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Tegenwoordig vervoert vrij-
wel iedereen zich gemotori-
seerd; in eerste instantie, als 
jeugdige, met een scooter en 
daarna, als men wat ouder is, 
met een auto. In mijn jeugd, 
ik spreek over de jaren 50/60, 
was dat wel anders. Als er 
één auto in de straat stond, 
was dat veel. Je had een fiets 
of in het gunstigste geval, 
als je wat ouder werd, een 
brommertje. Je weet wel, een 
Puch, Tomos of als je het wat 
beter had een Zundapp of een 
Kreidler Floret en dat was het 
dan wel.

Ik had als jochie in het begin van de 
jaren vijftig, voordat mijn eerste fiets 
zich aandiende, een autoped, een 
ouwe met een doorgezakt frame dat 
mijn vader weer in redelijk rechte 
staat had teruggebracht door over het 
doorgezakte frame wat pijpstukjes te 
plaatsen, zodat het geheel er weer wat 
toonbaarder uitzag. Dit vervoermiddel 
bracht mij door de hele stad. Door de 
week was mijn moeder mij vaak kwijt, 
want dan zat ik bij familie, die ver-
spreid zat door de hele stad, Oudwijk, 
Wittevrouwen, Zuilen noem maar op.

Zeven sloten
Even voor de beeldvorming, ik 
was toen tien, elf jaar en een duik 
qua lengte. Dus ga maar na! Ik was 
zeer avontuurlijk en zwierf door de 
hele stad, alles op de step. Het was 
voor mij gewoon een sport met een 
bepaalde regelmaat onaangekondigd 
bij familie op de stoep te staan. En ze 
lieten je, verbazingwekkend, ook altijd 
binnen. Niemand die ooit vroeg: “Wat 
kom je doen? Of weet je moeder wel 
dat je hier bent?” Men kende mij en 
wist niet beter. Even een kletspraatje 
houden, wat snoepen en drinken en 
dan ging ik weer. Mijn moeder is mij 
toen wat kwijt geweest. Niemand had 
in die tijd telefoon, maar ze wist blijk-
baar dat ik niet in zeven sloten tegelijk 
zou lopen/rijden. Ik zat bijvoorbeeld 
‘s zaterdags op het Paardenveld, op de 
markt, prachtig met al die standwer-

kers. Mijn moeder kreeg dan van 
buren, die op de markt waren geweest, 
te horen: “Weet je wel dat je zoon op 
de markt loopt?”

Onaangekondigd
We hadden kennissen, ene familie Van 
Os, op een boerderij aan de Reyerscop 
in De Meern, een weggetje richting 
Harmelen dat parallel loopt aan de 
snelweg A12, direct achter het huidige 
La Place restaurant. In die tijd werd 
de melk verzameld en vervoerd in 
melkbussen. Deze bussen werden ‘s 
morgens vroeg eerst leeg afgegooid 
bij de boerderij en ‘s avonds vol aan 
de weg gezet en weer opgehaald met 
een vrachtwagen, de melkwagen! 
Deze wagen vertrok vanaf de UMC 
(Utrechtse Melk Centrale) aan de 
Adelaarstraat Utrecht. Ik stepte dan 
van huis, de Hogelanden, naar de 
Adelaarstraat, waar ik, uiteraard met 
toestemming van de chauffeur, de au-
toped achterop de vrachtwagen gooide 
en meereed naar die boerderij in De 
Meern. Als de chauffeur de lege bus-
sen afgooide bij onze kennissen, stapte 
ik uit en bleef daar dan soms enige tijd 

logeren. Ook zij wisten vaak niet dat 
ik zou komen. Het gebeurde wel dat er 
niemand thuis was en ik dan in arren 
moede maar naar hun buren, ik geloof 
de familie Mok, ging en daar bleef 
hangen tot de familie Van Os weer bo-
ven water kwam. Wat trouwens nooit 
lang duurde, want een boer was 24/7 
op zijn bedrijf. Terug naar huis ging 
eigenlijk op dezelfde manier. Als de 
melkwagen de volle bussen ophaalde, 
gooide ik de step weer achterop en bij 
de Adelaarstraat er weer vanaf en dan 
op de step naar huis. Een geweldige 
tijd, nu echter onbestaanbaar. Ik herin-
ner mij zelfs dat ik, bij gebrek aan de 
melkwagen, weleens de hele weg van 
Utrecht over de brug bij Den Hommel 
naar De Meern stepte, langs de Leidse 
Rijn en soms ook weer terug.

Alleskunner
Terug naar mijn allereerste fiets. 
Een exemplaar gemaakt van allerlei 
oude onderdelen, frame, voorwiel en 
een achterwiel, dat door mijn vader 
van een oude, nog goede, Torpedo 
terugtrapnaaf werd voorzien, nadat hij 
eerst handmatig de wielen opnieuw 

had gespaakt. Mijn vader was een 
alleskunner. Wat hij onderhanden 
kreeg, repareerde hij. Of het nu een 
dameshorloge was of de koppelings-
platen van een motor. Hij reed toen 
zelf in een leren jas met een idem 
leren kap, een helm was niet aan de 
orde, op een Berini, een zogenaamd 
eitje. En hij had een motor, een 125 cc 
Engelse Villiers.

Op zolder bewaarde hij oude onder-
delen van fietsen, motoren en Berini 
bromfietsen. Sommige zaken voor die 
ouwe fiets werden soms wel nieuw 
aangeschaft, zoals jasbeschermers, 
spatlappen, -borden en een bel. Als de 
fiets dan in elkaar zat, had die allerlei 
kleuren. Een zwart frame, groene 
velgen en zo, want die fiets bestond 
uit diverse oude onderdelen. Er moest 
dus geschilderd worden. Voorzichtig 
werd hij eerst licht opgeschuurd en 
dan lakte ik hem zelf af. Aangezien 
wij op ons bovenhuis geen fietsen 
binnen konden zetten, stond ons hele 
ijzerwerk buiten naast de voordeur 
aan een ketting. Kun je je voorstellen 
hoe een net gelakte fiets er de vol-

gende morgen na een regenbui uitzag? 
Pokdalig!
Een lekke band? Tegenwoordig gaan 
ze naar de fietsenmaker. Mijn vaders 
standpunt was: ik zal het een keer 
voordoen en dan plak je hem voort-
aan zelf. Stoepje pikken leerde je zo 
vanzelf af. Ik zie mijn zus nog met 
haar fiets op zijn kop in de gang een 
band plakken.
Als je nu door de straten kijkt, snap je 
niet dat wij vroeger vrijwel structureel 
op straat speelden. Honkbal, slagbal 
met putdeksels als honken, priktollen, 
zweeptollen (met gebroken ruiten). 
Ruimte te over, want een auto in de 
straat was bijna een unicum. Moet 
je nu kijken, sommige huishoudens 
hebben meer dan één auto, het trottoir 
is soms amper te zien. Kinderen op 
straat spelen? Vergeet het maar; vier-
kante ogen van het naar het telefoon-
scherm, de laptop of iPad turen; dus 
vroeger, Simpeler? Gezelliger? Ik heb 
daar wel een mening over, al zal niet 
iedereen er zo over denken.

Peter Velo, Nieuwegein
pvelo@kpnmail.nl
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

Mieke
van den Broek

“Samen zorgen voor
een passend afscheid”

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

Vele schoenen en sandalen van 
Durea in de uitverkoop,

 tweede paar voor 1 euro!

Diependaalsedijk 12, Maarssen 
Tel. 0346 - 55 61 66 - www.pre�  glopenwinkel.nl
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Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

Voor Vertrek Vakantiecheck!

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

VORM.NL/DEPARKWACHTER

VERKOOP GESTART 
43 LUXE KOOPAPPARTEMENTEN IN CENTRUM LEIDSCHE RIJN

• Aan het grote toekomstige Park Leeuwesteyn
• Appartementen van ca. 100 tot 240 m2

• Hoge plafonds

• 3 en 4 kamer appartementen
• Zeer duurzaam (EPC van -0,2)
• Balkon op het zuiden

• Luxe sanitair
•  Alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik
• Inclusief vloerverwarming en -koeling



Er waren vier taken die tot dan toe 
door twee mannen waren gedaan. Zo’n 
geharde dienstplichtig sergeant als 
ik, zou dat wel in zijn eentje kunnen, 
werd er gedacht. En zo begon ik aan 
de voorraadadministratie, de import, 
de export en de retourgoederen. Door 
mijn gedegen hbs-opleiding en de 
cursus Engels handelscorrespondentie 
wist ik overal wel wát van. En voor de 
export had ik in diensttijd het IVEX-
exportdiploma gehaald.

Zo stond ik dus opeens tussen de 
Reckitts zakjes blauw, de Zebralin 
kachelpoets, de Nugget schoensmeer, 
de zijdezachte handcrème en de nu 
nog wel gangbare Dettol, Steradent 
en Harpol. Op mijn eerste werkdag 
introduceerde de procuratiehouder, de 
heer Jonker, mij bij de collega’s. Hij 
zat achter mijn rug in een glazen kan-
toortje en was een vriendelijke man. 
Daarna zag ik meteen al één van mijn 
twee voorgangers uit de imposante 
kluis komen met een nog imposanter 
boekwerk in zijn handen. Dat was 
het niet te tillen voorraadboek. Hierin 
stonden alle in de voorraad gekomen 

goederen vermeld, evenals alles dat 
uit de voorraad naar de klanten was 
weggegaan. Ik kreeg hiervoor in- en 
uitgaande formulieren van de maga-
zijnbeheerder. Het lastige was dat er in 
Engelse hoeveelheden werd gerekend. 
Dus in dozijnen van twaalf en grossen 
van 144 stuks. Het bedrijf was immers 
Engels en had een Engelse directeur, 
mr. Beacock en een Engelse verkoop-
leider, mr. Cox.

Tekort
Na drie maanden moest ik de ma-
gazijnvoorraad inventariseren. Toen 
bleek er voor 3000 gulden minder in 
het magazijn te zijn dan er volgens het 
voorraadboek moest zijn. Dit tekort 
kon niet worden opgehelderd, want 
alle magazijnbonnen waren correct 
ingevoerd. Maar tot mijn grote verba-
zing was er bij de volgende driemaan-
delijkse controle ineens voor 3000 
gulden teveel in het magazijn. Zelfs 
de adjunct-directeur, de heer Klunne, 
kon er na enkele weken gezoek niet 
uitkomen. Omdat ik uiteindelijk maar 
negen maanden bij Reckitts bleef 
werken, heb ik een volgende controle 

niet meegemaakt. En heb ik er niets 
meer over gehoord.

Inklaren
Blikjes, tubes en glazen potten 
kwamen uit Belgische fabrieken. Ik 
moest ze inklaren bij de douane. In 
de Reckittsfabriek vulde een ervaren 
kracht handmatig de Nugget uit een 
grote verrijdbare bak met hete vloei-
bare schoensmeer in de lege blikjes. 
De vertegenwoordigers probeerden de 
Nugget natuurlijk te verkopen aan on-
der andere schoenwinkels. Sommige 
winkeliers kwamen dan op de proppen 
met oude ingedroogde blikjes van 
bijvoorbeeld 1938 die ze al achttien 
jaar in huis hadden en wilden inruilen 
tegen nieuwe. Maar als ze dan twee 
dozijn(!) nieuwe blikjes bestelden, 
kregen ze een vergoeding, die ik af-
sprak met de verkoopleider. Dat waren 
dus de retourgoederen.
Het leuke bij Reckitts was dat je als 
personeelslid voordelig producten kon 
kopen. Daarvan waren voor mij en 
mijn vrouw de Nugget, de Dettol en 
de handcrème het meest interessant. 
De zakjes blauw en de kachelpoets 
waren bij ons al uit de running, zoals 
bijna overal.

