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In De Oud-Utrechter van 10 
juli kon u een vakantieverhaal 
lezen van Arie van der Stoep, 
die vertelde over kriebelige 
uurtjes in het hooi, op weg 
naar Venetië. Velen vroegen 
zich af hoe deze avontuurlijke 
reis in 1963 afliep. Lees maar.

Toen de trein van Cortina d’Ampezzo 
het berglandschap van de Dolomie-
ten verliet, reden we door een saaie, 
vlakke streek richting Venetië. Maar 
eenmaal in de stad van gondeliers 
keken Teun en ik onze ogen uit. 
Wat een fantastische, imponerende 
stad! We bleven drie dagen, voeren 
over het Canale Grande, slenterden 
over het San Marcoplein, bezochten 
prachtige kerken en vonden vooral 
de Venetiaanse vrouwen erg mooi. 
Op een avond was er zwaar onweer. 
Het donderde en weerlichtte constant. 
Bruggetje op en af om veilig thuis te 
komen. Wat mij het meest verbaasde: 
er viel geen druppel regen.

Wespennest
Daarna namen we de trein naar 
Klagenfurt, aan de Wörthersee in Oos-
tenrijk. We roeiden met een groepje 
uit de jeugdherberg op het meer, ‘s 
avonds naar de kermis. Het leven was 
één groot feest. Na drie dagen namen 
we met weemoed afscheid van onze 
Oostenrijkse kermisvriendinnen èn 
Karinthië. Per trein reden we naar 
Kufstein waar we in een Kolpinghaus, 
een soort jeugdherberg, hoopten te 
slapen. Helaas, helemaal vol! Goede 
raad was duur. Teun en ik werden 
verwezen naar een dorpje vlakbij: 
Wörgl. Daar was een pastoor die in 
noodgevallen reizigers onderdak aan-
bood. In de achtertuin van de pastorie 
kregen we een slaapplaats aangewezen 
in een schuurtje. We werden bijna de 
hele nacht wakker gehouden door een 
venijnig gezoem, maar konden niet 
ontdekken wat het was. ‘s Ochtends 
ontdekten we tot onze grote schrik dat 
er een groot wespennest in de hoek 
hing. Snel wegwezen daar!
De rest van de dag brachten we in 
Kufstein door. We gebruikten wat in 

het Auracher Löchl. Eind van de dag 
namen we via Feldkirch de trein naar 
Zürich in Zwitserland en vandaar 
liften we naar Luzern. Daar bekeken 
we de andere morgen de prachtige 
houten Kapellbrücke en kregen een 
lift van een Zwitser naar Genève. In 
hard Zwitser-Duits legde hij uitvoerig 
uit waarom Herr Hitler nooit zijn land 
had durven aanvallen. Wapens lagen 
verborgen in de meren, paramilitaire 
eenheden zouden alles saboteren. Als 
je hem hoorde leek Zwitserland wel 
een supermacht. Maar dankzij hem 
zagen we veel van dit mooie land.

Gat in de grond
Langzamerhand begonnen we 
aan onze terugreis te denken. Ons 
reisbudget was al flink geslonken. 
Daarom ging het na Genève via Lyon, 
Dijon, de hoofdstad van het vroegere 
Bourgondische Rijk, huiswaarts. In de 
buurt van Dijon was een jeugdherberg 
en zouden we weer wat mooie dingen 
bekijken. Een fort uit de Eerste We-
reldoorlog bijvoorbeeld. Voor het eerst 
in m’n leven maakte ik kennis met een 
gat in de grond als wc en als je daar 

geen zin in had, werd ons verteld, dan 
zocht je maar een plek ergens in het 
fort. Ruimte genoeg.
Er was nauwelijks openbaar vervoer, 
dus liepen we maar naar Dijon. We be-
zochten er een grote kerk en het paleis 
met het grote praalgraf van Filips van 
Bourgondië. Op de terugweg naar het 
fort gingen we eten en drinken in een 
plaatselijk café en kwamen in contact 
met een aantal wijnboeren die daar 
ook zaten. Toen wij zeiden dat we weg 
moesten om de laatste bus te halen, 
vroegen ze waar we heen moesten. 
Oh- La- la. La Fortresse. Wij begrepen 
uit hun gebaren dat zij ons zouden 
brengen. Teun en ik werden bij hen 
aan tafel uitgenodigd. De wijn vloeide 
daarna rijkelijk, afgewisseld met lek-
kere hartige worst en stokbrood. Toen 
we uiteindelijk opstapten, liepen ook 
de boeren niet meer in een rechte lijn. 
Wat ik me van de autorit herinner is 
dat de bomen op de meest vreemde 
manieren voorbij gleden. De chauf-
feur moet behoorlijk aan het zwalken 
geweest zijn. Gelukkig was er totaal 
geen tegemoetkomend verkeer. Heel-
huids bereikten we het fort.

Liften
De volgende dag namen we de trein 
naar Nancy. Daar kregen we buiten de 
stad een lift van een Frans gezinnetje 
in een Lelijke Eend. Man, vrouw en 
twee kinderen en ook ons tweeën 
namen ze mee! Bagage werd achterin 
gepropt en wij tussen de twee kids. 
De man had vroeger zelf ook gelift en 
kende de problemen ervan. In Metz 
namen we afscheid alsof we elkaar al 
jaren kenden.
Een vriendelijke pastoor bracht ons bij 
de Luxemburgse grens. Hij moest daar 
wat parochianen bezoeken en bood-
schappen in de grenswinkel doen. Hij 
vertelde dat liften in het hertogdom 
moeilijk ging, maar zou zorgen dat 
iemand ons meenam. We belandden 
bij een oudere man in de wagen, die 
nog nooit lifters meenam, maar het nu 
deed op verzoek van mijnheer pastoor. 
We waren nauwelijks de grens over of 
hij toonde vol trots zijn polshorloge. 
Van een dankbare Holländer bekom-
men, im Krieg. Als soldaat had hij 
toen iemand geholpen in die moeilijke 
tijd! Wij knikten maar een beetje met 

hem mee tijdens zijn zelfverheerlij-
king. Bij de jeugdherberg, gelegen 
onder een groot viaduct vlakbij de stad 
Luxemburg, zette hij ons af. Hoog 
boven ons hoofd hoorden we de auto’s 
razen. De dagen daarna bekeken we 
veel bezienswaardigheden. Na enkele 
dagen moesten we wel naar huis, want 
ons geld was bijna op. We wilden lif-
ten naar Arlon, 18 kilometer verderop. 
Moest zo gepiept zijn. Die hele dag 
lukte het niet een lift te krijgen. Alles 
zoefde ons voorbij. Steeds probeerden 
we het iets verderop. Uiteindelijk heb-
ben we het hele eind gelopen en waren 
eind van de middag bij het station van 
Arlon. Daar namen we de trein naar 
Luik.en treinden via Maastricht naar 
huis. Na bijna vier weken weer thuis. 
Vijfenvijftig jaar later kijk ik nu zelf 
met verbazing terug op die weken. 
Wat wij toen allemaal gedaan en 
beleefd hebben, doet een ander mis-
schien nog niet eens in vijf vakanties. 
Het was in één woord fantastisch!

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl
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Remco Hondema 
Willeskop 15
3417 MA Montfoort
T   0348-448600
M  06-22409270

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

Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen

remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl 
www.DeAllroundKlusser.nl
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06 45 363 220 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 - 1960

Tel: 0182-393492

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP
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nu
500,-

korting

FR-1
• Comfortabel als een auto
• Uitstekende vering en comfort 
• Digitaal display, full-ledverlichting 
 en USB-aansluiting
• Leverbaar in 3 kleuren

17
km/u

55
km

nu
1.500,-

korting Van € 5.495,- 

voor €  4.495,-

Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

KOM NAAR ONZE SHOWROOM:
Franciscusdreef 74, 3565 AD Utrecht

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

DROOMSALE BIJ MANGO

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)

25
km/u

180
km

25
km/u

130
km

TIGER 4

QWIC FN7.2

• Comfortabel en meest verkocht
• Snel en met grote actieradius
• Goed geveerd

• Zeer lage instap
• Gesloten kettingkast
• LCD display

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

nu
1.000,-

korting

€ 1.849.-

LUGGIE ELITE
• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Voorzien van verstelbare handvatten 

en anti-lekbanden
• Ideaal voor op reis

6
km/u

18
km

Van € 2.495,- 

voor €  1.995,-
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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leeg. Dat is vreemd omdat oorspron-
kelijk de wedstrijd tussen MVV en 
DOS op het programma stond. Eerder 
die week is besloten de wedstrijd uit te 
stellen. De reden is intriest: de jonge 
DOS-voetballer Ries van den Bogert 
is verongelukt.

Gladheid
Het is zaterdag 28 november als er 
op de rijksweg bij het dorpje Empel 
een ernstig ongeluk plaats vindt. Door 
gladheid raakt een jonge bestuurder 
in een slip en botst op een tegenlig-
ger. Zwaar gewond wordt hij naar het 
ziekenhuis in Den Bosch gebracht. 
Daar sterft hij.
Het nieuws zorgt in Utrecht voor diepe 
rouw. Het slachtoffer is de nog jonge 
en populaire voetballer Ries van den 
Bogert.

Vaste plek
Al op jonge leeftijd blijkt dat Marinus 
van den Bogert een supertalent is. Net 
als zijn oudere broer Louis gaat hij 
spelen bij DOS. Daar maakt hij al snel 
indruk op medespelers en tegenstan-
ders.

Langzaam maar zeker begint hij een 
vaste plek in het elftal van DOS te 
veroveren.

Militair elftal
Ook in Zeist valt het talent op. Vol-
gens kenners is het een kwestie van 
tijd voordat Van den Bogert zijn broer 
achterna gaat en international wordt. 
Zover is het nog niet. Eerst moet Van 
den Bogert zich maar eens bewijzen 
in het militaire elftal waarin hij als 
dienstplichtig soldaat uitkomt. Hij is 
zelfs aanvoerder van dat elftal. Voor 
DOS speelt hij drie Europese wedstrij-
den waarin hij eenmaal scoort.

Bedroefd
Aan al het geluk komt een einde 
als Van den Bogert op die koude 
zaterdagmorgen de macht over het 
stuur verliest ter hoogte van de brug 
bij Hedel. Enkele dagen later staan er 
duizenden Utrechter bedroefd langs de 
route die de rouwstoet zal rijden. Ze 
willen de laatste eer bewijzen aan het 

talent dat hen zoveel sportief plezier 
heeft gegeven. Zijn kist wordt bedekt 
met de vlag van DOS. Zo krijgt de 
dienstplichtig soldaat geen militaire 
begrafenis, maar een begrafenis met 
DOS-eer.

Bloemenkransen
Diverse hoogwaardigheidsbekleders 
van de KNVB en de vereniging 
van semiprofvoetballers wonen de 

uitvaartplechtigheid bij. Aan het met 
tientallen kransen en bloemstukken 
overdekte graf wordt het woord ge-
voerd door mr. Kernkamp, voorzitter 
van DOS, majoor Vermeulen, secre-
taris van de commissie internationale 
militaire voetbalwedstrijden, en de 
commandant van Ries van den Bogert, 
kapitein Verra.

Voetbalverenigingen als Elinkwijk, 

Velox, Hercules en Feyenoord hebben 
bloemenkransen gestuurd.

Veel te vroeg
Zo eindigt veel te vroeg het leven van 
een groot voetbaltalent op een novem-
berdag in 1964. Ries van den Bogert 
werd slechts twintig jaar.

Danny van der Linden
info@dannyvanderlinden.com

Tragisch lot van een supertalent
Danny van der Linden dook 
opnieuw in de geschiedenis 
van het Utrechtse voetbal en 
kwam met een herinnering 
aan een tragisch moment 
waarbij één van Utrechts 
grootste voetbaltalenten 
het leven liet. Hij ontrukt in 
dit verhaal deze ‘geknakte 
bloem’ van het Utrechts veld 
aan de vergetelheid.

Op zondag 6 december 1964 blijft 
Stadion De Geusselt in Maastricht 
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Vijf minuten later toen ik aan de beurt 
kwam, waren alle kleine weggeefap-
peltaarten op. Niet getreurd, ik kreeg 
een appeltaartjestegoedbon waar ik de 
verkoper van de daklozenkrant blij mee 
wilde maken. Dat lukte niet. Hij had al 
3 tegoedbonnen gekregen van mensen 
met net zo weinig verbeeldingskracht 
als ik. Mensen die dus ook niet in aan-
merking zullen komen voor de Eras-
musprijs. Want die krijg je alleen maar 
als je uitpuilt van de oorspronkelijkheid 
en ook nog eens kritisch van aard bent. 
Erasmus was ruim 500 jaar geleden al 
wereldberoemd omdat hij voor die tijd 
een modern onbevooroordeeld mens 
was. En nog kritisch ook. Hij gaf wel 
eens een sneer naar joden, maar onze 
drie DENKers die namens de Turkse 
president Erdogan onze Tweede Kamer 
vervuilen, zijn wat dat betreft akeliger. 
Want die zouden er het liefst geweld-
dadige consequenties aan verbinden. 

