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Regelmatig werd op school 
gevraagd of we lootjes wilden 
verkopen voor een goed doel. 
Dat wilde ik maar al te graag, 
want dat diende behalve het 
goede doel op zichzelf ook 
nog een aantal particuliere 
doelen.

Nieuwsgierig als ik was bood me dat 
de gelegenheid bij iedereen aan te bel-
len en heel veel mensen te leren ken-
nen. Het was ook nog eens een mooi 
excuus thuis geen klusjes te hoeven 
doen. En het fraaiste van alles was dat 
je onbedoeld op school in een goed 
blaadje kwam te staan. Eenmaal op de 
Paus Adriaan ulo aan de Oudegracht 
bood het gelegenheid overal waar 
het me maar interessant leek in de 
prachtige binnenstad van Utrecht naar 
binnen te wandelen en rond te kijken. 
Vroeg iemand wat ik daar deed, dan 
kreeg hij mijn lotenboekje voorge-
schoteld. Zo oogstte ik ook lof bij de 
dienaren der kerk, de Nicolaaskerk 
wel te verstaan, door me aan te melden 
voor het ophalen van de kerkbijdrage 
bij alle katholieken in de wijk. Ik 
dacht wekelijks, maar dat weet ik niet 
zeker. Ieder gezin had een bepaald be-
drag toegezegd van vijf cent tot en met 
een kwartje. Voor de armen onder ons 
was vijf cent al een heel bedrag en het 
kwam dan ook regelmatig voor dat mij 
werd gevraagd het bedrag tegoed te 
houden tot de volgende keer. Ik hield 
daarvan een administratie bij in een 
schriftje. Op zondagmiddag na de Ves-
per moest ik het opgehaalde bedrag 
gaan inleveren bij mijnheer pastoor, 
die me dan als dank een aai over mijn 
bol gaf. Ik kreeg pas na een tijdje door 
dat het niet speciaal nodig was eerst 
naar die Vesper te gaan, maar dat ik 
gewoon kon wachten tot die klaar was. 
Beide activiteiten hebben me veel 
mensenkennis opgeleverd.

Zwemmen
Op zesjarige leeftijd werd ik eens 
opgehaald door een oom en tante die 
behalve in het bezit waren van een 
jaloersmakende boekwinkel en een 
heel aantal kinderen ook beschikten 

over een auto. Kennelijk kon ik daar 
nog wel bij. Het was een bestelauto 
met voorin twee stoelen en achterin 
een lege ruimte. Daarin waren losse 
zitmeubelen geplaatst waarop wij 
kinderen konden zitten. Geen mens 
dacht erover na dat dat gevaarlijk was, 
al was het verkeer op de weg niet te 
vergelijken met nu natuurlijk.
We gingen naar het strand van Sche-
veningen. Mijn eerste echte uitstapje 
dat ik me bewust kan herinneren. Ik 
wist niet wat ik meemaakte, zoveel 
nieuwe ervaringen. En dan die prach-
tige zee, waarin werd gezwommen. Al 
snel had ik door dat je, als je op je rug 
ging liggen, bleef drijven, ook als je 
door een golf werd meegenomen. Dat 
was het begin van mijn zwemkunst. 
Na die verbluffende ervaring bleef ik 
maar zeuren dat ik naar het zwembad 
wilde. Het dichtstbijzijnde zwembad 
was het Noorderbad, van ons huis 
aan de Laan van Engelswier af toch 
gauw een drie kwartier lopen. Fietsen 
hadden we niet. Mijn eerste fiets kreeg 
ik toen ik naar de ulo ging. Gelukkig 
bood zich een buurmeisje aan van 
twaalf jaar, genaamd Tineke, die me 

wilde vergezellen. Dat mocht zowaar, 
als ze goed op me zou passen. Meestal 
sloten zich er meer kinderen uit de 
buurt bij aan. De enige optie was 
woensdagmiddag, want dan kostte het 
maar vijf cent. Maar dat was ook de 
dag dat de deuren tussen het meisjes- 
en jongensbad werden opengezet, met 
als resultaat dat alle jongens naar de 
meisjes toe kwamen en je je leven niet 
meer zeker was. Toch heb ik mezelf 
daar zwemmen geleerd door de kunst 
af te kijken en met hulp van grotere 
kinderen. Zelfs duiken kreeg ik onder 
de knie. Zwemles was niet aan de 
orde. Ik was dol op zwemmen. Een-
maal in het bezit van een fiets ging ik 
wel eens stiekem naar het Amsterdam-
Rijnkanaal met vriendjes en vrien-
dinnetjes. Het was me ten strengste 
verboden door mijn ouders, want zeer 
gevaarlijk. Helaas liep ik altijd tegen 
de lamp, omdat de geur van mijn bad-
pak het sterkste bewijs leverde.

Schaatsen
‘s Winters vroor het vaak, zodat er 
met grote regelmaat en vaak langdurig 
kon worden geschaatst op dichtge-

vroren slootjes. Er werden ook drie 
ijsbanen aangelegd, vlak bij elkaar: 
Arosa, Sankt Moritz en Siberië, elk 
met een eigen sfeer. Je kon daar tegen 
betaling baantjes schaatsen en je in 
een soort kantine met een potkacheltje 
opwarmen en warme chocolademelk 
drinken. Een minstens zo spannende 
bezigheid als zwemmen. Mijn opa 
en oma bleken gelukkig over een 
aanzienlijke hoeveelheid schaatsen 
te beschikken. Voor ieder van ons 
kinderen was er genoeg keus. Ik kreeg 
houten kunstschaatsjes, die je met van 
die gekleurde linten om je kaplaarzen 
moest binden. Een precies werkje 
dat niet makkelijk was met je koude 
handen en meestal een aantal keren 
moest worden herhaald. Maar dan kon 
de pret beginnen. Veel tijd om te leren 
schaatsen was er niet, ik weet alleen 
dat we het snel konden na wat oefenen 
op slootjes. Vanaf mijn negende jaar 
droeg ik een brilletje. Op een zondag-
middag was het zo druk op het ijs dat 
ik omver gereden werd. Behalve dat 
de val pijnlijk was, bleek een brillen-
glas aan gruzelementen. Daar zouden 
mijn ouders niet blij van worden. Als 

gevolg van dat akkefietje leverde ik 
wel iets in van mijn bravoure.

Julianapark
Een van de weinige activiteiten die 
we buitenshuis met zijn allen deden, 
was op zondagmiddag bij mooi weer 
wandelen naar het Julianapark oftewel 
de ‘tuin van Kol’. Op onze wekelijkse 
kerkgang na dan.
Iets saaiers kun je je niet voorstellen. 
Drie kwartier heen, drie kwartier terug 
over de Amsterdamse Straatweg en 
een rondje door het park. Dat park 
was, geloof ik, best aardig, maar daar 
had ik niet zoveel oog voor. Het enige 
spannende was of mijn vader op de 
terugweg zou stoppen bij de ijssalon 
die we passeerden. Negen van de tien 
keer niet dus. Wat we als kinderen 
wel leuk vonden, was een bezoek aan 
Heck’s lunchroom, later Rutecks in 
de Potterstraat. Op zondagmiddag 
speelde daar een pianist. We kregen 
een drankje en genoten van de sfeer. 
Helaas gebeurde dat sporadisch.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl 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

Zorgoutlet Utrecht 
Winkelcentrum Overvecht 
030-633 69 47
www.zorgoutletutrecht.nl    
6 dagen per week geopend

Ook 2de hands rollators 
vanaf €30,- en scoot-
mobielen vanaf €399,-

Nieuwe Rollator 
lichtgewicht
Van €149,- 
 

Nieuwe 4-wiel 
Scootmobiel
Van €2499,- 
Voor 

€1799,- €119,-
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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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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
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levering onder 3 jaar garantie
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

Uw kunstgebit verdient de 
zorg van een Tandprotheticus
Indien tanden (gedeeltelijk) ontbreken,
kunnen wij balans tandtechniek de voor 
u meest geschikte oplossing aanreiken.

Onze specialisaties
  Aanmeten/vervaardiging gebitsprothese 
  Implantaat gedragen prothese (klikgebit)
  Reparatie en pasmaken bestaande prothese

Balans Tandtechniek
Telefoonnr.: 030 670 16 22

Pablo Picassostraat 103,
3544 NX Utrecht 

mail@balanstandtechniek.nl
www.balanstandtechniek.nl

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 foto laat een gebruikelijk beeld op 
verjaardagen en familiefeesten zien, 
waar destijds nog geen elektronische 
muziek of partyknallers voor de sfeer 
zorgden. Het muzikale- en acteertalent 
binnen de familie kwam tot ontplooi-
ing!

Boerenjongens
Uit volle borst werd meegezongen en 
geklapt onder het genot van een flesje 
bier, vruchtenbowl, advocaatje met 
slagroom, zelfgemaakte boerenjon-
gens (rozijnen) op sap of een bessen- 
of citroenjenevertje, als er voldoende 
geld voor was! Bij de slijterij stond de 
jenever in vaten met een kraantje en 
werd per maatje verkocht (1 maatje 
= 2 glaasjes). Ook de glaasjes met 
rookwaren ontbraken niet op de tafel. 
Als snack werden opgerolde plakjes 
boterhamworst met augurken aan een 
stokje geserveerd.

Moppentappers
Voor de vlotte babbelaars en mop-
pentappers in dat heerlijke platte Ute-

regse dialect waren het hoogtijdagen, 
vermaak was er voor iedereen! Vaak 
hadden families de beschikking over 
een accordeon en dan schalde de ‘boe-
rinnen met de korte rokjes’ door het 
huis. Verdere populaire meezingers? 
Heerlijk is het zigeunerleven. En lang 
vergeten liedjes als ‘Het snoepwinkel-
tje’ van Manna de Wijs-Mouton.

Lied
Op de foto een lied dat op feestjes zeer 
populair was “Ik heb een oude tante en 
die tante heette Da. Als ze ‘s avonds 
wandelen gaat, roept iedereen haar na: 
en zo gaat mijn hoedje en mijn hoedje 
dat gaat zo, zo gaat mijn hoedje en 
mijn hoedje dat gaat zo.” Daarna, met 
een grenzeloze fantasie, een eindeloze 
herhaling met: En zo gaat het veertje, 
bloesje, rokje, armen, haar kontje, 
enzovoorts.

Onder de samenzang werd het bezon-
gen kledingstuk of lichaamsdeel heen 
en weer bewogen. Dochter Bep zong: 
mijnheer de baron is niet thuis... Hij is 

nu al weken lang van huis. Hij maakt 
een expeditie naar het Noordpoolijs

Polonaise
Spelletjes als stoelendans en dergelijke 
werden gedaan als ruimte en het aantal 
stoelen het toeliet, want denk maar 
eens aan die kleine huiskamers die 
propvol zaten. Maar plaats voor een 
polonaise werd gevonden, desnoods 

liep het gezelschap door het huis of 
naar buiten. Met weemoed zal menig-
een aan die gezelligheid terugdenken.

Contact
Op deze foto, met mijn grootouders 
op de achtergrond, staat rechts ook de 
jongste van het gezelschap (de in 1939 
geboren Willie Ensie), waarschijnlijk 
de enige die nog in leven is van dit 

gezelschap.
Graag zou ik in contact komen met 
haar familie en andere afgebeelde 
familie om een stukje familiegeschie-
denis compleet te maken.

Peter Vermeulen
peter@vermeulenweb.de

Feestje met boerenjongens en polonaise
Dit is een verhaal over een foto. De foto is een snapshot uit het 
familie-fotoalbum van Karel Ensie op de Notebomenlaan. Dit 
artikel kwam tot stand dankzij De Oud-Utrechter, waar onder-
getekende een bijdrage las van een ver familielid, die over de 
Sterrenwijk schreef. Een nostalgische weergave van de beleving 
tijdens verjaardagen en feestjes in de jaren vijftig in de volks-
buurten bij Utrechtse gezinnen met muziek van voor de oorlog.
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Tegelijkertijd werd de aanleg van 
een trambaan richting de Uithof in de 
steigers gezet en werden fietsstraten 
aangelegd. Met name die in de Bur-
gemeester Reigerstraat had levensge-
vaarlijke situaties tot gevolg. Groen 
Links verkeerswethouder Hugo van der 
Steenhoven had met een Groen Linkse 
denktank de fietsstraat helemaal zelf 
bedacht. Het idee achter die fietsstraat 
was en is nog steeds dat verkeersdeel-
nemers heropgevoed moeten worden. 
Niet in een heropvoedingskamp, maar 
gewoon op straat. Dus je heft alle 
fietspaden op en laat automobilisten en 
fietsers door elkaar heen van hetzelfde 
stuk weg genieten. Zodat automobilis-
ten gefrustreerd worden, omdat ze door 
langzaam rijdende fietsers niet kunnen 
opschieten en fietsers zich opgejaagd 

voelen, omdat automobilisten ze op de 
hielen zitten.

