen, want ik woonde daar. 
Alleen de NSB’ers waren bewa pend. 
De politie bemoeide zich er in eerste 
instantie niet mee. Later kwamen de 
foute agenten echter de Kroon straat in 
om de mannen die hadden gevochten 
te arresteren. De agenten wachtten ze 
beneden, met geweren in de aanslag, 
op; dan kan je niks doen, hé.
Er is later zelfs een NSB’er doodgesla-
gen. Dat gebeurde op maan dag, was-

dag. Die NSB’er wilde bij iemand in 
de wijk een ruit inslaan. Terwijl hij dat 
probeerde, sloeg een ander persoon 
hem neer met een houten wasstamper. 
De man was op slag dood. Voor dat 
incident hebben verschillende Wijk 
C’ers vastgeze ten, maar geen van 
hen bleek de dader. Dit heeft nog de 
plaatselijke krant gehaald.

Onderduikers
Naarmate de tijd vorderde, werd de 
controle in de buurt stren ger, zeker 
toen de declamaties werden aange-
plakt en joden werden weggehaald. Er 
waren hier toen ook wel joden onder-
gedoken. Zo zaten er enkelen in een 
pakhuis op de Nieuwe Kade, die er tot 
na de oorlog hebben gezeten. Verder 
doken veel mannen onder die in Duits-
land moesten werken en terugkwa men 
met verlof. Mijn moeders broer en 
twee neven doken ook onder. Elke 
nacht sliepen ze ergens anders. De ene 
dag bij die eten, de andere dag elders. 
Het was belang rijk dat ze vooral niet 
naar hun eigen huis gingen. Toch werd 
de broer van mijn moeder opgepakt 
bij razzia’s in de wijk in 1944. In die 

periode kon je met je man niet meer 
de straat op. De Duitsers pakten zelfs 
jongens op van 14 en 16 jaar.

Broer geëxecuteerd
Mijn vijf broers - Gerrit, Dik, Antoon, 
Henny en Kees - werden ook in 
Duitsland te werk gesteld. In het begin 
hielden we contact en wij wisten pre-
cies waar ze zaten. Mijn oudste broer 
dook ook nog een tijdje onder, maar 
werd alweer snel opgepakt. Van mijn 
vijf broers zijn er helaas maar vier 
teruggekomen. Onze Antoon werd op 
4 juni 1944 geëxecuteerd in Berlijn. 
Hij had Engelse vliegeniers ver stopt in 
een bos en bracht ze te eten, omdat hij 
werkte in de keu ken. Helaas werd hij 
gesnapt en de Duitsers hielden gelijk 
stand recht. Hij is gestorven omdat hij 
veel te goed was.
We hoorden het bericht van zijn dood 
via een telegrafisch bericht van de 
Ortskommandant die iedere stad in 
Nederland had. Mijn broers en moe-
ders broer hebben Antoon in Berlijn 
begraven. Mijn moeder kon daar niet 
bij zijn, dat was natuurlijk een enorm 
drama. De Ortskom mandan t raadde 

haar af met de trein naar Berlijn te rei-
zen, omdat heel Duitsland en ook de 
treinen werden gebombar deerd. Na de 
bevrijding is Antoon hier heen gehaald 
en alsnog begraven op een ere kerkhof 
in Soest.

Dubbelrol verzetsmensen
In Wijk C waren veel verzetsmensen. 
Na afloop van de oorlog hoorden we 
wie er allemaal bij waren. Wie dat 
waren? Ik ga geen namen noemen, 
omdat dat heel gevoelig ligt. Veel 
verzets mensen speelden in de oorlog 
namelijk een dubbelrol. Sommigen 
waren ook aangesloten bij de NSB, de 
Krieg smarine of de NSKK (een chauf-
feursdienst van het Duitse leger, red.) 
om te spioneren. Ze zaten vooraan en 
konden alles horen. Maar na de oorlog 
kregen sommigen ook het stempel 
verrader. Vandaar dat die mensen niks 
meer wilden weten van het verzet, ook 
al stonden ze aan de goede kant.”

Truida Ruys hielp als kind ook mee 
aan het verzet, overigens zonder dat 
ze het zelf in de gaten had. “Tegen mij 
werd gezegd: ga jij maar even met je 

poppenwagen lopen, door de Konings-
traat en de Water straat en dan terug. 
Dan gooide iemand onderweg de 
poppenwagen overhoop en werd mij 
gezegd: ‘maak jij dat maar weer eens 
even opnieuw op’. Dat deed ik toen, 
want je durfde tegen grote mensen 
geen ‘nee’ te zeggen. Ik had niet door 
dat ze onder tussen ver zets briefjes en 
kranten, die onder het matrasje lagen, 
weghaalden. Dan werd mij gezegd: 
‘het matrasje ligt al recht, dat hoef je 
niet meer te doen, doe jij de deken-
tjes maar’. Zo werden dus de blaadjes 
rondge bracht. Ik moest soms drie tot 
vier keer per dag een blokje om. En 
geen Duitser die denkt: een kind met 
poppenwagen, die doet wat.
Soms moest ik ook een tas met appels 
of aardappels ergens heenbren gen. De 
tas moest dicht blijven. Zaten er weer 
van die blaadjes in, zoals het Parool 
en Vrij Nederland. En ik hoefde geen 
appel, want die kreeg ik thuis wel. 
Als kind had je dat allemaal niet in de 
gaten, dat hoorden we later pas.

(Bijdrage van Nationaal Volksbuurt-
museum in Utrecht)
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Met gastheer én zanger Peter Douglas
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

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

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

Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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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 
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Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
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55+
KORTING
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Het pand waar het allemaal om gaat, 
is dat van Bakkerij Top. De bakkerij 
die mijn vader is begonnen. Er is een 
magneet te koop met de afbeelding 
van de gevelsteen. Opzij van het huis 
is een schildering aangebracht. Daarop 
staat: ‘Speculaas, uw moeder kocht 
ze hier ook al’. De vrouw draagt een 
hoedje dat mijn grootmoeder droeg. 
Na beschadiging is het opnieuw ge-
schilderd en afgedekt met een plastic 
plaat. ‘Wethouder’ Van Zanen heeft 
het onthuld.

Geschiedenis
Bakkerij Top in de Wittevrouwen-
straat, actief vanaf 1916, had een 
houtgestookte oven. De takkenbossen 
werden aangeleverd door schipper 
Van der Beld. Zijn boot lag in de Wit-
tevrouwensingel. Er werd een vlonder 

gebouwd in de gracht en de takken-
bossen werden vanaf een hoge wagen 
naar beneden gegooid en in de schuur 
naar binnen getrokken en opgestapeld.
Iedere dag werd de oven gevuld met 
hout en aangestoken. Om ongeveer zes 
uur in de morgen was de temperatuur 
bereikt om te kunnen bakken en werd 
de oven schoongemaakt, waarna het 
brood met de schieter erin werd ge-
schoven. De restwarmte werd gebruikt 
voor koekjes en gebak.

Gereformeerd
Toen mijn vader de bakkerij kocht, 
ging hij vol goede moed met een 
broodwagen naar de klanten. Helaas, 
hij kwam met veel onverkocht brood 
thuis. ‘Nee, bakker, je bent gerefor-
meerd en wij zijn hervormd’, kreeg hij 
te horen. Hij ging bijna kopje onder…

Door de grachten
Eens in het jaar mocht ik, als dochter 
van bakker Top, met het schip-
persechtpaar varen. Peddelen in een 
roeiboot door de grachten. De familie 
Van der Beld, in het zwart gekleed, 
voer met mij, ik was toen tien jaar, 
door de grachten. We trokken veel 
bekijks van de Utrechters. En o wee, 
het duurde lang. En ik moest naar het 
toilet! Geen nood, we voeren naar de 
Stadhuisbrug en daar werd ik buiten-
boord gehouden. Onder de brug, dus 

daar hadden we geen bekijks.

Bevrijdingsintocht
Toen in 1945 de oorlog voorbij was, 
stroomden de geallieerden via de 
Biltstraat, Wittevrouwenstraat en 
Voorstraat Utrecht binnen. Ik stond 
als 20-jarige in m’n uitgegroeide 
padvindersuniform voor de deur van 
onze bakkerswinkel. Plotseling stopte 
een jeep en de militair vroeg mij waar 

hij ‘yeast’ kon kopen. Gelukkig kende 
ik het woord. Het betekende ‘gist’. 
Hij vroeg mij op de jeep te klimmen 
en ik leidde hem naar Broodfabriek 
De Gooyer. Onze bakkerij was buiten 
bedrijf en ook wij betrokken brood op 
de bon van deze fabriek.

Weer bakken
Op de terugweg vroeg de militair of 
mijn vader ook voor hem kon bakken. 

Zo gebeurde het dat mijn vader onver-
wachts weer kon bakken. Alles werd 
aangesleept om dat mogelijk te maken. 
Kolen, bloem, enzovoorts. Mijn vader 
bakte voor de Canadezen, die in de 
Maliebaan in een kweekschool waren 
ondergebracht. Ze kregen onder an-
dere gingerbread. Gemberbrood dus.

Francien Zwiep Top
Houten, 030-6379161

Brood bakken voor Canadese militairen
Heeft u ooit gekeken naar de 
gevelsteen op Wittevrouwen-
straat 2? Bakkers die brood 
in de oven ‘schieten’. Vroeger 
stopte de stadstram en de 
tram naar Zeist tegenover 
ons huis en viel het op bij 
de wachtenden. Omdat deze 
steen was aangebracht viel 
ons huis onder Monumenten-
zorg en mocht er geen ver-
andering aan de pui worden 
verricht.
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Als de vijand echt het zekere voor het 
onzekere neemt, zal de Kromhout Ka-
zerne door een atoombommetje getrof-
fen worden. In liefde, voetbal en oorlog 
is alles toegestaan, dus ik sluit deze 
drastische maatregel niet uit. Onder de 
tienduizenden burgerslachtoffers zullen 
burgemeester Jan van Zanen, ikzelf 
en alle voetballers van FC Utrecht 
zijn, want het stadion van onze club 
ligt recht tegenover de ingang van de 
kazerne. Laten we hopen dat de oorlog 
niet begint tijdens Utrecht- Feyenoord, 
want dan vallen er 25.000 doden extra. 
Hoe ik dat allemaal weet? Gezond 
verstand. Een leger zonder leiding kan 
hooguit een beetje in het wilde weg 
schieten tot de kogels op zijn, maar er 
is geen organisatie meer die zorgt dat er 
nieuwe aangevoerd worden. Laat staan 
dat rond etenstijd de soldaten tot strijd 

gemotiveerd zullen worden met ruime 
porties Nasi Rames met extra saté en 
kroepoek. Elke vijandige generaal weet 
dat een kip zonder kop niet vechten 
kan. Dus de Nederlandse Leeuw zul-
len ze als eerste oorlogsdaad willen 
onthoofden.

Maar onze regering kan toch leiding 
geven? Nee, want die is naar Canada 
gevlucht. En als dat niet op tijd lukte, 
dan moeten onze strijdkrachten het 
hebben van het strategisch inzicht 
en improvisatievermogen van onze 
minister van Defensie mevrouw Ank 
Bijleveld-Schouten. Een schat van een 
vrouw die weliswaar bestuurskunde 
gestudeerd heeft, maar niet in het bezit 
is van het strijdvernuft van een Sun 
Tzu, een Julius Cesar of een Napoleon 
Bonaparte.

Ik woon een paar honderd meter van de 
Kromhout Kazerne af, dus ik ben net 
als iedereen die daar werkt uit doods-
angst voorvechter van de vrede. Hoewel 
de top van de Nederlandse Landmacht 
en ik in dit opzicht op een lijn zitten, 
heb ik qua parkeren oorlog met ze. De 
Kazerne heeft namelijk voor de 3300 
mensen die er werken wel parkeer-
ruimte, maar daar moet voor betaald 
worden. Hoeveel parkeren daar per uur 
kost weet ik niet, want toen ik belde 
om het te vragen wist niemand het. Wat 
betekent dat ook de afdeling voorlich-
ting, net als honderden militairen, hun 
auto’s bij mij in de wijk parkeren. Daar 
is parkeren namelijk wel gratis. Het 

gevolg van het feit dat de Kromhout net 
als de omliggende bedrijven geld willen 
verdienen aan parkeerplekken voor 
hun personeel, betekent in de praktijk 
stinkende parkeeroverlast voor de 
buren. Hoe gaat dat opgelost worden? 
Bij mij in de wijk willen steeds meer 
bewoners dan maar betaald parkeren 
ingevoerd hebben. Dat zal er wel van 
komen, maar eerlijk is anders. Het 
zou pas eerlijk zijn als de Kromhout 
Kazerne en nog wat hebzuchtige bedrij-
ven hun eigen personeel gratis zouden 
laten parkeren op hun eigen terrein. 
Dan zou niemand met zijn auto mijn 
wijk invluchten en een vouwfiets in de 
achterbak moeten hebben.

De parkeerdood!
Als het oorlog wordt in Nederland, leggen de mensen die in de 
buurt van zwembad Kromme Rijn wonen het loodje. Schuin tegen-
over dat zwembad ligt namelijk De Kromhout Kazerne. Dat is niet 
zomaar een kazerne, maar het hoofdkwartier van de Nederlandse 
Landmacht. Als er oorlog uitbreekt, zal de vijand met precisie-
bombardementen alle 3300 mensen die er werken linea recta naar 
de hemel bombarderen. U weet hoe dat gaat met precisiebom-
bardementen; alles in een straal van minimaal 500 meter rond de 
kazerne zal ook weggevaagd worden.

