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Bij tijd en wijle voel ik de be-
hoefte weer eens even door 
de Utrechtse Rivierenwijk te 
wandelen. De wijk waar ik 
ben geboren en getogen. In 
1935 aanschouwde ik er het 
levenslicht. Geboren in de 
Amaliadwarsstraat nummer 
47. Ik kan niet anders zeg-
gen dan dat ik er destijds een 
leuke jeugd heb gehad en dat 
ik er goede herinneringen aan 
heb overgehouden.

Strikt genomen is de Amaliadwars-
straat niet gelegen in de Rivierenwijk. 
De geschiedenis leert ons, dat aan de 
Jutphaseweg nummer 7 de Villa Ama-
lia heeft gestaan. In 1873 gebouwd 
als ziekenhuis van het Rode Kruis 
in opdracht van de Amaliastichting 
waarvan Amalia, prinses van Saksen 
Weimar, beschermvrouwe was. Later 
was het Tandheelkundig Instituut van 
de Universiteit in het pand gevestigd. 
Prinses Amalia was getrouwd met 
prins Hendrik van Oranje Nassau, de 
broer van koning Willem III.
De Amaliadwarsstraat werd voorna-
melijk aan één kant bewoond. Aan de 
overkant van de straat had je de St. 
Gerardus Majellaschool voor jongens 
en de St. Annaschool voor meisjes. 
Beide scholen waren in één gebouw 
gevestigd en het ligt voor de hand dat 
een rooms katholieke school in die 
tijd de seksen gescheiden hield. Naar 
school gaan was voor mij slechts een 
kwestie van de straat oversteken. De 
tegenwoordige manier van onderwij-
zen is natuurlijk niet te vergelijken 
met die van toen. De onderwijzers 
werden met meneer of meester aan-
gesproken en al helemaal niet bij hun 
voornaam. Zij hadden geen moeite 
met orde houden en discipline stond 
hoog in het vaandel. Zo nodig konden 
de handjes ook aardig los zitten, 
terwijl de ouders van toen daar geen 
enkel bezwaar tegen hadden. Sterker 
nog, als je thuis vertelde dat de mees-
ter je een paar tikken had verkocht, 
werd er doorgaans gereageerd met: 
“Dan zal je het er wel naar gemaakt 
hebben.” Toentertijd was een klas met 

47 leerlingen de gewoonste zaak van 
de wereld en iedereen kwam tijdens 
de les op tijd aan de beurt. Dat de 
meester in de klas pijp, sigaar of siga-
ret rookte daar werd niet moeilijk over 
gedaan. Het zogeheten ‘meeroken’ 
was nog lang niet aan de orde.
Naast de reeds genoemde jongens- en 
meisjesschool staat de RK St. Gertru-
diskerk met zijn 48 meter hoge toren. 
De kerk bestaat al zo’n 94 jaar en 
wordt nog steeds gebruikt voor de ere-
dienst. De parochie telde in de tijd van 
het ‘rijke roomse leven’ duizenden 
parochianen die, zeker op zondag, de 
mis bijwoonden. Er werden op zondag 
vier missen gelezen, met als laatste de 
mis van 11.00 uur. De kerk was dan 
tot de laatste plaats bezet en zelfs zo, 
dat de laatkomers genoegen moesten 
nemen met een staanplaats.

Slopershamer
Ik herinner mij een leuke anekdote. 
Als katholiek jochie zong ik in het 
koor van de St. Gertrudiskerk. Een-
maal per jaar was er op een bepaalde 
zondag de zogeheten sacramentspro-
cessie. Een lange stoet van geeste-

lijken, verenigingen, verkenners, 
schoolkinderen alsook het zangkoor, 
trok in processie door de omlig-
gende straten. De jongens uit de buurt 
hadden er lucht van gekregen dat ik 
meeliep in de processie. Toen ze mij 
hadden ontdekt, klonk er applaus en 
werd er geroepen: “Hé, Caruso, we 
horen je niet!!” Op zo’n moment zou 
je liever even door de grond gaan, 
maar natuurlijk kon ik er later smake-
lijk om lachen.
Achteraan de kerkweg stond de 
H. Theresia fröbelschool. Vanaf je 
vierde jaar werd je hier dagelijks 
bezig gehouden met knippen, plakken, 
lijmen en in de zandbak spelen. De 
moeders hadden onderwijl de gelegen-
heid de dagelijkse boodschappen te 
doen. Daarvoor kon je in de buurt 
heel goed terecht. Er was een ruime 
keus uit kruideniers, bakkers, slagers, 
melkhandelaren, groentewinkels, 
enzovoorts. Als klant moest je wel ge-
duldig op je beurt wachten, maar men 
wist toen niet beter. De supermarkten 
kwamen pas jaren later.
Zoals de meeste oude stadswijken ont-
kwam ook de Rivierenwijk niet aan de 

slopershamer. Wanneer ik nu bijvoor-
beeld over de Rijnlaan en Balijelaan 
wandel, krijg ik toch een enigszins 
treurig gevoel. De mooie en gezellige 
winkelstraten van weleer hebben hun 
oude glorie al jaren geleden moeten 
prijsgeven. Toentertijd maakte je op 
een mooie zomeravond, voor het naar 
bed gaan, nog een ommetje langs de 
mooi verlichte etalages. Het is jammer 
genoeg allang verleden tijd.

Gevaarlijk
Terug naar de Amaliadwarsstraat. 
Naast ons, op nummer 49, woonde 
het gezin Van Orsel. Pa Van Orsel, 
alias Jantje van Alles, dreef handel in 
de meest uiteenlopende artikelen: be-
zems, borstels, wasmiddelen, chloor, 
petroleum, ammoniak, maar ook 
allerlei snoepgoed. De voorkamer was 
ingericht als winkel en stond tjokvol 
met handel. Als Jantje van Alles met 
een volle bakfiets de wijk inging om 
zijn handel te slijten, bediende zijn 
vrouw de klanten in de winkel.
De schoolkinderen kochten er voor 
een cent snoep en konden kiezen uit 
wijnballen, toverballen, duimdrop, 

lange veters, zwart-wit en nog veel 
meer lekkers. Het blijft overigens een 
raadsel hoe dit huis, dat tevens winkel 
en pakhuis was, ook nog eens een 
groot gezin kon herbergen. Waarbij 
ik wil opmerken, dat iedere vorm van 
onachtzaamheid fataal had kunnen 
aflopen. De opslag van brandbare stof-
fen, zoals chloor en petroleum, had 
bij een simpel spelletje met lucifers 
desastreuze gevolgen kunnen hebben. 
Waaruit blijkt wel dat er destijds geen 
veiligheidsvoorschriften bestonden 
voor dergelijke handelswaar.
De Rivierenwijk heeft ook een aantal 
bekende sporters gekend zoals de 
voetballers Leen Morelisse, Ton Sam-
beek, Job Gademans, Co van Alphen, 
keeper Henk van Ledden, scheids-
rechter Henk Huiting, wielrenner Nop 
Koch, bokser Siem Jansen en vele an-
deren. Dit was zo maar een greep uit 
de vele herinneringen aan vooral mijn 
jeugd en bij elkaar heb ik minstens 30 
jaar op hetzelfde adres gewoond.
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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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FR-1
• Comfortabel als een auto
• Uitstekende vering en comfort 
• Digitaal display, full-ledverlichting 
 en USB-aansluiting
• Leverbaar in 3 kleuren

17
km/u

55
km

nu
1.500,-

korting Van € 5.495,- 

voor €  4.495,-

Mango heeft 12 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

KOM NAAR ONZE SHOWROOM:
Franciscusdreef 74, 3565 AD Utrecht

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

DROOMSALE BIJ MANGO

Acties geldig t/m 31 juli 2018 en zolang de voorraad strekt.

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
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km/u
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TIGER 4
• Comfortabel en meest verkocht
• Snel en met grote actieradius
• Goed geveerd

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-
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km/u
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km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

NIU M-SERIES
• Ongelofelijk lichte accu voor groot bereik
• De lichte accu (10 kg) is makkelijk mee te 

dragen voor opladen
• Real-time intelligentie 
 van NIU app

VANAF 
€ 2499,-
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km

SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

DE TOPPER IN ACTIE OP HET NK 

SCOOTMOBIEL  OP 27 JUNI 2018

nu
1.000,-

korting

nu
1.000,-

korting

6
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12
km

JOHNNY REMOTE
• Vouwt zichzelf elektrisch op met 
 afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee naar toe te nemen
• Geschikt voor zwaardere 
 mensen

Van € 2.895,- 

voor €  1.895,-



voetbal. Natuurlijk: er lopen nog 
steeds twee teams van elf spelers met 
een bal te spelen, onder leiding van 
een scheidsrechter en twee grensrech-
ters. Maar die grensrechters heten 
tegenwoordig assistent-scheidsrechters 
en dit trio wordt ook nog eens gehol-
pen door een vierde man. Sinds kort 
is er ook een tv-scherm dat duidelijk-
heid moet verschaffen over of een 
actie rechtsgeldig is. En natuurlijk 
is het spel sneller geworden en gaan 
er tegenwoordig miljoenen om in de 
voetballerij. Daarom is het goed soms 
eens terug te gaan naar de basis. Die 
werd lang voor de jaren ‘50 al gelegd 
met de uitvinding van het voetbalspel. 
Maar in diezelfde jaren ‘50 vonden 
er twee belangrijke ontwikkelingen 
plaats in het Nederlandse voetbal. 
Allereerst werd in 1954 besloten 

voetballers officieel te gaan betalen. 
Leven kon je er niet van. Maar het was 
een leuke bijverdienste. Zij kregen 
kleine bedragen voor een bijgewoonde 
training en wedstrijdpremies. Winst of 
verlies kon verschil maken. In 1956 
werd de eredivisie opgericht die wij 
nu nog kennen en die slechts eenmaal 
door een Utrechtse ploeg gewonnen 
werd: DOS.

Echte DOS-man
Een man die daar niet bij was, was 
Jan Oliekan. De geboren Utrechter 
en DOS-speler was juist een seizoen 
eerder verkast van DOS naar het 
Amsterdamse Blauw Wit. “Maar ik 
had het daar niet heel erg naar mijn 
zin”, vertrouwde hij me eens toe. 
“Amsterdammers zijn toch heel andere 
mensen dan Utrechters hoor.” Oliekan 
speelde in zijn loopbaan samen met 
beroemde Utrechtse voetballers als 
Tonny van der Linden, Henk Tem-
ming, Hans Kraaij, Cor Luiten en 
Louis van den Bogert. Hij was een 
echte DOS-man. “In mijn jeugd ging 
ik al naar DOS kijken”, vertelde 
Oliekan me in de zomer van 2017. 
“De beste voetballer die we ooit in 
Utrecht gehad hebben was niet Tonny 
van der Linden of Marco van Basten. 
Dat was Piet Dumortier.” Het verhaal 
van Piet Dumortier mag bekend zijn. 
De midvoor van DOS overleed 5 april 

1945 in het ziekenhuis aan difterie. 
Een ijzeren long zorgde dat Dumortier 
niet stikte. Toen ging het bomalarm 
af en werd de stroom uitgezet. ‘Rooie 
Piet’ stikte alsnog en de stad was in 
diepe rouw. Oliekan is zijn idool nooit 
vergeten: “In mijn jeugd liep ik vaak 
met Piet naar het station. Ik mocht zijn 
tas dragen. Soms gingen we ook mee 
naar uitwedstrijden. Als je dan een tas 
droeg, mocht je mee naar binnen. Dan 

dachten mensen dat je er bij hoorde.” 
Tot op hoge leeftijd ging Jan Oliekan 
langs het graf van Piet Dumortier dat 
nog altijd op begraafplaats Tolsteeg te 
vinden is.
Begin juni overleed ook Jan Oliekan. 
Zijn laatste levensjaar was niet leuk. 
Door ziekte ging hij hard achteruit 
en zijn vrouw, met wie hij levenslang 
lief en leed deelde, moest hij ook al 
missen. Ze waren door de omstandig-

heden van elkaar gescheiden, maar 
in hun hart misschien wel dichter 
bij elkaar dan ooit. Groot moet het 
verdriet zijn geweest toen Jan Oliekan 
zijn vrouw overleed. Lang hoefde hij 
niet zonder haar. Slechts 120 uur na 
zijn vrouw overleed Jan Oliekan: voet-
baldier en sportheld uit de jaren ‘50.