Coen van Kasteel
kasteelvansteenodijk@gmail.com

Zakjes blauw, kachelpoets en schoensmeer
In november 1956 kwam ik uit militaire dienst. Ik ging niet terug 
naar mijn eerste baan bij Demka, maar solliciteerde bij Reckitts 
aan de Utrechtseweg in De Bilt. Daar kon ik 125 gulden per 
maand krijgen, in plaats van 89 gulden zoals overal elders. Maar 
daar moest ik wel wat voor doen.
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De meeste Utrechters wilden niet wat 
de stadsregering wilde. Dat werd dui-
delijk in 2002. Toen er een referendum 
over de inrichting van het stationsge-
bied gehouden werd. Groen Links en 
D66 wilden dat referendum niet, want 
die waren van mening dat de bestaande 
plannen geweldig waren. Omdat het 
nieuwe stadshart van Utrecht dan net 
zo sfeervol zou worden als het centrum 
van Dubai, wat een mekka voor shop-
pers is en precies niks meer dan dat.

Totdat het referendum er tegen hun 
wens toch kwam. En de opkomst 
gigantisch was en Utrecht massaal 
koos voor een nieuw centrum met 
weinig hoogbouw, veel winkels, veel 

woningen voor mensen met een grote 
en met een kleine beurs en ook voor 
een stadshart met superveel groen in 
de vorm van parkjes met fonteinen en 
gezellige zitjes. Toen leek het erop dat 
Groen Links, en D66 de slag om het 
stadshart verloren hadden. De zittende 
stadsregering beloofde namelijk plech-
tig de uitslag van het referendum te 
omarmen. Omdat mondelinge beloftes 
van politici minder waard zijn dan 
weinig, kwam iemand op het idee alle 
gemeenteraadsleden op schrift te laten 
beloven dat hun woord hun woord was. 
En dat was ook even zo. Want toen de 
stadsregering met plannen kwam om 
over het stuk Singel dat weer in ere 
hersteld zou gaan worden heen te gaan 

bouwen, schoot de gemeenteraad dat 
gelijk af. Het was namelijk in strijd met 
de uitslag van het referendum.

Waar niemand rekening mee gehouden 
had, was dat een schriftelijke belofte 
van gemeenteraadsleden al na een 
jaartje verteerd is in de natte kluis 
waarin beloftes bewaard worden. Na 
verkiezingen kwam er een paar jaar 
later ook nog eens een vrijwel nieuwe 
gemeenteraad en een verse stadsre-
gering met Groen Links en D66. Dat 
stadsbestuur ging vervolgens het plan 
uitvoeren dat de bevolking niet wilde 
en waarvan beloofd was dat het ab-
so-luut niet uitgevoerd zou worden. 
Gek hè, dat ondertussen 40 % van de 
Utrechters niet meer komt opdagen als 

de gemeenteraad gekozen wordt.

Pas maakte Marieke Dubbelman - 
die mooie columns in het Utrechts 
Nieuwsblad schrijft - een fotootje 
van een parkje zoals nu in het nieuwe 
stadshart aangelegd wordt. Ze zette 
die foto op twitter met als onderschrift 
dat ze meer verwacht had toen ze 
bij het referendum stemde voor een 
Groen Stadshart. Die foto staat hierbij 
afgebeeld. Marieke schreef me: “Dit 
is schaamgroen dat vooral dienst doet 
als afvalbak voor passerende fietsers en 
automobilisten.” En zo is het. Zijn er al 
ondertussen al gemeenteraadsleden met 
het schaamrood op de kaken gespot? 
Natuurlijk niet.

Schaamgroen maar geen schaamrood
Al aan het eind van de vorige eeuw moest het stationsgebied 
opgeknapt en vernieuwd worden. Er woonden namelijk een paar 
miljoen ratten en muizen, de betonrot deed zijn werk er vrij 
grondig en alles zag er na veertig jaar net zo verlopen uit als een 
langdurig heroïneverslaafde. De stadsregering koos voor de bouw 
van een nieuw stationsgebied barstensvol hoge kantoorgebou-
wen, heel weinig woningen, maar wel met heel veel winkels en 
goedkope vreetschuren. Dit alles opgeleukt met weinig boompjes, 
omdat er heel weinig parkjes zouden komen. Geen enkele om pre-
cies te zijn. Maar hier en daar wel een groepje plastic palmen om 
het zonnige karakter van het nieuwe stadshart te benadrukken. 
De logica achter dit plan was dat groen geen geld oplevert, maar 
verhuurbare kantoorpanden wel.

  

HWtjeHWtje
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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. 

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 

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

16
J U L I

TELEVISIE 

vrijdag

J U L I 

RADI O

zaterdag/zondag 

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 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

 
 

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

    
  

 

 

 

 

All Inclusive Hotel de ElderderschansAll Inclusive Hotel de Elderderschans  

Aardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland    50% 50% KORTINGKORTING  

Riviercruises over Europa’s mooisteRiviercruises over Europa’s mooiste  

rivieren rivieren tot wel € 900,tot wel € 900,--  kortingkorting  

5 dg. All Inclusive Autoreis Nederland  5 dg. All Inclusive Autoreis Nederland  

zomervoordeel van € 259,zomervoordeel van € 259,--  € 229,€ 229,--  p.p. p.p.   

All Inclusive Hotel AltastenbergAll Inclusive Hotel Altastenberg  

Sauerland / Duitsland Sauerland / Duitsland 30% 30% KORTINGKORTING  

Vakantie Voordeel Tips  All Inclusive BusreizenAll Inclusive Busreizen  

RiviercruisesRiviercruises  

5 dg. All Inclusive5 dg. All Inclusive  HotelHotel  Jagershof ***Jagershof ***  
Nunspeet / Veluwe € 339,Nunspeet / Veluwe € 339,--  p.p.p.p.  

  

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***  
Kerstreis / Vulkaaneifel Kerstreis / Vulkaaneifel € 443,€ 443,--  p.p.p.p.  

40% Korting40% Korting  
7 dg. Kerstcruise7 dg. Kerstcruise  Robert Burns *****Robert Burns *****  
40% KORTING 40% KORTING nu al va. nu al va. € 798,€ 798,--  p.p.p.p.  

Als u arbeidsongeschikt raakt, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij�  u uit de 
schulden? Volg de gra� s workshop Financiën na Arbeidsongeschiktheid, 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

Voorkom financiële problemen als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid

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

Gra�s Bijeenkomst voor
 inwoners van Utrecht

U Centraal biedt een Bijeenkomst voor
mensen die te maken hebben met de
volgende Veranderingen in hun Leven:

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

| Overlijden van partner | 18 worden |
| Kind krijgen | Na de Bijstand |

Gra�s Bijeenkomst voor
 inwoners van Utrecht

U Centraal biedt een Bijeenkomst voor
mensen die te maken hebben met de
volgende Veranderingen in hun Leven:

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

| Overlijden van partner | 18 worden |
| Kind krijgen | Na de Bijstand |

Als u arbeidsongeschikt raakt, ziet uw financiële plaatje er anders uit. Hoe blijft u 
uit de schulden? Volg de gratis Bijeenkomst financiën na Arbeidsongeschiktheid, 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 31 juli.



had gewoond. Ik zei tegen haar dat 
veel meisjes uit Jutphaas bij ons op de 
Sint Antonius mulo in Utrecht hadden 
gezeten en ik noemde onder andere de 
naam Corry Veldhuizen, waarvan ik 
nog wist dat haar vader een smederij 
had. Zij bleek haar te kennen en wist 
dat zij nu in Coevorden woonde. Via 
familiecontacten heeft Corry dat te 
horen gekregen. Ze ging daarop op 
zoek naar mij. Zij probeerde veel en 
via de KBO Houten kreeg ik dat te 
horen. Nadat naar mijn meisjesnaam 
was gevraagd, kreeg ik een telefoon-
nummer waarop ik haar mogelijk 
kon bereiken. Ik gelijk dat nummer 
gebeld, maar helaas kreeg ik een 

ander aan de telefoon. Maar daar ik 
slechtziend ben (macula degeneratie) 
dacht ik dat ik verkeerd gebeld had. 
Dat vertelde ik tegen die mevrouw 
die ik aan de lijn had ik zei haar, dat 
ik het nog wel een keer zou proberen. 
Maar helaas kreeg ik opnieuw dezelf-

de mevrouw aan de lijn. Ik de KBO 
gebeld, maar ze gaven mij opnieuw 
het nummer dat ik gebeld had.

Zeer verrast
Wat nu? Gelukkig kreeg mijn man 
een goed idee en hij ging op zoek via 

internet naar Veldhuizen in Jutphaas 
en hij vond er een in de Herenstraat 
(vroeger de Dorpstraat). Ik pakte op-
nieuw de telefoon en belde dat num-
mer. Er werd opgenomen en het bleek 
dat daar een broer van Corry woonde. 
Het hele verhaal verteld en hij heeft 
mij toen het juiste telefoonnummer 
gegeven van Corry. Natuurlijk gelijk 
dat nummer gebeld. Corry pakte zelf 
aan en was zeer verrast. Wij hielden 
contact en zij stuurde zelfs nog de 
foto van de examenklas uit 1954. Wij 
prikten een datum voor een bezoekje 
van Corry en haar echtgenoot Jan aan 
ons in Houten. Dat bezoek is reeds 
achter de rug en wij viertjes kijken 
daar met heel veel plezier op terug. 
Eind augustus reizen wij af naar 
Coevorden en weten nu al dat het een 
geslaagde dag wordt. Corry en Jan het 
was geweldig elkaar te ontmoeten. 
Bedankt!

Rita Nederhof-Mansveld
j.nederhof@hetnet.nl

Weerzien klasgenote na 64 jaar
Na een vakantie in Portugal 
bracht een taxibusje ons van 
ons hotel naar het vliegveld. 
Naast mij zat een vrouw die 
mij vroeg waar ik in Holland 
woonde. Ik vertelde haar dat 
ik in Houten woonde, waarop 
ik vroeg waar zij woonde. 
Ze zei dat haar woonplaats 
Maastricht was, waarop ik 
opmerkte dat ik dat niet aan 
haar spraak kon horen.

Zij vertelde toen dat zij in Jutphaas 
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Corry en Rita 64 jaar later

Oppas van vroeger

Ik groeide op met twee broers 
van vier en acht jaar ouder. Mijn 
ouders hadden een drukke bak-
kerszaak. We hadden geen tuin 
of balkon en op de woensda-
gen en zaterdagmiddag waren 
mijn broers gedoemd mij mee 
te nemen. Ik zat achter op de 
‘Vliegende Hollander’, ik was 
mevrouw Perry bij het tafel-
tennis en als er met de trein 
gespeeld werd, las ik de dienst-
regeling voor.

Een vriend was zoon van de hoofdonder-
wijzer en op gympjes mochten we wel 
eens in de gymzaal spelen. De jongens 
gingen voetballen. Ik moest in de ringen 
gaan zitten. Ze hesen mij op tot het 
plafond. Daar wachtte ik tot ik weer naar 
beneden werd gehaald...
Mijn vader, geboren in Barneveld, kende 
een ouder echtpaar zonder kinderen. 
Daar werd ik ‘gedropt’. Ik speelde met 
een doos puzzels, ging gearmd een bood-
schap doen, bakte een ei in een klein 
pannetje en zoog mijn frou froubiscuitje 
uit als een ijsje. Hoogtepunt was een be-
zoek aan het park van Kol. Met de tram, 
een zak brood mee en herten voeren. 
Toen ik bijgaande foto zag, als 93-jarige, 
was ik blij voor de huidige generatie. 
Hun jeugd is veel fijner. Kleuterschool, 
kinderopvang, sport, enzovoorts.
Later mocht ik naar de padvinderij. Ik 
was een enthousiaste kabouter, later pad-
vindster, senior en had een eigen groep. 
Wat heb ik daar veel geleerd. Dank aan 
Pop en Johan Bodegraven-Yperlaan.