Hugo verdient nog steeds zijn ge-
subsidieerde boterham door in heel 
Nederland waar Groen Linkerds in de 
gemeenteraden zitten te zorgen dat er 
levensgevaarlijke fietsstraten aangelegd 
worden. De verkeerschaos in Utrecht 
was rond 1998 totaal. Volgens gemeen-
teraadslid Wolfgang Spier van Leefbaar 
Utrecht zouden de plannen van de 
Gemeente de verkeersproblemen in de 
stad niet gaan oplossen. Hij ging samen 
met vervoersdeskundigen een plan 
bedenken dat de verkeersproblemen 
in de stad wèl zou oplossen. Het plan 
van Leefbaar Utrecht werd door Hugo 
van der Steenhoven dommer dan dom 
genoemd, wat zijn minnares, die bij het 

Utrechts Nieuwsblad voor journalist 
speelde, braaf opschreef. D66 herkende 
Stalinistische opvattingen in het plan 
en Hans Spekman kreeg een woede-
aanval.

Onderdeel van het plan is dat er elke 
dag een paar honderdduizend mensen 
met de trein naar Utrecht komen. Die 
komen aan op het Centraal Station en 
gaan met de bus naar de stadsrand, 
waar de fabrieken en kantoren liggen. 
Na hun werk stappen ze weer in de bus 
om naar het Centraal Station te gaan. 
En gaan opnieuw de hele stad door. 
Met files als gevolg. En daardoor stil-
staande auto’s met draaiende motoren, 
dus luchtvervuiling. Wolfgang Spier 
keek hoe steden die ook veel werkers 
van buiten de stad hebben dit onnodig 
belasten van het openbaar vervoer 
succesvol aangepakt hadden. Hij 
stelde met wat aanpassingen voor dat 
in Utrecht ook zo te doen. Spier werd 
weggelachen. Nu de fietsstraten er zijn, 
de busbanen er zijn en de trambaan 
zowat af is, blijkt dat deze geldverslin-
dende maatregelen de verkeersproble-
men van Utrecht niet oplossen.
Wat heeft ons stadsbestuur nu gedaan? 
Ze hebben het plan van Leefbaar 

Utrecht overgeschreven en van een 
nieuwe naam voorzien. De Groen 
Links wethouder van Verkeer, Lot van 
Hooidonk, heeft zelfs het fatsoen niet 
gehad eerlijk te zeggen dat Wolfgang 
Spier bij nader inzien een man met vi-
sie was en hem uit dank voor zijn idee 
een bloemetje gestuurd. Maar goed, 
Herman Brood zei het al: “Beter goed 
gejat, dan slecht zelf bedacht.”

Verkeerswethouder jat een idee!
Twintig jaar geleden werden voor 30.000 gulden per strekkende 
meter busbanen aangelegd. Er moest Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer komen (HOV). Als je de uitvoer van dat Hoogwaardige 
idee niet zo slim vond, was je vanzelfsprekend voorstander van 
Laagwaardig Openbaar Vervoer (LOV). Dus achterlijk. De aanleg 
van deze busbanen zorgde ervoor dat minstens 75 kleine win-
keliers failliet gingen en de stad een stuk lelijker werd. Om drie 
minuten tijdwinst vanaf De Uithof naar het Centraal Station te 
kunnen boeken, werd het aantal bushaltes gehalveerd en kregen 
de overgebleven haltes de naam busstation. Cool hè. 

Foto uit het album van Karel Ensie

  

HWtjeHWtje

Wethouder Lot van Hooidonk
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Peter Macco “Alles voor uw fi ets!” Grootste E-bike centrum van Utrecht 
Nu de beste merken tegen de beste prijzen!

Internetprijzen mét Service & Garantie. Voor een totaaloverzicht van alle aanbiedingen kijkt u in onze webshop: www.petermacco.nl

Gazelle Grenoble C7+ HMB
Model 2018 met extra sterke nieuwste Bosch middenmotor
Van €2649,- Voor €2385,- 
Door Telegraaf-Fietsentest als beste getest!!

Gazelle Vento C7 HMB 
Model 2018 met nieuwste Bosch middenmotor (zie foto)
Van €2199,- Voor €1979,- 
Door Telegraaf-Fietsentest als zeer goed getest!!

Gazelle Orange HFP C8
Uitgevoerd met krachtige probleemloze Panasonic voorwielmotor
Van €2199,- voor €1799,- 
Totale voordeel maar liefst €400,- 

Bezoek onze winkels of oriënteer in onze webshop:

www.petermacco.nl

Peter Macco E-Bike ExperienceCenter
Nijverheidsweg 18B

 (Zijstraat Cartesiusweg tegenover 
de Werkspoorkathedraal)

3534AM Utrecht 
Tel: (030) 243 38 32

Gerda
Jansen

“Een vertrouwd gezicht 
voor Terra Nova leden”

www.kj-uitvaartzorg.nl
030 - 233 34 56

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. 

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

  

 All Inclusive Bus excursievakantiesAll Inclusive Bus excursievakanties  

 All Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingenAll Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingen  
Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam ---   Den Haag Den Haag Den Haag ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,--  p.p. p.p. 

  

LUXE SEINE CRUISE LUXE SEINE CRUISE   
8 dagen met MS River Venture *****8 dagen met MS River Venture *****8 dagen met MS River Venture *****   

   28 aug. t/m 4 sept. 201828 aug. t/m 4 sept. 201828 aug. t/m 4 sept. 2018   
vanaf  € 1.998, vanaf  € 1.998, --  nu voor € 1.248,nu voor € 1.248,--  p.p. p.p.   

  nu kortingen tot wel € 900,nu kortingen tot wel € 900,--  p.p.p.p.   
   

busvervoer Nederland busvervoer Nederland busvervoer Nederland ---   Parijs v.v.Parijs v.v.Parijs v.v.   
mooi vaarprogramma over de Seinemooi vaarprogramma over de Seinemooi vaarprogramma over de Seine   

met Normandië met Normandië met Normandië    
Luxe cruiseschip met volledige Luxe cruiseschip met volledige Luxe cruiseschip met volledige    
verzorging en mooi programmaverzorging en mooi programmaverzorging en mooi programma   

    informatie informatie --  reserveringen               reserveringen                 

                    gratis reisbrochuregratis reisbrochure  

 

 

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***   
Nunspeet / Veluwe al voor Nunspeet / Veluwe al voor Nunspeet / Veluwe 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 voor al voor al 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 / SauerlandSoest / SauerlandSoest / 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 / EifelStadtkyll / EifelStadtkyll / Eifel   ---               al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

Vele reizen  

met vertrek 

garantie  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   

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. € 143,€ 143,--  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   

Nu 50% KORTINGNu 50% KORTING  
  

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

Nu 30% KORTINGNu 30% KORTING  
  

All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***   
Rijs / FrieslandRijs / FrieslandRijs / Friesland   

      Zomervoordeel Zomervoordeel 5 dg. € 259,-  nu € 229,€ 229,--             
BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 

op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel 

Meer dan 
700.000 lezers!

Als u stopt met werken, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij�  u uit de schulden? 
Volg de gra� s workshop Financiën rondom Pensioen, bij welzijnsorganisa� e U Centraal. U 
krijgt � ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gra� s U Map, waarin u de administra� e handig kunt ordenen.

Gra� s workshop voor
 inwoners van Utrecht

Hoe ziet uw financiële plaatje eruit 
als u met pensioen gaat?

Meld u aan via 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel U Centraal, team Levensgebeurtenissen 
op 06-23 33 58 93

U Centraal biedt een workshop voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

| Overlijden van partner | 18 worden |
Met gra� s U Map

Als u stopt met werken, ziet uw financiële plaatje er anders uit. Hoe blijft u uit de schulden? 
Volg de gratis ‘Bijeenkomst Financiën rondom Pensioen’ bij welzijnsorganisatie U Centraal. 
U krijgt tips over financiële regelingen en uitleg van een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gratis U Map, waarin u de administratie handig kunt ordenen. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op woensdag 4 juli
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krijgt � ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
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om 16.00 uur weer naar huis. 
De route liep langs de gezel-
lige Amsterdamse Straatweg.

Hoofd van de school was mees-
ter Snelders. Hij was muzikaal en 
speelde viool. Zijn lievelingsmu-
ziekstukje was ‘Ich weiss nicht was 
dass soll bedeuten, das ich so traurich 
bin’. Zelfs de melodie zit nog in mijn 
hoofd. Ook hadden we een Duitse 
leraar die muzikaal was. Zijn naam? 
Meester Lamberding. De klas ging 
met hem lopend naar Tivoli om ken-
nis te nemen van klassieke muziek. 
Het toenmalige Tivoli lag in een 
zijstraat, vlakbij de schouwburg. Best 
een aardige tippel.
Ik ben toen klassieke muziek gaan 
waarderen, maar had geen zakgeld 
genoeg om naar concerten te gaan. 
Dan maar gratis binnensluipen via de 
artiesteningang. Onbekend met het 
gangenstelsel verdwaalde ik en kwam 
in een kleedlokaal terecht. Gelukkig 
was er niemand aanwezig. Nog even 
verder zoeken en het gelukte mij in 
de zaal te komen. Zo kon ik toch 
een jaartje elke maand gratis van het 
Utrechts Symfonie Orkest genieten.

Stradivarius
Ik kwam uit een muzikale familie. Op 
verjaardagen werd er bij ome Willem 
van Zwol piano gespeeld en gezongen 
door neven en nichten. Opa van Zwol 
was een kleine zelfstandige siga-
renmaker en daarnaast musicus van 

beroep. Hij bespeelde vier instrumen-
ten: piano, viool, cello en piston. Hij 
speelde ook op studentenfeesten. Het 
verhaal gaat dat hij op een ochtend 
huilend voor de huisdeur zat met een 
kapotte viool, die dronken studenten 
zouden hebben gesloopt. Het zou een 
Stradivarius zijn geweest. Maar dat 
geloof ik niet…

Tijden veranderen
Ome Willem was verzekeringsagent 
en speelde in het weekend dansmu-
ziek bij Cor Zeegers. Een bekende 
dansschool voor de katholieke jeugd. 
Hij speelde ook bij verenigingen. 
Ik ging vaak mee. Dan droeg ik zijn 
accordeon en liep gratis naar binnen. 
Zo kon ik dansen en na afloop een 
meisje naar huis brengen. Ik maakte 
eens een vervolgafspraakje, maar 
dat viel niet goed bij haar vader. De 
volgende ochtend kreeg ik een lieve 
brief. ‘Het is beter dat we elkaar niet 
meer ontmoeten en zeker niet bij mij 
thuis, want mijn vader schopt je van 
de trap af’, stond erin. Waarom? Ik 

was katholiek, zij protestant. Ik was 
een jaar of 17 in 1950. Wat is de tijd 
veranderd…
De Sint Augustinusschool was een 
rooms-katholieke mulo. Het was een 
statig gebouw met grote naar bin-
nen draaiende ramen. Kleinschalig, 
met slechts vijf klassen, alleen voor 
jongens. Ruime klassen met hoge 
plafonds. De school lag op een bin-
nenterrein, achter woningen van de 
Kruisweg, via een poort bereikbaar. 
Ik herinner mij als leraren naast de 
genoemde Snelders en Lamberding, 
Pater Broekman (Godsdienst), Van 
Dommelen (Engels), Cock (Frans), 
Lambooy (Geschiedenis), Smit 
(Natuurkunde en Geschiedenis) en 
Versteeg (Wiskunde). De leraren 
wisselden steeds van klas. Tussen de 
middag hadden we 1,5 uur pauze.

Klasgenoten
Enkele klasgenoten uit de Ludgerus-
parochie waren: Joop v.d. Tol, Chris 
Mouton, Theo van Dijk. En uit de 
Nicolaasparochie: Louis Poot, Bert 

Haarmans, Bertus Bertsen, Rinus v.d. 
Wurf, Harry en Wim de Zwart. En 
verder Kees Versteeg en Joop Vos. 
Een opvallende klasgenoot was Rinus 
v.d. Wurf. Hij pikte soms schoolarti-
kelen. Niet voor zichzelf, maar voor 
zijn klasgenoten. Rinus ging na de 
mulo naar de Zeevaartschool en is op 
de grote vaart terecht gekomen. Bert 
Haarmans van de Nicolaas-parochie 
zou na de mulo naar het seminarie 
gegaan zijn, als priesterstudent. Louis 
Poot van de Nicolaasparochie is pater 
geworden. Ik ontdekte hem op een 
foto in een missieblad, als missionaris 
rijdend op een motor in Pakistan. Ik 
heb contact met hem gezocht. Na zijn 
missietijd woonde hij op een woon-
boot in Amsterdam. Boven zijn bed 
hing een poster met een mooie dame 
(hij was zijn tijd vooruit). Inmiddels 
is Louis ook 85. Hij was in 2015 nog 
actief priester in de Sint Josephparo-
chie in Rotterdam.

J. van Zwol
j.v.zwol@quicknet.nl

Op weg naar de Kruisweg
Nee, dit verhaal gaat niet 
over de kruisweg na Pasen, 
maar over de Sint Augusti-
nusschool (mulo), die stond 
aan de Kruisweg 9, nabij de 
afgebroken en sierlijke Mo-
nicakerk. Naar deze school 
ging ik vier jaar lang (1945-
1949). Vanaf de Geranium-
straat elke dag vier keer op 
en neer. De afstand werd 
lopend afgelegd. Tussen de 
middag naar huis en weer 
vrolijk terug naar school. En 
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Sint Augustinusschool aan Kruisweg 9

Vogelbuurt

In 1953, op 1 februari, had 
Zeeland te maken met de 
watersnood tijdens een zware 
storm. Hier in de Vogelbuurt in 
Utrecht hadden wij daar ook 
last van. Zo lagen de wieken 
van de molen Adelaarstraat en 
de Koekoekstraat aan stuk-
ken tegen de winkelruit van de 
schoenenwinkel.

