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  In dit verhaal, voor ons opge-
tekend door Jim Terlingen, 
haalt Ria Voorboom-Hendriks 
(68) herinneringen op aan het 
Joodse echtpaar Albert Span-
jer en Ingeborg Spanjer-Lei-
ser, die ten onrechte vermeld 
staan op het Utrechtse Joods 
Monument als zijnde ‘overle-
den in de oorlog’. Ze wil graag 
over ze praten in de hoop dat 
meer mensen herinneringen 
hebben.  

  “Toen ik onlangs in de krant las dat de 
namen van Albert Spanjer en Ingeborg 
Spanjer-Leiser op het monument 
staan, schrok ik. Dat verdienen ze niet, 
dacht ik meteen. Ik heb ze name-
lijk goed gekend, ze zijn belangrijk 
geweest voor mij. Ik kwam in 1964 
als tiener werken in hun modezaak 
Maison Iris op Oudkerkhof 46. Die zat 
daar naast de bekende banketbakkerij 
‘de Hoog Boots’. Ze hadden toen trou-
wens nog een winkel. Dat was Maison 
Van den Berg, een hoedenwinkel op 
Bakkerstraat 5-7.

     Dure sfeer 
Bij Iris verkochten we sjieke dames-
kleding en hoedjes. De klanten die bij 
ons winkelden, kwamen uit de dure 
bovenlaag: mensen uit Oog in Al, 
Tuindorp, de Wilhelminaparkbuurt, 
Bilthoven en Zeist. Alles ademde in 
de winkel een gedistingeerde en dure 
sfeer. Boven in het pand zat een atelier 
waar de kleding werd voorzien van 
labeltjes en op verzoek werd versteld. 

Daar was ook een ‘partiekamer’, 
waar we naartoe gingen als we pauze 
hadden.
We betrokken veel kleding bij Jolo, 
het modeatelier van de familie 
Kreisberg aan de Nieuwe Gracht. 
Dat waren ook joodse mensen. We 
hadden geregeld modeshows in Pays 
Bas en in restaurant Esplanade in de 
Stadschouwburg. Een keer was Mies 
Bouwman de presentatrice van de 
show.
Ik noemde de eigenaren ‘meneer’ en 
‘mevrouw’. Hun voornamen waren 

Ingeborg en Albert, maar elkaar noem-
den ze Inge en - heel gek - Peter. Het 
waren heel lieve mensen. Ze hadden 
het goed met elkaar en ik heb veel van 
ze geleerd.
Meneer deed het zakelijke deel in de 
zaak. Hij zat boven op kantoor, rookte 
daar vaak sigaren en op vrijdag was 
hij degene die de loonzakjes uitdeelde. 
Mevrouw, een kleine vrouw met een 
verzorgd uiterlijk, deed de inkoop 
en het belangrijke klantencontact. Ik 
moest Jackie, hun foxterriër, wel eens 
naar de trimsalon brengen. Hij had een 
jasje aan met een tijgerprint.
Onder de clientèle zaten veel joodse 
mensen. Ik herinner me een dame die 
in het pashokje alleen door mevrouw 
geholpen wilde worden. Later hoorde 
ik waarom. Ze schaamde zich voor de 
nummertatoeage op haar arm, die ze 
nog uit een concentratiekamp had.

   Cadeautjes 
Mevrouw zei weleens: “Ria, ik zou je 
wel willen adopteren.” Als ze terug-
kwam van wintersport nam ze altijd 
cadeautjes voor me mee. Ze nam me 
ook wel eens mee naar de fi lm, naar 

Mary Poppins en naar Help! van The 
Beatles. Ze hadden geen kinderen. 
Ik begreep haar behoefte naar dat 
contact met mij wel, maar ik had al 
een moeder. Na vijf jaar, in 1969, ging 
ik er weg. Ik wilde graag ergens meer 
verdienen dan dat ik daar deed. Ik 
heb nog steeds een aantal spullen uit 
die tijd. De cadeautjes van mevrouw, 
maar ook een mooi luciferdoosje en 
natuurlijk een getuigschrift dat onder-
tekend is door de heer Spanjer.”
Wat ik me overigens nog goed kan 
herinneren, is dat we altijd even naar 

een trouwauto keken als er op het 
Oudkerkhof eentje langskwam op weg 
naar het stadhuis. Een jaar na mijn 
vertrek zat ik zelf in zo’n auto, met 
mijn huidige man. Dat was zo grap-
pig, toen zag ik ze vanuit dat andere 
perspectief staan kijken en kon ik zo 
bedenken wat ze zeiden.
Hoe de namen van meneer en me-
vrouw op het Joods Monument terecht 
zijn gekomen, kan ik nog steeds niet 
begrijpen. Ze hadden winkels in de 
binnenstad, ze hadden bankrekeningen 
en betaalden gewoon belasting. Ik 
heb gehoord dat ze allebei in de jaren 
negentig zijn overleden. Ze hebben 
gelukkig een mooi lang leven gehad.”

  Jim Terlingen
terlingenschrijft@kpnmail.nl   
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 1967/1968: Ria Voorboom, toen nog Hendriks, zit in het raam op de ‘partiekamer’ van Maison Iris 
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 1961: pasfoto van Ingeborg Spanjer-Leiser   

 Luciferdoosje, al vijftig jaar in het bezit van 
Ria Voorboom.   
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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. 

rg outl et Ut re 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!).

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.

 

Winkelcentrum Overvecht - www.zorgoutletutrecht.nl
Tel: 06 55 15 89 65 - 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 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. 

Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).

ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW 

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

Ook voor onderhoud en reparaties

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.

ZORGOUTLET UTRECHT
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. 

Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).

TOT 30% 
EXTRA KORTING
OP ONZE STA OP STOELEN

Actie geldig t/m zaterdag 15 sept.

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 - 1960

Tel: 0182-393492

facebook.com/deoudutrechterkrant



    De Oud-Utrechter -  Dé gratis krant voor de echte UtrechterDinsdag 4 september 2018pagina 2

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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Veldweg 22
1404 CV Bussum
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

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

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

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

Het Alzheimer Cafe is een 
laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

10 september 2018
Communicatie, taalproblemen 
Kracht van de herinnering
 Locatie: Buurtcentrum De Schakel, 
Schoolstraat 11, 3451 AA Vleuten
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Contact: Yasmina Karroum, 
Y.karroum@u-centraal.nl
 

Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht

Slecht ter been? 
Gebruik de Boodschappen Plusbus 
www.u-centraal.nl/bus

17 tm 23 september 2018

Week van de Dementie
 Gevarieerd aanbod activiteiten voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers. In 
zorginstellingen en o.a. Domkerk en 
Centraal Museum. Deelname gratis!
Programma: www.alzheimer-nederland.nl/
regios/stad-utrecht of facebook Alzheimer 
Nederland stad Utrecht
l
 

5 september 2018

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

STALEN HEREN POLSHORLOGE 
LONGINES

occasionprijs  € 2.770,-
voor € 1.939,-

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

10% TOT 70% KORTING!

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

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP
RIKKOERT SILVERHUYS

INRUIL VAN 

OUD GOUD EN 

ZILVER MOGELIJK. 

BIJ BESTEDING 

ONTVANGT U 

20% EXTRA!

ENKELE VAN ONZE 
DUIZENDEN AANBIEDINGEN:

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

BEZOEK ONZE WINKEL OF KIJK OP RIKKOERT.NL

5000
OCCASION 

SIERADEN

VOOR MINDER 

DAN DE HELFT 

VAN DE 

NIEUWPRIJS!

GEELGOUDEN MEMOIRE 
SLAVENARMBAND MET DIAMANT    
(nieuwprijs € 1.650,-)
occasionprijs  € 995,-
voor € 795,-

(nieuwprijs € 359,-)
occasionprijs  € 215,-
voor € 172,-

ZILVEREN BUDDHA TO 
BUDDHA ARMBAND 

WITGOUDEN DAMESRING 
MET DIAMANT 
(nieuwprijs € 1.085,-)
occasionprijs  € 649,-
voor € 454,-

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?



Nu wil het geval dat er in onze buurt 
veel mensen woonden, die behoorlijk 
moesten sappelen. Het waren vaak 
kinderrijke gezinnen. Hoewel wij 
het bij ons thuis ook niet erg breed 
hadden, zorgden mijn ouders er wel 
voor dat we genoeg te eten kregen en 
we zagen er ook wel goed gekleed uit 
allemaal.

Filmster
Vaak werden er in de gezinnen die het 
met minder moesten doen onderling 
kleren doorgegeven, van het grotere 
broertje of zusje. Met een kleine ver-
andering kon het dan vaak weer een 
poosje mee.

Eén keer kreeg ik een jas van mijn 
vriendin. Trots liet mijn moeder de jas 
aan mij zien. Als ik het me goed herin-
ner was het een lichtgele.
Ik vroeg aan ma hoe ze aan de jas 
kwam en ze zei: “O, die kreeg ik van 
een vrouw die bij Tante Jans in de 
buurt woont. Trek hem maar gelijk 
naar school aan wijffie.” En even 
later: “Kijk maar eens in de spiegel 

hoe mooi het je staat. Je lijkt wel een 
filmster.”

Schaamte
Ja, ze had gelijk. De jas stond me 
heel leuk en deftig stappend liep ik 
naar school. Daar aangekomen rende 
mijn vriendin op me af. Ze droeg een 
prachtige paarse mantel met gouden 
knopen die glommen als een tierelier. 
“Oh”, zei ze, “je hebt mijn jas aan. Ja 
mijn moeder dacht al dat je er wel blij 
mee zou zijn.”

Ik kon van schaamte wel door de 
grond zakken en was boos op mijn 
moeder met haar smoesje. Toen ik 
weer thuis was, zei ik boos tegen haar 
dat ik die stomme jas nooit meer aan-
deed. En dat ze hem maar aan iemand 
anders moest geven.

Derdehandsje
Nu vind ik het juist leuk als ik in de 
kringloopwinkel een leuke jas vind. 
Met andere knopen erop lijkt het dan 
net weer nieuw. Eigenlijk net zoals 
sommige moeders dat vroeger deden 

om een derdehandsje op te leuken. 
Sommige dingen veranderen nu 
eenmaal nooit.

Staartje
Nu ga ik nog even verder over de 
afsnijdsels voor onze hond en kat. Dit 
verhaal krijgt namelijk nog een staar-
tje. Als we voor het avondeten nog 
even buiten speelden, rook je allerlei 

luchtjes door elkaar. Vaak wist je niet 
precies wat het eigenlijk was. Ma ver-
moedde dat sommige mensen afsnijd-
sels niet voor hun huisdier kochten, 
maar er voor hun gezin een stoofpotje 
van maakten en dit dan op tafel werd 
gezet om met de kinderschare van te 
smikkelen. Waarschijnlijk was dat 
ook de reden dat je er altijd vroeg bij 
moest zijn, omdat de afsnijdsels al 

snel op waren.
Tja, zo gaan de dingen soms, al ben 
ik blij dat ons dat lot bespaard is 
gebleven. Misschien is het een idee 
voor nieuw kookboek: Bakken en 
koken met afsnijdsels. Het wordt vast 
een bestseller!

Bep van den Berg

Afsnijdsels voor kat en hond in stoofpotje
In de Betonbuurt, waar we vroeger woonden, hadden we een 
hond en een kat. Geregeld stuurde mijn moeder een van ons 
erop uit om bij slagerij Kwakman afsnijdsels te halen. Voor een 
kwartje kreeg je een aardige portie. Als ma de afsnijdsels uit het 
zakje haalde, zei ze vaak dat het er goed uitzag en dat onze kat 
Goofy en de hond Cheetah het bij ons thuis maar goed hadden.
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Ooit bekeek ik ook de grootste peper-
noot ter wereld, de grootse bol breiwol 
van Noord-Amerika en de grootste pa-
perclip van ons sterrenstelsel. Dit soort 
grote bezienswaardigheden boeien mij, 
als het er op aankomt, minder dan het 
kleinste schilderijtje van Vincent van 
Gogh, of de meest bescheiden naakt-
tekening van de Utrechtse kunstenaar 
Jeroen Hermkens. Ieder zijn smaak, 
moet u maar denken.

Bij het wijnvat, dat niet eens het groot-
ste op aarde bleek te zijn, omdat er 
ergens ook een bestaat waar meer dan 
een miljoen liter in kan, stonden be-
zoekers onafgebroken te fotograferen. 
Naast me stond iemand te hannesen, 
omdat het haar niet lukte het wijnvat 
in zijn geheel op de foto te krijgen. Ik 
herkende de frustratie, omdat het mij 
pas sinds de uitvinding van het digitale 
fototoestel is gelukt een mens, een dier 
of een kerktoren in volle omvang te 

fotograferen. Soms. Moderne camera’s 
hebben - net als moderne telefoon-
toestellen - de eigenschap dat je niet 
hoeft op te letten hoeveel foto’s je 
schiet, omdat die foto’s toch drie keer 
niks kosten. Ik kan dus nu zorgeloos 
honderd foto’s van mijn vrouw nemen. 
En dan zit er altijd wel een tussen waar 
ze ook met haar hoofd op staat. Of met 
benen.