Francien Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover 
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rus-
tig na te denken en te overleggen met vrienden 
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld 
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as 
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een 
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat 
nabestaanden die de wensen van de overledene 
naleven, mooie en waardevolle herinneringen 
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers 
precies wat de laatste wens van de overledene 
was. Dat komt het rouwproces ten goede. 
Maar ook fi nancieel kan het regelen van uw 
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw 

uitvaart vooruit bespreken en betalen, indien 
u daar de fi nanciële mogelijkheid voor heeft, 
is een zekere manier om van de fi nanciële 
beslommeringen af te zijn. Als u uw begrafenis 
of crematie vooraf regelt en betaalt, weet u niet 
alleen dat u uw nabestaanden die zorg ontneemt, 
maar u bespaart uzelf tevens kosten. U betaalt 
nooit meer iets bij, ongeacht de kostenstijgingen, 
die zeer realistisch zijn in deze tijd.
Barbara Uitvaartverzorging biedt deze construc-
tie, een Waardevaste Uitvaart, aan. 

Om een optimale veiligheid in te bouwen 
worden de gelden gestort in een apart opgerichte 

Onderlinge Waarborgmaatschappij, welke uit-
sluitend tot doel heeft de toevertrouwde gelden 
op verantwoorde wijze te beheren. Op uw ver-
zoek kunnen wij u in een persoonlijk gesprek bij 
u thuis of op ons kantoor (in Utrecht of Vleuten), 
geheel vrijblijvend, adviseren. Aan de hand van 
uw wensen kunnen wij daarbij exact berekenen 
wat voor u de kosten zijn. 

Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u 
vragen of opmerkingen? 
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar. 

voor het maken van een afspraak.  
 
Pierre van Kooten
Directeur

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

Uw eigen uitvaart vooraf regelen
In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het 
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw 
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?

‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn 

afscheid straks
zijn voor iedereen

U kunt mijn collega’s en mij bellen op  
030-29 66 666 voor meer informatie of 

De klas van toen op de Sint Antonius MULO
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

Voor één van de leukste museums 
in Utrecht zijn we op zoek naar 

Gemotiveerde 
objectbeveilig(st)ers 

- Wil je graag een paar uur per dag   
 (overdag) werken? 
- Ben je in het bezit van het 
 beveiligingsdiploma. 
- Ben je een gastheer of gastvrouw en  
 lijkt het je leuk om met mensen 
 om te gaan? 

Dan hebben wij een leuke baan voor je 
nabij het centrum van Utrecht. 

Voor meer informatie mail naar 
operationeel@bdgbeveiliging.nl  
of bel voor informatie 0342-404070.

Voor één van de leukste museums 
in Utrecht zijn we op zoek naar 

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

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP

facebook.com/deoudutrechterkrant

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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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
 
48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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   D.O.S weer eerste klasser! 
“Wat voetbalminnend Utrecht gehoopt 
had en na verleden week zondag ook 
verwacht had, is geschied: DOS is te-
ruggekeerd naar de eerste klasse! OVS 
uit Oostzaan werd in het Utrechtsche 
Stadion met moeite met 2-1 geklopt en 
door dit resultaat zijn de geeltjes naar 
de eerste klasse gepromoveerd”, zo 
was te lezen in het Utrechtsch Nieuws-
blad van maandag 15 mei 1944.

  Tot voor kort moesten we het doen 
met krantenknipsels en een enkele foto 
om meer te weten te komen over deze 
mijlpaal in de Utrechtse voetbalge-
schiedenis, maar nu kunnen we ook 
weer naar de wedstrijd kijken. Na een 
bezoek aan de tentoonstelling Utrecht 
op fi lm schonk de heer Vermeulen een 
stapel oude fi lms aan Het Utrechts 
Archief. Hierop waren voornamelijk 
familiebeelden uit de jaren ‘40 te 
zien, maar één fi lmblik bevatte een 
handgeschreven briefje met daarop de 
letters DOS. Bij het afspelen bleek het 
een fi lm van professionele kwaliteit te 
zijn van een wedstrijd van DOS, een 
van de voorgangers van FC Utrecht. 
Te zien is de promotiewedstrijd van 

mei 1944 tegen OSV, met beelden van 
de wedstrijd, uit de kleedkamer en van 
het grote feest na de overwinning.

 ‘Rooie’ Piet 
Het Utrechts Archief bewaart ruim 
500 fi lms uit de stad en provincie 
Utrecht en deze fi lm is een mooie 
aanvulling op deze collectie. Volgens 
fi lmspecialist Lloyd Davies zijn het 
unieke beelden: “De Duitse bezet-
ter had een verbod ingevoerd om te 
fi lmen, dus daarom is het altijd al 
bijzonder beelden uit de tijd van de 
Tweede Wereldoorlog tegen te komen. 
En in dit geval gaat het ook nog eens 
om de enige fi lmbeelden die we kun-
nen terugvinden van legende ‘rooie’ 
Piet Dumortier. En van de Utrechtse 
NSB-burgemeester Van Raavenswaay, 
die we in de rust kort in de kleedka-
mer zien staan.”

  De fi lm is zeer waarschijnlijk gemaakt 
door de vader van schenker Ad 
Vermeulen. De fi lm heeft in ieder 
geval jaren op zolder gelegen en was 
in zeer slechte staat: Lloyd Davies: 
“Ik moest het blik openwrikken met 
een schroevendraaier, zoveel roest 

zat erop.” Voor de duidelijkheid de 
fi lms waren niet opgenomen op zeer 
brandbaar materiaal.  Een negatief 
fi lm is de originele fi lm vanuit de 
camera. Op het stuk papier gevonden 
in het fi lmblik stond een krabbeltje, 
‘negatief dos’. Na de nodige zorg is de 
fi lm weer in topconditie en inmiddels 
gedigitaliseerd, zodat hij ook via de 
computer en internet te bekijken is.

 Première DOS-film 
Zaterdag 30 juni werd de fi lm van 

DOS voor het eerst vertoond in Het 
Utrechts Archief. Bij deze première 
waren vele bekenden uit de Utrechtse 
sport aanwezig, zoals oud spelers van 
DOS en hun kinderen, historicus en 
sportkenner Ad van Liempt, de nieuwe 
Utrechtse wethouder Sport Maar-
ten van Ooijen en Wesley Sneijder 
namens zijn Stichting Sport Ondiep. 
Als klap op de vuurpijl toverden de 

schenkers Ad en Joke Vermeulen nog 
meer oude fi lms tevoorschijn. Lloyd 
Davies: “We gaan deze fi lms eerst 
goed bekijken en als het interessant 
voor ons is zullen we ze conserveren, 
zonodig restaureren en digitaliseren. 
Zodat iedereen weer kan genieten van 
nieuwe oude beelden.”

   

     

        

  Het Utrechts Archief ontving onlangs een aantal oude filmblikken. 
Er bleken prachtige beelden van voetbalclub DOS uit 1944 in te 
zitten. Het is nu de oudste film van DOS die in Het Utrechts Archief 
bewaard wordt, met onder meer bewegende beelden van Utrechtse 
voetballegendes als Gerard van Leur en Piet Dumortier. 
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 Groepsportret, in stadion Galgenwaard, van de spelers van het elftal van Voetbalvereniging DOS dat in het seizoen 1943/1944 promoveerde en 
terugkeerde in de 1e klasse. Staande en hurkende.

Staand v.l.n.r.: P. Mackaay (voorzitter), G. Lijffijt (reserve), P. van Dierment, J.F. Siebes, T. van Leeuwen, P. van Baggem, D.J. Peeterse, J.H. Thijssen 
(masseur), D. van Beek, G. Brouwer, J. Vader (reserve) en B.H. van Leur. Hurkend v.l.n.r.: G. van Leu   

 Unieke beelden van voetbal-
icoon Dumortier opgedoken   

  De film zelf zien? 
De nieuwe aanwinst van Het Utrechts Archief is op groot scherm te zien in de 
bioscoopzaal van Het Utrechts Archief in de Hamburgerstraat. Daarnaast is de 
fi lm te bekijken via www.hetutrechtsarchief.nl 

 Piet Dumortier in actie.   

 Bij de  première van de � lm kwamen tal van prominenten uit de Utrechtse sportwereld kijken.   
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne’
De jaren ‘20 en ‘30 in Leerdam werden 
gekenmerkt door een grote verschei-
denheid aan goed vormgegeven glas, 
waarbij werk van kunstenaars als 
Copier, Lanooy, Gidding en De Bazel 
tot ver over de landsgrenzen wordt 
verkocht. Leerdam werd synoniem voor 
‘modern’. Dit was bovenal te danken 
aan de bevlogen fabrieksdirecteur P.M. 
Cochius, die kunstenaars uitnodigde in 
Leerdam te komen werken, en zo het 
niveau van de glasfabriek op een hoger 
niveau bracht.
Moderne ontwerpen van Gidding, Lanooy en Copier passen naadloos in het moderne interieur. 
Vazen en schalen met subtiele vormen, uitgevoerd in heldere kleuren, soms gecraqueleerd of 
beschilderd met felle kleuren. Ook de moderne persglastechniek wordt gebruikt in Leerdam 
voor mooi vormgegeven, betaalbaar serviesgoed, maar tevens voor glazen plastieken van 
Steph Uiterwaal en Lucienne Bloch. Een unieke selectie van dit alles is te zien bij ‘Art Deco Glas, 
belofte voor het moderne’.
 
Unieke voorstelling in Spoorwegmuseum
November 1918, de Eerste Wereldoor-
log loopt ten einde, Europa ligt in puin 
en keizer Wilhelm II slaat met zijn trein 
op de vlucht. Bij het grensplaatsje Eijs-
den vraagt hij op het station om asiel in 
Nederland, maar koningin Wilhelmina 
twijfelt. Uiteindelijk geeft ze zijn trein 
groen licht om door te rijden. Meer 
dan twee decennia zal de ongenode 
vluchteling op de Utrechtse Heuvelrug 
verblijven. Dat is in het kort het verhaal 
van de unieke theatervoorstelling 
WILHELM*INA, een unieke locatietheatervoorstelling over de komst van keizer Wilhelm II naar 
Nederland aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, gespeeld door het Duits-Nederlandse 
theatergezelschap Das Letzte Kleinod in hun eigen Oceaanblauwe Trein. Het publiek maakt op 
zijn beurt zelf een reis langs verschillende scènes in de historische treinwagons (zie ook elders 
op deze pagina).
 
Broederschap van de Sangers
In Kasteel Amerongen treedt zondag 15 juli het Gregoriaans mannenkoor Broederschap van de 
Sangers op. Dat stamt al uit 1743. In 1788 was de broederschap bijna te ziele, maar uiteindelijk 
werd een gestage neergang van het aantal leden omgezet in een opwaartse richting. De hemelse 
Sangers werd een hemelse beloning in het vooruitzicht gesteld. En kennelijk werkt die belofte 
nog steeds, want de broederschap van de Sangers uit Mook is een, momenteel, uit 19 leden 
bestaand Gregoriaans koor, dat de eucharistievieringen in de parochiekerk van Sint Antonius 
Abt te Mook opluistert. De huidige dirigent, Wil Wijers, staat al sinds 1979 voor het koor. Het 
motto van het koor luidt: “Qui bene cantat, bis orat’’ ofwel vrij vertaald “Goede muziek brengen 
is eigenlijk dubbel bidden” (zie ook elders op deze pagina).
 