Erasmus, er is ook een brug en een 
universiteit naar hem genoemd, was in 
dat opzicht niet echt een antisemiet. Hij 
had wel een bloedhekel aan Turken. 
Dat vond hij - omdat ze volgelingen 
van Mohammed waren - verderfelijke 
en misdadige mensen. En net als de 
Paus van die tijd was Erasmus van 
opvatting dat het Turkse Rijk de oorlog 
verklaard moest worden. Dat schreef 
hij in 1503 op in een religieus boek dat 
Enchiridion heet en waar Geert Wilders 
nog wat van zou kunnen opsteken.
Tot voor kort waren Turken in Neder-
land redelijk onomstreden in de zin 
dat mensen die weinig met Marok-
kanen hebben onze Turken nog wel te 
hachelen vonden. Zeker weet ik het 
niet, maar ik vermoed dat de invloed 
van Erdogan op de hier wonende 
mensen met Turkse familiebanden dat 
veranderd heeft. Laat ik het zo zeggen, 
toen Geert Wilders in 2015 met passie 

en botheid verdedigde dat Turkije niet 
in de Europese Unie thuishoort, werd 
hij verketterd. Ik vermoed dat er nu 
maar weinig Nederlandse Parlemen-
tariërs vurig willen dat Turkije in de 
EU komt. Hooguit 3 stuks DENK 
ik. Interessant is in deze kantelende 
waardering voor Turkse Nederlanders 
dat de taalpolitie actiever wordt. Die 
wijst er in publicaties op het internet 
op dat we qua taalgebruik veel liever 
voor Turken moeten zijn. Uitdrukkin-
gen als ‘aan de Turken overgeleverd 

zijn’ (slecht behandeld of bedrogen 
worden), ‘eruitzien als een Turk’ 
(ongewassen zijn , ‘Turkenbak’ (in een 
afgetrapte auto rijden) zijn begrippen 
die kwalijk voor de reputatie van de 
Turkse medemens zijn en daarom niet 
langer meer gebruikt moeten worden. 
Ongetwijfeld zullen binnen nu en een 
paar jaar al deze begrippen uit het bur-
gerlijk taalgebruik zijn weggezuiverd. 
Door wie weet ik natuurlijk niet, maar 
ik benijd dat persoon niet. Het lijkt me 
een Turkenbaan.

Erasmus en de Turken
Ik win wel eens wat. Pas nog een appeltaart ter waarde van 4 
euro. Die ik tussen 10 en 11 uur gratis af mocht halen in een spe-
ciaal voor mij uitgezocht winkelfiliaal. In Zeist. Dat een kilometer 
of 12 van mijn huis af ligt. Het toeval wilde dat ik daar toch in de 
buurt moest zijn. Om klokslag half elf stond ik daarom in de ap-
peltaartjesrij. 

Ries van den Bogert

  

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

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

TELEVISIE 

zondag

29
J U L I

TELEVISIE 

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

Onze Tuin: Droomtuinen 
op RTV Utrecht

De zomer van Henk Mouwe 
op Radio M Utrecht

Candlelight met Jan van Veen
weer elke zondag op de radio!
Vanaf zondag 5 
augustus sluit Radio M 

Utrecht FM 93.1 het weekend 
af met Jan van Veen en zijn 
radioprogramma Candlelight. 
Met zijn kenmerkende stem-
geluid brengt de presentator 

wekelijks gedichten van luis-
teraars afgewisseld met de 
mooiste romantische muziek 
op de regionale zender. 

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

ieder weekend

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!

Mail ons! Zomertour@rtvutrecht.nl

In de serie Onze Tuin: 
Droomtuinen bezoeken 

we de mooiste tuinen van de 
Provincie Utrecht. De serie is 
van 29 juli tot met  19 augus-
tus te zien op RTV Utrecht. 

Candlelight met Jan van Veen
weer elke zondag op de radio!
Vanaf zondag 5 
augustus sluit Radio M 

TELEVISIE 

zondag

5
A U G U S T U S

Voor meer informatie 
kun je bellen met 030 605 4216.

Sollicitaties graag mailen naar 
info@vockinginterieur.nl

Wij zoeken een:

ERVAREN
ALLROUND 
STOFFEERDER
een echte vakman die bedreven is 
in het leggen van vloeren, maar 
ook de raambekleding kundig 
monteert bij onze klant.

www.vockinginterieur.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.  

VEILIG •  BLIJVEND •  VERJONGEND

Sinds 200720

jaar11

Liposuctie & Facelift
zonder operatie

0348 - 409199
www. nessebodylineclinic.nl

VEILIG
&

BLIJVEND

BEL NU

VOOR EEN

AFSPRAAK



heeft gespeeld.

Elinkwijk
Ik herinnerde me, opeens die dag, 
begin 1960, toen ik een keertje 
met mijn vader mee mocht naar de 
derby DOS versus Elinkwijk. Het 
was een belangrijke wedstrijd in de 
competitie. Mijn vader zijn cluppie 
was Elinkwijk.
Hij was dan ook best wel wat 
gespannen. Maar dat mocht de pret 
niet drukken, ik mocht toch met 
hem mee.
In die tijd, mocht je als kind zijnde, 
als je bij je vader op schoot ging, 

gratis naar binnen. Dat gebeurde 
dus ook.

‘Razende Roeland’
Tijdens het verloop van de wed-

strijd, wist ik niet wat ik allemaal 
om me heen zag, maar vooral 
hoorde.
Er zat een man naast ons die tekeer 
ging als een ‘razende Roeland’. Was 
het niet over de warme worsten, 
die je kon kopen, dan was het wel 
over die speler, waar van hij vond, 
dat hij de kantjes ervan af liep, en 
schreeuwde....’pas op dat je niet 
over de middenstip valt! Het deed 
allemaal veel aan dat beroemde 
nummer van Herman van Veen 
denken. “Het gras is daar nogal 
hoog!!” Er werd gescoord. “We heb-
ben een GOALLIO.....we hebben 
een GOALLIO..”’ schreeuwde de 
man.Toen weer... “Hij KEURT ‘m 
af”, en nog een keer: “hij KEURT 
‘m af....DIE K*T! De grensrech-
ter VLAGDE nog géén ééns! Hij 

KNIPPERDE alleen maar met zijn 
OGEN!”

Tevreden man
Ik werd het zat, mij teveel kabaal, 
en wilde naar huis. Maar mijn vader 
niet! Hij wilde de wedstrijd afzien.
“Weet je wat,” zei hij. “Ga jij maar 
vast iedereen een handje geven. Dan 
gaan we daarna naar huis.”
Hij heeft de wedstrijd toch nog afge-
keken. Elinkwijk won. Mijn vader 
was een tevreden man. En ik, ik was 
blij toen ik het laatste fluitsignaal 
hoorde.
Met weer een ervaring rijker, 
fietsten m’n vader en ik voldaan 
naar huis.

Clasien Calboo-Heideman
Vianen.

‘We hebben een GOALLIO!’
De laatste dag, van het wereld 
kampioenschap voetbal, zit er 
weer op. Wat hebben we, op 
zijn tijd, genoten, en wat zal het 
saai zijn ‘zonder’.

Met enige regelmaat, kwamen er op de 
tv, ook beelden voorbij, van toernooien 
uit het verleden. Met al die legendes 
zoals Johan Cruyff, Johan Neeskens, 
Ruud Gullit, Marco van Basten, en 
vooral niet te vergeten onze Willem van 
Hanegem, die nog even samen met mijn 
achterneef Kobus Lissenberg in Velox 
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Beeld uit één van de stadsderby's tussen Elinkwijk en DOS

Ik wilde ook zo graag een bril

Ik zat in de tweede klas op de St An-
toniusschool aan de Kanaalstraat, 
hoek JP Coenstraat. Een echte 
nonnenschool. Heel streng. In die 
tijd kwam ieder jaar een schoolarts 
langs. Om de beurt mocht een kind 
een half uur uit de klas voor een 
bezoekje aan de schoolarts.

Ik wilde heel graag een bril, net als het meisje 
naast mij in de klas. Daarom jokte ik dat ik de 
kleine letters op het bord niet goed kon zien. 
Ik kwam terug in de klas met twee briefjes: 
één voor de zuster, die mij meteen een plek 
vooraan in de klas gaf, en één voor mijn 
moeder die daarop een afspraak maakte met 
de huisarts.
Die ochtend moest ik badderen in een zinken 
teil en kreeg ik mijn zondagse jurkje aan. 
Samen met mijn moeder stapte ik in de bus 
wat ik, als tiende kind voor wie weinig tijd 
was, heel bijzonder vond. We stapten uit in 
de Stationstraat waar onze huisarts dokter 
Ten Cate zijn praktijk had. In de wachtkamer 
kreeg ik een béétje spijt. De dokter was een 
grote,’enge’ man met een dikke bos grijs haar, 
overhangende wenkbrauwen en een hele zware 
stem. Eenmaal in de spreekkamer keek hij 
mij ook nog eens erg streng aan nadat mijn 
moeder hem het briefje had gegeven. Door de 
glaasjes die hij voor mijn ogen hield zag ik tot 
mijn schrik weinig. Met elk glaasje werden de 
letters op het bord zelfs waziger en werd de 
dokter ongeduldiger. Uiteindelijk pakte hij een 
laatste glaasje en riep ik opgelucht uit dat ik nu 
wel alles héél goed kon zien. Ik mocht daarna 
vast de wachtkamer in, terwijl de dokter met 
mijn moeder sprak. Op de terugweg staarde 
mijn moeder voor zich uit en ‘s avonds maak-
ten mijn ouders me duidelijk dat ik door de 
mand was gevallen. De dokter had me gewoon 
vensterglas voorgehouden. Ik kreeg een zonne-
bril voor mijn verjaardag. Een echte bril kreeg 
ik pas 40 jaar later, toen ik het allang niet meer 
zo leuk vond er een te dragen.

Gemma de Sain de Frankrijker.
Gemma47@planet.nl Herman van Veen als de voetbalsupporter

We waren met 12 kinderen en moeder 
was nooit ook maar voor een dag zon-
der ons weggeweest. Hennie en Conny, 
onze oudste zussen, zouden op ons 
passen en wij, de kleintjes, beloofden 
braaf te zijn. Met tranen in mijn ogen 
zwaaide ik ze uit. Mijn zussen deden 
hun best. Om beurten mochten we 
hen in de keuken helpen en bijna elke 
avond aten we pannenkoeken. Stapels 
pannenkoeken; de laatste werd altijd 
verloot. Broer Harrie bracht ons naar 
bed met enge verhalen over spoken die 
achter de gordijnen zaten. Gelukkig 
lag ik met zus Anneke boven in het 
stapelbed. Ik kroop dicht tegen haar 
aan, blij dat Gonnie en Trees onderin 

sliepen. Dat leek me veel gevaarlijker.

Tuinslang
Halverwege de week, op woens-
dagmiddag, maakte zus Conny op 
moeders naaimachine een jurkje voor 
Treesje. In die jurk was ze ineens 
baby- af vonden wij, en veel te groot 
voor die knalrode kinderwagen. Dus 
sloopten we die wagen. De meisjes 
kregen de bak voor de poppen, de 
jongens gingen er met de onderstel 
vandoor. ‘s Avonds werd er gedoucht: 
moeder deed ons altijd in de teil, maar 
douchen met een tuinslang aan de 
geiser was veel spannender.

Groentesoep
En toen brak de laatste avond aan. 
Het rook heerlijk in huis, want we 
aten groentesoep met balletjes die wij 
hadden mogen draaien. We zaten vol 
ongeduld aan tafel toen zus Hennie 
eindelijk binnenkwam met de grijs-
gewolkte pan 
soep. We zagen 
het allemaal ge-
beuren: Hennie 
slaakte een gil, 
de pan viel met 
een klap op de 
grond, de soep 
vloog alle kanten 
uit. Terwijl grote 

zus beduusd bleef staan kijken met 
in haar hand het oor dat van de pan 
was afgebroken, kropen wij tussen de 
vermicellislierten over de vloer om de 
balletjes een voor een in onze mond te 
stoppen. De grote vetvlek kregen we 
nooit uit het vloerkleed, maar van die 

vlek was de dag erna, bij moeders blije 
thuiskomst, niets te zien. Daar hadden 
we gauw iets bovenop gezet!

Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma 47@ planet.nl

Herinneringen aan oude pan
Zoveel herinneringen komen er boven bij het zien van ee oude pan. De grijs-wit gewolkte pan die ik vandaag in de kringloop-
winkel zag, brengt me ineens terug in het verleden. Ik was zeven toen mijn ouders in 1954 na lang dubben een week naar 
Limburg gingen met een oom en tante.

Mieke
van den Broek

“Samen zorgen voor
een passend afscheid”

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



plein in Utrecht. Na de oorlog hadden 
gezinnen het nog moeilijk maar in de 
zestiger jaren kwam de welvaart op. 
Mensen verdienden meer en gingen op 
zondag dagjes uit en kwamen dus ook 
wat drinken en eten in het restaurant-
café waar mijn vader werkte en een 
goede boterham verdiende.
Toen mijn ouders nog in Den Haag 
woonden werkte mijn vader als kelner 
in restaurant Hablé aan de boulevard 
in Scheveningen. Zij hebben ook op 
Scheveningen gewoond en hadden een 
huis vlak achter de boulevard. Mijn 
vader was altijd al dol op het strand en 
de zee. Mijn moeder had een hekel aan 
het strand. Mede omdat bij de minste 
wind haar hele huis vol zand lag.
Toen het gezin naar Utrecht was 

verhuisd besloot mijn vader jaarlijks 
in Scheveningen met zijn gezin op 
vakantie te gaan. Elk jaar huurde hij 
kamers in een pension. Daar mochten 
we ook een gezamenlijke huiskamer 
gebruiken. Het pension werd gerund 
door een ouder echtpaar. Zij hadden 
allemaal regeltjes op briefjes in de ka-
mers gehangen. ‘Niet te luid praten’, 
‘zachtjes op het zeil lopen’, ‘schoenen 
uittrekken’, ‘zuinig zijn met het closet-
papier’. Op elke slaapkamer stond een 
schaal met een lampetkan waarmee je 
jezelf kon wassen. Als kind dat thuis 
gewoon over een badkamer beschikte 
vond je dat erg interessant. Omdat we 
elk jaar naar hetzelfde pension gingen 
kenden we het echtpaar goed. Ze wa-
ren erg aardig maar we vonden ze wel 
een beetje truttig met al die regeltjes.