Mevrouw Francien Zwiep-Top bij de bakkerij op de hoek van de Wittevrouwenstraat. Rechtsboven de gevelsteen
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BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

Luxe Donau cruises nu KORTINGEN tot € 450,Luxe Donau cruises nu KORTINGEN tot € 450,--  p.p. p.p. 

 

10 dg. Klassieke Donau cruise 10 dg. Klassieke Donau cruise   
met MS Select Belvedere ****met MS Select Belvedere ****met MS Select Belvedere ****   

diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018   
vanaf  € 1.298, vanaf  € 1.298, --  nu voor € 948,nu voor € 948,--  p.p. p.p.   

  nu kortingen tot wel € 450,nu kortingen tot wel € 450,--  p.p.p.p.   
   

busvervoer Nederland busvervoer Nederland busvervoer Nederland ---   Passau v.v.Passau v.v.Passau v.v.   
mooi vaarprogramma over de Donaumooi vaarprogramma over de Donaumooi vaarprogramma over de Donau   

Luxe cruiseschip met volledige verzorgingLuxe cruiseschip met volledige verzorgingLuxe cruiseschip met volledige verzorging   

Bus excursievakanties Bus excursievakanties   
All Inclusive All Inclusive    All Inclusive HotelsAll Inclusive Hotels  

Autoreizen aanbiedingenAutoreizen aanbiedingen  

 555   dg.dg.dg.   All Inclusve HotelAll Inclusve HotelAll Inclusve Hotel   Jagershof ***Jagershof ***Jagershof ***   
Nunspeet / VeluweNunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe   al voor al voor al voor € 339,€ 339,--  p.p.p.p.p.p.   
  
  

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****   
Assen / Drenthe     Assen / Drenthe     Assen / Drenthe     al vooral vooral voor   € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   
      

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***   
Soest / Sauerland  Soest / Sauerland  Soest / Sauerland     al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   
   

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***   
Stadtkyll / Eifel       Stadtkyll / Eifel       Stadtkyll / Eifel       al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***   
Altastenberg / SauerlandAltastenberg / SauerlandAltastenberg / Sauerland   

30% KORTING 30% KORTING 4 dg. al va. 4 dg. al va. 4 dg. al va. € 180,€ 180,--  p.p.p.p.p.p.   

More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***   
Aardenburg / ZeelandAardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland   

50% KORTING 50% KORTING 3 dg. al va. 3 dg. al va. 3 dg. al va. € 129,€ 129,--  p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***   
Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland   
NIEUW NIEUW    3 dg. al va. 3 dg. al va. 3 dg. al va. € 143,€ 143,--  p.p.p.p.p.p.   

MS Select Bevedere bij BudapestMS Select Bevedere bij Budapest  

Soest / DuitslandSoest / Duitsland  All Inclusive Hotel Mutter bahrAll Inclusive Hotel Mutter bahr  

All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***   
Valkenburg / ZuidValkenburg / ZuidValkenburg / Zuid---LimburgLimburgLimburg   

AANBIEDING AANBIEDING 5 dg. € 265,5 dg. € 265,5 dg. € 265,---   nu nu nu € 229,€ 229,--    

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:   
   Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcarReis per luxe touringcar   
   Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden   
   Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

   Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam ---   Den Haag Den Haag Den Haag ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

  

  Reserveren Reserveren --  aanbiedingen               aanbiedingen                 

              gratis reisbrochuregratis reisbrochure  

Alle merken 

auto’s

APK-keuringen R.D.W. erkend
•  Reparaties, service- en 

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

•  Originele onderdelen
•  Uitlezen en resetten motormanagement
•  Lid Bovag sinds1943 en ABA-gecertificeerd
•  Gediplomeerde autotechnici
•  Schadeherstel en afhandeling hiervan

 

Gansstraat 154 - 156
3582 EP Utrecht
Telefoon: 030 - 2519797
E-mail: autobedrijfspijker@hetnet.nl
www.spijkerauto.nl 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 
8.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910 

 

Wittevrouwenstraat 20 – 3512 CT Utrecht 
Tel. 030-2314839 – info@ sleutelkoning.nl 

WWW.SLEUTELKONING.NL 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910

Hét vertrouwde adres in Utrecht voor al uw: 
• Sleutels  
• Sloten 
• Sluitsystemen 
• Brandkasten en Kluizen 
• Reparatie aan huis, vervanging van sloten 
• Openen van deuren 

 
Wij werken uitsluitend met goedgekeurde materialen tegen vaste tarieven en 
marktconforme prijzen. Wij vertellen u van te voren wat de te verwachten kosten zijn, 
zodat u niet voor een verrassing komt te staan. 
 

Bezoek onze website en laat een beoordeling achter. 

Landal Bad Boltenhagen
Ontspannen aan de Oostzee

Kijk voor meer informatie op www.badboltenhagen.nl

Verkoopdag zondag 27 mei a.s. van 11.00 - 16.00 uur  
Van der Valk Hotel Amersfoort, Ruimtevaart 22 te Amersfoort (zaal ”Crystal”)

n Unieke locatie bij populaire Oostzee (D)

n 54 Vrijstaande recreatiewoningen in  
eerste deelgebied 

n 8 Fraaie woningtypes met o.a. spa en wellness

n Vanaf € 224.000,- incl. inventaris en excl.  
Grunderwerbsteuer en btw

n Vast netto rendement vanaf 4%

n Verhuur door Landal GreenParks

Verkoopmakelaar

T: 0548 – 538 750  |  info@residentia.nl

Steun het 
wetenschappelijk 

onderzoek. 

Draag bij aan de 
oplossing voor Parkinson.

www.parkinsonfonds.nl • NL10 ABNA 0504 201 530

AUTOBEDRIJF VAN DIJK
Kerkweg 25   3465 JG Driebruggen
0348 - 50 13 16  www.vandijk-mobiel.nl

www.ligier.cool

ALTIJD EEN RUIME KEUZE BETROUWBARE BROMMOBIELEN

BIJ U IN DE REGIO! 45BIJ U IN DE REGIO!



ZiZo is onderdeel van Reinaerde, een 
stichting die zich ervoor inzet dat 
mensen met een beperking het beste 
uit zichzelf halen. Reinaerde heeft 
zo’n 3400 cliënten, 2400 medewerkers 
en 800 vrijwilligers in het verzor-
gingsgebied in midden Nederland. 
Bij Reinaerde wonen cliënten met 
verschillende beperkingen, van licht 
verstandelijke tot ernstig meervoudige 
beperkingen. Er wonen ruim 1000 
mensen intern bij Reinaerde. Andere 
cliënten wonen zelfstandig of bij 
ouders thuis met eventueel begelei-
ding. Cliënten worden aangemoedigd 
te ontdekken wat hun mogelijkheden 
zijn. Door te werken bij ZiZo kunnen 
ze zich ontplooien, leveren ze een 

waardevolle bijdrage en krijgen ze 
waardering.
Stefan Poelman (63) is manager bij 
Reinaerde en een van de initiatiefne-
mers van ZiZo. “Die naam wil zeggen: 
kijk eens op een andere manier naar 
mensen met een beperking. Eind jaren 
tachtig ontstond het idee hen meer uit 
hun beschermde omgeving te halen 
en een bijdrage te laten leveren in de 
samenleving. In Maarssen hadden we 
dagactiviteitencentrum De Daalshoek 
waar cliënten allerlei producten maak-
ten die we op de markt verkochten. 
Mooie spullen, waar zoveel belang-
stelling voor was dat we die beter 
konden verkopen in een winkelpand. 
Na enig zoeken vonden we dit prach-

tige historische pand in het hart van de 
Utrechtse binnenstad. 25 Jaar geleden, 
op 8 april 1993, begonnen we als 
ZiZo met een winkel, lunchroom en 
drukkerij. Burgemeester Ivo Opstelten 
opende de winkel. ZiZo was de eerste 
winkel in Nederland waar producten 
werden verkocht en klanten in het 
lunchcafé bediend door mensen met 
een verstandelijke beperking. Lan-
delijke bekendheid kregen we na een 
tv-uitzending bij Sonja Barend. ZiZo 
werd een voorbeeld voor zorgorgani-
saties waardoor er snel meer soortge-
lijke zaken in ons land kwamen.”

Ervaring opdoen
Saïd Al Hamdaoui (25) werkt sinds 

vijf jaar vijf dagen per week bij ZiZo. 
“Ik had moeite met leren en kwam 
daardoor op de school voor zeer moei-
lijk lerende kinderen, ZMLK. Een 
baan vinden bij een werkgever lukte 
me niet. Ik woon bij Reinaerde en heb 
bij ZiZo afwisselend werk in de bedie-
ning, waardoor ik ervaring kan opdoen 
voor een meer zelfstandig bestaan 
later. Ik vind het prettig het klanten 
naar de zin te maken. En door contact 
met ze kan ik veel van ze opsteken. 
Ik wil een goede gastheer zijn en kijk 
voortdurend rond of iemand iets wil 
vragen. Als ze ervoor open staan maak 
ik graag een praatje, want veel klanten 
hebben een interessante achtergrond 
waar ik graag meer van wil weten. 
Zelf ben ik erg geïnteresseerd in open-
baar vervoer. Een voorlichtingsfunctie 
daarin lijkt me een droombaan. Nu rij 
ik vaak met de stadsbus om informatie 
op te doen die ik bij mijn voorlichting 
kan gebruiken.”

Uitdagende werksfeer
Jeannette Hoeflaken (35) heeft een 
HBO-opleiding Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening, SPH. Zij werkt in een 
team van acht professionele begelei-
ders, waarvan er altijd drie aanwezig 
zijn voor de dertig cliënten die bij 
ZiZo werken. “We hebben een prettige 
en uitdagende werksfeer door de grote 
diversiteit van karakters en vaardighe-
den. Cliënten zijn gemotiveerd en heb-
ben een positieve werkhouding. We 
stellen maandelijks werkdoelen met 
ze op en een stappenplan om beter te 

worden. Ze kunnen zelf hun voorkeu-
ren daarbij aangeven. Saïd is bijvoor-
beeld een talentvol gastheer en een 
voorbeeld voor velen. Professionele 
begeleiders zijn er voor de bar, keuken 
en bediening. Naast de winkel hebben 
we veertien eettafels in het eetcafé. 
Deze locatie in de binnenstad trekt 
ook veel vaste klanten. Tijdens erg 
drukke perioden moeten klanten soms 
wat geduld hebben met bestellingen 
en afrekenen. De meesten begrijpen 
dat. In gewone horecagelegenheden 
is dat bij drukte ook zo, maar bij ons 
levert het wat meer spanning op, 
omdat we er zo op gespitst zijn alles 
op rolletjes te laten verlopen.”

Zelfvertrouwen
Mensen met een verstandelijke 
beperking zelfvertrouwen geven en 
het beste uit zichzelf laten halen is 
het hoofddoel van ZiZo. Jeannette: 
“De begeleiding zoekt voortdurend de 
balans tussen het optimaal laten func-
tioneren van de gastvrije commerciële 
functie van ZiZo en het opleiden van 
onze cliënten om beter te functioneren 
in de samenleving. Heel mooi en com-
mercieel interessant zijn de werkstuk-
ken en producten, merendeels door 
cliënten gemaakt, die we in de winkel 
verkopen. Kunst van mensen met een 
verstandelijke beperking is vaak zo 
puur en wordt goed verkocht. In de 
twaalf jaar dat ik bij ZiZo werk zie ik 
hoe cliënten groeien en in hun element 
zijn. Dat geeft mij na afloop van elke 
werkdag een voldaan en blij gevoel.”

Mensen met beperking runnen 
eetcafé, winkel en atelier ZiZo
Het is een bijzondere plek in de Utrechtse binnenstad, een eetcafé, winkel en atelier in één. ZiZo aan de Oudegracht 281-283 
onderscheidt zich van alle horeca in de stad door de bediening door medewerkers die een licht verstandelijke beperking hebben. 
Allen zijn ze gelukkig met hun baan en doen ontzettend hun best. Voor klanten een hartverwarmende ervaring ze steeds te zien 
serveren met een glimlach. Het is de moeite waard naar ZiZo te gaan voor een lunch, een gezellige borrel of voor het vieren van 
een feestje en daarbij te genieten van huisgemaakte taarten, luxe broodjes, verse sappen en goede wijnen.
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In Utrecht. waar de meeste bewoners een goede opleiding hebben en kansrijk zijn, is het goed stil te staan bij mensen die door 
verstandelijke beperkingen die kansen niet hebben. Ook zij kunnen een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

Interview door Jan Jansen

Jeannette Hoeflaken (links)

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

Bestaat er een keurmerk voor uitvaartondernemers?
Als iemand van wie u houdt overlijdt, komt er veel op u af. 
De eerste dagen staan in het teken van het regelen van de 
crematie of begrafenis. Door alle emoties kan het lastig zijn 
om alles goed te overzien. Bovendien wilt u dat de uitvaart 
vlekkeloos verloopt, zodat iedereen een goede herinnering 
overhoudt aan het afscheid van de overledene. Een uitvaart-
verzorger biedt uitkomst. Maar hoe kiest u de juiste?

Het aanbod aan uitvaartondernemingen is groot en divers. 
Waar moet u op letten als u een keuze maakt? Het Keurmerk 
Uitvaartzorg helpt u hierbij. Uitvaartondernemingen met 
dit keurmerk bieden zonder uitzondering hoge kwaliteit en 
begeleiden u op een deskundige, betrouwbare en transparante 
manier. 

