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  De grote schoolvakantie be-
stond in de jaren vijftig uit zes 
weken rondom het huis. Je 
moest jezelf zien te verma-
ken. We kregen een rijksdaal-
der vakantiegeld om daar iets 
leuks voor te kopen. 

  Ik kocht drie kaatsballen, een rode, 
een gele en een groene en heb zes 
weken geoefend om met drie ballen 
tegen de muur te kaatsen. Van moeder 
kregen we iedere dag na haar mid-
dagdutje een stuiver en met die stuiver 
in je hand was het moeilijk kiezen wat 
je zou kopen. Duimdrop, kauwgom-
ballen, zoethout (waar je uren aan kon 
kluiven), zakje zwart/wit, lolly’s, het 
was er allemaal voor te verkrijgen. 
In het snoepwinkeltje aan huis, op de 
hoek van de 2e Atjehstraat, kon je ook 
stroopsoldaatjes kopen. Met een groep 
kinderen uit de straat liepen wij daar 
iedere dag naartoe. We hadden moeite 
een keuze te maken. Een spekkie, of 
toch maar die twee wijnballen, of toch 
wat je vriendinnetje koos? Achter de 
toonbank stond een oud vrouwtje en 
soms verloor ze haar geduld. Als er 
snoepgoed moest worden aangevuld, 
liep ze snel naar de huiskamer aanslui-
tend aan het winkeltje en wist niet hoe 
snel ze terug moest komen want ja, 

ze liet wel haar snoepwinkeltje even 
onbeheerd achter.

     Tent van oude gordijnen 
Wat ook een bestseller was: een zakje 
zwart/wit in een fl es water en dan 
schudden tot er een schuimkraag 

boven in de hals van de 
fl es kwam; dat kon je 
dan heerlijk opzuigen.
We verzamelden oude 
gordijnen en maakten 
daar een tent van. We 
sloegen grote spijkers 
in de kozijnen, wat 
beslist niet de bedoe-
ling was en moesten 
ons s’avonds bij vader 
verantwoorden. Met 
slecht weer mochten 
we een tent maken in 
onze slaapkamer. We 
lieten een deken van 
het bovenste stapelbed 
naar beneden zakken, 
zodat het onderbed 
een tent werd. Moeder 
vond alles goed, zolang 
we maar geen ruzie 

maakten. We kregen een bekertje ha-
vermout met een schepje suiker erdoor 
en dat roerde je dan door elkaar. Dat 
smaakte heerlijk. Of een klontje boter 
met suiker. We speelden dan winkeltje 
en maakten daar ijsjes van.

 Hoelahoep 
Toen de hoelahoep uitkwam, werd 
dat een grote rage en al snel waren ze 
uitverkocht. Wij kochten toen een paar 
meter elektriciteitsbuis, waarvan wij 
zelf een hoelahoep maakten. Jong en 
oud deden mee met het draaien van de 
heupen. Ook de priktol, zweeptol, bok 
springen, diabolo, knikkeren en bam-
zaaien, alles deed je op straat. Maar de 
handstand tegen de muur was favoriet. 
Zus Gonnie, Anneke en ik konden met 
z’n drieën achter elkaar de handstand 
tegen de muur doen en de ouderen 
zelfs met z’n vijven.
Ook kaarten van doorgeknipte sigaret-
tenpakjes, waarvan het witte paard 
als joker gold. Je legde om de beurt 
een kaart op de stapel en als je een 
dubbele kaart gooide, mocht je de hele 
stapel hebben. Met een vergrootglas 
schoenveters verbranden in de zon; 

als de veter ging smeulen, stonk dat 
zo lekker. Bellenblazen met een wit 
aardewerk pijpje, waarvoor moeder 
van groene zeep een sopje maakte. 
Stoepranden, en natuurlijk springen 
met een lang springtouw. ,In spin de 
bocht gaat in, uit spuit de bocht gaat 
uit’ en zo kan ik wel doorgaan met op-
noemen van spelletjes uit die tijd. Wij 
kinderen waren beslist heel creatief en 
er waren altijd genoeg kinderen in de 
buurt waarmee je buiten kon spelen.

   Speelvijver 
Als het heel warm weer was, gingen 
wij op woensdagmiddag met moeder 
lopend naar het Majella park. Daar 
was een waterbassin met een fon-
teinkunstwerk in de vorm van een 
dansend meisje. Er was ook een grote 
speelvijver in het park. Soms zaten 
daar bloedzuigers in en mocht je er 
niet in.
Als de buurtkinderen Hans, Hennie 
en Mieke Becking en Piet en Elly van 
Steenderen de Kok op vakantie waren, 
misten wij hen. Wij telden de dagen 
af tot ze gebruind terugkwamen. Dan 
waren we weer compleet.

In 1960 was ik de gelukkige en mocht 
ik een weekje naar Katwijk aan zee, 
naar mijn vriendin Elly van Steen-
deren de Kok. Haar vader had mij in 
het weekend opgehaald en voor Elly 
moest het een verrassing zijn. Dat 
was de eerste keer dat ik alleen van 
huis ging. Ik vond de zee van dichtbij 
prachtig, maar ook angstaanjagend. 
De golven die hard kwamen aanrollen 
en je meetrokken terug in zee.

     Blue Diamonds 
Ze hadden een klein knus strandhuisje 
op de camping en we sliepen in een 
stapelbed. Ieder jaar werd het huisje 
in het voorseizoen opgebouwd en na 
het seizoen weer afgebroken. Ik had 
mazzel; juist de week dat ik er was 
traden de Blue Diamonds op met hun 
grote hit ‘Ramona’. Van groot tot 
klein verzamelden we ons in de dui-
nen waar ze optraden. Geweldig dit 
van zo dichtbij mee te maken. Einde 
van die week kreeg ik heimwee en 
was blij weer naar huis te gaan.

    Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl     
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Gansstraat 130 
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telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

Gratis taxatiedag voor Militaria
Dinsdag 28 augustus van 10-16 uur bij Heritage Auctions Europe,

Energieweg 7, IJsselstein, telnr. 030-6063944

Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens, 
onderscheidingen, emblemen en uniformen op de zolder, kunnen die weg? Kortom, deze dag 
kunt u alles laten taxeren wat met de militaire wereld, WOI en WOII te maken heeft. Maar al te 
vaak zien we de stomverbaasde gezichten als we de waarde vertellen van ogenschijnlijk 
waardeloze militaire spullen. Laat u verrassen en desgewenst verkopen we ook úw militaria 

tegen topprijzen op onze internationale veilingen. Wellicht tot ziens in IJsselstein!

 

Winkelcentrum Overvecht - www.zorgoutletutrecht.nl
Tel: 030 - 633 69 47 - 6 dagen per week open

2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN 
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties. 

Zorg outl et Utre cht

ZORGOUTLET UTRECHT VERHUISD!
Een rollato r, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
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Rollator met mandje 
en dienblad 
van € 89,95 
voor 

10% EXTRA KORTING op onze 
scootmobielen, ook 2e hands

Ook voor onderhoud en reparaties
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In het gezin van mijn vader waren tien 
kinderen en die hadden zich gemani-
festeerd in een groot aantal kleinkinde-
ren, zo rond de vijfenveertig. Ik vraag 
me zelfs af of ze al hun kleinkinderen 
wel eens hebben ontmoet. Een flink 
deel daarvan woonde in Zeist, dus die 
kwamen vaker bij opa en oma Kroost. 
Ze beschikten op de Kroostweg over 
een rijtje huisjes, waarvan ze er zelf 
een bewoonde. De rest werd verhuurd. 
De verhuurde huisjes hadden nog geen 
toilet, zij moesten zich redden met een 
poepdoos in het schuurtje achter het 
huis. Bij mijn grootouders was een 
toilet aangebouwd.

Wij reisden mondjesmaat af naar Zeist 
en dan meestal voor een bepaalde 
gelegenheid waarbij meer familie aan-
wezig was. Dan had ik meer contact 
met de nichtjes. Neefjes waren in die 
familie dun gezaaid. Zeist was voor 
mij een soort paradijs. Andersom kan 
ik me niet herinneren dat mijn opa ons 
wel eens heeft opgezocht en mijn oma 
zeer sporadisch. Mijn oma leek me 
een lieve vrouw, mijn opa was in die 
periode zo goed als onbereikbaar.

Wecktijd
Gewapend met een nieuw schrift en 
een nieuw potlood werd ik ter plekke 
afgeleverd. Daarmee werd ik geacht 
me de komende week te vermaken. 
Ik bleek midden in de wecktijd te zijn 
beland. Mijn opa had een hoveniers-
bedrijf met kassen gehad aan het begin 
van de Kroostweg. Hij was een tuinder 
in hart en nieren. Op dat moment hield 
hij zich nog bezig met een groentetuin 
en het kweken van nieuwe rassen 
aardbeien. Alle groenten die werden 
geoogst moesten onmiddellijk worden 
geweckt, in dit geval sperzieboontjes.
Mijn oma had dus helemaal geen tijd 
voor mij, was de hele dag druk met 
inmaken om een wintervoorraad aan te 
leggen. Ook mijn ouders kregen daar 
meestal wel iets van.
Onze kleinkinderen kunnen zich waar-
schijnlijk niet meer voorstellen dat wij 
niet ook in het middelpunt van de aan-
dacht van onze grootouders stonden 
zoals zij nu gewend zijn. Dat schrift 
was dus een gouden greep, want in 
een nieuw schrift schrijven vond ik 
al magisch en ik hield van woorden. 

Ik kende toen een woordspelletje dat 
je ook in je eentje kon spelen, al was 
het met meerdere kinderen leuker. Je 
schreef een zo lang mogelijk woord 
op en probeerde daar zoveel mogelijk 
verschillende woordjes uit te halen en 
eronder te schrijven. Ik kon daar uren 
mee bezig zijn.

Speelgenootjes
Gelukkig waren de buren rijk 
gezegend met kinderen, er waren 
speelgenootjes genoeg. Achter in de 
tuin herinner ik me een soort groen 
prieel dat veel mogelijkheden bood 
om plezier te maken. En achter de tuin 
lag een bos dat hoorde bij een land-
goed. Het was een fluitje van een cent 
om over dat hek heen te klimmen. De 
dagen leverden dus geen probleem op.

Best eng
Dat was anders voor de nachten. Mijn 
slaapkamertje lag op zolder onder een 
schuin dak met een vierkant raampje. 
Ik had nog nooit van mijn leven alleen 
op een kamer geslapen en al helemaal 
niet onder een houten dak en met een 
houten vloer. Alles kraakte en piepte 
dat het een lieve lust was. Best eng, ik 
voelde me opeens heel ver verwij-
derd van mijn eigen veilige huis en 
mijn ouders. Als het waaide sloegen 

er takken tegen 
het raampje. Toch 
voelde ik ook een 
soort avontuurlijke 
opwinding.

Heks
Mijn oma bracht 
mij ‘s avonds naar 
bed. Ik werd op 
een avond wakker 
na al een poosje te 
hebben geslapen en 
keek nog slaperig 
recht in de ogen 
van een heks. Dat 
dacht ik althans. 
Wat was het geval? 
Mijn oma bleek 
elke avond voor 
ze zelf ging slapen 
nog even bij mij te 
komen kijken. Ze 
droeg haar altijd 
opgestoken haar 
nu los en had een soort wit en wijd 
gewaad aan. Ik was nog nooit zo erg 
geschrokken. Gelukkig had ik snel 
door dat het mijn oma was. Toch is 
dat beeld voor altijd op mijn netvlies 
gegrift gebleven. Tegelijkertijd had ik 
het toch maar mooi doorstaan en mijn 
angst overwonnen. In het donker is 

niets wat het lijkt.
Verfrist toog ik na dat weekje 
grootouderlijk bezoek naar huis, een 
belangrijke ervaring rijker.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl

 

Een zomers logeerpartijtje
Vermoedelijk was ik een jaar of twaalf toen ik een keer een 
weekje mocht logeren bij mijn oma en opa Bartelds in Zeist. Dat 
was best een spannende onderneming. Ik kende hen niet zo goed.
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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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5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?

Stagnaties kunnen zich op allerlei manieren 
uiten. Zo krijgen heel veel mensen te maken met 
de diagnose fibromyalgie maar lopen na de diag-
nose vast in een web van behandelaars die hen 
niet altijd echt kunnen helpen. ‘Je moet er maar 
mee leren leven’, is een veelgehoorde uitspraak.