Op een rijtje staan
Omdat mijn vader geen auto had reis-
den wij jaarlijks met de trein naar Den 
Haag en dan met de tram naar Scheve-
ningen. Dat was een hele onderneming 
met 7 kinderen. Als we op het perron 
allemaal door elkaar heen liepen som-
meerde mijn vader ons op volgorde 
van leeftijd op een rijtje te gaan staan. 
Dat moesten we onderweg vaker 
doen zodat mijn vader kon tellen of 
hij al zijn kinderen nog compleet had. 

Later kreeg één van de oudste meisjes 
verkering met een jongen die een auto 
bezat. Hij bracht mijn ouders met de 
jongste kinderen naar Scheveningen 
en bleef logeren. De oudste meisjes 
gingen dan alleen met de trein.
In Scheveningen gingen we elke dag 
naar het strand. Weer of geen weer. 
Mijn vader stond heel vroeg op en 
haalde luxe broodjes met maanzaad en 
sesamzaad bij de bakker. Die kreeg je 
thuis niet vaak. Mijn moeder belegde 
de broodjes in het pension met kaas en 
vleeswaren en die zaten we ‘s middags 
heerlijk te eten op het strand met een 
bekertje gazeuse limonade. Als het 
waaide zat er soms zand tussen de 
bolletjes maar dat vonden we niet erg. 
We hielden allemaal net als onze vader 
van het strand en de zee. Mijn moeder 
ging er soms even tussenuit. Ze ging 
dan heerlijk winkelen in de Haagse 
binnenstad die ze goed kende.
‘s Avonds bezochten we familieleden 
die in Den Haag woonden. Ook dat 
werden weer ingewikkelde tripjes met 
de tram waarbij we af en toe op een 
rijtje moesten gaan staan zodat mijn 
vader kon tellen of we nog compleet 
waren. Groot was de schrik toen hij 
een keer maar zes kinderen telde in 
plaats van zeven. Het bleek dat één 
van mijn zusjes in de tram in slaap 

was gevallen en dus niet was uitge-
stapt. Gelukkig was de volgende halte 
het eindpunt. Mijn vader ging daar 
snel naartoe nadat een conducteur van 
een andere tram via de centrale contact 
had gezocht met zijn collega op de 
bewuste tram waar mijn zusje nog in 
zat. Zij zat bij het eindpunt geduldig 
op een bankje op hem te wachten.
Op woensdagavond was op de 
boulevard altijd een groot vuurwerk. 
Natuurlijk gingen we niet naar het 
strand als het regende. Dan werden 
attracties in Den Haag bezocht, zoals 
de pier, Madurodam, het Vredespaleis, 
Panorama Mesdag, de Gevangenpoort, 

het Aquarium of het circus in het Cir-
custheater. De jongens waar de oudere 
meisjes later verkering mee kregen 
gingen ook altijd mee op vakantie. En 
ook mochten soms vriendinnen mee. 
Ook kleinkinderen die werden gebo-
ren gingen mee op vakantie. En in de 
weekenden kwam er vaak bezoek van 
familieleden uit in andere plaatsen. 
Het was echt elk jaar een gezellige 
boel. Onze hele familie denkt nog 
altijd met veel warmte terug aan die 
heerlijke vakanties in Scheveningen.

Jacqueline van der Schilden-Aref
jacqueline@myvilla.nl

Zusje kwijt op vakantie in Scheveningen
Ik ben de jongste van een 
gezin van 7 meisjes. Mijn ou-
ders komen oorspronkelijk uit 
Den Haag maar ze moesten in 
de oorlog van het ene op het 
andere moment evacueren. 
Mijn vader besloot toen met 
zijn gezin te verhuizen naar 
Utrecht. Daar kwamen zij te 
wonen in Hoograven op het 
Prinses Beatrixplein.

Mijn vader was kelner bij hotel-restau-
rant-café Terminus op het Stations-
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Naar het strand in Scheveningen

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

Zowel via de website, social media, telefoon 
of e-mail kunt u de gemeente Utrecht be-
naderen voor een vraag, melding of advies.  
Vindt u het lastig om digitaal uw weg te 
vinden, belt u liever niet, hebt u moeite 
met lezen, vindt u een formulier echt te 
moeilijk, weet u gewoonweg niet waar u 
moet beginnen, wat u moet doen? In het 
Stadskantoor krijgt u hulp bij het Service-
punt Utrecht. 

HETTIE IS ÉÉN van de medewerkers bij het 
Servicepunt.  “Vanmorgen kwam er een 
meneer van 86 jaar aan de balie voor een 
verlenging voor een invalideparkeerkaart. 
We hebben samen het aanvraagformulier 
ingevuld en een kopie gemaakt van zijn ID. 
Er moest ook nog betaald worden. 
Ik heb afdeling parkeren gevraagd of hij 

zonder afspraak even kon betalen. 
Deze collega maakte een uitzondering en 
meneer was welkom. 
Meneer bedankte mij met een kushand. 
Wat fijn om deze meneer, die net wat meer 
hulp nodig had, te kunnen helpen”.
U bent welkom bij het Servicepunt Utrecht 
in het stadskantoor. 
De medewerkers helpen u graag verder.

Openingstijden:
Het servicepunt is iedere werkdag tussen 
09.00 en 12.00 uur geopend.

ADVERTORIAL   IN HET STADSKANTOOR KRIJGT U HULP  

 Servicepunt Utrecht voor u

STADSKANTOOR
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht
I www.utrecht.nl/contact
 
  

 Wat fijn om deze meneer, die net wat meer hulp nodig had, te kunnen helpen”.

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. 



Het zal 1946 geweest zijn, we lopen 
met ons vieren op de Koningsweg. Jo-
pie, Willie, Jan en ik om naar Bunnik 
te lopen. We deden dat wel meer. Met 
een man of vier, vijf naar Westbroek 
lopen. Zwemmen in het kanaal, in de 
winter schaatstochten maken. En nu 
liepen we op het van hitte trillende as-
falt op de ventweg langs de Konings-
weg om in de Kromme Rijn te gaan 
zwemmen en dan via het jaagpad naar 
Utrecht terug lopen.

Pukkel
“Eer we er zijn ben ik gesmolten”. 
pufte Willie. “Ja niet zeuren even nog 
en je ziet de eerste huizen al”, bromde 
Jan. “Jij weet zeker niet waar Bunnik 
ligt;” zei Willie haar vlechten bovenop 
haar hoofd vast stekend. “Wie neemt 
mijn pukkel even over, Jij Stephan?” 
Jopie liet hem al van haar schouder 
zakken. “Eigenlijk hoort een Heer 
deze pukkel te dragen, maar ja!” Ik 
vond het veel te heet om daarop te 
reageren. “Waar gaat die weg heen, 
Stephan?”
Jopie wees naar de wat zanderige 
zijweg. “Naar Mereveld en naar Hou-
ten,” antwoordde Jan. “We kunnen. 
ook naar het Mereveld gaan. Daar is 
een rensportbaan voor paarden.” “Oh, 
jaaa! Dat lijkt mij wel wat jongens!” 
Willie liep al vooruit. “Doen” zei ik. “ 
Het is korter en koeler dan het laatste 
stuk naar Bunnik.” “Zo is het”, zei 
Jan, “dan maar niet zwemmen. Of nu 
oversteken, het bos door en naar de 
Kromme Rijn?”

Woonwagens
We liepen rechts de zandweg op en 
zagen in de uitsparing van de weg een 
paar woonwagens staan. Er stonden 
wat jongens en meisjes die naar ons 
toe kwamen. “Wat doen jullie op onze 

weg?” riep de grootste. “Naar het Me-
revelt”, antwoordde Jan kort en liep 
door. “Wat moeten jullie daar!” “Een 
Arabier gaan we bekijken.” “ Zo...! 
Maar die lopen daar niet jochie.”
“Nee”, zei Jan, “maar nu weet ik dat 
jij een paardenkenner bent.” “Ja wat 
dacht jij dan!”, antwoordde hij terwijl 
hij met zijn hoofd dichterbij kwam. 
“Wat dacht je, dat ik dat niet wist.” Hij 
draaide zich om en stak met zijn aan-
hang de weg weer over. “Voortaan wel 
omlopen he!” riep hij . “Ik schrok me 
rot”, zei Willie. “Nou dan ik”, pufte 
Jopie. “Ik vind dat jij dat knap gedaan 
hebt Jan.” Jan schopte een steen weg 
en haalde zijn schouders op.

Mazzel
We liepen het spoor over en kwamen 
op een met schaduw bedekte weg. 
“Hoe heet dit fort?” vroeg Willie. 
Niemand antwoordde. We liepen 
verder en keken waar we omhoog 
konden. Even later liepen we dan ook 
met ons vieren op het weiland, met 
in de verte een grazende koe tussen 
wat verspreide bomen “Laten we daar 
gaan zitten”, zei Jopie en wees, in de 
verte waar het grasveld wat naar bene-
den liep. Toen we er arriveerden waren 
de aah’s en ooh’s niet van de lucht. 
“Potverdomme, wat een brenger.” 
“Allemensen wat een mazzel, daar 
kunnen we mooi in zwemmen! Even 
proberen?” Jan en ik rausden onze 
broek uit en liepen er voorzichtig in. 
We zwommen naar de bodem waar de 
hoeveelheden blad een dansend effect 
gaven. Proestend kwamen we boven. 
“Heerlijk water, alles is verder safe 
meisjes.” Die stonden sceptisch aan de 
kant te kijken. “En de bodem?” vroeg 
Willie. “Een dikke laag blad”, riep ik. 
“Kom op!”

Koe
Achter de boom trokken ze snel hun 
rokjes uit. Ik zag nog net een stukje 
blote kont achter de boom uitste-
ken. “Gluurder!” schreeuwde Jopie 
terwijl ze er indook en Willie met 
volle doodsverachting bovenop mij 
sprong. Met hun tweeën probeerden 
ze mij zo lang mogelijk onder water 
te houden, tot ze er zelf angstig van 
werden. Na zo’n uurtje gezwommen 
te hebben gingen we er uit, om te 
eten. “Potverdomme”, riep Jopie die 
voorop zwom, er zit een koe aan ons 
eten. En ze vloog het water uit. Boe… 
boe… kssst… opschieten! Ze klapte 
in haar handen en pakte razend snel 
een tak en sloeg op zijn kont. De koe 
keek even om en begon traag weg te 
lopen met Jopie als koeien heuier er 
achter. Het brood lag overal verspreid, 

het merendeel gelukkig nog keurig 
verpakt .”Valt het mee?” vroeg Jopie 
achteruit kijkend.
“Ja gaat wel”, antwoordde Jan chagrij-
nig. We verdeelden het overgebleven 
deel van het nog verpakte brood. Om 
na het eten verder de schaduw in te 
schuiven. “Ik ga nog even zwemmen 
jongens”, opperde Jan, liep naar het 
meer en dook er in. “Die heeft ook 
geen rust”, geeuwde Jopie.

Paardenschedel
Het begon wat te waaien. “Heerlijk,” 
zuchtte Willie die met haar handen om 
haar knieën zat op te drogen. Ik keek 
naar boven waar zich wat donkere 
wolken verzamelden. ‘’Stephan!!!” 
riep Jan. Daar stond hij met alleen zijn 
hoofd boven water uit en wenkte. “Ik 
sta hier op iets, maar ik weet niet wat 
het is. Ik ga proberen het los te halen.” 
En weg dook hij. Terwijl ik grote 
moeite deed hem in het donkere water 
te volgen. Verdomme waar is hij nou. 
Net toen ik erin wilde springen, kwam 
er en hand boven met iets ondefinieer-
baars erin. “Wat heeft hij nou?” Pas 

toen hij het voorzichtig voor ons neer 
lag, zagen we het. “Gatverdamme”, 
riepen Willie en Jopie en stonden 
angstig op. Voor ons lag een paarden-
schedel. “Wat griezelig, bah” was het 
eerste wat Willie zei. En ze draaide 
haar hoofd weg. “Gooi het maar gauw 
terug. Waar zou die vandaan komen.” 
“Ik denk uit het water”, zei Jan gevat. 
“Schoonmaken en op je kamer zet-
ten”, zei ik. “Je moet er mee naar de 
politie”, vond Jopie, vanachter de 
boom vandaan. “ Maar ik ga er niet 
mee lopen.”
Jan pakte de schedel op “Kijk er maar 
even goed naar. Wie wil hem hebben?” 
Geen antwoord. “Geen ruzie maken 
nu. Niemand…? Eenmaal andermaal. 
Rust-zacht”, riep Jan en gooide de 
schedel met een grote zwaai het water 
in. Lang bleven we nog kijken naar de 
kringen die de paardenschedel in het 
water maakte. Maar het water gingen 
we niet meer in.