Het Keurmerk Uitvaartzorg is (in december 2006) in het 
leven geroepen om de uitvaartbranche in Nederland te sti-
muleren om nog transparanter en betrouwbaarder te zijn. Het 
keurmerk biedt u de zekerheid dat u voor een uitvaartonder-
neming met een uitstekende dienstverlening kiest.

U kunt bij uitvaartondernemingen met het keurmerk rekenen 
op “de zes zekerheden”:

1  Heldere afspraken over uitvoering: de uitvaartverzorger 
legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast, ook als deze 
later wijzigen. Dit komt onnodige misverstanden.

2  Transparante kostenbegroting: de uitvaartverzorger legt de 
gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere 
wijzigingen.

3  Goede organisatie van de uitvaart: de uitvaartverzorger 
garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van 
begin tot eind.

4  Bekwaam personeel: het personeel van de uitvaarton-
derneming is gekwalificeerd en moet jaarlijks voldoende 
uitvaarten verzorgen.

5  Doelmatige klachtenafhandeling: de uitvaartverzorger 
hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. 

Heeft u onverhoopt toch een klacht en komt u er samen 
niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uit-
vaartwezen inschakelen.

6  Klanttevredenheidsonderzoek: de tevredenheid van de 
klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorger vraagt 
daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. 
Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer 
per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek 
te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te 
passen.

Ook Barbara Uitvaartverzorging behoort al weer vele jaren 
tot de uitvaartondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg 
en daar zijn we trots op! Met een deskundige, betrouwbare en 
transparante dienstverlening verzorgen wij iedere uitvaart zo 
betrokken, warm en respectvol mogelijk. Voor meer informa-
tie over het Keurmerk Uitvaartzorg of andere uitvaartgerela-
teerde vragen kunt u bellen met Barbara Uitvaartverzorging 
op 030-2966666.
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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.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Wandelen over De Maliebaan
De Maliebaan heeft een rijk verleden. Gilderondleider Rein Stein kan er prachtig over vertel-
len. Dat gaat hij weer doen tijdens een Gildewandeling op 30 mei. Natuurlijk zal de Tweede 
Wereldoorlog aan bod komen - de NSB had hier zijn hoofdkwartier --, maar er is zoveel meer 
dan dat te zien. De straat is er één van grote welvaart geweest, het bisschoppelijk paleis staat 
er, één kant is een complete beeldentuin, Nederlands oudste fietspad ligt er, enzovoorts. (Zie 
ook elders op deze pagina.)
 
Bijeenkomst Financiën na overlijden partner
Dinsdag 22 mei houdt U-Centraal een bijeenkomst over financiën na overlijden van een partner. 
In deze bijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als: hoe ziet mijn financiële plaatje er uit na het 
overlijden van mijn partner? Op welke posten kan ik geld besparen? Zijn er regelingen waarvoor 
ik in aanmerking kom? En: wat zijn de belangrijkste juridische zaken bij de afwikkeling van een 
erfenis? De bijeenkomsten worden gegeven in opdracht van de gemeente Utrecht. Ze worden 
verzorgd door een medewerker Levensgebeurtenissen van U Centraal, in samenwerking met 
een advocaat of notaris. Deelname aan de workshop is gratis. Via deze link komt u bij het aan-
meldformulier voor de bijeenkomst. Een week van te voren krijgt u een definitieve bevestiging 
van de datum waarop u bent ingedeeld. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, bel/app 
dan naar 06 -23335893. Of mail naar Levensgebeurtenissen@U-Centraal.nl Een paar weken na 
de bijeenkomst belt iemand van U Centraal u. Zodat u nog vragen kunt stellen en om te horen 
hoe het met u gaat.
 
Dagelijkse wandeling met gids in Utrecht
Vanaf 14 mei kun je iedere dag 
mee met een gids voor een 
wandeling door de stad Utrecht. 
Deze stadswandeling wordt een 
vrije wandeling genoemd omdat 
men zich niet vooraf hoeft aan 
te melden. De rondleider neemt 
u graag mee op een wandeling 
door de prachtige binnenstad 
van Utrecht, langs de grachten, 
werven, de stadskastelen of de 
hofjes. De rondleiding varieert al 
naar gelang de specialiteit van de 
gids en de wensen van de deelnemers. Meer informatie over de activiteiten van Gilde Utrecht 
vindt u op www.gildeutrecht.nl
 
Expositie over stadslicht en ‘fotografietsen’
De Utrechtse kunstenaar Wennekendonk besprak in januari 2018 een expositie van zijn foto-
werk in de Stadsschouwburg. Voor de Escherfoyer tipte hij de Utrechtse ontwerper Menno An-
ker als exposant. En zo exposeert Anker nu zijn grafische werk nu in de Escherfoyer, genoemd 
naar de beroemde graficus M.C. 
Escher, terwijl Wennekendonk 
in de grote Zocher- en Hekman-
foyer twaalf bekende en nieuwe 
foto’s uit zijn series Stadslicht en 
Fotografietsen tentoonstelt. In de 
Pedaalridders (Cycling Charac-
ters) typeert Menno Anker in een 
kleurrijke stijl het karakter van de 
sportieve fietser, die zich spiegelt 
naar z’n professionele idool. De 
serie bestaat uit 8 portretten, sa-
mengesteld uit wielergerelateerde 
grafische elementen en verscheen 
in 2017 als visual column in 
Wielrenblad, magazine voor de 
sportieve fietser.Deze tentoonstel-
ling is te zien in de Escherfoyer, bij 
de Blauwe Zaal. De exposities zijn 
vanaf 1 mei tot en met 8 juli da-
gelijks te bekijken in de foyers van 
de schouwburg (m.u.v. 16 t/m 27 
mei, tijdens Spring en als foyers in 
gebruik zijn voor evenementen)
 
 

Van 1 mei tot 9 juli
 

Fietsmaatjes exposeren in Utrechtse Stadsschouwburg
Van 1 mei tot 9 juli zijn er twee mooie tentoonstellingen te zien in de Utrechtse Stadsschouwburg 
aan Lucas Bolwerk 24: ‘Stadslicht & Fotografietsen’ van Kees Wennekendonk, en ‘Pedaalridders’ van 
Menno Anker. Beiden delen een fascinatie voor wat het wielrijden aan ideeën oplevert: bij Anker sterk 
gestileerde grafische beelden, bij Wennekendonk foto’s van spectaculaire en bevreemdende beelden 
onderweg.

Vanaf maandag 14 mei

Dagelijks een stadswandeling met Gilde Utrecht
Vanaf 14 mei organiseert Gilde Utrecht elke dag om 14.00 uur een stadswandeling van ongeveer 1,5 
uur. De gids staat klaar op het Domplein, tussen de VVV en de Domtoren, en is herkenbaar aan de 
groene gildetas. De kosten van deze rondleiding bedragen €6 pp en €3 voor kinderen tot 12 jaar of 
U-pashouders. Betaling kan contact bij de gids voorafgaand aan de wandeling.

Dinsdag 22 mei
 
Bijeenkomst Financiën na overlijden partner
Als u uw partner heeft verloren, kan het moeilijk zijn om tijd en aandacht vrij te maken voor de financi-
ele zaken. Waar moet u op letten, wat moet er allemaal geregeld worden en hoe voorkomt u financiële 
problemen? U Centraal biedt u een gratis, praktische bijeenkomst aan over de financiële gevolgen van 
een overlijden. U krijgt tips van een advocaat en advies over hoe u uw financiële situatie kunt bijstel-
len. Wij bieden de bijeenkomst aan op dinsdag 22 mei van 13.00 tot 15.45 uur op de Drift 11. Zie voor 
meer data www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen

Woensdag 30 mei

Gildewandeling: De Maliebaan
Op woensdag 30 mei kunt u met Gilderondleider Rien Stein een wandeling maken over de Maliebaan. 
Deze wandeling start om 19.30, en zal ongeveer anderhalf uur gaan duren. U kunt inlichtingen krijgen 
en zich voor deze wandeling aanmelden op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur op telefoon 030 234 
3252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met 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.

Zondag 3 juni
 
Lucienne Bloch, Vrouw op stoom in art deco glas

Duik in het leven van Lucienne Bloch en 
haar tijdgenoten bij de tentoonstelling 
‘Art Deco Glas, belofte voor het mo-
derne’. De jonge talentvolle Amerikaanse 
kunstenaar Lucienne Bloch ontwikkelde 
in de Glasfabriek Leerdam een verbluf-
fend oeuvre van glazen automascottes 
en beeldjes. Glaskenner Laurens Geurtz 
neemt u mee op zijn zoektocht naar de 
bijzondere sporen van haar leven. Aan-
vang: 14.00 uur. Nationaal Glasmuseum 
- museum, Lingedijk 28-30, Leerdam.

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.
 

Elke donderdag
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht 
bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



te bieden. De verpleging van het An-
dreas Gesticht verhuisde mee naar het 
nieuwe St. Antonius Gasthuis. Het zijn 
de katholieke Zusters der Liefde uit 
Tilburg, die veel aanzien hebben in de 
stad Utrecht. En dat is bijzonder in een 
tijd waarin Utrecht overwegend pro-
testant was. Zieken waardeerden hun 
inzet, zorg en vakmanschap. Deze stak 
ver uit boven wat in stadsziekenhui-
zen van die tijd gangbaar was. Deze 
goede zorg trok niet alleen katholieke, 
maar tevens protestante patiënten naar 
het Gasthuis. Monseigneur Van de 
Wetering, ook een bekende naam in 
het Utrechtse, toen aartsbisschop van 
Utrecht, was eigenaar van de grond 
waarop het nieuwe Gasthuis werd 
gebouwd.

November 1910 opende de nieuw-
bouw van het St. Antonius Gasthuis 
haar deuren aan de Prins Hendriklaan 
in Utrecht, met ingangen aan zowel de 
Prins Hendriklaan als aan de Jan van 
Scorelstraat.

Doorgeknipt
Behalve de Zusters werkten in het 
nieuwe St. Antonius Gasthuis in die 
tijd een aantal specialisten: een chi-
rurg, internist, vrouwenarts, oogarts en 
een huisarts. Met name de katholieke 
internist en geneesheer-directeur 
Boekelman lag goed bij de, vooral, 
Utrechters. Patiënten kwamen vanuit 
het hele land naar het Gasthuis voor 
zijn expertise. Vooral dankzij deze 
heer Boekelman heeft het St. Antonius 
Gasthuis, volgens de overleveringen, 
naam gemaakt. De betrekkingen met 
het aartsbisdom waren nauw. Het 
Gasthuis was tot 1937 onderdeel van 
het Bisdom Utrecht. Maar ook daarna 
bleven de banden met het Bisdom 
bestaan. Rond 1983, bij de verhuizing 
van Utrecht naar Nieuwegein, nam 
het ziekenhuis afscheid van de laatste 
religieuzen, maar in het bestuur bleef 
tot in de jaren negentig nog een afge-
vaardigde van het Bisdom aanwezig.
In 2008 fuseerde Mesos Utrecht 
met het St. Antonius Ziekenhuis 

te Nieuwegein. Mesos ontstond in 
1998 uit de fusie tussen het Zieken-
huis Overvecht en het Oudenrijn 
Ziekenhuis. Ziekenhuis Overvecht 
ontstond in 1889 in een vergelijkbare 
omstandigheid als het St. Antonius, 
gedragen door religieuzen van de 
Broeders van Barmhartigheid van St. 
Joannes de Deo. Ziekenhuis Oudenrijn 
(1906) was van oudsher een protestant 
ziekenhuis en de voortzetting van het 
Homeopathisch Ziekenhuis. Door deze 
fusie werd het Antonius een van de 
grootste ziekenhuizen in Nederland. 
In goed overleg met de aartsbisschop 
van Utrecht werden daarna de formele 
banden met de rooms-katholieke kerk 
doorgeknipt.

Vreemde figuren
Dit ziekenhuis heeft overigens bij mij 
een speciaal plekje, want ooit heeft 
mijn vader in de Utrechtse vestiging 
aan de Prins Hendriklaan gelegen toen 
hij geholpen werd aan een aneurysma 
en door de bijwerking van de anesthe-
sie helemaal de weg kwijt was; hij zag 
Japanse soldaten achter de venster-
bank liggen. Even voor de beeld-
vorming; mijn vader had de Tweede 
Wereldoorlog meegemaakt, hij zag 
overal vreemde figuren die hij niet 
kende en ook niet vertrouwde, hij ge-

loofde en vertrouwde niemand meer. 
Toen de dienstdoende broeder hem tot 
bedaren wilde brengen, gaf hij hem 
een oplawaai, waar de beste man een 
blauw oog aan overhield. Midden in 
de nacht ging bij mij toen de telefoon. 
Je schrikt je rot, want je ouweheer ligt 
tenslotte in het ziekenhuis met iets 
zeer vervelends. De bewuste broeder 
smeekte ons te komen om te proberen 
senior rustig te krijgen. Wij dus van 
Nieuwegein naar Utrecht in het holst 
van de nacht met uiteindelijk goed ge-
volg. Het lukte mij tenslotte, want als 
ik hem bezwoer dat alles echt in orde 
was, dan moest dat wel zo zijn.

Ik heb nog een vraag, wie kent nog 
de winkel van Tamminga en Vermaat 
aan de Jan van Scorelstraat, de winkel 
waar je van alles kon kopen voor je 
zieke familielid, van ballonnen met 
een tekst, de heerlijkste chocolade, pa-
tisserie enzovoorts, geleid door Kees 
Vermaat die later na de verhuizing 
die winkel achter zich liet en meeging 
naar Nieuwegein en daar de restaura-
tie voor zijn rekening nam?