Prettig Lopen Acties
Deskundig gediplomeerd advies, samenwerking met register-podoloog, medisch pedicures en 
orthopedisch schoenmaker zijn speerpunten van House of Outdoor, de Prettig Lopen Winkel in 
Maarssen. Schoenen en sandalen met uitneembaar voetbed bijvoorbeeld zodat uw eigen inleg-
zool erin kan. In deze zomer-
maanden heeft de winkel 
een uitverkoopactie waarbij 
een tweede paar voor een 
euro wordt verkocht. U vindt 
de Prettig Lopen Winkel 
van House of Outdoor aan 
de Diependaalsedijk 12 in 
Maarssen. Maandag en 
dinsdag en zondag gesloten. 
Zie ook www.prettiglopen-
winkel.nl (Zie ook elders op 
deze pagina.)
 

Zondag 15 juli
 

Koffieconcert op Kasteel Amerongen
Zondag 15 juli 2018 verzorgt het gregoriaans mannenkoor Broederschap van de Sangers het koffie-
concert op Kasteel Amerongen. Prachtige klanken zullen te horen zijn op de galerij. Inloop vanaf 10.30 
met koffie en thee in het Onderhuys. Start concert om 11.00 uur. Entree: Volwassene € 10,00. Kind 
tot en met 18 jaar gratis. Toegankelijkheid: Het concert is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen. De 
Galerij bevindt zich op de tweede etage van het Kasteel en is bereikbaar via drie trappen.

Van donderdag 19 tot en met zondag 22 juli
 
Theatervoorstelling over de komst van keizer Wilhelm II
In het Spoorwegmuseum is vier dagen 
achtereen de unieke locatietheatervoorstel-
ling WILHELM*INA te zien. Over de komst 
van keizer Wilhelm II naar Nederland aan 
het eind van de Eerste Wereldoorlog. Het 
Duits-Nederlandse theatergezelschap Das 
Letzte Kleinod speelt deze voorstelling over 
de ballingschap van de Duitse ex-keizer in 
hun eigen Oceaanblauwe Trein. Het publiek 
maakt op zijn beurt een reis langs verschil-
lende scènes in de historische treinwagons. 
Het Spoorwegmuseum vindt u aan het 
Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht De 
voorstellingen beginnen om 20.00 uur. 
Inloop om 19.00 uur Bij grote belangstel-
ling worden er extra voorstellingen om 18.00 uur ingelast, bekend te maken via de website en social 
media. Tickets zijn verkrijgbaar via www.das-letzte-kleinod.de/en, vanaf 11 juli aan de balie bij VVV 
Utrecht, Domplein 9 en aan de deur van het Spoorwegmuseum een uur voor aanvang.

Tot 29 oktober

Arto Deco Glas in Nationaal Glasmuseum
Tot 29 oktober: ‘Art Deco Glas, 
belofte voor het moderne’ met 
bijzondere vazen en schalen van 
Copier, mascottes van automobi-
les, serviezen op stoomschepen, 
jaren ‘30 lampen, parfumflesjes 
en nog veel meer. Én glas van 
ontwerpers van nu, geïnspireerd 
op de art deco stijl. Nationaal 
Glasmuseum - museum, Linge-
dijk 28-30, Leerdam.
 

Elke woensdag

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

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



Via Noord-Italië en Joegoslavië zou 
het richting Athene gaan, maar zover 
gingen de plannen van Teun Roos 
en mij niet. Wij hadden als einddoel 
Venetië, want voor Joegoslavië hadden 
we geen visum. Dinsdag, 6 augustus 
1963 begon onze reis. “Ergens in 
Zuid-Duitsland stop ik, jullie zien het 
wel als het zover is.” Meer wilde de 
chauffeur niet kwijt. Iedereen zocht 
een plekje in de bus, ruimte genoeg. 
Maar het werd er wel warm, want 
airco bestond nog niet in die jaren, in 
ieder geval niet in deze bus. Het werd 
zelfs bloedheet, want het zonnetje 
scheen uitbundig.

Eindeloze Autobahn
In het begin maakte iedereen met 
iedereen kennis, moppen en leuke 
anekdotes vlogen in het rond, maar 
allengs werd het stiller en stiller... De 
eindeloze Autobahn, richting Mün-
chen, en de hitte in de bus maakten 
ons sloom en slaperig. Op zeker ogen-
blik was onze driver van de hoofdweg 
afgegaan en reed richting de stad 
Heilbronn. Daar had hij kennissen en 
bleef er slapen. “Morgenochtend 6 uur 
zie ik jullie weer. Wie er niet is, heeft 
pech. Ik rijd gewoon op tijd weg! Ge-
snopen!?” Wij knikten, graaiden onze 
bagage bij elkaar en liepen als groep 
de stad in. We bleken vlakbij een park 
te zitten en aan de andere kant zagen 
we op de hellingen boerderijen, hooi-
oppers en meer landelijke tafereeltjes. 
We slenterden wat rond, kochten eten 
en drinken en informeerden of er een 
jeugdherberg was. “Nein, die gibt es 
hier nicht.” Een hotel zoeken vonden 
we allemaal te duur. Maar omdat het 
zo warm was, leek de komende nacht 
bepaald geen probleem.
In het park aten we, op treden die 
naar een standbeeld leidden, onze net 

gekochte etenswaren op. Rondom 
ons was alles volgeplakt met grote 
posters, met de tekst ‘Warum dritter 
geteilt?’ Later heb ik dergelijke posters 
nooit meer gezien in Duitsland, maar 
in 1963 was dat duidelijk nog een 
belangrijk thema: het gedeelte van 
Duitsland dat nu bij Polen hoort, werd 
hier nog duidelijk bij het Vaterland 
gerekend en ook Oost-Duitsland werd 
niet erkend.

Hooibergje
“Jongens, waar slapen we vannacht? 
We kunnen moeilijk hier de hele nacht 
blijven zitten.” Allerlei opties kwamen 
naar voren, totdat er een naar de 
overkant wees. “We kruipen gewoon 
in zo’n klein hooibergje. Wachten tot 
het donker is.” Zo gezegd, zo gedaan. 
In de schemer liepen 
we later de helling op. 
De hooibergjes bleken 
hooioppers te zijn, op 
een driepotig stelsel. 
Veel kleiner dan we 
gedacht hadden. Wat nu 
te doen? Goede raad was 
duur. “Ik blijf hier. Ik ga 
niet terug naar bene-
den”, zei een stem in het 
bijna-donker. De boer zal 
niet blij geweest zijn de 
volgende dag, maar wij 
begonnen hooi van de 
oppers te trekken, legden 
daarop onze slaapzak-
ken, riepen ‘welterusten’ 
of ‘maf ze’ naar elkaar en 
probeerden te gaan slapen. Maar dat 
viel tegen! De keiharde ondergrond, 
een steen die in je rug stak, knispe-
rende insecten in het hooi rondom, de 
koude nachtwind die ineens opstak. 
Het maakte dat zo rond half twaalf de 
een na de ander in het donker overeind 

kwam en wat heen en weer begon te 
strompelen.
“Jongens, we zoeken een andere slaap-
plaats. Hier lukt het voor geen meter.”

Zwembad
Zo zwierven we een tijdje later weer 
door Heilbronn, gingen op een leeg 
terras zitten, wat nog niet meeviel, 
want alle stoelen zaten met een lange 
ketting aan elkaar vast. We overlegden 
wat we zouden doen. “Ik heb vanmid-
dag een zwembad gezien. Daar was 
ook een ligweide bij. Dan hebben ze 
vast ook van die ligbedden. Zou dat 
wat voor ons zijn?” Niemand wist een 
betere oplossing.
We pakten ons hele boeltje bij elkaar 
en liepen richting zwembad. In het 
maanlicht zagen we inderdaad de 
ligbedden op de grasweide, keurig bij 
elkaar gezet. Via een gammele plek in 
het hek wisten we binnen te komen, 
zochten een bed uit, legden er slaap-
zakken en jasjes op en hadden daar 
wellicht tot de vroege ochtend kunnen 
blijven. Maar helaas! Ineens riep 
er eentje: “Wie gaat er mee zwem-
men?” Hier en daar werd instemmend 

gebromd in het donker en even later 
hoorde je verscheidene plonzen. Zien 
deed je niks.
Wel dat er opeens aan de andere kant 
van de ligweide zaklampen heen en 

weer begonnen te zwaaien 
en onze kant op kwamen. 
Het bleken drie beveiligers te 
zijn. Ze hadden het geplons in 
het water gehoord. Ze bleven 
erg vriendelijk, hebben zelfs 
nog gezellig met ons zitten 
kletsen op de ligbedden, ter-
wijl de zwemmers zich weer 
aankleedden, maar waren 
onverbiddelijk: we moesten 
er uit!

Liften
Hoe we de rest van de nacht 
zijn doorgekomen? Ik weet 
het niet meer. Wel dat we 
allemaal blij waren toen de 
chauffeur om zes uur fris 

en monter opdook. Hongerig en wel, 
ongewassen, doken we gauw de bus 
in, lekker slapen.
Op naar Oostenrijk, naar de beroemde 
Brennerpas in Tirol. Daar stond zo’n 
lange file, dat de bus maar stapvoets 
vooruitkwam en de meesten van ons, 
uit verveling, de Brenner maar lopend 
over zijn gegaan. Even de benen 
strekken!
In Vipiteno, in Italiaans Tirol, besloten 
Teun en ik de bus te verlaten. Er was 
daar een jeugdherberg. Heerlijk in 
bad, lekker eten en in de dagen daarna 
zouden we echt gaan liften, richting 
Venetië.
Met verschillende bereidwillige 
automobilisten, die ons meenamen, 
kwamen we de volgende dag steeds 
verder in de Dolomieten, een prachtig 
gebergte. Toen het alweer avond 
werd, zette een boer ons af in Cortina 
d’Ampezzo. Zo te zien een luxueuze 
toeristenplaats. Dat was niet ons 

doel, maar ja, met liften weet je nooit 
zeker waar je terecht komt. Jeugd-
herberg? Nee, die was er niet, maar 
men verwees ons naar een mooi hotel. 
Toen we daar de prijs voor een kamer 
hoorden, wisten we het wel. Die ging 
ons budget ver te boven. Toen de boer 
ons afzette hadden we door Cortina 
een riviertje zien stromen met aan de 
andere kant boerderijen met hooiber-
gen. Terugdenkend aan de nacht in 
Heilbronn, zagen deze er inderdaad uit 
als èchte hooibergen. Toen het dan ook 
helemaal donker was, liepen wij een 
bruggetje over, zochten een geschikte 
hooiberg uit en klommen erin. Een 
beetje griezelig was wel dat je aan de 
andere kant van de hooimijt zo in het 
diepe ravijn tuurde. Er zat geen dak op 
en toen het ‘s nachts begon te motre-
genen, bleek de andere morgen overal 
hooi aan ons te plakken.