Danny van der Linden
info@dannyvanderlinden.com

Jan Oliekan: sportheld uit de jaren ‘50
Met het recente overlijden 
van Henk Temming is er nog 
maar één speler van het le-
gendarische kampioenselftal 
van DOS uit 1958 in leven. 
Oudere voetballiefhebbers 
noemen zijn naam moeiteloos 
op: Andries Nagtegaal. Maar 
dit verhaal gaat over een 
andere sportheld van de jaren 
‘50 in Utrecht: Jan Oliekan.

Voetbal in de jaren ‘50 is nauwelijks 
te vergelijken met het hedendaagse 
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grofgebekte dame, die door Michael 
Caine klaargestoomd wordt om een 
zeer vrouwelijke vrouw te worden. 
Want dat moest bij een Missverkiezing, 
extreem vrouwelijk zijn. Van hem leert 
Sandra verleidelijk heupwiegend te lo-
pen, om in badpak met de borsten voor-
uit te staan en vooral om op vragen van 
de jury de antwoorden te geven waar 
iedereen blij van wordt. Vraag: “Waar 
droomt u van?” Antwoord: “ Wereld-
vrede, want oorlog is akelig.” Vraag: 
“Waar heeft u spijt van in uw leven?” 
Antwoord: “Dat ik mijn lieve moeder 
in plaats van twee keer niet drie keer 
per dag bezocht in het bejaardenhuis.” 

Vraag: “Wat is je grootste kwaliteit?” 
Antwoord: “Dat ik huilende kinderen 
met schaafwondjes razendsnel weer 
aan het lachen kan brengen.”

Enfin, Sandra voorkomt net op tijd dat 
tussen de mooie dames op het podium 
een bom ontploft en wordt ook nog 
eens eervol tweede bij de Missverkie-
zing. Deze film zou in deze tijd totaal 
anders gemaakt worden. Om mee te 
doen aan deze Amerikaanse schoon-
heidswedstrijd hoef je immers niet 
langer welgevormd te zijn. Je kunt ook 
winnen als je 1 meter 40 bent en tege-
lijkertijd 211 kilo weegt of geen benen 
hebt. Het belangrijkste van vandaag de 
dag is dat de dames niet meer in bad-
pak op het podium hoeven te staan om 
te laten zien wat er bij ze te zien valt.

Dat is niks nieuws. 69 Jaar geleden 
fietste mijn toen 17-jarige Engelse 
schoonmoeder naar het dorpje Harwell, 
onder de rook van Oxford. Daar werd 
feest gevierd. Onderdeel van het feest 
was een Missverkiezing. Je kon niet 
zomaar een mooie Miss worden maar 
- schrik niet - Miss Atomic Energy. In 
goed Nederlands MISS KERNENER-
GIE. Aan de rand van het dorp was - en 

is tot op de dag van vandaag - namelijk 
een onderzoekscentrum waar zo veilig 
mogelijke kernenergiecentrales ontwor-
pen worden. Mijn schoonmoeder werd 
op het dorpsfeest aangesproken door 
de in die tijd beroemde acteur Derrick 
de Marney (hij speelde in een Alfred 
Hitchcock-film). Of ze wilde meedoen 
aan de Missverkiezing waar hij jurylid 
van was. Dat wilde mijn schoonmoeder 
wel. Omdat Derrick verklapte dat ze 
winnen zou. Op de foto ziet u haar (2e 
van links) staan met de fruitmand die 
de hoofdprijs was. Tussen de beroemde 
filmster op links en op rechts Sir John 
Cockroft die baas van het onderzoeks-

instituut was en tot op de dag van van-
daag een wetenschappelijke beroemd-
heid is. Mijn schoonmoeder won de 
Missverkiezing, uitsluitend gekleed in 
haar zondagse jurkje. Ze werd de eerste 
Miss Kernenergie. En de laatste. Want 
in de kranten werd ze Miss Atoombom 
genoemd, omdat ook 69 jaar geleden 
het verschil tussen een kerncentrale 
en een atoombom niet door iedereen 
begrepen werd. Precies negen maanden 
na haar uitverkiezing werd mijn zwager 
geboren. Op het dorpsfeest ontmoette 
Miss Kernenergie namelijk ook de 
liefde van haar leven.

Miss Kernenergie
In het jaar 2000 kwam er een 
komische film uit die zo be-
roemd werd dat hij ondertus-
sen al 34 keer door Veronica 
is uitgezonden; Miss Congenia-
lity. Sandra Bullock speelt een 
FBI-agent die gaat meedoen 
aan de Miss America-verkie-
zingen. Niet omdat ze graag 
Miss America wil worden, 
maar omdat de FBI een ter-
roristische aanslag verwacht 
tijdens de prijsuitreiking. 

Sandra speelt een sympathieke, maar 

Jan Oliekan

  

HWtjeHWtje
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alting uitvaartenruimte voor afscheid

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

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting
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Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Badkamers - Keukens - Toiletten - Elektra - CV 

Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen

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

  

 

5 dg. all5 dg. all5 dg. all---in Kerstreis Hotel amin Kerstreis Hotel amin Kerstreis Hotel am   Park ***Park ***Park ***   
Soest / SauerlandSoest / SauerlandSoest / Sauerland      al voor al voor al voor € 443,€ 443,€ 443,---   p.p.p.p.p.p.   

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 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 vanaf 3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf € 143,€ 143,--  p.p.p.p.p.p.   
   

All Inclusive Hotel Elderschans ***All Inclusive Hotel Elderschans ***All Inclusive Hotel Elderschans ***   
Aardenburg / Zeeland € 259,Aardenburg / Zeeland € 259,Aardenburg / Zeeland € 259,---   

3 dg. All Inclusive va. 3 dg. All Inclusive va. 3 dg. All Inclusive va. € 129,€ 129,€ 129,---   p.p.p.p.p.p.   
   

All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***   
Rijs / Friesland € 259,Rijs / Friesland € 259,Rijs / Friesland € 259,---   

      Zomervoordeel Zomervoordeel 5 dg. nu slechts € 229,€ 229,--            
  

All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***   
Valkenburg / ZuidValkenburg / ZuidValkenburg / Zuid---Limburg € 259,Limburg € 259,Limburg € 259,---   

      Zomervoordeel Zomervoordeel 5 dg. nu slechts € 229,€ 229,--    
          

All Inclusive Hotel Hooggeerd ***All Inclusive Hotel Hooggeerd ***All Inclusive Hotel Hooggeerd ***   
Land van Maas & Waal / NiftrikLand van Maas & Waal / NiftrikLand van Maas & Waal / Niftrik   

NIEUW NIEUW    3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf € 163,€ 163,--  p.p.p.p.p.p.   

    informatie informatie --  reserveringen               reserveringen                 

                    gratis reisbrochuregratis reisbrochure  
BTR Reizen biedt u nog veel meer  

gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 
op de mooiste plekjes in Nederland  

en Duitsland met veel Voordeel 

50% Korting50% Korting  30% Korting30% Korting  

  

All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***   
Altastenberg / Sauerland € 366,Altastenberg / Sauerland € 366,Altastenberg / Sauerland € 366,---        

5 dg. All Inclusive va. 5 dg. All Inclusive va. 5 dg. All Inclusive va. € 256,€ 256,€ 256,---   p.p.p.p.p.p.   

NieuwNieuw  

WESTBROEK - Hoe lang zouden wij in Nederland nog 
op gas mogen koken? Gas uit Groningen zou weleens 
snel over kunnen zijn, maar wat moet u dan? Er is een 
uitstekend alternatief en dat is koken op inductie. Een 
fantastische vorm van koken die sterke overeenkomsten 
vertoont met koken op gas maar veel veiliger is en veel 
gemakkelijker schoon te houden. Maar ja, zijn mijn 
pannen dan wel geschikt? U kunt dat heel gemakkelijk 
zelf testen met een magneet. Als deze aan de bodem 
van uw pan blijft plakken, is de pan geschikt. En zo niet? 
Nieuwe pannen kopen is ook weleens leuk en ze kosten 
minder dan u denkt. En op deze manier doen wij ook 
nog iets goeds voor de Groningers.

Bijna alles is mogelijk
Vink Witgoed heeft zich 
naast het leveren van 
wasmachines, koelkasten 
en vriezers de laatste 
jaren ontwikkeld tot een 
betrouwbare specialist op 
de vervangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. Ruth 
Nagel: ”Je moet creatief 
zijn bij het vervangen van 

oude apparatuur en extra service kunnen bieden, dat 
gaat voor grote ketens te ver en keukenzaken verkopen 
liever een nieuwe keuken”. Waar moet u dan heen als 
u een gaskookplaat wilt laten vervangen voor inductie? 
Wie regelt de juiste elektrische aansluiting, sluit het 
gas af en maakt de plaat passend in uw aanrecht en 
bij uw oven?  In al deze gevallen kan Ruth u helpen 
met uitgebreid advies en uitstekende service. Zijn 
keukenvakman zorgt voor een deskundige inbouw en 
vanzelfsprekend krijgt u goede uitleg en garantie.  

Informatie thuis, op de website of in de winkel
U wilt kiezen en informatie verzamelen op een 
manier die het beste bij u past. Dat begrijpt Ruth goed 
en daarom maakt u bij hem zelf uw keuze. U kunt 
naar de winkel komen, waar hij een zeer uitgebreide 
collectie (inbouw) apparaten heeft, waarover hij u 
alles kan vertellen. U kunt op de Vink Witgoed website 
kijken via uw computer, uw tablet of uw smartphone 
en op die manier uw informatie verzamelen. Maar u 
kunt Ruth ook gewoon bij u thuis uitnodigen. U krijgt 
dan een compleet advies helemaal aangepast aan de 
wensen en maten die bij u en uw woning het beste 
passen. Deze thuisverkoop service is vrijblijvend en 
uniek. Ruth praat met verstand van zaken, geeft 

eerlijk advies, bespreekt met u de te verwachten 
kosten en heeft net als u een hekel aan vervelende 
verassingen achteraf.  Dus als u besluit om met hem 
zaken te doen dan wil hij altijd persoonlijk contact; 
per telefoon, per mail, in de winkel of bij u thuis.  

Service en persoonlijke aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, 
wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst 
de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het 
beste schikt. Mocht er na de levering een vraag of 
storing zijn, dan kunt u altijd bij Vink Witgoed terecht. 
Ook voor reparaties aan alle witgoedmerken kunt 
u ons bellen. Ruth helpt u van A tot Z om zo snel 
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service 
met persoonlijke aandacht.

Wilt U veilig koken zonder Gronings Gas?



meer had op een kampioenschap. 
DOS wèl in deze wedstrijd. Bij winst 
tenminste. Blauw-Wit gaf zich echter 
niet gauw over! Het scoreverloop laat 
dat zien: 1-0 (kopbal L. v.d. Bogert), 
2-0 (Lammers), 2-1 (vijf minuten 
voor rust uit een strafschop van Tol-
meijer). Een kwartier voor tijd werd 
het zelfs, met een geweldig schot 2-2, 
door speler Koekebakker. Weg DOS-
kampioenschap? Nee! Want 1 minuut 
voor tijd plaatste Ton v.d. Linden de 
bal, na een laatste offensief, in de 
benedenhoek en DOS was voor het 
eerst in 53 jaar kampioen in de eerste 
klasse. Het feest brak los!
De andere kampioenen in de in totaal 
vier hoofdklassen waren DWS (Am-
sterdam) en uit Eindhoven PSV en vv 
Eindhoven.

Passe-partout
Als lid van DOS en vurig supporter 
kocht ik een passe-partout voor de 
komende drie thuiswedstrijden in de 
kampioenscompetitie in juni 1954. 
Ik werkte toen bij het algemeen 
ziekenfonds ANOZ aan de Kromme 
Nieuwe Gracht, met een eigen druk-
kerij (Rotaprint) voor het maken van 
formulieren, die gesorteerd en tot 
blocs gelijmd moesten worden, ook 
voor de districten. Bij dit zieken-
fonds werd ook vaak vergaderd. De 
algemeen directeur, die in Eindhoven 
woonde en tevens kaarthouder was 
van PSV, vergaderde vaak in Utrecht. 

Zijn chauffeur kwam bij ons op de 
drukkerij in zijn ‘vrije tijd’ om te as-
sisteren en onder andere over voetbal 
te praten. Hij bleek een aanhanger van 
vv Taxandria uit Noord-Brabant. Ik 
was natuurlijk ‘vol’ over DOS!