Peter Velo, Nieuwegein
pvelo@kpnmail.nl

Pa gaf ziekenhuisbroeder een oplawaai
Ik heb het al eens gehad over 
het oude AZU, maar vergeet 
vooral ook het Antonius niet, 
eveneens een beladen en niet 
te vergeten plek voor veel 
Utrechters.

De naam Sint Antonius Gasthuis is 
oud en komt al voor in 1910. Dat 
jaar geldt daarom als het begin van 
het Antonius. Het oude hospitaal aan 
de Springweg, het Andreas Gesticht, 
voldeed niet meer, het was te klein om 
alle zieken nog een goed onderkomen 
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renovatie van het gebied waar de 
Herenweg ooit eindigde in de Am-
sterdamse Straatweg. De Otterstraat 
werd ook aangepakt. Deze kwam met 
een boog van kleinere huizen uit op 
de Herenweg, precies tegenover de 
Doornboomstraat. Mijn ouders woon-
den in een van de bovenhuizen die 
deel uitmaakten van acht boven- en 
benedenhuizen in de 1ste Otterstraat. 
Zij waren daar gaan wonen in 1938, 
enkele weken na hun huwelijk. Direct 
na hun huwelijk huurden ze een 
bovenhuis in de Potgieterstraat, maar 
moeder wilde daar niet blijven wonen, 
omdat ze, als ze uit het raam keek, 
alleen maar huizen zag, en ze dat 
beklemmend vond. Dus verkasten ze 
snel naar de Otterstraat 31bis.

Bijzonder aan de straat was, dat, mid-
den in de straat, recht tegenover het 
rijtje hoge huizen waar wij woonden, 
een langgerekte boerderij stond. Op 
het land erachter en ernaast liepen 
koeien, er werd groente verbouwd en 
mijn moeder kon zo vanuit het raam 
over het weiland de achterkant van de 
huizen aan de Amsterdamse Straat-
weg zien. In 1942 werd ik in dat huis 
geboren als oudste dochter. Mijn zusje 
Willy kwam een jaar later.

Heilsoldaten
Mijn vader werkte op het stadhuis 
en liep iedere dag tweemaal op en 
neer langs het Paardenveld, over de 
Smakkelaarsbrug en de Viestraat 
naar zijn werk. Fietsen kon hij niet. 
Als kind van twee werd hij getroffen 
door polio. Dat werd niet herkend en 
zorgde dat hij zijn hele leven mank 
liep. Mijn ouders waren lid van het 
Leger des Heils. Op zondag droeg hij 
zijn uniform en als gezin liepen we 
dan naar het gebouw van het Leger 
aan de Mgr. Van de Weteringstraat. 
Vaak kwam na de samenkomst de hele 
familie mee om koffie te drinken. Al-
lemaal in uniform. In onze straat vond 
iedereen dit heel gewoon.
Het leven was eenvoudig en speelde 
zich af in een kleine wereld. Brood 

kochten we bij bakker Van de 
Velde, die een stukje verderop aan 
de overkant een winkel had, vlees 
bij slager Gert in het begin van de 2e 
Otterstraat. Melkboer Muis van de 
Herenweg bracht melk aan huis met 
zijn hondenkar. Als je met een melk-
kan kwam, schepte hij daar met een 
maatbeker de melk in. Groente kwam 
van groenteboer Van der Steen, die 
schuin tegenover ons woonde en fami-
lie was van de mensen in de boerderij. 
Hij ging met paard en wagen langs de 
deur, maar wij gingen naar de schuur 
naast zijn huis. Twee huizen van ons 
huis was de machinefabriek van Ham-
minga, waar de hele dag luidruchtig 
metaal bewerkt werd.

Goed leven
In de straat leerde ik fietsen als klein 
meisje, op een voor 10 cent voor 
een uur gehuurd fietsje. We hinkel-
den, knikkerden op de middenweg. 
Er stond maar een auto in de straat. 
We sprongen met veel meisjes in 
een touw, deden verstoppertje. ‘s 
Winters als er sneeuw lag, maakten we 
sneeuwpoppen. ‘s Zomers speelden 
we buiten tot het donker was. Het 
leven was goed.
Ik vraag me af of er nog mensen zijn 
die deze herinneringen delen. Mis-

schien de benedenburen, de familie 
Lankester. Ze voetbalden bij Minerva. 
Of de buren aan de andere kant, de 
familie Van Oosterom, waarmee wij 
nog lang contact hadden. Ik denk 
aan Johan Smoorenburg, die schuin 
tegenover ons woonde op de hoek van 
een straatje - ‘het poortje’ - dat naar de 
Amsterdamse Straatweg voerde. Zijn 
vader werkte bij de PTT. Later werd 
hij een belangrijk man, doordat hij 
zich het lot van het arme Haiti aantrok.
In 1957 trof ons gezin een drama. In 
de flow van de A-griep werd mijn 
zusje Willy, toen 13, ziek en overleed 
binnen twee dagen. Mijn ouders waren 

ontroostbaar en konden niet meer 
in dit huis wonen. Na twee jaar ver-
huisden we naar de Troelstralaan. Ik 
woonde daar tot ik trouwde. Het huis 
in de Otterstraat maakte plaats voor 
de parkeerplaats van de Aldi van de 
Straatweg. En de winkels verdwenen 
een voor een… In mijn hart is de her-
innering aan de Otterstraat voor altijd 
bewaard. Dank zij De Oud-Utrechter 
leeft het Utrecht van mijn jeugd meer 
dan ooit!

Christa Ossewaarde- Pater
076-5659720
christa@fortytwo.nl

Leven was eenvoudig in de Otterstraat
Met veel plezier lees ik De 
Oud-Utrechter. Mooie verha-
len roepen beelden op van de 
stad, die mij zo dierbaar is 
en voor altijd aan mijn leven 
verbonden zal blijven. De plek 
waar ik geboren ben en een 
groot deel van mijn jeugd 
doorbracht verdient ook dat 
er over geschreven wordt.

De straat bestaat nog, maar het deel 
met mijn geboortehuis is in de jaren 
zestig afgebroken, bij een grote 

Gezicht op de voorgevels van de huizen Otterstraat 35 (rechts) -39, met rechts de Machinefa-
briek Hamminga (Otterstraat 35). (foto: Het Utrechts Archief)
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alting uitvaartenruimte voor afscheid

06 45 363 220 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische 
(Nederlands-Indië) foto’s 

van 1860 – 1930

Tel: 0182-393492

 
 

Remco Hondema 
Willeskop 15
3417 MA Montfoort
T   0348-448600
M  06-22409270

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Badkamers - Keukens - Toiletten - Elektra - CV 

Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen

remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl 
www.DeAllroundKlusser.nl

 
 

Remco Hondema 
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3417 MA Montfoort
T   0348-448600
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5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP

RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

RTV Utrecht is de regionale omroep van de provincie Utrecht.
Voor meer informatie gaat u naar onze website:
www.rtvutrecht.nl
Bij ‘gids’ ziet u welke programma’s worden uitgezonden en
bij ‘gemist’ kunt u uitzendingen terugkijken.

DocU: Een tijdloos ontwerp, 
50 jaar NS huisstijl.
NS is geel geworden, actief, 
krachtig, modern, opvallend, 
hip zelfs kopte de krant toen 

de Nederlandse Spoorwegen haar 
huis-stijl bekend maakte in 1968. In 
deze DocU ziet u het proces wat daar 
aan vooraf ging.

Gebruikte Gronden iedere 
zondag op RTV Utrecht.
Voor Gebruikte Gronden 
gaat Mari Carmen  
Oudendijk de boer op in de 

Utrechtse Heuvelrug, het Kromme 
Rijngebied, de Gelderse Vallei en de 
laagveengebieden van de provincie. 
Ze onderzoekt de kenmerken van 
het boerenlandschap in deze regio’s 
en wat voor boer- derijen daar bij 
horen. In aflevering twee gaat ze 
naar de Utrechtse Heuvelrug.

Nieuw op RTV Utrecht:
Uit! met Toni.

Gebruikte Gronden iedere 
zondag op RTV Utrecht.
Voor Gebruikte Gronden 
gaat Mari Carmen 
Oudendijk de boer op in de 

TELEVISIE 

zondag 

6
M E I

Nieuw op RTV Utrecht:
Uit! met Toni.

TELEVISIE 

zondag

20
M E I

DocU: Een tijdloos ontwerp, 
50 jaar NS huisstijl.
NS is geel geworden, actief, 
krachtig, modern, opvallend, 
hip zelfs kopte de krant toen 

TELEVISIE

maandag

 

Vrijdag 18 mei Musicaldag op 
Radio M Utrecht.
Op vrijdag 18 mei is het 
Musicaldag bij Radio M 

Utrecht FM 93.1. Musicals zijn  
razend populair en daarom presen-
teert de regionale radiozender van 
de provincie Utrecht deze dag alle 
grote hits uit musicals. Ook zijn er 
kaarten voor de musical On Your 
Feet en Annie M.G. te winnen.

RADIO

vrijdag

18
M E I

Vanaf Pinksteren gaat Toni 
Peroni er elk weekend op 
uit! In het programma  

bezoekt de zanger en ras-Utrechter 
diverse festivals, dorpsfeesten en  
andere evenementen. Wilt u dat Toni 
langskomt op uw evenement stuur 
mail dan een Toni@rtvutrecht.nl.

21
M E I

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

Beddenspeciaalzaak  CityBed  •  Utrechtsestraat 20
3401 CV  IJsselstein  •  Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-
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ZE ZIJN ER WEER
ZOMER
DEKBEDDEN
DE NIEUWE COLLECTIE DEKBEOVERTREKKEN IS BINNEN!!

VANAF€ 29,95

28
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Zoekboek
In dit tekstloze Jan van Haasteren 
Zoekboek voor jong en oud, vind je 
de leukste prenten en zoekplaten om 
eindeloos naar te kijken! Ontdek de 
haaienvinnen, hoedjes met voetjes, 
Sinterklazen, pleisters, losse handjes, 
slakken, spoken, indianen en nog veel 
meer! Per plaat zijn er extra zoekopdrachten opgenomen. Een 
boek voor uren kijkplezier waarbij bovendien de fantasie van 
de lezer op speelse wijze gestimuleerd wordt.

 

5 jaar Koningspaar
Dit prachtige boek boordevol foto’s 
geeft een overzicht van gebeurtenissen 
rond ons koningspaar, koning Willem-
Alexander en koningin Maxima. Foto-
graaf Bernard Rübsamen volgde hen 
vanaf het eerste moment en deelt zijn 
fascinatie voor het koningspaar met de 
lezer. Een impressie in woord en beeld van staatsbezoeken en 
andere gebeurtenissen, van het overlijden van prins Friso tot het 
drama met de MH17 en van Koningsdagfeesten tot Prinsjesdag.

 

Van stadsie tot stad. Utrecht 
1950-1975
De absolute bestseller van onze boeken 
over Utrecht van vroeger. Samenstellers 
Ad van Liempt en Ton van den Berg 
geven een indruk van ontwikkelingen 
in de stad Utrecht tussen 1950 en 1975. 
Het boek is samengesteld uit onder 
andere de beste amateurfoto’s die de auteurs kregen toegezon-
den na een oproep in lokale media en sloot bij het verschijnen 
aan bij een expositie in het kader van de manifestatie ‘Utrecht 
50/75’.

 

Zoekboek Van Haasteren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95
5 jaar Koningspaar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Van Stadsie tot Stad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Utrecht 40-45  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
De oorlog in kleur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,50
Het Grote 40-45 Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95
Oma kan je nog huppelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,95
Nederland Museumland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend . Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten . 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

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.

 

De oorlog in kleur
Fotograaf en cineast Alphons Hustinx 
reisde door Nederland en legde tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gewone en 
ongewone gebeurtenissen op straat vast 
op dia. Hustinx bleef dat volhouden 
tot eind 1943. Toen moest ook hij 
onderduiken om niet in Duitse handen 
te vallen. Op 18 januari 1945 lukte het hem 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 
prachtig fotoboek.

 

Het Grote 40-45 Boek
Dit is een onontkoombare klassieker 
binnen de oorlogsfotografie. Deze best-
seller, nu in een aantrekkelijk geprijsde 
midprice-editie, bevat een omvangrijke 
selectie foto’s uit de internationaal 
vermaarde collectie van het NIOD en 
andere Nederlandse en buitenlandse 
oorlogsarchieven. Nog altijd komen in archieven en privécol-
lecties onbekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog boven 
water. Dit intrigerende boek is het resultaat van uitvoerig 
historisch onderzoek.

 

€ 12,95 € 24,95 € 24,95

€ 24,95 € 17,50 € 19,95

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 .

Jan van Haasteren is een Nederlandse 
striptekenaar van 82 jaar, die werd 
geboren in Schiedam. Hij werkte 
onder andere voor de Toonder Studio’s 
en voor Joop Geesink (’Loekie’) aan 
strips als Kappie, Tom Poes en Hia-
watha en voor jeugdbladen als Pep en 
Eppo. In 2006 werd Jan van Haasteren 
door Het Stripschap onderscheiden 

met de Bulletje en Boonestaak Schaal. 
Op 26 april 2013 werd hij benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
U kent Jan van Haasteren wellicht ook 
van de Van Haasteren-puzzels. Tiental-
len zijn daar inmiddels van in omloop. 
Bepaald geen makkelijke puzzels, 
met die platen met al die details. Maar 
een echte uitdaging. Zo dagen ook 

de zoekboeken van Van Haasteren de 
lezer en kijker uit. Vind ze maar, die 
haaienvinnen, spoken, Sinterklazen en 
nog veel meer. Het nieuwste zoekboek 
van Van Haasteren staat weer vol met 
hilarische en humoristische platen met 
daarop hectische scenes. Per plaat zijn 
er extra zoekopdrachten opgenomen.
De zoekboeken lenen zich perfect 

voor een regenachtige mid-
dag of om bijvoorbeeld iets 
leuks met uw kleinkinderen 
te ondernemen. Het is een 
boek voor uren kijkplezier, 
waarbij bovendien de fanta-
sie van de lezer op speelse 
wijze wordt gestimuleerd. 
Alle platen zijn over 
twee pagina’s afgebeeld 
en hebben allemaal een 
apart thema. Het boek is 
gemaakt op A4-formaat.