Maar er is moeilijk te leven met al die pijn en 
narigheid. Charifa gebruikt hiervoor Lymfedrai-
nage met het Differently Slim systeem. Op een 
zachte wijze worden alle afvalstoffen, die ontste-
kingen veroorzaken in je lichaam, afgevoerd. 
Het fijne is dat Charifa je op deskundige, maar 
ook liefdevolle wijze bij dit proces begeleidt. 
Ieder stapje op weg naar gezondheid is er een. 
Charifa heeft veel klanten voor de lymfedraina-
ge, die na verloop van tijd zich gezonder voelen 
en soms helemaal van hun klachten afraken.  
Klachten, zoals bijvoorbeeld zich niet lekker 
voelen (altijd moe), oedeem, slecht slapen, 
stress, depressief, bepaalde vormen van migrai-
ne, vetophopingen, en moeilijk afvallen. 

Ook bij het afvallen helpt Lymfedrainage erg 
goed. Sommige mensen willen wel afvallen en 
doen er ook heel veel moeite voor, maar slagen 
niet in hun missie. Er gaat geen grammetje af en 
erger nog, soms komt er zelfs nog een kilootje 
bij. Heel frustrerend. Ook daar is de oorzaak 
vaak stagnatie en kan Lymfedrainage de oplos-
sing zijn voor dit probleem. 

Blokkades (stagnatie) hebben ook invloed op 
je suikerverbranding. Als je dus moeilijk tot 
niet afvalt, of al aan lijkt te komen van een glas 
water is het aan te raden om een afspraak te 
maken voor een lymfemeting.  Zo kan er ge-
meten worden of er eventueel blokkades in het 
lymfestelsel zitten, die medeoorzaak zijn van je 
overgewicht. Als dat zo is worden de blokkades 
opgeheven, waardoor je niet alleen makkelijker 
af gaat vallen, maar de kans dat je op gewicht 
blijft veel groter is. 

Voor een vrijblijvende introductiebehandeling 
met meting en een behandeling kun je bellen 
voor afspraak op 0346-555957. Kosten zijn 
€19,95

Hair&Body.nl - Buitenweg 26B
3602 PS  Maarsen - 0346-555957

Aan mijn lijf geen polonaise
Ook zo’n uitdrukking met als betekenis ‘Van mij moet je afblijven.’ Maar soms 
zegt datzelfde lijf dat er wel wat moet gebeuren. Soms hebben we wat hulp 
nodig omdat ons lijf pijnlijk is of omdat we ons al een tijdje niet zo goed voelen.  
Bij de arts wordt niet gelijk wat gevonden en dan lijkt het al gauw aanstellerij. 
Maar jij voelt wel degelijk die pijn en die vermoeidheid. Je bent toch niet gek? 
Dan kun je bij Charifa terecht, die met aandacht zal luisteren naar jouw klach-
ten. Zij weet, dat heel veel ellende veroorzaakt wordt door stagnaties in ons 
lichaam, die niet eenvoudig met een pilletje op te lossen zijn.



alle klasgenoten met een ‘kunstwerk’ 
dat wij hadden gemaakt onder leiding 
van onze tekenleraar, de heer Hans 
van Dokkum. Destijds haalde je het 
niet in je hoofd hem bij zijn voornaam 
te noemen. Niet omdat hij niet aardig 
was, maar een leraar noemde je nou 

eenmaal niet bij zijn voornaam. Laat 
staan dat je de directeur, P.M. van 
Leeuwen, Piet noemde.
Het leuke van zo’n oude klassenfoto 
is, dat je je al je oude klasgenoten 
weer herinnert. Het vervelende is, dat 
je niet weet wie er nog van in leven 
zijn. Onze kleinkinderen kijken met 
enige verbazing naar die foto uit 1954 
met leerlingen van rond de twintig: 
in hun ogen zijn ze gekleed als oude 
mensen… Het waren duidelijk andere 
tijden. Een tijd waarin een meisje van 
school werd gestuurd, omdat zij zwan-
ger was. Omdat zij vlak voor haar 
eindexamen zat, mocht zij de school 
nog afmaken. Volgens geruchten, 
omdat niet alle leraren het met haar 
verwijdering eens waren…

Leuk meisje
Ik had later nog contact met de des-
tijds beroemde lange-afstandzwemmer 
Herman Willemse (vijfmaal wereld-
kampioen!). Hij herinnerde zich dat ik 
op school graag naast een leuk meisje 
zat, Ellen Nagel. Hij vroeg zich af 
of ik daar destijds ‘iets mee had’. Ja 
Herman: anderhalf jaar! Het was zeker 
een leuk meisje… Hij vertelde mij, dat 
hij kort voor zijn eindexamen nog van 
school was verwijderd wegens spij-
belen! Als tegenwoordig ook zo zou 
worden ingegrepen, zouden er veel 
klassen leeg komen te staan…

De kweekschool - de naam PABO was 
nog niet bedacht - stond aan de Ma-
liebaan 59. Een herenhuis uit de 19e 
eeuw. De begane grond was bereik-
baar met een buitentrap. Leerlingen en 
leraren gingen via een gangetje onder 
het huis door naar de tuin. Daar was 
ook de fietsenstalling. In een ruime 
kamer aan de voorkant zetelde de 
directeur. Als je hem wilde spreken, 
moest je stevig op de eikenhouten 
deur kloppen en met je oor tegen de 
deur op een reactie wachten. Ik heb 
meegemaakt dat ik, toen ik die reactie 
niet hoorde, nog eens klopte. Na de 
derde keer werd de deur wild geopend 
en begon een woedende directeur mij 
uit te kafferen. Geheel tegen mijn 
volgzame natuur in liep ik kwaad weg, 
tot verbijstering van de leerlingen die 
op dat moment van les wisselden. Ik 
werd al gauw door de conciërge uit de 
les gehaald: bij de directeur komen. 
Tot mijn grote verbazing bood de heer 
Van Leeuwen zijn verontschuldigin-
gen aan: heel bijzonder voor die tijd!

Geprezen of gevreesd
De heer Van Leeuwen gaf ook 
aardrijkskundeles. Wij gebruikten - 
uiteraard - de door hem geschreven 
lesboeken. Hij had ze geschreven 
in de tijd dat hij directeur was van 
de Gemeentelijke Kweekschool in 
Dordrecht. Verschillende collega’s uit 

mijn Alblasserdamse periode hebben 
hem in die rol nog meegemaakt. Een 
van hen was in de oorlog als gijzelaar 
naar Kamp Amersfoort gestuurd, toen 
hij net voor zijn kweekschoolexamen 
zat. Directeur Van Leeuwen heeft hem 
toen nog, met een brief aan de kamp-
commandant, vrij gekregen. De man 
die werd geprezen of gevreesd, was de 
heer Bruinse. Hij gaf zowel Neder-
lands als Frans. Hij gaf heel goed les, 
maar er viel niet met hem te spotten. 
Hij heeft de heer Van Leeuwen opge-
volgd als directeur.

Onze geschiedenisleraar was dr. 
A. van Hulzen (wij noemden hem 
liefkozend Appie). Hij schreef na zijn 
pensionering een mooie serie boeken 

(Utrecht bij gaslicht en Utrecht op 
oude foto’s) en werd 101 jaar oud.
Al met al vond ik de vier jaar daar op 
school erg prettig. Omdat mijn vader 
was overleden en mijn moeder een 
heel klein weduwenpensioen had, 
was voor mij - en veel anderen - een 
kweekschool financieel haalbaar. 
Studiefinanciering kwam pas later. Ik 
kreeg in die vier jaar van de gemeente 
een ‘renteloze lening’ van 400 gulden. 
Zodra ik werk had, heb ik die tot de 
laatste cent terugbetaald. Ik ben de 
gemeente daarvoor, nog steeds, diep 
dankbaar…

Ab Küchler, Dordrecht
kuchler@chello.nl

Leraren noemde je niet bij de voornaam
Via de redactie van De Oud-
Utrechter kreeg ik uit een 
zeer onverwachte hoek twee 
reacties op een eerdere 
bijdrage: klasgenoten van de 
examenklas van de Utrechtse 
Rijkskweekschool. Wij deden 
daar examen in 1955.

Zowel met Nellie Goudkade als met 
Karel Bok heb ik lang kunnen praten 
over de tijd dat wij nog ‘jong en 
onervaren’ waren. In het middelpunt 
van die gesprekken stond een foto van 
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De mevrouw naast me keek blijkbaar 
met me mee en zei met een perfecte 
Utrechtse tongval: “Zo’n kop kom je 
tegenwoordig vooral in de zeldzame 
vogelenboeken tegen.” Nou weet ik 
nog minder van vogels af dan de Paus 
van voortplanting, dus ik onthield me 
van commentaar. Ik zei: “Hij ziet er 
wel een beetje uit als een nagemaakte, 
maar maakt het jou wat uit hoe die ze 
eigen opdoft?” “Nee”, zei de mevrouw 
en informeerde me dat ze het zelf ake-
lig vond als mensen kutopmerkingen 
over haar tattoos maakten. Ze draaide 
haar rug naar me toe en hoewel ik 
minder verstand van tatoeages heb dan 
een slavenhandelaar van mensenrech-
ten, begreep ik dat de combinatie van 
Vikinghelmen, gifslangen en krom-
zwaarden visuele mest was om een 
jolige opmerking te willen maken.

“Die kop van je gifslang is redelijk uit 

de kluiten gewassen”, zei ik, omdat de 
slangenkop drie keer zo groot was als 
het lichaam van het beest. Nou weet ik 
pakweg net zoveel van de anatomie van 
gifslangen als een goudvis van korfbal, 
maar ik had het instinctieve vermoeden 
dat de verhoudingen zoek waren.
“Ik was er na afloop ook niet blij mee”, 
zei de mevrouw, “maar ik had een 
stevig biertje op en de gast die mijn 
slang zette had blijkbaar zoveel pillen 
in zijn mik gestopt dat-ie met ze harses 
in de wolken liep. Als je tattoo eenmaal 
staat dan staat- ie, en je kan hem de 
volgende morgen niet wegtoveren, wel 
dan?”

Omdat ik minder kijk op toveren heb 
dan Hans Klok besloot ik het gesprek 
naar veilig vaarwater te manoeuvreren. 
“U kan nog mooi Utrechts praten, dat 
kom je tegenwoordig niet veel meer 
tegen, mevrouw. Kent u toevallig die 

wedstrijd van het Algemeen Dagblad? 
Die laat deze maand onze stadsbewo-
ners het ultieme Utrechtse woord kie-
zen. Aan die wedstrijd kun je aflezen 
dat Utrechts een dooie taal is. Dat merk 
je aan de top 25 van gekozen woorden 
die allemaal opgepikt zijn van Tineke 
Schouten. Zoals bal gehakt, wijffie, 
dakhaas en nog 22 van die Utrechtse 
dooddoeners.”

De mevrouw keek me aan en zei: “Ik 
heb de krant al een paar jaar geleden 
opgezegd, maar ik geloof je graag. 
Mijn eigen zoontje van 8 wil ook liever 
geen Utrechts meer praten, dat valt op 

school niet goed. Hij spreekt een soort 
half Marokkaans. Dat pikt ie in de klas 
op en van rappers. Dat zijn van die 
theezakkies die wel rap kunnen praten, 
maar waar ze het over hebben snap je 
als normaal mens niet.”

Ik was aan de beurt, zei goedemiddag 
en bedacht dat ik onze ontmoeting 
zou opschrijven. En aan de lezers 
zou vragen het hele verhaaltje in hun 
eigen hoofd met een Utrechts accent te 
herlezen.

 

Het populairste Utrechtse woord
In de wachtkamer van de huisarts zat ik me op te vreten, omdat 
ik bang was dat het met een mini-appelboortje verwijderen van 
een piepklein wratje onder mijn neus pijn zou doen. Om mijn 
gedachten te verzetten, bladerde ik in een leestafelmagazine van 
een jaar of twee oud. Ik bewonderde een foto van het Groenlinkse 
gemeenteraadslid die zijn baard met dezelfde kleurspoeling op-
pept als bejaarde vrouwen gebruiken om hun dunne grijze haren 
een jeugdige uitstraling te geven. 