Snippermiddag
Op een gegeven moment, woens-
dag 16 juni 1954, kwam hij op een 
ochtend weer boven. Er werd de hele 
dag vergaderd. De chauffeur bracht 
een verrassing mee, namelijk de tri-
bunekaart van zijn baas! Deze mocht 
ik gebruiken om naar Eindhoven te 
gaan voor de wedstrijd PSV-DOS. 
Een snippermiddag was gauw 
genomen en ik toog naar Eindhoven 
met een speciale supporterstrein, 
via een zogenaamde sportretour. Ik 
zocht de hoofdtribune op en daar zat 
ik, midden tussen de notabelen van 
Eindhoven!
De wedstrijd was zeer enerverend, 
met een apart scoreverloop. DOS 
begon met drie invallers voor Gerrit 

Krommert, Louis v.d. Bogert en doel-
man Han Coster. Daarvoor speelden 
Pindus (doel), Henny Jansen en Luc 
Flad. DOS had thuis met 0-3 verloren 
van PSV en moest er tegenaan om in 
de race te blijven.
De eerste tegenslag kwam al na tien 
minuten, toen doelman Pindus met 
een spierblessure moest uitvallen. Hij 
werd vervangen door de derde doel-
man, inmiddels bijna een veteraan, 
Piet van Baddem. Halverwege de eer-
ste helft werd het 1-0 door het door-
zetten van de bekende schutter van 
PSV, Coen Dillen. Maar binnen een 
minuut diende DOS van repliek en 
maakte Wim Visser de gelijkmaker. 
Hij plaatste de bal in het doel, nadat 
die van de PSV-keeper terugsprong na 
een fel schot van Dirk Lammers. Ik 
sprong juichend op en werd door de 
PSV-mensen raar bekeken.

Afgefloten
In de spannende tweede helft wist Ton 
van de Linden de stand zelfs op 1-2 

te brengen. DOS werd sterker, maar 
de minuten kropen voorbij. Toen ge-
beurde het! Na een goede aanval van 
PSV nam Coen Dillen de bal op zijn 
slof richting doel, maar tegelijkertijd 
floot scheidsrechter Bronkhorst voor 
het einde van de wedstrijd. De bal 
kwam wel in het DOS-doel terecht, 
maar na enige verwarring onder het 
publiek, werd omgeroepen dat het 
doelpunt niet telde. Er was al afgeflo-
ten! DOS won dus met 1-2 en tot laat 
in de avond klonk het DOS-clublied 
in Eindhoven.
De kranten spraken een dag later 
over een sensationeel slot en over de 
eerste nederlaag voor de Eindhove-
naren op eigen terrein. Ik heb dus een 
geweldige avond gehad, als 17-jarige 
DOS-fanaat!

Wil Brakkee
Scheldelaan 34
8032 ER Zwolle
038-4536285

Topavond voor een DOS-fanaat
Het voetbalseizoen 1953-
1954 was voor DOS een 
prachtig seizoen, met een 
geweldig elftal. Zij speelden 
in de eerste klasse B met 
uitslagen als DOS-Vitesse 
8-1, DOS-Heerenveen 4-1 en 
DOS-Volewijckers 7-2. Voor 
mij, als DOS-fanaat, mondde 
het uit in een onvergetelijke 
gebeurtenis.

Op 16 mei 1954 werd thuis gespeeld 
tegen Blauw-Wit, dat zelf geen kans 
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Het kampioensteam van DOS 1953-1954

Katwijk
Katwijk is voor mij een begrip. 
Voor zover ik me kan herin-
neren kan ik me alle vakanties 
daar nog voor de geest halen. 
Eerst gingen wij naar Hoek van 
Holland en de jaren daarna naar 
Katwijk. Toen ik zo’n zes jaar 
oud was, gingen wij kamperen 
in een grote legertent met in 
het midden een dikke paal. 
Mijn jongste zusje sliep nog in 
een kinderledikantje. We zagen 
eruit als zigeuners.

Een nacht waaide en regende het 
vreselijk. Opeens zakte het tentzeil naar 
beneden, de nok van het zeil was ge-
scheurd. Hoe het is opgelost weet ik niet, 
maar het jaar daarna had mijn vader een 
tenthuisje gebouwd. Vloer en voorzijde 
van hout en de rest van tentzeil, geleverd 
door Lammerts van Buren.

Daarop volgden meer huisjes, maar de 
onze was bijzonder, want hij had schuin 
aflopende zijkanten. Mijn vader had een 
tuindersbedrijf waar nu Overvecht is. 
Aan het eind van het seizoen werd de 
hele zaak afgebroken en op de vracht-
wagen geladen en in de schuur op het 
land opgeborgen. In april ging alles weer 
richting Katwijk.
Als wij aankwamen, werden we gelijk 
aan het werk gezet. We moesten de hoe-
zen, waar we op sliepen, vullen met stro. 
Een stoffig karweitje.

We gingen vaak bramen plukken en dan 
het liefst in de duinenrij langs de zee. 
Daar waren de meeste bramen, maar het 
was verboden terrein. De koddebeier 
(duinwachter) heeft ons vaak achterna 
gezeten. We hadden veel vriendjes en 
vriendinnetjes. Vooral uit Rotterdam en 
Eindhoven. Niet zozeer uit Utrecht. La-
ter, toen ik getrouwd was, ben ik nog een 
aantal keren in een tenthuisje vakantie 
gaan vieren. En ieder jaar ga ik wel een 
dagje naar zee en dan is het altijd naar 
Katwijk.

Marijke Oostveen
marijke_ko@hotmail.com
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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

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

Ik draag de witte anjer

Uit respect voor mĳ n 
collega. Zĳ  was op missie in 
Afghanistan.

Founder Hoofdpartner

NEDERLANDSE VETERANENDAG
30 JUNI 2018 DEN HAAG
WWW.VETERANENDAG.NL

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

SALE



Zo zoetjes aan neemt ze steeds meer 
mantelzorgtaken uit mijn handen, die 
ik een half jaar met veel liefde voor 
haar op mij heb genomen, kunt u van 
mij aannemen. Ze wist na dit half jaar 
zelfs de wasmachine niet meer in te 
stellen, zodat ik haar weer even op 
weg moest helpen.

Wachtkamer
Tijdens de eerste maanden van herstel, 
word je als echtgenoot aanbevolen je 
vrouw niet alleen te laten en haar op 
reis te vergezellen, met als gevolg dat 
ik twee keer per week in de wachtka-
mer van het Antonius Ziekenhuis te 
vinden ben.
Naast een koffieautomaat bevindt 
er zich ook een vitrine met antieke 
apparaten uit de 19e eeuw, waarmee 
elektrotherapie werd gebezigd; op-
zienbarend in die tijd. De inhoud van 
de vitrine is afkomstig uit 
het oude Antonius aan de 
Jan van Scorelstraat in 
Utrecht. De interesse in 
die apparaten werd bij mij 
extra aangewakkerd, door 
mijn gedegen elektro-op-
leiding van bijna 50 jaar 
terug. Mijn oog viel als 
eerste op een studieboek 
over Heilgymnastiek anno 
1890. Daarnaast lag een 
boek, dat ging over de 
werking van een naastlig-
gend apparaat voor het 
beoefenen van elektrothe-
rapie. Wat het voor mij 
nog boeiender maakte, 
was dat het boek precies 
lag opengeslagen op het 
maken van een bijbeho-
rende batterij, want im-
mers: batterijen, in massa 
geproduceerd, bestonden 
nog niet en elektriciteit uit 
de muur liet nog lang op 
zich wachten. Bovendien 
werkten al deze apparaten 
op gelijkstroom, in te-
genstelling tot de huidige 

wisselstroom, die in al onze muren 
te vinden is. De vitrine zat begrijpe-
lijkerwijs op slot, dus omslaan naar 
een volgende bladzijde was jammer 
genoeg niet mogelijk.

Linda
Toen na enige uren de gehele vitrine 

met mijn vette neus was gezeemd, 
zocht ik mijn heil bij de leestafel met 
de nodige weekbladen. Nadat ik door 
wat mannenbladen had gebladerd 
en er niets meer van mijn gading bij 
zat, stapte ik over op de Linda, een 
vrouwenblad naar het schijnt. Wist 
opa veel?
Enfin, alvorens ik mijn verhaal voor u 
uiteenzet, moet u weten dat ik van het 
niveau Margriet en Libelle ben, waar 
mijn vrouw vele jaren op geabonneerd 
is geweest, maar die ze, ook alweer 
vele jaren terug, heeft opgezegd, om-

dat ze ongelezen in de krantenbak ver-
dwenen. Mijn vrouw vond er gewoon 
niets meer aan. Andere damesbladen 
kwamen er bij ons niet meer in.
Genoemde Linda viel open op een 
artikel met de titel: Horror Orgasme. 
Dat leek opa wel wat om zich even 
mee bezig te houden, dacht ik. Het 
verhaal ging over een huisvrouw die 
dagelijks te pas en te onpas een or-
gasme kreeg. Bij het aardappelschillen 
zelfs een paar keer achter elkaar. Tot 
in detail werd dit alles uiteen gezet. 
Dat bijvoorbeeld haar clitoris zo rood 
was als een aardbei en ze daar maar 
naar hoefde te wijzen om een orgasme 
te krijgen.
Na verloop van tijd begonnen mijn 
beide wangen ook op de clitoris van 
de schrijfster te lijken, toen ik in de 
gaten kreeg dat een moeder met doch-
ter, die tegenover mij aan tafel zaten, 
zelfs ondersteboven konden zien wat 
ik las. Niet in de laatste plaats omdat 
genoemde titel met korpsgrootte 30 
vet zwart was afgedrukt. Nog voor ik 
het artikel uit had, sloeg ik het blad 
dicht en nam nog maar eens een bakje 
koffie, tikkeltje opgelaten ten over-
staan van moeder met dochter.

Cosmopolitan
Vervolgens de week erop weer met 
mijn vrouw naar het ziekenhuis 
gegaan, ter voortzetting van gecon-
troleerd records breken, genaamd: 
Cardiofit. Met enige spoed haastte ik 
mij weer naar de leestafel om opnieuw 
het damesblad Linda te bemachtigen. 

Weg Linda. Alle bladen 
vervangen. Dat terwijl 
ik het Horror Orgasme-
artikel de week ervoor 
nog maar voor de helft 
gelezen had. Wat dan? 
Bij gebrek aan beter, 
vatte ik het blad Cos-
mopolitan, dat me lag 
aan te gapen. Dames of 
herenblad? Geen idee. 
Opa ziet wel.
Het artikel dat ik als 
eerste opensloeg, was 
getiteld ‘Schamen voor 
Schaamlippen’. Dat 
ging over een vrouw 
die zich schaamde voor 
haar schaamlippen. Wat 
krijgen we nou weer?, 
dacht opa, net bijge-
komen van het Horror 
Orgasmeverhaal. Enfin, 
de cardiologie is in de 
buurt, dus vooruit dan 
maar weer.
De vrouw schreef dat 
ze als kind in bad regel-
matig was uitgelachen 
door haar zus vanwege 

haar schaamlippen die kennelijk nogal 
zichtbaar waren, in tegenstelling tot 
die van haar zusje. Haar trauma ging 
zover, dat ze met elke nieuwe relatie 
een probleem ervoer, zich iedere keer 
schaamde bij de eerste keer. Het ging 
zelfs nog verder: dat ze tijdens een 
etentje met vriendinnen haar broek liet 
zakken en vroeg wat zij ervan vonden. 
De vriendinnen vonden het niet be-
paald afwijkend en lieten vervolgens 
ook hun broek zakken, waardoor ver-
gelijkbare plassers aan de horizon ver-
schenen. De vrouw in kwestie belde 
vervolgens ter plekke haar vriend om 
te vragen of zij lange schaamlippen 
heeft. Waarop haar vriend antwoordde: 
“Zijn ze lang dan?” Het bespreekbaar 
maken van haar probleem, ten over-
staan van haar vriend en vriendinnen, 
heeft gelukkig kunnen voorkomen dat 
ze haar schaamlippen liet afknippen, 
wat ze kort na het etentje eigenlijk van 
plan was geweest.