Trouwens over de Adelaarstraat en de 
Willem Van Noortstraat lagen nog rails 
van de tram die daar had gereden. Dit 
weet ik nog heel goed. Mijn oudste 
broer had stiekem mijn moeders fiets 
meegenomen. Wij reden over de Willem 
van Noortstraat en hij kwam met het 
voorwiel in de rails. Een slag in het wiel.
Er zaten twee taxibedrijven in de buurt, 
een in de Koekoekstraat en een ander in 
de Leeuwenhoekstraat. Op de hoek zat 
melkboer Kippersluis. As je de Snellius-
kade opging, had je daar in de hoek een 
bakkerij zitten. Ging je verder en stak je 
de Van Humboltstraat over, dan had je in 
de hoek bakkerij Kloren zitten. Verder 
had je heel veel winkels en bedrijven.

Op zondag ging ik nog wel eens naar 
de zondagsschool. Deze was op het 
Willem van Noortplein. De dominee 
heette Brinkman. We gingen ook naar de 
avondvierdaagse. De wandelclub heette 
TvT, Tippelaars van Tuinwijk.

In de zomervakantie gingen we naar de 
vakantieontspanning. Deze zat waar nu 
de Willem Dreesmanlaan is. Dit duurde 
drie weken. De andere tijd haalden we 
behoorlijk wat kattenkwaad uit. Onder 
andere de vuilnisschuiten op het Vaatter-
rein los gooien. Dan moest je maken dat 
je wegkwam!

Gerard Van Hal
GELOVAVA4244@hotmail.com
06-11291189/06-17093355

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

DR. C.J. VAILLANTFONDS
Bijna tweederde van de bevolking kiest ervoor om zich na 
hun dood te laten cremeren. Bij een crematie blijven, naast de 
as van de overledene, ook metalen achter. Deze zijn bestand 
tegen de hoge temperaturen en als zodanig ook duidelijk her-
kenbaar. Het betreft hier vooral de hoogwaardige materialen 
die worden gebruikt voor kunstgewrichten en andere chirur-
gische materialen. Juist omdat deze materialen hoogwaardig 
zijn, zijn ze in de regel ook kostbaar.
 
Nadat de hoogwaardige metalen uit de crematie-as zijn 
verwijderd, worden deze in het crematorium bewaard. Ge-
specialiseerde bedrijven verzamelen ze én dragen vervolgens 
zorg voor de recycling van deze  materialen. Deze worden 
gebruikt als grondstof voor verschillende industrieën, zoals 
bijvoorbeeld de vliegtuigbouw. Ook edelmetalen (zoals 
bijvoorbeeld goud) worden soms in de as aangetroffen.
 
De opbrengsten worden door de crematoria gestort in het 
Dr. C.J. Vaillant Fonds – het Goede Doelen Fonds van de 

LVC (Landelijke Vereniging van Crematoria) – dat hiermee 
sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle 
initiatieven ondersteunt, waaronder het Koningin Wilhel-
minafonds, Stichting De Opkikker, Nierstichting Nederland, 
KNGF Geleidehonden en verschillende hospices. Het doel 
van het fonds is het op een gestructureerde manier metalen 
verzamelen die overblijven na crematie en de opbrengsten 
ervan een nuttige bestemming geven. Alle crematoria in 
Nederland doen mee met deze regeling. 
 
Wie is nu Dr. C.J. Vaillant? Tijdens de opening van het 
eerste crematorium in Nederland in 1913 te Velsen, wenste 
de huisarts dr. C.J. Vaillant dat hij daar ooit gecremeerd zou 
worden. Dr. Vaillant was een groot pleiter voor het invoeren 
van crematie en één van de oprichters van de Vereeniging 
voor Facultatieve Lijkverbranding in 1874. In Nederland 
was er anno 1913 wettelijk nog niets geregeld. Voorstanders 
wilden dit proces versnellen door gewoon te beginnen met 
cremeren. Er moest wel eerst iemand overlijden die dat 

graag wilde en wiens familie daar geen last mee kon krijgen. 
Een half jaar later overleed de stokoude dokter op 95-jarige 
leeftijd en werd zijn wens werkelijkheid. Daarmee werd dr. 
Vaillant de eerste mens in Nederland die werd gecremeerd, 
op 1 april 1914.

Voor alle informatie over crematies, begrafenissen of andere 
uitvaart gerelateerde onderwerpen kunt u contact opnemen 
met Barbara Uitvaartverzorging (030-2966666).
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Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  

Coloradodreef 29, 3565 BR  UTRECHT
Tel: 06 10 71 99 87

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

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,-

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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ZE ZIJN ER WEER
ZOMER
DEKBEDDEN
DE NIEUWE COLLECTIE DEKBEOVERTREKKEN IS BINNEN!!

VANAF€ 29,95

28
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.

TELEVISIE 

zondag 

1
J U L I 

TELEVISIE 

zondag 

17/24
J U N I 

TELEVISIE 

donderdag 

21
J U N I

TELEVISIE 

dinsdag 

12/19
J U N I 

Nieuw seizoen:
Westbroek!

Live NK Polsstokhoogspringen 
vanaf Domplein

Ontdek de regio met Evelien 
de Bruijn op RTV Utrecht
In de televisiese-
rie Mijn Mooiste 

Plek nemen kijkers presen-
tatrice Evelien mee naar 
hun mooiste plek in de  
provincie Utrecht. In iedere 
aflevering is ook een boswach-
ter, de vlogwachter, te zien. 
Het programma laat zien hoe 
prachtig de natuur in onze 
regio is en wat er allemaal te 
doen is. Ook voor een gezellig 

RTV Utrecht zendt 
donderdag 21 juni 

 live van 15.50 tot 20.00 uur het 
NK Polsstokhoogspringen uit 
vanaf het Utrechtse Domplein.  
foto: Erik van Leeuwen.

dagje uit met de kinderen. De 
afleveringen zitten dan ook 
bomvol met tips om eropuit te 
gaan.

Zoals altijd is Henk  
Westbroek weer  heel 

nieuwsgierig, zeer direct en 
informatief en bekijkt de  
dingen met een vleugje 
humor.

Fiets op zondag 1 
juli mee met de Tour 

d’Utrecht! Er is een RTV 
Utrecht 35 kilometer route 
en de vrije toertochten van 
75, 110 en 150 km. Meer info 
staat op rtvutrecht.nl/tour.

Fiets mee met de RTV Utrecht
route tijdens de Tour d’Utrecht

Het Alzheimer Cafe is een 
laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

5 september 2018

De invloed van muziek 
op dementie 
Alzheimer Café Binnenstad 
Bartholomeus Gasthuis 
Lange Smeestraat 40 
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Contact: stadutrecht@alzheimer-nederland.nl

Meer info:
www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht
Slecht ter been? 
Gebruik de Boodschappen Plusbus 
www.u-centraal.nl/bus

STALEN CERTINA 
HEREN HORLOGE  
van € 375,-
voor € 225,-

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

10% TOT 70% KORTING!

De mooiste nieuwe en occasion gouden en zilveren 
sieraden van o.a. Zinzi en Ti Sento, horloges van o.a. 
Guess, Pulsar, Seiko, Rolex, Ice watch en (Antiek) 
zilverwerk voor bijzondere prijzen.

ZINZI PARELRING 
MET ZIRKONIA
van € 69,95
voor € 35,-

OCCASION
GOUDEN ARMBAND
nieuwprijs van € 1059,-
voor € 499,-

BI-COLOR ESPRIT 
DAMES POLSHORLOGE 
van € 119,90
voor € 59,50

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP
RIKKOERT SILVERHUYS

INRUIL VAN 

OUD GOUD EN 

ZILVER MOGELIJK. 

BIJ BESTEDING 

ONTVANGT U 

20% EXTRA!

ENKELE VAN ONZE 
DUIZENDEN AANBIEDINGEN:

Haven 1-3 • Schoonhoven
T (0182) 38 26 51
E info@rikkoert.nl
I www.rikkoert.nl

BEZOEK ONZE WINKEL OF KIJK OP RIKKOERT.NL

5000
OCCASION 

SIERADEN

VOOR MINDER 

DAN DE HELFT 

VAN DE 

NIEUWPRIJS!

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische 
(Nederlands-Indië) foto’s 

van 1860 – 1930

Tel: 0182-393492

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP



MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 

VAN ZUILEN

  Michel Stolker werd 29 september 1933 als zevende telg van de 
familie geboren in Zuilen. Het gezin zou negen kinderen groot 
worden. De woning stond aan de Daalseweg, later Burgemeester 
Norbruislaan. De vader van Michel had hier zijn hoveniersbedrijf. 
De linkerhelft van het pand werd de boerderij van Michels oom.  
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 Eind mei 2018 overleed Michel Stolker, dé grote wielrenner uit Zuilen. Hij reed drie keer mee in de Tour de 
France, won een etappe in de Giro, is de enige Nederlander die de Midi Libre won enzovoorts.   

 Trouwfoto van het echtpaar Stolker, waarbij de leden van de door Michel opgerichte wielervereniging 'St. Willibrord' een erehaag vormden met… 
� etswielen   

 In Memoriam Michel Stolker   

 Mei 1962, Michel Stolker wint de eerste etappe van de Midi Libre.   

Michel herinnert zich in een interview 
in Het Stadsblad in april 2004 ‘...dat 
ze visten naar snoek met een hengel, 
gemaakt van een bonenstaak. De 
Vecht was destijds een soort open 
riool, er kwam eens een dood kalfje 
voorbijdrijven’.
Verderop in het artikel zegt Michel: 
‘Tijdens de oorlog liep er een man met 
een trekschuit langs hun huis. Hij had 
vreselijk honger en vroeg mijn vader 
om eten. Ik keek toe hoe de man het 
voedsel naar binnen schrokte.’
Michel volgde in Zuilen de rk St Lud-
gerusschool in de St Bonifaciusstraat. 
Hij speelde vaak buiten. Een van de 
jongens waarmee hij optrok was Leen 
van den Heuvel uit de De Bazelstraat 
aan de overkant van de Daalseweg. 
Michel en Leen bouwden hun eerste 
fi etsen van onderdelen die ze uit de 
afvalboot langs de Vecht haalden.

   Racefiets 
Michels broer Theo werd lid van een 
wielervereniging en had een echte 
racefi ets. Michel ging er op zijn gewo-
ne fi ets achteraan (en won met grote 
regelmaat!). Na de lagere school ging 
Michel naar de mulo. Hij behaalde in 
1951 het diploma en besloot zijn ken-
nis te vergroten met een opleiding tot 
boekhouder. Ondertussen ging hij ook 
aan het werk. Als ‘jongste bediende’, 
in loondienst bij de NV Amsterdamse 
Ballast Maatschappij ‘De Liesbosch’ 
te Jutphaas (Jutphaas werd, gelijk met 

een groot deel van Zuilen, 1 januari 
1954 geannexeerd door Utrecht).
Michel stopte 16 juni 1954 met wer-
ken, aan het begin van het wielersei-
zoen. Na het wielerseizoen van 1954 
zocht hij een andere baan en kreeg 
werk bij Laméris Instrumenten. Nu als 
‘kantoorbediende’. Het was dit keer 
echter van kortere duur. Op 15 april 
1955 verliet hij het bedrijf, maar kreeg 
ondanks die korte periode een mooi 
getuigschrift.

   Onderdak 
Na het wielerseizoen van 1955 werkte 
Michel bij de Provinciale Utrechtse 
Elektriciteits-Maatschappij NV, waar 
hij drie keer - voor het laatst tot 1 
februari 1958 - onderdak vond voor de 
wintermaanden, wat hem voldoende 
tijd liet om te trainen en te koersen.
Natuurlijk trouwde Michel Stolker 
ook. Drie keer zelfs, waarvan twee 
keer met dezelfde bruid. Abe Drijver, 
een ploeggenoot tijdens zijn eerste 
huwelijk, bewaarde bijgaande foto, 
waarbij de ploegleden een erehaag 
vormden voor het bruidspaar, door 
met fi etswielen een poortje te creëren.

De Grand Prix du Midi Libre (meestal 
afgekort tot Midi Libre) was een meer-
daagse wielerwedstrijd in het zuiden 
van Frankrijk. De wedstrijd, genoemd 
naar de krant die de wedstrijd 
organiseerde, werd voor het eerst in 
1949 verreden en was een belangrijke 

voorbereidingswedstrijd op de Tour 
de France. Vanwege de heuvels in de 
regio wonnen meestal klimmers de 
wedstrijd, maar een enkele keer viel 
de beslissing via een ontsnapping in 
een vlakke etappe.
In 2003 werd de wedstrijd wegens 
fi nanciële problemen niet georga-
niseerd. Een jaar later keerde de 
wedstrijd terug op de kalender, nu 
onder de naam Tour du Languedoc-
Roussillon, maar na één editie viel ook 
voor deze wedstrijd het doek.
In 1962 won Michel Stolker de Midi 
Libre en hij is nog altijd de enige Ne-
derlander die deze ronde op zijn naam 
heeft gebracht.