Stephan Godijn
stephangodijn@hotmail.com 
tel. 030-8785912

De paden op de lanen in
Vandaag is het zo’n dag! Zo’n hete zonnige dag met af en toe een 
briesje. Of dat door het weertype komt of door de geur, ineens 
is het er. Bizar, dat mijn gedachten dan altijd terug gaan naar de 
laatste dagen van de lagere school.
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Koeien lusten ook brood

Het doel van de trip was de paardenrenbaan van Mereveld, die in 1971 werd opgeheven.

Paardenschedel
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Prettig Lopen Acties
Deskundig gediplomeerd advies, samenwer-
king met register-podoloog, medisch pedicures 
en orthopedisch schoenmaker zijn speerpunten 
van House of Outdoor, de Prettig Lopen Winkel 
in Maarssen. Schoenen en sandalen met uit-
neembaar voetbed bijvoorbeeld zodat uw eigen 
inlegzool erin kan. In deze zomermaanden 
heeft de winkel een uitverkoopactie. 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.prettiglopenwinkel.nl (Zie ook elders 
op deze pagina.)
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Wandelen langs fraaie architectuur
Gilde Utrecht verzorgt op 7 augustus weer een wandeling in de Utrechtse binnenstad. Tijdens 
de wandeling ziet u bouwstijlen uit de eerste helft van de twintigste eeuw, waaronder de Am-
sterdamse School en de Art Nouveau/Jugendstil. Gebouwen die zijn ontworpen door Baanders, 
Rijksen , Rietveld en andere architecten. Zie ook elders op deze pagina.
 
Huisnummer vertellen….
‘Nooit geweten dat huisnummers zo interessant zijn,’ was het commentaar bij de eerste huis-
nummerwandeling in 2017. Op 8 augustus is er weer zo’n wandeling van Gilde Utrecht. Deelne-
mers lopen door enkele straten bij het oude Stadhuis en horen de geschiedenis van de Utrechts 
bis-nummering. Wanneer ontstond die en waarom? Wat zijn de regels van even-en-oneven en 
hoe gaat het op pleinen en langs kades? U hoort het allemaal, en doet en passant nog wat ken-
nis op over bouwstijlen in de mooiste Utrechtse winkelstraat. Zie ook elders op deze pagina.
 
Gildewandeling: Wat maakt Utrecht Uniek?

Op vrijdag 10 augustus om 10.30 uur neemt gilderondleider Bart Seidel U graag anderhalf uur 
mee langs werven, werfkelders en consoles. Overal ter wereld zijn beroemde grachtensteden. 
Werven, werfkelders en consoles vind je alleen in Utrecht. Ben U benieuwd hoe ze zijn ont-
staan? Ga dan mee op ontdekkingstocht! Tijdens de wandeling vertellen we over stadsrechten, 
handel, over stegen, hofjes en trappen: een leuke en leerzame wandeling! U kunt inlichtingen 
krijgen en zich aanmelden voor deze wandelingen op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur; te-
lefonisch via 030 234 3252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoon-
nummer) of via de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. 
Kosten: €6,- pp, €3,- voor kinderen tot 13 jaar of met een U-pas
 
Ode aan de bloem in Museum Oud Amelisweerd
MOA | Museum Oud Amelisweerd is een huis van kunst in natuur. Het museum toont drie col-
lecties in samenhang: top-100 Rijksmonument Oud Amelisweerd, unieke historische behang-
sels en een wisselende tentoonstelling. Het museum onderzoekt de relatie tussen mens en na-
tuur in verleden, heden en toekomst. MOA is gelegen in het hart van landgoederen Amelisweerd 
en Rhijnauwen, op steenworp afstand van Utrecht. Het eind achttiende-eeuwse landhuis werd 
bijna 250 jaar geleden gebouwd door Gerard Godard baron Taets van Amerongen en was ooit 
het buitenverblijf van koning Lodewijk Napoleon. Het is een geliefde plek voor fietsers en wan-
delaars. De volop aanwezige horeca maakt het culturele dagje uit in de natuur compleet. Deze 
zomer staan bloemen centraal in de tentoonstelling Flower Power. Bloemwerken uit verschil-
lende disciplines vertellen het verhaal van de bloem in de kunst. Tussen het historische behang 
worden de werken op unieke wijze getoond. Flower Power is te zien t/m 16 september.

Dinsdag 7 augustus

Gildewandeling over architectuur
Op dinsdag 7 augustus kunt 
u met Gilderondleider Alfred 
Sturkenboom en/of Joke van den 
Boogaard een wandeling maken 
langs bijzondere gebouwen die 
ontworpen en gebouwd zijn in 
de eerste helft van de twintigste 
eeuw. De wandeling start om 
14.00 uur en duurt anderhalf uur. 
U kunt inlichtingen krijgen en 
zich aanmelden voor deze wan-
delingen op werkdagen tussen 
14.00 en 16.00 uur; telefonisch 
via 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 tot 13 jaar of met een U-pas.

Woensdag 8 augustus

Gildewandeling Huisnummers vertellen…
Op woensdag 8 augustus kunt 
u met Gilderondleider Aart de 
Veer een wandeling maken 
langs huizen met echt Utrechtse 
nummers. Een familie woont 
op nummer 362 bis B! Dat kan 
alleen in Utrecht en de rondleider 
vertelt u waarom. De wandeling 
start om 19.00 uur en duurt 
ongeveer anderhalf uur. U kunt 
inlichtingen krijgen en zich 
aanmelden voor deze wandelin-
gen op werkdagen tussen 14.00 
en 16.00 uur; telefonisch via 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 tot 13 jaar of met een U-pas.

Deze zomer

Acties in de Prettig Lopen Winkel in Maarssen
Deskundig gediplomeerd advies, samenwerking met register-podoloog, medisch pedicures en 
orthopedisch schoenmaker zijn speerpunten van dé Prettig Lopen Winkel in Maarssen. Speciaalzaak 
in comfortschoeisel, sandalen, wandel- en bergschoenen, pantoffels en laarzen. Verschillende breedte 
maten en met uitneembaar voetbed, zodat uw eigen inlegzool erin kan. Deze zomermaanden heeft de 
Prettig Lopen Winkel schoenen en sandalen in de uitverkoop. Bijvoorbeeld veel schoenen en sandalen 
van het merk Durea, tweede paar voor € 1,= 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.pret-
tiglopenwinkel.nl

Tot en met zondag 16 september

Tentoonstelling Flower Power
Tot en met 16 september 
brengt MOA | Museum Oud 
Amelisweerd een ode aan 
de bloem met de tentoon-
stelling Flower Power. 
Er zijn topstukken uit 
Utrechtse collecties te zien. 
Flower Power toont een 
overzicht van ‘bloemige’ 
(kunst)werken uit verschil-
lende Utrechtse collecties; 
van schilderkunst tot 
keramiek en gebruiksvoor-
werpen tot mode.

Elke woensdag

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

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



Zo organiseerde ik op een warme 
zomerdag, donderdag 5 juli 1973, een 
laboratoriumuitje naar het eilandje van 
mijn schoonouders, gelegen in één 
van de kreken grenzend aan de vijfde 
Plas van de Loosdrechtse Plassen. 
Ik nodigde veertien collega’s uit en 
de tien daarvan die konden komen, 
zouden daar geen spijt van krijgen. 
Het was een voortreffelijke dag om 
te varen, zwemmen, barbecueën en 
luieren, kortom te genieten. Om half 
tien meldden zich vijf collega’s bij 
Jachthaven Manten aan de Nieuwe-
weg in Maarssen. Samen met mijn 
hond, de boxer Beatle, pikte ik ze 
op met een gemotoriseerde roeiboot. 
Mijn echtgenote was op het eiland 
achtergebleven om koffie met taart te 
verzorgen. Er heerste een uitgelaten 
stemming. Iedereen had er zin in, want 
het kwik was al vroeg in de morgen 
tot boven de 25 graden gestegen en het 
zwemwater was heerlijk warm. Eén 
voor één stapten ze voorzichtig in de 
boot, waarbij de secretaresses Ria en 
Hennie opgewonden gilletjes slaakten. 
Mijn drie stagiaires George, Paul en 
Henk wakkerden dat nog eens extra 
aan door stoere taal uit te slaan en de 
boot enigszins te laten wiebelen.
Iedereen was aan boord. Ik maande 
tot kalmte, want met zes man plus een 
hond was de boot eigenlijk veel te vol 
en konden dingen gebeuren die de 
rest van de dag ernstig zouden kunnen 
verstoren. Nadat iedereen rustig in 
de boot zat, zette ik de motor aan en 
voeren we langzaam het haventje uit.

Defecte motor
We genoten van de natuur om ons 
heen, al die watervogels, waterplanten, 

bomen en struiken. Totdat... de motor 
uitviel en er niets anders op zat dan te 
roeien. De sterke Henk en ik hanteer-
den de roeispanen. Dat ging even heel 
goed. Maar Henk werd overmoedig 
en wilde zijn spierkracht tonen door te 
proberen mijn roeislag te overtreffen. 
Hij had niet door dat zijn roeispaan 
niet meer in zo’n beste staat verkeerde, 
zodat deze door zijn krachtige slag in 
tweeën brak. Er klonk wat zenuwach-
tig gelach. Wat nu? Het was nog een 
heel stuk naar het eilandje. Op deze 
doordeweekse dag was er niemand in 
de omgeving die ons kon helpen. Dan 
maar proberen met één roeispaan ons 
doel te bereiken. Henk ging achter 
in de boot staan en manoeuvreerde 
de boot als een volleerd Venetiaanse 
gondelier naar de eindbestemming: 
een legakker met recreatiewoning, 
genaamd ‘de Brantine’. Iedereen was 
vol bewondering. Maar Beatle was 
niet zo onder de indruk. Hij werd 
steeds nerveuzer en bij aankomst 
sprong hij snel overboord... precies 
bovenop de nieuwe dure hengel van 
mijn schoonvader. We hoorden ‘krak’ 
en zagen de hengel in tweeën breken. 
De hengel lag gedeeltelijk op het land; 
het voorste deel ervan stak nog boven 
het water uit. Er was die ochtend nog 
mee gevist en ik was vergeten hem 
binnen te halen. Dat was al het derde 
ongeval van die dag en we waren nog 
niet eens aan land! Ik vroeg me af wat 
ons verder nog te wachten stond.
Ik hield mijn hart vast. Inderdaad, het 
ergste zou nog komen, maar dat kwam 
pas later op die dag.
Iedereen hulde zich na aankomst in 
zwemtenue en ging op handdoeken 
liggen, die op het gras naast het huis 

werden uitgespreid, of op stoelen 
zitten, die op de houten vlonders rond 
het huis stonden. Tijdens de koffie 
(met gebak) kwam de uitgelatenheid 
terug die door de drie gebeurtenissen 
was omgeslagen in relatieve stilte en 
bezorgdheid. Het was pas 10 uur en 
we hadden nog vele uurtjes voor de 
boeg, waarin we konden proberen de 
motor te repareren. Er waren diverse 
hengels, zodat liefhebbers konden vis-
sen. Na de koffie gingen de eersten al 
snel vissen of zwemmen.

Rondjes
Henk hield zich bezig met de motor. 
Hij kreeg hem na enige tijd aan de 
gang, maar de boot kon niet meer 
voor- of achteruit. Hij kon alleen maar 
rondjes draaien. We moesten vreselijk 
lachen toen we hem die rondjes zagen 
maken en dachten dat hij de motor 
had gemaakt en de boot met opzet in 
de rondte liet draaien, omdat hij er 
zo hard bij lachte. Spoedig bleek dat 
niet zo. Na een paar minuten hield de 
motor er opnieuw mee op, deze keer 
voorgoed. Wellicht konden de buren, 
die aan het andere eind van het eiland 
woonden, ons later op die dag helpen 
weer aan land te komen in de haven 
van Manten. Zij waren echter nog niet 
gesignaleerd. Hun grote raceboot lag 
er niet. Kennelijk waren ze gaan varen 
op de Plassen en brachten ze de dag 
door op hun boot.
Rond 12 uur arriveerde een gehuurde 
zeilboot. Een grote BM met aan boord 
vijf collega’s (docent-onderzoekers 
Jan, Jan, Maarten en Goverdien en 
analiste Rita), die de boot tot 17 uur 
hadden gehuurd. Er stond geen zuchtje 
wind en ze hadden er daardoor lang 
over gedaan om bij ons te komen. 
Ze werden enthousiast ontvangen en 
lunchten mee, bleven een paar uurtjes 
en gingen toen terug om de boot 
bijtijds af te leveren.