Poëzie-album
De vrouw vertelde haar vriendinnen 
ook, dat ze in de loop van de tijd op 
Google de nodige plassers vergeleken 
had met die van haar, maar dat ze 
zich toch hiervoor bleef schamen. De 
vrouw bracht deze opa op een briljant 
idee, want: Nu wil het geval dat ik me 
toevallig momenteel bezig hou met 
een boekje, waarin ik informatie put 
uit een poëzie-album uit de jaren ‘50, 
met van die engelachtige plakplaat-
jes. Weet u wel? Dit bracht mij dus 
op het lumineuze idee ook dit soort 
plakplaatjes van het internet te gaan 
peuteren.
Echter, op het moment dat ik de vraag 
aan Google stelde, wist ik even niet 
hoe je de plakplaatjes moest spellen. 
Is het poesie, poessie, poezie, poezzie 

of poëzie? Na korte tijd kwam Google 
met de vraag: “Bedoelde u....?” 
Waarna vervolgens een paar Engelse 
kreten op het scherm verschenen en ik 
daar meteen op klikte. Wist opa veel?
Er verschenen meteen, in geuren en 
kleuren, honderden plakplaatjes op 
het scherm, alleen die zagen er heel 
anders uit dan die uit de jaren ‘50. 
Mogelijk dat de engelachtige kinder-
tjes wat ouder waren geworden. Bij 
sommige waren wel wat overeen-
komsten te bespeuren, zoals hier en 
daar een krullenbol, die ook op veel 
plaatjes uit de jaren ‘50 te zien waren. 
De geuren bleken achteraf uit onze 
keuken te zijn gekomen, maar aan de 
kleuren had opa meer dan genoeg.
Mocht je het totaal aan plaatjes willen 
bekijken, heb je meer gezien dan een 
gynaecoloog in zijn gehele carrière, 
is opa’s conclusie. Het spreekwoord 
zegt: “Je bent nooit te oud om te 
leren.” U zult dan ook begrijpen, dat 
het de afgelopen periode voor opa zeer 
leerzaam is geweest.

Jan Hoogendoorn

Je bent nooit te oud om te leren
Mijn echtgenote revalideerde acht weken lang, twee keer een uur per week, als gevolg van een ge-
compliceerde enkelbreuk met aansluitend een openhartoperatie, waarbij een nieuwe hartklep- en 
in haar been een complete meccano-doos is geïmplanteerd. Ze gaat wonderbaarlijk goed vooruit, 
kan ik u vertellen.
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De vitrine

Een boekje waar je niet bij kunt O, ging dat toen zo
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 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/Her-
itage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend 
krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Bijeenkomst Financiën rondom Pensioen
Als u stopt met werken, kan uw inkomen veranderen. Hoeveel heeft u straks te besteden? U kunt zich voor-
bereiden toch tijdig inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven. Misschien wilt u nog wat blijven werken, 
of zoekt u een andere zinvolle invulling van uw tijd. U Centraal biedt u een praktische gratis bijeenkomst aan 
over de financiële gevolgen van pensionering. U krijgt tips van een deskundige op dit gebied en advies hoe u 
uw financiële situatie kunt bijstellen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 juli van 9.30 tot 12.30 uur 
op de Drift 11. Zie voor meer data www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen De bijeenkomsten worden gege-
ven in opdracht van de gemeente Utrecht. Ze worden verzorgd door een medewerker Levensgebeurtenissen 
van U Centraal, in samenwerking met een pensioendeskundige. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. 
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
 
Wandelen langs kanaal en sluis
Het Merwedekanaal kwam gereed in 1892. Het gedeelte dat binnen de stadsgrenzen ligt, is bekend door de 
imposante Muntsluizen en een historische draaibrug. Hier kruiste een belangrijke waterroute, de Keulse Vaart, 
van Amsterdam naar het Duitse achterland, een belangrijke landroute, de weg van Utrecht naar Leiden. Er 
vestigden zich voor Utrecht en Nederland belangrijke industrieën. Het uitzicht over het kanaal met trainende 
roeiers, recreërende stadsmensen en zich ontwikkelende horeca- en woonbestemmingen is uniek. Dinsdag 
10 juli is er een bijzondere wandeling met gids, georganiseerd door Gilde Utrecht. (Zie ook elders op deze 
pagina.)
 
Fototentoonstelling in Fort Honswijk
Deze zomer is een bezoekje van Fort Honswijk op het 
Eiland van Schalkwijk extra de moeite waard. Tot en 
met 22 september is de reizende fototentoonstelling 
met maar liefst drieëndertig luchtfoto’s van forten 
er dagelijks te bewonderen. De fototentoonstelling 
‘Forten van Boven’ is samengesteld ter viering van de 
UNESCO-Werelderfgoed nominatie van de Waterlinie, 
die waarschijnlijk in 2020 realiteit wordt. Het verras-
sende perspectief van bovenaf toont een uniek ingericht 
landschap met veel water. De verdedigingswerken in 
het oeroude polderlandschap worden in de luchtfoto’s 
duidelijk zichtbaar. Met een vogelvluchtperspectief op de 
waterrijke Hollandse polders of loodrecht van boven kan 
je je met enige verbeelding ook de onderwaterzettingen 
van een waterlinie voorstellen. De expositie is dagelijks 
te bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang. Leuk om te combineren met één van de wandelingen in 
het gebied of een rondleiding van de stichting Honswijk-Everdingen. Deze rondleidingen vinden komende tijd 
elke zondag plaats. De expositie is gratis te bezoeken.

 
Zaterdagmiddagmuziek
Zaterdagmiddagmuziek Domkerk is inmiddels een begrip in Utrecht en verre omstreken. Iedere zaterdag om 
15.30 uur is er een concert in de Domkerk, vrij toegankelijk voor iedereen. Er is na afloop een collecte.
 
Exposite schilderijen Eveline Bouwkamp
In café-restaurant De Winkel van Sinkel aan de Oude-
gracht 158 is tot en met 30 juni, dus nog enkele dagen, 
de expositie van werken van Eveline Bouwkamp te zien. 
Dagelijks vanaf 14.00 uur kunt u haar werk bekijken. De 
schilderingen zijn allemaal gemaakt over Utrecht. Iedere 
Utrechter kent ze wel: de vrolijke, kleurrijke schilderijen 
van het Utrechtse straatbeeld. De vrouw achter de 
kunstwerken is Eveline Bouwkamp, piloot en kunstena-
res. Haar werk is erg typisch en daardoor herkennen veel 
mensen het direct. Het wordt ook vaak nageschilderd.

Zaterdag 30 juni

Laatste Repair Café Utrecht-Oost vóór zomervakantie 
Zaterdag 30 juni is Repair Café Utrecht-Oost open; de laatste keer vóór de zomervakantie. 
Deskundige vrijwilligers helpen bij de reparatie van huishoudelijke apparaten, lampen, 
elektronica (cd- of dvd-speler, printer), gereedschap en speelgoed. Ook worden er kleine 
reparaties uitgevoerd aan kleding en huishoudtextiel, fietsen en kleine meubelstukken. 
Na een bezoek aan het Repair Café zijn die kapotte ventilator of campingkoelkast, of die 
gescheurde zomerblouse weer gebruiksklaar voor het seizoen. Bovendien kun je bij dit 
Repair Café je messen en (tuin)gereedschap laten slijpen.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor parkeren 
moet worden betaald. Reparaties worden van 13.30 en 16.00 uur aangenomen. Adres: 
Activiteitencentrum De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht-Oost. Meer informatie is te 
verkrijgen via e-mailadres repaircafeutrecht@gmail.com, facebook.com/RepairCafeUtrecht 
of tel. 06-1677 5696 (Judy Sijlbing). Website: repaircafe-utrecht.nl.

Dinsdag 10 juli

Gildewandeling Merwedekanaal en Muntsluis
Dinsdag 10 juli kunt u met Gilderondleider Johan Le Fèvre een wandeling maken langs het 
Merwedekanaal. We wandelen langs het beschermde stadsgezicht dat tussen de wijken 
Lombok en Oog in Al ligt. Er wordt aandacht besteed aan historie, waterstaat, mensen 
en gebouwen. De wandeling start om 14.00 en duurt ongeveer anderhalf uur. Inlichtin-
gen over en aanmelden voor deze wandeling op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur, 
telefoon 030-2343252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoon-
nummer), of via de website: www.gildeutrecht.nl.
 

Woensdag 11 juli

Op de fiets rond Fort de Bilt
Voor de verdediging van Utrecht door de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie was Fort de Bilt 
en omgeving uitermate belangrijk. Utrechters 
hadden er soms ook flink last van. Gildegids 
Bert Groeneveld vertelt erover op woensdag 
11 juli van 19.30 tot 21.30 uur. Na een korte 
rondleiding op Fort de Bilt fietsen de deelne-
mers langs restanten van de verdedigings-
werken in de omgeving. U ziet militair erfgoed 
als een bomvrije kazerne, mitrailleurkazemat-
ten, schuilplaatsen, kringenwet-panden, een 
schotbalksluis. Zelfs de Waterlinieweg was 
oorspronkelijk een militaire weg. U ervaart de 
samenhang van deze onderdelen. Inlichtingen 
over en aanmelden voor deze fietstocht op 
werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur, telefoon 
030-2343252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl 
(met vermelding van uw telefoonnummer), of via de website: www.gildeutrecht.nl.
 

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie 
zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, 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 vrijblijvende 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



Al in de zesde klas waren de leerlin-
gen gesplitst in een huishoudschool-
groep en een ulo-groep. Er zaten ne-
gentien meisjes in mijn klas, van wie 
er tien naar de huishoudschool zouden 
gaan en negen naar de ulo. Een bene-
denbuurman pleitte er tevergeefs voor 
mij de hbs te laten volgen. Mijn vader 
vond dat niet nodig voor een meisje, 
maar zag vooral op tegen de kosten 
die dat met zich zou meebrengen. 
Voor de school was het, vrees ik, een 
automatisme de goede leerlingen door 
te verwijzen naar de Paus Adriaan 
ulo, want beide scholen stonden onder 
leiding van de Zusters van Liefde. En 
zo geschiedde.

Mijn eerste fiets
De Paus Adriaan ulo lag aan de andere 
kant van de stad Utrecht, aan het eind 
van de Oudegracht, vlakbij het Ledig 
Erf.
Zo kwam daar het wonder van een 
fiets in mijn leven. Weliswaar een 
tweedehands, een zwarte omafiets, 
maar wat was ik er blij mee. De verten 
lonkten. Aan de bagagedrager werd 
een beugel bevestigd waaraan je je 

schooltas kon schuiven. Die schooltas 
was nóg zo’n wonder. Hij was van 
leer, met verschillende vakken waarin 
elke dag behoorlijk wat boeken en 
schrijfspullen heen en weer werden 
vervoerd. Daar bovenop kwam won-
der nummer drie: een schoolagenda. 
Uiteraard bedoeld om je huiswerk in 
op te schrijven, maar hoofdzaak was 
dat je hem uitbundig kon versieren 
door het inplakken van allerlei soorten 
plaatjes en met tekeningen. Het kiezen 
van een nieuwe agenda was geen 
sinecure, want daarmee deed je een 
soort uitspraak over jezelf. Kortom: 
ik was klaar voor een nieuwe periode 
in mijn leven die ik vol verwachting 
tegemoet zag.

Aparte klas
Het was wel even wennen om van 
oudste op de lagere school nu bij 

de kleintjes te horen. Het was een 
vierjarige ulo met drie stromen, dus 
in principe twaalf klassen. Dat was 
niet helemaal zo, omdat alle goede 
leerlingen de mogelijkheid kregen 
de school in drie jaar te doorlopen. 
Dat waren dus eigenlijk de leerlingen 
die duidelijk een ander schooladvies 
hadden moeten krijgen. Die kwamen 
vanuit alle stromen vanaf de tweede in 
een aparte klas. Een hele klas vol met 
ruim dertig kinderen, waarvan ook 
ik deel uitmaakte. Dat werd gepre-
senteerd als een hele eer, maar wat 
ik niet had ingecalculeerd was dat ik 
daardoor mijn diploma op zak had op 
mijn vijftiende en al als vijftienjarige 
de arbeidsmarkt op moest.

Klooster
Die drie jaren op de ulo waren geluk-
kige jaren. Er was een heel fijne sfeer, 
zowel tussen de leerlingen als de 
leerkrachten. Elke maandagochtend 
was er een gezamenlijke opening. 
Het hoofd van de school was Zuster 
Theresia, een enthousiaste, warme en 
gedreven non met verrassende ideeën. 
Op een gegeven moment had ze een 

soort hoorspel bedacht, waarvan je 
elke maandagochtend een aflevering 
kon beluisteren via de speakers in de 
klaslokalen. Het werd gespeeld door 
een groepje geselecteerde leerlingen. 
Ook ik mocht daar een tijdje aan 
meewerken. Heel erg leuk.
Behalve zuster Theresia waren er nog 
meer nonnen. Van hen herinner ik me 
vooral zuster Therese. Haar vond ik 
een stuk minder aardig. Ze heeft in 
de laatste klas nog verwoede, maar 
vergeefse pogingen gedaan mij het 
klooster in te krijgen.