   Aimabel 
Veel mensen herinneren zich Michel 
Stolker als een aimabele man. Klaar-
staan, oog hebben voor anderen. In 

2004 werd het vijftig jaar gean-
nexeerd zijn van de gemeente Zuilen 
herdacht. Een en ander kreeg vorm 
door een ‘Barend en van Dorp-achtig’-
programma op RTV-Utrecht. Bekende 
Nederlanders van Zuilense komaf 
werden uitgenodigd. Henk van Hoorn 
(presentator van het radioprogramma 
‘Met het oog op morgen’), Reinier 
Kreijermaat, bekende voetballer die 
ooit begon bij Elinkwijk, Hans Kraay 
sr. en Tony van der Linden hebben 
ook hun sporen verdiend als voetbal-
ler c.q. voetbalcommentator, dokter 
Strikwerda, sportarts met landelijke 
bekendheid, Jan Stekelenburg, ook een 
bekende sportverslaggever (en broer 
van de nog bekendere Johan Steke-
lenburg die echter enkele weken voor 
de uitzending overleed) en natuurlijk 
Michel Stolker. In de aanloop naar 
de festiviteiten werden deze bekende 
Nederlanders geïnterviewd voor een 
artikel in het Stadsblad.

   Nieuwe banden 
Het artikel over Michel leverde een 
reactie op. Daags na het verschijnen 
van de krant kwam iemand naar me 
toe. Hij had het artikel gelezen en 
vond dat ik ook zíjn herinnering aan 
Mies moest horen: ‘Michel was in die 
jaren een groot renner voor Utrecht en 
werd graag gevraagd zijn huldiging bij 
te wonen op Galgenwaard, het oude 
stadion dat nog over een wielerbaan 
beschikte. Hem werd gevraagd enkele 
rondjes te rijden met de lauwerkrans/
bloemenhulde die hij gekregen had. 
Dat deed Mies graag, maar… hij had 
geen baanfi ets. Met zijn wegracefi ets 
mocht hij de houten baan niet op. Zelf 
was ik wel baanrenner en ik heb Mies 
vele keren mijn baanfi ets geleend. 
Maar wat ik heel bijzonder vond: als 
Mies de fi ets teruggaf zaten er altijd 

nieuwe banden om! En die waren niet 
goedkoop toen!’
Ook uit eigen ervaring herken ik het 
open staan voor anderen van Michel 
Stolker. Bij dezelfde gelegenheid 
- vijftig jaar annexatie-herdenking - 
werden de bekende Nederlanders na 
afl oop op de foto gezet. Michel kwam 
vlak voor de opname naar me toe: 
‘Geef me je boek, dan houd ik dat 
vast, maak ik reclame voor je!’

   Buiten de waard 
Overigens, door juist dit contact durf-
de ik het enige jaren later aan Michel 
te vragen of hij zijn racefi ets nog had 
en misschien voor het Museum van 
Zuilen beschikbaar zou willen stellen. 
Zijn reactie maakte me enthousiast: 
‘Oh, mijn fi ets… ja nou, die heeft 
mijn broer Theo. Die is tachtig jaar en 
woont in Bilthoven. Bel hem maar en 
zeg hem dat ik het leuk zou vinden als 
mijn fi ets bij jou in het Museum van 
Zuilen komt te staan.’
Dat deed ik dus, met een gevoel van 
‘die zit in de knip!’ Maar ik had buiten 
de waard, in dit geval de conditie van 
Theo, gerekend. Op mijn verzoek 
reageerde hij: ‘Ja, dat kan Michel nou 
wel willen, maar ík fi ets er nog iedere 
dag op!’ Theo is enige dagen later wel 
de fi ets komen laten zien. En beloofde 
dat de fi ets naar het museum zou 
komen als hij stopte met fi etsen. Hij 
hield woord; enige jaren later kwamen 
mijn vrouw en ik terug van vakantie 
en was de fi ets afgegeven bij de buren. 
Ondertussen had Michel, als pleister 
op de wonde, een doos vol wielren-
memorabilia opgestuurd: sjerpen die 
hij ooit won (waaronder die van de 
etappeoverwinning van een Giro-berg-
etappe, zijn mulo-diploma, wielren-
nerslicenties, rijbewijzen, paspoorten 
enzovoorts).
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Uw financiële situatie na echtscheiding
Bij een scheiding veranderen inkomsten en uitgaven. Een scheiding brengt ook een hoop kosten 
met zich mee. Hoe voorkomt u geldproblemen? In de bijeenkomst ‘Uw financiële situatie na 
echtscheiding’ krijgt u informatie over welke regelingen en toeslagen er zijn. Hoe u geld kunt 
besparen. En hoe u een overzicht maakt van uw inkomsten en uitgaven. Daarnaast biedt de 
bijeenkomst de mogelijkheid mensen te spreken die hetzelfde hebben meegemaakt. Ook geeft 
een echtscheidingsadvocaat voorlichting over je rechten en plichten in een echtscheidings-
proces. Er is ruimte om vragen te stellen. U krijgt antwoord op vragen als: wat moet u regelen 
tijdens het echtscheidingsproces? Hoe ziet mijn financiële plaatje eruit na echtscheiding? Op 
welke posten kan ik geld besparen? Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom? 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. 
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Zie ook elders op deze pagina.
 
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.
 
Repair Café
Handige vrijwilligers helpen bij de reparatie van allerlei spullen: huishoudelijke apparaten, 
audio- en videoapparatuur, gereedschap (mechanisch en elektrisch) en speelgoed. Verder 
worden er eenvoudige reparaties aan textiel, fietsen en klein meubilair gedaan. De handige 
vrijwilligers weten veel te herstellen. Dat is goed voor het milieu. Doordat een gerepareerd 
artikel niet vervangen hoeft te worden door een nieuw, worden grondstoffen energie bespaard. 
Maar het spaart natuurlijk ook de portemonnee! Donderdag 14 juni is er weer zo’n Repair Café 
in Transwijk. Zie elders op deze pagina waar en hoe laat.

 

Tentoonstelling over keizer Wilhelm op Kasteel Amerongen
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat op 11 november 1918 de wapenstilstand werd gesloten 
waarmee de Eerste Wereldoorlog eindigde. Op diezelfde dag arriveerde de gevluchte Wilhelm 
op Kasteel Amerongen. Op verzoek van de Nederlandse regering gaf Graaf van Aldenburg Ben-
tinck hem onderdak. Aanvankelijk zou Wilhelm drie dagen blijven, maar uiteindelijk bleef hij 18 
maanden. In 2018 staat Kasteel Amerongen uitvoerig stil bij deze historische periode. Help, de 
keizer komt! neemt vanaf 3 juni 2018 de bezoeker mee naar de roerige periode rond het verblijf 
van de Duitse keizer Wilhelm II. Zie ook elders op deze pagina of kijk op kasteelamerongen.nl.
 
Art Deco Glas Taxatiedag
Heb jij ook een art deco glasobject thuis en je 
weleens afgevraagd waar deze vandaan komt 
of wie het ontworpen heeft? Kom dan langs op 
de Art Deco Glas Taxatiedag op vrijdag 15 juni 
in de glasblazerij van het Nationaal Glasmu-
seum. Ontdek het verhaal achter je object en de 
waarde ervan aan de hand van gecertificeerd 
registertaxateur Marcel Brouwer, bekend van 
omroep Gelderland’s Schatgraven. Na het 
kopen van een entreebewijs voor de glasblazerij 
(of het scannen van je Museumkaart) is de 
taxatie gratis. Er kunnen maximaal twee glasob-
jecten per persoon worden behandeld. Ga voor 
of na de taxatie ook naar het museum voor de 
tentoonstelling ‘Art Deco Glas, belofte voor het 
moderne’ (zie ook elders op deze pagina’s).

Woensdag 13 juni
 
Uw financiële situatie na echtscheiding
Heeft u te maken met een echtscheiding? Dan moeten er veel dingen worden geregeld. Ook financi-
eel, en in een vaak emotionele periode in uw leven. Als u hierbij behoefte heeft aan een steuntje in de 
rug, met name op financieel gebied, dan kunt u een gratis bijeenkomst Financiën na echtscheiding 
bij U centraal volgen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 juni van 19.00 tot 22.00 uur op 
de Drift 11. Zie voor meer data www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen . Aanmelden via www.u-
centraal.nl/levensgebeurtenissen. Voor meer informatie belt u naar 06 - 23 33 58 93. Of mail naar 
Levensgebeurtenissen@U-Centraal.nl

Donderdag 14 juni
 
Laatste Repair Café Transwijk-Bijnkershoek vóór zomervakantie
Donderdag 14 juni is Repair Café Transwijk-Bijnkershoek open van 13.30 tot 16.00 uur. Het is de 
laatste repareerbijeenkomst vóór de zomervakantie (de eerste donderdag van september worden de 
bijeenkomsten hervat). Locatie: Woon-/zorgcentrum De Bijnkershoek, Van Bijnkershoeklaan 250. 
Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijsgesteld. Meer informatie: Maria Mol, 
e-mailadres mmol@axioncontinu.nl, tel. 030-2968559.
 

Vrijdag 15 juni
 

Art Deco Taxatiedag
Nieuwsgierig naar wat je zelf in huis hebt staan aan art deco glasobjecten? Kom naar de Art Deco Glas 
Taxatiedag op 15 juni in de glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum. Zuidwal Centrum-Leerdam. 
Van 11.00 tot 17.00 uur.

Tot en met 2 december
 
Tentoonstelling Help, de keizer komt!
Op Kasteel Amerongen is momenteel de tentoonstelling 
‘Help, de Keizer komt!’ te zien. Het Kasteel biedt ook 
een leuke themarondleiding. De tentoonstelling gaat 
over de komst naar- en het verblijf van de gevluchte 
Wilhelm Bentinck ophet Kasteel op 11 november 1918. 
Openingstijden: t/m oktober, dinsdag t/m zondag van 
11.00u tot 17.00u (rondleidingen om 12.00u, 13.00u, 
14.00u, 15.00u en 16.00u). November t/m maart, 
donderdag t/m zondag van 11.30u tot 16.00u (rondlei-
dingen om 12.00u, 13.00u, 14.00u en 15.00u). Entree: 
normale toegangstarief is van kracht. Museumkaart 
is geldig. Toegankelijkheid en bereikbaarheid: Kasteel 
Amerongen is bereikbaar met Bus 50 (Wageningen - 
Utrecht). Uitstappen bij halte ‘Amerongen Dorp’, waarna 
10 minuten lopen naar het kasteel. Er is parkeergelegen-
heid bij het kasteel voor zowel auto’s als fietsen. Het 
kasteel is helaas niet toegankelijk voor mindervaliden.
 

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



Dit overviel mij! Ik sloeg dicht. De 
stewardess wendde zich tot Rietje. 
“U kunt het beste naar uw reisagent 
gaan. Die zit daar”, en ze wees naar 
de overkant. “Misschien kunt u nog 
iets regelen. De koffers kunt u hier wel 
even laten staan.”
Geroutineerd duwde zij de koffers 
naar achteren. Snel liepen wij naar 
de balie van onze reisagent, passeer-
den Dien die onwetend op een bank 
voor zich uit zat te staren en kwamen 
schaamtevol bij het reisbureau onze 
onheilstijding brengen. Maar het viel 
mee. De juffrouw wikte of verblikte 
niet. Pakte de telefoon en ging bellen, 
bellen en nog eens bellen. Ze schudde 
haar hoofd. “Zondag kunt u pas mee. 
Over twee dagen dus.”
“Coos en Astrid zitten dit weekend 
in ons huis”, fluisterde Rietje. “En 
ik ga niet terug naar huis”, zei Dien, 
die nu ook verwittigd was. “Iedereen 
gaat aan je vragen: ik dacht dat jij in 
Griekenland zat?”

Gehaast
Er kwam een stewardess met een win-
kelwagentje aanhollen. “Er kan er nog 
één mee”, riep ze, “maar we moeten 
wel snel zijn.” Ja,wat te doen? “Al-
ledrie naar huis terug? Of zal ik alleen 
naar Griekenland gaan?” “Jij kan beter 
gaan, Stephan”, besloot Rietje. “Dan 
gaan wij zolang terug naar moeder. Er 
moeten dan wel wat dingen uit jouw 
koffer in de mijne, zoals de toilettas, 
schoenen, mijn scheerapparaat.”
“Waar is uw koffer meneer?”, riep de 
stewardess gehaast. “Bij de incheck-
balie.” “Vlug terug dan.” Spullen 
gewisseld en naar het vliegtuig. “Ik 
moet het vakantieadres nog hebben”, 
riep ik ineens. Stil staan. Bagage open 
en zoeken naar het adres in Cherso-
nisos. “Hebbes!” En verder hollen 
met de stewardess en het wagentje. O, 

jeemig. De stewardess verloor haar 
blauwe hoedje. Teruglopen, oprapen 
en verder weer. Inchecken. “Alleen uw 
handbagage meneer!” En de koffer? 
Die ging door een luik, werd buiten 
opgevangen en ging het vliegtuig in.