Fotograferen was lastiger in de tijd dat 
een fototoestel uitgerust was met een 
fotorolletje, waarmee je maar twaalf of 
24 foto’s nemen kon. Behalve dat het 
mensen met twee linkerhanden slecht 
afging het fotorolletje onbeschadigd 
in het toestel te krijgen, laat staan om 
het heel uit het toestel te halen, dwong 
het kostbare systeem je weinig foto’s 
te maken. Behalve als je zo rijk was 
dat je zelfs een wijnvat van een half 
miljoen liter kopen en met wijn vullen 
kon. Dan maakte het je immers niet 

uit dat elke foto die je nam zeker een 
halve euro kostte. Mensen die foto-
grafeerden namen vanwege die hoge 
kosten maar weinig foto’s. Daardoor 
liepen talentloze fotografen zoals ik 
een grote kans uitsluitend foto’s van 
vriendengroepen te nemen waarop geen 
vrienden stonden. Bij Foto Verhoef op 
het Vredenburg, waar ik mijn foto’s liet 
ontwikkelen en afdrukken, hoefde ik 
de negatieven en de foto’s die mislukt 
waren niet af te rekenen. Verhoef is van 
mij niet rijk geworden. Ooit weigerde 
hij me enkele negatieven en afdrukken 

van goed gelukte foto’s te overhandi-
gen. Hij had vijf foto’s aangetroffen 
van blote kleine kinderen in een wat 
hij ‘uitdagende pose’ noemde. Mijn 
dochter van vier had van vriendjes 
en vriendinnen, die op een bloedhete 
zomerdag in een plastic zwembadje 
in mijn achtertuin spartelden, deze 
staatsiefoto’s genomen, bleek later. Ik 
leerde hiervan dat het onverstandig 
was mijn fototoestel onbeheerd te laten 
rondslingeren en dat mijn dochter al op 
kleuterleeftijd in staat was betere foto’s 
te maken dan ik.

Vieze foto’s
In Duitsland bezichtigde ik een kasteel dat in de kelder een eeu-
wenoud wijnvat bewaarde waar meer dan een half miljoen liter 
wijn in kon. Het vat zag er precies zo uit als elke gewone bierton 
en elk alledaags wijnvat, maar was een stuk groter. Logisch, an-
ders had er geen half miljoen liter wijn in gepast. 

Naar de slager, ook voor afsnijdsel... (foto vers-inspiratie.nl)

  

HWtjeHWtje



    De Oud-Utrechter -  Dé gratis krant voor de echte UtrechterDinsdag 4 september 2018pagina 4

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910 

 

Wittevrouwenstraat 20 – 3512 CT Utrecht 
Tel. 030-2314839 – info@ sleutelkoning.nl 

WWW.SLEUTELKONING.NL 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910

Hét vertrouwde adres in Utrecht voor al uw: 
• Sleutels  
• Sloten 
• Sluitsystemen 
• Brandkasten en Kluizen 
• Reparatie aan huis, vervanging van sloten 
• Openen van deuren 

 
Wij werken uitsluitend met goedgekeurde materialen tegen vaste tarieven en 
marktconforme prijzen. Wij vertellen u van te voren wat de te verwachten kosten zijn, 
zodat u niet voor een verrassing komt te staan. 
 

Bezoek onze website en laat een beoordeling achter. 

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

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

Alles over Vijfheerenlanden 
bij RTV Utrecht

UStad Film:  
De Catharijnebrug in 1924
Utrecht was een  
kleine eeuw geleden 

ook al een drukke stad. Dat is 
goed te zien in een film over 
de Catharijnebrug in Utrecht 
uit 1924 waar Het Utrechts  
Archief kort geleden beslag op 
wist te leggen. Aan het begin 
van het Vredenburg was het 
toen waarschijnlijk zelfs nog 

Van maandag 10 
t/m vrijdag 14  

september staat RTV Utrecht 
in het teken van de nieuwe  
gemeente Vijfheerenland-
en. Op RTV Utrecht ziet u  
leuke reportages van  
verslaggever Caroline Geijs-
man in UVandaag en  bij Radio 
M Utrecht gaat verslaggever  

drukker dan nu en volgens de 
filmmakers moest daar nodig 
wat aan gebeuren… 

Films van Nederlands Film 
Festival op UStad
Tijdens het Neder-
lands Film Festival (26 

september t/m 5 oktober) 
zendt UStad elke werkdag een 
korte film van Utrechtse ma-
kers uit. Er zijn films te zien 
van studenten van de HKU 
en de Universiteit Utrecht en 

van het Utrechtse Oscar ge-
nomineerde trio Job, Joris & 
Marieke.

Films van Nederlands Film 
Festival op UStad
Tijdens het Neder
lands Film Festival (26 

september t/m 5 oktober) 

TELEVISIE 

woensdag 

26
S E P T E M B E R 

UStad Film: 
De Catharijnebrug in 1924
Utrecht was een 
kleine eeuw geleden 

TELEVISIE 

donderdag 

6
S E P T E M B E R

Alles over Vijfheerenlanden 
bij RTV Utrecht
Van maandag 10 
t/m vrijdag 14 

TELEVISIE 

maandag 

10
S E P T E M B E R Robert Jan Booij iedere 

dag op pad naar het 
nieuwe stukje Utrecht.
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  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

  More All Inclusive autovakanties met Veel Voordeel 

  
  

 

 
 

Wunderland Kalkar *** / DuitslandWunderland Kalkar *** / Duitsland  
Voordeel Midweken t/m 17 dec.Voordeel Midweken t/m 17 dec.  
van € 288,van € 288,--  nu voor nu voor € 259,€ 259,--  p.p.p.p.  

Speciale Speciale 65+ KORTING 65+ KORTING € 5,€ 5,--  p.p. p.n.p.p. p.n.  
  

Hotel Altastenberg *** / SauerlandHotel Altastenberg *** / Sauerland  
4 dagen t/m dec. 4 dagen t/m dec. 30% KORTING30% KORTING  

van € 279,van € 279,--  nu voor slechts nu voor slechts € 195,€ 195,--  p.p.p.p.  
  ook met Kerst te boekenook met Kerst te boeken  

Hotel De Elderschans *** / ZeelandHotel De Elderschans *** / Zeeland  
  

3 dagen t/m 20 dec.  3 dagen t/m 20 dec.  50% KORTING50% KORTING  
van € 258van € 258--  nu voor slechts nu voor slechts € 129,€ 129,--  p.p.p.p.  

  

De Bonte WeverDe Bonte Wever  **** Assen**** Assen  //  DrentheDrenthe  
2018 GEHEEL VERNIEUWD2018 GEHEEL VERNIEUWD  

3 dagen € 169,3 dagen € 169,--  p.p. 4 dagen € 229,p.p. 4 dagen € 229,--  p.p. p.p.   
  

INKOOP
Vestiging IJsselstein, Doelenstraat 2

dinsdag-vrijdag: 10:00 - 16:00   
zaterdag: 10:00 - 14:00
 Telefoon: 06-39220244

www.vanleeuwenjuweliers.nl

GOUD en ZILVER

UW OUDE OF KAPOTTE SIERADEN 
ZIJN MEER WAARD DAN U DENKT!!

De onwetendheid over de goudprijs en waarde van oude sieraden.
Iedereen weet dat goud en zilver geld waard zijn. Wat veel mensen echter niet 
weten is wat die paar oude kettinkjes, armbandjes, ringen en oorbellen waard 
zijn die al jaren in het nachtkastje liggen zonder gedragen te worden.

De laatste jaren is de goudprijs enorm gestegen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat veel mensen de brug niet slaan tussen de hoge goudprijs, 
en de oude sieraden die ze ergens in een kastje hebben liggen. De mensen die, 
soms alleen maar uit nieuwsgierigheid, een goud inkoop punt bezoeken, 
zijn vaak met stomheid geslagen als ze horen wat de waarde is van “dat spul 
wat toch maar in de kast ligt.”

Sceptisch
Veel mensen nemen een achterdochtige houding aan als het gaat over goud-
inkoop. Men vergelijkt een goud inkoop punt al snel met een pandjeshuis waar 
mensen pas naartoe gaan als ze financieel aan de grond zitten. “Onzin” zegt een 
klant van Van Leeuwen Juweliers in IJsselstein. “Het is een gewone winkel en je 
krijgt ook goede uitleg. Een vriendin vertelde mij hoeveel geld ze had gekregen 
voor haar oude sieraden. Ik ben blij dat ik ook geweest ben. Ik had veel 
sieraden die ik al jaren niet meer droeg of zelfs nog nooit had gedragen. 
Wij zijn aan het verbouwen dus dit was een aangename verrassing voor ons! 
Als het maar in mijn kast blijft liggen heb ik er toch ook niets aan!” 



  “Als architect heeft Jan al die jaren 
vooral iets met stenen gehad. Maar 
natuurlijk ook met de mensen achter 
die stenen, de Utrechters”, begon de 
burgemeester zijn speech ter gelegen-
heid van de uitreiking in de statige 
Regentenzaal in het Bartholomeus 

Gasthuis aan de Lange Smeestraat. 
Daarna volgde een opsomming van 
alle activiteiten waarbij Jan betrok-
ken is. In zijn werkende leven was 
Jan hoofd van Volkshuisvesting 
en Monumenten bij de gemeente 
Utrecht. In zijn vrije tijd was hij 

onder meer stadsgids bij de VVV en, 
niet in de laatste plaats, schrijver van 
vele verhalen met bekende en minder 
bekende Utrechters in deze krant.

    Jan heeft te horen gekregen dat 
hij ongeneeslijk ziek is. Een paar 
nummers geleden maakte hij dat 
zelf bekend in onze krant. Maar hij 
blijft zich betrokken bij en verant-
woordelijk voelen voor de stad en 
zijn bewoners, en dat zal hij zolang 
mogelijk volhouden, zo verzekerde 
hij bij het in ontvangst nemen van 
zijn onderscheiding.

Jan Jansen onderscheiden
  Jan Jansen: hij was en is een bekende inwoner van Utrecht. 
Niet alleen als architect van vele gebouwen in Utrecht, maar 
ook - na zijn pensioen - als een gedreven vrijwilliger bij tal van 
vrijwilligersorganisaties én medewerker van De Oud-Utrechter. 
Alles bij elkaar leidde dit tot een koninklijke onderscheiding 
voor Jan. Op de ochtend van 20 augustus speldde burgemees-
ter Jan van Zanen van Utrecht hem de versierselen op die ho-
ren bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
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 Jan Jansen (links) wordt gefeliciteerd door burgemeester van Zanen met zijn koninklijke onderscheiding. (foto: Dolinda Dupont)   

  Bij de voordeur zocht ik naar het touwtje 
dat altijd uit de brievenbus hing, maar 
kon het niet vinden. Vader haalde ‘s 
avonds altijd het touwtje naar binnen, 
maar dat wist ik niet. Ik ben toen gaan 
klepperen en daarvan werd mijn vader 
gelukkig wakker. Toen hij het ganglicht 
aandeed, zag hij een klein handje door 
de brievenbus tasten, zoekend naar het 
touwtje. In paniek deed hij de voordeur 
open en zag mij daar buiten in mijn 
pyjama en op blote voetjes staan.

     Kerkklok 
Helemaal van streek vroeg mijn vader 
waar ik vandaan kwam, maar zonder 
antwoord te geven liep ik gewoon naar 
mijn slaapkamer en kroop warmpjes tus-
sen mijn twee zussen Anneke en Gonnie 
in, in het tweepersoonsbed. ‘s Morgens, 
toen ik wakker werd, wist ik van niets. 
Voorzichtig vroegen mijn ouders of ik 
mij iets kon herinneren van die nacht. Ik 
zei dat ik ineens in de Kanaalstraat stond 
en niet wist wat ik daar deed. Het was 
erg donker en heel stil; er reden geen 

auto’s. Door het slaan van de kerkklok 
ben ik zo geschrokken, dat ik razendsnel 
terug naar huis ben gelopen. Ik kon mij 
nog wel herinneren dat ik steeds mijn 
pyjamabroek omhoog moest hijsen, om-
dat het elastiek een beetje uitgerekt was. 
Uit bezorgdheid mocht ik die ochtend 
uitslapen en hoefde niet naar school. Dat 
klonk als muziek in mijn oren.

   Natte dweil 
Moeder legde die avond een natte dweil 
op de grond voor het bed, voor het geval 
ik nog eens midden in de nacht aan de 
wandel zou gaan. Vader deed voortaan 
het nachtslot op de voordeur. Het is bij 
die ene keer gebleven. Mocht ik toch 
nog een keer een poging gewaagd heb-
ben een nachtelijke wandeling te gaan 
maken, zal ik ongetwijfeld door die natte 
dweil terug in mijn bed gekropen zijn.

  Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl   

 Slaapwandelen   
  Als klein meisje van zeven jaar ben ik vroeger midden in de nacht 
aan de wandel gegaan. Ik ben toen naar de Kanaalstraat gelopen, 
niet ver van ons huis vandaan. Ik liep richting de Sint Antoniuskerk. 
Plotseling sloeg de kerkklok drie keer en daarvan moet ik zo ge-
schrokken zijn dat ik snel naar huis teruggelopen ben. 

 De Sint Antoniuskerk   

 De kleine slaapwandelaarster   

Directie en medewerkers van 
De Oud-Utrechter feliciteren 

Jan Jansen 
met zijn benoeming tot 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

  We sliepen in een stapelbed of op een 
luchtbed op de grond. Als je boven 
sliep en ‘s nachts je bed uitging, moest 
je goed uitkijken dat je niet op je broer 
of zus stapte. Gelukkig was het mooi 
weer en leefden we veel buiten. Iedere 
ochtend liepen wij gezamenlijk door 
het bos naar het dorpje om boodschap-
pen te doen. Vader voorop met een 
sigaartje in zijn mond en een korte 
broek aan. Zijn benen waren zo wit als 

melkfl essen, omdat hij nog nooit een 
korte broek gedragen had. Eerst naar 
de slager, waar hij een mooi stukje 
vlees uitzocht en daarna naar de bak-
ker voor broodjes en gebak voor bij 
de koffi e. Nadat we bij de groenteboer 
waren geweest, liepen we gepakt en 
gezakt vrolijk terug naar ons huisje. 
Ook neefje Frank genoot van alle 
aandacht. We zongen liedjes met z’n 
allen, deden spelletjes en klommen in 

bomen. Er waren nog geen mobieltjes 
en internet, dus we hadden alle tijd 
voor elkaar. In de kantine werd er ook 
van alles georganiseerd en natuurlijk 
was het heel belangrijk dat er leuke 
jongens waren van onze leeftijd. De 
eerste avond keken we de kat uit de 
boom, maar de volgende avond was 
het raak. Broer Nico stal de show 
bij de meisjes. We zaten gezellig bij 
elkaar en kletsten wat af. Tegenwoor-
dig heet dat chillen. Meer had je niet 
nodig. We beloofden elkaar na de 
vakantie te schrijven en te bellen. 
Wij hadden geen telefoon thuis, dus 
belden we vanuit een telefooncel. We 
misten elkaar nu al. Het leek alsof we 
elkaar al jaren kenden, zo vertrouwd 

was het. Toen het donker werd, liepen 
we gezamenlijk met een zaklantaarn 
door het bos terug naar ons huisje. 
Afscheidskusjes werden uitgedeeld en 
de volgende ochtend werden we door 

de hele groep uitgezwaaid, totdat we 
uit het zicht verdwenen waren.

    Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

 Boshuisje in Maarn   
  Als ik met deze foto in mijn hand sta, komen er leuke herinne-
ringen naar boven. Het was 1963 toen wij op vakantie gingen in 
een boshuisje op de Maarnse Berg in Maarn. Het was een zes-
persoons huisje, maar wij kropen er met z’n tienen in. Iedereen 
zocht een eigen plekje. We waren niet veel gewend in die tijd en 
vonden alles leuk. 
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Zorgvilla Blanda
Zeist

Bezichtiging of rondleiding?
Wij verwelkomen u graag
voor een bezoek.

Stepping Stones Home & Care is 
gespecialiseerd in de zorg voor 
ouderen met dementie.

Thuis is waar ik me begrepen voel

Zorgvilla Regina

Zorgvilla Spes Nostra

Zorgvilla Poort van Wijk
Doorn Cothen

Vleuten

Persoonlijke 24-uurs dementiezorg op 
maat, met focus op welzijn.

Wonen in een sfeervol en royaal 
appartement in de omgeving Utrecht. 

villablanda.nl

poortvanwijk.nlvillaregina.nl

villaspesnostra.nl



Ik had een oom. Hij heette Faas 
Klijnee en was getrouwd met tante 
Door. Hij werkte als machinist bij de 
NS en woonde in het toen nog nieuwe 
tuindorp. Vanuit zijn huis had hij 
zicht op de spoorbaan. Als oom Faas 
met zijn trein langskwam, gaf hij een 
stootje op de fluit en dan wist tante 
Door dat hij aan haar dacht en van 
haar hield.

Echte dravers
Oom Faas was machinist op een 
stoomlocomotief van de serie 2100, 
in spoorwegjargon een ‘Blikketinus’ 
genoemd, omdat bij iedere wielom-
wenteling een tingel te horen was. De 
ingenieurs van de HSM (Hollandsche 
Spoorweg Mij) hadden hem ontwor-
pen (in 1914) als sneltreinlocomotief 
met drijfwielen van 2,10 meter door-
snee. Hierdoor was hij wat moeilijk in 
het aanzetten, maar eenmaal op gang 
waren het echte dravers, die zeker 100 
kilometer per uur konden halen. Voor 
die tijd een geweldige snelheid.
Andere spoorwegmaatschappijen wa-
ren al overgestapt op drie gekoppelde 
assen als aandrijving, maar de HSM 
had kleinere draaischijven en met de 
serie 2100 was het uiterste bereikt.
De locs waren ontworpen om de 
boottreinen vanaf de Duitse grens naar 
Hoek van Holland te rijden, maar de 
internationale treinen werden steeds 
luxer en zwaarder en langer waardoor 
de Blikketinus niet meer mee kon. 
Grotere en zwaardere locs namen zijn 
werk over en de 2100 ging in Neder-
land lichte sneltreinen rijden.

Meester en stoker
Op zekere dag kreeg oom Faas een 
heen en weertje Utrecht-Den Helder. 
Daar aangekomen had hij ruimschoots 
de tijd zijn loc te verzorgen. Zijn 
machine werd afgekoppeld en op 
het depot werd eerst het vuur onder 
handen genomen. De slakken en 
sintels werden verwijderd en zoveel 

mogelijk as weggekrabt. De stoker 
trok de kolen in de tender naar voren 
om de zwaai met zijn schop zo kort 
mogelijk te houden en onderhand 
smeerde de meester, zo werd bij de 
NS de machinist aangesproken, alle 
bronzen glijlagers van de wielassen en 
alles dat moest blijven draaien kreeg 
een druppeltje smeerolie.
De meester en zijn stoker waren een 
vast koppel en reden altijd op dezelfde 
locomotief. Voor elke machine waren 
drie koppels nodig, want een loc 
was van ‘s morgens vroeg tot na 
middernacht in dienst. Dan werd hij 
overgedragen aan de nachtstoker in 
de locomotievenloods die bij al die 
gestalde machines het vuur zoetjes aan 
de praat hield, zodat, als ‘s ochtends 
vroeg de meester en de stoker weer 
hun plaats hadden ingenomen, zij de 
druk in de ketel in korte tijd op de 
juiste spanning van 12 bar hadden en 
de locloods via de draaischijf konden 
verlaten om de eerste vroegrit volgens 
het spoorboekje te rijden.

De machinisten hadden geen slecht 
loon, maar de bonussen maakten het 
leuk. De locs werden beoordeeld op 
verbruik en onderhoud en dat waren 
vaste normen. Als je minder kolen, 
smeerolie of petroleum verbruikte, 
werd dat als bonus uitgekeerd. De 
drie vaste koppels moesten wel 
samenwerken. Was er een slordig, dan 
werd hij daarop aangesproken, want 
dat voelden de twee anderen in hun 
portemonnee.

Pannenkoek
Oom Faas en zijn maat hadden hun 
tijd goed besteed; de loc was klaar 
voor de terugreis. Ook had hij de wa-
tervoorraad in de tender beoordeeld. 
Het was niet al te veel, maar het moest 
kunnen. Elke machinist in Nederland 
wist dat je in Den Helder geen water 
moest innemen, want dat water was zo 
kalkhoudend dat zich in de ketel en op 

de vlampijpen en vlambuizen een kal-
klaag vastzette. Dat had een isolerend 
effect, waardoor er harder gestookt 
moest worden en dan verspeel je een 
stukje bonus.

De stationsklok gaf aan dat de vertrek-
tijd naderde en de loc reed rustig van 
zijn opstelspoor naar het rijtje wagons. 
Na aangekoppeld te zijn, kwam de sta-
tionschef met zijn rode pet op, keek op 
de klok en precies op tijd gaf hij het 
vertreksein met een fluitje en zwaaide 
met zijn pannenkoek (een rond groen 
bordje met witte rand op een steel). 
Rustig kwam de trein in beweging 
en maakte snel meer vaart. In één 
ruk naar Alkmaar. Veertig kilometer. 
Na deze stop naar Zaandam. En daar 
schrok oom Faas van het waterpeil, 
want dat was veel meer gezakt dan 
hij had verwacht. De stoker kreeg te 
verstaan zo weinig mogelijk te stoken. 
Geen schep kolen ging er teveel op. 
Na Zaandam kreeg je al gauw de klim 
naar de Hembrug over het Noord-
zeekanaal, de grootste draaibrug van 
Europa. En nog wat bochtenwerk dat 
veel wrijving geeft, dus extra energie 
vraagt. Met een tweeminutenstop in 
Amsterdam CS was niets te verhelpen. 

Op naar het Muiderpoort station met 
zijn nieuwe perron richting Utrecht en 
nogmaals een stop en start in het nieu-
we Amstelstation. Het oude Weespers-
poor kopstation was opgeheven en nu 
het laatste stuk naar Utrecht.
Oom Faas stond met samengeknepen 
billen. Zo van: redden we het of red-
den we het niet. De stations Abcoude, 
Nieuwersluis en Breukelen gleden 
voorbij en bij Maarssen wist hij het 
zeker: we halen het niet!

Menselijke slang
Vlak voor het begin van de klim van 
de Merwedebrug, nu Amsterdam-
Rijnkanaal, werd de trein stopgezet en 
al rap openden de reizigers de ramen 
om te zien wat er aan de hand was. 
Oom Faas en de stoker liepen langs 
de wagons en vroegen de mannen te 
helpen. Al gauw had zich een mense-
lijke slang gevormd naar de dichtstbij-
zijnde sloot en met de emmer die aan 
boord was, werd eerst flink door het 
slootwater geslagen om te voorkomen 
dat er kroos mee werd opgeschept. Na 
een tijdje, de emmer was al heel wat 
keer heen en weer gegaan, ging de 
stoker aan het werk, want al dat koude 
slootwater moest eerst weer tot 220 
graden opgestookt worden. Elke bar 
druk vergt tien graden extra. Twaalf 
bar is dus 120 graden, plus 100 graden 
normaal, is 220 graden. Elke liter wa-
ter explodeert in de cilinder tot 1700 
liter stoom, vandaar die enorme kracht 
die een stoommachine ontwikkelt.

De stoker had inmiddels de naald van 
de manometer weer op de twaalf bar 
staan. De mensen hesen zich naar bin-
nen. Een opstap van circa een meter, 
dus moest je wel een zetje krijgen en 
de laatsten werden aan hun armen 
omhoog getrokken. De meester keek 
of iedereen binnen was en zette zijn 
trein in beweging. Een hele kluif voor 
een 2100 met die grote aandrijfwielen 
om van stilstand op gang te komen en, 
op een helling van circa 2,5 procent, 
iedere 100 meter 2,5 meter te stijgen! 

Boven op de brug kon hij stoom terug-
nemen, een beetje freewheelend reed 
hij de brug af, en zijn trein in Utrecht 
CS stilzetten.

Uitbrander
Oom Faas werd afgekoppeld en reed 
naar het depot. De volgende dag 
moest hij bij de directie verantwoor-
ding afleggen. Hij kreeg een enorme 
uitbrander, want hij had de veiligheid 
op de baan in het geding gebracht. Het 
spoorboekje lag overhoop. Honder-
den mensen hadden hun aansluiting 
gemist en wat hem zeer kwalijk werd 
genomen was dat hij de klanten van de 
NS voor hun reis had laten werken. De 
straf was niet mis. Een jaar terug-
zetting in de rangeerdienst met het 
daarbij behorende lagere loon.