 

 

Lekker speuren in 
zoekboek zonder tekst
De boeken van Jan van Haasteren zijn inmiddels in steeds bredere kring bekend. Jong en oud ge-
nieten van de ‘zoekboeken’, zoals ze worden genoemd. Iets te lezen vind je er niet of nauwelijks in, 
want het gaat om ontdekken. Lekker speuren in zeer gedetailleerde, stripachtige tekeningen.



van de wereld ontdekken.

Zwemparadijs
Doordat ik dikwijls in de fraaie stad 
Kiev woonde, leerde ik de Russische 
taal kennen, niet geweldig, maar net 
genoeg om mij verstaanbaar te maken.
De hoofdstad van de Ukraine, Kiev, 
is meer dan een gewone stad. De stad 
ligt aan de fraaie, zeer indrukwek-
kende rivier de Dnjepr, duizenden 
kilometers lang en enige honderden 
meters breed. In de zomer één groot 
zwemparadijs!
Aan de oevers staan tientallen kloos-
ters, fraai wit geschilderd en muren 
met goud glimmende daken. De fraai 
bewerkte Sofia Kathedraal vind ik 
nog steeds de indrukwekkendste. Na-
tuurlijk, ik heb er vlak naast gewoond 
vandaar.

Kernramp
Gedurende de oorlog (1941-1945) 
bleef van deze stad niet veel meer over 

dan een grote puinhoop. De inwoners 
hebben de stad zo goed mogelijk weer 
opgebouwd en leefden met liefde, 
eerbied en respect in deze stad. Totdat 
men te horen kreeg, dat zich op 26 
april 1986 een ernstige kernramp had 
voltrokken in de stad Tsjernobyl. Deze 
stad ligt 125 kilometer ten noorden 
van Kiev. De gehele kernreactor was 
ontploft; de grootste kernramp ooit in 
de wereld. De autoriteiten brachten het 
nieuws over de ramp pas vier dagen 
later naar buiten. De regeringen van 
Zweden en Finland kwamen als eerste 
met het nieuws over de explosie in 
de kerncentrale. De gevolgen waren 
enorm. In Nederland werd al het vee 
naar binnen gebracht. Sommige groen-
ten werden verboden te eten. Niemand 
wist wat te doen; er was immers geen 
vergelijk.

Leukemie
Duizenden kinderen in Ukraine wer-
den ziek door de straling. Zeker is dat 
er nu nog ontelbare kinderen leukemie 
hebben. Leukemie is een zeer ern-
stige bloedziekte. Of zij ooit gezond 
worden, is maar de vraag. Honderden 
kinderen zijn overleden. Familieleden 
hebben een moeilijke tijd achter de 
rug. Om deze rampplek zo snel mo-
gelijk te verlaten moest men huis en 
haard achterlaten om naar onbekende 
oorden te reizen. Tsjernobyl was niet 
meer.

Ellende vergeten
Gelukkig kunnen de kinderen en hun 

familie af en toe op vakantie, onder 
andere naar Nederland om even de 
ellende te vergeten.
Veel actiegroepen in ons land zorgen 
voor een zorgeloze vakantie. Men 
bezoekt pretparken, maakt rondvaar-
ten in Amsterdam, het Noordzeestrand 
word bezocht, enzovoorts, enzo-
voorts. Tijdens hun verblijf krijgen de 
kinderen de juiste medicijnen, fruit, 
nieuwe kleding en bij afscheid tassen 
vol speelgoed.

Tineke
In juni 1992 deed Tineke de Nooy van 
RTL televisie een beroep op mij om 
een groep kinderen uit Tsjernobyl een 
onvergetelijke vakantie te bieden. Men 

wist dat ik redelijk Russisch sprak en 
de Ukraine geen onbekend land voor 
mij was, gezien mijn achtergrond. 
Natuurlijk deed ik mee, geen twijfels!

Op Schiphol werden de kinderen 
opgehaald en met bussen naar zomer-
huisjes gebracht in Noord-Brabant. 
Van veel grote bedrijven kregen wij 
hulp in de vorm van beschikbaar ge-
stelde autobussen, zomerhuisjes, een 
dagje Amsterdam, Madurodam, pan-
nenkoeken in Scheveningen en bergen 
speelgoed. Maar vooral kleding.

De tweehonderd kinderen reisden 
samen met vijftig doktoren en verple-
gend personeel. Bij afscheid waren er 

natuurlijk de bekende tranen. Niemand 
wilde terug naar huis.

Kinderziekenhuis
Een jaar later bezocht ik het kinderzie-
kenhuis van Tsjernobyl. Veel van onze 
kinderen waren helaas niet meer in 
leven. Met de auto naar deze rampstad 
gereden tot op enkele kilometers. Wel 
gewapend met een Dosimeter (stra-
lingsdosismeter). De eens zo mooie 
rivier de Dnjepr is te gevaarlijk om in 
te zwemmen. Laat staan om te vissen. 
Maar toch gebeurt dat…

Jack Meulman
mariolanza@kpnmail.nl

Kinderen van Tsjernobyl
Er zijn in mijn leven twee ste-
den voor mij heel belangrijk 
geworden: Utrecht en… Kiev. 
Allebei om heel verschillende 
redenen.

Allereerst onze mooie stad Utrecht, 
met zijn prachtige grachten en vergeet 
vooral niet onze Domtoren, al meer 
dan zevenhonderd jaar onze trots. In 
Utrecht heb ik een groot deel van mijn 
jeugd doorgebracht, ging naar school, 
leerde zwemmen in het Noorderbad, 
had duizenden vragen en wilde veel 
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De kinderen van Tsjernobyl in de Eftelingin 1992. Tweehonderd kinderen, vijftig verpleegkundigen en begeleiders

Nooit knuffelde ik hem zoals toen!

Terwijl mijn man en ik die 
zaterdagochtend in de keuken 
bezig waren, kroop hij daar 
weer rond, maar opeens kreeg 
ik zo’n raar gevoel... Ik holde 
naar het balkon: geen zoontje 
te zien. Ik zocht in de gang, 
maar nee, hij was niet naar 
binnen gekropen. “Heb jij hem 
gezien?” vroeg ik mijn man. 
“Doe niet zo raar”, zei die, “hij 
kan toch nergens heen. Ik kijk 
wel even.”

Maar ook hij vond hem niet. 
Spaans benauwd kregen we 
het! Ik liep naar de voordeur. 
Onzin natuurlijk, maar zo kon 
ik de blik over de balustrade 
nog even uitstellen. Onze angst 
groeide....

Eindelijk waren we zover dat 
we het balkon opdurfden om 
naar beneden te kijken en op 
dat moment hoorden we onze 
buurvrouw roepen. “Hallo, 
zijn jullie je zoontje soms 
kwijt?” Het werd me helemaal 
zwart voor de ogen. Alles leek 
opeens heel ver weg. “Ja”, 
ging de buurvrouw verder, “zo 
gek: toen ik in de babykamer 
ging kijken of mijn dochtertje 
al wakker was, zag ik jullie 
zoontje, druk bezig zich op te 
trekken aan haar wiegje. Ik ben 
me lam geschrokken. Maar hoe 
kwam hij daar?”
We namen ons zoontje in 
ontvangst en bekeken hem 
eens goed: een vuile wang, 

een oor met krasjes, een lelijk 
geschaafd beentje... En we 
begrepen het. Onze balkons 
waren van elkaar gescheiden 
met matglas, tot bijna aan de 
vloer. Hij moet zich werkelijk 
plat hebben gedrukt om zich 
door die spleet te kunnen wrin-
gen. Voor hetzelfde geld was 
hij klem komen te zitten, had 
hij geen kant meer uit gekund. 
Ik nam hem in mijn armen en 
knuffelde hem zoals ik hem 
nog nooit geknuffeld had.

Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

 

Op mooie dagen lieten we onze zoon van tien maanden op het balkon van ons 
flatje rondscharrelen. Op handen en voeten, billetjes in de lucht, kroop hij kraaiend 
van links naar rechts: een prachtig spelletje! 



Eerder heb ik zelfs nog een bladzijde 
vol mogen schrijven in het boekje 
van Marjolein Kool genaamd ‘Nooit 
Voltooid Verleden Tijd’. Verhalen 
over oorlog en vrede uit een klein 
dorp. Dit boekje verscheen in het 
jaar 2000. Na vele jaren dus lag het 
boekje weer eens op de tafel in mijn 
werkkamer om gelezen te worden. 
Veel van de tekst herinnerde ik mij 
niet meer hoewel het toch waar 
gebeurd was. Het opende voor mij 
ook weer enkele ‘goedafgesloten 
herinneringkistjes’ in mijn hoofd en 
waarbij ik zelfs mompelde “tja, ik zou 
het bijna vergeten zijn”. Gevolg was 
(en dit even terzijde!) dat ik de oude 
kapotte Erres radio van mijn ouders 
heb laten maken in de hoop de oude 
vertrouwde zenders terug te kunnen 
vinden. Die vlieger ging helaas niet 
op. Hilversum I, Hilversum II, Brussel 
II en vooral Londen R.(BBC) kon ik 
mooi vergeten. Dus ook hun bekende 
aankondiging tune uit de Negende van 
Beethoven als ik mij niet vergis.

Radio 
Ik was er aangewend dat de radio 
tijdens de oorlog voor de dag werd 
gehaald. Gevaarlijk natuurlijk want op 
een gegeven ogenblijk moesten alle 
radio’s in 1943 ingeleverd worden. 
Hoewel mijn vader veel weg was, was 
hij ook als ziekenvervoerder bij het 
bekende taxibedrijf RATAX. (foto) 
Een keer was hij er niet tijdens de 
Kerstdagen en hoorde ik zijn stem op 
de radio met een Kerstgroet van ver 
weg. De radio was met hulp van ome 
Gerrit v.d.Brink naar beneden gebracht 
en aangelegd aan een lange antenne 
en de zogeheten aardleiding ging via 
een gaatje in de muur naar de keuken. 
Ome Gerrit was erg vertrouwd met de 
radio want hij kon ook de radiolampen 
vervangen. De zogenaamde. eind-
lamp bleek een belangrijke lamp te 

zijn. Jaren na de Tweede Wereldoorlog 
verzorgde hij nog steeds de radio. 
Nieuwe onderdelen haalde hij in een 
winkel in de Vinkenburgerstraat 6 en 
natuurlijk op de Breedstraat in Utrecht 
met in de etalage oude herinneringen 
aan de radio.

Veilig op vaders schouders
Als mijn vader wel thuis was en geen 
nachtdienst had dan ging hij vaak op 
bezoek bij zijn ouders en zeker als 
daarvan iemand jarig was. Zo was 
een van zijn ouders jarig in 1943 en 
ging ons kleine gezin-netje van vader, 
moeder en ik, samen met oom Jan 
zijn vrouw en mijn nichtje Hen-
nie, die toen naast ons woonden, op 
verjaardagsvisite in de Narcisstrraat. 
Heen via het Ondiep gaf natuurlijk 
geen probleem. Wij kwamen langs 
het terrein van het Abattoir en mocht 
ons wat gebeuren,dan was daar aan 
de Amsterdamsestraatweg tegenover 
genoemde Narcisstraat een ware 
schuilkelder. Iets waar we gelukkig 
nooit gebruik van dienen te maken. 
Overigens in heel onze woonwijk was 
geen schuilkelder verder te vinden. 
Veilig staken wij de brede Amsterdam-
sestraatweg over waar ik enkele dagen 
van tevoren nog een op hol geslagen 
paard zag tegenhouden door twee 
mannen. Zij gingen pal voor het paard 
staan, dat abrupt stopte! Voor mij een 
gebeurtenis om nooit meer te vergeten. 
Misschien helpt dit gebeuren dan ook 
als dat ik de schuilkelder en de spertijd 
zo goed nog kan herinneren? Best 
mogelijk.

Stoelendans
Gezelligheid kent geen tijd. Ook niet 
in Spertijd. Verjaardagen moesten 
gevierd worden. De verjaardag werd 
feestelijk gevierd en ik kan mij daar 
weinig meer van herinneren dan de 
gebruikelijke ranja-limonade en verder 

een lege tafel met tante’s en ooms 
die honderd uit aan het praten waren. 
Tenslotte was het oorlogstijd. Opa 
kwam wel plots van uit de keuken 
verkleed als clown tevoorschijn. 
Iedereen lachte en ik natuurlijk ook. 
Het lachen verging mij al gauw omdat 
hij verlangde dat ik het clownspak 
zou aantrekken. Mijn moeder greep in 
door te zeggen dat ik daarvoor veel te 
jong en te klein was. “ Over tien jaar 
nog maar eens doen”, zei zij. Dat zou 
dus zijn in plusminus 1953. Tegen die 
tijd had ik wel andere dingen aan mijn 
hoofd. Spelletjes deden dus mijn ooms 
en tantes op zo’n avond graag. Erg 
gewild was het houden van stoelen-
dans. Er zijn dan 10 mensen die rond 9 
lege stoelen lopen en dan klinkt er een 
fluitje en een ieder ploft neer op een 
stoel. Helaas bleef één persoon dan 
staan en die is dan áf! Telkens werd dit 
herhaald door een stoel weg te halen 
tot dat er twee personen en één stoel 
over waren. De avond ging met al dat 
gedoe snel voorbij en de spertijd lag 
al ver achter ons. Als kind van amper 
vier jaar had je daar geen benul van en 
was je meestal al in dromenland.