Bami
Ik had het idee dat iedereen nieuws-
gierig en kwaad keek toen ik mijn 
handbagage boven in het vliegtuig 
gooide en ging zitten. Nou ja zitten? 
Er stond een been hopeloos in de weg 
door de jutezak die zich tussen haar 
benen bevond. Zodat mijn benen in 
het voetpad van het vliegtuig bleven 
bungelen. “Zal ik die zak van u 
bovenin opbergen mevrouw?”, vroeg 
ik. “Nee, nee dat kan absoluut niet”, 
schrok ze. Na een poosje verdraaid 
gezeten te hebben, besloot ik mijn 
benen tegen de hare aan te sluiten. Een 
vreemde gewaarwording. De bami 
werd intussen geserveerd met plastic 
bestek, waar ik slecht mee overweg 
kon. De eerste slierten bami vielen tot 
mijn schrik op haar sandalen. Ze gaf 
geen kick. Maar ik kon mijn ogen er 
niet meer van afhouden.

Verkeerde bus
Het regende zachtjes toen we uit het 
vliegtuig kwamen. Welke bus moest 
ik hebben? Er stonden er wel zes. 
Vragen! In het half Duits kreeg ik een 
bus aangewezen. Voor we wegreden 
even aan de intussen plaats genomen 
chauffeur gevraagd. “Zit ik in de juiste 
bus?” Nee! Dus eruit! De regen en het 
aardedonker in. Terwijl hij zijn bus 
startte wees hij heftig naar de bus met 
draaiende motor naast ons. Struikelend 
besteeg ik snel de aangewezen bus. 
Toen we de weg opdraaiden hoopte 
ik, dat ik nu goed zat. Na een poosje 
gereden te hebben, stopte hij. Ik moest 
er als eerste uit. Buiten tikte hij op de 

zijruit en wees driftig naar de ingang 
van het appartement.

Cognac
Toen ik het halletje betrad, stond de 
dikke eigenaar, als een ouderwetse 
waard, achter de bar, schudde mij de 
hand en wees naar de fles op de bar. 

Ik begreep hem. “Oké”, riep ik. En zo 
dronken wij gemoedelijk twee cog-
nacjes aan de bar. Ik kreeg de sleutels 
en voorschriften van het appartement. 
Nadat ik de situatie van de dames had 
uitgelegd, bracht hij mij naar mijn 
kamer. Ik ging direct slapen.

Vlam in de pan
De volgende morgen vond ik een vers 
ei. Pannen gezocht. Geen koekenpan. 
Dan maar een gewoon pannetje ne-
men. Laat ik het maar proberen. Als ik 
het goed aanpak, kan het wel zonder 
boter. Ik gooide het ei in het vreemde 
pannetje op het vuur en in een omme-
zien, vlam in de pan. Veel te fel gas, 
dacht ik. En wat een raar pannetje. Te 
dunne bodem? De aangebrande laag 
kreeg ik met geen mogelijkheid eruit. 
Mijn zoon maar even bellen in Ne-
derland. Na drie keer proberen. “Met 
Coos!” “Luister Coos.” “Dat doe ik 
al, pa.” “Wil je aan je moeder vragen 
of ze Brillo wil meebrengen en een 
schuursponsje?” “Waar praat je nou 

over pa? Jullie zijn toch in Grieken-
land!” “Nee dat is even anders gelo-
pen, Coos.” “Anders gelopen? Waar 
zit je nu dan?” “Ik zit in Griekenland, 
maar een pannetje is hier ontzettend 
aangebrand. En daarom…” “Waar is 
ma dan?” “Die zit in De Bilt.” “In De 
Bilt? Hoe kan dat nou? Jullie zitten 

toch in Griekenland?” “Vraag jij nou 
maar of ze dat wil meenemen. Ze 
zitten beiden, denk ik, bij oma” “Bij 
oma?? Wat raaskal je nou man! Maar 
het beste met je hoor, pa. Kom eerst 
maar even bij van gisteravond”. Tu, 
tu, tu. Hoorn erop. Ik besloot buiten de 
deur te ontbijten.

Sleutels
De eerste dag gezellig doorgebracht, 
lekker gegeten en de wandelroute 
naar het Griekse vliegveld Iraklion 
verkend. Ik wil namelijk gaan lopen 
als ik de dames overmorgen ga 
afhalen. Na een paar wijntjes arriveer 
ik ‘s nachts om half één bij mijn 
appartement. Na veel gefrummel 
aan het slot. Sleutel past niet. Tot 12 
uur mag je er vrij in. Maar daarna, 
alleen met de sleutel! De deur gaat 
open, de eigenaar in ochtendjas. “De 
sleutel past niet”, zeg ik hulpeloos. Hij 
schudt zijn hoofd. Pakt mijn sleutels, 
wriemelt wat in het slot en opent de 
deur. Nu schud ik mijn hoofd. “Hoe is 

het mogelijk!”, roep ik.” Hij zwijgt en 
loopt terug naar zijn kamer, terwijl ik 
de trap naar mijn kamer neem en de 
sleutel in het slot duw. Potverdomme, 
hij gaat niet open. Van alles proberen, 
want ik ga niet naar beneden. Jaah 
daar gaat hij! Ik trek aan de sleutel… 
maar de baard van de sleutel blijft in 
het slot zitten. Daar sta ik dan met 
mijn stukje sleutel. Ik schuifel de trap 
af en klop in de hal aan de deur. Na 
even gewacht te hebben gaat de deur 
open. Hij strikt zijn ochtendjas en 
wacht. Ik vertel mijn verhaal en laat 
de kapotte sleutel zien. Hij steekt zijn 
armen hulpeloos omhoog. En roept 
de goden aan, stevent naar boven om 
daar driftig voor het sleutelgat te gaan 
lopen… “Morgen moet ik sleutels 
laten bijmaken”, mompelt hij “en dat 
kan alleen in de stad.” Of hij er dan 
direct één mee terug kan nemen, vraag 
ik. Dat weet hij niet. “Maar u moet 
vannacht in de kelder slapen. We heb-
ben niets anders!”
Zijn vrouw is als een vleermuis boven 
gekomen. Zit met een haarspeld in 
het slot te peuren. Verbaasd ben ik 
dan ook als ze de baard van de sleutel 
eruit haalt. Ik klop haar enthousiast op 
de schouder, maar meneer kijkt zeer 
afkeurend naar mij. Geruisloos ver-
dwijnt zijn vrouw. Ik een nachtje de 
kelder in en…de volgende dag vroeg, 
is de nieuwe sleutel er.

Levensgevaarlijk
Als Rietje en Dien van het vliegveld 
komen, zit, zoals altijd, de dikke ei-
genaar op zijn stoel in het hoekje. Hij 
verwelkomt hen hartelijk. Als Rietje, 
uit gekheid vraagt, of ik mij wel 
netjes gedragen heb, zegt de eigenaar: 
“Mevrouw, u mag uw man nooit meer 
alleen laten reizen. Want dat kan hij 
niet. Levensgevaarlijk.”

Stephan Godijn
Stephangodijn@hotmail.com
0308785912

Hilarische reis naar Griekenland
Wij arriveerden precies om 14.30 uur op Schiphol. “Als u als-
tublieft even wilt wachten”, zei de stewardess, vriendelijk 
opkijkend uit onze papieren, en weg was ze. “Is er iets aan de 
hand?”, vroeg Rietje. “Ik ga daar even zitten”, opperde Dien. 
“Nee, er is niets”, stelde ik gerust. “Kijk, daar komt ze al aan.” 
En ze schoof elegant terug op haar draaistoel. “Ja, ziet u, u 
moest om half 5 vertrekken.” “Volgens mij zijn we er twee uur 
van te voren?”, zei ik verbaasd. “Nee, om half 5 moest u vertrek-
ken!” “Maar dat is het nog lang niet”, viel ik haar in de rede. “Het 
is nu kwart voor drie meneer! Maar 04.30 uur staat hier in uw 
tickets en dat is half vijf ‘s morgens!” 
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Stephan Godijn ging noodgedwongen alleen op reis met het vliegtuig naar Griekenland

De Vliegende Hollander...

Landbouwvervoer in Griekenland
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Voor Vertrek Vakantiecheck!

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

Ton van den IJssel is al 29 jaar een begrip in Lombok en omgeving. Op 
zondag 13 september wordt er een wijkdag georganiseerd op de Laan van 

laan willen wij ook een steentje bijdragen aan deze jaarlijkse feestdag. 

in Zwitserland van harte aan. 

Om het nog leuker te maken krijgt u bij aankoop van 2 Flyers: 

Verder kunt u ook proefrijden op andere merken zoals: Batavus, Sparta en 

types en modellen op voorraad. Ton van den IJssel 
Tweewielers is vooral bekend om zijn service.

Ton van den IJssel
tweewielers

Laan van Nieuw Guinea 30
3531 JK  Utrecht, telefoon 030-2932679

De Zwitserse fabrikant Flyer heeft zich sinds 1995 helemaal  
gespecialiseerd op fabricage van elektrische fietsen.  
 
De zware omstandigheden in Zwitserland maken dat Flyer de  
allerhoogste eisen aan haar producten stelt.
 
Altijd goed getest mede dankzij de beste materialen en  
rijeigenschappen. Door bewezen vakmanschap en de  
hoogwaardige componenten laat een Flyer E-Bike u nooit  
in de steek. 

Als enige fabrikant standaard 5 jaar garantie op de fiets!
Onovertroffen rijbeleving door het unieke framedesign.
Flyer biedt de mogelijkheid tot een unieke accucapaciteit  
van maar liefst 648 Wh.

Kom de electrische fiets 
nu testen bij:

Laan van Nieuw Guinea 30 
3531 JK Utrecht
Telefoon 030-2932679
www.tonvandenijssel.nl

Bij Ton van den IJssel kunt u niet alleen terecht voor 
een elektrische fi ets, u kunt nu ook terecht voor een 
electrische scooter.

Nieuw in de showroom E-scooters van het merk NIU, 
leverbaar vanaf  € 1899.-

Deze scooter is uitgevoerd met een Bosch motor in het 
achterwiel en voorzien van een Panasonic accu. 

Ook is deze  scooter standaard voorzien een 
alarmsysteem en kunt u de scooter overal volgen via 
het GPS systeem.

Voor verdere info kunt u kijken op 

Een proefrit op een demoscooter is mogelijk.

www.niu.com

NATIONALE TAPTOE
ROTTERDAM AHOY
28/29/30 SEPTEMBER 2018

TICKETS: WWW.NATIONALETAPTOE.NL | WWW.NTK.NL | PRIMERA WINKELS

GRANDIOSO

De wereldtop van militaire orkesten: 

• de Nederlandse militaire beroepsorkesten en het Nederlands Politieorkest
• de Japan Air Self-Defense Force Central Band met een uniek optreden
• de Musique et L’équipe de gymnastique de la Brigade de Sapeurs - Pompiers de Paris, met een sprankelende show
• een exercitie demo van het wereldberoemde Drill Team van de HM Kongensgarde en de drum- en dansgroep Complete 

Drums & Intros Allstars uit Noorwegen 
• de spotlights op de euphonium door Steven Mead 

THE NETHERLANDS

MILITARY



Dan komen er herinneringen aan die 
tijd boven, waarvan er twee direct 
te maken hebben met het gebouw. 
Tekenend voor die tijd wil ik u deze 
niet onthouden.

Geen fietsenstalling
Ik weet niet hoe het er nu is, maar in 
die tijd waren er geen fietsenstalling 
en speelplaats. Het ontbreken van 
een fietsenstalling werd opgelost 
door de fietsen tegen de voorgevel te 
plaatsen. En bijna iedereen kwam op 
de fiets, dus er was veel ruimte no-
dig. Om die te beperken hadden de 
vierdeklassers bij toerbeurt de taak 
zoveel als mogelijk fietsen via een 
netwerk van sturen en pedalen op 
een kleine ruimte ‘samen te voegen’. 
U begrijpt; een nieuwe fiets was 
niet handig, dan wel erg snel niet zo 
nieuw meer. Had je de pech dat je 
voor het einde van de schooltijd weg 
moest, was het een hele klus je fiets 
uit die kluwen te halen. Maar met 

trekken en sjorren lukte het wel. Als 
je het voorzag, zette je je fiets een 
eind verderop, buiten het gedrang.

Rondje lopen
Om ons zonder speelplaats toch te 
luchten, moesten wij een rondje 
lopen. Via de Nobelstraat en de 
Maliesingel tot aan de Herenbrug en 
het Hieronymusplantsoen waren wij 
ongeveer een kwartier onderweg. 
Docenten surveilleerden of alles 
netjes geordend ging. En als je werd 
betrapt op oversteken als het nog 
niet mocht (ook toen al), hardlopen 
(om nog even snel aantekeningen 
voor een overhoring door te nemen) 
of stiekem roken, moest je bij de do-
cent wachten totdat iedereen voorbij 
was en kon je achteraan aansluiten. 
Of je mocht op audiëntie bij het 
hoofd, frater Emanuel. Toen had een 
uitbrander nog uitwerking.
De vierdeklassers hadden een eigen 
rondje; via de Kromme Nieuweg-

racht en Muntstraat, want de contro-
le kon minder zijn en je mocht daar 
roken. Tot zover mijn herinneringen 
aan die ‘goede oude tijd’.