Zeewind
Waardoor is het die bewuste dag mis-
gegaan? Oom Faas was een vakman 
tot in de toppen van zijn vingers. 
Een man van weinig woorden met 
een scherpe blik, een echte weldoe-
ner. Meer van ‘niet kakelen, maar 
eieren leggen’. Hij was een bekwaam 
machinist, maar geen weerdeskundige. 
Hoogstwaarschijnlijk is er een stevige 
zeewind opgestoken, die van Den 
Helder tot Amsterdam vol op de lengte 
van de trein heeft gestaan. Met als 
gevolg dat al die wielflenzen, en dat 
waren er vier van de loc, drie van de 
tender en zes wagens van vier is totaal 
31 wielbanden, tegen de zijkant van de 
rails werden gedrukt en dat over een 
lengte van 80 kilometer. Dat geeft een 
aanzienlijke wrijving en betekent har-
der stoken, dus meer waterverbruik.
Dit kon hij niet voorzien en inschat-
ten, maar het was wel een les voor 
hem dat je rekening moet houden met 
onvoorziene omstandigheden en een 
veiligheidsmarge moet aanhouden.

Kees Hilhorst
Biggekruid 27
1273 XA Huizen
c.b.hilhorst@gmail.com

Trammelant met ‘Blikketinus’
Het wordt eens tijd voor een spoorwegverhaal. En dat speelt 
zich af vlak voor de oorlog of in het begin daarvan.
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Locomotief uit de NS serie 2100, de 'Blikketinus'

De Hembrug was de grootste draaibrug van Europa. (foto: Beeldbank VenW / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat)
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  Gran Partita van Mozart op Kasteel Amerongen 
  Wellicht het mooiste werk ooit voor blazers geschreven, Mozart’s 
Serenade nr. 10 in Bes KV 361, ofwel de Gran Partita, wordt zondag 
9 september uitgevoerd door het Nederlands Blazers Ensemble op 
Kasteel Amerongen. Wat maakt Mozart’s meesterlijke serenade voor 
12 blazers en contrabas zo bijzonder? Waarom raakt die muziek 
ons zo? Hoboïst en artistiek leider Bart Schneemann licht het werk 
toe aan de hand van het manuscript. Meer informatie: zie elders op 
deze pagina.
     
     Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten 
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk geble-
ven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een 
verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en 
Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig 
en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, 
nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 
030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
   
     Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria 
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje 
of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen 
en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of 
militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom 
bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. 
Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 
030-6063944.
     
     50PlusBeurs: Silver Event en Silver Show met De 3 Baritons 
De 50PlusBeurs is al 26 jaar ‘s werelds grootste evenement voor 
actieve plussers met 550 stands boordevol informatie, entertain-
ment en aanbiedingen. Thematisch ingedeeld met workshops, 
presentaties en vele optredens op podia met muziek, modeshow 
en theater. Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen!
Een verrassend gevarieerde voorstelling vol muzikale hoogtepunten en humoristisch intermezzo. De 3 Bari-
tons zijn nog éénmaal ‘terug van nooit weggeweest’. Ernst Daniël Smid, Henk Poort en Marco Bakker halen 
het beste in elkaar naar boven en introduceren daarbij gelauwerde sopranen Janine Kitzen en Aylin Sezer 
voor de hoogste noten. Geniet van de mooiste operettemelodieën, klassieke opera aria’s, tijdloze musical-
songs en onvergetelijke internationale en Nederlandse evergreens.
   
     De financiën na een scheiding 
  Bij een scheiding veranderen inkomsten en uitgavem. En, een scheiding brengt een hoop kosten met zich 
mee. Hoe voorkomt u geldproblemen? In de bijeenkomsten Van U-Centraal hierover krijgt u 5 september 
informatie over welke regelingen en toeslagen er zijn. Hoe u geld kunt besparen. En hoe u een overzicht 
maakt van uw inkomsten en uitgaven. Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid in contact te komen 
met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ook geeft een echtscheidingsadvocaat voorlichting over je 
rechten en plichten in een echtscheidingsproces. Er is ruimte om vragen te stellen. Een paar weken na de 
bijeenkomst belt iemand van U Centraal u. Zodat u nog vragen kunt stellen en om te horen hoe het met u 
gaat. U-Centraal geeft ook workshops rondom levensgebeurtenissen zoals ontslag, overlijden partner en 18 
jaar worden. Zie voor meer info www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen.
     
     Art Deco Glasdagen Concert 
  De RK Kerk H. Maria Onbevlekt Ont-
vangen aan de Meent 61 in Leerdam 
is gebouwd in de stijl van art deco. Op 
deze bijzondere locatie organiseert het 
Nationaal Glasmuseum tijdens de Glas-
dagen op 7 september om 20.00 uur 
een klassiek concert. Mét een toelichting 
op de bijzondere art deco kenmerken 
van de kerk en de glazen bouwsteentjes 
van graniver, geschonken door de Glasfabriek Leerdam. Violiste Alisa van Dijk, sopraan Jenny Haisma en 
pianist Jeroen Liedorp laten prachtige muziek horen van Nederlandse vrouwelijke componisten uit de jaren 
‘20 en ‘30 én van Ernest Bloch. Hij was de vader van Lucienne Bloch, de hoofdpersoon uit de tentoonstell-
ling ‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne,’ die te zien is in het museum. Hélène Besançon, conservator, 
geeft deze avond een toelichting op de bouwstijl van de kerk. Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl of via 
afdeling reserveringen, telefoonnummer 0345-614 960.
     
     Cultureel Utrecht pakt uit tijdens tweedaags Uitfeest 
  Op 15 en 16 september opent Utrecht het culturele seizoen 
met het vernieuwde Uitfeest. Op zaterdag is er een rijk 
openhuizenprogramma op ruim 80 locaties. Op zondag 
presenteren de vijf disciplines beeldende kunst, fi lm & media, 
literatuur, muziek en theater & dans een omvangrijk program-
ma. Op zaterdag openen culturele instellingen en makers hun 
deuren voor bijzondere exposities, workshops, proefl essen en 
optredens. Het Uitfeest wordt zaterdag offi cieel geopend op 
het Jaarbeursplein met ‘What Is the City, but the People?’. Op 
een catwalk van 60 meter vormen 150 Utrechters een zelfpor-
tret van de stad. De creatieve hotspots De Nijverheid, Rotsoord, Lou Oudenoord, De Createur, De Stadstuin, 
Kanaal30, Vechtclub XL en RAUM openen hun deuren voor een programma met muziek, workshops, 
rondleidingen, pitches, exposities en multisensorische ervaringen. Op zondag presenteert TivoliVredenburg 
een jazzprogramma en hier wordt ook het boekenseizoen geopend door Bibliotheek Utrecht en Het Litera-
tuurhuis. Op het Vredenburgplein is de eerste Utrechtse boekenmarkt. In de Winkel van Sinkel presenteren 
de (digitale) media zich, op de Neude exposeren elf galeries in een speciaal ingericht containerdorp en in de 
Stadsschouwburg Utrecht geven de Utrechtse theaters en theater- en dansgezelschappen korte voorproef-
jes. Het Uitfeest wordt afgesloten met de openluchtbioscoop bij de Weerdsluis. Kijk voor het complete 
programma op www.culturelezondagen.nl

 Woensdag 5 september
     
     Workshop ‘Je financiële situatie na echtscheiding’ 
  Heeft u te maken met een scheiding? Dan moeten er veel dingen worden geregeld. Ook 
fi nancieel, in een emotionele periode. U vraagt zich vast af: wat nu? Dat is goed voor te 
stellen. U Centraal helpt u graag en biedt daarom de gratis bijeenkomst ‘Je fi nanciën na 
echtscheiding’ aan. De komende tijd kunt u de workshop Na (echt)scheiding volgen op 
woensdagavond 5 september van 19.00 tot 21.45 uur, Drift 11, binnenstad. Zie voor meer 
data www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen. Deelname is gratis.

    Vrijdag 7 september
     
     Art Deco Glasdagen Concert in Leerdam 
In Leerdam begint vrijdag 7 september om 
20.00 uur het Art Deco Glasdagen Concert. 
Een bijzonder concert op een bijzondere 
locatie, één van de mooiste kerken in Neder-
land uit de art deco tijd, RK Kerk H. Maria 
Onbevlekt Ontvangen, Meent 61 te Leerdam. 
Toegang vrij, collecte na afl oop (richtbedrag € 
10,-- p.p.) Zie www.nationaalglasmuseum.nl

  Zondag 9 september
     
     Nederlands Blazers Ensemble op Kasteel Amerongen 
  Het Nederlands Blazers Ensemble speelt zondag 9 september in de tuin van Kasteel Ameron-
gen. Een uniek buitenconcert op de tweede dag van Open Monumentendag. Aan het eind 
van de middag klinkt de Gran Partita van Mozart door het bos en de tuinen. Dit betoverende 
werk start om 16.00 uur in de tent op het noorder-eiland naast het kasteel. Entree: € 20,00,- 
per persoon. U kunt ook kiezen voor een combinatieticket (entree voor concert én bezoek 
aan het huys): deze kost € 30,00,- per persoon. Het concert is toegankelijk voor rolstoelen. 
U moet echter wel over onverharde paden. Ticketverkoop: online via www.kasteelameron-
gen.nl

    Zaterdag 15 en zondag 16 september
     
     Culturele Zondag Uitfeest 
  Dé start van het Utrechtse culturele seizoen en 
dit jaar voor het eerst een heel weekend. Voor 
meer informatie: www.culturelezondagen.nl

    Dinsdag 18 tot en met donderdag 20 september
     

     50PlusBeurs en Silver Show 2018 
De 26e editie van de 50PlusBeurs is van 18 tot en met 22 september 2018 in De Jaarbeurs 
Utrecht, open van 10.00 - 17.00 uur. Aansluitend is er The Silver Show met De 3 Baritons 
van 17.15 tot 19.00 uur. Wilt u korting in de voorverkoop? Bestel tickets met actiecode: 
DEOUD via www.50plusbeurs.nl
  50PlusBeurs: € 9,50. Combiticket Beurs & Show: € 24,50 (géén bestelkosten!)
Telefonisch bestellen kan via 026-3779736 (geef dan je actiecode door).

    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 desge-
wenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. 
Meer info elders op deze pagina’s.

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



Pas na enig zoeken, kwam ik de 
volgende dag eindelijk achter het 
adres van de villa. Daar waar ik voor 
was gekomen: Via Brussels 56, in 
een buitenwijk van Rome. Toen kon 
men nog door de tuin naar de villa. 
Ik heb daar rondgelopen en diep 
in gedachten heb ik de villa weer 
verlaten, om er later nog eens terug 
te komen.
Die terugkeer, een paar jaar later, 
viel tegen. Toen was de villa van 
Lanza namelijk inmiddels de 
ambassade van China geworden, 
waar geen mens in of uit kwam. Ik 
probeerde het nog met een smoes. 
Zo van: “Hebben jullie voor mij een 
paar folders”, maar dat werkte niet.

Naar Italië
Hoewel Mario Lanza een grote 
operaster was, kreeg hij veel kritiek 
te slikken over zijn opvliegend 
karakter. De film- en platenbazen 
namen hem nooit serieus. Hij wilde 
Hollywood verlaten om zijn come-

back te maken in het land van zijn 
ouders: Italië. Lang hoefde hij niet 
te wachten. De Italiaanse filmmaat-
schappij LeCloud Titanus bood hem 
een filmcontract aan voor de film 
‘The Seven Hills Of Rome’. Op 17 
mei 1957 ging de Lanza-familie aan 
boord van de Giullio Cesare. Lanza 
zou Amerika nooit meer terugzien.

Van pier 84 in New York vertrok 
men met heel veel muziek en drank. 
In Napels wachtte hem een groots 
onthaal. Maar er moest gewerkt 
worden. In Amerika had hij nog een 
belastingschuld van bijna een half 

miljoen dollar.
Platenmaatschappij RCA verlengde 
het contract voor vier jaar. Lanza 
ontving hiervoor 200.000 dollars 
in 1957. Lanza had eindelijk ook 
weer een grote hit met ‘Arrivederci 
Roma’.

Hoogtepunt
De film werd goed ontvangen bij het 
publiek en kreeg weinig kritiek van 
de pers. Mario gedroeg zich als een 
heer. Er werden afspraken gemaakt 
voor concerten in Europa: London, 
Parijs, München, Rotterdam, 
Hamburg en een optreden in het 
Casino van Oostende in België. Het 
hoogtepunt in die serie concerten 
was het optreden in de Royal Albert 
Hall in London, op 16 januari 1958. 

Binnen een tiental minuten waren 
alle kaartjes verkocht. Dit concert, 
met wel vijfduizend toeschouwers, 
is op langspeelplaat en later op cd 
opgenomen, slechts met pianobe-
geleiding. Hij was goed bij stem en 
maakte veel grapjes. Maar veel van 
zijn grote hits, zoals ‘O sole mio’, 
‘Granada’ en ‘Be My Love’, zong 
hij niet meer.