Treintje
We hadden die nacht besloten met het 
treintje verder te gaan naar Venetië. 
Zodoende stonden we ons ‘s morgens 
vroeg op het perronnetje te wassen en 
onze tanden te poetsen, toen er ineens 
van alle kanten carabinieri opdoken. 
Ons keurden ze geen blik waardig, 
maar ze onderzochten alle containers 
en bekeken de rails. Wij vroegen 
waarom ze dat deden. Bleek er de 
avond tevoren een bomaanslag te zijn 
geweest op het station in Bolzano, 
eveneens in Zuid-Tirol, door een 
groep die aansluiting bij Oostenrijk 
wilde. Wij werden verder met rust 
gelaten, op een oppervlakkige controle 
van onze rugzakken na, en mochten 
de trein instappen. Op naar Venetië en 
nieuwe belevenissen.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

Kriebelige uurtjes in het hooi
‘Daar komt-ie!’ De touringcar kwam de straat ingereden. Met 
zo’n man of vijftien stonden wij te wachten. Het was een bont 
gezelschap, maar allemaal voorzien van rugzak of grote draag-
tas. De bus had als eindbestemming Marathon in Griekenland en 
ging Nederlandse padvinders ophalen die daar aan de Wereld-
jamboree deelnamen. Via de mondelinge tam-tam onder studen-
ten hadden wij gehoord dat de chauffeur bereid was lifters mee 
te nemen voor 10 gulden per persoon. Onderweg zelf zorgen 
voor eten en een slaapplaats en je kon zelf bepalen wanneer je 
de bus ging verlaten. 
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Een hooiopper is niet ideaal om de nacht in door te brengen...

In Vipiteno, ook bekend als Sterzing, stapten Arie en Teun uit de bus

Naoorlogse poster in Duitsland
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Kenmerken Dalstaete
• Woonoppervlakte vanaf  ca. 120 m² 

tot 185 m²
• Siematic keuken
• Sanitair van Villeroy & Boch
• Vloerverwarming
• Privétuin vanaf  ca. 50 m2 tot 180 m2

• Balkons vanaf  ca. 12 m2 tot 18 m2 
• Dakterras penthouses ca. 45 m2

• Parkeerplaats in parkeergarage
• Extra parkeerplaats mogelijk
• Lift
• Ruime berging 
• Inpandige fi etsenstalling
• Koopsom vanaf  € 465.000,- VON

 

Dalstaete.nl

10 Luxe appartementen en 2 Royale penthouses aan de Dalweg in Zeist

Luxe & Leven & Zeist

MAKELAAR: WVO Makelaars 2e Hogeweg 12 3701 AZ Zeist 

tel. 030 - 6920304  e-mail: dalstaete@wvo.nl

Bent u op zoek naar een bijzondere appartement in Zeist? Laat u dan eens informeren over Dalteate. 
Aarzel niet te lang want er zijn nog maar een aantal appartementen beschikbaar. Aan de Dalweg 48 in Zeist 
worden tien luxe appartementen en twee royale penthouses in een prachtig appartementencomplex gerealiseerd. 
Wonen op deze unieke locatie in Zeist betekent wonen nabij het centrum met alle voorzieningen die u nodig heeft. 
De omgeving is mooi en gevarieërd door de ligging op de Utrechtse Heuvelrug met haar heide en bossen. De ruime, luxe 
appartementen zijn 3- of  4 kamer appartementen. Op de begane grond beschikken de appartementen naast een royaal 
terras, ook over een heerlijke privétuin vanaf  ca. 50 m2 tot 180 m2. De lichte appartementen op de tussen verdieping 
hebben een fraai balkon vanaf  ca. 12 m2 tot 18 m2. De penthouses hebben een lekker ruim dakterras van ca. 45 m2 
gelegen op het Zuid-Westen, ideaal om te genieten van zwoele zomeravonden.

Heeft u belangstelling in één van deze luxe appartementen? Neem dan contact op met WVO Makelaars. Zij zullen u 
alles vertellen over dit unieke project! Tevens ontvangt u dan een prachtig verkoopboek met alle informatie en uitleg 
over de inschrijfprocedure. 

Nog enkele appartementen beschikbaar

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

Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  

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

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 - 1960

Tel: 0182-393492

Minder gewicht en 
een stralender gezicht
Verbluffend resultaat!
Ze belooft geen gouden bergen, Charifa van Slooten, 
maar de resultaten van haar behandelingsmethoden 
Differently Slim en lymfedrainage liegen er niet om. 
Vele cliënten hebben hier  baat bij en kiezen voor en 
combinatie van beide methoden.  In haar sfeervolle  
zaak Hair & Body in Maarssen legt zij uit:  

‘’Differently Slim helpt afvallen op een 
gezonde, eenvoudige manier”
Zelfs zonder sportschool of dagelijkse buikspier-
oefeningen. Juist als je gezondheidsklachten hebt 
waardoor je niet kan of mag sporten biedt deze 
methode de juiste oplossing voor één-twee maatjes 
minder, om specifi eke zones aan te pakken of om 
het fi guur te verstevigen. Met meetbaar en blijvend 
resultaat. Met behulp van elektrodes op de huid 
worden pijnloze golven naar de spieren gestuurd, 
waardoor deze aan het werk gaan. Het lichaamsvet 
wordt afgebroken, de opbouw van cellulitis neemt 
af, de spijsvertering versnelt en de bloedcirculatie 
verbetert.

Geen sportschool!
Een behandeling van 30 minuten staat gelijk aan 2 à 
3 uur actief sporten. Door de opbouw en versterking 
van de spiermassa zie je ook vaak verlichting bij 
aandoeningen als lage rugpijn, MS, reuma en fybro-
myalgie.’’ Dat laatste wordt bevestigt door Marjan, 
die zowel fybromyalgie als vaak lage rugpijn heeft:
 
“Voor mij is de winst groot
Dit is mijn exclusieve sportschool geworden!’’ 
Lymfedrainage speelt een belangrijke rol in ons 
immuniteitssysteem en zorgt voor de afvoer van 
ziektekiemen, afvalstoffen, spanningen, pijn-en 
stresshormonen. Een blokkade kan deze constante 
‘schoonmaak’ fl ink tegenwerken. Allerlei klachten 
kunnen het gevolg zijn. Aanhoudende vermoeidheid, 

hoofdpijn, slechte verbranding, vage pijnklachten, 
rusteloze benen of vocht vasthouden.  Blokkades 
opheffen zorgt voor verbluffende resultaten. ‘’Ik was 
bijzonder sceptisch’’, vertelt Jacqueline openhartig. 
‘’Ik had alles al geprobeerd en ken alle diëten uit 
mijn hoofd. Zodra je weer ‘normaal’ gaat eten zit al-
les er binnen de kortste keren weer aan, met dankzij 
het bekende jojo-effect nog wat pondjes extra. De 
laatste jaren, terwijl ik veel sport, kreeg ik er niets 
meer af. Maar nu, val ik langzaam maar zeker af, 
mijn huid straalt, ik voel me veel energieker en 
mijn chronische hoofdpijn is verdwenen.’’ Ook de 
op leeftijd zijnde Tonnie is vaste klant: ‘’Ik breng 
mijn kleinkinderen lopend naar school, dat heb ik in 
geen jaren gekund!’’ 
 
Proefbehandeling? Gewoon eens doen!
U kunt nu een vrijblijvende proefbehandeling probe-
ren voor een aantrekkelijke prijs van €19,95. 
Dit is inclusief meting van de lymfeblokkades en 
een behandeling. Bel en maak een afspraak!

Buitenweg 26B, 3602 PS Maarssen
Tel. 0346-555957
www.hairnbody.nl

Steun het 
wetenschappelijk 

onderzoek. 

Draag bij aan de 
oplossing voor Parkinson.

www.parkinsonfonds.nl • NL10 ABNA 0504 201 530



Maar films en tijden veranderen in de 
loop der jaren en mensen veranderen 
van gedachten. Nu is er een groot 
aanbod aan nieuws, boeken, televisie 
en natuurlijk Google! Het beste is 
helemaal geen oorlogsfilms te zien. 
Ga zelf onderzoeken hoe en waarom 
en kom daarna met een eindresultaat!

Citroën
Zoals ik zelf deed, begin jaren zeven-
tig. Ik had al veel oorlogsgebieden 
bezocht in West en Oost-Europa. De 
film ‘De langste Dag’ was voor mij 
een film uit mijn jeugdjaren. Ik had 
aan de hand van dit al mijn eigen 
film samengesteld, ergens in mijn 
gedachten. Maar in 1972 werd die 
film realiteit.
Ik had een Citroën DS 21: voor die 
tijd de mooiste van alle auto’s en nog 
steeds een prachtige oude dame!
1972 Was voor velen een jaar om niet 
snel te vergeten. Nog denk ik vaak aan 
dat jaar. Om maar iets op te noemen: 
‘All in the family’, Ard Schenk 
wint goud in Japan, Nixon bezoekt 
Peking, de Apollo wordt de ruimte 
in geschoten, Ajax wint de 
Europa Cup, leden van de 
RAF (Rote Armee Fraktion) 
worden gevangen genomen 
en het jaar met de zwart-
ste dag in de geschiedenis 
van de Olympische Spelen 
vanwege de gijzeling op 
de Israëlische sportploeg in 
München, waarbij zeventien! 
doden vielen. Op de televisie 
begon de serie Peppi en Kokki 
en Neil Diamond en Gilbert 
O’Sullivan waren dagelijks te 
beluisteren.

Met mijn oude Citroën DS 21 
ging ik op weg naar Norman- dië, 
van Utrecht naar Caen. De wegen 

gleden weg onder de auto als glad ijs 
onder schaatsen. Een dag rust en toen 
begon de museumroute door Norman-
dië. De oude Citroën reed bijzonder 
goed in zijn eigen vaderland. In de 
stad Arromanches aan de kust vindt 
men een belangrijk D-Day museum. 
Kijken natuurlijk. Vol bewondering 
bekeek ik al die foto’s, films en ander 
oorlogsmateriaal en had daarna zeker 

een halve dag nodig om alle indrukken 
te verwerken. Samen met mij bekeken 
tientallen museumbezoekers ademloos 
beelden van de Grootste Invasie Aller 
Tijden. Je kunt je nauwelijks voorstel-
len wat zich hier heeft afgespeeld. Dan 
ben je een film als The Longest Day 
snel vergeten. Musee du Debarque-
ment is zeker het bekijken waard. 
Het viel mij wel op, en ook mijn 
reisgenoot, dat waar we ook reden, 
in welk dorp, stad of gehucht, er was 
altijd een oorlogsmuseum in de buurt! 
De belangrijkste heb ik zeker niet over 
geslagen.

Kerktoren
Ook de beroemde Pegasusbrug was 
zeer indrukwekkend en vol bewon-
dering heb ik in St-Mere-Eglise uren 
rond het kerktorentje gelopen. Daar 
waar parachutist John Steel van de 
82 ste Air-Borne divisie 
tijdens de bevrijding van dit 
stadje, zes juni 1944, uit zijn 
Dakota sprong, maar met zijn 
parachute en munitie aan de 
kerktoren bleef hangen. De 
Duitsers richtten hun geweren 
op deze John Steel, maar hij 
hield zich dood. Hij bleef 
twee dagen hangen voordat 
hij bevrijd werd. Geluk-
kig overleefde hij deze 

krankzinnige oorlog!
Al vlug ben je een beetje moe en uit-
gekeken op alles wat maar met oorlog 
te maken heeft. Bij gebrek aan geld 

gingen we met leuke meiden rond het 
strandvuur zitten en zongen onder het 
genot van slechte wijn en stokbrood 
liederen van Piaf, Aznavour, Brel en 
Johnny Jordaan. Hazes was nog niet 
uitgevonden.