Gerard van Keeken

gerard@vankeeken.org

Sint Gregorius ulo
Lopend of rijdend door de Nobelstraat richt ik zijdelings wel 
eens een blik op de gevel van het Sint Gregorius College in 
de Nobeldwarsstraat. Achter deze gevel heb ik in de jaren 
1961-1965 opleiding genoten op de toenmalige Sint Grego-
rius ulo onder leiding van de Fraters van Utrecht.
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Sint Gregorius College in de Nobeldwarsstraat

Op de plaats waar nu de school staat 
op de hoek van de Oude Gracht en 
de Brandstraat werd Adriaan Florisz 
Boeiens, de latere paus Adrianus 
VI, op 2 maart 1459 geboren. Zijn 
geboortehuis is afgebroken.
Het was een geweldige feestavond, 
met een hartelijk welkom aan de 
ouders van de leerlingen van zuster 
Aleydis, hoofd van de school. Kape-
laan Van de Laan legde een verband 
tussen het werk van paus Adrianus, 
leermeester van keizer Karel V, en 
het onderwijs op de school die naar 
de kerkvorst was vernoemd.

Schoollied
Onder leiding van zuster Therèse 
werd het schoollied gezongen, dat 
Ben Kok had gecomponeerd. Een 
prachtig lied, dat mijn zusje en ik 
nog steeds uit volle borst kunnen 
zingen.
Nadat enkele leerlingen de Bloe-
menwals uit de Notenkrakersuite 
van Tsjaikovski hadden gedanst, 
ingestudeerd door Riet Mertens, 
was het hoogtepunt van de avond 
de operette ‘Goudmuiltje’ van M.A. 
Brants Buijs jr..

Tegen het mooie decor speelden 
wij het charmante sprookje van een 
prins met het meisje uit zijn dromen. 
Met elfen, heksen, dwergen en enge-
len. Er was veel tijd besteed aan de 
voorbereiding en het resultaat was er 
dan ook naar.
De zusters van het Sint Andreas-
klooster hadden alle kostuums ge-
maakt. Ook zuster Aleydis en mejuf-
frouw Ceciel van de Hurk (muziek) 
hadden hun uiterste best gedaan. De 
hoofdpersonen waren: Elsje Verwey 
(Goudmuiltje), Inge Marie Buskens 
(de prins), Willy Peek (de elfen-
koningin), Corry Vermeulen (de 
heksenkoningin) en Annemiek van 
Rooyen als de engel.
Alle deelnemers kregen van het 
publiek een geweldig applaus en er 
waren bloemen voor de hoofdrol-
speelsters. Vanwege het succes werd 
de uitvoering in dezelfde week nog 
een keer herhaald.

Tweestemmig
Het was een schooltijd om nooit te 
vergeten en dan vooral het onderwij-
zend personeel, dat ons de muziek 
zo goed heeft bijgebracht dat we het 

nu nog kunnen zingen.
Met feestdagen waren er zanguit-
voeringen in de Pauszaal of in de 
grote hal. Hoofdzuster Dorothé 
kreeg het voor elkaar 360 kinderen 
tweestemmig te laten zingen. Veel 
leerlingen zullen zich dat nog goed 
herinneren. Ik kon goed zingen en 

mede door die tijd op deze school is 
mijn belangstelling voor muziek tot 
op de dag van vandaag gebleven.

C.M.T. van Hamond-Vermeulen
Burg. Vogelaarsingel 12
2912 BB Nieuwerkerk a/d IJssel

Groot feest om nooit te vergeten
Het was 2 maart 1959 feest in het gebouw van K & W aan de 
Mariaplaats in Utrecht. Die dag voerden ongeveer tachtig leer-
lingen van de lagere school van de paus Adriaanschool een 
operette op en de kinderen van de kleuterschool speelden 
een kleine schets.

Voorkant van het programmaboekje van destijds

Waardeloos

Het was al een tijdje geleden 
sinds ik Ria voor het laatst zag. 
Ik kwam haar onlangs weer tegen 
op een verjaardagsfeestje. De ka-
mer vol bekenden van de jarige, 
de meesten rond de 80 of ouder. 
Ze spraken over recente uitstap-
jes, de kleinkinderen, gestegen 
prijzen, maar vooral ook over de 
afnemende gezondheid. Albert 
liep steeds slechter, maar kon ge-
lukkig wel autorijden. Hilda kreeg 
een tijd geleden een scootmobiel, 
maar wist er niet goed mee om 
te gaan. Een zus van haar heeft 
al enkele jaren kanker, maar 
besloot onlangs met behandelin-
gen te stoppen. Weinig vrolijke 
verhalen dus.

Ik ging naast Ria zitten. Ze is bijna tachtig 
en oogt tegenwoordig wat breekbaar. 
Vroeger was zij een heel gezellig en 
opgewekt mens. Ze las veel boeken, 
volgde het nieuws op de voet en ze zong 
in een vrouwenkoor. Je kon ontzettend 
met haar lachen. Echt een Rooie Vrouwen-
type zeg maar. En ze had altijd een kat in 
huis, “vooral om goede gesprekken mee 
te voeren.” Want ja, haar man is niet zo 
spraakzaam.
“Hoe is het ermee?”, vroeg ik belangstel-
lend. “Waardeloos!”, zei ze zonder aarze-
len. Die zag ik niet aankomen. Ze vertelde 
dat ze nog weinig plezier heeft, nu ze op 
leeftijd is. De laatste kat die ze nog had, is 
dood, maar een nieuwe wilde ze niet (”Die 
zou mij overleven!”). Vriendinnen van 
vroeger zijn ziek of overleden. Het bijhou-
den van huis en tuin valt haar zwaar, maar 
haar man wil niet verhuizen. “Het is net of 
je alleen nog kunt wachten op je einde”, 
zuchtte ze. De verhalen die ik eerder bij de 
andere gasten opving, leken ineens een stuk 
minder erg.
Het gevoel van zinloosheid en overbodig-
heid komt vaker voor. Met zo’n gevoel 
hoeft niemand te blijven zitten. Naast de 
mogelijkheid om de huisarts te raadplegen, 
kunnen ouderen voor hulp terecht bij het 
buurtteam. In wijken als Kanaleneiland, 
Hoograven, Overvecht, maar ook in 
Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern is een 
zogeheten Huiskamer van de Wijk inge-
richt. Dit is een plek waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en samen activiteiten 
kunnen organiseren, ondersteund door 
enkele beroepskrachten. Maar er zijn veel 
meer mogelijkheden, afhankelijk van wat 
iemand zelf kan en wil.

Omdat Ria niet goed wist waar te begin-
nen, heb ik haar wat adressen doorgegeven 
waar ze zou kunnen aankloppen. Een week 
later belde ze me: ze had zich aangemeld 
bij U Centraal voor vriendschapsbemid-
deling.

Martina van den Dool (COSBO-Stad-
Utrecht)
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Kees Lam vertelt
In dit boek neemt de schrijver Kees Lam 
u mee naar een andere tijd, toen alles 
nog handwerk was. Kees Lam (89) 
schreef het boek om een generatie die 
opgroeit en geen weet heeft van hoe 
het leven van alledag vroeger was, bij 
te praten. Maar ook voor mensen ‘van 
zijn tijd’ is het leuke leeskost en roept het ongetwijfeld nostalgi-
sche gevoelens op.

 

Oma kan jij nog huppelen
‘Oma kan jij nog huppelen?’ is een ver-
halenbundel over klein geluk. Een boek 
vol kleine wijsheden over grote geluk-
smomenten. In een bonte verzameling 
rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare 
situaties, gekke types, oude liedjes en 
kostbare herinneringen zorgvuldig aan 
elkaar. Met haar verhalen en gedichten wil ze de lezers raken, 
laten lachen en vooral laten meedoen. Voor wie kan genieten 
van haar bijdragen in de rubriek ‘Geluksvogels’ in deze krant is 
dit boek een absolute aanrader. Voor wie haar werk niet eerder 
las een mooie kans op een kennismaking met deze Utrechtse.

 

Stad van zachte idioten.
Verhalen uit Utrecht
Schrijver Ronald Giphart verzamelde 
de mooiste verhalen over Utrecht, 
geschreven door literaire schrijvers die 
woonden of wonen in de Domstad. 
Met bijdragen van Martin Bril, Manon 
Uphoff, Vincent Bijlo, Tommy Wie-
ringa, Herman van Veen, Arthur Japin, Claudia de Breij, Peter 
Buwalda en tal van andere bekende schrijvers die vertellen over 
hun belevenissen in ‘hun’ Utrecht.

 

Kees Lam vertelt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,80

Oma kan jij nog huppelen? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95

Stad van zachte idioten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,99

Zoekboek Van Haasteren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Weet je nog van vroeger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Van stadsie tot stad, Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  24,95

Het Ramblers dansorkest (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,95

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

Het Grote 40-45 Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 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: 
 
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 .

Ja, ik bestel:

Zoekboek van Nederland
In dit tekstloze Jan van Haasteren Zoek-
boek voor jong en oud, vind je de leuk-
ste prenten en zoekplaten om eindeloos 
naar te kijken! Ontdek de kip zonder 
kop, de oranje paraplu, de man met het 
houten been, een paar sokken aan de 
waslijn, de kabouter op de paddenstoel, 
een schaatser in een korte broek 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.

 

Weet je nog van vroeger?

Na het succes van Goeie Ouwe Radio 
gaat Bert van Nieuwenhuizen in dit 
boek verder op de nostalgische toer. 
In ‘Weet je nog van vroeger’ haalt hij 
herinneringen op voor de babyboomers 
tussen 1945 en 1970. Een leuk boek 
om terug te blikken op ons eigen verleden, geillustreerd met 
foto’s. Uitgegeven door uitgeverij Aspekt en 153 pagina’s dik.

 

 

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 
toegezonden na een oproep in lokale media en sloot bij het 
verschijnen aan bij een expositie in het kader van de manifesta-
tie ‘Utrecht 50/75’.

 

Het Ramblers Dansorkest (1944) 
-
Hilversum Expres(s) (CD)

De nieuwe Doctor Jazz CD is uit. Hij 
bevat de voor de swingliefhebbers in-
teressante opnamen van The Ramblers 
voor Decca in 1944 en enkele niet 
eerder uitgegeven opnamen van The Ramblers 
voor de Nederlandsche Omroep en GTB.

 

 

 

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 privécollecties onbekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog 
boven water. Dit intrigerende boek is het resultaat van uitvoerig 
historisch onderzoek.

 

€ 16,80

€ 12,95

€ 19,99

€ 14,95

€ 14,95

€ 24,95

€ 17,95 € 17,50 € 19,95



Daar werkte mijn vader, tot wij in 
1955 vertrokken naar Australië. Zijn 
baan was verfspuiter. In die tijd, voor 
zover ik weet, was het vooral groen 
voor legerauto’s en vrachtwagens. 
Of er nog iets anders werd gemaakt 
bij Jongerius weet ik niet meer. Zelf 
heb in de landbouw gewerkt, meestal 
in de buurt. Als je in die tijd iets kon 
verdienen voor thuis, was het iets 
makkelijker voor mijn moeder met zes 
kinderen. Vooral in de vakantiedagen 
gingen we aan het werk.
Mijn vader vond begin 1955 een 
baantje voor mij. ‘s Morgens moest je 
witlof uit de grond graven en van de 
knollen breken. Sommigen groeven 
op, anderen braken ze af. De rest legde 
ze in manden. Dat werd allemaal 

gedaan in schuren. Bij een klein 
lampje om iets te zien, maar het was 
tenminste niet buiten. Met de elek-
trische kabels in de grond was het de 
warmste plek om te zijn in de winter. 
De kabels waren er om de grond warm 
houden, zodat in de koude maanden de 
witlof doorgroeide. Je moest er niet te 
lang zijn, want je liep de hele dag met 
je hoofd tegen het dak aan, doordat het 
zo laag was. Het hele idee was om het 
eerste op de veiling te zijn, zodat je 
een betere opbrengst kon verwachten. 
Na het graven werden met acht man 
de manden leeggegooid in een grote 
bak water. Wij stonden aan beide 
kanten met een band in het midden. Je 
stak je handen in het ijskoude water en 
haalde de witlof er een voor een uit. 
Vlug wassen met je handen en dan de 
buitenste bladen eraf pellen. Even met 
een heel scherp mes de bodem snoei-
en, tegelijk met het onderste blad. Als 
de band vol was, slingerde een van de 
volwassenen de opbrengst naar voren, 
waar de witlof in houten kistjes werd 
verpakt. Een koelkast was niet nodig, 
het was binnen koud genoeg, al was 
het warmer dan buiten.

Lof onder hooi
Als alle witlof was opgegraven, was er 
buiten nog werk. Daar werd nog meer 

witlof gekweekt, maar die zat onder 
bijna een meter hooi. Als het zover 
was, werd dat opgerold. Zo gauw 
het graven voor die dag klaar was, 
rolden ze het hooi weer terug, zodat de 
witlof ‘s nachts niet bevroor. Er zaten 
genoeg muizen onder om de helft van 
Utrechts’ katten in leven te houden…
Als dat bijna allemaal klaar was, en 
het weer was mooi zonnig, gingen 
wij verder naar achter op het land. De 
grond daar werd dan omgespit. In die 
tijd gebeurde dat nog met de schop. 
Dat werd gedaan met vier lui. Ieder 
een eigen rij. De eerste begon en als 
hij zo anderhalve meter voor was, 
begon de tweede. Dan de volgende de 
derde enzovoorts. De anderen gingen 
eerst kleine potjes met jonge bloem-
kool uitzetten, destijds nog in stenen 
potjes. Je moest dan met open hand 
de pot beethouden met de jonge plant 
tussen je vingers en dan omdraaien en 
op de voorkant van je klomp tikken, 
zodat grond en plant los kwamen, 
omdraaien en in de grond zetten.