Met de klas op de foto met een samen vervaardigd  kunstwerk

De kweekschool aan de Maliebaan

  

HWtjeHWtje
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  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

    
  

 

 

 

 

Inclusive Hotel de ElderderschansInclusive 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  

Nazomer Voordeel van € 259,Nazomer Voordeel van € 259,--  € 229,€ 229,--  

All Inclusive Hotel AltastenbergAll Inclusive Hotel Altastenberg  

Sauerland / Duitsland Sauerland / Duitsland 30% 30% KORTINGKORTING  

Vakantie Voordeel TipsVakantie Voordeel Tips  All Inclusive BusreizenAll Inclusive Busreizen  

RiviercruisesRiviercruises  

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

  

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

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

Als eerste schoenenwinkel in Nederland kun 
je jouw voeten laten scannen door Albert
De revolutionaire 3D voetscanner van Aetrex
Het Amerikaanse bedrijf Aetrex is wereldleider op het 
gebied van voet scanner technologie. Ze zijn meer dan 
15 jaar bezig geweest met orthopedisten, wiskundig 
ingenieurs en programmeurs over de gehele wereld om 
de Albert voetscanner te ontwikkelen.

Het gepatenteerde systeem is bij de Beterlopenwinkel als eerste in 
Nederland te ervaren en geeft jou een uniek inzicht over de huidige 
en toekomstige problematiek bij het lopen.

Het baanbrekende besturingssysteem van Albert geeft 
drie-dimensionale informatie over:
• Lengte van teen naar hiel
• Breedte van de botjes in de middenvoet
• Hoogte van de voetboog
• Dieptepunt van de voetboog
• Omtrek van de voet
• Drukverdeling van de voet
• Algemene statistieken m.b.t. drukverdeling

Alle kanten van de voet laat Albert zien en hij kan ook nog eens 
inzoemen op de probleemgebieden. Als je erop gaat staan waan 
je je een ruimtevaarder die gaat opstijgen. Alle lampjes van de 
roterende scanner die om je voet(en) � ikkeren geven aan dat alle 
informatie wordt opgeslagen. 

Doordat Albert jouw gegevens vergelijkt met de algemene 
statistieken, krijg je zelf inzage hoe de optimale uitlijning van het 

hielbeen kan worden bereikt. Als prettige bijkomstigheid is de 
Aetrex technologie gekoppeld aan een adviesgedeelte over 
comfortabele bijpassende Lynco voetbedden voor eventueel (sport)
schoeisel. In de winkel kan getoond worden, hoe de orginele 
voetstand kan worden verbeterd met een toevoeging van een 
Lynco voetbed. 

Eigenschappen van de Lynco voetbedden:
• Ondersteuning van de hielpartij
• Demping van de voorvoet
• Ondersteuning van de doorgezakte voetboog

Mocht de voetproblematiek dusdanig vervelend zijn dat je meer 
specialistische zorg nodig hebt, dan behoort een verwijzing 
naar een podotherapeut of orthopedisch schoentechnicus tot de 
mogelijkheden.

De informatie die Albert verzamelt, kan op verzoek gemakkelijk 
naar het gewenste emailadres worden gestuurd, zodat de 
resultaten ook aan derden getoond kan worden.

De 3D voetenscan bij de George In der Maur 
Beterlopenwinkel is gratis en kan plaatsvinden van 
maandag t/m zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
Bel voor informatie 030 - 20 40 612.

George In der Maur Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497, 3737 BG  Groenekan. 

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Albert voetscanner

3-D software

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal
0541512496 www.hotelhetlandhuis.nl
info@hotelhetlandhuis.nl

• Halen en brengen van de
    opstapplaats
• Volpension (incl. koffi  e en
    thee in de morgen en avond)
• 2 dagtochten (boottocht),
    1 middagtocht
• Avond entertainment
• Thuiszorg    (als u dit thuis ook ontvangt)

• Wellness & Ochtend-
   gymnastiek
• Lift aanwezig
• Vrije plaatsen 
   Oudejaarsarrangement
• Fiets- en Wandel-   arrangementen

Inclusief:

Gastvrij in Oldenzaal in Twente!
(za-za)  555,-Toeslag 1 pers kamer    55,-

€
€

Speciale Senioren Weekarrangementen
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Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken



Eerst zaten we bij de familie Noord, 
samen met de Utregtse familie Van 
Lier, ja van de bekende patat- en ijs-
zaak aan de Spinozaweg. Erna gingen 
we naar Jan en Jans Zonneveld iets 
verder op de Heerenweg, maar ook in 
Bakkum.

De jaren erna ging ik vaak naar 
Egmond en kwamen we met de bus 
over Heerenweg, natuurlijk langs de 
huizen waar we als kind veel ver-
bleven. In de tweede helft van 2017 
werd mijn echtgenote ziek en na een 
strijd die ze niet wilde opgeven is ze 
na kerst 2017 vreedzaam ingeslapen. 
Wat een verlies.

Dat betekende ook: niet meer samen 
naar zee in Egmond, of, zoals de 
plannen waren begin 2017 als een 
van onze huisdieren zou overlijden, 
met kids en kleinkinderen naar 
Zeeland. Wat hebben we hierom 
gelachen, maar helaas, de vakantie-

vreugde sloeg om in verdriet.

Bed and breakfast
In maart, nadat we beetje over het 
verdriet heen waren, besloot ik terug 
te keren naar Bakkum. Naar een bed 
and breakfast. En ja, toeval, ook aan 
de Heerenweg, in de maand augustus. 
Hetgeen lukte.

Helaas, de huizen staan er nog, maar 
de bakker en de Centra supermarkt 
zijn verdwenen. Maar wat wel is 
gebleven, is de boerderij Tienhove-
hoeve. Nu bemand door zoon Mooij, 
maar in onze tijd stond vader Siem 
aan hoofd van de boerderij, alwaar ik, 
als het geen strandweer was, kind aan 
huis was.

Rondleiding
Ik heb brutaal via internet contact ge-
zocht met de zoon. Hij was helaas op 
vakantie, maar pa Siem, wonend, hoe 
kan het anders, aan de Heerenweg, 

was bereid mij een rondleiding te 
geven. Na een leuk telefoongesprek, 
de man is nu 85 jaar, werd ik gastvrij 
ontvangen en hebben we lang zitten 
kletsen over die jaren dat wij in Bak-
kum vakantie gevierd hebben.

Speciale plek
Nu is het 2018 en als je dan bedenkt 
dat ik daar was in 1969 zeg je: “Wat 
is de tijd hard gegaan en snel. Velen 
zijn ons ontvallen in de Haggenburg-
familie, maar Bakkum heeft, dat 
weet ik zeker, bij hen en bij mij een 
speciale plek in ons hart. Ik hoop er 
nog jaren te komen, zij het nu alleen.

Wat had ik daar graag met m’n meisje 
nog eens een paar dagen vertoefd om 
te laten zien waar de Haggies ver-
bleven tijdens de vakantiejaren rond 
1969. Ik weet zeker, je kijkt vanaf 
boven mee, dat ik de Haggenburg-tra-
ditie toch een beetje kan voortzetten 
in 2018. Op de foto staat de huidige 
eigenaar Michiel Mooij.

Cyriel Haggenburg
utregter@hotmail.com

Terug naar Bakkum
Het was in 1969 dat wij met de familie Haggenburg uit de Ut-
regtse Petrarcalaan, een gezellig groot gezin van vijf mannen 
en twee meiden, op vakantie gingen naar Bakkum. Bepakt en 
bezakt, de een met de brommer, de ander met de auto mee en 
fietsen werden op de trein gezet.
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Huidig eigenaar Michiel Mooij

Op de affiches stond dat er een ringsteek-
wedstrijd zou worden gehouden. Wij 
vroegen aan onze ouders wat dat was 
en of dat leuk was. Mijn moeder zei dat 
zij het kende als ringsteek-rije-rije en 
als dat hetzelfde was, dan was het erg 
leuk. Toen wij zagen waar dit evenement 
gehouden zou worden, konden we er niet 
meer omheen. Het spektakel was bij ons 
voor de deur. Toen het zover was, werd 
er een grote stellage opgebouwd. Het 
was een soort poort waar in het midden 
aan een touw een ring hing. Er werd een 
baan gemaakt die werd afgezet zodat 
de paarden een rechte baan hadden. Dit 
alles werd gedaan door de plaatselijke 
bevolking en dus de melkboer, de post-
bode, de groentenboer, bakker en hun 
kinderen. Het werd steeds drukker en het 
hoefgetrappel nam toe.
Jongemannen van het eiland verzamel-
den zich bij de start en discussieerden 
over wie zou winnen.

Middeleeuws
Wat hield de wedstrijd in? Een persoon 
op een paard kreeg een speer in de hand 
geduwd en moest met het paard op volle 
snelheid de speer in de ring steken. Het 
leek op een middeleeuws riddergevecht, 
waar de ridders streden om de gunsten 
van een vrouw. Hier leek het of de jonge-

man indruk wilde maken op de vrouwen 
door symbolisch met een ring zijn 
bijzondere eigenschappen te laten zien. 
De werkelijkheid was dat de winnaar 
beloond werd met een worst, geschonken 
door de plaatselijke middenstand.

Klucht
Na afloop van de wedstrijd was het feest 
nog niet afgelopen, want de plaatse-
lijke toneelgroep gaf een voorstelling. 
Zoals gebruikelijk een klucht. Er werd 
gespeeld in een soort legertent. Er waren 
geen stoelen. Iedereen zat op kratjes met 
kussentjes erop. De animo was zo groot 
dat er nog veel meer kratjes moesten 
worden aangevoerd. Hollum was één 
dag niet het vredige, rustige dorp dat wij 
kenden.

Winderig
We mochten wat later naar bed en de 
volgende morgen hoorden wij de vogels 
weer en de weg naar het strand was weer 
zoals altijd: winderig met het geluid van 
de zee dat steeds luider werd tot we op 
het strand waren.

N. van Maurik
Gestellaan 9
3431 GM Nieuwegein

Ringsteken 
voor een worst
Een vorige keer vertelde ik over het rustige, vredige Ameland. Na 
een dag ons vermaakt te hebben aan zee gingen wij huiswaarts 
over de Badweg. Het duinlandschap was totaal veranderd. Er hingen 
overal op de Badweg, tot het plaatsje Hollum, affiches voor een 
gebeurtenis die wij niet kenden.

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

Op je rug
Meubelontwerpster Suzan van der Schenk is overleden en begraven in een door haarzelf ontworpen kist, een waar je op 
je zij in kan liggen. In de foetushouding. Daar heeft ze goed over nagedacht. Het begin en het einde in dezelfde houding. 
Ik had er nog nooit zo over nagedacht, maar het klinkt logisch. 

Meestal liggen overledenen op 
hun rug in de kist. Veelal weten 

mensen niet dat het ook 
anders kan, waardoor 

ze er dus niet 
naar vragen. 

Maar, als je nou je hele leven nooit 
op je rug ligt, waarom dan als je 
dood bent tot in lengte van dagen 
wel?

Zoals gezegd is dat wel gebruike-
lijk…maar het hoeft niet. Zowel 
het opbaren als het begraven kan 
bijvoorbeeld prima op de zij. Er 
zijn zelfs speciale zijligging kisten 
op de markt. Die bieden ook een 
betere vorm voor mensen die krom 
gegroeid zijn of voor wie gewoon 

liever terug gaat naar een foetus 
houding.

De wet stelt dat het lichaam bedekt 
moet zijn wanneer het wordt gecre-
meerd of begraven. Als omhulling 
kan men kiezen voor een kist, maar 
bijvoorbeeld ook een wade, wol/
vilt, gevlochten materiaal zoals 
zeegras, bamboe, rotan of wilgen-
tenen zijn een alternatief. Uiteraard 
kan een lievelingsdekbedovertrek, 
grand foulard, (zelfgemaakt) kleed 

of sprei net zo goed of zelfs beter 
passend zijn bij de overledene.

Hoe zou u dat willen?
Recent werd ik gebeld door een 
meneer, die mij vroeg of het 

mogelijk is om op zijn buik in 
de kist te worden opgebaard en 
begraven…..

Pierre van Kooten
Directeur
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

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.