Verliefd
Iedereen was wel een beetje verliefd. 
Ik ook natuurlijk. Op de mooie Marie-
José, de fraaie dochter van de cam-
pingbaas. Bij het nachtelijk kampvuur 
probeerde ik in het Frans het liedje te 
zingen ‘You are the sunshine of my 
life’. Vertaald een mooi lied in het 
Frans!! Ik fluisterde in haar oortje: ‘De 

zee, de zee klotst voort in eindeloze 
deining’; iets anders wist ik op dat 

moment ook niet! En daar zaten we 
zeer verliefd te doen tot het glorend 
daglicht de nacht verdreef. We bleven 
nog een paar dagen ‘vrienden voor het 

leven’, bezochten orgelconcerten 
en toen ging ik met mijn DS naar 
Utrecht. Met een foto van Marie 
in mijn binnenzak. Van de laatste 
paar Franse francs kochten we 
benzine, drinken en proviand voor 
onderweg. Dat de brave Citroën 
DS 21 het begaf boven op een 
berg, is een verhaal apart. Leuk 
voor een volgende keer. Viva La 
France !

Jack Meulman
mariolanza@kpnmail.nl

 

Met de Citroën DS naar Normandië
Als men mij nu zou vragen ‘wat was de beste oorlogsfilm die je 
ooit gezien hebt’, dan denk ik aan ‘De Langste Dag’. The Lon-
gest Day dus. Voor de jaren zestig een enorm groot opgezet 
filmdrama, met voor die tijd goede filmacteurs. Ben je jong dan 
vind je zo’n film geweldig. Al die dappere soldaten die hun leven 
gaven voor de bevrijding van het Oude Europa, bezet door Hitler 
Duitsland. Je zou willen dat je kon meevechten op die zesde juni 
1944. 
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Jack Meulman op het strand aan de Franse kust

De kerk in Mere Saint Eglise waar parachutist John Steel aan bleef hangen.

Jack Meulman voor de kerk in Mere Saint Eglise.

Op de plaat met ‘de arm der wet’.

De Citroën DS in z’n vaderland.

Filmposter van ‘The Longest Day’, of in het Neder-

lands; ‘De Langste Dag’.
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Roze Wolkennachten
Adrianne Dercksen schreef een boek 
over De Roze Wolk en De Wolken-
krabber, die bijna een kwart eeuw een 
begrip waren in de stad Utrecht en ver 
daarbuiten. Geopend in 1982 en 1984 
groeiden ze snel uit tot hotspots in 
Utrecht. Duizenden homo’s, lesbo’s, 
biseksuelen, hetero’s, transgenders en dragqueens van allerlei 
pluimage vonden jaar in jaar uit de weg naar disco en café. 
Tot in 2006. Dit boek bevat in woord en beeld een uniek stuk 
Utrechtse geschiedenis. Het telt 191 pagina’s

 

Hendrik Groen, Leven en laten 
leven
Er is weer een nieuw Hendrik Groen-
boek uitgekomen. Een feest voor fans, al 
gaat dit boek niet over de tachtiger Hen-
drik Groen. Het is wel geschreven met 
dezelfde kenmerkende humor en het 
scherpe observatievermogen. Hoofd-
persoon is ditmaal Arthur Ophof, die zich het leven anders had 
voorgesteld. In plaats van spectaculaire reizen te maken naar 
verre landen staat hij vier keer per week in de file.

 

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

 

Roze wolkennachten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Hendrik Groen, leven en laten leven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
Kees Lam vertelt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  16,80
Het Ramblers Dansorkest . Hilversum Expres(s) (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,95
Poppioniers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  29,99
Oma kan jij nog huppelen? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

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 Neder-
landsche Omroep en GTB.

 

Poppioniers
De muziekgeneratie die in de jaren 60 
het fundament legde voor podia als 
de Melkweg, Pinkpop, Paradiso en 
Lowlands.
50 jaar geleden vond de oerknal van de 
popmuziek plaats. De ‘roaring sixties’ 
waren op hun hoogtepunt en na dat jaar 
zou de popmuziek nooit meer hetzelfde zijn. Tom Steenbergen 
beschrijft in Pop-pioniers hoe een muziekverslaafde generatie 
zorgde voor het ontstaan van talloze poppodia en popfestivals.

 

Oma kan jij nog huppelen
Een verhalenbundel over klein geluk. 
Een boek vol kleine wijsheden over 
grote geluksmomenten. In een bonte 
verzameling rijgt Irene Kraaijenhagen 
herkenbare situaties, gekke types, oude 
liedjes en 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 ‘Ge-
luksvogels’ in deze krant is dit boek een absolute aanrader. Voor 
wie haar werk niet eerder las een
kans op een kennismaking.

€ 24,95 € 19,99 € 16,80

€ 17,95 € 29,99 € 12,95

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

De bezoekers hebben er gefeest, ge-
danst en geflirt in wat voor velen ‘hun 
tweede thuis’ was. Er waren bijzon-
dere feesten, zoals vrouwen- en man-
nenavonden, Oud en Nieuwfeesten, 
Koninginnenacht, Barfly, Diva Nights 
en PenPals. Wat was de aantrekkings-
kracht van de disco in de werfkelder 

en het kleine café op de Oudegracht? 
Medewerkers en bezoekers vertel-
len over ‘uit de kast komen’ en de 
eerste schreden op het liefdespad; 
over discriminatie en geweld en de 
desastreuze ziekte aids; maar ook 
over trots, tolerantie, vriendschap en 
liefde. Sommigen hebben er de liefde 

van hun leven ontmoet. Het was een 
van de weinige plaatsen waar iedereen 
zichzelf mocht zijn.

De Roze Wolk en De Wolkenkrabber 
waren van groot maatschappelijk be-
lang voor de ‘regenbooggemeenschap’ 
in Utrecht met evenementen, acties, 
voorlichting, kunst en sport.

Dit boek bevat in woord en beeld een 
uniek stuk Utrechtse geschiedenis. Het 
telt 191 pagina’s en is te bestellen via 
de bestelbon op deze pagina of via de 
webshop op www.deoud-utrechter.nl. 
Het kost 24,95 euro.

Roze Wolkennachten
De Roze Wolk en De Wolkenkrabber waren bijna een kwart eeuw 
een begrip in de stad Utrecht en ver daarbuiten. Geopend in 1982 
en 1984 groeiden ze al snel uit tot hotspots in Utrecht. Duizenden 
homo’s, lesbo’s, biseksuelen, hetero’s, transgenders en drag-
queens van allerlei pluimage vonden jaar in jaar uit de weg naar 
disco en café. Tot in 2006. Over die tijd schreef Adrianne Derck-
sen het boek ‘Roze Wolkennachten’.



Enige man. Als er een vervelend jong 
in de klas begon te klooien was het: 
“Wat wil je?” Hij stroopte zijn mou-
wen op en zei: “Kom maar op, dan 
krijg je een klap voor je kop.” Hij was 
ooit bokskampioen.
Aquino kwam veel bij ons thuis. We 
waren in die oorlogsdagen natuurlijk 
broodmager en hij vond dat we naar 
Kilder moesten. Hij had daar twee 
broers en een zus wonen en zij wilden 
ons wel vetmesten. Mijn broertje (10 

jaar) kwam bij een rijke boer terecht. 
Mijn zusje (8 jaar) bij een zus van 
hem. Vieze boel. Kreeg ze een vieze 
vaatdoek in haar hand en dan moest ze 
de tafel schoonmaken. En mijn zusje 
was zo netjes.
Ik was bij een arme boer. Z’n vrouw 
altijd ziek en ze hadden vier kleine 
kinderen. Alles was in de keuken, 
pomp, fornuis en een bedstee. Daar 
sliep ik in met een meisje van vier 
jaar. Op stro, de muizen liepen over 

je gezicht. En ‘s morgens om vijf 
uur op en spek met eieren bakken of 
aardappelen. Ik deed van alles. Op de 
akkers, graan maaien met de zeis, in 
schoven binden en naar de deel van de 
boerderij brengen om te dorsen met 
een dorsvlegel.

Tripklompjes
Ik vond alles prachtig en werken heb 
ik daar geleerd. Mijn boer was ook 
klompenmaker en hij maakte mooie 
tripklompjes voor me. We woonden 
aan een prachtige laan met populieren, 
een zandpad. Als het waaide hoorde 
je de blaadjes ritselen. Maar het was 
geweldig. Er was ook nog een jongere 
broer die op de hooizolder sliep. Hij 
moest met een laddertje naar boven. 
Dat hij er nooit vanaf is gevallen is 
een wonder, want hij was altijd zwaar 
bezopen.

Naar school
We waren dus bij de boer in de Ach-
terhoek. Maar we moesten ook weer 
eens naar school. In 1944 ben ik terug 
gegaan met mijn tante op een fiets 
met houten banden en schoenen van 
mijn vader aan. Er was een frontli-
nie bij Arnhem, dus via Amersfoort, 
Apeldoorn en dan naar beneden. Af 
en toe kwam er een V2 over en dan 
moest je in de greppel. Als het geluid 
wegviel, was het foute boel. Slapen 
bij de boeren onderweg en als je geluk 

had kreeg je een boterham.
We hadden maar een fietstas, er kon 
niet veel mee. Een beetje boter, meel 
en een paar broden. Aan de grens met 
Utrecht stonden de Duitsers en die 
pakten een heleboel af. Dat geschut 
onderweg aan het front zal ik nooit 
vergeten.

Terug
In 1984 ben ik met mijn dochters terug 
geweest voor het 70-jarig bevrijdings-
feest. Ik herkende alles. De oprijlaan, 
de boerderij (nu een ruïne): alles was 

er nog. De kinderen van toen waren 
nu volwassen mensen en ze waren er 
allemaal om met ons te feesten.
In de avond was er een feest en daar 
werd gezegd dat ik die en die was en 
dat het zo leuk was dat ik erbij was. 
Iedereen klappen. En ik als een konin-
gin bedanken. Heerlijk was dat en ik 
wilde dit opschrijven. Misschien zijn 
er meer op hongertocht geweest en die 
zullen dit herkennen.

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

Vetgemest en leren werken in Kilder
U zult wel denken: wat is er met Kilder? Het was een heel klein 
dorp in de achterhoek, tussen Doetinchem en ‘s Heerenberg. 
Toen, in 1943, waren er 1500 inwoners. Mijn zusje, broertje en ik 
zijn daar bij de boer geweest. 

Mijn broertje zat op school bij de fraters in Utrecht. Hij kreeg les van frater Aquino. 
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Sint Janskerk en pastorie in Kilder

Mijn tuinman Cor, staat elke 
morgen,
met bezem, gieter, vóór het 
ontbijt,

voor alles wat groeit en bloeit 
te zorgen,
voorwaar, dat is géén kleinig-
heid!

Hij zegt vaak dat hij zó komt 
eten
maar zó dat duurt soms wel 
een úúr

mijn tuinman kan de tijd 
vergeten
als hij één wordt met de natuur!

Z’n bezem veegt, z’n handen 
plukken
z’n gieter giet het water rond

ik zie hem buigen, knielen, 
bukken,
en plantjes poten in de grond.

Aan het ontbijt kijkt hij naar 
buiten,

voldaan eet hij zijn broodje kaas

de bloemen bloeien, vogels 
fluiten
maar dan HET WEERBE-
RICHT…helaas….

CODE ORANJE wordt gegeven
voor bijna héél het land die dag

als de bloemen het maar over-
leven
ze gaan kapot van ‘hagelslag’

Een páár uur later storm en 
donder
bliksem, stortbui ongewoon,

heel de tuin loopt zomaar onder,
(ach, dan spoelt het even 
schoon!)

Na de bui de scha opnemen,
want het ging hier goed tekeer

(morgen maar de ramen zemen)
bosviooltjes zijn niet meer.