Horloge
Ik herinner me nog dat een horloge 
het eerste was dat ik kocht van mijn 
verdiende geld. Gekocht bij Boing in 
de Koekoekstraat. Mijn moeder was 
een vriend van de eigenaren en ik 

ging naar school met hun oudste zoon. 
Of we nog korting kregen, weet ik 
niet. Het is wel meegenomen naar de 
andere kant van de wereld.
Mijn vader heeft de rest van zijn leven 
auto’s gespoten, het meeste voor 
BMC, Morris, Austin etcetera. Nu ik 
zelf ook een dagje ouder ben, heb ik 
voor mijn kleinkinderen onze familie-
stamboom uitgezocht. Onze familie 
aan vaders kant werkte generaties op 
hun land als hoveniers. Dat land was 
allemaal verkocht voor mijn tijd. Zelf 
heb ik eerst als bouwvakker gewerkt, 
na het behalen van mijn diploma. Toen 
als aannemer, maar in 1970-80 ben 

ik daar zoetjes uitgegaan en heb ik 
op het land gewerkt. Dertig jaar in de 
aardbeienteelt. Voordat wij daarmee 
ophielden hadden wij genoeg verdiend 
om van onze lychee- en pruimenbo-
men te leven. Er waren geen kinderen 
die het wilden overnemen. Nu ben ik 
weer aan het bouwen. Maar in plaats 
van huizen maak ik meubelen voor 
familie, vrienden en voor mijzelf. Het 
huis staat er overvol mee. Maar dat is 
een ander verhaal.

Kees Eijndhoven
Australië
conanntheberry@yahoo.com

Witlof groeide onder het hooi
Wij hebben in de loop der 
jaren hier in Australië zo af 
en toe een van jullie kran-
ten gelezen, vooral in 2012. 
Na die tijd niet zo veel, de 
laatste vorig jaar in septem-
ber. Ik was ook eerder van 
plan te schrijven, maar dat 
werd steeds uitgesteld. Nu 
zet ik dan toch maar eens de 
vingers op de toetsen.

Ten eerste: waar ik veel interesse in 
had, waren de stukken over Jongerius. 
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Witlof

stond ook ik hier een behoorlijk lange 
tijd te wachten. Het was echter de 
moeite waard. Zó imponerend dit huis.
Veel mensen hebben het boek ‘Het 
Achterhuis’ gelezen, of de film gezien, 
maar bij een bezoek aan het huis, 
brengt het verhaal van het dagboek 
van Anne, een nog duidelijker beeld 
en gevoel naar boven wat zich hier, 
in de Tweede Wereldoorlog, moet 
hebben afgespeeld. Het is imponerend 
en indrukwekkend, om met eigen ogen 
te zien, hoe de familie Frank in de 
oorlogstijd in dit huis, geleefd moet 
hebben.

Tijdens het uitzoeken, pas geleden, 
van een doos vol papieren, die na het 
overlijden van mijn ouders bij mij op 

zolder terecht gekomen was, vond 
ik een map met oude brieven uit de 
oorlogstijd. Brieven van mijn moeder, 
háár en mijn vaders ouders, en andere 
familieleden, die ze in die tijd naar 
mijn vader in Berlijn stuurden. Mijn 
vader bracht ze vanuit Duitsland weer 
mee terug naar huis, en bewaarde 
ze allemaal. Bij het lezen van deze 
brieven werden de verhalen, waarvan 
er bij mij al enkele bekend waren, nog 
iets duidelijker. Een beetje duidelij-
ker, hoe mijn familie de oorlogstijd 
is doorgekomen. Mijn vader werd 
destijds tijdens een razzia opgepakt 
door de Duitsers, en werd, net als 
zoveel andere mannen, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, naar Duitsland 
gestuurd. Hij werd in Berlijn te werk 
gesteld.
Na verloop van tijd, kreeg hij het voor 
elkaar, om wegens ‘familieomstandig-
heden’, voor een korte periode naar 
huis te mogen. Onder de voorwaarde, 
dat hij zich binnen een bepaalde tijd, 
weer in Duitsland moest melden. Dat 
was hij zeker NIET van plan. Mijn 
vader dook onder.
Op een gegeven ogenblik, werd er in 
de straat, waar mijn vader bij zijn ou-
ders verbleef, door Duitse militairen, 
huiszoeking gedaan. Dit ging gepaard 

met veel en grof geweld. Mijn opa 
was echter op zoiets al voorbereid, 
en had een potje met akelig uitziend 
bloederige troep gemaakt. In die 
tijd heerste er roodvonk. Een van de 
symptomen was het ophoesten van 
bloed. Het was een erg besmettelijke 
en gevaarlijke ziekte, waar menigeen 
aan stierf. Toen de Duitsers bij het 
huis van mijn opa en oma aankwamen 
en op de deur bonkten, deed mijn opa 
rustig, ook al gierden de zenuwen door 
zijn keel, open, en liet het potje met 
troep zien. Hij vertelde dat er iemand 
met roodvonk in het huis woonde.
Zij, de Duitsers, geloofden het verhaal 
van mijn opa, en wisten niet hoe snel 
ze weg moesten komen.
Er werd een papier op de deur van het 
huis geplakt, waarop stond, dat daar 
roodvonk heerste. Op dat moment was 
mijn vader, voor even, veilig.

Mijn moeder zat in die tijd in het 
verzet. De ondergrondse, noemde ze 
dat. Na 8 uur ‘s avonds mocht je je 
niet meer op straat vertonen. Mijn 
moeder was op een gegeven ogenblik 
toch nog na achten, omdat zij ‘iets’ 
geregeld had, op straat, wat echt ten 
strengste verboden was. Zij was op 
weg naar huis, en werd gezien door 

enkele Duitse militairen die naar haar 
schreeuwden dat ze moest stop-
pen. Dat deed ze natuurlijk niet. De 
Duitsers achtervolgden haar. Op een 
gegeven ogenblik werd er geschoten. 
De kogels vlogen langs haar heen.
Haar moeder, mijn oma, stond haar 
bij de voordeur al op te wachten. Snel 
naar binnen, jas bij de kachel en bed 
in. De Duitsers bonkten op de deur. Zij 
waren vrij agressief, bonkten en bonk-
ten, en wilde naar binnen. Mijn oma 
liet ze binnen, en werd ondervraagd. 
De Duitsers voelde aan de jassen of zij 
koud aanvoelden. Gelukkig niet meer, 
en ze vertrokken. Snel daarna was het 

5 mei 1945. Bevrijdingsdag.
Mijn vader en moeder konden dit, en 
nog veel meer verhalen navertellen. 
Ikzelf heb deze tijd niet meegemaakt. 
Rond 5 mei, denk ik vaak aan de 
verhalen van mijn ouders. En wat 
een voorrecht het is om in vrijheid te 
mogen leven.

Clasien 
Calboo-
Heideman
Vianen

Dodenherdenkingsdag
De meimaand vol herden-
kingen is weer voorbij. Maar 
Clasien Calboo denkt er op 
haar eigen manier nog even 
aan terug in deze bijdrage.

‘Minder wachten bij Anne’ lees ik 
in de krant. Het Anne Frankhuis in 
Amsterdam gaat iets aan de lange rijen 
en wachttijden doen. Zij hebben iets 
bedacht om de doorstroom van de be-
zoekers iets sneller te laten verlopen. 
Goed idee, vind ik. Enige tijd geleden 



Contact gezocht
Afgelopen Koningsdag, 27 april, 
is mijn moeder overleden. Ze is 
geboren in de Bekkerstraat. Mevrouw 
C.C.M. Zanoni-Peperkamp, geboren 
4 oktober 1936. Ze had drie zussen, 
waarvan twee nog leven. Ik weet 
dat in de Bouwstraat een woning is 
waar de naam Peperkamp is vermeld 
op een naamplaatje aan de woning. 
En waarschijnlijk woont een tante 
van mij (tante Wies) in Amsterdam. 
Het zou kunnen zijn dat zij dit in De 
Oud-Utrechter lezen en ik hoop op 
contact met hen. Ik ben de dochter 
van m’n moeder Caecilia. Ik woon in 
Woerden.

Louise Veenstra
Wederikveld 131
3448 GE Woerden
06-17065077

Hema-collega’s gezocht
Ik ben op zoek naar heel wat oud-
collega’s van de Hema Banketbak-
kerij. Ik begon er in 1985 en ging er 
1993 weg. De namen zijn John van 
de Kroeff, Peter van Straten, Gerrit 
Rorijs, Hans van Bemmel, Hans Wit-
tekoek en nog vele anderen. Reacties 
zijn welkom!

Miranda van Hal
SvenDavey2007@hotmail.com
06-86224817

Utrechts Café Van Weegen
Een ouderwets Utrechts café waar 
niet gevloekt wordt, anders kun je 
vertrekken. Zelden wordt er muziek 
gedraaid, behalve afgelopen zondag. 
Nico had de band C.L.A.P. uitgeno-
digd met een geweldige zangeres. On-
der het genot van een goed glas bier 
of wijntje kon je natuurlijk meezingen 
met de jaren 60-70-80 nummers. En 
er mocht ook gedanst worden. Ik 
vond het geweldig en velen met mij. 
Voor herhaling vatbaar. Klasse!

Jan Geijtenbeek
fam.geyt@ziggo.nl

Nieuwe verhalen welkom
Voor de komende nummers van De 
Oud-Utrechter kunnen wij weer heel 
goed nieuwe verhalen gebruiken. 

Vooral verhalen die niet al te lang zijn 
(zo’n 600 woorden) zijn zeer welkom, 
vooral als ze zijn voorzien van een 
foto. U zult verbaasd zijn over het 
aantal leuke reacties op uw stuk en 
niet zelden duiken oude bekenden uit 
het verleden weer op na het lezen van 
uw verhaal. Heeft u een leuke beleve-
nis van vroeger of leuke herinneringen 
die u graag met anderen wil delen, 
schroom niet: zet het op papier en 
stuur het ons toe. Of, moderner, tik uw 
verhaal en mail het ons! Het adres is in 
het tweede geval info@deoud-utrech-
ter.nl of als u toch gewoon via de post 
ons iets wilt sturen; De Oud-Utrechter, 
Postbus 615, 3500 AP Utrecht.

Gildefietstocht en -wandeling
Gilde Utrecht heeft een spectaculaire 
fietstocht en zeer interessante wande-
ling voor u in petto. Eerst is er de 
Gildefietstocht: Op de fiets fort Aan 
De Klop en Noorderpark. Dinsdag 26 
juni kunt u met gilderondleider Gerrit 
Hesselink een fietstocht annex rond-
leidingen te voet maken van fort Aan 
de Klop tot bij Ruigenhoek en terug. 
De tocht begint om 19.30 uur en duurt 
ongeveer anderhalf tot twee uur. Al in 

1910 waren er excursies naar De Klop. 
Er is een foto met een schoolklas bij 
de ingang van het fort. Meester in 
driedelig pak met horlogeketting over 
de buik, juf met fruitmandhoed en de 
kinderen alle met hoedjes en petjes. 
Voor deze fietstocht hoeft u zich niet 
in een speciaal tenue te steken. Stevig 
schoeisel is wel gewenst voor bezoek 
aan de loopgraven bij Ruigen-

hoek. Terug: de fietsbrug over de Karl 
Marxdreef, door het groene Overvecht 
Noord naar de poort van Rozendael, 
de Vecht en De Klop.
Daarna is er de Gildewandeling: De 
Stenen van Utrecht. Woensdag 27 juni 
19.30 uur kunt u met rondleider Johan 
Steen een stadswandeling maken langs 
verschillende plekken waar natuur-
steen is gebruikt als bouwmateriaal en 

anders. De rondleiding duurt ongeveer 
1,5 uur. Rondom het Domplein krijgt 
u uitleg over de verschillende muren 
en hun bakstenen. U gaat ook langs 
veel plekken waar natuursteen is ge-
bruikt bij het maken en verfraaien van 
allerlei huizen en straten. Een ‘stenen’ 
ontdekkingstocht in de binnenstad van 
Utrecht!
U kunt inlichtingen krijgen en zich 
voor deze wandeling op werkdagen 
tussen 14 en 16 uur aanmelden op 030 
234 3252, via een e-mail naar post@
gildeutrecht.nl, of via de website: 
www.gildeutrecht.nl. De plaats van 
vertrek hoort u bij aanmelding. Kos-
ten: €6 pp, €3 voor kinderen beneden 
12 jaar of met een U-pas.

Nieuwe gidsen gezocht
Elke zomer verzorgt Kerken Kijken 
Utrecht de openstelling van 11 
Utrechtse binnenstadskerken voor 
publiek. Dit cultuurhistorische project 
zou niet mogelijk zijn zonder de 
vrijwillige inzet van gidsen. Voor het 
nieuwe seizoen (26 juni t/m 8 septem-
ber) zijn wij op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers om ons gidsenteam te 
ondersteunen. Wij zoeken vrijwil-
ligers die meer (willen) weten over 
kerkgebouwen en hun geschiedenis, 
daar graag over vertellen, die het leuk 
vinden in een team te werken, die een 
gastvrije instelling hebben en soms 
een mondje over de grens spreken. 
Meer informatie en aanmelden via 
www.kerkenkijken.nl/gidsen
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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.