Portret van een eigenzinnige 
vinexwijk: Leidsche Rijn

DocU: Oude Wegen  
op RTV Utrecht
Oude Wegen is een  
documentaire over 

historische landwegen,  
waterwegen en spoorwegen 
in de provincie Utrecht. Over 
bijvoorbeeld  de scheep-
vaartroute van Amsterdam 
via Utrecht naar Keulen.  
De DocU: Oude Wegen is op 

zondag 26 augustus te zien op 
RTV Utrecht. 

In de DocU: 20 jaar  
Leidsche Rijn horen 

we wat het geheim voor het  
succes van de tot standkom-
ing van de wijk was. Name- 
lijk om bewoners mee te 
laten denken over hun wijk. 
En dat was toen heel revolu-
tionair, vertelt Riek Bakker, 
die als stedenbouwkundige 
aan wieg van de wijk stond.  
De documentaire is rijk aan 

DocU: Oude Wegen 
op RTV Utrecht
Oude Wegen is een  
documentaire over 

TELEVISIE 

zondag

26
A U G U S T U S

Portret van een eigenzinnige 
vinexwijk: Leidsche Rijn
In de 
Leidsche Rijn 

TELEVISIE 

zondag

2
S E P T E M B E R

Nieuw op RTV Utrecht:
Margreet in Hekendorp
Hekendorp, dorp op 
de grens tussen de 

provincies Utrecht en Zuid- 
Holland. Een hechte gemeen-
schap van ruim 700 inwoners, 
met een indrukwekkende 
geschiedenis, actief vereni-
gingsleven en een florerende 
school, maar zonder winkels 
of huisarts. Hoe bevalt het 
de Hekendorpers te wonen 

in één van de kleinste dorpen 
van onze provincie? Margreet 
gaat op zoek! Vanaf 3 septem-
ber iedere maandag op RTV 
Utrecht.

Nieuw op RTV Utrecht:
Margreet in Hekendorp
Hekendorp, dorp op 
de grens tussen de 

TELEVISIE 

maandag 

3
S E P T E M B E R

archief- en dronebeelden 
en geeft  een prachtig beeld 
van deze nieuwe maar vol-
wassen Utrechtse wijk. De 
DocU is op 2 september te 
zien op RTV Utrecht.
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Steun het 
wetenschappelijk 

onderzoek. 

Draag bij aan de 
oplossing voor Parkinson.

www.parkinsonfonds.nl • NL10 ABNA 0504 201 530

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

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

in Zwitserland van harte aan. 

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

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

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

Ton van den IJssel
tweewielers

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

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

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

Kom de electrische fiets 
nu testen bij:

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

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

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

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

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

Voor verdere info kunt u kijken op 

Een proefrit op een demoscooter is mogelijk.

www.niu.com



Garnalen vangen en bunker-
feestjes
Ik heb zeker zeer goede herinneringen 
aan die camping. Wat een geweldige 
tijd. Vanaf 1960 tot en met 1986 ben ik 
er geweest. Op advies van de huisarts 
gingen mijn ouders en vijf kinderen in 
1960 naar de camping. Ik was vijf jaar 
en had last van bronchitis; de zeelucht 
zou goed zijn. Eerst huurden we een 
tenthuisje en later heeft mijn vader er 
twee zelf gebouwd (1963 en 1978). 
Opzetten en afbreken van het huisje 
was steevast een happening. Na afloop 
altijd bamzaaien om een zoute haring. 
Ja, op die camping stonden wel 70 
procent Utrechters. Camping Zuid was 
het....Camping Noord niet.... Bekende 

Utrechtse families, onder anderen Van 
Schaik, Burgermeester, Temming, van 
Eck, van Cooten etc...
Burgermeester. Ik herinner mij Bertus 
(goede visser), Ries (gevangenis-
bewaarder?). Van zijn dochter, via 
ons werk, heb ik nog een prachtige 
jubileumkalender gehad. Gerrit (gar-
nalen vangen in de zee). Ik heb nog 
tegen Opa Burgermeester en Opa Van 
Schaik geklaverjast (ik was toen 9).
Activiteiten: feestjes in de bunkers 
(duinen), The Blue Diamonds op 
het strand, Jan en Kjeld in de Kuil 
(duinen), film in de Kuil (duinen), 
klaverjassen, kienen, dansen, vissen. 
Voetballen in de duinen: Eddy Agter-
berg, DOS, FC Twente, schoot mijn 
vader (Bertus de Kruijff) zijn bril in 

tweeën. Om de twee weken vuurwerk. 
Demonstratie reddingsbrigade, altijd 
weer spectaculair, zeker als kind. 
Op 8 augustus,1964, met mijn grote 
broers (achter op de bromfiets) naar 
de Rolling Stones in het Kurhaus 
(Scheveningen). Ook herinner ik mij 
de maanlanding (1969) op de TV in de 
kantine en de WK finale, 1966 in de 
Quick Boys kantine.
‘Markante’ figuren waren Joke, de 
downer, Houwaart, de snoepwinkel, 
Jan de Kruidenier en Opa Swartjes. De 
‘kampbaas’ riep om: “Post afhalen”. 
Opa Swartjes las dan voor wie het 
bestemd was (kaarten, kranten etc) 
Hij zag je al staan en zei dan: “Voor 
jou is er geen post bij” terwijl het er 

wel was.
Ja, ik denk met een geweldig gevoel 
terug aan deze tijd. In onze straat 
(Galjoenstraat, Schepenbuurt) ging 
vrijwel niemand met vakantie. Ik/wij 
wel, ieder weekeinde en zes weken in 
de zomer. Als ik nu nog naar de zee 
wil, ga ik altijd naar Katwijk aan Zee 
en bezoek dan, uiteraard, even de cam-
ping. Ja, een hele opsomming, zomaar 
uit de vuist.

Martin de Kruijff
06-14627412

‘Post afhaaaalen’
In 1948 (ik was toen 11 jaar) kochten 
mijn ouders van kennissen een tent-
huisje in de Zuidduinen van Katwijk 

aan Zee. In die tijd moesten de huisjes 
aan bepaalde eisen voldoen. Ze moes-
ten onder meer volledig van zeildoek 
zijn. Later is daar langzaam veran-
dering in gekomen en mochten de 
wanden worden opgetrokken van hout, 
met eventueel ramen erin. Diverse 
keren hebben we zelf een nieuw huisje 
gebouwd, waaronder het laatste met 
ramen in de zijwanden en openslaande 
deuren met een terras ervoor. Het 
was het gezelligste kampeerterrein 
dat ik ooit gekend heb. Iedere dag 
kwam daar voor enkele uren Jan (van 
Egmond) de kruidenier, de slager en 
bakker en dan niet te vergeten meneer 
Houwaart de sigarettenman met zijn 
fiets met aan elke kant een bak met 
pakjes sigaretten.

Later zijn daar kleine, blijvende 
winkeltjes gebouwd. Mijn vader deed 
de post die bij het woonhuis van de 
kampbeheerder, de heer Kleyman, 
binnenkwam. Hij sorteerde de post 
op alfabet en om 10.30 uur werd er 
omgeroepen “POST AFHAAAAAL-
EN”. Iedereen kwam naar het huis 
waar mijn vader de post uitdeelde. 
Het was één en al gezelligheid op het 
terrein. Er was ook een grote kuil waar 
iedere avond wat te doen was en het 
zat vol met jongeren. Later is die kuil 
nog overkapt met zeil, als een soort 
tribune, zodat je bij regen droog zat.
Er zijn daar heel wat stelletjes ont-
staan, want je was altijd met z’n allen 
bij elkaar. In de duinen is heel wat 
afgevrijd. Toen ik getrouwd was zijn 
mijn vrouw, kind en ik nog jaren hier 
op vakantie geweest. In 1978 overleed 
mijn vader en is alles verkocht. Ik ben 
er later nog wel eens terug geweest 
om te kijken, maar het staat nu vol 
met caravans, wat voorheen niet 
toegestaan werd. Met veel Utrechters, 
zoals de familie Burgermeester en de 
familie Van Schaik, hebben we daar 
jaren genoten en ik kijk terug op een 
oergezellige tijd.

Henk Swartjes
henkswartjes@casema.nl

Geweer
Mijn schoonouders hadden zo’n be-
kend tenthuisje op deze camping, dus 
ik ben hier jarenlang met mijn (toen 
nog) vriendinnetje in de vakanties 
geweest. Al lang vóór die tijd was ik 

al eens als twaalfjarige in precies zo’n 
tenthuisje geweest op uitnodiging van 
onze buren uit de Nieuwravenstraat; 
een straatgenootje mocht ook mee. 
Tijdens deze vakantie beleefde ik het 
volgende avontuur:
Op een avond was er in de duinen 
bij de camping en op het fiets- en 
wandelpad tussen de camping en de 
duinen een militaire oefening aan de 
gang: een hoop lawaai, geschreeuw en 
geknal van losse flodders. Als kleine 
jochies vonden wij dat natuurlijk 
prachtig en we liepen een eindje 
achter de soldaten aan die een soort 
gevecht hadden gevoerd, waarbij ze 

tegenstanders gevangen genomen had-
den. Eén van de gevangen genomen 
soldaten had kans gezien zijn geweer 
te verstoppen (of was hij het in het 
gevecht verloren?) in de struikjes die 
de afscheiding vormen tussen het 

voet- en fietspad. Wij namen onze buit 
triomfantelijk mee naar ons tenthuisje 
waar we het uitgebreid bekeken, 
maar we konden er niet mee omgaan. 
Gelukkig was onze buurman bij wie 
we te gast waren zo verstandig de 
soldaten op de fiets achterna te gaan 
en het geweer af te geven; hij kwam 
terug met de mededeling dat de be-
trokken soldaat er nog wel van langs 
zou krijgen omdat hij zijn wapen was 
kwijtgeraakt.

A.F. Verweij
afverweij@hotmail.com

 

Terugdenkend aan camping Zuidduinen
Ook na het vorige nummer van De Oud-Utrechter waren we nog 
lang niet door de vakantieverhalen heen over camping Zuiddui-
nen in Katwijk. Daarom nog maar een greep uit herinneringen 
van lezers aan deze bij Utrechters zo populaire vakantieplek.
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Op de koffie bij Diny

Vader en zoon Ab de Kruijff dammen voor de tent Rechts vader Bertus de Kruijff en links Martin de Kruijff, op het strand

Lekker zonnebaden op de camping

De familie De Kruijff met rechts de 10-jarige Martin de Kruijff
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Roze Wolkennachten
Adrianne Dercksen schreef een boek over De Roze Wolk 
en De Wolkenkrabber, 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, trans-
genders 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

 

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

 

 

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 op-
groeit 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
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,95
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 € 3,95 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 interessante 
opnamen van The Ramblers voor Decca in 
1944 en enkele niet eerder uitgegeven opna-
men van The Ramblers voor de Nederland-
sche 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 muziek-
verslaafde 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 ‘Geluksvogels’ in deze krant is dit boek 
een absolute aanrader. Voor wie haar werk niet eerder 
las een
kans op een kennismaking.

€ 24,95 € 16,95

€ 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 Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 21 augustus 2018 pagina 9

 

Tentoonstelling Flower Power in MOA
Museum Oud Amelisweerd (MOA) 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 
natuur in verleden, heden en toekomst. MOA ligt in het hart van de landgoederen Amelisweerd 
en Rhijnauwen, op een steenworp 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 wande-
laars. 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 tot en met 16 september.
 
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.
 

Gildewandeling: Eerbiedwaardige bomen
Woensdag 29 augustus kunt u met Gilderondleider Aart de Veer of Han Davidse een wandeling 
maken langs mooie oude bomen in de Utrechtse binnenstad. De wandeling start om 19.30 uur 
en duurt ongeveer anderhalf uur. Tijdens deze wandeling leert u zo’n 25 bijzondere bomen ken-
nen. We lopen natuurlijk een stukje Zocherplantsoen, maar ook langs de werven, door hofjes en 
oude kloostertuinen. Midden in de stad komt u een Ierse jeneverbes tegen en op een overhoek 
staat zomaar een amberboom! Zie en hoor waarom de ginkgo er zo uitziet, en wat er met de 
essen aan de hand is. Ontdek de binnenstad op een andere manier - niet rood, maar groen! U 
kunt inlichtingen krijgen en zich voor de wandeling op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 aan-
melden op 030-2343252, via email: post@gildeUtrecht.nkl (met vermelding van uw telefoon-
nummer) of via de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding.
 