‘Hagelslag’ is uitgebleven,

elders was het wel goed raak,

daar waren stenen, niet over-
dreven,
die waren groter dan een knaak!

Cor komt binnen met wat 
bloemen,
‘kijk, die hebben het gered,

ik ga ze voortaan ánders 
noemen,
als jij ze vast in een vaasje zet’

Daar staan ze gedrieën fier te 
pronken
En Cor zegt; Weet je wat

Ik noem die prachtige witte 
bonken
m’n KAMpioenen schat’

Irene Kraaijenhagen

 

Pioenen

Het plaatsje Kilder, tegenwoordig gemeente Bergh



Klasgenoten De Sprong ge-
zocht
Ik zou graag oud-klasgenoten en 
-leerkrachten willen zien van huis-
houdschool De Sprong, periode 1982 
tot eind 1984. Van een paar leerkrach-
ten weet ik nog namen, zoals Chris 
Talsma en Tjeerd Talsma. En dan 
had je majoor en mevrouw Stronks, 
conciërge John Koot.

Miranda van Hal
06-86224817
SvenDavey2007@hotmail.com

Ga mee op ontdekking met 
de Gildewandelingen
Gilde Utrecht houdt in juli weer 
diverse Gildewandelingen met gids. 
Hier een overzichtje.

Hofjes en steegjes, grachten en werven
Wandel mee op dinsdag 24 juli door 
de verscholen hofjes vol flora en met 
veel oude bomen, vaak slechts te be-
reiken via nauwe steegjes. Tijdens de 
wandeling hoort u over het ontstaan 
van de grachten en de geschiedenis 
van de wereldberoemde werven van 
onze mooie stad.
De wandeling start om 14.00 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. Veel zijn 
behouden gebleven en vormen een 
rustpunt voor vele wandelaars. Maar 
waar ligt nu al dit moois? Gildegids 
Corrie van Leusden neemt u mee naar 
deze verscholen plekken.

Gildewandeling: Toestanden in de zorg
Wandel met Gilderondleider Arthur 
van Wijk woensdag 25 juli mee langs 
voorzieningen die vanaf de Middel-
eeuwen in Utrecht gesticht werden 
voor armen, ouderen, zieken, gehan-
dicapten en wezen. Welke overeen-
komsten en verschillen zien we als we 
denken aan de problemen van toen en 
van nu? De wandeling start om 19.30 
uur en duurt anderhalf uur.
In de loop van de eeuwen kwamen er 
tal van initiatieven op het gebied van 
de hulpverlening. Pas in de 20e eeuw 
is er actieve overheidsbemoeienis. 
We krijgen een inkijkje in kwesties 

als de toelating tot voorzieningen, de 
grenzen van doelgroepen, de schaarste 
van middelen en het zoeken naar 
verbetering.
Ook de visie en de moraal rond de 
zorg komen aan de orde.

Gildewandeling: Oog in Al
Vrijdag 27 juli om 10.30 uur neemt 
gilderondleider Bart Seidel u graag 
mee door de wijk Oog in Al. Waar 
komt die naam vandaan? Om dit te 
ontdekken maken we een afwisselende 
wandeling door het groen en langs het 
bijzondere stratenplan van Berlage en 
Holsboer. Vertellen het verhaal van 
Everhart Meijster. Volgen de Leidse 
Rijn van Rijks Munt naar het Rijks 
Militair Hospitaal. Ontdekken wat wo-
ningbouwvereniging “Buiten Thuis” 
bedoelde in 1921 en eindigen bij een 
Château de l’Industrie en nieuwe 
architectuur.

Aanmelden en kosten
U kunt inlichtingen krijgen over en 
zich aanmelden voor deze wandelin-
gen op werkdagen tussen 14.00 en 
16.00 uur op telefoon 030-234 3252, 
via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met 

vermelding van uw telefoonnummer), 
of via de website: www.gildeutrecht.
nl. De plaats van vertrek hoort u bij 
aanmelding. Kosten: € 6, pp, € 3 voor 
kinderen beneden 12 jaar of met een 
U-pas.

Foto-expositie Sacha de Boer
Oud-nieuwslezeres en fotografe Sacha 
de Boer reisde samen met het Liliane 

Fonds af naar Tanzania om daar een 
reportage te maken over het leven van 
kinderen met albinisme. Het resultaat 
is een indringend fotoportret van vier 
kinderen met albinisme en de omstan-
digheden waarin zij noodgedwongen 
leven. De foto’s en verhalen zijn tot en 
met 25 juli 2018 te zien en te horen in 
een bijzonder vormgegeven expositie, 
op het Janskerkhof in Utrecht. De 

buitenlocatie is iedere dag gratis te 
bezoeken.

A Lazy Sunday Afternoon
Ook in de zomer van 2018 is er weer 
A Lazy Sunday Afternoon op verschil-
lende locaties in Utrecht. Tijdens deze 
gratis minifestivals kun je genieten 
van muzikale optredens van diverse 
artiesten uit een breed scala genres. 
Een heerlijke gelegenheid voor jong 
en oud om met een kleedje neer te 
strijken in Tolsteegplantsoen, Park 
Lepelenburg of het binnenterrein van 
Castellum Hoge Woerd.
Aanstaande zondag, 15 juli, is de 
‘locatie van dienst’ Park Lepelen-
burg. Wie deze keer het programma 
verzorgt? Laat u verrassen!

Vakantieverhalen welkom!
Nog steeds zijn leuke verhalen over 
vakanties in vroeger jaren welkom bij 
De Oud-Utrechter. Ze maken de zo-
merkranten gezellig en lezenswaardig! 
Ging u al met de auto of misschien 
zelfs vliegen? Of ging u op de (brom)
fiets? Of wellicht was er geen geld en 
bleef je gewoon thuis en hoe kwam je 
die dagen dan door? Kortom, heeft u 
ook een vakantie-anekdote, herinne-
ring of mooi vakantieverhaal? Stuur 
het toe via info@deoud-utrechter.nl, of 
per post: De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht. Liefst met 
leuke foto’s van vroeger erbij!
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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.

Wie tekende dit?
Op zoek naar iets anders (u kent dat 
vast wel!) kwam ik een afbeelding van 
de Dom tegen in De Oud-Utrechter 
van dinsdag 23 januari 2016. Ik ben 
dan altijd nieuwsgierig uit welke tijd 
de afbeelding is. Gezien het feit dat de 
genoemde tekenaar Teus Kersbergen in 
2016 is overleden, valt dat te recon-
strueren, tenzij het een reproductie is 
van een nog oudere tekening. Maar dat 
dacht ik niet. Zo vond ik bij toeval op 
de Houtense Gemeentewerf kortgeleden 
ook een fraaie afbeelding van onze 
Dom. Het lijkt mij een fotoreproductie te zijn van een geschilderd grachtentafereel, vastgelegd door een onbekende(?) 
tekenaar van vóór 1800. Dit ook afgaande op de kleding van personen die op de brug staan. De wijzerplaat zit een stuk 
hoger dan bij de Dom van Teus Kersbergen. Verder ben ik benieuwd wie het grachtentafereel plus Dom ooit vastlegde. 
Weet u het? Ik verneem het graag!

Frans Landzaat
f.h.landzaat@hetnet.nl

 

Repair Café Votulast
Zaterdag 14 juli (inloop 13.00 uur tot 15.00 uur) heeft Repair Café Votulast zijn 
laatste repareerbijeenkomst vóór de zomervakantie (de andere Repair Cafés in 
Utrecht houden al zomervakantie). Voorlopig dus de laatste kans om samen met 
een handige vrijwilliger je ventilator, campingkoelbox of rolkoffer te repareren. 
Natuurlijk worden er ook weer reparaties uitgevoerd aan andere huishoudelijke 
apparaten, geluids- en videoapparatuur, lampen, gereedschap en speelgoed. 
Ook worden er eenvoudige klusjes aan textiel, fiets en kleine meubels gedaan. 
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Locatie: 
buurtcentrum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1. Zaterdag 8 september 
hervat Repair Café Votulast zijn repareerbijeenkomsten. Meer informatie via 
e-mailadres w.sanders38@casema.nl, www.facebook.com/buurtcentrumdel-
eeuw/ of (06) 4227 3925 (William Sanders). Website Repair Cafés in Utrecht: 
repaircafe-utrecht.nl.

UU

C
o

lo
fo

n

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
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Schurft
Vandaag kwam deze aandoening in 
het nieuws en dacht ik aan de oorlog. 
Als net burgermeisje had ik ook 
schurft. Ondraaglijke jeuk, vooral bij 
warmte. Mijn ouders vroegen een be-
vriende verpleegster om raad. Ik werd 
met een harde borstel afgeschrobd, 
zodat alle poriën open waren. Daarna 
van top tot teen ingesmeerd met een 
naar zuurkool stinkende zalf en in bed 
gelegd. De volgende morgen werd ik 
opnieuw afgeborsteld en dit herhaalde 
zich. Eindelijk succes. Ook toen was 
schurft schande en moest onder de 
dekmantel blijven.

Francien Zwiep Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

Piet van Baggem
In de krant van vorige keer staat in 
het verhaal ‘Topavond voor een DOS 
fanaat’ de naam Piet van Baddem. Dat 
moet zijn Piet van Baggem.

Maaike van der Werff
Odijk
m.a.n.van.der.werff@gmail.com

Amaliadwarsstraat
Prachtig verhaal over de Amaliad-
warsstraat en de St. Gertrudiskerk 
in De Oud-Utrechter van dinsdag 26 
juni 2018. Vooral de passage waarin 

uitvoerig werd geschreven over de 
sacramentsprocessie (’’Hé Caruso, we 
horen je niet!!’’) sprak mij enorm aan. 
Prachtig! Zelf heb ik deze processie 
meegemaakt vanaf 1964 tot 1968. Ik 
woonde toen in de Roerstraat nr. 27, 
het huis van het toenmalig hoofd van 
de Gertrudisschool, de heer Vis. Deze 
processie vond overigens toen alleen 
nog plaats op het eigen terrein van de 
kerk, namelijk De Heul en niet meer 
door de straten rondom de kerk. Het is 
ook in deze kerk geweest dat mij door 
de toenmalige - overigens betaalde 
koster - de heer Dupont uit de Alblas-
straat de fijne kneepjes van het kos-
tersvak zijn bijgebracht. De toenmali-
ge pastoor was toen nog Van Oostrom 
en later pastoor Van Leur, met drie 
kapelaans, t.w. Van de Borch (ver-
trokken naar Herveld) Van Diemen 
(vertrokken als aalmoezenier naar de 
Marine in Den Helder, later als hoofd-
aalmoezenier op het Ministerie van 
Defensie in Den Haag), en tenslotte, 
afkomstig van de St. Nicolaasparochie 
te IJsselstein, kapelaan Bottenberg 
(vertrokken naar Duiven). Koster ben 
ik als vrijwilliger nog steeds. Ná de 
Gertrudiskerk ben ik koster geworden 
in de toenmalige Blijde Boodschap-
kerk in Overvecht noord en tot heden 
in de Sint Nicolaaskerk te Odijk. De 
periode als inwoner van Rivierenwijk 
is mij bijzonder dierbaar geweest. 
Vandaar dat ik het artikel van de heer 

Hans Hoogstraten met veel belangstel-
ling heb gelezen.