Plannen
Zijn stem en gezondheid gingen 
achteruit. Veel concerten werden 
daardoor geannuleerd. Maar er 
werden nog steeds nieuwe plan-
nen gemaakt. Met Maria Callas 
optreden in de Scala van Milaan, 
opening van de Wereldtentoonstel-
ling in Brussel, ‘E-58’. Optredens 
in Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland. 
Maar alles werd stopgezet wegens 
lichamelijke klachten. Er volgde nog 
wel een film, ‘Come Prima’, maar 
hij moest daarvoor heel veel kilo’s 
afvallen. Lanza werd opgenomen in 
een Sanatorium in Walchensee, in 
de omgeving van München. De film 
slaagde goed, met alweer een grote 
hit: ‘Come Prima’.

In de villa werden grote feesten 
georganiseerd. Platen werden weer 
opgenomen, vooral mijn favoriet 
‘Mario’ scoorde goed. Maar ondanks 
alles ging het niet goed met zijn 
gezondheid. Hij werd diverse malen 
opgenomen in het Romeinse Clinica 
Valle Giullia’ wegens tal van klach-
ten. De hele vierde verdieping werd 
afgehuurd. Kamer 404. En toen, op 
7 oktober 1959, overleed Mario, nog 
maar 38 jaar oud. Het doek viel voor 
altijd. Helaas pleegde zijn vrouw 
Betty in maart 1960 zelfmoord. Van 
de vier kinderen is er nog slechts een 
in leven: Ellisa.

Jack Meulman
mariolanza@kpnmail.nl

De villa van Mario Lanza
Het is een kleine wereld. In 
maart 1970 was ik in Rome 
om de villa van Mario Lanza 
te bezoeken en kwam daar 
een Utrechts vriendinnetje 
tegen die het leuk vond 
onze verjaardagen samen 
te vieren. We kenden elkaar 
van het zwembad Den Hom-
mel, waar ik in de jaren 
zestig werkte.

Gezellig, twee jonge Utrechters die 
hun verjaardag vierden in Rome. 
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Mario Lanza opgebaard bij zijn begrafenis

Niets doen is geen optie

De laatste jaren is er veel ver-
anderd in ons zorgsysteem, is u 
bekend. Mijn grootouders gingen 
op hun 65e opgelucht naar een 
rusthuis, om zich voortaan te 
laven in het Niets Doen. Die 
generatie van rond 1900 was 
meestal al op heel jonge leeftijd 
gaan werken, dus het lijf was 
na 50 jaar zware arbeid wel toe 
aan complete verzorging. Ik kan 
me de stilte in het betreffende 
woonoord nog goed herinneren, 
evenals de tevreden blikken 
van de ‘oudenvandagen’ op het 
bankje bij de deur.

Tegenwoordig blijft iedereen zolang 
mogelijk zelfstandig wonen en als dat niet 
meer gaat, kan er hulp ingeschakeld wor-
den. Wie op den duur intensievere zorg 
nodig heeft, kan terecht komen in een zor-
ginstelling. Hoewel de bezuinigingsdrift 
van de laatste jaren zo zijn sporen heeft 
nagelaten, proberen de meeste zorginstel-
lingen het de bewoners zo aangenaam 
mogelijk te maken. Meestal kan dat niet 
meer zonder vrijwilligersinzet, maar het is 
toch fijn als er iets te doen is dat mensen 
aanspreekt. Sjoelen, bingo, een optreden 
of lezing: voor elk wat wils. Of toch niet?
Laatst vertelde iemand mij over haar 
moeder, die een Surinaams-Hindoestaanse 
achtergrond heeft. Moeder woont al enige 
tijd in een Utrechts zorgcentrum, maar 
voelt zich daar totaal niet op haar plek in 
“de witte monocultuur”. Niemand in het 
huis heeft een zelfde achtergrond en het 
activiteitenaanbod sluit daarom helemaal 
niet aan bij deze dame. Dit is een vaker 
voorkomend probleem voor met name 
ouderen die niet in Nederland geboren en 
getogen zijn en afhankelijk zijn van zorg, 
in eigen huis of elders. De eenzaamheid 
onder oudere migranten in Utrecht is 
daardoor aanzienlijk: 64% mist sociale 
contacten.
In andere grotere steden zijn er soms wel 
zorgcentra die zich speciaal richten op 
ouderen met een specifieke achtergrond, 
zoals Indisch of Turks. Hier in Utrecht 
kennen we Attifa, vooral actief in de dag-
besteding en thuiszorg voor migranten. 
Hoe graag zouden zij een woonzorgvoor-
ziening opzetten voor ouderen met een 
niet-Westerse achtergrond. Maar dat blijkt 
allemaal niet zo eenvoudig te zijn, vooral 
vanwege de kosten en risico’s. Intussen 
groeit het aantal oudere migranten en zit-
ten die vaak letterlijk vast in ongeschikte 
woningen.
Het zou mooi zijn als gemeente, woning-
corporaties, zorginstellingen of project-
ontwikkelaars samen tot woonvormen 
komen, die passen bij de diversiteit van 
de ouder wordende inwoners. Snel aan de 
slag! Het welverdiende Niets Doen was 
iets voor onze grootouders.

Martina van den Dool / COSBO Stad 
Utrecht



Mijn vader had met zwager Gerrit 
Ipenburg in de winter van ‘47 in een 
loods van Amstellin aan het Weerdsin-
gel een houten huisje gemaakt. Het 
huisje van vier bij drie had nog een 
tentlinnen dak en linnen zijschotten. 
De deur was een grote flap. De kam-
peerverordening bepaalde dat er maar 
30 centimeter hout te zien mocht zijn. 
Later mocht je steeds hoger opbou-
wen, met houten schotten of zelfs een 
houten dak.

Het huisje werd ieder jaar medio april 
opgezet en aan het eind van de school-
vakantie weer afgebroken en mee naar 
huis in de Moerbeistraat genomen of 
opgeslagen in een loods in Katwijk.
Ik herinner me nog goed dat het 

opzetten altijd iets was waar we naar 
uitzagen. Als kind was je blij weer 
naar Katwijk te mogen gaan, al was 
het maar voor een dag.

Happening
Al op jonge leeftijd werd je geacht 
mee te helpen met sjouwen, vasthou-
den van het zeil et cetera. De mannen 
zorgden voor de opbouw, mijn moeder 

en haar zus Annie zorgden later voor 
de inrichting.

Dat opbouwen was elk jaar een heuse 
happening. Mijn vader had de schot-
ten genummerd, maar had daarvoor 
iedere keer een eigen systeem. De ene 
keer begon het links vooraan met L1, 
L2 et cetera, het jaar erop rechts met 
Griekse cijfers V1, V2 et cetera.

Het ging vaker mis, dan in een keer 
goed. Je mocht blij zijn dat je geen 
gevloek of een hamer naar je hoofd 
geslingerd kreeg. Na afloop, als het 
huisje keurig op slot kon en waterpas 
stond, was alles weer vergeten. Ver-
volgens werd er gestopt bij de lokale 
haringboer. Met twee of drie emmers 

haring en wat kippers, mijn moeder 
maakte de haringen thuis zelf schoon, 
werd vervolgens de thuisreis in de VW 
van oom Gerrit aanvaard.

Met de bus
Mijn ouders hebben nooit zelf een 
auto gehad. We gingen vaak met de 
bus, trein en tram naar Katwijk of 
reden mee met oom Gert of oom Kees.

We waren destijds niet de enige 
Utrechters op de camping, veel familie 
en vele Utrechtse gezinnen hadden 
ook al snel de camping in Katwijk 
gevonden. Van de familie Overeem en 
aanhang, mijn moeder was een echte 
‘Overeem’, stonden in de loop van de 
jaren acht huisjes, caravans of tenten.

De faciliteiten waren in het begin 
minimaal. Water tappen bij een houten 
tank, slapen op strozakken, koken op 
butagas, in een grote emmer met dek-
sel werden ondergronds de melk, vla 
en yoghurt koud gehouden. Een mooie 
tijd, niemand klaagde. Je wist immers 
niet beter en wie kon op school zeg-
gen dat hij zes weken in Katwijk was 
geweest?
Bij thuiskomst was het wel vaak zo 
dat er van de appel- en perenboom in 
de tuin niets meer over was. Alles was 
er afgepikt.

Vanaf 1933
De camping begroette in 1933 de 
eerste gast. Een onderwijzeres uit Am-
sterdam had toestemming gekregen 
met eenvoudige kampeermiddelen wat 
dagen door te brengen in de duin-
vallei. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam het toerisme in Katwijk echt 
op gang. Steeds meer mensen uit 
de grote steden, waaronder Utrecht, 
ontdekten het fenomeen ‘kamperen in 
de vrije natuur’. Eind jaren veertig zag 
men op het, toen nog gemeentelijk, 
kampeerterrein Zuid de eerste tenten 
verschijnen.

Anno 2018 zijn de Utrechters ver in de 
minderheid. Logisch, velen zijn intus-
sen vertrokken of overleden. Kinderen 
hebben soms het stokje overgenomen 
en zijn met hun gezin op Zuid geko-
men of gebleven.
Ik ben na het noodgedwongen vertrek 
van mijn ouders, medio ‘89, zelf ook 
een flinke periode niet meer geweest. 
Mijn zoon Dennis reed in een elektri-
sche rolstoel en kon daarmee op het 
mulle zand niet uit de voeten. Na zijn 

overlijden zijn we nog wel vaak op de 
koffie geweest in het Utrechts Kof-
fiehuis van vrienden op de camping 
of we gingen winkelen in de gezellige 
Princestraat of heerlijk fietsen door 
de duinen naar Scheveningen of 
Noordwijk.

Tsja, en dan blijkt dat Zuidduinen 
Katwijkvirus in alle hevigheid opeens 
weer toe te slaan.

Zullen we dan, was de vraag in huize 
Van Es? “Nou, we gaan eerst een cha-
letje huren op de camping, daarna zien 
we wel”, zei mijn echtgenote. En zie 
nu, we hebben dit voorjaar zes weken 
met onze sleurhut een plek gehad op 
de camping. Heerlijke periode die 

achteraf veel te kort bleek. We kunnen 
niet wachten tot medio mei 2019, we 
gaan weer!

Schone lucht
Heel stiekem hoop ik dat de volgende 
generaties Van Es ook het virus bij 

zich dragen. Ik hoop net als mijn 
vader mijn 92- en 93’ste verjaardag 
op Zuidduinen te kunnen vieren. Het 
motto van mijn vader was, ik ben zo 
oud geworden dankzij de schone lucht 
in Katwijk. Hoop dat dat waar is en 
ook op ons van toepassing is.

Gert van Es
gertvanes@planet.nl

Al 70 iaar het Zuidduinen-Katwijk-virus
Ik heb met veel interesse de afgelopen weken de verhalen over 
de, voormalig Utrechtse, camping Zuidduinen Katwijk aan Zee 
gelezen. Op de valreep wil ik ook nog iets bijdragen. Het was dit 
voorjaar alweer 70 jaar geleden dat ik voor het eerst, als baby 
van drie maanden, op camping Zuidduinen kwam.
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Katijwk, heel lang geleden

Gezellig met z'n allen Camping Zuidduinen

Het huissie
In Katwijk met mijn vader van 92.



Utrecht is, voor Nederlandse begrip-
pen, van oudsher altijd een echte 
‘filmstad’ geweest, met veel bioscoop-
zalen. Ook begin jaren zeventig waren 
er in de stad zeven bioscopen actief. 
Destijds waren vrijwel alle bioscopen 
in Nederland aangesloten bij de Ne-
derlandse Bioscoopbond en vertoon-
den uitsluitend films van bij de bond 
aangesloten distributeurs. Dit beperkte 
het filmaanbod enorm. Bovendien 
maakte dit het voor bestaande bio-
scopen, zoals Wolffs Camera-Studio, 
moeilijk in te spelen op de groeiende 
vraag naar kunstzinnige film. Er 
ontstond een tegenbeweging, het Vrije 
Circuit. Met als gevolg de oprichting 
van de eerste filmtheaters waaronder ‘t 
Hoogt en de voorlopers van het Inter-
nationaal Filmfestival in Rotterdam en 
het Nederlands Filmfonds.