Lomperik
Naast alle vrouwelijke leerkrachten 
waren er twee van het mannelijk 
geslacht, namelijk de wiskundeleraar 
en de zang-/tekenleraar. De wiskun-
deleraar, de heer Goedemans, was 
een echte lomperik. Hij presteerde het 

bijvoorbeeld op een in gebruik zijnde 
schoolbank aan de ene kant van het 
gangpad te gaan zitten en zijn voeten, 
over het gangpad heen, op een andere 
te zetten. Vervolgens riep hij iemand 
naar het bord tegen wie hij doodleuk 
zei: “Kruip er maar onderdoor.” 
Ondertussen zat hij ook nog zijn bo-
terham te eten. Het boterde totaal niet 
tussen hem en mij. Al spoedig werd ik, 
meestal al na vijf minuten les, de klas 
uitgestuurd. Het is mijn leven lang 
niet meer gelukt liefde voor het vak 
wiskunde te ontwikkelen.
We kregen een behoorlijk uitge-
breid vakkenpakket voorgeschoteld, 
waaronder de drie moderne talen. En 
vanzelfsprekend godsdienstonderwijs. 
Een apart vak, dat werd afgesloten met 
het behalen van een diploma. Ik heb 
daar zeer gedegen onderwijs genoten.

Vriendinnen
Het leren ging mij nog steeds mak-
kelijk af. Ik had dus veel tijd over voor 
vriendinnen. Om kwart voor twee was 
de school al uit. Mijn huiswerk maakte 
ik snel tussen de lessen door en het 
leerwerk deed ik ‘s morgens vroeg 
voor schooltijd.

Een heel fijne vriendin was Ineke 
Wienese, die in Bunnik woonde. We 
fietsten regelmatig naar haar huis dat 
aan de Kromme Rijn lag. Op een keer 
hadden we een van hun kano’s in het 
water laten zakken en genoten van 
het peddelen op het water. We kregen 
een boomgaard in zicht met heerlijke 
appels, legden aan en wilden net van 
het fruit plukken toen we werden 
gesnapt. We renden zo snel we konden 
terug naar de kano, maar daarbij was 
mijn slipper in het water geraakt en 
niet meer terug te vinden. Ik bleef 
bij haar slapen en ben waarschijnlijk 
de volgende morgen op geleende 
schoenen naar school gefietst. En dan 

te bedenken dat Inekes moeder mij 
zo’n goede vriendin vond voor haar 
dochter, omdat ik volgens haar zo 
netjes was. Daar dachten mijn ouders 
heel anders over.

Geur
Een ander meisje met wie ik bevriend 
raakte, was Gretha Mous. Zij woonde 
eigenlijk in Bakhuizen in Gaasterland, 
Friesland. Voor vervolgonderwijs 
moesten de dorpskinderen elke dag 
met de bus heen en weer naar Heer-
enveen. En volgens haar ouders was 
dat niet pluis. Ze kreeg onderdak in 
de pastorie van de Martinuskerk, die 
naast onze school lag. Haar moeder 
was vroeger dienstmeisje geweest bij 
mijnheer pastoor. Die pastorie was 
voor mij zeer aantrekkelijk, omdat ik 
mijn nieuwsgierigheid kon bevredi-

gen naar hoe het leven er daar aan 
toe ging. Er woonden naast mijnheer 
pastoor nog drie kapelaans en een 
huishoudster. Ik kan nog steeds de 
geur ophalen die daar in de gang hing. 
Meestal ging ze echter met mij mee 
naar huis. En zelfs ben ik tweemaal 
bij haar in Bakhuizen wezen logeren. 
Ze was de oudste van tien kinderen. 
Ik reisde daar alleen naar toe, zonder 
enige reiservaring. Een ingewikkelde 
reis: met de trein via Amsterdam 
naar Enkhuizen en dan met de boot 
over het IJsselmeer naar Stavoren. 
Dan volgde er nog een stuk met een 
bus. Dat was de goedkoopste reis. Ik 
genoot daar van de kennismaking met 
de Friese taal en het dorpsleven.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl

Lieve en lompe leerkrachten op onze ULO
De lagere schooltijd liep op zijn eind. Er moest gekozen worden 
voor een vorm van vervolgonderwijs. Daarvoor bestonden op 
de Theresiaschool aan de Laan van Engelswier twee opties: de 
huishoudschool of de ulo. 
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Vakantie bij Gretha Mous

Paus Adriaan ulo

Het schoolgebouw van de Paus Adriaan ulo
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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 

zaterdag 

1
N O V E M B E R 

TELEVISIE 

i e d e r e  
w e r k d a g

16
J U L I

RADI O

zaterdag/zondag 

J U N I / J U L I 

NooN op RTV Utrecht

De zomer van Henk Mouwe 
op Radio M Utrecht

De zomer van Radio M Utrecht:
Lekker weer van Leeuwen
In het programma  
‘Lekker weer van 
Leeuwen’ speel Bart 

van Leeuwen elk week-
end vanaf 14:00 uur het  
beroemde radiospelletje ‘Raad 
waar die staat’. Luisteraars 
mogen met aanwijzingen  
raden waar de verslaggever 

zich in de provincie bevindt. 
Wie goed luistert maakt kans 
op mooie prijzen.

NooN is het leukste 
jeugdprogramma van 
RTV Utrecht waarin 

kinderen een stem krijgen 
over grote issues die over-
al om ons heen spelen.  

RTV Utrecht tourt door 
de regio! De ZomerTour 

komt elke dag live vanuit een 
andere plaats. Marco  
Geijtenbeek gaat op zoek naar  
het gevoel van uw zomer. 
Heeft u een leuk evenement?  

De RTV Utrecht ZomerTour bij u 
op locatie? Laat het ons weten!

RADIO

zaterdag/zondag 

J U N I / J U L I Henk Mouwe presen-
teert ieder weekend 

vanaf 16:00 uur ‘De zomer 
van Henk’. Met de beste  
muziek en het spannende spel 
‘Wat is dat?’ Wie weet wat het  
voorwerp in de studio is, wint!

NooN is iedere vrijdag te zien 
op RTV Utrecht.

Mail ons! Zomertour@rtvutrecht.nl

Voor Vertrek Vakantiecheck!

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

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

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 bijeenkomsten
 voor inwoners van Utrecht

Hoe ziet uw �nanciële 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 bijeenkomst 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 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 bijeenkomsten
 voor inwoners van Utrecht

Hoe ziet uw �nanciële 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 bijeenkomst 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



Zouaven werden de soldaten voor de 
Paus genoemd. Mochten ze denken dat 
hierdoor hun positie als katholiek wat 
te verbeteren was, dan bleek slechts 
het omgekeerde het geval. Zij verloren 
hun Nederlanderschap. Dat verloren 
Nederlanderschap had als gevolg dat 
zij niet in aanmerking kwamen voor 
een uitkering.

Pauperparadijs
Diverse Zouaven kregen na terugkeer, 
zoals ook nu bekend, traumatische 
oorlogservaringen. Door armoede 
werden zij in sommige gevallen 
opgepakt als landloper en kwamen in 

het Pauperparadijs terecht, waar zij 
in ieder geval voedsel en huisvesting 
kregen.
Onze overgrootvader kwam beter 
terecht. Na beëindiging van de oorlog 
in 1870 werden zij als groep op het 
Pietersplein gezegend en kregen de 
aflaat tot hun derde generatie. Helaas 
valt onze generatie daar buiten, zodat 
we het geheel op eigen kracht moeten 
zien te klaren.

Tien kinderen
Bij thuiskomst als 28-jarige ex-militair 
en Zouaaf trouwde mijn overgroot-
vader zijn Emerentia Boompjes. 
Zijn 24-jarige bruid, die reeds twee 
dochters had, verwekte als goed 
katholiek nog een tiental kinderen, 
die zeker destijds niet allen in leven 
bleven helaas. Als bouwvakker heeft 
hij verder de kost verdiend; een hele 
opgave voor zo’n gezin.

Helden
Dat verloren Nederlanderschap onder 
Willem lll, die overigens geen antipa-
thie had tegen de Zouaven, werd pas 
weer hersteld na het overlijden van de 
laatste Zouaaf. In 1947 kwam er een 
regeling die ook in deze tijd nog wel 

eens wordt toegepast. Dat eerherstel 
in 1947 kreeg nogal aandacht, zeker 
op de katholieke scholen, rond die 
tijd. De Zouaven waren in onze ogen 
een soort helden van de kerk. Menige 
lezer van De Oud-Utrechter zal dit 
herkennen.

Uitzend-Zouaaf
Tijdens Processies, waar men met vlag 
en wimpels tijdens het ‘Rijke Roomse 
leven’ de straat opging of stadions 
werden afgehuurd, werden de Zoua-
ven ingezet in uniform. Zij liepen heel 
prominent in de optocht mee. Toen 
later hun aantal door overlijden afnam, 
werden ze wel eens door parochies 
onderling uitgeleend als een soort 
uitzend- of inleen-Zouaaf.

Hersenbloeding
ln 1919 overleed ten gevolge van 
een hersenbloeding mijn overgroot-
vader, Cornelis Antonius Spronk, 77 
jaar oud, de kleine 1,60 meter lange 
Zouaaf. Tot aan zijn overlijden heeft 
zijn gezin van de Nederlandse Zoua-
venbond nog maandelijks 1,50 gulden 
ontvangen, waar zij ongetwijfeld 
blij mee waren. Mijn overgrootvader 
was geboren in Everdingen, maar 

in Utrecht getogen en gestorven en 
begraven. Een van zijn dochters was 
mijn grootmoeder.

Theo Pel
theodorusmp@hotmail.com

Mijn overgrootvader was een Zouaaf
Mijn overgrootvader was een 
Zouaaf. Na eerst als soldaat, 
gedurende twee jaar in het 
Tweede Linieregiment, in het 
Hollandse leger te hebben 
gediend, werd mijn overgroot-
vader geronseld, misschien 
wel door wervingspastoor 
Hellemons uit Oudenbosch, 
om voor de Paus te gaan 
vechten tegen Victor Emanu-
el. Een strijd díe door verlies 
de wereldlijke macht in ltalië 
van de Paus ontnam.
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Cover van een werkstuk over de Zouaven

“Opa, vegen?”, vraagt-ie als we nog 
maar net binnen zijn. “Even wachten 
joh”, zegt opa, “we zijn nét binnen!” 
“Oh”, klinkt het ietwat teleurgesteld. 
Je ziet hem denken, ‘Wat zal ik nú 
eens bedenken.’ Twee tellen later 
vraagt-ie aan opa of hij wil VOEBAL-
LE. Opa zegt weer dat Caelum nog 
éven moet wachten. “Oh”, verzucht 
ons vriendje weer. Geduldig gaat hij 
naast opa op de bank zitten en kijkt 
hem verwachtingsvol aan. “Opa kus?”

Wijs
Natuurlijk wil opa een kus en hij krijgt 
een smakkerd op z’n wang. “Zo, opa 
vegen?”, vraagt Caelum, alsof de kus 
hét middel is om opa om te kopen. Het 
werkt! Triomfantelijk loopt hij voor 
opa uit naar de schuur om de bezems 
te pakken. Ik sta voor het raam te 
kijken en het joch heeft het in de 
gaten, staat even stil en doet z’n duim 
omhoog. Wat is-ie wijs!

Oma-oma
Na een poosje besluiten we even een 
bezoek te brengen aan oma-oma, die 
sinds kort in een verzorgingstehuis 

woont. We kopen lekkere aardbeien 
voor haar en gaan op pad. Caelum zit 
achter in de auto, vergezeld door Mic-
key Mouse en Jokie. Die zijn, nét voor 
we weggaan, nog even flink onderhan-
den genomen, want ze waren in het 
zwarte zand gevallen en oma mocht 
ze SOONMAKE! Onderweg praat 
Caelum aan één stuk door…..”Isse 
gagwage oma (vrachtwagen), …isse 
paarties (paarden), Opa auto jije, oma 
niet hè oma?”