Vliegtuigband
De vissen hadden het kennelijk te 
warm, want er werd niet veel gevan-

gen. De temperatuur kwam boven de 
30 graden. Op sommige plaatsen op 
de vlonder rond het huis was het niet 
te harden. Door de weerkaatsing van 
het zonlicht op het water liep je kans 
ernstig verbrand te raken. Velen kozen 
daarom het water als verkoeling of 
zochten een schaduwrijke plek onder 
een boom of parasol. Binnen in het 
houten huis was het onder het platte 
dak ook niet uit te houden. Gelukkig 
zouden we buiten gaan barbecueën 
en waren de salades vooraf klaarge-
maakt, zodat we alleen naar binnen 
hoefden om een verkoelend drankje 
uit de koelkast te halen. Het was zeer 
gezellig. We vermaakten ons geweldig 
in het water met een vliegtuigband 
en enkele opblaasbare waterbedden 
en er werd veel gedoken vanaf de 
duikplank. Rond vier uur begonnen 
de voorbereidingen om te barbecueën, 
want de gasten moesten niet te laat 
terug naar huis. Bovendien moesten 
we terugvaren met een overbemande 
roeiboot en slechts één roeispaan.
Sommigen begonnen zich al af te 
spoelen onder de douche, die buiten 
het huis op het vlonder stond. Ze 
waren verbrand door de zon en wilden 
zich vast omkleden voor de barbecue. 
Zo ook Ria en Hennie. Giechelend 
stonden ze onder de douche. Ria had 
een stuk zeep op de vlonder gelegd en 
ging onder de douche staan. Het water 
stroomde van haar gezicht langs haar 
badpak en ze wreef het water uit haar 
ogen. Ze maakte een stapje opzij om 
plaats te maken voor Hennie en... stap-
te op het stukje zeep. Ze gleed weg en 
greep in een reactie de douchestang. 
Die was niet berekend op haar gewicht 
en brak dus af. Met een gil stortte Ria 
te water. Ontzet en vol ongeloof zagen 
we het water met volle kracht uit de 
afgebroken stang spuiten, ver boven 
het dak van het huis uit. Ik stoof het 
huis in om de hoofdkraan uit te zetten, 
terwijl anderen zich bekommerden om 
Ria. Die bleek ongedeerd, maar waar 
was de hoofdkraan? Paul, George en 
ik gooiden alles in het huis overhoop 

om die kraan te vinden, maar zagen 
hem nergens. Ook niet in het washokje 
achter het huis of in het berghok naast 
het huis. Wat een toestand. Wat nu?

Eindelijk hulp
Op een tegenoverliggend eiland waren 
mensen aangekomen. Ik peddelde er 
met de roeiboot naar toe en vroeg de 
eigenaar van het eilandje me naar de 
wal te varen, zodat ik mijn schoon-
vader kon bellen om hem om raad te 
vragen. Alleen Manten had destijds 
een telefoon. Die kon je gebruiken na 
betaling van 50 cent. Stomverbaasd 
was ik toen de man weigerde me naar 
de wal te brengen. Ik droop af. Er zat 
niets anders op dan verder te peddelen 
naar de wal. Na een half uur kwam ik 
daar aan en belde mijn schoonvader. 
Er werd niet opgenomen; hij was niet 
thuis! Terugpeddelen dan maar weer. 
Bij het eiland zag ik het water nog 
steeds uit de kapotte douchestang stro-
men. Men was al aan het barbecueën. 
De stemming was bedrukt en werd 
niet vrolijker toen ik vertelde dat ik 
nog steeds niet wist hoe de water-
stroom te stoppen. We zullen op de 
buren moeten wachten. Eens moeten 
ze thuis komen. Dat deden ze inder-
daad om zes uur. De hoofdkraan bleek 
in hun huis te zitten. De waterstroom 
kon nu snel worden gestopt. Een pak 
van mijn hart. De buren moesten vre-
selijk lachen en troostten ons met de 
belofte ons met hun speedboot naar de 
wal te brengen. Een dergelijk ritje met 
een zeer snelle speedboot had niemand 
ooit meegemaakt. Zo had alles toch 
nog een leuk slot. Iedereen ging met 
een fantastische herinnering naar huis.
Nog vele jaren daarna zou er op het 
Zoölogisch Lab over het beruchte 
‘dagje uit’ worden gesproken. Mijn 
schoonouders waren erg boos op me 
vanwege de ravage, die was veroor-
zaakt. Ik was een paar maanden niet 
welkom op hun eilandje.

Rob van den Hurk
r.vandenhurk@planet.nl

Een onvergetelijke zomerdag in 1973
Eerder schreef ik al eens over mijn studententijd in de jaren zestig 
aan de Utrechtse Universiteit, die in 1970 eindigde met een aan-
stelling als docent-onderzoeker bij de Sectie Vergelijkende Endo-
crinologie van het Zoölogisch Laboratorium aan het Janskerkhof. 
Ik kwam terecht in een groep zeer aardige en deskundige colle-
ga’s. In de jaren zeventig werden we een vooraanstaande onder-
zoeksgroep op het gebied van regulatie van vissenvoortplanting. 
Dat succes was mede te danken aan het goede contact tussen de 
medewerkers binnen en buiten de gangbare werktijden.  
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Uitzicht vanaf het eilandje van mijn schoonouders

De nog intacte boot de avond ervoor
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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’.



We kwamen pas in oktober 1963 in het 
bezit van een tv. Die werd aangeschaft 
om naar het Grand Gala du Disque te 
kunnen kijken met Wim Sonneveld en 
zijn creatie Frater Venantius. Godfried 
Bomans reikte toen Edisons uit aan 
Wim Sonneveld en Marlene Dietrich 
met een onvergetelijke speech.
In de jaren daarvoor mochten we zo 
nu en dan bij onze buren kijken, bij 
de familie Reulen. Dan was er iets 
bijzonders te zien, zoals in dit geval 
het Eurovisie Songfestival in 1959. 
Nederland won toen zelfs met het lied: 
Een beetje … van Teddy Scholten. Dat 
je naar het songfestival kon kijken was 
al feest, maar dat we daartoe met zijn 
allen waren uitgenodigd bij de buren 
maakte het tot een belevenis.
Na school bleef ik vaak samen met 
Gretha wat rondhangen, die immers 
naast de school in de pastorie van de 
Sint Martinuskerk woonde. Nu stond 
er aan de werf voor de school een aan-

tal heerlijke bomen, zeer geschikt om 
in te klimmen. Op een middag hadden 
we dat kunststukje weer uitgehaald en 
ons lekker genesteld toen een non van 
de school ons in de gaten kreeg. We 
werden meteen op strenge toon uit de 
boom gedirigeerd. Er werd een pittige 
preek tegen ons afgestoken in de trant 
van meisjes die dat soort dingen niet 
hoorden te doen. Tot overmaat van 
ramp kregen we ook nog strafwerk om 
het ons voor eens en altijd goed in te 
prenten. Het is een van de weinige ke-
ren in mijn leven dat ik zo verontwaar-
digd was dat ik bijna stikte van woede. 
Want waarom zouden meisjes niet in 
bomen mogen klimmen op de eerste 
plaats. En het was na schooltijd. Wat 
hadden ze dan nog over ons te zeg-
gen? De betreffende non was hiervan 
niet onder de indruk, we kwamen niet 
onder de straf uit. Het voorval maakte 
vooral zo’n indruk op me omdat ze 
normaal gesproken zeer coulant met 

ons waren. En vooral ikzelf kon nog 
wel eens een potje breken.

Roeien
Vanaf de tweede klas was ik ook dik 
bevriend met Tiny Doppen en Ineke 
Rentinck. We trokken er vaak met zijn 
drieën op uit. Een geliefd uitstapje was 
op de fiets langs het Zandpad en dus 
langs de hoerenboten met bijbeho-
rend vertier, naar de Breukeleveense 
plassen. We kenden daar ergens een 
haventje waar roeiboten werden 
verhuurd voor f 0,50 per uur. Dat was 
veel voordeliger dan bij de Loos-
drechtse plassen. En als we flink door-
roeiden kwamen we daar ook. Alleen 
moest je wel altijd goed de tijd in de 
gaten houden, want al was je maar vijf 
minuten te laat dan moest je het volle 
pond voor het volgende uur betalen.
In en rond de Breukeleveense plassen 
leven veel waterplanten en vogels. Wij 
ervaarden het als stadskinderen als 
een eldorado. Het roeien hadden we 
snel onder de knie. We voelden ons 
echte avonturiers en hadden zelfs een 
‘eigen’ eiland dat BaReDo heette. Niet 
origineel, maar wij waren er trots op.
Aangestoken door onze enthousiaste 
verhalen wilden meer meisjes uit de 
klas mee. Helaas ging die middag alles 
mis wat er maar mis kon gaan. Ergens 

halverwege op een weggetje langs de 
Vecht klapte mijn band. Dat mocht en 
zou ons niet van ons doel afhouden. Ik 
zette, domme gans, de fiets ‘op slot’ 
tegen een heg van een boerderij en 
ging bij iemand achterop verder. We 
hadden dolle pret tot een meisje mijn 
handdoek naar mij toe gooide, die 
spoorloos onder water verdween. Ik 
stelde haar gelijk aansprakelijk want 
zag de bui al hangen. Ze gaf niet thuis, 
vond dat ze er niets aan kon doen. 
Terug bij mijn fiets met platte band 
bleek ik het sleuteltje kwijt te zijn. 
Waarom had ik die fiets op slot gezet? 
Wie zou er nu met een oude fiets met 

lekke band vandoor zijn gegaan? Er 
bleef niets anders over dan met dat ge-
vaarte te lopen sjouwen tot we na een 
flink eind gelukkig een fietsenmaker 
ontdekten die nog open was. Hij heeft 
het slot gratis doorgeknipt, zodat ik 
hem aan de hand kon laten meerijden 
terwijl ik achterop zat bij een vriendin-
netje. Thuis waren de rapen gaar. Tel 
maar op: veel te laat voor het eten, met 
een lekke band, een defect slot en als 
klap op de vuurpijl: zonder handdoek.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl

Strafwerk voor in de bomen klimmen
Zoals ik een vorige keer al vertelde was Gretha Mous uit Bakhui-
zen in Friesland een vriendinnetje van mij dat veel bij ons over 
de vloer kwam. Vriendjes en vriendinnetjes waren altijd welkom 
en konden meestal blijven mee-eten. Af en toe bleven ze wel 
eens slapen. Dan lagen we met zijn drieën in het tweepersoons-
bed van mijn zusje Anneke en mij: twee met hun hoofd aan het 
hoofdeind en een daar tussenin met haar hoofd aan het voeten-
eind. Dat was aanleiding voor veel gelach en geduw.
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Wim Sonneveld als Frater Venantius

Overal waar we heen gaan ( overal 
waar we heen gaan) vragen de 
mensen( vragen de mensen) wie wij 
zijn ( wie wij zijn) en waar vandaan 
( en waar vandaan) en dan zingen 
wij( en dan zingen wij) we komen uit 
U-te-reg……enz. Heerlijk was het om 
dat enthousiasme bij die kinderen te 
zien én vast te houden. Dat was een 
héle klus, maar Cor had dat wel in de 
vingers. Misschien heb ik het al eens 
verteld, maar toen Cor een aantal jaren 
geleden iets wilde afrekenen bij Blok-
ker zei een meisje achter de kassa: 
‘Ha,vierdaagse meester, kent u me 
nog? Ik zat op de Jacobus! Wat was 
het leuk hè, met de avondvierdaagse!’ 
Cor had dus wel een indruk achter 
gelaten bij de kinderen.

Nu, zoveel jaren later stonden we 
langs de route om kleindochter 
Robin ‘in te halen’ tijdens haar eerste 
vierdaagse. In de gemeente De Meern, 
tegenwoordig behorend bij Utrecht, 

werd de laatste avond grotendeels over 
het Lint in het Maximapark gelopen. 
Een prachtige plek om ongestoord 
en breeduit doorheen te slingeren. 
Een lange sliert kinderen met hun 
begeleiders liepen langs ons heen 
met hier en daar, ter verhoging van 
de feestvreugde, een muziekkorps of 
blaaskapel ertussen. Want een feest is 
het, zo’n laatste avond.

Een SNOEPFEEST vooral. Overal 
langs de route stonden vaders en 
moeders en opa’s en oma’s met een 
snoepslinger, snoepplu, snoepstok 
of snoeppet klaar om bij hun kind of 
kleinkind om te hangen of op te zetten.

En werkelijk waar, sommige kinderen 
konden hun nek bijna niet meer bewe-
gen van de zware zoete last die erom 
gehangen was. Er waren óók kinderen 
die niet meer doorliepen omdat ze 
zó druk waren met hun snoep dat ze 
hélemaal vergaten waar ze eigenlijk 

mee bezig waren. Er was nog maar 
een enkeling die zong. Dat viel op en 
Cor en ik dachten met weemoed terug 
aan vervlogen tijden. Wat was het 
anders toen.

Hélemaal achteraan, in de laatste 
groep, liepen Robin en haar papa. 
Ze vertelde de dag ervoor al dat ze 
goeie schoenen aan zou trekken. 
‘Néé oma, géén slippers! Ik denk dat 
ik die gympen met glitters aan doe, 
of die blauwe, die zitten ook heel 
goed!’ Het kleine mevrouwtje zou wel 
zien en ZELF beslissen wat ze zou 
aantrekken. Daar kwam ze aan, vrolijk 
huppelend aan de hand van haar papa. 
Haar staartjes wapperend door de 
wind, haar gezicht met de mooiste ‘ik- 
geniet- lach’ die ze in huis had. Ze had 
gekozen voor haar blauwe schoenen 
zag ik. We gaven haar een grote klep-
perhand met een bescheiden zakje 
snoep eraan en haar mama hing een 
mooie bloemenslinger om haar nek. 
Robin vond het allemaal geweldig 
en wij stonden alwéér met tranen in 
onze ogen. Zó kijk je naar je kind en 
floep, je knippert een paar keer met je 
ogen en de jaren zijn omgevlogen en 
zó kijken wij als opa en oma naar ons 
kleinkind. Robin vond het allemaal 
prachtig en heeft ervan genoten. Ze 

vertelde ons dat ze wel een probleem-
pje had. De volgende dag zou ze een 
test moeten doen of ze mocht afzwem-
men. ‘Dan moet ik nog energie over-
houden’, zei ze wijs. ‘Ik moet morgen 
nog wél kracht in mijn benen hebben 
hè!’ En gelukkig, dat had ze. Kracht 
genoeg en dus zaten opa en oma een 
week ná de avondvierdaagse op de 
tribune in het zwembad. Robin ging 

voor A en kreeg als beloning Blubje en 
Blobje……twee goudvissen. Want, zei 
ze : ‘Dáár ben ik niet allergisch voor!’ 