Oprichting ‘t Hoogt
Het filmhuis ‘t Hoogt opende 12 
januari 1973 haar deuren. Op 20 juni 
datzelfde jaar opende ook de rest van 
het cultureel centrum, dat zich ves-
tigde in een reeks 17e-eeuwse panden 
aan de Slachtstraat, die door een reeks 
van gangen en trappen aan elkaar 
verbonden werden. ‘t Hoogt bestond 
uit een filmzaaltje van 56 plaatsen 
met uitsluitend 16mm-apparatuur en 
een Theaterzaal met 200 plaatsen en 
35mm-apparatuur. Daarnaast was 
er ruimte voor een theatercafé, een 
restaurant en een expositieruimte. 
In een interview uit de jaren ‘70 gaf 
de oprichter, Huub Bals, aan hoe hij 
idealiter de verhouding tussen Film-
theater ‘t Hoogt en het commerciële 
bioscoopbedrijf (Wolff) zag: “Je moet 
elkaar niet in de wielen gaan rijden. 
De taak van ‘t Hoogt is de films te 
laten zien, die het bedrijf niet kan ver-

tonen om financiële redenen of omdat 
de films niet via de normale verhuur-
kanalen het land in komen.”
Films waarmee Filmtheater ‘t Hoogt 
zich onderscheidde, waren veel 
internationale producties die niet in re-
guliere bioscopen te zien waren. Zoals 
de openingsfilm ‘Gooi je boeken weg 
en kom op straat’; een politieke film 
van de Japanse maker Shuji Terayama. 
Ook werden er in de eerste jaren al de 
Hongaarse Filmdagen en de Russische 
Filmweek georganiseerd, en kwamen 
er regelmatig buitenlandse filmmakers 
hun film inleiden bij ‘t Hoogt. Ook in 
de beginjaren was het niet ongewoon 
in ‘t Hoogt een film in wereldpremière 
te laten gaan. Zo vierden de Franse 
regisseur Jean Malboeuf en acteurs 
Bulle Ogier en Claude Brasseur de 
allereerste vertoning van hun film Bel 
Ordure in Utrecht.

Hubert Bals
De oprichter van ‘t Hoogt is Hubert 
Bals. Hij werd 3 februari 1937 ge-
boren in een katholiek gezin in wijk 
C in Utrecht. Bals was als jongen al 
ondernemend ingesteld. Zowel op 
school als tijdens de militaire dienst 
organiseerde hij allerlei activiteiten, 
zoals filmavonden. Na zijn diensttijd 
werd Bals in 1959 aangenomen als 
assistent-bedrijfsleider bij Camera/
Studio van bioscooponderneming 
Wolff. Bals stond er al snel om bekend 
door middel van grote publiciteits-
stunts altijd de juiste sfeer te creëren 
in de bioscoop. Zo werd voor de 
première van La Belle Americaine 
een grote Amerikaanse auto door het 
centrum gereden. In 1966 begon Bals 
met het organiseren van de Cinemani-
festatie; een internationaal filmfestival 
dat veel nieuwe regisseurs uit verschil-

lende landen introduceerde en nieuwe 
filmbewegingen, zoals de Nouvelle 
Vague, naar Nederland bracht.

Levensgenieter
Bals wordt in 1974 door Ruud Bacx 
vervangen als directeur van ‘t Hoogt 
en vertrekt naar Rotterdam om daar 
artistiek directeur te worden van het 
Film International festival - tegen-
woordig het Internationaal Film 
Festival Rotterdam.

Bals was een echte levensgenieter. 
Roken, drinken en eten speelden een 
grote rol in zijn leven. Film en eten 
waren voor Bals onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Een brief uit Rome 
over het contract voor een film van 
Marco Ferreri werd vergezeld van een 
recept voor pesto alla genovese.

Wie een bezoek brengt aan ‘t Hoogt 
voelt nog altijd de invloed van Bals - 
letterlijk, bij een maaltijd in het restau-
rant, maar ook bij het drankje dat altijd 
mee de zaal in mag, en de open sfeer 
in het café die iedereen zich welkom 
doet voelen. De organisatie is nog 
altijd erg open, er is altijd ruimte voor 
vrijwilligers met nieuwe initiatieven. 

Ook de dans- en jazzavonden die nog 
vele malen in ‘t Hoogt te bezoeken 
waren, zijn Bals’ invloeden geweest. 
Bals’ uitbundige levensstijl leidde ech-
ter tot een hartaanval in 1984. Op 13 
juli 1988 werd een tweede hartaanval 
hem fataal.

1973, jaar van iconische films
In het openingsjaar van ‘t Hoogt in 
1973 was er aan opmerkelijke films 
geen gebrek. Het was het jaar van 
Jesus Christ Superstar, waarin Jezus 
werd geportretteerd als een zingende 
hippie, en Live and let die, de achtste 
James Bond-film, de eerste keer dat 
Roger Moore de hoofdrol speelde. 
Ook hooggewaardeerd zijn La nuit 
americaine, de Oscarwinnende film-
in-een-film van Francois Truffaut; 
Amarcord, Federico Fellini’s surreële 
herinneringen aan zijn geboortedorp; 
en Papillon, de soms claustrofobische 
gevangenisthriller met Dustin Hof-
fmann en Steve McQueen. En wat te 
denken van Don’t look now, die al 
in 1973 op het witte doek verscheen, 
maar nog altijd raakt.

Grotere films
De aanleiding om een film te maken 
veranderde in de jaren 70: het was 
niet langer uitsluitend de regisseur, 
die de noodzakelijke behoefte voelde 
een film te maken, maar ook de wil 
en wensen van het publiek gingen een 
rol spelen. Er werd gericht rekening 
gehouden met de interesses van jonge 
mensen in de Verenigde Staten, de 
allergrootste doelgroep.

Om films spannend te maken voor de 
doelgroep en nieuwe ‘escapistische’ 
werelden te scheppen, werden er meer 
en spectaculairder special effects 
gebruikt. Als gevolg stegen de gemid-
delde kosten van een film met een 
factor vijf en werden er minder films 
geproduceerd. Filmstudio’s gingen 
grotere risico’s aan - er hing meer af 
van het succes van een film, wat als 
gevolg had dat er meer budget werd 
besteed aan de verkoop: de geboorte 

van marketing in de filmindustrie.
Eén van die films die met een 
uitgekiende marketingstrategie het 
tij keerde voor de Amerikaanse film-
industrie, was de verfilming van een 
horrorroman over duiveluitdrijving. 
Wat een platte griezelfilm had kunnen 
worden, bleek echter uit te groeien tot 
een ware cultklassieker die tientallen 
jaren later nog altijd de stuipen op het 
lijf jaagt.
The Exorcist werd de meest spraak-
makende film van 1973, en bracht met 
een budget van 12 miljoen dollar bijna 
het 40-voudige op.

Verhuizing
Sinds 1973 heeft ‘t Hoogt zich ontwik-
keld tot hét adres voor vernieuwende 
cinema in Utrecht. Filmtheater ‘t 
Hoogt biedt een aanbod aan kwali-
teitsfilms, waarin de commerciële 
markt niet voorziet. De films die ‘t 
Hoogt laat zien zijn inhoudelijke en 
artistieke films, die je blik verruimen, 
je mening doen kantelen of je aan het 
denken zetten over jezelf en onze snel 
veranderende wereld.

Jaarlijks gaan bijna 100 films exclusief 
bij ‘t Hoogt in première. Het filmthea-
ter vertoont structureel Europese prijs-
winnende producties, wereldcinema 
en spraakmakende documentaires. Het 
filmtheater kent een stijgend aantal 
bezoekers. In 2017 bezochten 69.000 
mensen ‘t Hoogt, 10.000 meer dan 
het jaar daarvoor. Ook in 2018 maakt 
Filmtheater ‘t Hoogt een groei door.

‘t Hoogt wil komende jaren transfor-
meren tot hét Podium voor Film en 
Beeldcultuur in Utrecht. De verhui-
zing van ‘t Hoogt naar een nieuw te 
ontwikkelen locatie in het Werkspoor-
kwartier wordt aangegrepen om deze 
nieuwe rol te realiseren. Filmtheater 
‘t Hoogt kan tot het einde van het 
jaar gebruik maken van de huidige 
locatie. In 2019 zal het filmtheater op 
verschillende plekken in de stad films 
vertonen.

‘t Hoogt was eerste filmtheater van Nederland
Filmtheater ‘t Hoogt, gelegen achter de Neude in Utrecht, biedt 
de inwoners van Utrecht en omstreken al 45 jaar een breed cul-
tureel aanbod. Hier worden sinds 1973 films vertoond die niet in 
de commerciële bioscopen te zien zijn. ‘t Hoogt was het eerste 
filmtheater in Nederland, van de grond getild door filmfanaat en 
organisatietalent Huub Bals.

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 4 september 2018 pagina 11

Medewerkers van 't Hoogt in 1997 in zaal 1. Onder hen ook Maarten van Rossum

De eerste film die in 't Hoogt werd vertoond was 'Gooi je boeken weg en kom op straat' 
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Zoekboek van Nederland
In dit tekstloze Jan van Haasteren Zoekboek voor jong en 
oud, vind je de leukste prenten en zoekplaten om eindeloos 
naar te kijken! Ontdek de kip zonder kop, de oranje 
paraplu, de man met het houten been, een paar sokken aan 
de waslijn, de kabouter op de paddenstoel, een schaatser 
in een korte broek en nog veel meer! Per plaat zijn er 
extra zoekopdrachten opgenomen. Een boek voor uren 
kijkplezier waarbij bovendien de fantasie van de lezer op 
speelse wijze gestimuleerd wordt.

 

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
Zoekboek van Nederland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  14,95
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.

 

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

 

 

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.

€ 14,95 € 16,95

€ 16,80 € 17,95

€ 24,95 € 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 .



Meester Kok was één van de leraren 
aan de VGLO-school aan het Jans-
kerkhof. Ik kreeg dagelijks met hem 
te doen. Hij was niet groot, maar had 
toch altijd overwicht tegenover mijn 
klasgenootjes van 13 en 14 jaar. Later 
groeiden zij qua lengte boven hem uit. 
Nu krompen zij vaak ineen als een van 
hen naar het schoolbord moest komen.

Statig gebouw
Kort daarvoor hadden de meesten 
de Ondiepschool na zes of zeven 
schooljaren verlaten, om vervolgens 
dagelijks vanuit Nieuw Zuilen via de 
Oudenoord, St.Jacobstraat, Vreeburg, 
Korte en Lange Viestraat, Neude en 
Korte Jansstraat het Janskerkhof 4a te 
bereiken. Een groot statig gebouw met 
links onderin een fietsenstalling en op 
de begane grond links een gymnas-
tieklokaal, waar het schoolhoofd op 
vrijdagmiddag alle klassen toesprak, 
indien nodig. Een ingang-uitgang was 
er ook aan de Minrebroederstraat, die 
ooit gebruikt werd in een ver verleden. 

Eens moet daar een Ambachtsschool 
gezeten hebben. De werkbanken ston-
den er nog. Gebruikt werden zij niet.
Meester Kok had zijn schoolklas 
boven, op de eerste etage, waar je 
vanuit de hoge ramen uit 1880 kon 
kijken op het steeds drukker wordende 
Janskerkhof, met aan de overkant een 
groot plein waar wij mochten pauze-
ren of aan sport en spel konden doen. 
Ja, dat kon toen nog. Het plein werd 
ook gebruikt door oudere jongens van 
een andere school waarvan wij geen 
vriendjes waren. Dat zat in de leeftijd, 
maar ook zeker in onze sociale ach-
tergrond. Wat konden wij eraan doen? 
Tenslotte hadden wij dat van onze 
ouders meegekregen. Welke school dat 
was heb ik nooit kunnen achterhalen.

Bijbeltje
Meester Kok probeerde in de klas 
ons vooral bij te sturen. Het heeft mij 
geholpen. Dat moest ook wel, want ik 
had m’n tweede vechtpartijtje met een 
veel te grote jongen van de overkant 

net gehad en bleef voortaan toch maar 
liever uit diens buurt. Mijn energie 
moest ik volgens meester Kok maar 
besteden aan de dagelijkse fietstochten 
tussen school en huis. Hij gaf mij een 
bijbeltje en zei dat ik hiervan rustig 
zou worden. Dit had succes!

Fietsen
De fietstochten waren dagelijkse 
kost, wat voor weer ook. Bij mist 
zag je geen hand voor ogen. Maar je 
zette door. Je moest wel. Onderweg 
spraken wij over wat ons bezig hield. 
De grote watersnoodramp in Zeeland 
bijvoorbeeld. Het aantal slachtoffers 
(1900?) maakte indruk. Er fietsten 
nooit meisjes mee met ons. Overigens 
fietsten we in het begin langs de aan 
de Oudenoord staande huishoudschool 
braaf voorbij. Het jaar daarop was dat 
al anders. Sommigen van ons bleven 
daar ‘hangen’ en werden prompt 
door de schoolleiding of conciërge 
weggejaagd. Thuis werd dat oplettend 
aangehoord, want huishoudschool-
meisjes konden wel goed zijn in de 
huishouding, maar ook dom in een 
ander opzicht. Een voordeel was dat 
zij hadden leren koken, wassen en 
strijken en een goede huishouding 
lag in het verschiet. Ze misten wel de 
kennis die een meisje had opgedaan 

op een mavo, maar dat waren veelal 
kakmadammen, volgens mijn moeder.

Serieus
Ik was het daar natuurlijk niet mee 
eens, want mijn eerste serieuze meisje 
werkte op kantoor. Hadden we samen 
iets te ‘verteren’, dan deden we dat in 
de Rembrandtbioscoop, soms ook bij 
Ruteck´s of we gingen zwemmen in 
de Wilgen- of Maarssenveenseplassen 
of het Amsterdam-Rijnkanaal. In mijn 
schooltijd kreeg ik soms een gulden 
per week. En daar bleef het bij. Eigen-
lijk had ik die moeten bewaren, want 
deze waren destijds van zilver!