Herinneringen aan camping Zuidduinen?
In één van de komende nummers van De Oud-Utrechter willen wij aandacht besteden aan de camping Zuidduinen 
in Katwijk aan Zee waar tal van Utrechters hebben gestaan en nog staan. Heeft u ook leuke herinneringen aan die 
camping? Wij zijn benieuwd! Schrijf ons uw verhaal! Dat kan naar: info@deoud-utrechter.nl of naar Redactie De Oud-
Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht.

Schaapscheerdersfeest in Lage Vuursche
Al begin vorige eeuw kwamen schaapherders met hun kudde in het pittoreske 
dorpje Lage Vuursche en rustten even uit bij het huidige Restaurant de Lage 
Vuursche. Daarom is in het wapen van Lage Vuursche een schaapsherder met 
schaap afgebeeld. Ook nu nog lopen de schaapsherders, Ester en Werner Floor, 
een paar keer per jaar door de Dorpsstraat wanneer ze met hun schaapskudde op 
doortocht zijn naar een ander graasgebied. Dit jaar maken ze met hun schaaps-
kudde een extra lange stop in Lage Vuursche en worden de schapen in het 
dorp geschoren. Ook is er een kramenmarkt met schaapgerelateerde producten, 
zoals: wol, schaapsvachten en regionale natuurproducten. Bovendien is er een 
kaardmolen voor het kaarden van wol, een demonstratie wol spinnen, een stand 
met uitleg over schapen en het gebruik van hun wol en wordt een workshop 
schapenkopjes van vilt maken gegeven. Dit alles gebeurt zondag 17 juni van 
10.00 tot 16.00 uur op het grote weiland achter Restaurant de Lage Vuursche. 
De toegang is gratis.
Tevens kunnen bezoekers van 14.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen in de eeuwenoude Stulpkerk in Lage Vuursche. Gelet 
op het aantal te verwachten bezoekers is het advies om op de fiets naar Lage Vuursche te komen.
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
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Huishoudschool De Sprong
Bij het lezen over De Sprong kwamen 
bij mij gelijk de herinneringen terug. 
Ik weet dat je voor het examen een 
kookwas en schoonmaaktaak kreeg. 
Daar moest je eerst de volgorde van 
op papier zetten en dan binnen een 
bepaalde tijd klaar zijn. Daar heb 
ik toch nog wel plezier van. Het 
wasgoed ging in het drooghok op 
een stok die je met een touw moest 
optrekken, zodat het in de lucht kon 
drogen. Met naailes had ik een jurk 
gemaakt, die bij de directrice getoond 
moest worden. Ik moest hem eerst 
strijken en wat gebeurde er? Ik had de 
strijkbout te heet gezet en de zak op 
de jurk smolt weg. Wat was ik kwaad 
en verdrietig. En wat zei de directrice? 
Dat ik maar met teleurstellingen moest 
leren omgaan.
Een lange broek aan op school kon 
wel, maar dan met een jurk erover. 
Wij hadden rekenles van een jonge 
leraar die wij eens zo gepest hebben 
dat hij naar huis ging en voorlopig niet 
meer terugkwam. Ja, wat wilde je met 
een klas vol jonge meiden.
Ik heb ook nog een jaar INAS klas 
gedaan. Dan ging je op stage in een 
ziekenhuis, bejaardenhuis en gezin. 
De laatste stage was in het Ooglijders 
Gasthuis. Op een zondagavonddienst 
werd mijn brommer gestolen uit de 
fietsenstalling. Toen had ik genoeg 
van school. Zorg was niks voor mij. Ik 

mocht van mijn ouders van school af 
als ik gelijk werk ging zoeken. Nou, 
dat vond ik de maandag daarop; boe-
kenclub ECI. Daar heb ik meer dan 38 
jaar heel leuk gewerkt.

Lia Teeuwen-Westbeek
teeuwenlia@hotmail.com

Verkeerd onderschrift
Soms lijken dingen wel niet goed te 
mogen gaan. Zoals bij het onderschrift 
bij de foto van 17 april in het artikel 
over mevrouw Querido. Dat werd later 
hersteld, maar verkeerd hersteld... Bij 
de foto van de drie meisjes had moe-
ten staan dat het ging om de tweeling 
Hadassa en Sophie Wyzenbeek en de 
moeder van Lonie Querido. Excuses 
daarvoor en bij deze rechtgezet!

Dagkaart op de tram
Rond 1938 was ik bevriend met Ankie 
de Gooyer, de zus van Rijk. In de 
kerstvakantie kregen we een dagkaart 
op de tram en we gedroegen ons als 
reizigers en reden voor een kwartje 
per dag van het Wilhelminapark naar 
Oog in Al enzovoorts. ‘s Middags 
was de lol er wel wat af en mevrouw 
De Gooyer zei: “Gaan jullie even 
naar tante Dien en vraag of ze zondag 
komt koffiedrinken.” Wij reden naar 
het Wilhelminapark en werden door 
Tante Dien vriendelijk ontvangen. Bij 
vertrek gaf ze ons een dubbeltje om 

een ijsje te kopen. Maar toen we in de 
tram de gift bekeken, bleek tante Dien 
een halfje gegeven te hebben. Wat nu? 
We besloten terug te gaan en te vragen 
of tante Dien zich vergist had. Ze zei: 
“Ach kinders” en gaf nu echt een dub-
beltje. We snelden per tram naar Jamin 
en genoten van ons ijsje.

Francien Zwiep-Top
030-6379161

Ziekenhuizen
Een reactie op de verhalen over 
Utrechtse ziekenhuizen. In 1948 
kreeg ik een ongeluk met een Solex. 
Een stoeprand geraakt en behoorlijk 
gewond. Driedubbele kaakfractuur 
en een schedelbasisfractuur. Mijn 
verloofde zat achterop, maar wist hoe 
hij moest vallen, want hij was bij de 
commando’s. Ik wilde naar het AZU. 
Toen nog op de Catharijnesingel. Ze 
brachten me naar een donkergroene 
barak. Het was 28 of 29 graden. De 
volgende morgen kwam de professor 
naar de patiënten. Je hoorde hem bij 
de deur al brullen. Professor Nuboer!! 
De verpleegsters trilden van angst. 
Niks deugde. Een raam open in die 
hitte? Woedend was hij. Er is nog 
nooit iemand gestorven van de hitte, 
wel van de tocht. Daar ging de bul-
lebak weer. Maar wat een ellende, de 
hele dag kwamen er dokter-studenten, 
die het ‘vak’ moesten leren. Allemaal 

onderzoeken die niks te maken hadden 
met mijn problemen. Ik lag plat met 
een steigerwerk in mijn mond. Moest 
door een rietje eten. Ik was blij toen 
ik na drie maanden naar huis mocht. 
Aan het Anthonius heb ik goede 
herinneringen. Bij de zusters. Moest 
een stuk long laten weghalen. Dat was 

toen nog risicovol. Een professor had 
het net in New York geleerd. Hier in 
Limburg durfden ze niet. Het is heel 
goed gegaan, ben nu 88 en ben er nog 
steeds.

Jopie v.d. Bosch
1929jopie@gmail.com
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het WK Voetbal dat binnenkort losbarst, zonder Oranje. De 
oplossing luidde:

We zijn er niet bij op het WK en dat is jammer

Velen hadden dat weer goed, getuige alle inzendingen. En dat ondanks een paar schoonheidsfoutjes in de puzzel 
deze keer. Uit de goede inzendingen lootten wij drie prijswinnaars die het boek ‘Weet je nog van vroeger?’ van Bert 
van Nieuwenhuizen krijgen toegestuurd. Die winnaars zijn: mevr. De Wit, P.B. Beemer en J.H. van Eijk.

Ook voor de nieuwe puzzel heb-
ben we weer drie leuke prijzen: 
toegangstickets voor de nieuwe 
expositie ‘Help, de keizer komt!’ 
in Kasteel Amerongen, die begin 
deze maand is gestart en is te zien 
tot begin december.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor 
DONDERDAG 21 JUNI 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.

Repair Café Utrecht-Oost slijpt nu ook messen, scharen en 
gereedschap
Is je vleesmes bot? Bij Repair Café Utrecht-Oost nemen ze hem onder 
handen. Sinds zaterdag 26 mei helpen de vrijwilligers daar niet alleen bij re-
paraties, ze slijpen ook je messen, scharen en (tuin)gereedschap. Daarna heb 
je weer plezier van je zakmes, (snoei)schaar, beitel of verfkrabber. Het slijp-
werk is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Repair 
Café Utrecht-Oost is elke laatste zaterdag van de maand open; in december 
de laatste zaterdag voor de Kerst; in juli gesloten) van 13.30 uur - 16.00 uur 
(inloop). Locatie: De Wilg, Mecklenburglaan 3-5 in Utrecht.

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

Horizontaal
1. in jaren gevorderd, lang niet jong meer; 7. zeer hevige windhoos; 12. bloeiwijze; 13. dopheide; 14. vrouwtjesschaap; 
15. grand luxe (afk.); 17. koppel (stel); 19. oningewijde; 21. militaire rang (afk.); 22. sterk ijzerhoudende grondsoort; 
24. zuivelproduct; 27. Indische praatvogel; 28. boomvrucht; 30. Chinese vermicelli; 31. meisjesnaam; 32. naam voor 
jonge padvinders; 33. alvorens; 35. rangtelwoord; 37. op grote afstand; 38. eerste trap waarmee het voetbalspel 
begint; 41. vangwerktuig; 42. jaarlijkse plaatselijke vermakelijkheid; 44. ceintuur; 46. rustplaats (in een park); 47. 
drietal; 48. deurwachter; 49. bijdrage (gift); 50. spleet (kier); 52. oude Italiaanse munteenheid; 54. schrijfmateriaal; 
56. gewicht; 58. gezet (vol); 61. orde servorum mariae (afk.); 62. voorstel (verklaring); 64. bloeimaand; 65. kasteel; 
67. woud; 68. rijksnijverheidsdienst (afk.); 70. zuiver; 72. duivenhok; 73. frankeerzegel; 76. strijdpaard; 77. voorzetsel; 
78. zuivelproduct; 79. eikenhout van de schors ontdoen; 81. na dato (afk.); 82. sociaal economische raad (afk.); 83. 
brandverf; 84. lijm; 86. tekengerei; 87. onverzorgd (ordeloos).
 
Verticaal
1. sierplant; 2. uitdrukking van bevestiging; 3. vierhandig dier; 4. rijstbrandewijn; 5. modder (drek); 6. ritueel gebruik; 
7. begaafdheid; 8. vogel van de familie der kraaien; 9. hoogste gedeelte van een dak; 10. drietenige luiaard; 11. soort 
van inktvis met acht armen; 16. jongensnaam; 18. oude vochtmaat van vier ankers; 20. meisjesnaam; 21. deel van 
oor; 23. schoorsteenzwart; 25. ontkenning; 26. deel van zeilschip; 27. strook grond langs snelweg; 29. persoon die 
aanslagen pleegt; 32. baas (directeur); 34. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 36. overschot; 37. naam voor 
een klein meertje; 39. handelszaak in het algemeen; 40. specerij; 42. schamel; 43. opkomende gedachte (idee); 
45. insect; 46. gong; 51. rivier in Utrecht; 53. belemmering; 54. vuurwapen; 55. Europeaan; 56. windrichting; 57. 
aanspreektitel; 59. melkklier; 60. deel van week; 62. schelpdier; 63. wereldtaal; 66. deel van mond; 67. reuzenslang; 
69. scheepsvloer; 71. elektrisch geladen materieel deeltje; 73. geparachuteerde soldaat (afk.); 74. futloos (slap); 75. 
bekend kinderspeelgoed; 78. steen; 80. gevangenis; 82. stannum (scheik. afk.); 85. met dank (afk.).
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Showroom:  Ambachtsweg 1  -   Nieuwegein   www.vockinginterieur.nl

2e m2 PVC

50%
korting*
Alleen geldig op de kwaliteiten 
Halmstad, Otta, Mandal en 
Horten. Minimaal 10m2.

2e meter 

gordijnstof

50%
korting*
Alleen geldig op de NLLABEL 
collectie. Exclusief confectie-
kosten.

2e 

Twist®/Facette®

50%
korting*
Alleen geldig op de Luxa� ex® 
Twist en Facette collectie. 

2e 

raamdecoproduct

50%
korting*
Alleen geldig op de NLLABEL 
collectie. Exclusief confectie-
kosten.

2e rol

behang
50%
korting*
Geldig op gehele 
behangcollectie.

* De korting geldt op het goedkoopste product. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Summersale t/m 31 juli 2018. 

Aanbiedingen zijn produkt en merk gebonden en niet icm andere acties of aanbiedingen.

SUMMER

SALE

2e m2 

laminaat
50%
korting*
Alleen geldig op de NLLABEL 
collecties 3880, 6050 en 8100. 
Minimaal 10m2.

2e meter 

tapijt

50%
korting*
Alleen geldig op de NLLABEL, 
Parade en Desso collectie.

20 tot

50%
KORTING*

OP VLOERKLEDEN

VLOEREN EN
RAAMBEKLEDING
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