Vergunning
Het invoeren van de Spertijd gold 
tijdens de Duitse bezetting niet voor 
iedereen. Spertijd of de Avondklok 
voor bezet Nederland werd op 1 
februari 1942 als extra strafmaatregel 
ingevoerd en liep van 20.00 uur tot 
4.00 uur. Degenen die moesten werken 
gedurende de spertijd (zoals mensen 
van de Luchtbeschermingsdienst) 
hadden een extra vergunning van 
de Duitsers nodig. Zo’n vergunning 
werd een Sonderausweis of Ausweis 
genoemd die bij het persoonsbewijs 
bewaard werd. Wie buitenshuis betrapt 
werd na het ingaan van de avondklok, 
kon bestraft worden maar sommigen 
kregen ook alleen een berisping. 
Misschien waren mijn vader en zijn 
broer daar op uit. Natuurlijk hadden 
zij een persoonsbewijs (ingevoerd op 
15 oct.19.. Iedere Nederlander vanaf 
15 jaar moest dit identiteitsbewijs, 
voorzien van pasfoto en vingerafdruk, 

altijd bij zich dragen. Anders was 
dat bij de Distributiestamkaart. Mijn 
nichtje Hennie en ik, zo jong we ook 
waren, hadden een aparte Distributie-
stamkaart. Maar ja daar hadden wij 
natuurlijk ook totaal geen weet van.

Niet aangehouden
Waar wij ook geen weet van hadden 
was een krantenberichtje genaamd 
Beschikking, uitgegaan van de 
commissaris-generaal van de veilig-
heid inzake het sluitingsuur en het 
verbod om zich in de openlucht op te 
houden (23 maart 1943) (Dus verblijf 
buitenshuis) Er werd meer gekeken 
naar 22.00 uur en 23.00 uur. Maar 
4.00 uur ‘s ochtends bleef gehand-
haafd. (Den Haag 27 maart 1943. Der 
General-kommissar für das Sicherhei-
twesen: (w.g.) S.S.-Gruppenführer en 
Generallautenant der Polizei.)
Dat de Duitse bezetter het toen er 

maar steeds moeilijker mee kreeg 
blijkt ook uit een artikel met de titel 
‘Bewijzen van vrijstelling’ samen-
gesteld door de toenmalige Duitsche 
en Nederlandsche instantie (Dienst-
stellen)(zie Utrechtsch Nieuwsblad 
24 mei 1943). Om er voor eens en 
altijd af te zijn eindigt het artikel met; 
Op elke “Bescheinigung(bewijs van 
vrijstelling)  moet rechts bovenin, 
schuin,het nummer van het persoons-
bewijs zijn aangebracht. Mogelijk 
hadden oom Jan en mijn vader deze op 
zak en zouden deze in noodgeval ge-
toond kunnen worden. Gelukkig zijn 
wij vervolgens niet aangehouden in 
het Ondiep en konden probleemloos in 
ons bedje belanden. Overigens had ik 
al een flinke tuk gedaan op de warme 
en brede schouders van mijn vader!

Frans Landzaat
f.h.landzaat@hetnet.nl

In bezettingsjaren gold de avondklok
Laatst vroeg een zoon van mij of ik zin had iets over de oorlog 
te vertellen op een school in Houten. Ik had namelijk al eens 
eerder voor de klas gestaan in Schalkwij en ik kan mij nog goed 
herinneren dat ik daarvoor diep in mijn vervaagde herinneren 
moest zoeken naar een begrijpelijk en spannend verhaal. Want 
dat bleek later dan ook zo te zijn dat de kindertjes op dat laatste 
zaten te wachten. 
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Vader was ziekenvervoerder bij taxibedrijf RATAX

Sonderausweis: vergunning om tijdens spertijd op straat te zijn
Frans Landzaat in oorlogstijd
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START ONLINE VERKOOP! 
22 mei 2018

www.hoefenhaag.nl

• Meander, ca. 161 tot 167 m2 vanaf ca. € 379.900,- v.o.n.
• Brederode, ca. 126 tot 132 m2 vanaf ca. € 312.900,- v.o.n.
• Nul-op-de-meterwoning, 

ca. 126 m2 vanaf ca. € 324.900,- v.o.n.

Bekijk alle informatie op onze website en schrijf je in.
Ingeschrevenen ontvangen op 22 mei een e-mail 
voor de start verkoop.

Makelaars:

De Keizer Makelaarsgroep 
T 0347 - 751 170

WONEN IN 
HET NIEUWSTE 
DORP AAN
DE LEK

type Meander

type Nul-op-de-meterwoning type Brederode
Via Makelaardij
T 0347 - 374 277

om 17.00 uur

Bekijk alle informatie op onze website en schrijf je in.

Fase2B

50 woningen
Het Dorpshart



Maar ik heb zelf best nog wel leuke 
herinneringen aan mijn tijd in de 
‘Blois’. Zo herinner ik me dat op 
mooie zomeravonden Arie den Iseger, 
een verwoed visser, die volgens 
mij op het Ripperdaplein woonde, 
gewapend met een hengel met aan het 
uiteinde een ijzerdraadje, op snoeken 
ging jagen. Hij liep dan onderaan 
het water van de Van Hoornekade op 
zoek naar stilstaande snoeken. Had 
hij er een gespot dan probeerde hij 
heel voorzichtig met zijn hengel met 
dat flinterdunne ijzerdraadje met een 
ronde opening, die opening over de 
snoek te laten gaan om daarna deze 
snoek te strikken. Heel spectaculair 
voor de soms wel 20 tot 30 kijkers die 
bovenaan meeliepen en zijn jacht op 
de snoeken volgden. Het was natuur-
lijk super illegaal maar wel bijzonder 
spannend en zeker wanneer zo’n beest 
op de kant van de strik werd verlost 
om daarna weer te water te worden 
gelaten.

Feestweek
Het staat mij ook nog bij dat er op 
het hoofdveld van Holland en HMS 
jaarlijks een feestweek werd georgani-
seerd door de wijkvereniging Volksbe-
lang. Ook van die vereniging moest je 
lid zijn om het feest op het veld mee te 
mogen maken of te bezoeken. De aan-
kondiging voor die feestweek stond 
vermeld in een wijkblad waar ook 
steeds een puzzel in stond waar prijzen 
mee waren te winnen. De oplossing 
moest in de brievenbus worden gedaan 
op een adres in de Walnootstraat. 
Hoewel wij steeds trouw de oplossing 
in de brievenbus gingen doen, op dat 
adres vlakbij de Vecht, links achter de 
Nieuwlichtstraat, hebben wij helaas 
nooit een prijs gewonnen.
Om toch ook op een avond bij 
dat feest aanwezig te willen zijn 
probeerde ik via een ingang naast de 
Rietendakschool op het terrein te ko-
men door over een stuk prikkeldraad 
te klimmen. Doordat ik uitgleed bleef 
ik met mijn been in het prikkeldraad 
hangen. Grote wond, veel bloed en 
geen feest voor mij. Snel naar huis 

en achterop de fiets met mijn vader 
naar Dokter Van de Plassche die op de 
Thorbeckelaan woonde om de wond 
met vijf krammen te laten hechten. 
Het litteken zit er nog steeds.

Charley Chaplin
Ook was ik een regelmatige bezoeker 
van het ‘zaaltje’ van Meester Hendriks 
in de bovenzaal van de kleuterschool 
aan de Laan van Chartroise. Elke 
donderdag- en zondagavond kon je 
daar terecht om leuke dingen te doen. 
Regelmatig werden er oude films 
van bekende komieken als Charley 
Chaplin of de Dikke en de Dunne 
gedraaid. Je kon er stripboeken lezen. 
Soms kwam er iemand die heel span-
nende verhalen vertelde maar ook kon 
je er tafeltennissen. Op zekere dag 
had Meester Hendriks enkele paren 
bokshandschoenen op de kop weten te 
tikken. Jongens die dat wilden moch-
ten daar wat mee sparren. Vreselijk 
onhandige dingen aan het uiteinde van 
je armen. Het kon dus niet anders of 
ik heb ook een keer die handschoenen 
aan gedaan. Geen onverdeeld succes. 
Ik ging boksen met Jampie Geuskens, 
een vriendje die precies boven Slagerij 
Maaswinkel woonde. Hij kon net 
iets beter met die onhandige dingen 
omgaan dan ik. Een flinke uithaal 
van Jampie, geen dekking en ik ging 
gestrekt naar de grond. Wat Jampie 
deed, flink uithalen, was op voorhand 
eigenlijk niet toegestaan maar zo’n 
kans om iemand een oplawaai te 
geven krijg je niet al te vaak. Het was 
mijn eerste en tevens laatste actie met 
bokshandschoenen. Geen talent.

Gebed
Zowel bij het begin als aan het einde 
ging Meester Hendriks in gebed voor. 
Hij was volgens mij een pastoraal 
werker verbonden aan de Zusters van 
de Stad Gods in de Waterstraat. Bij 
het avondgebed die keer dat ik neer 
ging een persoonlijke boodschap voor 
mij “ ...en dat Frans er maar geen 
blijvend letsel aan mag overhou-
den...” . Ik werd dus maar lid van de 
figuurzaagclub. Voor die club moest 

je nog een verdieping hoger dan waar 
de vetrekken waren waar ‘het zaaltje’ 
was gevestigd. Met een houten trap 
kwam je op de zolder uit. Je kreeg een 
figuurzaag en een stukje triplex waar 
je een tekening op moest maken die 

je wilde gaan uitzagen. De zaagjes 
moest je kopen. Mijn eerste opdracht 
was een Indiaan met allemaal veren. 
Een slechte keus bleek later. Voor al 
die veren moest je met je figuurzaag 
helemaal langs zo’n veer en weer 
terug. Voor een gebroken zaagje moest 
je vijf cent betalen wat maandelijks 
moest worden afgerekend. Na mijn 
eerste afrekening was ook die club het 
einde van mijn carrière als figuurza-
ger. Te duur. De Indiaan mocht ik mee 
naar huis nemen. De figuurzaag moest 
worden ingeleverd.

Op vakantie
Met het clubje van Meester Hendriks 
ben ik wel voor het eerst op vakantie 
geweest. Voor alle jongens van de 
club bestond de mogelijkheid om in 
de grote vakantie voor twee gulden 
drie dagen, twee nachten, op vakantie 

te gaan naar Hilversum. Hoe we daar 
naar toe zijn gegaan weet ik niet meer. 
We kwamen daar op een locatie waar 
de zusters van de Stad Gods in een 
soort klooster woonden. Midden in 
het bos. Daar was ook een loods bij 

die leek op een grote serre waar onze 
bedden stonden. Onze roem was ons 
kennelijk vooruit gesneld. Want toen 
we daar een bed kregen toegewezen 
was de lucht niet te harden. Alles was 
bespoten of bewerkt met lysol. Een 
soort ontsmettingsvloeistof met een 
zeer indringende lucht. Gelukkig wa-
ren er buiten de slaapzaal voldoende 
mogelijkheden voor vertier en hoefde 
je er alleen maar te slapen maar het 
was een vreselijke, verstikkende lucht 
die er hing.

Joods jongetje
Onze buren die op het hoekje van de 
Nicolaas Ruyghaverstraat woonden, 
de Familie De Vette, hadden in de oor-
logsjaren een Joods jongetje in huis, 
Dodo. Die zag ik wel eens wanneer ik 
op het plaatsje achter ons huis was en 
Dodo toevallig ook in de tuin was, nou 

ja tuin was het niet, alleen maar steen. 
Dodo kwam nooit buiten, althans niet 
op straat waar ik toen helemaal niets 
van begreep. Na de oorlog was Dodo 
ineens weg. We hebben elkaar nooit 
gedag kunnen zeggen.

Vogeleieren
Koos de Vette, was een verzamelaar 
van vogeleieren. Hij had een doos 
met zaagsel waarin zijn verzameling 
eieren werd opgeborgen. Van klein 
naar groot en op papiertjes onder 
het eitje de naam van de vogel waar 
het eitje bij hoorde. Eén huis verder 
woonde de Familie Van der Horst 
en die hadden duiven. Van Meneer 
Van der Horst kreeg ik eens twee 
duiveneitjes omdat hij gezien had dat 
ik toch wel belangstelling voor eitjes 
had. Hij vertelde mij dat wanneer ik 
deze twee eitjes warm zou houden er 
na een paar weken jonge duiven uit 
zouden komen. Voorzichtig heb ik de 
eitjes in een flanellen doek gewikkeld, 
deze op de stoel bij de kachel (die niet 
brandde) gelegd en daar bovenop een 
kussen. Mooier kon het niet, lekker 
warm. Daar moesten dan op termijn de 
jonge duiven uitkomen. Eind van de 
middag kwam mijn zus thuis van haar 
werk en plofte vermoeid neer in de 
stoel waarin ik mijn eitjes zorgvuldig 
aan het warm houden was. U kunt zich 
voorstellen hoe boos en verdrietig ik 
was over dit voorval. Heel af en toe 
komt het nog wel eens ter sprake. 
Meneer Van der Horst troostte mij en 
beloofde dat wanneer hij weer wat 
eitjes zou hebben ik de eerste zou zijn 
die ze dan kreeg om ze uit te broeden. 
Eigenlijk is het toch bar hoe kinderen 
vaak door grote mensen in de maling 
genomen kunnen worden en het was 
nog niet eens 1 april . . . .