Gelukkig is een schoolfoto uit die tijd 
bewaard gebleven. Vermoedelijk ge-
maakt door meester Kok. Er staan 19 
klasgenoten op waarvan ik er een paar 
herken: Hennie Born, Wim Kraan, 
Gadella, Kees Vermeulen, Theo 
Schaecken (emigreerde in 1953 naar 
Australië), Dirk Postema (verhuisde 
naar Alkmaar). Nico Plomp (13), 
Frans Landzaat (15), Dropsie (16) ble-
ven in Utrecht. Hopelijk dat de lezers 
van De Oud-Utrechter bovenstaande 
kunnen aanvullen. Ik wacht maar af!

Frans Landzaat
f.h.landzaat@hetnet.nl

Het bijbeltje van Meester Kok
Iedereen moest naar school. Dus ik ook en met veel respect 
denk ik terug aan de leerkrachten uit mijn schooltijd. Vooral 
aan de leerkrachten op het toen zogenoemde Voortgezet Lager 
Onderwijs (vglo). Een periode die ik veel bewuster doormaakte 
dan het eerdere Openbaar Lager Onderwijs, dat ik kreeg in de 
Ondiepschool en waar ik zeven jaren over deed.
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Het uitzicht is prachtig. Koeien, 
paarden en schapen grazen op de 
weilanden er omheen, er zijn diverse 
ooievaarsnesten met bewoning en hon-
derden ganzen, zwaluwen en andere 
gevederde vrienden vliegen af en aan; 
kortom het is daar een paradijsje.

Op een zondagmiddag in juli zouden 
we onze vrienden aflossen en de 
daarop volgende weken de tijdelijke 
bewoners van hun paleisje zijn. Ik 
ben niet zo van te vroeg komen, maar 
Cor wél van te vroeg vertrekken, dus 
maakten we onderweg een tussenstop 
om ergens een broodje te eten. We 
belandden op het terras van een vaag 
hotel op de Veluwe. Het was prachtig 
weer, de aanloop naar de hittegolf. Cor 
is nogal van ‘een plekje in de zon’, ik 
gaf toe en zo zaten we aan een tafel 
waar we bij wijze van spreken zélf 
een ei op konden bakken, héét dus!! Ik 
dacht alleen maar: ‘Niet zeuren, laat 
ik het gezellig houden’ en hoopte dat 
mijn broodje gezond snel zou komen. 

Nou, dat duurde even en toen de nogal 
nonchalante serveerster het voor mijn 
neus op tafel ‘kwakte’, had ik het idee 
dat ik de kok gierend achter het raam 
zag staan. Er lag een berg ‘ongeregeld’ 
op mijn broodje waar een konijn nog 
moeite mee zou hebben. In gedachten 
zag ik de kok bezig, ‘Sla-la-la-la, an-
dijvie, een wortel, zilverui, tomaat….
nee, die maar niet, dressing…ach 
gewoon vergeten, proeft ze vast niet!’

Ergens onder die groene heuvel lag 
een klein broodje met nog nét een flin-
terdun plakje ham en kaas verstopt.

‘s Avonds heb ik het geweten, over 
alles loslaten gesproken.

De volgende dag, vóór half acht ‘s 
ochtends, we lagen nog in bed, werd 
er aangebeld. Cor en ik keken elkaar 
aan. Wie kon hier nou op dit tijdstip 
voor de deur staan?
Cor deed open. Een vriendelijke jonge 
dame zei: “Goedemorgen meneer, ik 

ben lekker op tijd hè? Ik ben van de 
thuiszorg en kom uw vrouw wassen 
en aankleden!” “Nou”, zei Cor, “dat is 
aardig van u, maar dát kan mijn vrouw 
gelukkig bést nog zelf!”

Het bleek dat deze jonge dame nieuw 
was en zich vergist had in het huis-
nummer. Ze kreeg er een kleur van en 
verontschuldigde zich. Tja, nu had ze 
nog wel één probleem, ze durfde haar 
auto niet meer terug de helling op te 
rijden. Haar bumper stond al zowat te-
gen de onze aan en als ze per ongeluk 
iets verkeerd deed……afijn Cor reed 
onze auto achteruit, de hare omhoog 
en als een haas reed de dame naar het 
goede adres.

De twee weken vlogen om. We fiets-
ten, wandelden, ik las dikke boeken 
en Cor viste en verzorgde de tuin. In 
een van de weekenden hadden we 
met onze kinderen en kleinkinderen 
afgesproken dat we een gezellige 
familieviswedstrijddag zouden orga-
niseren. Cor had in de dagen ervoor 
al een joekel van een vis gevangen 
en appte naar de kleinkinderen dat de 
vissen goed beten.

Op de dag zelf kwam kleinzoon Dar-
ren met zijn eigen hengel, gekregen 

voor zijn rapport. De rest van de 
familie kreeg een hengel uit de voor-
raad die in de schuur stond. Daar zaten 
ze geduldig op een rij te wachten op 
de grote vangst. Dochter Miranda 
had beet, de hengel knakte bijna door 
de zware vis….uh helaas, het was 
een tak! We kwamen niet meer bij! 
Kleindochter Robin ving wier, en Dar-
ren uiteindelijk één miezerig visje dat, 
toen hij het probeerde binnen te halen, 
óók nog van het haakje los kwam en 
terug plonsde in het water.

We aten samen aan een lange tafel, 
broodjes, lekker beleg en…. slaatje. 

Toen iedereen weg was en de rust 
weergekeerd, appte ik een foto van 
de dag naar mijn broer en zus. Al-
letwee appten ze terug: ‘Wat zal mam 
genieten boven.’ Háár traditie, een 
familiedag mét slaatje, werd die dag 
voortgezet.

Irene Kraaijenhagen

 

 

Een vriendendienst
Het was in het voorjaar toen vrienden van ons vroegen of we het 
leuk vonden een paar weken op hun huis te ‘passen’ als zij op 
vakantie gingen. We hoefden er niet lang over na te denken. We 
kenden het huis en de omgeving al van eerdere ‘oppasweken’ en 
toen was het bepaald niet vervelend, dus we zegden gráág toe.

Het huis is vrijstaand en staat op een dijk, aan een uitloper van het Veluwemeer. 



Repair Café Leidsche Rijn 
verhuist!
Repair Café Leidsche Rijn verhuist! 
Zaterdag 1 september, 13.00 - 17.00 
uur is iedereen welkom op Eerste 
Oosterparklaan 76 (Parkwijk). Handi-
ge vrijwilligers helpen bij de reparatie 
van kapotte spullen. Huishoudelijke 
apparaten, elektronica (geluids- en 
videoapparatuur, printers), lampen, 
kleine meubels, kleding en huis-
houdtextiel, gereedschap, speelgoed, 
fietsen, … alles pakken ze aan. De 
toegang is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Er zijn tegen een schappelijk prijsje 
consumpties verkrijgbaar. Iedereen is 
welkom! Repair Café Leidsche Rijn 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Gemeente Utrecht en DOENJA 
Dienstverlening. Meer informatie: 
Jeroen Bosch, jrc.bosch@gmail.
com, @RepairCafeLr, https://www.
facebook.com/repaircafe.leidscherijn, 
(06) 2018 0104. Website Repair Cafés 
in Utrecht: www.repaircafe-utrecht.nl, 
www.repaircafe.nl

Foto Katwijk
De foto bij ‘Oproepjes’ van 7 augus-
tus komt mij bekend voor. Rechts on-
der zit Hans Rijpkema. Alleen vraag 
ik me af waarom ik er niet bij sta? 
Was zeker weer boodschappen aan 
het doen! We hebben daar in Katwijk 
heel wat zomervakanties doorge-
bracht. Een tante van Chris Bergman 
had daar een grote tent waar wij aan 
het eind van het seizoen in mochten 
bivakkeren, mits we de tent na afloop 
keurig afbraken en goed verpakt bij 
Van Gend & Loos inleverden. Dat 
hebben we enkele jaren volgehou-
den en daardoor heel wat Katwijkse 
meisjes leren ‘kennen’. Alie, Pleuntje, 
maar vanwege de privacy stop ik 
maar! Ook de heen- en terugreis per 
fiets naar Utrecht was steeds een bron 
van dikke pret. Konden we dat nog 
maar eens overdoen!

Nico Vos
nico.vos2@gmail.com

Kerken kijken
Kerken Kijken Utrecht. Onder deze 
noemer werd in de zomermaanden de 
culturele rijkdom aan kerkgebouwen 

in het Utrechtse centrum getoond. 
Bezoekers kunnen nog tot en met 8 
september terecht. Kerken Kijken 
Utrecht streeft ernaar het kerkelijk erf-
goed van de hele Utrechtse binnenstad 
zichtbaar en beleefbaar te maken voor 
een breed publiek. Sinds 1983 worden 
voor zowel Utrechters als toeristen 
gratis openstellingen van de mooiste 
monumentale kerken georganiseerd. 
Bezoekers krijgen zo de kans zelf een 
kijkje nemen óf vrijblijvend gebruik te 

maken van de enthousiaste en kundige 
gidsen. Nieuw is dat geïnteresseerden 
nu ook online via www.kerkenkijken.
nl alvast een kijkje kunnen nemen wat 
er in Utrechtse kerken te zien is. Van 
alle twaalf aangesloten kerken zijn 
360 graden foto’s en een uitgebreide 
toelichting op de geschiedenis van 
het gebouw beschikbaar. Zo kunnen 
bezoekers thuis alvast bepalen welke 
kerken ze graag écht willen gaan zien. 
Met het handige plattegrondje kunt 

u zelf openingstijden checken en een 
route bepalen. Meer informatie: www.
kerkenkijken.nl

Muziek in Domkerk luisteren
Zaterdagmiddagmuziek in de Dom-
kerk is een begrip in Utrecht en verre 
omstreken. Iedere zaterdag om 15.30 
uur is er een concert in de Domkerk, 
vrij toegankelijk voor iedereen. Er is 
na afloop een collecte.

Gratis concert Blauwkapel
De Vereniging Vrienden van Blauwka-
pel wil graag een podium bieden aan 
musici en organiseert daarom in 2018 
vier gratis toegankelijke concerten op 
zondagmiddagen van 15.00 tot 16.00 
uur. Op 30 september is het laatste 
concert. Een feestelijk slotconcert met 
een cross-over van classic, folk en 
ragtime, gespeeld door Joel Lipton en 
Richard Marsden.
In 1959 werd het kerkje op initiatief 
van de Stichting Blauwkapel na een 
grondige restauratie bestemd als 
“ontmoetingsplaats voor hen, die zich 
interkerkelijk verbonden voelen”. 
Sindsdien organiseert de Vereni-
ging van Vrienden van Blauwkapel 
oecumenische onderwegdiensten, 
aanvankelijk zogenaamde ‘drive-in’ 
kerkdiensten voor mensen (toeristen) 
die letterlijk en/of figuurlijk onderweg 
zijn op zoek naar spiritualiteit.
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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.

Wandel en proef
de wijngeschiedenis
van Utrecht!
Wandel woensdagavond 12 september vanaf 19.30 uur 
mee met rondleider Gerrit Huisman, die u meeneemt langs 
de onbekende wijngeschiedenis van de stad en proef de 
wijnen die ooit rijkelijk langs de grachten vloeiden.

Dat Utrecht ook een heuse wijngeschiedenis heeft is niet 
zo bekend. Toch vloeide “het kostelijk vocht” al eeuwen 
door Utrechtse kelen en werd de wijn gul geschonken. 
Hoor over de wijngebruiken van de Heren van de Kerk, 
verbaas u over de logistieke wonderen om wijn de stad in 
te krijgen, huiver bij een wijnmoord en leer hoe wijn van 
elitedrank tot een algemeen slokje werd. Onderweg dalen 
we af naar de kelders van het oudste wijnhuis van de stad 
voor koninklijke verhalen en om te proeven! We sluiten 
deze unieke wijnwandeling af op een andere verrassende 
plek met een wijnproeverij. We vragen voor deze proeve-
rijen een toeslag van € 10.
U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wande-
ling aanmelden op werkdagen van 14-16 uur bij Gilde 
Utrecht, Lange Smeestraat 7, 030-2343252 of via post@
gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer) 
of via de website www.gildeutrecht.nl. Kosten: €16,- en 
U-pashouders €13,-.