Gratis taxatiedag voor militaria in IJsselstein
Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens, onder-
scheidingen, emblemen, uniformen en helmen op de zolder, kunnen we daar nog iets mee 
doen? Die oude degen aan de muur, zou dat nog wat zijn voor de liefhebber? U bent niet de 
enige met vragen over militaire spullen. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om 
die vraag te beantwoorden, organiseert Heritage Auctions Europe een gratis taxatiedag voor alle 
zaken die met de militaire wereld, WOI en WOII te maken hebben. Laat u verrassen en kom naar 
IJsselstein waar onze taxateurs tussen 10.00 en 16.00 uur voor u klaarstaan. Tevens kunt u 
adviezen krijgen bij verkoop. Denk daarbij ook aan de internationale veilingen.
 
Oldtimers in De Bilt
In De Bilt is zaterdag 8 september de jaarlijkse Oldtimerdag. Er hebben zich nu 150 eigenaars 
van oldtimers aangemeld die hun wagen komen showen. De eerste groep van 100 oldtimers 
start om 10.30 uur, een tweede groep start om 12.00 uur. Heeft u geen oldtimer, dan kunt u 
meerijden in Bus 27 of Bus 316. Op de Dorpsstraat en rond de Dorpskerk staan meer dan 150 
kramen. De muzikale omlijsting is in handen van de The PUB. Meer informatie: zie elders op 
deze pagina.
 

Dinsdag 28 augustus

Gratis taxatiedag voor Militaria in IJsselstein
Van 10.00 tot 16.00 uur is er bij Heritage Auctions Europe aan de Energieweg 7 in IJsselstein (030-
6063944) een taxatiedag voor militaria.

Vrijdag 31 augustus
 
Gildewandeling Tussen Oudaen en 
Weerdpoort
Vrijdag 31 augustus kunt u met Gilderondleider 
Theo van Vliet een wandeling maken langs het 
Noordelijk deel van de Oudegracht. De wande-
ling start om 10.30 uur en duurt ongeveer 
anderhalf uur. Het Noordelijk deel van de oude 
Utrechtse binnenstad is vaak wat onderbe-
licht, maar ook hierover valt veel te vertellen. 
Stadskasteel Oudaen, het oude Rutecks, hoe 
is het eigenlijk met de Hardebollenstraat, de 
Weerdpoort, waar woonde Trijn van Leemput en 
nog veel meer. En natuurlijk worden Utrechtsche 
helden als Anton Geesink en de zusters Augusti-
nessen niet vergeten. U kunt inlichtingen krijgen 
en zich voor de wandeling op werkdagen tussen 
14.00 en 16.00 aanmelden op 030-2343252, via 
email: post@gildeUtrecht.nkl (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 kinde-
ren beneden 12 jaar of met een U-pas

Zaterdag 8 september
 

Oldtimerdag De Bilt
Op 8 september is de 8ste Oldtimerdag op de Dorpsstraat in De Bilt, deze keer nog wat groter dan 
vorig jaar. Om 10.30 uur start de eerste groep deelnemers vanaf de Dorpsstraat voor een route van 
ca. 70 kilometer. Om 12.00 uur start de tweede groep. De eerste Oldtimers worden om ca 12.30 uur 
terugverwacht. ‘s Middags worden de oldtimers opgesteld in de Dorpsstraat. U kunt ze dan bezich-
tigen en in gesprek gaan met de eigenaars. Heeft u geen oldtimer, maar wilt u toch meerijden. Koop 
dan een kaartje à € 10,- voor Bus 27 (Start 10.30 uur) of Bus 316 (Start 12.00 uur). ‘s Middags rijdt 
Bus 27 nog een kleine route van ca 30 km. Kaarten voor deze rit kosten € 5,-. Meer informatie: www.
oldtimerdagdebilt.nl

Tot en met zondag 16 september

Ode aan de bloem
Tot en met 16 september brengt Museum Oud Amelisweerd (MOA) een ode aan de bloem met de 
tentoonstelling Flower Power - Topstukken uit Utrechtse collecties te zien. Flower Power toont een 
overzicht van ‘bloemige’ (kunst)werken uit verschillende Utrechtse collecties; van schilderkunst tot 
keramiek en gebruiksvoorwerpen 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
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Peter Macco “Alles voor uw fi ets!” Grootste E-bike centrum van Utrecht 
Nu de beste merken tegen de beste prijzen!

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

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

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

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

Bezoek onze winkels of oriënteer in onze webshop:

www.petermacco.nl

Peter Macco E-Bike ExperienceCenter
Nijverheidsweg 18B

 (Zijstraat Cartesiusweg tegenover 
de Werkspoorkathedraal)

3534AM Utrecht 
Tel: (030) 243 38 32

Bezichtiging op afspraak, 
Koningsweg 358
Utrecht

Gepensioneerde ouderen die nog 
zelfstandig kunnen wonen met af-
fi niteit voor wonen in woon/werk-
gemeenschap, en elkaar onderling 
mantelzorg willen bieden.
Appartementen zijn geschikt voor 
ouderen die een vorm van zorg 
behoeven.

Deze zorg wordt op basis van 
indicatie door externe zorg-
aanbieder geboden.
Stichting Klein Armelisweerd stelt zich ten doel 
deze vorm van wonen te bevorderen en te orga-
niseren in eigen beheer.
Participatie gebeurd op basis van een inwoon 
-overeenkomst en geldt voor onbepaalde tijd.

De appartementen zijn gelegen 
op een rustige locatie net buiten 
het centrum.
Appartementen met diverse 
oppervlakte ,beschikken over toi-
let, douche en keuken. Er is een 
gemeenschappelijke ruimte voor 
activiteiten en de mogelijkheid 
tot samen koken en eten.
De locatie  biedt ook wooneenhe-
den voor jongeren die een vorm 

van externe begeleiding ontvangen.
Appartementen beschikken over internet en t.v.
De prijs  per appartement exclusief servicekos-
ten wordt  middels de inwoon-overeenkomst 
vastgesteld.

Groepswonen voor ouderen, 
wonen met aandacht voor elkaar

Tel. 030-2545422
Mobiel 06-14153157

E-mail: zorgvoorelkaar@kleinarmelisweerd.nl

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. 

Koen
Kollaard

“Samen zorgen voor
een passend afscheid”

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

Meer dan 
700.000 lezers!

Sandd Utrecht zoekt 
postsorteerders

Ben jij een vroege vogel 
en woonachtig in Utrecht?

Sandd zoekt postsorteerders 
op maandag en donderdag van  
06:00 tot 14:00 uur.

Wil je meer werken? 
Dan kan dit ook op de 
woensdag en vrijdag.

Bekijk onze vacatures via 
de onderstaande url!

werkenbijsandd.nl/advertentie

Lezing Jeroen Bosch, workshops Visagie,
Japanse Keramiek, cursussen hoogsensitiviteit, 
Binnenhuisarchitectuur, tekenen en schilderen, 
Fotografie, Nederlands v. Anderstaligen, etc.

Volksuniversiteit Utrecht
& Nieuwegein
Waar samen leren het best is!

www.volksuniversiteitutrecht.nl

Volksuniversiteit Utrecht
Waar samen leren het best is!

OPEN DAG
zaterdag 1 september 

12:00 – 16:00 uur

260 cursussen: 17  talen van beginners tot (ver) 
gevorderden, NT2 voor hoger opgeleiden (ook voor € 50,- 

per cursus, zie voorwaarden op de site), Bedrijfsgericht, 
Creatief, Kunst & Cultuur, Culinair, Filosofie, Lichaam en 

Geest. 

Ook les- of vergaderruimtes te huur op
 een fantastische locatie !

www.volksuniversiteitutrecht.nl

Lezing Jeroen Bosch, workshops Visagie,
Japanse Keramiek, cursussen hoogsensitiviteit, 
Binnenhuisarchitectuur, tekenen en schilderen, 
Fotografie, Nederlands v. Anderstaligen, etc.

Volksuniversiteit Utrecht
& Nieuwegein
Waar samen leren het best is!

www.volksuniversiteitutrecht.nl

Volksuniversiteit Utrecht
Waar samen leren het best is!
Nieuwegracht 41, 3512 LE  Utrecht



Hij krabde eens achter zijn oor en 
zette de zadels op de laagste stand. 
Met een beetje heen en weer schuiven 
over het zadel konden wij er wel 
bij. We konden alleen niet met onze 
voeten op de grond komen als we op 
het zadel zaten, dus moesten we steeds 
afstappen. Het leek wel alsof we voor 
het eerst weer moesten leren fietsen. 
We spraken af eerst te steppen tot we 
wat vaart hadden en dan tot drie te 
tellen en op het zadel te springen. Het 
achterste stuur zat vast en stuurde niet 
mee, dus je was helemaal overgele-
verd aan degene die voor je zat. Af 
en toe wisselden wij van plaats, maar 
uiteindelijk besloten we dat ik maar 
voorop moest. Ik was een jaar ouder 
dan Anneke, dus had net iets langere 
benen. De volgende dag ging het wat 
beter en konden we aan ons grote 
avontuur beginnen. Vader had zo zijn 
bedenkingen.

Weg kwijt
Wij hadden een planning gemaakt om 
naar de boerderij van familie Van Zijl 
in Bunnik te fietsen. Ons broertje Nico 
mocht daar een paar weken logeren en 
wij wilden hem verrassen enne... ze 

hadden ook een leuke zoon dus.....wij 
ernaar toe. We kozen een binnendoor-
route, zodat we onderweg konden 
picknicken. We genoten van de rust en 
de stilte. Halverwege wisten we niet 
meer zo goed hoe we verder moesten. 
We waren de weg kwijt, maar na een 
poosje zoeken kwamen we uiteindelijk 
aan bij de boerderij.

Blaffende waakhond
We werden begroet door een blaf-
fende waakhond. Hij kwam op ons 
af en sprong tegen de fiets op en wij 
verloren bijna ons evenwicht. Pff, was 
dat even schrikken. Het viel niet mee 
de fiets nu overeind te houden. We 
hadden het niet zo op honden en zeker 
niet als die tegen je opsprongen.
De boerin kwam snel aangelopen en 
was verrast ons te zien. Ze bracht de 
hond tot bedaren en zei dat we goed 
volk waren. Zover van huis en dan 
nog wel op een tandem. Weet jullie 
vader hiervan? Ze vertelde dat broer 
Nico bij de hooiberg was. Wij hoorden 
van ons broertje dat hij iedere ochtend 
verse koemelk kreeg, net gemolken, 
heerlijk romig en nog warm ook. Nico 
zag er goed uit en was zeker een kilo 

aangekomen. Eigenlijk wilden Anneke 
en ik daar ook wel een weekje logeren, 
maar dat durfden we niet te vragen. 
We mochten soms met vader mee om 
daar kersen te eten. Wij aten dan bijna 
een heel kistje leeg. Nico liet ons de 
omgeving zien en hij had het reuze 
naar zijn zin. Hij vond het echt een 
leuke verrassing dat zijn zusjes hem 
kwamen opzoeken. Wel jammer dat 
die zoon niet thuis was.

Beschermengel
Rond 16.00 uur werden we uitge-
zwaaid door de boerin en ons broertje 
en fietsten we terug naar huis. Soms 
stapten we even af om naar de paarden 
en koeien te kijken. We zagen onszelf 
al als boerin op een boerderij wonen, 

vlak naast elkaar natuurlijk, allebei 
met een leuke boer. Dat was toch veel 
mooier dan midden in die drukke 
stad in Utrecht. Al pratend en lachend 
en fantaserend over onze toekomst 
reden we verder en opeens werden we 
opgeschrikt door een naderende trein 
die uit het niets op ons afkwam en met 
hoge snelheid vlak achter ons voorbij 
denderde. We werden bijna meegezo-
gen en we kwamen met een smak op 
de grond terecht. Het had maar een 
haar gescheeld of wij waren samen 
onder de trein gekomen. Hoe kon dit 
gebeuren? Trillend op onze benen 
zagen we dat we over een onbewaakte 
spoorwegovergang gefietst waren. Dat 
hadden we niet gezien. We waren zo 
met onszelf bezig geweest dat we niet 

goed hadden opgelet. We hebben zo 
een poosje aan de kant gezeten om bij 
te komen en bekeken onze schaaf-
wonden. Dat viel gelukkig mee. We 
raapten de fiets op en gelukkig stond 
alleen het stuur een beetje scheef.
Van de schrik bekomen keken we 
elkaar aan. Er was geen twijfel moge-
lijk. We waren er beiden van overtuigd 
dat onze moeder, die overleden was, 
een engel naar ons toegezonden had 
om ons te beschermen. Dankbaar dat 
het zo goed was afgelopen reden we 
terug naar huis.

Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

 

Op de tandem naar Bunnik
Zus Anneke en ik wilden in de grote vakantie een tandem huren. 
De fietsverhuurder twijfelde of hij hem wel aan ons zou meege-
ven, omdat de tandem eigenlijk een maat te groot was voor ons. 
Hij wilde wel houten blokken op de pedalen zetten zodat wij er 
beter bij konden, maar daar protesteerden wij tegen. Wij, pubers, 
wilden toch zeker geen houten blokken meer op de pedalen? 
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Tandem van vroeger

Normen, waarden, maar vooral respect
Nog niet zo lang geleden bracht ik een bezoekje aan mijn huis-
arts, die behoorlijk jonger is dan ik.
Ik sprak haar met u aan, wat voor mij, een normale gang van 
zaken is.

Ik heb moeite haar te tutoyeren. 
“Houd toch eens op, met dat u, ik voel 
me dan zo oud”, zei ze lachend tegen 
me. “Lukt me toch niet”, antwoordde 
ik. “Dit zit er zo ingepeperd, opvoe-
ding hé!”

Losser
“Ik heb het meegekregen van mijn ou-
ders. Respect voor ouderen, maar ook 
voor onder andere artsen en mensen 
in het onderwijs, ook al zijn ze jonger 
dan ik.”
Tegenwoordig is alles veel ‘losser’. 
Veel bedrijven gebruiken het woord je, 
jij en jou in de reclames en correspon-
dentie. Maar ook de Call-Centermede-
werkers krijgen in hun voorgeschreven 
tekst, je en jij als aanspreeknorm. Ik 
heb zo mijn mening hierover en vind 
dit vaak niet correct.

Onderwijs
In het onderwijs was de ommekeer al 

jaren geleden. Het werd gewoon dat 
de juf of de meester bij hun voornaam 
werden genoemd. De omgang werd 
vrijer en losser. Vergeleken met het 
verleden zijn kinderen opener, mondi-
ger, maar soms ook wel wat brutaler. 
De leerlingen naar de onderwijzers 
toe, maar ook andersom, reageren de 
onderwijzers soms wat vrijer naar hun 
leerlingen.

Discrimineren
Nog niet zo lang geleden kwam mijn 
‘puberende kleinzoon’ thuis met het 
verhaal dat hij de klas was uitgestuurd.
Hij was verbolgen over dit feit, dus 
wekte het mijn nieuwsgierigheid. Het 
was nogal onrustig geweest, volgens 
hem, tijdens de les, dus de lerares 
dreigde dat de eerste de beste, die zijn 
mond nog zou opendoen, ‘de lul’ zou 
zijn. Kleinzoonlief gooide direct na 
deze opmerking van de juf, het woord 
‘vagina’ de klas in.

“Hoorde ik het nu goed, zei je va-
gina?”, vroeg de onderwijzeres aan 
mijn kleinzoon.
“Helemaal niet, ik zei tegen Ina, 
(toevallig de naam van een van de an-
dere leerlingen), zie je het ‘VAAG....
INA’?”
Daar trapte de lerares natuurlijk niet 
in. Met als resultaat dat hij het lokaal 
kon verlaten.
“Maar oma....mag de juffrouw dan wel 
‘dat’ woord zeggen, en mag ik dan niet 
reageren op haar opmerking? Dat vind 
ik discrimineren.”
Ik sprak op hem in, maar moest er 
stiekem, best een beetje om lachen.

Ramadan
Heel veel respect heb ik, voor de vijf 
jongens, die in het voetbalteam van 
mijn kleinzoon spelen.
Zij zijn moslim. Tijdens de ramadan, 
voetbalden zij toch de competitiewed-
strijden met hun team mee.
Ik zag dat zij het, door de hoge tem-
peratuur, best moeilijk hadden. Niet 
eten of drinken, alleen maar de mond 
spoelen. Ga er maar eens aanstaan. 
Heel veel respect voor deze ‘mannen’.

Normen, waarden en respect voor elkaar zijn zo belang-
rijk, zeker in deze gecompliceerde tijd.

Clasien Calboo-Heideman
Vianen

 



We vertrokken op donderdag om een 
uur of vier en vielen van onze fietsen 
om 12 uur op zaterdagmorgen. Dat 
is 45 uur, in tijd gemeten. Dus het 
gemiddelde was net iets meer dan 10 
kilometer, maar de zwaarte van de 
fietsen en de bagage in aanmerking 
genomen niet gek.

Misrekening
“Was het een weddenschap?”, zult 
u vragen. “Of werden jullie soms 
achterna gezeten door de gendar-
mes.” “Of waren jullie gewoon gek?” 
Nee, het was heel eenvoudig een 
misrekening. Niet dat we de afstand 
niet kenden. Die hadden we op de 
heenweg wel gevoeld, toen we er drie 
dagen over hadden gedaan waarvan 
ook nog een stuk in de laadruimte van 
een vrachtauto die op weg was naar de 
Hallen, de grote markt in het hart van 
Parijs. Dat meerijden in de laadruimte 
van een vrachtauto was ons erg goed 
bevallen. Maar dat was puur mazzel 
en niet gepland.

Logeren
Het begon allemaal heel burgerlijk. 
We vertrokken vanuit Utrecht voor 
een eerste etappe naar Breda via 
Gorinchem. Daar lag nog toen geen 
brug, dus het was de pont, gratis voor 
fietsers. Een stukje van ruim 60 kilo-
meter. De tent bleef nog ongebruikt, 
want bij vrienden van Guus konden 

we logeren. Verder langs Antwerpen 
en Brussel met het in aanbouw zijnde 
Atomium naar Mons (Bergen voor de 
Vlamingen). Dat stuk van Brussel naar 
Mons, zo’n 70 kilometer, vergeet ik 
nooit meer. Geen aparte autoweg, wel 
erg druk en geen fietspad, maar alleen 
stoepen waarover we wel móesten 
rijden om niet te worden vermorzeld 
door de camions. Stoep op, stoep af 
met de zware fietsen, zonder af te 
stappen. Bang, bang. Dat we geen ma-
teriaalpech kregen, mag een wonder 
heten.

Kamperen
In Mons, zomaar tussen armoedige 
huizen, op een speelveldje onze tent 
neergezet (zo een met echte stok-
ken die langs de stang van de fietsen 
werden vastgezet, loodzwaar allemaal, 
want we hadden geen lichtgewicht 
tentje). De volgende ochtend kregen 
we zowaar koffie van een Waalse 
mevrouw die dat vreemde gedoe van 
die twee knapen wel interessant vond. 
Verder naar Patrijs via Cambrai, 75 
kilometer en Peronne nog weer 50 ki-
lometer. Toen besloten we niet te gaan 
kamperen, maar gewoon ‘s nachts 
door te rijden naar de eindbestemming 
Bagneux.

Clandestien
Het was inmiddels donker en in die 
tijd waren de dorpen die we pas-

seerden aardedonker. Alle huizen met 
luiken. Als we bij een kruising twijfel-
den over de richting, moesten we met 
de fietslamp naar de richtingaanwijzer 
schijnen.

Ergens midden in de nacht was onze 
degelijke Hollandse verlichting onze 
mazzel. Een Hollandse vrachtauto met 
aanhangwagen stopte. De chauffeur 
wist dat we Nederlanders waren door 
onze achterlichtjes en bood ons een 
lift aan in de laadruimte. Voor een 
rijksdaalder per persoon. Dat ac-
cepteerden we graag. In de laadruimte 
zaten nog wel 20 jongelui. Die waren 
in Rotterdam ingestapt à raison van 
vijftien gulden. Daar werd destijds 
heimelijk reclame voor gemaakt. Al-
lemaal clandestien en niet erg veilig. 
Je moest maar zien je te redden in de 
slingerende aanhanger met je fiets. Die 
bijverdienste was bij meer chauffeurs 
op de Hallen in trek.

Klooster
Om een uur of drie stonden we 
onwennig midden in de heksenketel 
van de Hallen. Waarom Bagneux? 
Omdat ik daar een achterneef had, 
Piet (Pierre) de Grauw, die daar in een 
Augustijnerklooster zat. Hij was zeer 
kunstzinnig, beeldhouwde en gaf les 
aan middelbare scholen en kunstscho-
len.
Hij had een broer Floor, ook priester. 
Op het seminarie in Zuid Limburg, 
waar hij abt was, hadden we het jaar 
daarvoor in de seminarietuinen ge-
kampeerd en gratis meegegeten en dat 
was ons prima bevallen.
Ik was nog misdienaar geweest bij de 
‘eerste mis’ van zowel Floor als Piet in 
de Gerardus Majellakerk. Bovendien 
had mijn moeder de beide jongens 
vaak naar de kleuterschool gebracht, 
dus mij konden ze niets weigeren, ook 
Piet niet.
Uiteindelijk konden we niet kamperen 

in de tuin van het patersconvent, maar 
wel in het naastgelegen zusterklooster.

Laatste loodjes
Met 100 gulden en veel blikjes 

leverpastei, was ons geld in Franse 
Francs na veertien dagen Parijs schoon 
op. We hadden nog wat stokbrood, 
vruchtensap en vijf Nederlandse 
guldens. Dat was het. Om vier uur 
donderdagmiddag op de fiets dwars 
door Parijs in de hoop buiten Parijs de 
eerste lege Nederlandse vrachtauto’s 
te treffen. Dat viel dik tegen en bleek 
onze fatale misrekening. Ze reden al 
in de ochtend terug. Dus doorrijden 
maar. De volgende ochtend waren we 
bij de Frans-Belgische grens. Zo’n 20 
kilometer gemiddeld. Niet gek. Maar 
toen kwamen de laatste loodjes!

Pas om 2 uur ‘s nachts waren we in 
Antwerpen. Om 6 uur zijn we bij 
Zundert maar even gaan lopen om niet 
in slaap te vallen en om 8 uur kwamen 
we aan in Oosterhout waar we de 

laatste guldens besteedden aan een 
uitsmijter.
Om 12 uur waren we thuis, waar ik 
onder het eten in slaap viel. Maandag 
daarop meldde ik mij broodmager 
voor de militaire keuring op de 
Springweg en vertelde mijn verhaal 
aan de keurende artsen. Ik weet niet of 
ze het geloofden, maar ik werd goed-
gekeurd en was daar blij om.
Zowel Floor als Pierre zijn inmiddels 
overleden.

Gé Baas
ge.baas@wxs.nl

486 kilometer in één ruk gefietst
Opscheppen doen we van tijd tot tijd allemaal wel een beetje. 
We dikken onze prestaties aan en ik mag zelf ook graag een 
beetje overdrijven. Maar dit verhaal is echt helemaal waar. 
Samen met Guus de Groot heb ik in 1957 met onze fietsen (hij 
een Raleigh en ik een Gazelle), beladen met een tent en overige 
bagage, in één ruk een afstand van 486 kilometer afgelegd tus-
sen Bagneux, een voorstadje van Parijs, en Utrecht.
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De beeldhouwer Pierre de Grauw

Bagneux, de eindbestemming van de fietstocht

De Sint Gerardus Majellakerk waar Gé Baas nog misdienaar was



Bril
Naar aanleiding van de brief van 
Gemma de Sain de Frankrijker in De 
Oud-Utrechter van 24 juli even mijn 
reactie. Ik wilde ook een bril, want dat 
was interessant. Ik heb het zo gespeeld 
dat ik met een briefje voor een bril 
naar huis ging. Toen ik hem eenmaal 
thuis op had, kreeg ik na een poosje 
verschrikkelijk hoofdpijn, dus met 
al mijn voordegekhouderij met mijn 
ogen was dat het resultaat. Ik ben nu 
87 jaar en heb alleen een lichte bril 
om het lezen, zo goed zijn mijn ogen 
nog…
Ik was wel vaker ondeugend. Vroeger 
mocht je zondags niet buitenspelen. Ik 
tenminste niet. Wij waren hervormd. 
Kinderen zijn ongehoorzaam en ik 
ging stiekem naar buiten. Ik liep tegen 
een fiets op met mijn zondagse jurk 
en ben daardoor gevallen. Ik heb toen 
flink gehuild; zozeer dat mijn moeder 
medelijden met mij kreeg en ik geen 
straf kreeg. Slim hè?