Guus van Lexmond
Odijk
anheda@hetnet.nl

Handbal
Heel toevallig kreeg ik onlangs via 
mijn kleindochter, die in Utrecht 
woont, De Oud-Utrechter in handen. 
Op de voorpagina stond een foto van 
een slagerij op de hoek van de Koppe-
stokstraat en de Nic.Ruyghavenstraat. 
In laatstgenoemde straat heb ik tot 
mijn 28ste gewoond. Mijn aandacht 
werd vooral getrokken door een arti-
kel over handbal. Ik was teleurgesteld 
dat de naam van Attila niet genoemd 
werd. De eerste naam die genoemd 
werd, Harry Schrik herkende ik. Ik 
heb vast wel eens tegen hem gespeeld. 
Arnold de Hartog heb ik goed gekend. 
Ik heb eerst een poosje voetballen 
geprobeerd, maar dat lag mij niet. 
Via via kwam ik in contact met een 
speler uit het eerste elftal van Attila in 
1948. Bingo! We speelde toen op een 
voetbalveld handbal. Zeer vermoei-
end. Later handbalden we nog een 
poosje op gras. Namen uit die tijd: Jos 
Borgstein (straaljagerpiloot) en Geert 
Versteeg, familie van de voorzitter. 
Spelen in de zaal maakte het spel veel 
aantrekkelijker. Ik herinner me dat een 
vriendin van een speler van UD tegen 

mijn vriendin klaagde dat ik zo hard 
speelde. Ik kwam al snel in het eerste 
elftal en later in het Utrechts elftal.
Ik ben ook nog naar een training ge-
weest in Den Haag, maar daar had ik 
geen conditie genoeg voor. Bovendien 
moest ik met de trein naar Den Haag. 
Ook Gerard van Riet komt mij bekend 
voor.
Andere namen die ik me herinner 

zijn de broers Wals, Van Es, Ton van 
Nieuwpoort, Berry Tombrink en Ans 
Vos. Ik ben uit Utrecht verhuisd naar 
De Bilt en heb daar op mijn 36ste nog 
gespeeld bij Takt 68. Al met al een 
heel leuke tijd.

Wim Leeman
wleeman@hetnet.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. deel van scheepswerf; 7. weegtoestel; 12. woud; 13. limonadesiroop; 14. zwarte kleverige stof; 15. titel (afk.); 17. Turkse 
anijsdrank; 19. grote ruimte (vertrek); 21. Chinese munt; 22. bruin/grijs vogeltje; 24. babyspeelgoed; 27. lidwoord; 28. 
zeegras; 30. voormalig Chinees leider; 31. organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. deel van schip; 33. schaakterm; 
35. karig; 37. een blad papier; 38. uitvinder van de gloeilamp; 41. snel; 42. wijnproeflokaal; 44. beroepssportman; 46. drie-
delige lasso; 47. kring om zon of maan; 48. stomdronken; 49. oud Nederlands betaalmiddel; 50. insectenetend zoogdier; 
52. begeerte; 54. damesjas; 56. baardje; 58. buigzaam; 61. nachtroofvogel; 62. ongezonde kleur; 64. diepte tussen twee 
zandbanken; 65. losgeraakte naad; 67. bloeimaand; 68. afgemat; 70. deel van schietschijf; 72. kledingstuk; 73. beroemde 
Nederlandse schilder; 76. vangwerktuig; 77. operatiekamer (afk.); 78. oosters gerecht; 79. afkomstig uit Ierland; 81. reve-
rendus pater (afk.); 82. Spaanse titel; 83. telwoord; 84. familielid; 86. juweel; 87. conversatie.
 
Verticaal
1. verlangen naar huis; 2. lector benevole (afk.); 3. waardeloze lap; 4. zijrivier van de Donau; 5. gelaatsuitdrukking; 6. 
snijwond; 7. oosterse markt; 8. naaldboom; 9. gevangenverblijf; 10. klein kind; 11. land in Afrika; 16. vogeleigenschap; 18. 
toiletartikel; 20. lokspijs; 21. waterloop; 23. half (lat.); 25. zwart paard; 26. vergrootglas; 27. golfputje; 29. Russische monnik; 
32. medewerker aan een krant; 34. kever; 36. streek in Noord-Brabant; 37. geheel gevuld; 39. tragedie; 40. uitvinder van 
het dynamiet; 42. winstaandeel; 43. hoogbegaafd persoon; 45. intens; 46. gong; 51. haarversteviger; 53. rekenopgave; 
54. zeesoldaat; 55. grompot; 56. bagger; 57. keuringsinstituut (afk.); 59. schaakstuk; 60. vervelend persoon; 62. geliefd; 
63. Willem-Alexander; 66. alsmede; 67. snijwerktuig; 69. plaats in Gelderland; 71. sterk ijzerhoudende grondsoort; 73. 
godin van de zee; 74. tijdelijke mode (trend); 75. scheepstouw; 78. gevangenis; 80. zeepwater; 82. lidwoord; 85. titel (afk.).

De oplossing van de vorige puzzel sloeg op het grootste wielersportevenement van het jaar dat weer in volle gang is 
en luidde:

Het is weer tijd van de Tour de France

Opnieuw hadden velen de oplossing goed. Uit de goede inzendingen mochten we ditmaal vijf prijswinnaars loten 
die ieder twee toegangskaarten krijgen voor het Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen, dat dit jaar het thema 
‘Hollandse Meesters’ heeft. De winnaars zijn: mevr. L. Helbach, Wim de Wit, Betty van der Horst-Schuit, B. Vianen 
en G. Koppens.

Voor de nieuwe puzzel hebben we deze keer drie prijzen 
voor de winnaars beschikbaar. Dat zijn drie exemplaren van 
het nog steeds populaire boek ‘Oma kan jij nog huppelen?’ 
van de Utrechtse Irene Kraaijenhagen.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur 
dan uw oplossing voor DONDERDAG 19 JULI 12.00 
UUR naar info@deoud-utrechter.nl of naar De Oud-
Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de puz-
zel ook oplossen op www.deoudutrechter.nl.
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Horizontaal  1. deel van scheepswerf; 7. weegtoestel; 12. woud; 13. limonadesiroop; 14. zwarte kle-
verige stof; 15. titel (afk.); 17. Turkse anijsdrank; 19. grote ruimte (vertrek); 21. Chinese munt; 22.
bruin/grijs vogeltje; 24. babyspeelgoed; 27. lidwoord; 28. zeegras; 30. voormalig Chinees leider; 31.
organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. deel van schip; 33. schaakterm; 35. karig; 37. een blad
papier; 38. uitvinder van de gloeilamp; 41. snel; 42. wijnproeflokaal; 44. beroepssportman; 46. drie-
delige lasso; 47. kring om zon of maan; 48. stomdronken; 49. oud Nederlands betaalmiddel; 50.
insectenetend zoogdier; 52. begeerte; 54. damesjas; 56. baardje; 58. buigzaam; 61. nachtroofvogel;
62. ongezonde kleur; 64. diepte tussen twee zandbanken; 65. losgeraakte naad; 67. bloeimaand; 68.
afgemat; 70. deel van schietschijf; 72. kledingstuk; 73. beroemde Nederlandse schilder; 76. vang-
werktuig; 77. operatiekamer (afk.); 78. oosters gerecht; 79. afkomstig uit Ierland; 81. reverendus pater
(afk.); 82. Spaanse titel; 83. telwoord; 84. familielid; 86. juweel; 87. conversatie.

Verticaal  1. verlangen naar huis; 2. lector benevole (afk.); 3. waardeloze lap; 4. zijrivier van de Donau;
5. gelaatsuitdrukking; 6. snijwond; 7. oosterse markt; 8. naaldboom; 9. gevangenverblijf; 10. klein
kind; 11. land in Afrika; 16. vogeleigenschap; 18. toiletartikel; 20. lokspijs; 21. waterloop; 23. half (lat.);
25. zwart paard; 26. vergrootglas; 27. golfputje; 29. Russische monnik; 32. medewerker aan een
krant; 34. kever; 36. streek in Noord-Brabant; 37. geheel gevuld; 39. tragedie; 40. uitvinder van het
dynamiet; 42. winstaandeel; 43. hoogbegaafd persoon; 45. intens; 46. gong; 51. haarversteviger; 53.
rekenopgave; 54. zeesoldaat; 55. grompot; 56. bagger; 57. keuringsinstituut (afk.); 59. schaakstuk;
60. vervelend persoon; 62. geliefd; 63. Willem-Alexander; 66. alsmede; 67. snijwerktuig; 69. plaats in
Gelderland; 71. sterk ijzerhoudende grondsoort; 73. godin van de zee; 74. tijdelijke mode (trend); 75.
scheepstouw; 78. gevangenis; 80. zeepwater; 82. lidwoord; 85. titel (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

?

Badhuis
Na de Tweede Wereldoorlog had niet iedereen standaard een douche, dus 
bijna iedereen waste zich thuis (met koud water) en als het mee zat mocht 
je één keer per week naar het badhuis. Voor de Oudwijkers in Utrecht, waar 
ik thuishoorde, was dat het badhuis in de Zonstraat, Dat was een feest! En 
omdat het lekker galmde in het badhuis ontstonden er ineens Mario Lanza’s, 
Marco Bakkers en andere zangers (en zangeressen). Nu is zingen fantastisch 
en zeker als je het gezamenlijk doet, maar dat was het juist, een ieder galmde 
zijn eigen lied. En dat was oorverdovend en niet om aan te horen. De directie 
van het badhuis ging dus bekijken hoe zij dit probleem kon oplossen. Het was 
even nadenken, maar de oplossing werd gevonden door borden te maken met 
bijgaande tekst. Ook in het badhuis in de Zonstraat kwamen die. De foto van 
het bord komt oorspronkelijk uit het badhuis in de Bruynstraat te Rotterdam 
en werd teruggevonden in het Historisch Museum te Rotterdam. Eerlijk is 
eerlijk!

Theo de Ruiter, ruit2181@planet.nl

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

Met eigen parkeerplaats in overdekte stallingsgarage
indicatieve v.o.n. prijs vanaf: € 385.000,- v.o.n.

RIJWONINGEN

indicatieve v.o.n. prijs vanaf: € 355.000,- v.o.n.

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Luxe woningen inclusief garage en 
parkeren op eigen terrein.

indicatieve v.o.n. prijs vanaf: € 535.000,- v.o.n.

VRIJSTAANDE VILLA'S
Luxe vrijstaande villa's inclusief garage en 

parkeren op eigen terrein.
indicatieve v.o.n. prijs vanaf: € 615.000,- v.o.n.

28

19

28

2

www.mijnhardtwonen.nlStart 
Verkoop

d

Kom naar de 

WOENSDAG 11 JUL I  

INFORMATIE EN VERKOOP

AAN DE UTRECHTSEWEG IN ZEIST

Het nieuwbouwplan Mijnhardt
wonen ontleend zijn naam aan het
farmaceutische bedrijf Mijnhardt

welke vanaf ca. 1916 tot begin jaren
‘70 op deze locatie aan de 

Utrechtseweg was gevestigd. 

Nu realiseert Loostad Vastgoed-
ont wikkeling hier 28 luxe 

appartementen, 24 rijwoningen, 
28 twee-onder-een-kapwoningen 

en 2 vrijstaande villa's.

wonen met de sfeer van vroeger en de luxe van nu

Antonlaan 600, Zeist
telefoon 030 - 692 02 04

Boulevard 1, Zeist
telefoon 030 - 691 75 77

Je bent van harte welkom tussen 17.00 uur en 19.00
uur in de Oranjerie op Landgoed Vollenhoven,
Utrechtseweg 65 in De Bilt.

Tijdens deze bijeenkomst is het verkoopteam aanwezig
om u uitgebreid te informeren over alle details van de
woningen en de appartementen in het plan. 
Tevens zijn de verkoopbrochure, prijslijst en het 
inschrijfformulier beschikbaar.

ONTWIKKELAAR

ONTWIKKELING
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