Irene Kraaij-
enhagen

Avondvierdaagse
Het is al zo’n 25 jaar geleden dat Cor als ‘Vierdaagse meester’ de 
groep wandelende kinderen van de Sint Jacobusschool in Zuilen 
aanvoerde. Hij vond het prachtig om te doen en kreeg het voor 
elkaar dat er vier avonden lang enthousiast werd gelopen én 
GEZONGEN. Vooral het lied ‘Overal waar we heen gaan’ werd uit 
volle borst gezongen. Het ging zo; Cor zong voor en de kinderen 
zongen hem na.



Onze jongste zoon Marcel is nu royaal 
boven de vijftig, heeft een eigen gezin 
en een zoon. Heerlijke tijden waren 
het toen wij met zo’n heerlijk jong ge-
zinnetje op pad gingen. Van kleuter af 
aan namen we onze drie kinderen mee 
op vakantie. Onze kinderen hadden 
alle eigenschappen die bij hun leeftijd 
pasten, meestal leuk en soms stierlijk 
vervelend.
Dik vijfenveertig jaar later waren 
mijn vrouw en ik weer op vakantie 
in Noorwegen. Nu met de caravan en 
uiteraard zonder onze inmiddels al 
jaren volwassen kinderen. Ze hebben 
hun eigen gezinnetjes met kinderen. 
Ik weet welhaast zeker dat ze diep 
in hun hart die zorgeloze jaren (voor 
hen dan!) van weleer graag nog eens 
zouden overdoen. Maar helaas, dat ligt 
niet zo in de lijn der dingen.

Favoriet vakantieland
We vragen ons nooit af waar we met 
vakantie heen zullen gaan, alleen 
wanneer. Waar we heengaan staat op 
voorhand altijd vast, dat is Noorwe-
gen. We waren in Geiranger. Aan de 
Geiranger Fjord om precies te zijn. 
Dat oord moet welhaast de mooiste 
plek op aarde zijn. Dat is dan ook de 
reden waarom we de vakanties zo 
regelen dat we daar altijd minstens 
vijf dagen toeven. Dan heb je het met 
je vrouw ‘s avonds met een goed glas 
wijn in de intieme beslotenheid van de 
caravan, wel eens over de goede jaren 
van toen. Begrijp me goed, ook dit 
zijn goede jaren, maar volstrekt anders 
dan in die periode.
De schoonheid van Geiranger en 
de omgeving beschrijven is schier 
onmogelijk. Al zou je beschikken over 
de vaardigste pen, je schiet altijd te 
kort. Geiranger moet je zelf bezoe-
ken, zelf ondergaan om erachter te 
komen waarom we daar steeds weer 
opduiken. En iedere keer is het dan 
alsof je weer een beetje thuiskomt. 
Geiranger heeft het allemaal: grillige 
duizelingwekkend hoge bergen met 
eeuwige sneeuw omkransen als het 
ware de Geiranger Fjord. Het is als in 
een sprookje als weer eens een sierlijk 

cruiseschip met chique toeristen het 
fjord binnenvaart. Schip en passa-
giers worden dan begroet door drie 
‘kanon’schoten, hetgeen beantwoord 
wordt door drie luide signalen van de 
scheepshoorn. Tijdenlang weerkaatsen 
de geluiden tussen de bergen en die 
echo, gevoegd bij het statige bin-
nenvaren van het schip tot vlakbij het 
pittoreske dorpje, is zondermeer een 
onvergetelijke belevenis.
Maar… het is niet de bedoeling van 
dit verhaaltje een schets te bieden van 
natuur en landschap van Geiranger en 
omgeving. Dat is op betere wijze dan 
waartoe ik in staat ben al bezongen in 
tal van geschriften en documentaires 
etc. En als gezegd, je moet er zelf 
heen gaan om de lof die aan Geiran-
ger wordt toegezwaaid op de juiste 
waarde te schatten! Of liever nog, ga 
er maar niet heen. Dan blijft het daar 
lekker rustig! Of het sowieso rustig 
blijft is overigens maar de vraag, 
want Geiranger, de Geirangerfjord en 
omgeving is in geplaatst op de Unesco 
Werelderfgoed Lijst. Dat zal zonder 
enige twijfel vele toeristen lokken. Als 
het er maar niet teveel worden. Maar 
enfin, daar ga ik niet over en dat is dus 
maar goed ook!

Weet je nog?
Daarom weer snel terug naar de 
eerste alinea van dit verhaaltje, naar 
‘t joch van (toen) ongeveer zes jaar 
oud. Het was een heerlijk joch, een 
rakker met alles wat er zoal bij hoort. 
Onbevangen was tie en heel direct 
in zijn reacties. Op een nog net ac-
ceptabele wijze kon hij op gezette 
tijden hondsbrutaal zijn en op andere 
momenten was hij weer aandoenlijk 
aanhankelijk. Kortom een joch om als 
ouders trots op te zijn. Bij dat goede 
glas wijn waar ik het zojuist over had 
werden herinneringen opgehaald aan 
die onvergetelijke vakanties van toen 
in Noorwegen. ‘Weet je nog? En dan 
kwamen de herinneringen als vanzelf. 
Het waren niet altijd verheven zaken!
Zo liep (en dat is nog steeds zo!) van-
uit het dorpje Geiranger een lang smal 
en bochtig pad langs de fjord op naar 

de houten campinghutten van boer 
Homlong. Heel vaak bivakkeerden 
we - toen we nog geen caravan had-
den - met de kinderen in een van die 
fabelachtig gelegen onderkomens. Dat 
was nog zeer betaalbaar bovendien 
en alles wat je nodig hebt is in die hut 
aanwezig: kookgelegenheid, koelkast, 
verwarming en uiteraard de nodige 
slaapgelegenheid. Toiletten, wasgele-
genheid een dergelijke tref je aan als 
een centrale voorziening.

Kampioen strontrijder
Na al die jaren is alles daar nog net als 
vroeger en dat geldt ook voor dat gril-
lige pad er heen. Op dat pad liepen vrij 
in de natuur fraai gevormde pony’s en 
ook veel koeien. Verstand van koeien 
en paarden heb ik niet, maar volgens 
mij zijn het door de natuurlijke 
omstandigheden kerngezonde dieren. 
Wat opvalt is de prachtige glanzende 
huiden van de dieren. En…schijten 
dat die beesten kunnen, enorm! De 
stront lag her en der op dat pad. En… 
het bleek voor de kinderen geen groter 
genoegen dat pa zodanig met de auto 
stuurde dat zoveel mogelijk ‘flatsen’ 
werden geraakt! De bewonderende 
kreten van de jeugd als het weer eens 
raak was, veroorzaakten dat chauffeur 
pa (ja ook pa!) er ook steeds meer 
plezier in kreeg! Pa werd op slag door 
de kinderen gebombardeerd tot ‘de 
kampioen strontrijder ter wereld’. Dat 
laatste s.v.p. niet verder vertellen!
Dolle pret was ook het voeren van de 
mussen. Toen en ook nu nog is het 
opvallend hoeveel mussen daar leven. 
Dat is anders dan in Nederland, daar 
tref je nog nauwelijks mussen aan en 
je vraagt je af wat de echte oorzaak 
daarvan kan zijn. Hondsbrutaal zijn 
die Noorse mussen als je broodresten 
rondstrooit. Ze pikken de broodkorrels 
soms gewoon uit je hand. Zo zijn er 
zoveel van die kleine herinneringen, 
die strikt genomen niets voorstellen 
maar toch als kostbare juweeltjes als 
herinnering worden gekoesterd!

Deftig hotel
Vergeet ook niet - en ook dat is een 
ogenschijnlijke kleinigheid - het ‘s 
avonds (een beetje netter aangekleed 
dan overdag!), koffiedrinken en voor 
de kinderen een frisdrank in het 
mooie Union Hotel. Een hotel voor 
de meer vermogende toerist. Uit alle 

windstreken komen ze en opvallend 
hoog is het aantal gasten uit Japan, 
China etc. Als de plek vrij was gingen 
we pontificaal zitten op de stoelen bij 
de gigantische open haard. Alsof we 
behoorden tot de hotelgasten. Het was 
steeds weer een leuk contrast :caravan 
versus hotel. Die gewoonte houden we 
er nog steeds in ere en nog steeds gaan 
mijn vrouw en ik als we in Geiranger 
zijn, ‘s avonds koffie drinken in het 
Union Hotel. En net als vroeger met 
de kinderen schromen we dan niet te 
gaan zitten bij de open haard…

Lamme handjes?
Als terloops kwam tijdens het ophalen 
van herinneringen het moment ter 
sprake waarop voor het eerst de uit-
drukking: ‘Lamme handjes?’ opdook. 
Dat was dus lang geleden toen onze 
zoon Marcel op ongeveer zesjarige 
leeftijd die uitspraak als het ware uit 
het niets plotsklaps parachuteerde in 
ons midden. Dat moment kunnen we 
ondanks de verstreken jaren nog feil-
loos terugroepen in onze herinnering. 

We waren weer eens in Geiranger in 
een van de hutten van boer Homlong. 
En zoals niet geheel ongebruikelijk, 
komt het wel eens voor dat er kleine 
klusjes (ook door de kinderen) gedaan 
moeten worden: even water halen, de 
auto afsluiten, tafels en stoelen binnen 
zetten. Dat soort dingen dus. Het was 
avond en gezellig behaaglijk in de hut. 
De elektrische verwarming hadden we 
op z’n laagste stand aangezet, want de 
avonden in Noorwegen kunnen soms 
best wel koel zijn. Het was een natte 
avond. Het leek erop dat het nooit 
meer droog zou worden. Tussen de 
bergen lijkt het daar al snel op als het 
met het weer even tegenzit. Kortom 
alle omstandigheden waren er naar om 
met een mooi boek lekker binnen te 
blijven.
De vraag van ma richting Marcel 
luidde: ‘Marcel wil jij dat zakje 
met afval even in de container gaan 
gooien?’. De ogenblikkelijke reactie 
van Marcel, die totaal geen zin had 
het ‘warme nest’ te verlaten, luidde 
‘lamme handjes?’. Daarbij keek hij 
op een dermate olijke wijze dat een 
ouderlijke terechtwijzing, die zeer op 
zijn plaats zou zijn, achterwege bleef. 
Geen schrobbering dus, maar wel een 
daverend lachen was de reactie van 
allen op dat ‘lamme handjes?’. Een 
uitspraak van zo’n joch die in wezen 
natuurlijk volstrekt ongepast was!
Zoals het ouders betaamt hebben wij 
Marcel later wel duidelijk gemaakt 
dat het hebben van ‘lamme handjes’ 
een ernstige lichamelijke handicap is, 
waar je niet mee mag spotten, al breng 
je die grappen nog zo guitig. Op onze 
vraag hoe hij aan die uitspraak kwam, 
wist hij geen ander antwoord te geven 
dan: ‘Zomaar, van mezelf’.
En Marcel? Natuurlijk moest hij dat 
zakje met afval wel in de container 
gaan gooien. Dat deed hij met opge-
ruimd gemoed!

Karel Beesemer
k.beesemer@planet.nl

Lamme handjes?
Hoe oud zou ‘t joch helemaal geweest zijn? Ik schat een jaar of 
zes. De jaren vliegen voorbij en de gebeurtenissen van toen zijn 
inmiddels geschiedenis geworden en daardoor wellicht geschikt 
voor de onvolprezen De Oud-Utrechter.
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Drukte door cruiseschepen op de Geirangerfjord & omzet voor de middenstand in Geiranger

Karel Beesemer in zijn hut

Doorkijkje van een prachtig gelegen hut op 
de Homlong camping te Geiranger



Autoslaaptrein
In Trouw stond een stukje over de au-
toslaaptrein naar Zwitserland en Italië. 
Jammergenoeg niet meer in functie 
in Nederland. In 1948 ging ik met de 
NCRV onder leiding van een dominee 
op reis naar Merano. Een neef wilde 
per sé met mij mee.
We hadden geen slaapcoupé en een 
nacht rechtop zitten was ons deel. De 
dominee (geheel in het zwart) kwam 
langs en zei: “Kinderen, hiernaast zijn 
lege cabines. Als het donker is, ga dan 
op die banken liggen.”
We hebben geslapen en werden 
wakker van tumult. We waren in 
Innsbruck en de laatste wagon en de 
andere wagons waren afgekoppeld en 
die reden nu in Zwitserland. Wij dus 
niet. Ook de dominee en onze passen 
waren we daardoor kwijt. Ook ons 
geld dat de dominee had afgenomen 
en in een grote tas op zijn buik droeg.
Goede raad was duur. Eén medereizi-
ger was niet zo dom geweest alles af 
te geven. Hij beschikte over geld en 
wij konden via hem een kopje koffie 
kopen. Hij nam het voortouw. Als 
PTT’er sprak hij met de stations-
chef en seinde over de lijn dat wij 
in Innsbruck bleven wachten tot de 
groep terugkwam uit Zwitserland. De 
nieuwe reisleider redde ons. Hij sprak 
Duits.
Vele uren later arriveerde de rest van 
de groep en reisden wij naar Merano. 
Intussen hadden wij een groepje ge-
vormd en bleven we bij elkaar, werden 
verliefd, maar waren overdag solidair 
met de groep. Het was moeilijk ook 
aandacht aan mijn neef te geven. We 
hebben dolle dingen beleefd.
Bij thuiskomst zei mijn vader: ga jij 
maar terug naar Merano. Je hebt niets 
gezien en je ziet grauw van vermoeid-
heid. Ik trouwde met de ‘nieuwe’ 
reisleider en was meer dan 45 jaar 
gelukkig.
Na afloop controleerde de NCRV Rei-
zen het verloop van de reis. Mijn man 
was gevraagd erbij aanwezig te zijn. 
Er was een gesprek in Rotterdam in 
een restaurant. De dominee was bloed-
nerveus, want hij had flinke fouten 
gemaakt. Min man sprak af: “Ik zie u 
nooit meer op de lijst van reisleiders 
staan, zo ja dan meld ik alsnog de fou-
ten. Reisleiders gingen gratis mee en 
moesten onder andere het christelijk 
karakter va de reis beplaen door gebed 
en bijbellezing.