Frans Waroux
fhwaroux@gmail.com

Het zaaltje van Meester Hendriks
Wat is het ontzettend leuk om over herinneringen uit je jongste 
jeugd te vertellen en de leuke reacties die daar dan op volgen. 
Waarbij komt dat mijn neef uit de Nicolaas Ruyghaverstraat, 
die net als ik Frans Waroux heet, door zijn voetbalverleden bij 
Minerva-1 nog wel eens met mij verwisseld wordt, hoewel ik zelf 
ook een aantal jaren in de jeugd van Minerva heb gevoetbald.
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Blois van Treslongstraat in 1976 (foto: Het Utrechts Archief)

In het zaaljte van meester Hendriks naar Charley Chaplin kijken

Figuurzagen met de figuurzaagclub



Animato zoekt versterking
Seniorenkoor Animato vindt het heel 
gezellig als er nieuwe leden bij ko-
men. Zangervaring en noten kunnen 
lezen is niet noodzakelijk, mag wel. 
Gerepeteerd wordt er, met dirigente 
en pianiste, op donderdagmidda-
gen van 13.30 tot 15.30 uur in een 
gehuurde zaal van de Jeruzalemkerk 
(Winkelcentrum De Gaard, Tuindorp-
Oost). Tweemaal per jaar treedt het 
Seniorenkoor Animato op met een 
diversiteit aan liederen: bekende Hol-
landse meezingliedjes bijvoorbeeld. 
Maar ook canons en lichtklassieke 
meerstemmige liederen worden dan 
ten gehore gebracht. Info: Anita van 
Basten, 030- 2960093.

Open repetitie Operakoor
In het Johannescentrum aan de 
Moezeldreef 400, vlakbij station 
Overvecht, houdt het Utrechts Ope-
rakoor woensdag 16 mei van 19.30 
tot 22.00 uur een open repetitie. Het 
koor nodigt liefhebbers graag uit 
voor een voorproefje op het komend 
seizoen. Ook nieuwe koorleden zijn 
welkom. Onder het motto U!Opera 
zet het Utrechts Operakoor zich in om 
de opera bekend te maken onder een 
breed publiek. De verhalen in de ope-
ra spreken jong en oud aan en zijn van 
alle tijden, want ze gaan over liefde, 
oorlog, vluchtelingen en vergankelijk-
heid. Dichtbij het leven van alledag 
dus. Maar wel met een flinke portie 
drama. Opera wordt gezongen door 
gewone mensen, jong en oud, man 
en vrouw. Dat willen wij heel graag 
terugzien in ons koor, dat bestaat uit 
zo’n 60 mannen en vrouwen van alle 
leeftijden. We zingen met veel passie, 
plezier en enthousiasme repertoire 
van Verdi, Bellini, Gluck en Mozart, 
maar ook moderne composities zoals 
van Bernstein.
In 2019 bestaan we 40 jaar en vieren 
dat met het uitvoeren van de opera 
Nabucco van Verdi in TivoliVreden-
burg. Als aftrap daarvoor organiseren 
we deze open repetitie. U bent van 
harte welkom. Meer informatie over 
ons koor: www.utrechtsoperakoor.nl.

Dag van de Architectuur
In het weekend van 1, 2 en 3 juni 
is het Dag van de Architectuur in 

Utrecht! Dé kans om binnen te kijken 
bij de meest bijzondere gebouwen. 
Bevlogen initiatiefnemers en enthou-
siaste architecten vertellen hoe zij de 
stad mooier en duurzamer maken. 
Ze blikken vooruit op de stad van 
morgen. Utrecht groeit. En daarmee 
verandert ons stedelijk landschap met 
de dag. Duizenden nieuwe woningen 
zijn nodig voor de vele nieuwe inwo-
ners. Overal in de stad wordt gewerkt 
om de openbare ruimte aangenamer 
te maken. Minder auto’s voor meer 
mensen en veel aandacht voor groen. 
De stad maakt zich klaar voor morgen; 
gezond, circulair, energieneutraal.
Op geen andere plek is de groei van 
de stad meer zichtbaar dan in Leidsche 
Rijn. Het piepjonge stadsdeel bestaat 
dit jaar 20 jaar. En dat vieren we met 
een speciale fietstour, een architecten-
estafette in het net geopende Leidsche 
Rijn Centrum en een kunst- en archi-
tectuurmanifestatie bij het naastgele-
gen RAUM. Op Rotsoord kun je de 
vorig jaar heropende Pastoefabriek 

bezoeken, een rondleiding bijwonen 
door de nieuwbouw van De Trip, de 
prachtig getransformeerde watertoren 
beklimmen of de gebiedsexpositie 
Proeftuin van Vernieuwing van het 
Stadsinitiatief Rotsoord.
In het Stationsgebied trekt de Dag van 
de Architectuur samen op met De Dag 

van de Bouw. Hijskranen maken plaats 
voor een levendig nieuw Stationsplein 
met een iconisch hagelwit bollen-
dak. De naastgelegen bouwprojecten 
het Noordgebouw en het Platform 
in aanbouw zijn te bezoeken onder 
leiding van bouwers en architecten. 
Aan de andere kant van de sporen 

zijn het duurzaam getransformeerde 
Rijkskantoor De Knoop en circulair 
paviljoen The Green House nog maar 
net geopend. De initiatiefnemers en 
de architect vertellen graag over hun 
zoektochten tijdens dit circulaire 
avontuur in bouwproces, exploitatie 
en keuken.
Ook zijn een aantal bijzonder Utrecht-
se iconen geopend zoals het duurzaam 
getransformeerde a.s.r hoofdkantoor, 
met dit jaar ook aandacht voor de 
bijzondere kunst- en erfgoedcollectie 
van de verzekeringsmaatschap-
pij. Na de Villa Jongerius is nu ook 
het schitterende Jongerius kantoor 
duurzaam gerenoveerd en open voor 
publiek. In het werkspoorkwartier 
kun je kennismaken met het Hof van 
Cartesius, creatieve hub en proeftuin 
van de circulaire economie. Vorig jaar 
was de grond net bouwklaar, nu is er 
volop leven in het volledig duurzaam 
gebouwde Hof.Eén dag héél veel 
zien, dat is Dag van de Architectuur 
Utrecht. Het volledige programma in 
Utrecht vindt u op www.aorta.nu.

Nieuwe verhalen welkom
Nieuwe verhalen voor in De Oud-
Utrechter zijn nog steeds van harte 
welkom. Heeft u bijzondere herin-
neringen aan de stad en wat u daar 
beleefde? Zet het op papier en stuur 
het ons toe. Dat kan naar: info@
deoud-utrechter.nl of via de post: 
Redactie De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht. Tip: maak uw 
verhaal niet te lang. Beperk het tot 
enkele anekdotes.
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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)                        € 105,00 (buitenland)

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

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

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

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

Een fort vol soldaatjes
Iedereen heeft wel een idee bij ‘tinnen 
soldaatjes’. Platte, meestal loden figuurtjes 
waarmee vroeger kinderen speelden. De 
tijd heeft echter niet stilgestaan en ook de 
tinnen soldaatjes zijn volwassen geworden. 
Tegenwoordig spreken we over modelfigu-
ren. Daarvan zijn er op de eerste Nationale 
Figurendag van zaterdag 8 september heel 
veel te zien in het Waterliniemuseum/Fort 
bij Vechten aan de Achterdijk 10 in Bunnik. 
Tijdens die dag bieden tientallen verzame-
laars en verkopers uit heel Nederland, en 
daarbuiten, hun figuren te koop aan en to-
nen ze aan het publiek. Het gaat hierbij om 
de antieke ‘tinnen soldaatjes’ maar ook andere figuren zijn in ruime mate aanwezig. Plastic en metalen speelgoedfigu-
ren, grote en kleine modelfiguren. Sommige heel oud, anderen juist nieuw. De tijd dat het alleen om ‘soldaatjes’ ging 
ligt daarbij ver achter ons. Ook allerlei figuren van beroemde mensen, kunstenaars etc. zijn in miniatuur uitgebeeld en 
vaak heel precies tot in detail gemaakt en beschilderd.
Tijdens de dag zijn door het hele museum heen ruil- en verkooptafels ingericht waarop de figuren zijn uitgestald. 
Verzamelaars, maar ook zij die nog oude figuren op zolder hebben liggen, kunnen op gratis tafels hun figuren te koop 
aanbieden, laten zien of ruilen. Alle tafels zijn bijna vergeven maar er is nog een enkele plek beschikbaar. Vooraf reser-
veren is daarbij wel noodzakelijk via de website www.figurendag.nl
Er zijn deze dag niet alleen figuren te zien, ze worden ook ter plekke gegoten. Een tingieter is aanwezig en demon-
streert hoe vroeger figuren werden gemaakt. Ook vinden er zogenaamde wargame demonstraties plaats, een spel waar-
bij figuren op een groot tableau worden gebruikt. De Figurendag valt tijdens het museumweekend en dat betekent dat 
er in Fort bij Vechten ook allerlei andere activiteiten plaatsvinden. Rondleidingen door het fort en een tentoonstelling 
over de Romeinen. Verhalenvertellers zijn er om bezoekers mee te nemen naar de tijden die achter ons liggen.

 

Repair Café Transwijk-Bijnkershoek open
Donderdag 17 mei van 13.30 tot 16.00 uur is Repair Café Transwijk-Bijnkers-
hoek weer open. Handige vrijwilligers helpen bij de reparatie van huishoudelij-
ke apparaten en gereedschap, video- en audioapparatuur, mechanisch werkende 
spullen, textiel (kleding, gordijnen), speelgoed, kleine meubels en fietsen. Denk 
in deze tijd van het jaar ook aan tuingereedschap en -meubilair en andere acces-
soires voor tuin en camping. Alles wat makkelijk vervoerd kan worden, wordt 
aangepakt. Zo krijgen spullen weer kans op een nieuw leven. Beter voor het 
milieu en voor de portemonnee!
De locatie van het Repair Café is Woon- en Zorgcentrum Bijnkershoek, Van 
Bijnkershoeklaan 250. Het staat echter open voor iedereen, dus niet alleen 
voor bewoners. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.
Meer informatie over Repair Café Transwijk-Bijnkershoek: tel. 030-2968559 
(Maria Mol). Informatie over alle Repair Cafés in Utrecht: website repaircafe-utrecht.nl.
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Schimmelplein
Wat een geweldig verhaal weer in De 
Oud-Utrechter van 17 april over het 
Schimmelplein. Dat plein is mij zo 
bekend; ik heb er altijd gespeeld. Ik 
woonde in de Rijnvis Feithstraat en in 
de Goede-Raad-kerk ben ik getrouwd. 
Heerlijk dat terug te zien.
In de oorlogswinter haalden we op de 
bon een ‘maaltijd’ bij de gaarkeuken 
in de school achter ons huis. We had-
den zelf niks meer. Mijn moeder heeft 
eens een splinternieuwe pers geruild 
voor een kilo aardappelen. Moeders 
hebben toen een lintje verdiend. Hoe 
ze het hebben gedaan, geweldig!
Tijdens de voedseldroppings in 1945 
is er een pakket door ons dak gegaan. 
Alle suiker lag over de vloer. Maar 
voor, op het veld in de Palmstraat (er 
waren toen nog huizen), waren lakens 
uitgespreid en daar was de afwerp-
plaats. Ik zat huiswerk te maken onder 
dat dak, maar was opgestaan om naar 
dat veld te kijken. Het is nooit meer 
goed gekomen met het dak. Het lekt 
nu nog!
Er is nog zoveel te vertellen over die 
tijd. We zijn ook bij de boeren ge-
weest, met mijn zusje en broer, maar 
dat is een ander verhaal. Veel groeten 
en ik vind uw blad super, ik geniet 
ervan. Succes.