Lien Keuken-Vos
Baronieplein 56
4564 BS Sint Jansteen

Op de step
In De Oud-Utrechter van 10 juli 2018 
trof ik een groot artikel van Peter 
Velo, dat mij zeer trof. De mogelijk-
heden voor een jongetje op lagere-
school-leeftijd om zijn omgeving te 
verkennen. Een aanvulling over het 
nut van een step: van 1941 tot en met 
1947 heb ik in Utrecht gewoond, in 
de oorlog dus. Mijn vader zat toen de 
meeste tijd in Duitse gevangenschap. 
Thuis was het geen vetpot. Mijn ou-
dere zusjes hadden geen fietsen, mijn 
moeder had er nog een, totdat hij in 
1944 werd gestolen. Door landgeno-
ten, zoals nog steeds gebruikelijk in 
dit land. Toen was ik, omtrent 11 jaar 
oud, de enige in de familie die nog 
vervoer had: de autoped. Voor verre 
boodschappen in Utrecht was ik de 
bezorger van berichtjes of brieven. Na 
het bestuderen van de stadsplattegrond 
ging ik eropuit. En zeker als er zware 
lasten moesten worden vervoerd, zoals 
een veilingkist met appelen (nog vóór 
de hongerwinter) of een zak met sui-
kerbieten, was de step een uitkomst. 
Zo kon in die tijden een autoped, of 
kortweg step, een belangrijk hulpmid-
del zijn.

A.G. Rauws
rauws.ag@xs4all.nl

Utrechters in Helmond
Als oud-Utrechter, al 33 jaar woon-
achtig in Helmond, overvalt mij wel-
eens een gevoel van heimwee naar die 
goede ouwe tijd. Geboren in ‘t Ooi-
evaartje te Utrecht en getogen in de 
Bilt en Bilthoven ging ik naar diverse 
scholen in Utrecht, waaronder, vanaf 
1966, de lagere school bij de nonnen 
in een zijstraat van de Biltstraat, het 
Bonifatiuscollege naast de Domtoren 
en het beroepsonderwijs tegenover de 

gevangenis op het Wolvenplein.
Mijn vader had een pottenbakkerij 
in een werfkelder onder het postkan-
toor, naast het pannenkoekenhuis 
en tegenover Galerie Modern en de 
rondvaartboten. Daar heb ik in mijn 
jeugd vele uurtjes kleiend doorge-
bracht. Later genoten we van de 
stukjes pizza en de Italiaanse bollen 
van Mario, bovenaan de gracht naast 
de bloemenmarkt. Gelukkig kan ik 
tegenwoordig al jaren mijn hart op-
halen hier ver weg in Noord Brabant 
van De Oud-Utrechters, die mijn buur-
vrouw Anneke Schuurman - Mackay 
geregeld komt brengen. Ik lees ze 
van A tot Z en zo viel mijn oog een 
tijdje geleden op twee artikelen uit de 
krant van 9 augustus 2016 op blz 11. 
De eerste gaat over “Utrechtse filmer 
kreeg pechvogelprijs” van Niels Bok-
hove, waarin een familielid genoemd 
wordt van mij, namelijk cameraman 
Eduard Hulskamp, een neef van mijn 
moederskant. Het tweede artikel “Jo 
Verhaar de bakker die ging stomen” 
van Willy Verhaar over zijn vader, die 
na 1976 ging schilderen en schilderles 
ging geven in de Bilt. Ook had hij 
een expositie gegeven in het WVT in 
Bilthoven.
Nu wil het geval dat mijn vader in de 
Bilt en Bilthoven les gegeven heeft in 
pottenbakken in de Werkschuit en ook 
samen met zijn cursisten diverse keren 
geëxposeerd heeft bij het WVT, zo 
rond de feestdagen. Wijzelf woonden 
in de buurt van het WVT-gebouw. 
Misschien kenden ze elkaar wel in die 
tijd. Vanaf hier wil ik de broer van An-
neke, Jack Mackay, hartelijk bedanken 

voor het bewaren en doorgeven van 
de krantjes, zodat wij hier ook kunnen 
genieten van al de herkenbare en ont-
roerende verhalen uit Utrecht. Vooral 
in de vakantie neem ik er echt de tijd 
voor en verschijnt er geregeld een lach 
op mijn gezicht.

Marian Brandt
m.brandt@planet.nl

Marnixlaan
In 1929 ben ik geboren in de Mar-
nixlaan, driehoog. En iedere dag een 
kinderwagen naar beneden slepen was 
geen doen. Er waren toen bakken van 
wagens, je kon er je hele hebben en 
houwen in kwijt. Die dingen van nu 
doe je met een hand en het kind kan 
niet bewegen. Zielig. In die kinderwa-
gen heb ik in de oorlog de radio naar 
het hospitaal gebracht, naar de zolder. 
Babypop er bovenop en karren maar. 
Later verhuisden we naar de Groen 
van Prinstererstraat, tegenover de 
Keucheniusstraat. In een klein rottig 
benedenhuisje, met een tuintje. Mijn 
zusje van anderhalf jaar in de tuin, 
ze at alle rupsen op van het Duitse 
vrouwtje. Op het laatst van de oorlog 
is dat vrouwtje verdwenen; ze zag de 
bui al hangen. In de Keucheniusstraat 
woonden kennissen van mijn ouders 
met een dochtertje, twee jaar ouder 
dan ik. We zijn 75 jaar vriendinnen 
geweest. Later zijn we verhuisd naar 
een groter huis, ook in de Groen van 
Prinstererstraat, vlakbij de Marnix-
laan.
De huizen naast ons waren van een 
christelijke woningstichting. Witte 

huizen. Als het dan zondag was, wilde 
ik buiten spelen. Ik ging dan naar de 
buren en riep: “Grietje, kom je buiten 
spelen?” Dan ging de deur op een 
kiertje open. Nou, het mocht niet, 
want het was zondag. Twee keer per 
dag naar de kerk met zwarte kousjes 
aan en een hoedje op. In de Abraham 
Kuyperstraat zat ik op de kleuter-
school. Daar heb ik mijn eerste trauma 
opgelopen. Ik was vier en zat op de 
eerste verdieping aan de voorkant 
van de straat. Toen bleef je nog rustig 
zitten, armpjes over elkaar en een 

spelletje doen. Draai het wieletje nog 
eens op en klap eens in je handjes. 
Toen kwam er circus in de stad en 
liepen er clowns op hoge stelten door 
de straten. Ze kwamen bij die school 
langs en ik zag die koppen tegen het 
raam. Ik ben nog nooit zo in paniek 
geweest. Nu zouden ze je een pilletje 
geven. Ik ben geen fan van Bassie en 
Adriaan. Stom. Wim Mooiman, daar 
was ik verliefd op. Maar hij zag zo’n 
wicht niet staan natuurlijk...

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

Vakantiehuisje in Egmond
Ook ik heb nog een vakantieverhaal. 
Wij woonden op een bovenhuis op de 
Westerkade; zonder balkon, dus super-
warm in de zomer. Mijn vader had via 
via een zomerhuisje op het strand van 
Egmond aan Zee geregeld. De eerste 
was ‘De Karakiet’, een huisje met een 
zeildoekbedekking. Volgens mij was 
dat een slechte zomer, want die regen 
op het dak vond ik als klein kind 
doodeng. Daarna werd het een groot 
huis met twee slaapkamers.
Wij zijn daar volgens mij drie jaar 
geweest en steeds met dezelfde 
mensen. De families Swart en Jans-
sen uit Utrecht. Ook is er een jaar 
een vriendinnetje, Mary Wouterse, 
meegeweest. Op een warme dag vond 
mijn vader het nodig erwtensoep te 
koken. De dagen erna ging iedereen 
erwtensoep koken. Daarna werd mijn 
moeder zo ernstig ziek dat Egmond 
er niet meer inzat. Nadien ben ik nog 
heel wat jaren met man en kinderen 
daar geweest. Eerst op de camping en 
daarna in een zomerhuis. Geweldige 
tijd. Onze kinderen gaan nog regelma-
tig een dagje naar Egmond.

Marjo van den Hooff-van den Berg
Damiana@live.nl
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Herenkapper
In de Wittevrouwenstraat werkte een herenkapper. Een prachtige man met sneeuwwit haar, een grote snor met opgekrulde 
punten en veel Franse allure. Als kinderen werden wij door hem geknipt. Maar het was een bezoeking voor hem, want wij 
zaten niet stil genoeg. Mijn broertje zei: “Alles eraf.” En hij schoor hem kaal. De arme jongen moest de hele zomer een 
hoedje dragen als de zon scheen. Mijn moeder was woedend op de kapper. Hij had geen elektrisch licht, maar gaslicht. 
Soms was er een stroomstoring. Juist dan deed hij alle gaslampen aan en ging trots in de deuropening staan. Tot verbazing 
van veel mensen. Op de foto: in het midden mijn broer, de latere bakker Johan Top, met hoedje.

F.J. Zwiep-Top
Dijkhoeve 53, 3992 XW Houten

Reckitts

Leuk artikel over Reckitts in De Oud-Utrechter van 10 juli! Moeders ge-
bruikte het al haar leven. Zo’n rond zakje, anders dan dit zakje, dat we nog 
steeds hebben. Volgens mij export NL-F.

A.B. van Hemert
De Bilt
abvanhemert@kliksafe.nl

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



Tafeltennis voor 50-plussers
In 2012 begon Tafeltennisvereni-
ging SVE met een nieuw initiatief: 
50+ tafeltennis. Ondertussen heeft 
de vereniging 97 actieve leden van 
tussen de 50 en 81 jaar! Tafeltennis is 
ideaal voor de oudere sporter. Het is 
erg leuk om te doen en in de hechte 
groep ontstaan nieuwe vriendschap-
pen. Het risico op blessures is klein 
en u kunt zelf bepalen hoe intensief u 
beweegt. Na een korte zomerstop zijn 
de trainingen weer begonnen. En er is 
ruimte voor nieuwe leden! Ervaring 
is daarbij niet nodig. De 50+ leden 
tafeltennissen overdag op maan-
dagochtend, woensdagmiddag en 
vrijdagochtend. Als dat beter uitkomt, 
kunt u uiteraard ook in de avond 
terecht. Meer weten? Kijk op ttvsve.
nl/50-tafeltennis, mail naar info@
ttvsve.nl of bel tijdens openingstijden 
naar 030-2616970.

Op zoek naar familieleden
Via stamboomonderzoek naar de 
familie Geurts, ikzelf woonde in de 
Bazelstraat 5 en de Lelimanstraat 9 in 
Zuilen, kwam ik in contact met een 
achterneef van mij, zijn grootvader 
en mijn grootvader waren broers. Wij 
willen samen een bijeenkomst orga-
niseren van alle nog in leven zijnde 
familieleden. Ik ben nog op zoek naar 
de kinderen/kleinkinderen van een 
oom en tante van mij. De naam van 
mijn oom is Marinus Gerrit Geurts 
(ome Gerrit) en tante Corrie. Zij had-
den drie kinderen; een meisje (Nel) en 
twee jongens waarvan ik de naam niet 
meer weet. Mijn oom was hoofdcon-
ducteur bij de NS en woonde in de 
Edisonstraat in Zuilen.