Francien Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

 

Ameland
Op een dag zei vader: “Jongens dit 
keer gaan wij op vakantie op Ame-
land. Wij gaan niet met de trein, maar 
worden gebracht door Arie Bos die 
naar Meppel moet. Daar woont zijn 
schoonmoeder.”
De vakantie begon. Met z’n allen in 

het busje. Het was passen en meten 
maar het lukte. Naar Meppel voor een 
tussenstop bij een alleraardigste me-
vrouw. Door naar Holwerd. De boot 
lag al klaar en we konden inschepen. 
En als de boot vertrok kreeg je dat 
gevoel van ‘buitenland’. Aangeko-
men bij de haven van Nes bleek dat 
het hoog water was en de pier niet 
gebruikt kon worden. We moesten op 
een vlet stappen dat werd getrokken 
door paarden. En zo konden we met 
droge voeten Ameland betreden.
De bussen stonden klaar en wij moes-
ten die naar Hollum hebben. In de 
bus kaartjes voor 20 cent gekocht. In 
het zonnige Hollum stapten we uit en 
onze bestemming was een woonhuis. 
Het enige zonder rieten dak. Pas als er 
genoeg verdiend was kon er ook riet 
op. De overige huizen waren verhuurd 
aan Duitsers maar dit was voor al-

leen Hollanders. We gingen direct 
winkelen. Eerst de groenteboer, dan de 
melkboer en de kruidenier.
Op zondag gingen we naar Nes. 
Daarwas de kerk. Trots zijn ze daar op 
kardinaal De Jong die daar is geboren. 
We gingen met de bus. De mevrouw 
vroeg 30 cent voor de rit. Maar wij 
kenden die dame. Het wasde vrouw 
van de melkboer. Dus twintig cent 
afgerekend. Hollum is een leuk rustig 
plaatsje dat door een badweg met het 
strand verbonden is. Het heeft ook een 
kerkje. Eeuwenoud. Dat wilde wij wel 
eens bekijken. Wij vierden vakantie 
met een bevriend gezin en zo kon het 
dat toen wij klaar waren met de be-
zichtiging onze ‘oom’ ook wilde gaan. 
Hij deed de deur open. Een stem vroeg 
hem: “Bent u familie of bekende?” 
En hij moest aanschuvien. Nu is het 
gewoonte daar voor de begrafenis 

driemaal rond de kerk te lopen en zo 
zagen wij tot onze verbazing onze 
‘oom’ achter de kist in zijn korte 
broek zijn ‘plicht’ doen. Toen hij zich 
weer bij ons had gevoegd zagen we 
weer een bekende. De uitvaart werd 
geleid door de kruidenier. We gingen 
naar de vuurtoren en ja hoor, weer een 
bekende. De vuurtorenwachter was de 
melkboer. En de buschauffeur zagen 
we al op de boot. En zo ging dat maar 
door.
Na een zonnige strandvakantie 
moesten we helaas weer naar huis. De 
pier was droog en in Holwerd stond 
Arie ons al op te wachten. Via Meppel 
terug naar Utrecht. En dan komt dat 
magische moment. Het topje van de 
Domtoren. Het gevoel van ik ben weer 
thuis.

N. van Maurik

Gestellaan 9
3431 GM Nieuwegein

DOS-film
Mijn reactie naar aanleiding van het 
artikel over de DOS film 1944 in krant 
di 10 juli 2018 nr 14. Het was een 
bijzondere film met de bewegende 
beelden uit mei 1944. Stadion Gal-
genwaard was toen pas 8 jaar oud en 
het was goed te zien een stadion met 
wielerbaan zonder reclame. Zelf kom 
ik al sinds 1962 in het stadion. De 
maand mei heeft altijd een historische 
betekenis gehad voor het betaalde 
voetbal in Utrecht. Het was Leo van 
Veen, die in 1970 bij GVAV (nu FC 
Groningen) de 1-- 0 maakte en dit het 
begin was van de fusieclub FC Utrecht 
(DOS, Elinkwijk en Velox).
Over twee jaar op 1 juli 2020 bestaat 
de FCU 50 jaar en de Galgenwaard 
is dan bijna 85 jaar oud. Kortom nu 
al tijd omtrent die datum van alles te 
gaan organiseren!

Jeroen Haggenburg
Beheerder/archivaris FCU voetbal-
museum
Jerhag@hotmail.com

Zakgeld? Heb je niet nodig!
In mijn jonge jaren had ik een spaar-
pot. Er ging geld in maar nooit uit, 
behalve voor de wintercollecte van 
de kerk. Kolen voor de arme mensen 
enzovoorts.
Wij hadden in tegenstelling tot ande-
ren telefoon. Soms vroeg een klant 
of hij mocht telefoneren. De telefoon 
hing in de kamer en ik moest dan op-
letten hoelang en waar naar toe werd 
gebeld. Telefoon buiten Utrecht was 
veel duurder. Iedere dag bakten wij 
saucijzenbroodjes. Voor ik naar school 
ging fietste ik naar slager van Hilten 
op de Voorstraat om het gehakt te ha-
len. Dat spaarde 3 cent telefoonkosten 
en dat mocht in mijn spaarpot.

Francine Zwiep-top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten
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Fotowedstrijd ‘Moderne mensen in oude stad’

In 1967 schreef de gemeente Utrecht een fotowedstrijd uit 
met als thema ‘Moderne mensen in oude stad’. Ik werkte 
toen op de Universiteitskliniek voor kleine huisdieren aan de 
Alexander Numankade en ging soms tijdens de lunchpauze 
als amateurfotograaf met de fiets de stad in, gewapend met 
een Asahi Pentax camera. Daar trof ik op een dag op het 
Janskerkhof een klas scholieren, die eveneens pauzeerde. Het 
beeld van deze jongelui, deels gezeten op metalen vuilnisbak-
ken, in combinatie met het standbeeld van F.C. Donders als 
oude leermeester op de achtergrond, leek mij perfect te passen 
in het thema van de fotowedstrijd. Toch was ik natuurlijk blij 
verrast toen bleek dat de jury er ook zo over dacht en ik de 
tweede prijs won. Ik was het er ook volkomen mee eens dat 
de eerste prijs naar een andere fotograaf ging. Die had een 
foto ingestuurd met als achtergrond de bekende kariatiden 
voor de ‘Winkel van Sinkel’ aan de Oude gracht. Vóór deze 
vier zuilen, Griekse vrouwen met tunica’s tot op de hielen, 
paradeerde een charmante jongedame in minirok. Die rokken 
waren nog niet zo lang in de mode en vooral mannen keken 
zich nog de ogen uit. De tegenstelling tussen deze ‘schaars geklede’ jonge vrouw en de vier klassieke beelden was treffend 
en paste volmaakt in het thema ‘Moderne mensen in oude stad’. Terecht de eerste prijs!
Tot mijn stomme verbazing trof ik een jaar later in de stadsbibliotheek het voorlichtingsboekje ‘Utrecht ‘68’ van de ge-
meente aan met op de omslag mijn foto! Dat mijn foto daarop prijkte en niet de andere foto, die de eerste prijs had gewon-
nen, kan ik achteraf begrijpen. Een foto van een dame in minirok de eerste prijs toekennen is één, maar zo’n ‘blote dame’ 
op het omslag van een voorlichtingsboekje, dat wijd en zijd wordt verspreid? Dat ging de gemeenteambtenaren destijds 
kennelijk toch wat te ver.

R. J. Slappendel (rslappendel@xs4all.nl)

De Efteling
In de tweede klas van de ULO gingen we op schoolreisje naar de Efteling. Op de 
lagere school waren we een keer op stap geweest naar De Heilige Landstichting 
in Nijmegen. Zeker indrukwekkend, maar meer in het verlengde van de school. 
Na afloop moesten we daar een werkstuk over maken. Nu was er niets educa-
tiefs aan, we mochten gewoon genieten. De Efteling bestond toentertijd uit het 
sprookjesbos, een draaimolen en een kleine zwemvijver. Niets vergeleken bij 
wat er nu te zien en te doen is. Desondanks keken we onze ogen uit. Aan het eind 
van de middag mochten we nog zwemmen. Ongelukkigerwijs botste ik keihard 
met mijn hoofd op het keiharde hoofd van een kale mijnheer dat ik zonder bril 
niet had opgemerkt. Het leek goed af te lopen, maar na een paar dagen greep ik 
opeens overal naast en kreeg ik behoorlijke hoofdpijn. De huisarts constateerde 
een hersenschudding en om die te laten genezen werd je in die dagen verordon-
neerd om zes weken plat op bed te blijven liggen in het donker. Volgens mijn 
herinnering heb ik dat hooguit twee weken volgehouden, zonder verdere nare 
gevolgen overigens.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl  
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Vakantieverhalen welkom!
Nog steeds zijn leuke verhalen over 
vakanties in vroeger jaren welkom 
bij De Oud-Utrechter. Ze maken de 
zomerkranten gezellig en lezenswaar-
dig! Ging u al met de auto of mis-
schien 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, 
herinnering of mooi vakantieverhaal? 
Stuur het toe via info@deoud-utrech-
ter.nl, of per post: De Oud-Utrechter, 
Postbus 615, 3500 AP Utrecht. Liefst 
met leuke foto’s van vroeger erbij!

Walk Art Markt
De Walk Art Markt is in Zeist en 
wijde omgeving een begrip. Dit gratis 
toegankelijke evenement presenteert 
ruim 120 kramen vol zelfgemaakte 
kunst en kunstnijverheid voor jong 
en oud. Zaterdag 11 augustus komen 
zo’n 140 makers van kunst en kunst-
nijverheid naar het mooie Walkartpark 
aan de Slotlaan in Zeist. Beelden, 

textiele vormgeving, keramiek, 
schilderijen, tekeningen, origami, pop-
pen en nog veel meer.De deelnemers 
kunnen workshops en demonstraties 
in hun kraam geven. Vanaf 11.00 uur 
treden musici, dansers en goochelaars 
op bij het Food-plein. Voor kinderen 
zijn diverse activiteiten. De combina-
tie van kunst(nijverheid) en de andere 
activiteiten zorgt voor een aantrekke-
lijke markt, waar ieder jaar duizenden 
mensen met veel plezier op af komen. 
De markt is van 10.00 tot 17.00 uur.

Gidsen gezocht voor Kerken 
Kijken
Kerken Kijken Utrecht streeft er naar 
het kerkelijk erfgoed van de hele 
Utrechtse binnenstad zichtbaar en be-
leefbaar te maken voor een breed pu-
bliek. Sinds 1983 worden voor zowel 
Utrechters als toeristen, gratis open-
stellingen van de mooiste monumen-
tale kerken georganiseerd. Bezoekers 
krijgen zo de kans zelf in alle rust een 
kijkje nemen óf vrijblijvend gebruik te 
maken van de enthousiaste en kundige 

gidsen. Nieuw is dat geïnteresseerden 
nu ook online via www.kerkenkijken.
nl alvast een kijkje kunnen nemen wat 
er in Utrechtse kerken te zien is. Van 
alle twaalf aangesloten kerken zijn 
namelijk adembenemende 360 graden 
foto’s en een uitgebreide toelichting 
op de geschiedenis van het gebouw 

beschikbaar gesteld. Op deze manier 
kunnen bezoekers thuis alvast bepalen 
welke kerken ze graag écht willen 
gaan zien. Met het handige plat-
tegrondje kunt u zelf openingstijden 
checken en een route bepalen. Zelf 
meewerken aan dit cultuurhistorische 
project? Dat kan! Kerken Kijken zoekt 

namelijk nog vrijwilligers, die zich 
als gids willen inzetten om bezoe-
kers rond te leiden. Ervaring is niet 
vereist; een gastvrije instelling wel. 
Het Kerken Kijken seizoen loopt van 
26 juni t/m 8 september 2018. Meer 
informatie en aanmelden als gids: 
www.kerkenkijken.nl
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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.

Nog een afbeelding van de Dom
Ook ik heb een vraag over een afbeelding van de Dom. 
Het werk is op een houten plank ingelegd en blijkt van 
het soort Marqueterie te zijn. Een knap stukje werk en het 
kan wel rond de honderd jaar oud zijn. Het heeft bij mijn 
ouders gehangen en ik ben nu zelf al bijna 68 jaar, Wie kan 
er meer vertellen over waar het zoal gemaakt kan zijn en of 
het massaal te koop was (massaproductie)? De afbeelding 
van Frans Landzaat van de Dom is ook interessant. Heeft er 
iemand van mijn afbeelding informatie over.waar en door 
wie het gemaakt zou kunnen zijn?