We komen bij het verzorgingshuis 
aan en opa zet zijn hoed op Caelums 
hoofd. Het kleine joch vindt het best 
en loopt parmantig voor ons uit. 
Onderweg heeft hij al meteen bekijks. 
“Zo jongen, wat heb jij een mooie 
hoed op!”, zegt een oude dame in 
een rolstoel. “Mag ik hem even van 
je lenen?” “Nee, isse mij”, is het 
antwoord en hij weet niet hoe vlug 
hij bij die mevrouw vandaan moet 
komen. Nu komt er een meneer met 
een rollator op hem af gelopen. “Jij 
hebt een mooie hoed zeg, ik heb er 
geen een. Kijk eens, ik heb óók geen 
haar meer.” Caelum kijkt de man aan, 

doet de hoed af en zegt: “Ikke wel 
haarties …..én hoed!” En hup, hij weet 
niet hoe snel hij de hoed weer op moet 
zetten. Grote schik om hem heen. De 
bejaarde mens zit te wachten op zulke 
momenten, dat is duidelijk. Maar….
uiteindelijk komen we voor oma-
oma, die niets van ons bezoek weet. 
We kloppen zachtjes op haar deur en 
doen die open. Caelum houdt de doos 
met aardbeien vast en loopt recht op 
oma-oma af. Ze kijkt op uit haar krant 
en ziet de kleine man met grote hoed 
en aardbeien en daarachter zoon en 
schoondochter met Mickey en Jokie. 
“Jongen, wat een verrassing!”, zegt ze, 
“wat zie je er mooi uit!” Caelum vindt 
het best, geeft de aardbeien, geeft 
oma-oma een kus en vraagt zijn knuf-
fels terug. De grote mensenpraat die 
daarna volgt kan hem niet zo bekoren, 
het koekje en de limonade wel!

Geduldig wacht hij op de stoel tot we 
weer weggaan.

“Doei”, zegt-ie tegen oma-oma. “Ah 
jongen, ga je alweer? Krijg ik nog 
één kusje van jou?” Ja hoor, een héle 
dikke krijgt ze.

Hij zwaait nog een keer, zet z’n hoed 
weer goed en vliegt voor ons uit de 
gang door. Als we de lift uitkomen, is 

de aandacht voor de kleine char-
meur nog niet over en het duurt een 
poosje voor we echt buiten staan. Daar 
moeten álle eendjes nog even begroet 
worden. Het zijn er véél en opa 
wordt een béétje ongeduldig. “Oma, 
het is lunchtijd en Caelum moet zo 
naar bed”, zegt hij een béétje streng. 
Caelum heeft zijn oren op scherp staan 

en antwoordt; “Opa moe hè oma?OPA 
SLAPIE DOEN!”

Irene Kraaij-
enhagen

De kleine charmeur
Het is maandagochtend, onze oppasdag is begonnen. De man-
netjes in Hoef en Haag staan ons alweer vrolijk op te wachten. 
Darren moet zo naar school, maar z’n kleine broer heeft tot twee 
uur het alleenrecht om opa en oma bezig te houden. 
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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.

 

111 Plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben
Utrecht kent vele verborgen schatten. 
Henny van den Eng en Fenna Riethof 
nemen hun lezers mee op een ontdek-
kingsreis die je tot onder de Utrechtse 
straatstenen en ver daarboven brengt. 
Ze wijzen de weg naar 111 bijzondere 
en onvermoede plekken, bieden de beste tips en tonen Utrecht 
op haar veelzijdigst. Beleef Utrecht zoals u het nog nooit eerder 
beleefde!

 

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

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

111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  16,95

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

€ 16,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 24,95

€ 17,95 € 17,50 € 19,95



Bedankje
In De Oud-Utrechter van 29 mei 
jl. was de redactie van dit blad zo 
vriendelijk een berichtje van mij op te 
nemen onder de titel ‘Wie weet het?’ 
Daar heb ik gelukkig een reactie op 
gekregen. Mijn vraag was namelijk 
wat er bewaard kon worden in de 
ruimte naast het speeldoosje in de pi-
ano. Muziekcassettes wellicht? Neen, 
is het antwoord. De ruimte, waarin vijf 
vakjes zitten, is bedoeld om juwelen 
in te bewaren. Nooit geweten. Zo zie 
je maar weer. Bedankt.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

IJssalon Venezia
In De Oud-Utrechter van 29 mei 
(pagina 7) lees ik uw leuke artikel van 
Marjo Bartelds over de naoorlogse 
perikelen. Er is ook een foto van een 
IJssalon La Venezia in Utrecht. Dit is 
niet correct. Ten eerste omdat er nooit 
een La Venezia IJs in Utrecht is ge-
weest. Sinds 1928 is er wel VENEZIA 
IJS; dat is door mijn vader opgericht. 
De naam La Venezia werd in sommige 
andere steden gebruikt. Ten tweede: 
op de foto zijn de heer en mevrouw 
Zaetta afgebeeld voor hun ijssalon Ve-
nezia in de Eerste Hogeweg in Zeist. 
De ijssalon wordt ruim veertig jaar 
door hun zoon Gildo geëxploiteerd. In 
de jaren ‘40 was het voor mij een feest 
naar Zeist te fietsen, daar was ik kind 
in huize Zaetta.

Italo De Lorenzo
italo@venezia.nl
06-51595519

Prinselijke aantekening
Mijn ouders waren kort na de Tweede 
Wereldoorlog, vanaf augustus 1945, 
inwonend en woonachtig in de 
Huijgenstraat, een zijstraat van de 
Croeselaan in Utrecht. Tot hun grote 
verbazing kregen de mensen bij wie 
zij inwoonden in 1953 een ander huis 
toegewezen. Degenen die inwoonden 
met kinderen en stonden ingeschreven 
als woningzoekende zouden dan toch 
eerder een woning toegewezen moeten 
krijgen? Mijn vader is verhaal gaan 
halen bij de Gemeente Utrecht. Nul op 
het rekest! Verbolgen als hij was als 
ex-dwangarbeider in de Tweede We-
reldoorlog heeft hij 26 april 1953 een 
brief geschreven, direct gericht aan 
ZKH Prins Bernhard, Paleis Soestdijk. 
Korte tijd later ontving hij een brief, 
datering brief 1 mei 1953, van de Se-
cretaris van de Prins, dat zijn brief was 
doorgestuurd ter behandeling aan de 
Burgemeester en Wethouders van de 
Stad Utrecht. Het gevolg, klaarblijke-
lijk met een aantekening cq opmerking 
op de brief, werd vrijwel direct dui-
delijk. Enkele dagen later werd mijn 
vader door de Gemeente Utrecht een 
maisonnette huurwoning toegewezen 
in de stad Utrecht. Nieuwbouw 1953, 
Goeman Borgesiuslaan 12. Begane 
grond met zelfs een tuin. Half mei 

1953 zijn zij en ik dus ook verhuisd 
van de Huygenstraat naar de Goeman 
Borgesiuslaan. Mijn ouders zijn daar 
nooit meer weggegaan. Ikzelf heb 
daar een fantastische jeugd gehad. 
Met een, zelfs tot op heden enigszins 
ingevuld, groot braakliggend terrein 
voor de deur als speelplaats tussen de 
helaas gesloopte kenmerkende flats 
van het Staatsliedenkwartier aan de 
Troelstralaan en de nu nog steeds be-
staande maisonnettes aan de Goeman 
Borgesiuslaan. Met in de jaren vijftig, 
begin zestig op korte afstand de 
weilanden waar nu de wijk Overvecht 
ligt. Een voor mij en mijn vriendjes 
ongekend speelterrein. Persoonlijk ben 
ik nog heel dankbaar voor de invloed 
die destijds is aangewend door het Ko-
ninklijk Huis, ook al had ik daar toen 
geen enkel benul van. De brief van het 
Secretariaat van Prins Bernhard is in 
mijn bezit en altijd als kleinood in de 
familie bewaard. “Noblesse Oblige”, 
“Oranje boven.”

Ad Hogerdijk
Houten
a.g.j.hogerdijk@gmail.com

Behangen
Vroeger werd er regelmatig behangen. 
Er was keuze uit een stalenboek, soms 
enkele lagen over elkaar. Wij hadden 
een vakman, Koen. Met de enorme 
nagel van zijn duim ritste hij door 
het belang om het aantal lagen vast 
te stellen en bepaalde dan: overplak-
ken of afweken. Hij was een eenzame 
man, die mijn vader regelmatig uit 
de kroeg aan de Lange Jufferstraat 
haalde. Koen vertelde dat hij in bad 
ging in OZEBI op de Biltstraat. Als hij 

genoeg geld had, huurde hij een juf-
frouw in om z’n rug te wassen.
Jaren later, toen wij in Utrecht kwa-
men wonen, zochten we Koen weer op 
en hij deed prachtig werk. Toen mijn 
man wilde afrekenen zei hij: “Bewaar 
dat geld voor me, misschien kan ik 
met Pasen een nieuw kloffie kopen.”

Francine Zwiep Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

Café De Donor
Dit verhaal gaat over mijn ouders, die 
samen café de Donor hebben gerund. 
In 1951 heeft mijn vader het café 
overgenomen van zijn vader, dat zat 
op de Bemuurde Weerd OZ 44. Wij, 
de vijf kinderen woonden boven het 
café en moesten, om in het woonge-
deelte te komen, altijd door het café 
wat niet altijd prettig was, omdat je, 
als je wat ouder was, soms dubbel-
zinnige opmerkingen naar je hoofd 
geslingerd kreeg. Nou, daar was mijn 
vader niet van gediend.
Mijn oudste zus heeft ook eens een 
klant voor zijn schenen geschopt, het 
heeft wel geholpen, hahaha.
Ook is er een keer ruzie geweest. 
Dat kwam door de broers van Van 
Zutphen, die berucht waren in Utrecht. 
De hele voorruit was eruit geslagen en 
een hoop geschreeuw. Toen zaten wij, 
vijf kinderen, bij elkaar op de trap. Zo 
bang waren wij.
Het is nu een studentenhuis met appar-
tementen, omdat het een mooi groot 
pand is.
‘s Zomers zaten we vaak lekker buiten 
op de trap aan het water bootjes te 
kijken. En ik denk dat voor een hele 

hoop mensen café de Donor wel 
bekend is.

Ineke de Graaf
Harz 24
3524 DC Utrecht
06-12750916

Verhalen over bedrijven
Hier een trouwe lezer van deze krant. 
Daar ik veel in Utrecht kom, lees ik 
hem van A tot Z. Dat komt doordat ik 
in de jaren 1962 tot 1974 in Utrecht 
heb gewerkt en gewoond. Ik wisselde 
veel van werk, want als ik een nieuwe 

uitdaging zag, ging ik daarheen. Ik 
ben begonnen als shovelmachinist 
bij de gebroeders Kamerbeek in de 
Gansstraat. Door hen kwam ik in de 
kost bij de familie Warmerdam aan 
de Hoogravenseweg. Dat waren beste 
mensen.
Nu heb ik veel gelezen in deze krant 
over bedrijven zoals Van Dijk en Van 
Tol in De Meern en over Werkspoor, 
maar nog niks over de gebroeders 
Kamerbeek of Weber uit de Gans-
straat, Jos van de Linde of De Wit 
containerbedrijf. En je had Van Vliet 
aan de Croeselaan. Zijn er nog lezers 
die daar gewerkt hebben? Laten zij 
eens een verhaal schrijven over hun 
bedrijf. Dan hebben jullie weer een 
mooie krant vol met mooie verhalen 
en heb ik weer wat te lezen als ik in 
Utrecht ben!

G.W. Mensink
Winterdijk 24m1
8079 SK Oosterwolde (Gelderland)
0525-622313

Michel Stolker
In het artikel over Michel Stolker, 
wordt iemand opgevoerd, die beweert 
dat Stolker op zijn baanfiets de 
ereronde aflegde. Dit omdat er met 
zijn wegfiets niet op de houten baan 
gereden mag worden. Onzin. De baan 
van stadion Galgenwaard was een 
betonnen baan, waar ook de Ronde 
van Midden Nederland finishte. Ook 
op de wegfiets uiteraard. Ik heb er zelf 
nog op gereden. Dit ter verheldering. 
Soms wordt het verleden wat al te 
heroïsch vertaald. Zo ook bij de heer 
Van Liempd op de tv. RTV Utrecht.