Jopie Kalmeijer-v.d. Bosch
1929jopie@gmail.com

Razzia
1944. De zon stond hoog aan de 
hemel, want het was hoogzomer toen 
ik geboren werd. Mijn wieg stond 
in Jutphaas, wijk Hoograven, aan de 
Rondweg. Stel je daar niet teveel van 
voor, want het was een weg rond een 
parkje van 300 meter, die ook nog 
eens twee keer doorsneden werd door 
de Laan 1941, zoals de Duitse bezetter 
de Julianaweg had hernoemd.
Hoograven had maar een paar uitgan-
gen naar Utrecht, Jutphaas en Houten. 
Hierdoor kon de wijk bij razzia’s snel 
en efficiënt worden afgesloten. Er 
waren nog geen mobiele telefoons of 
internet. Alleen een enkele telefoon-
verbinding. Daardoor moest onraad 
met seinen worden doorgegeven. Toen 
op een gegeven moment het bericht 
‘razzia’ werd geseind, verstopten alle 
mannen zich razendsnel. Zo ook mijn 
vader. Hij verborg zich achter een sta-
pel hout. De legerwagens kwamen en 
stopten vlakbij ons. En de manschap-
pen begonnen met hun niet zachtzin-
nige werkmethode. Uiteraard kwamen 
ook wij aan de beurt. Er werd niet 
gebeld, maar gebonsd, met daarna het 
bekende ‘Aufmachen’. Mijn moeder 
opende de deur en de soldaten storm-
den binnen. Twee gingen naar boven 
en de rest naar de huiskamer, waar 
mijn wieg stond. Plotseling werden de 
soldaten ‘vaders met een hart’ en raak-
ten in gesprek met mijn moeder. Mijn 

moeder had in haar diensttijd bij een 
mevrouw Duits leren lezen en schrij-
ven en dat gebruikte ze nu bewust om 
de soldaten af te leiden. De twee die 
boven hadden gezocht werden woest 
toen ze zagen dat er verder niets was 
ondernomen en schreeuwden iets 
wat niet netjes was. Een soldaat ging 
alsnog richting schuur. Maar toen hij 
buiten was, riep de leider “Weiter!” En 
zo werd mijn vader gered. De soldaten 
vertrokken uit de wijk en het signaal 

‘Veilig’ werd gegeven. De mannen 
keerden uit hun schuilplaatsen terug. 
Maar mijn moeder was er niet gerust 
op. Zij vertelde haar zorgen aan mijn 
oma en vroeg of dit nog lang zou 
duren. Een gekke vraag natuurlijk, 
maar niet voor ons gezin. Oma heette 
van haar meisjesnaam van Lexmond 
en ze kwam uit IJsselstein. Oma was 
paranormaal en had visioenen. En 
dit kwam in de familie van mijn opa 
niet voor. “Meidje”, zei oma, “ we 

moeten nog even door, want de oorlog 
is afgelopen op de vijfde van de vijfde 
van de vijfde.” En dat gaf ons gezin de 
kracht de hongerwinter door te komen 
en uiteindelijk de bevrijding te vieren. 
Op de vijfde…

N. van Maurik
Gestellaan 9
3431 GM Nieuwegein
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. zelfklevend plakplaatje; 7. adellijk persoon; 12. opstootje; 13. door nalatenschap verkregen; 14. stuk doek of stof; 15. hoge 
raad (afk.); 17. bijbelse hoge priester; 19. openbaar vervoermiddel; 21. rivier in Friesland; 22. binnenvaartschip; 24. een bijrol 
spelen; 27. straalvliegtuig; 28. schoollokaal; 30. Japanse munt; 31. Fries voor moeder; 32. verzamelnaam voor Japanse vecht-
sporten; 33. sluiskolk; 35. zangmaat (cadans); 37. duizend kilo; 38. tennisterm; 41. een en ander (afk.); 42. souteneur; 44. Duits 
automerk; 46. hoge temperatuur; 47. eenheid van elektrisch vermogen; 48. overtreder (schuldige); 49. natuurlijke aanleg; 50. 
wild zwijn; 52. rivier in Rusland; 54. vervelend praten (zeiken); 56. soort springstof (afk.); 58. achterste in een reeks; 61. dun 
en mager; 62. christelijke feestdag; 64. voor (in samenst.); 65. plaats in Duitsland; 67. kookgerei; 68. vochtig; 70. proefopname; 
72. gereformeerd (afk.); 73. gymnastische oefening; 76. deel van een boom; 77. muzieknoot; 78. mousserende Duitse wijn; 
79. voorgerecht; 81. communicatiemiddel (afk.); 82. paling; 83. rangtelwoord; 84. echtgenoot; 86. keukenkruid; 87. zendbrief 
van apostel.
 
Verticaal
1. denksport; 2. titel (afk.); 3. gevangenverblijf; 4. nattig en week; 5. ooievaarachtige vogel; 6. werklust; 7. ingang; 8. geestdrift; 
9. jong dier; 10. militaire politie (afk.); 11. vervelend en nors mens; 16. waadvogel; 18. waterdier; 20. vertragingstoestel; 21. 
plechtige belofte; 23. meubelstuk; 25. verbond; 26. koningin-regentes; 27. zomermaand; 29. opzettelijk tegenwerken; 32. tuin 
met fruitbomen; 34. vruchtennat; 36. ontwikkelingslijn (teneur); 37. kever; 39. verdieping; 40. aangename tijdsbesteding; 42. 
kostbaar sieraad; 43. legendarische popartiest; 45. oude lap; 46. aanlegplaats; 51. huid (schil); 53. houten drinkbakje; 54. 
houtafval; 55. melkklier; 56. deel van gebit; 57. kampeerverblijf; 59. gespitste mond; 60. tot aan de rand gevuld; 62. katachtig 
roofdier; 63. medemens; 66. steen; 67. kostuum; 69. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 71. schaakterm; 73. 
helikopter (afk.); 74. aanspreektitel voor koning; 75. lichte herenoverjas; 78. plaaggeest; 80. bergdoorgang; 82. uitroep van pijn; 
85. deel van bijbel (afk.).

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van vorige keer leek sterk op die van de keer daarvoor en luidde:

Als het regent in mei is april voorbij

Velen hadden dat goed. Uit alle goede oplossingen hebben we drie prijswinnaars geloot die ieder een exemplaar 
krijgen toegestuurd van het boek ‘Oma kan jij nog huppelen?’ van Irene Kraaijenhagen. De prijswinnaars zijn: A.W. 
Schenk, R. Vringer en H. van der Hoek.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs. Vijf prijswinnaars krijgen ieder twee toegangskaarten 

voor de enige themabeurs over 
juwelen, sieraden en horloges 
getiteld ‘Het Juweel’, die van 8 tot 
en met 10 juni wordt gehouden 
op Buitenplaats Sparrendaal in 
Driebergen. Voor belangstellen-
den: de beurs is dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur 
geopend. Toegang: 12,50 p.p. in de voorverkoop en 15 euro aan de deur.
Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor 
DONDERDAG 24 MEI 12.00 UUR naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP 
Utrecht of via e-mail naar info@deoud-utrechter.nl. U kunt de puzzel ook oplossen 
op www.deoud-utrechter.nl.

Défilé op Soestdijk met Velox
Kort na de oorlog speelde mijn broer Nol in het eerste elftal van Velox. Hij zat ook in de selectie van het Utrechts elftal. Op 
bijgaande foto (uit 1949) defileerde het Nederlands elftal onder leiding van Karel Lotsy voor paleis Soestdijk. Ik herinner 
mij dat mijn broer destijds vertelde dat om praktische redenen de spelers van het Utrechts elftal waren gebruikt om in het 
tenue van het Nederlands elftal aan het defilé mee te doen. Ik meen mijn broer te herkennen in het midden van de tweede 
rij van achteren. Misschien kennen jullie het verhaal en anders kennen jullie het nu.

Ab Küchler
Dordrecht
kuchler@chello.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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Horizontaal 1. zelfklevend plakplaatje; 7. adellijk persoon; 12. opstootje; 13. door nalatenschap verkre-
gen; 14. stuk doek of stof; 15. hoge raad (afk.); 17. bijbelse hoge priester; 19. openbaar vervoermiddel;
21. rivier in Friesland; 22. binnenvaartschip; 24. een bijrol spelen; 27. straalvliegtuig; 28. schoollokaal; 30.
Japanse munt; 31. Fries voor moeder; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsporten; 33. sluiskolk; 35.
zangmaat (cadans); 37. duizend kilo; 38. tennisterm; 41. een en ander (afk.); 42. souteneur; 44. Duits
automerk; 46. hoge temperatuur; 47. eenheid van elektrisch vermogen; 48. overtreder (schuldige); 49.
natuurlijke aanleg; 50. wild zwijn; 52. rivier in Rusland; 54. vervelend praten (zeiken); 56. soort springstof
(afk.); 58. achterste in een reeks;  61. dun en mager; 62. christelijke feestdag; 64. voor (in samenst.); 65.
plaats in Duitsland; 67. kookgerei; 68. vochtig; 70. proefopname; 72. gereformeerd (afk.); 73. gymnasti-
sche oefening; 76. deel van een boom; 77. muzieknoot; 78. mousserende Duitse wijn; 79. voorgerecht;
81. communicatiemiddel (afk.); 82. paling; 83. rangtelwoord; 84. echtgenoot; 86. keukenkruid; 87. zend-
brief van apostel.

Verticaal 1. denksport; 2. titel (afk.); 3. gevangenverblijf; 4. nattig en week; 5. ooievaarachtige vogel; 6.
werklust; 7. ingang; 8. geestdrift; 9. jong dier; 10. militaire politie (afk.); 11. vervelend en nors mens; 16.
waadvogel; 18. waterdier; 20. vertragingstoestel; 21. plechtige belofte; 23. meubelstuk; 25. verbond; 26.
koningin-regentes; 27. zomermaand; 29. opzettelijk tegenwerken; 32. tuin met fruitbomen; 34. vruchten-
nat; 36. ontwikkelingslijn (teneur); 37. kever; 39. verdieping; 40. aangename tijdsbesteding; 42. kostbaar
sieraad; 43. legendarische popartiest; 45. oude lap; 46. aanlegplaats; 51. huid (schil); 53. houten drink-
bakje; 54. houtafval; 55. melkklier; 56. deel van gebit; 57. kampeerverblijf; 59. gespitste mond; 60. tot aan
de rand gevuld; 62. katachtig roofdier; 63. medemens; 66. steen; 67. kostuum; 69. toegepast natuurwe-
tenschappelijk onderzoek (afk.); 71. schaakterm; 73. helikopter (afk.); 74. aanspreektitel voor koning; 75.
lichte herenoverjas; 78. plaaggeest; 80. bergdoorgang; 82. uitroep van pijn; 85. deel van bijbel (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Horizontaal 1. zelfklevend plakplaatje; 7. adellijk persoon; 12. opstootje; 13. door nalatenschap verkre-
gen; 14. stuk doek of stof; 15. hoge raad (afk.); 17. bijbelse hoge priester; 19. openbaar vervoermiddel;
21. rivier in Friesland; 22. binnenvaartschip; 24. een bijrol spelen; 27. straalvliegtuig; 28. schoollokaal; 30.
Japanse munt; 31. Fries voor moeder; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsporten; 33. sluiskolk; 35.
zangmaat (cadans); 37. duizend kilo; 38. tennisterm; 41. een en ander (afk.); 42. souteneur; 44. Duits
automerk; 46. hoge temperatuur; 47. eenheid van elektrisch vermogen; 48. overtreder (schuldige); 49.
natuurlijke aanleg; 50. wild zwijn; 52. rivier in Rusland; 54. vervelend praten (zeiken); 56. soort springstof
(afk.); 58. achterste in een reeks;  61. dun en mager; 62. christelijke feestdag; 64. voor (in samenst.); 65.
plaats in Duitsland; 67. kookgerei; 68. vochtig; 70. proefopname; 72. gereformeerd (afk.); 73. gymnasti-
sche oefening; 76. deel van een boom; 77. muzieknoot; 78. mousserende Duitse wijn; 79. voorgerecht;
81. communicatiemiddel (afk.); 82. paling; 83. rangtelwoord; 84. echtgenoot; 86. keukenkruid; 87. zend-
brief van apostel.

Verticaal 1. denksport; 2. titel (afk.); 3. gevangenverblijf; 4. nattig en week; 5. ooievaarachtige vogel; 6.
werklust; 7. ingang; 8. geestdrift; 9. jong dier; 10. militaire politie (afk.); 11. vervelend en nors mens; 16.
waadvogel; 18. waterdier; 20. vertragingstoestel; 21. plechtige belofte; 23. meubelstuk; 25. verbond; 26.
koningin-regentes; 27. zomermaand; 29. opzettelijk tegenwerken; 32. tuin met fruitbomen; 34. vruchten-
nat; 36. ontwikkelingslijn (teneur); 37. kever; 39. verdieping; 40. aangename tijdsbesteding; 42. kostbaar
sieraad; 43. legendarische popartiest; 45. oude lap; 46. aanlegplaats; 51. huid (schil); 53. houten drink-
bakje; 54. houtafval; 55. melkklier; 56. deel van gebit; 57. kampeerverblijf; 59. gespitste mond; 60. tot aan
de rand gevuld; 62. katachtig roofdier; 63. medemens; 66. steen; 67. kostuum; 69. toegepast natuurwe-
tenschappelijk onderzoek (afk.); 71. schaakterm; 73. helikopter (afk.); 74. aanspreektitel voor koning; 75.
lichte herenoverjas; 78. plaaggeest; 80. bergdoorgang; 82. uitroep van pijn; 85. deel van bijbel (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Praten over uw uitvaart. Bij Barbara Uitvaartverzorging begrijpen we heel goed dat u dat liever niet 

al te vaak doet. Er zijn echter momenten, waarop praten over uw uitvaart loont. Dit is zo’n moment. 

Praat eens met Barbara over een Waardevaste Uitvaart en neem de regie over uw eigen uitvaart later. 

Precies zoals u ook graag de regie houdt over uw eigen leven nu.

Kiest u voor een Waardevaste Uitvaart, dan legt u uw uitvaartwensen vast in een contract. En precies 

zoals u het nu vastlegt, wordt het straks uitgevoerd. Een gerust gevoel voor u en uw nabestaanden.

 

Bovendien hoeven u en uw nabestaanden zich geen zorgen te maken over mogelijke toekomstige 

kostenstijgingen. Want met de Waardevaste Uitvaart betaalt u de kosten van uw eigen uitvaart vooraf 

én tegen het huidige prijspeil. En omdat u bij een Waardevaste Uitvaart de kosten van opbaring bij 

Barbara niet hoeft te betalen, bespaart u nog eens € 500,-.

Wilt u nu al werk maken van uw uitvaartwensen? Kies dan voor een Waardevaste Uitvaart bij 

Barbara Uitvaartverzorging. Wij praten er graag eens met u over. Altijd dicht bij U.

Barbara uitvaartverzorging   Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht   Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten   T 030 296 66 66   E info@barbarauitvaart.nl   W www.barbarauitvaart.nl

Ik kies voor een
Waardevaste Uitvaart.

Barbara maakt werk van uw wensen. Ook als u uw uitvaart nu al wilt regelen.

Dan weet ik nu, dat straks alles in orde komt!
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