H. Geurts
Hyacinthstraat 13
3742 TA Baarn
06-28226358

Uurtje collecteren voor Her-
senstichting
Chaos in je hoofd na een bezoek aan 
een restaurant, elke dag de weg kwijt-
raken in je eigen huis of je geliefde 
niet meer herkennen. Voor de meesten 
van ons ondenkbare situaties. Maar 
niet voor mensen met een hersenaan-
doening. Eén op de vier mensen krijgt 

in het leven een hersenaandoening. 
Een groot deel houdt blijvende klach-
ten en worstelt dagelijks met allerlei 
prikkels. We moeten hen helpen!
Dementie dreigt een ernstige volks-
ziekte te worden: één op de vijf men-
sen krijgt uiteindelijk dementie. Deze 
ziekte maakt steeds meer slachtoffers 
en kan iedereen overkomen. Daar 
legt de Hersenstichting zich niet bij 
neer. Met hart en ziel zetten wij ons in 
om toekomstige patiënten te kunnen 
genezen. Daarom vragen wij uw hulp. 
Wilt u ons helpen door in de eerste 
week van februari een straatje in uw 
eigen buurt te collecteren? Hoe meer 
collectanten op de been, hoe groter de 
collecteopbrengst en hoe meer de Her-
senstichting kan doen aan onderzoek 
en voorlichting.
Voor direct aanmelden als collectant 
of collecteorganisator of voor meer in-
formatie kijk op www.hersenstichting.
nl of stuur een mail naar collecte@
hersenstichting.nl
Tijdens kantooruren kunt u ook bellen, 

070 - 360 48 16. Alvast hartelijk dank!

Wandeling Fort Blauwkapel
Rondleider Ton Viguurs van Gilde 
Utrecht neemt wandelliefhebbers op 
dinsdag 28 augustus van 10.30 tot 
12.30 uur mee over het Fort Blauwka-
pel en door het dorp. We gaan kijken 

hoe een vijand uit het oosten op af-
stand gehouden werd. Onteigenen was 
te duur, dus werd Fort Blauwkapel 
om de kern van het gelijknamige dorp 
heen gebouwd. Het fort is onderdeel 
van de unieke Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Behalve naar het militaire 
erfgoed en het verleden van het mooie 

dorp, kijken we ook naar het heden-
daagse hergebruik op het fort. Met 
woningbouw, bedrijfsruimten en een 
recreatief deel, heeft het voormalige 
defensieterrein een nieuwe invulling 
gekregen. U kunt inlichtingen krijgen 
en zich voor de wandeling op werkda-
gen tussen 14.00 en 16.00 aanmelden 
op 030-2343252, via email: post@gil-
deUtrecht.nkl (met vermelding van uw 
telefoonnummer) of via de website: 
www.gildeutrecht.nl. De plaats van 
vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten 
€ 6. pp, € 3 voor kinderen beneden 12 
jaar of met een U-pas.

Vrijwilligers gezocht voor 
Cronebos
Natuurmonumenten zoekt vrijwil-
ligers die willen meedenken over het 
Cronebos of actief willen helpen bij 
het beheer van dit natuurgebied. Het 
Cronebos ligt aan de zuidoostkant 
van Hilversum en is 45 hectare groot. 
Naast reusachtige douglassparren vind 
je er prachtige beuken en kastanjes en 
allerlei vogels, vlinders en padden-
stoelen. Het bos behoorde vroeger tot 
de ‘woeste gronden’. Tot in de mid-
deleeuwen was hier het Gooiersbos. 
De bomen werden gekapt om plaats 
te maken voor akkerland. Daardoor 
ontstonden grote zandverstuivingen en 
besloot men weer bomen te planten. 
Als u woont nabij het Cronebos, of 
er geregeld komt en een handje wilt 
helpen, neem dan contact op met bos-
wachter via d.aarendonk@natuurmo-
numenten.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.

Twee jongens
Liesbeth Verbout-van der Horst vraagt op pagina 14 van De Oud-Utrechter van 7 augustus bij een foto ‘wie zijn die 
twee jongens?’. Het antwoord: dikke Kees is Kees Koetsier, woont in Victoria, Canada. de jongen zittend rechts achter 
met krullenbol is Joop Klein.

Riek Dekker (dekkoet@gmail.com)
NASCHRIFT REDACTIE: Ook mevrouw Klein meldde dat de krullenbol zittend rechts haar echtgenoot Joop Klein is.

Repair Café Utrecht-Oost weer open 
Na een zomerstop zet Repair Café Utrecht-Oost zijn repareerbijeenkomsten 
voort. Zaterdag 25 augustus krijgt iedereen er weer hulp bij de reparatie van 
kapotte spullen. De deskundige vrijwilligers weten met vrijwel alles raad: huis-
houdelijke apparaten, lampen, elektronica (cd- of dvd-speler, printer), elektrisch 
en mechanisch gereedschap en speelgoed. Ook worden er kleine reparaties uit-
gevoerd aan kleding en huishoudtextiel, fietsen en kleine meubelstukken. Botte 
messen en (tuin)gereedschap krijgen een slijpbeurt.

Reparaties worden van 13.30 tot 16.00 uur aangenomen. Adres: Activiteitencen-
trum De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht-Oost. De toegang is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor parkeren (in de parkeerstro-
ken in de buurt) moet worden betaald. Meer informatie: www.repaircafe-utrecht.
nl, facebook.com/RepairCafeUtrecht/, mail naar repaircafeutrecht@gmail.com 
of bel 06-16775696 (Judy Sijlbing).
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
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Scheveningen
In 1947 gingen we vaak naar Sche-
veningen. Een vriend had een motor 
en wij mochten om de beurt achterop. 
Met drie. Niks helm, er was nog geen 
A weet ik veel, het leek wel ‘Tinus 
op de BSA’, Oerend hard. De rest 
van de club ging met de trein en de 
tram. Op het Gevers Deynootplein 
kwamen we bij elkaar. We gingen 
eigenlijk voor Pia Beck; ze speelde in 
de Vliegende Hollander in een kelder. 
Wij op de grond liggen en door het 
kelderraam loeren. We hadden geen 
cent te makken, naar binnen kon niet. 
Wat was ze goed, kon geen noot lezen, 
maar speelde de sterren van de hemel. 
Daarna speelden we toneelstukken op 
het plein. Met publiek, leuk!! Harinkie 
eten op de boulevard.

Later gingen we met de kinderen. 
Vaak met zeven of acht. Het verhaal 
komt me dus bekend voor. Tellen of ze 
er allemaal waren. Een dochtertje was 
altijd weg. Bleef achterin de bus zitten 
en zwaaide dan naar ons. We waren 
op van de zenuwen. Mijn man op een 
brommer er achteraan.
In Londen was ze weg, pas zeven 
jaar. We vonden haar in een bootje in 
Battersiepark.

Parijs, zelfde verhaal. “Je komt nog 
eens op een slavenmarkt in Afrika 
terecht”, waarschuwden wij. Aan een 

touw dan maar. Ja, ik was blij als ik 
weer thuis was.

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

Het geheim van de linnenkast
Ja, 21 jaar worden was ook vroeger 
een mijlpaal. Ik droomde dat ik dan 
een heel bijzonder cadeautje zou krij-
gen, iets van zilver of goud. Volgens 
een oudere man keek ik uit naar ‘lok-
kende verten’. Toen ik op 16 maart 
1946 wakker werd, stond mijn moeder 
op de slaapkamer. Ze gooiden drie 
knotten dikke schapenwol op mijn bed 
en zei: “Gefeliciteerd.” Mijn droom 
viel in duigen. Ik heb lang gehuild en 
ten einde raad haalde ze een zilveren 
beugeltje uit de linnenkast. Toen ik 
trouwde, heb ik mijn bruidstasje eraan 
laten maken en later heb ik het beugel-
tje gegeven aan een achternichtje bij 
haar geboorte.
De linnenkast werd alleen beheerd 
door mijn moeder. Wij mochten er 
nooit in kijken. Op een dag was mijn 
moeder ziek en moest ik van alles 
uit de linnenkast halen. Ik zette de 
deuren zo dat ze me niet kon zien en 
mijn ogen zagen tussen het linnen-
goed gouden en zilveren sieraden. Ik 
veronderstelde dat het een vorm van 
geldbelegging was en dacht: later is 
dat voor ons. Na de oorlog bleek dat 
deze sieraden eigendom waren van 

een joodse vertegenwoordiger die ons 
amandelen en zuidvruchten leverde 
voor de bakkerij, de heer Koppel. Hij 
kreeg al het goud en zilver terug.

Francien Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

Oranjekapel presenteert zich 
Zaterdag 1 september is de Oranjeka-
pel aan de Amsterdamsestraatweg 441 
in Zuilen tussen 11.00 en 15.00 uur 
geopend voor ontmoeting, bezinning 
en bemoediging. U bent van harte 
welkom voor een kopje koffie met wat 
lekkers en een kennismaking met de 
Oranjekapel en de gemeente van Kerk 
op Zuilen. In de kapel wordt muziek 
gespeeld en een presentatie vertoond 
van het museum van Zuilen over 
‘Geloven in Zuilen’. Ook vragen we 
levensmiddelen mee te nemen voor de 
voedselbanken in Zuilen en Ondiep en 
de kledingbank die kleding inzamelt 
voor ‘Zending over Grenzen’. Zij za-
melen in voor Oost-Europa. Het grote 
voordeel van deze organisatie is dat ze 
echt alles kunnen gebruiken (kleding 
en linnengoed). Versleten spullen wor-
den verkocht aan de ‘voddenman’ en 
van dat geld betalen ze brandstof voor 
hun vrachtauto waarmee ze de spullen 
weg brengen. Meer informatie: www.
kerkopzuilen.nl.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. Europeaan; 7. dronkaard; 12. huisdier; 13. verdieping; 14. snel en vlug; 15. evangelische omroep (afk.); 17. bouwafval; 19. 
geestdrift; 21. den lezer heil (Lat. afk.); 22. aardkluit; 24. in het midden zetten; 27. modegek; 28. onbeweeglijk (stijf); 30. kleine 
soort hert; 31. kippendief; 32. blaasinstrument; 33. rivier in Engeland; 35. moerplaatje; 37. cafébuffet; 38. overdreven kuis; 41. 
kippenloop; 42. peen; 44. week en sappig; 46. grote jutezak; 47. koningin-regentes; 48. het ten huwelijk vragen; 49. hoofd van 
een moskee; 50. ladder; 52. middelpunt; 54. beweegreden; 56. gong; 58. plaats in de Noordoostpolder; 61. plechtige belofte; 
62. bokaal; 64. zuinige verlichting; 65. militair voertuig; 67. bezit van een boer; 68. eikenschors; 70. deel van gelaat; 72. lage 
vrouwenstem; 73. verkeersongeval; 76. deel van mond; 77. lidwoord; 78. bretel; 79. onfris en smerig; 81. Frans lidwoord; 82. 
modelvorm; 83. man van adel; 84. cilinder; 86. verblijf voor renpaarden; 87. risicovol.
 
Verticaal
1. afwaswater; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. bierkraan; 4. pleisterspecie; 5. coureur (loper); 6. tijdperk; 7. ervaren zeeman; 
8. land in Azië; 9. kookgerei; 10. langspeelplaat; 11. vuurwapen; 16. wilde haver (aat); 18. Europeaan; 20. onderricht; 21. labo-
ratorium (afk.); 23. schuifbak; 25. zwarte kleverige stof; 26. kort van duur; 27. vestingwerk; 29. aandoening van gewrichten; 32. 
plaats in Friesland; 34. Baskische afscheidingsbeweging; 36. voorstel (smeekbede); 37. reuzenslang; 39. Amerikaanse vecht-
jas; 40. lijfeigene; 42. de wacht houden; 43. brandverf; 45. vruchtennat; 46. dierenmond; 51. redactie (afk.); 53. waadvogel; 54. 
stierenvechter; 55. kampeerverblijf; 56. roofdier; 57. verdriet; 59. nobel; 60. plaats in Gelderland; 62. kwajongen; 63. visetende 
vogel; 66. Engels bier; 67. tuimeling; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. nachtroofvogel; 73. mestvocht; 74. wartaal 
spreken; 75. aangeslibd land; 78. brandstof; 80. kledingstuk; 82. met name (afk.); 85. muzieknoot.

De oplossing van de puzzel van vorige keer had weer van alles met het jaargetijde te maken. Hij luidde:
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www.deoud-utrechter.nl.

Gildewandeling: Kloosters
Dinsdag 28 augustus kunt u met Gilderondleiders Geert van Beek en Ulli 
Hild een wandeling maken langs verdwenen kloosters. De wandeling start om 
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Horizontaal 1. Europeaan; 7. dronkaard; 12. huisdier; 13. verdieping; 14. snel en vlug; 15. evangeli-
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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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bent u in onze winkels aan het juiste adres.

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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3811 AT Amersfoort
033-4723577
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Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76
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Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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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 30 september 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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