M.W. van der Panne
Huis ter Heide
vanderpanne61@gmail.com
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Vogelbuurt of Vogelenbuurt?
Het valt mij op dat in de laatste paar edities van DOU over Vogelbuurt geschreven wordt, terwijl de stadsplattegrond van 
Utrecht Vogelenbuurt vermeldt. Terwijl twee vogels logischer klinkt dan twee vogelen, moet er toch een (historische?) ver-
klaring zijn voor de benaming van ‘Vogelen’buurt. Er is ook een gebouw Vogelenburcht in de stad. In Wikipedia wordt het 
ontstaan en de geschiedenis van de Vogelenbuurt beschreven, maar niet waarom het Vogelenbuurt en niet Vogelbuurt heet. 
Overigens, vogelen blijkt ook een werkwoord te zijn, soms met een erotische betekenis. Tenslotte: Er is ook een buurt met 
namen van watervogels, genaamd Tolsteeg.

MA Tilda
ivbmath@hotmail.com

Fiets
Als kind kreeg je vroeger de fiets van je moeder. Dikke stukken op de 
trappers, een gehaakt scherm over het achterwiel. Later een tweedehands 
damesfiets die ik uitleende aan mijn vader. Helaas, op de Maliebaan werd de 
fiets gevorderd en hij beloofde mij na de oorlog een nieuwe fiets.
Inderdaad, ik kreeg een Fongers fiets. Hij hing er een bord aan: ‘Zes dagen 
zal hij arbeiden en de zevende dag (zondag) rusten’.

Francien Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

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



Monumentenfonds zoekt 
versterking
Het Utrechts Monumentenfonds 
(UMF) is in 1943 opgericht door 
de vereniging Oud Utrecht en de 
gemeente Utrecht. Het doel was en 
is het behoud van historische huizen 
in de Utrechtse binnenstad. Aanvan-
kelijk gebeurde dit door de eigenaren 
te ondersteunen met een financiële 
bijdrage in de restauratie. In later 
jaren ondersteunde de gemeente het 
UMF met een jaarlijks bedrag. Daar-
door kon het UMF panden aankopen 
en restaureren. Waarna deze werden 
verhuurd.
Een van de middelen waarmee het 
UMF haar statutaire doelstelling 
- de bevordering en bewaring van 
stedelijk schoon - tracht te bereiken, 
is het bevorderen van kennis en 
belangstelling voor de geschiedenis 
en de monumentenzorg van de stad 
Utrecht. Een van de werkgroepen van 
het UMF, de werkgroep Historisch 
Onderzoek, levert hierin een aandeel. 
Zij doet onderzoek naar de geschiede-
nis van huizen in de binnenstad, de 
eigenaren en bewoners daarvan, en de 
eventuele bedrijvigheid die er heeft 
plaats gevonden. De bevindingen van 
de onderzoeken worden gepubliceerd 
in het tijdschrift SteenGoed.
De werkgroep verwelkomt graag 
nieuwe leden. Als u van puzzelen 
houdt en geïnteresseerd bent in de 
geschiedenis van verschillende pan-
den, soms groot, soms klein, en hun 
directe omgeving in de binnenstad 
van Utrecht, bent u van harte welkom. 
Nieuwe leden worden geholpen met 
het zoekwerk via de website en in 
het Utrechts Archief. Op de website 
van het UMF (utrechtsmomumenten-
fonds.nl onder publicaties) kunt u een 
indruk krijgen van het UMF en de 
reeds verschenen uitgaven Steen-
Goed van de werkgroep Historisch 
Onderzoek. Een aantal van de leden 
van de werkgroep werkt elke dins-
dagmorgen in het Utrechts Archief, 
Alexander Numankade 199. Om 11.00 
uur drinken wij gezamenlijk een kopje 
koffie. Als u eens wilt kennis maken, 
bent u op deze tijd van harte welkom 
om vrijblijvend eens te kijken of dit 
onderzoekwerk iets is voor u. U kunt 
ook eerst telefonisch contact opnemen 

met Ben van Spanje, de voorzitter van 
de werkgroep, 06-52063027.

Vakantieverhalen
Ook deze zomer willen we weer 
regelmatig plaatsmaken voor leuke 
vakantieverhalen van vroeger. Heeft 
u nog een leuke herinnering over een 
gebeurtenis, een anekdote of een span-
nend verhaal dat u graag met anderen 
wil delen? Schrijf gerust! Maak u 
verhaal niet te lang (nooit langer dan 
1200 woorden en liever nog de helft 
daarvan) en als het even kan: zoek er 
een leuke foto van vroeger bij! U kunt 
uw pennenvruchten sturen naar De 
Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP 
Utrecht of uw typwerk mailen naar 
info@deoud-utrechter.nl.

Reünie Agatha Snellenschool
Op 10 september is het 120 jaar gele-
den dat Agatha Snellen zes kinderen 
begon les te geven op haar zolder. 
Daar aan de Bleyenburgkade (nu 
Alexander Numankade) werd in 1898 
het fundament gelegd voor een school, 

die nog steeds bestaat; de Agatha 
Snellenschool. Dat Agatha Snellen een 
bijzondere dame was en van betekenis 
is geweest, blijkt wel uit het feit dat zij 
is opgenomen in de “1001 vrouwen in 
de 20ste eeuw” (dit boek verschijnt in 
oktober 2018). Als succesvol schrijf-
ster van verhalen, toneelstukken en 

sprookjes heeft Agatha samengewerkt 
met Catharina van Rennes, een be-
kende zangpedagoge en componiste. 
(bekend van ‘drie kleine kleutertjes’). 
Als oprichtster van haar school, gaf 
Agatha Snellen het onderwijs vorm 
vanuit vooruitstrevende ideeën. Zo 
was er veel aandacht voor de creatieve 

vakken en werden de pedagogische, 
vernieuwende ideeën over vrije tijd en 
spel in de praktijk gebracht (vooruitlo-
pend op Montessori en Steiner).
In 1906 had de school al 80 leerlingen. 
In 1921 werd de school door Agatha 
Snellen overgedragen aan de ouders 
van de school; het begin van de “Ver-
eeniging Agatha Snellen”.
De Agatha Snellenschool is een van de 
eerste scholen van bijzonder neutraal 
onderwijs in de stad en maakt deel 
uit van een stukje geschiedenis van 
Utrecht. De school is nog steeds een 
vereniging, waar betrokken ouders 
deel van uitmaken.
De school is haar langste periode 
gehuisvest geweest aan de Zuilen-
straat. Agatha Snellen zelf heeft een 
groot deel van haar leven in Utrecht 
doorgebracht en ligt begraven op 
de Utrechtse tweede begraafplaats 
Kovelswade. Inmiddels bevindt de 
Agatha Snellenschool zich aan de 
Nicolaasdwarsstraat 3 in het museum-
kwartier van Utrecht, waar het zich 
het afgelopen jaar, met de inzet van de 
actieve vereniging, het naastgelegen 
pand aan de Wijde Doelen tot eigen-
dom heeft kunnen maken.
Naast een week vol festiviteiten wordt 
vrijdag 21 september van 16 uur tot 
18 uur een reünie voor oud-leerlingen 
en leerkrachten gehouden. Aanmelden 
kan nog steeds: reunie@agathasnel-
len.nl Contact voor informatie: Anja 
de Leeuw (directeur), directie@
agathasnellen.nl of 030-2313219.
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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.

Gildewandeling: Hofjes en steegjes, grachten en werven
Wandel mee op vrijdag 14 juli door de verscholen hofjes vol flora en met vele oude bomen, vaak te bereiken via nauwe 
steegjes. Ook hoort u het ontstaan van de grachten en de geschiedenis van de wereldberoemde werven van onze mooie 
stad. De wandeling start om 10.30 uur en duurt circa anderhalf uur.

Utrecht kende in de Middeleeuwen meer dan twintig kloosters. Dit is de reden dat de oude binnenstad nog zoveel bin-
nentuinen en hofjes heeft. Vele zijn behouden gebleven en zijn een rustpunt voor vele wandelaars. Maar waar ligt nu al 
dit moois? Gildegids Corrie van Leusden neemt u mee naar deze verscholen plekken.

U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling aanmelden op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur, telefoon 
030 234 3252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer), of via de website: www.
gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: € 6,00 p.p., € 3,00 voor kinderen beneden 12 jaar 
of met een U-pas.

 

Brocantemarkt
De Brocantemarkt bij zorginitiatief Klein ARMelisweerd is nog tot en met 
29 augustus te bezoeken in Klein ARMelisweerd aan de Koningsweg 358 
in Utrecht. Van Brocante tot curiosa, naar tuinmeubilair en gereedschap; het 
wekelijks variërende aanbod van deze speciale markt trekt bezoekers van ver 
die komen snuffelen. Dus kom kijken, maak een praatje, en geniet van een uniek 
middagje uit.

Klein ARMelisweerd en haar Brocantemarkt is een initiatief waar mensen met 
een beperking of maatschappelijke achterstand onder begeleiding wonen en 
werken. De Brocantemarkt is acht jaar geleden gestart als activiteit voor de 
bewoners van klein ARMelisweerd, waarbij een veilige en gezellige omgeving 
werd gecreëerd. Inmiddels is de markt uitgegroeid tot een uitgebreide expositie 
voor bezoekers en bewoners van Utrecht en Omstreken.

Geopend op woensdag: 12.00 - 16.00 uur / Zaterdag: 12.00 - 16.00 uur.
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

Administratie, Webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
administratie@deoud-utrechter.nl

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
Email: info@deoud-utrechter.nl

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel



Oorlogsherinneringen
Ik ben in 1940 geboren en verbaas 
me vaak dat anderen zich nog zoveel 
weten te herinneren van de Tweede 
Wereldoorlog op die leeftijd. Dingen 
die me nog wel bijstaan waren o.a. 
de bombardementen op het spoorwe-
gemplacement bij fort Blauwkapel 
(door Engelse Spitfires heb ik later 
begrepen). In zoverre dat je de vlieg-
tuigen vanuit het raam in ons huis - in 
de Jacob v.d.Borchstraat tegenover 
(toen) kruidenier Rek op de hoek van 
de Maria van Reedestraat - laag zag 
overkomen, dat maakt indruk. Mijn 
moeder zette de ramen open om te 
voorkomen dat ze door de luchtdruk 
en trillingen stuk zouden gaan. En 
natuurlijk het gebrom van de bombar-
dementsvliegtuigen, die overkwamen 
richting Duitsland, en de vele con-
densstrepen die zich aftekenden tegen 
de hemel, dat vond je toch prachtig 
om te zien. Ook de onvergetelijke 
scene van mijn ome Bertus die ik op 
de fiets met een noodgang onze straat 
zag komen inrijden, om bij ons naar 
binnen te vliegen. De reden: een paar 
Duitse soldaten (mèt geweer) die even 
later om de hoek kwamen aanrennen; 
maar ze waren hem dus ineens kwijt 
en gingen maar weer weg. Maar de 
eigenlijke reden waarom ze hem ach-
terna zaten hoorde ik later: ze waren 
uit op z’n fiets! Het was aan ‘t einde 
van de oorlog en de Duitse soldaten 

zochten allemaal een vervoermiddel 
om snel(ler) naar de Heimat te kun-
nen. Dus deze fiets bleef in Holland! 
En dan de terugkeer van mijn vader 
uit Duitsland, waar hij als krijgsge-
vangene ergens bij Hamburg was 
geïnterneerd. In de v.d.Mondestraat 
iets voorbij rijwielhandel Martens (dat 
zoiets je bijblijft!) liepen we hem tege-
moet, een grote man in uniform die 
mij oppakte en knuffelde, ik wist me 
geen raad, want het was voor mij een 
volslagen vreemde. Maar dat wende al 
snel. Tja, zo ging dat toen.

B.v. Baren
Omloop West 3
3402 XM IJsselstein

Wim van Zwol
Wat een leuk blad is De Oud-Utrech-
ter toch. Iedere keer vind je er weer 
wat in, van een kennis of een school 
waar je ook veel van weet. Zo las ik 
nu weer een verhaal van J. van Zwol, 
over haar oom. Toevallig ken ik die 
Wim van Zwol erg goed. Hij kwam 
vaak bij mij thuis, want volgens mij 
was hij bevriend met mijn ooms Giel 
en Dorus Pot en mijn moeder kende 
ook de vrouw van Wim. Ik weet, 
dat ze geen kinderen hadden. Maar 
dat Zeegers zegt mij heel veel. Wim 
speelde piano en accordeon. Als hij 
opstond wisten wij: daar komen de 
tango en de oude dansen. Dan speelde 

hij dat op de accordeon. Ik heb bij 
Cor Zeegers, naderhand werd het Jan 
Zeegers, gedanst van 1954 tot 1960. 
Als er een feestje was, kwam Wim van 
Zwol met zijn orkest. Ik geloof niet 
dat ze er elke week waren. Ik vond het 
altijd geweldig. Hij maakte altijd grap-
jes. Volgens mij werd zijn vrouw ziek 
en kwam hij niet meer spelen. Wat 
leuk, dat door zo’n verhaal ineens al-
les weer terugkomt. Bedankt, schrijver 
van dit verhaal.