Jan.Meeuwenberg
fietser1950@gmail.com.

Gildewandeling: Van Lunet I naar Lunet IV

Deze forten zijn de naamgever van de wijk Lunetten en zijn onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, een unieke verdedigingslinie. Gildegids Bert 
Groeneveld neemt u mee op donderdag 9 augustus van 10.30-12.30 uur. Hij 
start met een korte rondleiding op Lunet I. Onderweg naar Lunet IV ziet u veel 
militair erfgoed. Zelfs de Waterlinieweg heeft militaire roots!
Op Lunet I wordt de commandobunker van de Bescherming Bevolking uit de 
Koude Oorlogsperiode bezocht. Verder ziet u kazematten, restanten van loop-
graven, een fortwachterswoning en zelfs onafgebouwde groepsschuilplaatsen. 
Na afloop kunt u op eigen gelegenheid gebruik maken van de horeca op Fort 
Lunet IV.
U kunt inlichtingen krijgen en zich aanmelden voor deze wandelingen op 
werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur; telefonisch via 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 tot 13 jaar of met een U-pas
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

Administratie, Webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
administratie@deoud-utrechter.nl
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José Gouweleeuw, 
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Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
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Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel



Disc-rot
Veel (oudere) lezers zullen in de loop der ja-
ren hun persoonlijk audio- en videomateriaal 
op resp. CD en DVD hebben gebrand, in de 
veronderstelling dit aan het nageslacht door 
te willen geven c.q. veilig te bewaren. Alhoe-
wel sinds 1980 al bekend, verbaast het me, 
hoe weinig familie-erfgoed-verzamelaars op 
de hoogte zijn van het fenomeen ‘disc-rot’.
Wat is disc-rot? Disc-rot wordt toegeschre-
ven aan oxidatie in de aluminiumlagen door 
kleefstoffen van slechte kwaliteit die worden 
gebruikt om de schijfhelften aan elkaar te 
hechten. De houdbaarheid van een Disc is 
doorgaans 20 jaar. Het advies is daarom om 
de 10 jaar een kopie te maken. Maar er zijn 
echter ook discs die al na 2 jaar gebreken 
vertonen; dit afhankelijk van merk en opslag; 
liefst verticaal in een donkere, droge en 
koele omgeving. Nog even opgemerkt, dat 
in de meeste gevallen met het blote oog niets 
merkwaardigst aan een defecte disc te zien is.
Wat te doen? Als de wiedeweerga uw CD/
DVD collectie nalopen op gebreken. Juist 
ook omdat het originele materiaal (Vinyl, 
Acetaat, Polyester etc) in veel gevallen 
simpel weggeklikoot is. Aanbevolen wordt 
de gehele disc te controleren en niet alleen de 
eerste paar minuten. Veelal begint de disc pas 
op de helft of na driekwart van de speelduur 
te haperen.
Het veiligst is de inhoud van uw col-
lectie over te zetten op een SSD en/of 
Memorystick(is ook SSD) en hiervan een 
backup te maken op uw pc. Vervolgens 
eenzelfde exercitie uit te voeren voor één van 

uw (klein)kinderen of ander familielid, zodat 
derhalve het nieuwe materiaal ook (tweevou-
dig) op een andere locatie ligt. Dus in totaal 
vier keer op twee plaatsen.
Voor discs waar niets meer mee te beginnen 
valt, is downloaden van herstelsoftware op 
internet een optie, maar garandeert helaas 
geen volledig herstel van alle gegevens. Wat 
nog bruikbare is, heb je dan wel in handen. 
Een foto bij dit artikel voegt niets toe omdat, 
zoals eerder aangegeven, aan de disc in veel 
gevallen niets te zien is. Vergelijk de discs 
die er gruwelijk aan toe zijn, maar met een 
oude wastafel-spiegel die door vocht aan de 
randen aangetast is. Dan weet u genoeg. Ja 
ja, die oude vergeelde plakboeken van onze 
(voor)ouders waren zo gek nog niet.

Jan Hoogendoorn
Nieuwegein

Sanatorium
Vorige maand heb ik gelezen in jullie krant 
over de Mantoux prik, vaststellen of je tbc 
had. Ik werd geprikt in 1948 en was dus po-
sitief. Werkend in het militair hospitaal was 
ik besmet door patiënten die net uit de oorlog 
kwamen. Het werd het sanatorium. In de 
buurt van Utrecht was geen plaats. Het werd 
Caeserea Júin Ugchelen bij Apeldoorn. Met 
drie op een kamer, heel gezellig. 3 x 3 uur 
per dag plat liggen, kussen over je schouders 
trekken, geen benen omhoog, nee PLAT!!
Nonnen runden de tent en in de morgen 
werd je gewekt door een non. Die mochten 
niet praten voor 9 uur, gesmiespel aan je 

oor. Daarna mocht je even zitten in bed 
voor je ontbijt. Ze waren hartstikke streng, 
met Kerstmis had een moeder een klein 
kerstboompje op het tafeltje gezet. Dat moest 
direct weg. Er moest een stalletje onder. 
Weer een kaart gekocht met een stalletje erop 
en toen was het goed. Hoe verzin je het? 
Mijn verloofde was in Indonesië in dienst. 
Officier van sociale zaken . Mocht met het 
vliegtuig naar Nederland om banen te regelen 
voormde jongens uit zijn regiment. Ik wist 
van niks. Op een middag werd gezegd dat 
ik even naar beneden mocht. Dat was al zo 
raar. En daar zat mijn Arnold. In een pak dat 
op karton leek, want je mocht niet vliegen in 
uniform. Je deed er drie dagen over. En die 
nonnen je in de gaten houden. Als hij weg 
ging liepen we samen de gang op. Het was 
een heel oud klooster, dus grote trappen. Dan 
keken we eerst boven en dan naar beneden 
of we nonnen zagen. Dan kon je elkaar 
een kus geven. Ik ben er 2 jaar geweest en 
er zat nog een kalkvlek op de long. Kon 
geen kwaad. Iedere maand voor controle 
naar het consultatiebureau. Later, toen ik in 
verwachting was is het terug gekomen. Toen 
heb ik gezegd: opereren. Hier in Limburg 
deden ze dat niet, veel te gevaarlijk. Maar in 
het Anthonius ziekenhuis in Utrecht ging het 
wel. Het is uitstekend gegaan en nooit meer 
problemen gehad.

Jopie Kalmeijer
1929jopie@gmail.com
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op die alsmaar aanhoudende zonnige zomer en luidde:

Is er nog genoeg zonnebrandcreme in huis?

Velen hadden dat goed. Uit de goede inzenders lootten wij drie prijswinnaars die ieder een exemplaar van het boek 
‘Oma kan jij nog huppelen?’ van schrijfster Irene Kraaijenhagen krijgen toegezonden. De winnaars zijn: T.S. Wou-
denberg, mevr. E. van Raaij en J. de Lang.

Ook voor de puzzel van deze keer hebben we weer drie leuke prijzen voor de winnaars. Deze keer zijn dat exem-

plaren van ‘Zoekboek van Nederland’ van Jan van 
Haasteren. Met de leukste tekenplaten om eindeloos 
naar te kijken.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? 
Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 2 AU-
GUSTUS 12.00 UUR naar info@deoud-utrechter.
nl of naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP 
Utrecht. U kunt de puzzel ook oplossen op www.
deoudutrechter.nl.

Schilderij Utrechtse Dom
In de Oud-Utrechter van 10 juli 2018 mocht ik een vraag 
stellen over een schilderij van de Utrechtse Dom en Oude-
gracht. Daarop kwamen veel antwoorden en reacties. Voor 
mij interessant maar zeker ook voor uw lezers natuurlijk. 
Een van de eerste mails die ik ontving, was van Niek van 
den Sigtenhorst te Nieuwegein die met ruim 13 regels een 
prachtige uitleg gaf over het werk van de schilder Pieter 
Jan van Liender(1727-1779). Hiervoor hartelijk dank. 
Paul Honcoop meldde vervolgens dat er in zijn gang al 
jaren een fotorepro hangt van het schilderij en dat het een 
uitgave is van de uitgeverij Waanders-Boekhandel Broese 
Kemink bij Ach Lieve Tijd. Aan anderen, zoals Andries 
Faber(Musicus), Ton Hooft, Wendy Middelkoop en Anton 
Braat meldden al dat zij erg geïnteresseerd zijn. Tenslotte 
mailde Lex Martens(beheerder Paushuize) dat het originele 
schilderij in Paushuize aan de Kromme-Nieuwegracht 49 
hangt. Hij kon vermelden dat elke laatste zondag van de 
maand een gratis rondleiding start om 11.00 uur.

Frans Landzaat
f.landzaat@hetnet.nl
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Horizontaal
1. scheldnaam voor Hollander; 7. plaats in Gelderland; 12. oneffen (grof); 13. katachtig roofdier; 14. vier ankers wijn; 15. 
per persoon (afk.); 17. schaapkameel; 19. zwemvogel; 21. personeelszaken (afk.); 22. bladgroente; 24. ongeregeld leven 
leiden; 27. jongensnaam; 28. bindmateriaal; 30. cadettenschool in Breda (afk.); 31. eikenschors; 32. model (patroon); 33. 
koeienmaag; 35. gebergte in Zwitserland; 37. dierengeluid; 38. vulkaanmond; 41. graanafval; 42. deel van een ei; 44. wer-
velwind; 46. staaf van gegoten kostbaar metaal; 47. halm van gedorst koren; 48. het geheel van weggebruikers; 49. brand-
kluis; 50. melkklier; 52. pas; 54. strooibiljet; 56. ervaren (afk.); 58. iemand die huizen afbreekt; 61. sterk ijzerhoudende 
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Mijn wereld 
stond even stil
Als je kaal wordt ten gevolge van bestraling of een 
chemokuur biedt Haar op Maat Pelatti je een speciale 
regeling. Het advies is om nog voor het starten van de 
medische behandeling een afspraak te maken. 
Dan wordt geheel vrijblijvend alle informatie 
gegeven. Er wordt gekeken welk haartype en 
model bij je past om tot een identiek kapsel 
te komen. Daarna wordt een haarwerk 
gereserveerd. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden. Als er uiteindelijk geen haar-
uitval optreedt en een haarwerk niet nodig is, 
dan hoeft het niet te worden afgenomen.

Goede begeleiding
Na het aanmeten van het haarwerk blijven de specialisten 
van Haar op Maat Pelatti je begeleiden. Onderhoud van 
het haarwerk is belangrijk. Dit geldt zowel voor haar-
werken van echt haar als haarwerken gemaakt van een 
kunstvezel. Er wordt een persoonlijke cursus aangeboden. 
Je leert hoe je je haarwerk moet wassen en behandelen 
en krijgt aanvullende handige tips. Hieraan zijn uiteraard 
geen kosten verbonden. Zelfs haarwerken die elders 
zijn aangeschaft, mogen bij Haar op Maat in onderhoud 
worden gebracht.

Kappers met een plus
Goede en deskundige begeleiding over haarwerken wordt 
bij Haar op Maat Pelatti als vanzelfsprekend gezien. Het 
team bestaat uit gespecialiseerde vakmensen; allen vanuit 
de basis gediplomeerde kappers, echter met een plus. 
Deze plus is nodig om een goede haarwerkspecialist te 
kunnen zijn. Zij volgen de vernieuwingen op de voet. Er 
wordt gewerkt met de beste kwaliteit echt haar en de 
mooiste kunstvezels die niet van echt te onderscheiden 
zijn. Doordat er gewerkt wordt vanuit eigen atelier kan aan 
al je eisen en wensen voldaan worden. Met de modernste 
technieken en meer dan 30 jaar ervaring staan zij garant 
voor kwaliteit en stijlvolle haaroplossingen bij het maken 
van jouw haarwerk. 

Veerle (36):

Ik zou kaal gaan 
worden en wat zag 
ik daar tegenop. 
Maar ik ben 
supergoed geadvi-
seerd, niets is teveel 
en je wordt discreet 
geholpen in een heel 
prettige omgeving. 
Het haarwerk dat 
voor mij gemaakt is, 
is precies zoals mijn 
eigen haar en voelt 
heel vertrouwd. 
Dank je wel team 
Haar op Maat,  jullie 
hebben mij zo blij 
gemaakt! 

 
Haar op 

Maat Pelatti is 
gecertificeerd en 

erkend leverancier van 
alle zorgverzeke-

raars. 

Haar op Maat Pelatti
Rijnlaan 5, 3522 BA Utrecht  •  030-288 24 02

Vestiging Ziekenhuis St. Antonius
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht  •  030-210 21 62
pelatti@haaropmaat.nl  •  www.haaropmaat.nl

Als je het nare bericht krijgt dat je ziek bent en dat 
een chemokuur het gevolg is, denk je natuurlijk ook 
meteen aan je haar. Je moet er niet aan denken dat 
je haar uit gaat vallen en dat je kaal wordt. Dat is niet 
zomaar iets, het is heel aangrijpend.

Het dragen van een 
haarwerk is vaak geen 

keuze, maar een noodzaak
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Haar op Maat heeft een vacature voor een collega kapster. 
Ongeveer 30 uur in de week.
Interesse? Dan zien wij graag jouw CV per mail tegemoet.
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