Thea van Zwieten
De Meern
leovanzwieten@kpnmail.nl

Rijke Roomsche Leven
Dit keer ontving ik De Oud-Utrechter 
wat laat, dus ook een late reactie. 
Marjo Bartelds schreef over het 
Rijke Roomse Leven. Ook ik ging 
‘s morgens heel regelmatig naar de 
kerk, zeker in de vastentijd. En dan 
mocht ik ook vakjes kleuren. Wat was 
ik, samen met een klasgenootje, trots 
dat we 40 keer naar de kerk waren 
geweest en dus alle vakjes gekleurd 
hadden. De teleurstelling was groot, 
toen onze klassenzuster aangaf dat 
alle kinderen nu de vakjes mochten 
kleuren. Ook dat gebeurde in die tijd. 
Je had het maar te accepteren.

Ineke Rink-Geurts
inekerink@gmail.com
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. watersporter; 7. zoutwatervis; 12. biljartstok; 13. voormalig president van Amerika; 14. rivier in Utrecht; 15. lengtemaat 
(afk.); 17. aanspreektitel voor koning; 19. dameskledingstuk; 21. tuberculose (afk.); 22. samentrekking van het middenrif; 
24. slagveld; 27. projectieplaatje; 28. kampeerverblijf; 30. zuinig lampje; 31. snelle trekkende beweging; 32. los gerafelde 
naad; 33. vlaktemaat; 35. allemaal; 37. schrijfgerei; 38. plaats in Italië; 41. Europeaan; 42. carnavalesk dansen; 44. melk-
klier; 46. wijnsoort; 47. rivier in Duitsland; 48. predikant; 49. operalied; 50. scheepsrestant; 52. slaginstrument; 54. hand-
werktechniek; 56. hevig; 58. begrensd gebied; 61. telwoord; 62. Europees land; 64. bouwland bij een dorp; 65. inwendig 
orgaan; 67. tweewielig voertuig; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70. houtsoort; 72. boerenkiel; 73. schoonmaak-
gerei; 76. gril (frats); 77. ondernemingsraad (afk.); 78. modderige plas; 79. trip (toer); 81. barium (scheik. afk.); 82. geheel 
gevuld; 83. goederenopslagplaats; 84. moed (durf); 86. bekwaamheidsbewijs; 87. eenvoudig restaurant.
 
Verticaal
1. hoorbaar uitademen; 2. maanstand (afk.); 3. snijwerktuig; 4. knaagdiertje; 5. gerecht van eieren; 6. deel van de arm; 7. 
grote terts (drieklank); 8. bedehuis; 9. gymnastiektoestel; 10. eminentie (afk.); 11. land in het midden-oosten; 16. Chinese 
vermicelli; 18. commerciële tv-zender; 20. plaats aan het IJsselmeer; 21. opschrift op vrachtwagens (afk.); 23. mooi van 
uiterlijk; 25. behaagziek; 26. plezier; 27. kussenvulling; 29. grote sierboom; 32. laatste wilsbeschikking; 34. bijbelse hoge 
priester; 36. eenheid van geluid; 37. duw (zet); 39. giftige slang; 40. automodel; 42. uitroep van vreugde; 43. dopheide; 45. 
dameskledingstuk; 46. hoofddeksel; 51. referentie (afk.); 53. Scandinavische munt; 54. Brits hoofddeksel; 55. te eniger 
tijd; 56. vestingwerk; 57. verdriet; 59. plaats in Duitsland; 60. waterschade; 62. Spaans visgerecht; 63. Europese vrouw; 
66. sterk ijzerhoudende grondsoort; 67. boerderijdier; 69. rivier in Engeland; 71. alstublieft (afk.); 73. balsport te paard; 74. 
theatervoorstelling; 75. Schotse rok; 78. aardkluit; 80. droog (van wijn); 82. vice-president (afk.); 85. muzieknoot.

De oplossing van de vorige puzzel had te maken met de grote uittocht die we weer mogen verwachten als half Ne-
derland op vakantie gaat. De andere helft blijft thuis en dat betekent:

Veel mensen weg lekker minder druk

Velen hadden dat weer goed. Uit de goede inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars die ieder twee toegangskaarten 
ontvangen voor de expositie ‘Help, de keizer komt!’ in Kasteel Amerongen. De prijswinnaars zijn: M. Kinneging, J. 
de Jong, A. van Ginkel, B.A. Dubbeldam en A. van Geffen.

Voor de nieuwe puzzel hebben we 
vijf prijzen beschikbaar. De win-
naars krijgen ieder twee toegangs-
kaarten voor het Veluws Zand-
sculpturenfestijn in Garderen, 
dat dit jaar het thema ‘Hollandse 
Meesters’ heeft. Dit mooiste zandsculpturenpark 
is van maandag tot en met zaterdag geopend tot en met 27 oktober. Wilt u ook in 
aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 5 
JULI 12.00 UUR naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de 
puzzel ook oplossen op www.deoudutrechter.nl.

Juni-nummer tijdschrift Oud-Utrecht
Het juninummer van tijdschrift Oud-Utrecht is uit. Spieren, stoom en staal, 
De Utrechtsche IJzergieterij onder directie van de familie Van den Wall Bake 
speelde in de 19e eeuw als leverancier van draaischijven en bruggen een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Nederlandse spoorwegnet. Met 
een breed assortiment aan machinebouw en gietwerk had het bedrijf succes 
in een grotere markt. De opkomst en neergang van een modern metaalbedrijf. 
Verder in het nieuwe nummer: ‘Een onnut stuck’, over een bijna 1000 jaar 
oud fragment van een koninklijke oorkonde, het oudste stuk uit Het Utrechts 
Archief; Utrecht, provincie vol archeologische schatten, opmerkelijke archeo-
logische vondsten; De ‘klopjes’ - vrouwen die zich buiten het klooster aan 
God en goede werken wijdden - rond de Mariahoek en een bespreking van 
het nieuwe boek ‘De Utrechtse student 1945 tot nu’.

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Horizontaal  1. watersporter; 7. zoutwatervis; 12. biljartstok; 13. voormalig president van Amerika; 14.
rivier in Utrecht; 15. lengtemaat (afk.); 17. aanspreektitel voor koning; 19. dameskledingstuk; 21. tuber-
culose (afk.); 22. samentrekking van het middenrif; 24. slagveld; 27. projectieplaatje; 28. kampeerver-
blijf; 30. zuinig lampje; 31. snelle trekkende beweging; 32. los gerafelde naad; 33. vlaktemaat; 35. alle-
maal; 37. schrijfgerei; 38. plaats in Italië; 41. Europeaan; 42. carnavalesk dansen; 44. melkklier; 46.
wijnsoort; 47. rivier in Duitsland; 48. predikant; 49. operalied; 50. scheepsrestant; 52. slaginstrument;
54. handwerktechniek; 56. hevig; 58. begrensd gebied; 61. telwoord; 62. Europees land; 64. bouwland
bij een dorp; 65. inwendig orgaan; 67. tweewielig voertuig; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70.
houtsoort; 72. boerenkiel; 73. schoonmaakgerei; 76. gril (frats); 77. ondernemingsraad (afk.); 78. mod-
derige plas; 79. trip (toer); 81. barium (scheik. afk.); 82. geheel gevuld; 83. goederenopslagplaats; 84.
moed (durf); 86. bekwaamheidsbewijs; 87. eenvoudig restaurant.

Verticaal 1. hoorbaar uitademen; 2. maanstand (afk.); 3. snijwerktuig; 4. knaagdiertje; 5. gerecht van
eieren; 6. deel van de arm; 7. grote terts (drieklank); 8. bedehuis; 9. gymnastiektoestel; 10. eminentie
(afk.); 11. land in het midden-oosten; 16. Chinese vermicelli; 18. commerciële tv-zender; 20. plaats aan
het IJsselmeer; 21. opschrift op vrachtwagens (afk.); 23. mooi van uiterlijk; 25. behaagziek; 26. plezier;
27. kussenvulling; 29. grote sierboom; 32. laatste wilsbeschikking; 34. bijbelse hoge priester; 36. een-
heid van geluid; 37. duw (zet); 39. giftige slang; 40. automodel; 42. uitroep van vreugde; 43. dopheide;
45. dameskledingstuk; 46. hoofddeksel; 51. referentie (afk.); 53. Scandinavische munt; 54. Brits hoofd-
deksel; 55. te eniger tijd; 56. vestingwerk; 57. verdriet; 59. plaats in Duitsland; 60. waterschade; 62.
Spaans visgerecht; 63. Europese vrouw; 66. sterk ijzerhoudende grondsoort; 67. boerderijdier; 69. rivier
in Engeland; 71. alstublieft (afk.); 73. balsport te paard; 74. theatervoorstelling; 75. Schotse rok; 78.
aardkluit; 80. droog (van wijn); 82. vice-president (afk.); 85. muzieknoot.
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42 87 29 35 24 50 61 43 5 32 25 86

82 13 66 79 27 64

70 53 44 9 69 14 56 45 58 38 15 55

Horizontaal  1. watersporter; 7. zoutwatervis; 12. biljartstok; 13. voormalig president van Amerika; 14.
rivier in Utrecht; 15. lengtemaat (afk.); 17. aanspreektitel voor koning; 19. dameskledingstuk; 21. tuber-
culose (afk.); 22. samentrekking van het middenrif; 24. slagveld; 27. projectieplaatje; 28. kampeerver-
blijf; 30. zuinig lampje; 31. snelle trekkende beweging; 32. los gerafelde naad; 33. vlaktemaat; 35. alle-
maal; 37. schrijfgerei; 38. plaats in Italië; 41. Europeaan; 42. carnavalesk dansen; 44. melkklier; 46.
wijnsoort; 47. rivier in Duitsland; 48. predikant; 49. operalied; 50. scheepsrestant; 52. slaginstrument;
54. handwerktechniek; 56. hevig; 58. begrensd gebied; 61. telwoord; 62. Europees land; 64. bouwland
bij een dorp; 65. inwendig orgaan; 67. tweewielig voertuig; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70.
houtsoort; 72. boerenkiel; 73. schoonmaakgerei; 76. gril (frats); 77. ondernemingsraad (afk.); 78. mod-
derige plas; 79. trip (toer); 81. barium (scheik. afk.); 82. geheel gevuld; 83. goederenopslagplaats; 84.
moed (durf); 86. bekwaamheidsbewijs; 87. eenvoudig restaurant.

Verticaal 1. hoorbaar uitademen; 2. maanstand (afk.); 3. snijwerktuig; 4. knaagdiertje; 5. gerecht van
eieren; 6. deel van de arm; 7. grote terts (drieklank); 8. bedehuis; 9. gymnastiektoestel; 10. eminentie
(afk.); 11. land in het midden-oosten; 16. Chinese vermicelli; 18. commerciële tv-zender; 20. plaats aan
het IJsselmeer; 21. opschrift op vrachtwagens (afk.); 23. mooi van uiterlijk; 25. behaagziek; 26. plezier;
27. kussenvulling; 29. grote sierboom; 32. laatste wilsbeschikking; 34. bijbelse hoge priester; 36. een-
heid van geluid; 37. duw (zet); 39. giftige slang; 40. automodel; 42. uitroep van vreugde; 43. dopheide;
45. dameskledingstuk; 46. hoofddeksel; 51. referentie (afk.); 53. Scandinavische munt; 54. Brits hoofd-
deksel; 55. te eniger tijd; 56. vestingwerk; 57. verdriet; 59. plaats in Duitsland; 60. waterschade; 62.
Spaans visgerecht; 63. Europese vrouw; 66. sterk ijzerhoudende grondsoort; 67. boerderijdier; 69. rivier
in Engeland; 71. alstublieft (afk.); 73. balsport te paard; 74. theatervoorstelling; 75. Schotse rok; 78.
aardkluit; 80. droog (van wijn); 82. vice-president (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL
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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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