Week van de Dementie
Van 17 tot en met 23 september is in Utrecht de ‘Week van de Dementie’. In 
deze week wordt zichtbaar wat er allemaal gebeurt voor mensen met dementie 
in de stad Utrecht door zorgaanbieders en instellingen. Hoe zorg steeds meer 
verbetert en er ook meer aandacht komt voor mantelzorgers. Mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers zijn welkom deel te nemen aan diverse activiteiten 
met als thema ‘Kunst en Cultuur.’ Ook de speciale activiteiten in de Domkerk, 
Broese en het Centraal Museum zijn gratis toegankelijk. In het programmaboek-
je ziet u per dag waaraan u kunt deelnemen. Kijk op www.alzheimer-nederland.
nl/regios/stad-utrecht.
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel



Kacheltje
In de oorlogswinter 1944-1945 was 
er helemaal niks te eten. Van de 
gaarkeuken, ja. Maar dat was een soep 
waarvoor je in de rij moest staan. Je 
had geluk als je de laatste was, dan zat 
er nog wel eens wat op de bodem. Een 
oom van mijn moeder was smid en 
hij heeft voor ons een soort kacheltje 
gemaakt van een zinken kachelpijp 
met een roostertje erin. Je moest dan 
wel aanmaakhoutjes hebben om daar 
wat vuur in te krijgen. Tulpenbollen 
en suikerbieten. Mmm. We hadden 
niet zulke kleine houtjes, want de 
bomen in de straat waren al omgehakt. 
Ik ben toen met de kinderwagen van 
mijn broertje naar de lagewei gegaan. 
Daar was Werkspoor. Om te proberen 
een biels te jatten. Had je er een (loei-
zwaar), dan waren daar de Duitsers. 
Ze schoten op je, dus wegwezen. Naar 
huis en in het schuurtje proberen wat 
splinters van die biels af te halen. 
Mijn vader heette dan wel Wim, maar 
hij was zeker geen Willem met de 
waterpomptang. Een botte zaag, een 
bijl waar de steel vanaf vloog. Toch is 
het gelukt soms. Mijn broertje kreeg 
roodvonk en de Duitsers waren als 
de dood voor besmettelijke ziekten. 
Kreeg je een groot papier op je deur. 
Dat heeft er tot het eind van de oorlog 
op gezeten. Mijn moeder moest een 
witte jas aan als ze mijn broertje ging 
helpen. Maar wij speelden gewoon op 

zijn bed. Vergeet je nooit, die ellende. 
Veel respect voor mijn moeder, het 
‘diner’ werd opgeschept met humor.. 
Diepe buiging!

Jopie Kalmeijer
1929jopie@gmail.com

Zuilen
We woonden in de Groen van Prinste-
rerstraat op nr.33 in Zuilen. Naast een 
fietsenwinkel, de Kampioen. Boven 
die winkel woonde een pianolerares. 
Klavarskribo, wij zeiden klaverskrie-
bel. Dat is een methode waarbij je 
noten leest via cijfers op de notenbalk.
Wij hadden een klein plaatsje achter. 
Daar draaide ik grammofoonplaatjes 
op de stoep. Heel klein ding, moest je 
met een sleuteltje opdraaien. Dat ging 
verkeerd, de veer sprong kapot en weg 
plaatje, in stukken. Maar vanuit dat 
tuintje kon je in de werkplaats komen. 
Klom er vaak overheen, stom, met 
die punten. In die werkplaats stond 
een piano. Daar mocht ik op ‘spelen’. 
Ik voelde me een concertpia-
niste Zoals ik al schreef had ik 
een vriendin, mijn zusje was 
bevriend met haar zus.
We mochten daar nooit binnen 
spelen. Nee, het is goed weer, 
ga maar buiten spelen. Ook al 
regende het hard. Dan maar naar 
mijn moeder. Zij zat klaar met 
de thee en gebroken Verkade 

biscuitjes van Marie Roeleveld van de 
Straatweg. Nog een paar vriendinne-
tjes erbij, Miep en Corrie Verton. Mijn 
moeder las dan voor en speelde met 
ons. De kinderen gingen gewassen 
en gestreken de deur uit. De moeder 
van die vriendin kwam op maandag-
morgen bij mijn moeder. Op haar 
klompjes. En dan was het: zou je niet 
eens gaan wassen Jo. Je teil met was 
staat in de keuken klaar. Maar mijn 
moeder zei dan: ik heb geen zin om te 
wassen, ik zit te lezen. Het zijn jaren 
vrienden gebleven. Cocky’s vader 
was Sinterklaas en mijn tante Zwarte 
Piet. Maar die man had zulke grote 
voeten en die kwamen dan onder het 
rode tafelkeed uit. Mijn tante had een 
‘zwartepietenpak’ aan, maar ze plaste 
dan in haar broek van het lachen en 
later op de avond zakte de mijter ook 
steeds verder scheef. Ja ja, goeie ouwe 
tijd.

Jopie Kalmeijer- v.d. Bosch
1929jopie@gmail.com
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het extreem warme weer en de gevolgen daarvan voor de na-
tuur. Hij luidde:

De bladeren vielen al bij bosjes uit de bomen

Er is weer massaal gepuzzeld om daar achter te komen, zo bleek uit de inzendingen die we binnenkregen. Uit alle 
inzendingen lootten wij drie prijswinnaars. Ze krijgen ieder een exemplaar van het boek ‘Kees Lam vertelt’. De win-
naars zijn: Trudy de Klein-van Brenk, Margaret van Driesten en L. Beijaard.

Voor de puzzel van deze keer 
hebben we vijf leuke prijzen. Het 
betreft vijf keer twee toegangs-
kaarten voor de Kampeer- en 
Caravanbeurs, die van 10 tot en 
met 14 oktober wordt gehouden in 
de Jaarbeurs in Utrecht.

Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 13 
SEPTEMBER 12.00 UUR naar info@deoud-utrechter.nl of naar De Oud-Utrechter, 
Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoud-
utrechter.nl.

Onze vakantie in Scheveningen
In de jaren zestig gingen wij (mijn ouders en mijn zus) op vakantie naar 
Scheveningen. Veertien dagen in pension bij een ouder echtpaar. We hadden 
onze eigen kamer, keuken en slaapkamer. Mijn moeder had van echte tentstof 
een strandtent genaaid. Wij gingen met de stadsbus naar het station en dan 
met de trein naar Den Haag. En vervolgens met de tram naar het eindpunt 
bij de duinen in Scheveningen. Mijn vader droeg de tent en een koffer, mijn 
moeder de andere koffer. Mijn zus en ik hadden een klein koffertje bij ons 
met wat speelgoed. We hadden daar een geweldige vakantie met meestal 
mooi weer. Ik ging altijd met mijn vader ‘s morgens al vroeg met de tent naar 
het strand en hielp hem dan met het opzetten ervan. Later kwam mijn moeder 
met mijn zusje en een tas met koffie en broodjes en drinken. En zo hadden 
we een heel fijne dag. Het mooiste was als er op de pier van Scheveningen 
‘s avonds vuurwerk werd afgestoken. Dat was meestal een keer in de maand. 
Aan de vakanties in Scheveningen kwam een eind toen we meerdere keren 
regen hadden. Maar vergeten zal ik het nooit.

Lia Lamers
Lia.lamers@ziggo.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

Horizontaal
1. verontrust; 7. eenvoudig hotel; 12. tweetal muzikanten; 13. gezongen toneelspel; 14. onnozel iemand; 15. klein kind; 17. 
walgvogel; 19. afdelingshoofd; 21. rijksoverheid (afk.); 22. haarkrul; 24. vogelverblijf; 27. ontkenning; 28. woedende razernij; 
30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31. eikenschors; 32. stukje uitgebakken spek; 33. nakomeling; 35. theatervoorstelling; 
37. hoop (berg); 38. vorstenverblijf; 41. zoen; 42. jaarlijkse audio- en videobeurs; 44. ruwe steenmassa; 46. boterton; 47. over-
winning; 48. afsluiting van een raam; 49. iedere; 50. rest van een verongelukt schip; 52. rolprent; 54. plotselinge angst; 56. 
kolenemmer; 58. mannetjesdier; 61. rivier in Utrecht; 62. grondstof voor touw; 64. bladgroente; 65. zichtbare dampmassa; 67. 
schil (vel); 68. binnenvaartuig; 70. schoollokaal; 72. hoofddeksel; 73. Europees land; 76. huisdier; 77. oosterlengte (afk.); 78. 
binnenste van iets; 79. gespitste mond; 81. Frans lidwoord; 82. mannetjeshond; 83. voornaam legendarische popartiest; 84. in 
de grond levend zoogdier; 86. deel van een molecule; 87. metselaarsgereedschap.
 
Verticaal
1. apensoort; 2. zijne doorluchtigheid (afk.); 3. bejaard; 4. kleur van de regenboog; 5. deel van een ei; 6. familietwist; 7. vlees-
gerecht met uien; 8. kraaiachtige vogel; 9. deel van ambtsgewaad; 10. voegwoord; 11. plaats in Gelderland; 16. dorpskern; 18. 
uiteraard (derhalve); 20. dierenverblijf; 21. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 23. soort groente; 25. gierigaard; 
26. deel van gelaat; 27. Amerikaans ruimtevaartinstituut (afk.); 29. niet helemaal goed snik; 32. zuivelproduct; 34. plaats in 
Brazilië (afk.); 36. huisafval; 37. opschrift op vrachtwagens; 39. welpenleidster; 40. gespannen; 42. bedelmonnik; 43. plaats in 
Japan; 45. kledingstuk; 46. afgunst (twist); 51. vertragingstoestel; 53. onderricht; 54. grote ronde eetbare vrucht; 55. vogelver-
blijf; 56. Schotse rok; 57. schoolvak; 59. groot stuk hout; 60. burcht of slot; 62. morsetekens geven; 63. niet lang geleden; 66. 
mager; 67. bouwschuim; 69. neus-, keel- en oorheelkunde (afk.); 71. paling; 73. toegang tot een huis; 74. veilig; 75. proefbandje; 
78. klein paardje; 80. fijn (Barg.); 82. rijksuniversiteit (afk.); 85. laagfrequent (afk.).
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49 86 26 15 65 28 68 4 7 77 54 83 55

13 67 83 31 27 63 10 32 60 61 58 49

86 39 47 33 84 31 48

Horizontaal  1. verontrust; 7. eenvoudig hotel; 12. tweetal muzikanten; 13. gezongen toneelspel; 14.
onnozel iemand; 15. klein kind; 17. walgvogel; 19. afdelingshoofd; 21. rijksoverheid (afk.); 22. haarkrul;
24. vogelverblijf; 27. ontkenning; 28. woedende razernij; 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31.
eikenschors; 32. stukje uitgebakken spek; 33. nakomeling; 35. theatervoorstelling; 37. hoop (berg); 38.
vorstenverblijf; 41. zoen; 42. jaarlijkse audio- en videobeurs; 44. ruwe steenmassa; 46. boterton; 47.
overwinning; 48. afsluiting van een raam; 49. iedere; 50. rest van een verongelukt schip; 52. rolprent; 54.
plotselinge angst; 56. kolenemmer; 58. mannetjesdier; 61. rivier in Utrecht; 62. grondstof voor touw; 64.
bladgroente; 65. zichtbare dampmassa; 67. schil (vel); 68. binnenvaartuig; 70. schoollokaal; 72. hoofd-
deksel; 73. Europees land; 76. huisdier; 77. oosterlengte (afk.); 78. binnenste van iets; 79. gespitste
mond; 81. Frans lidwoord; 82. mannetjeshond; 83. voornaam legendarische popartiest; 84. in de grond
levend zoogdier; 86. deel van een molecule; 87. metselaarsgereedschap.

Verticaal  1. apensoort; 2. zijne doorluchtigheid (afk.); 3. bejaard; 4. kleur van de regenboog; 5. deel van
een ei; 6. familietwist; 7. vleesgerecht met uien; 8. kraaiachtige vogel; 9. deel van ambtsgewaad; 10.
voegwoord; 11. plaats in Gelderland; 16. dorpskern; 18. uiteraard (derhalve); 20. dierenverblijf; 21. raad
voor economische aangelegenheden (afk.); 23. soort groente; 25. gierigaard; 26. deel van gelaat; 27.
Amerikaans ruimtevaartinstituut (afk.); 29. niet helemaal goed snik; 32. zuivelproduct; 34. plaats in Bra-
zilië (afk.); 36. huisafval; 37. opschrift op vrachtwagens; 39. welpenleidster; 40. gespannen; 42. bedel-
monnik; 43. plaats in Japan; 45. kledingstuk; 46. afgunst (twist); 51. vertragingstoestel; 53. onderricht;
54. grote ronde eetbare vrucht; 55. vogelverblijf; 56. Schotse rok; 57. schoolvak; 59. groot stuk hout; 60.
burcht of slot; 62. morsetekens geven; 63. niet lang geleden; 66. mager; 67. bouwschuim; 69. neus-,
keel- en oorheelkunde (afk.); 71. paling; 73. toegang tot een huis; 74. veilig; 75. proefbandje; 78. klein
paardje; 80. fijn (Barg.); 82. rijksuniversiteit (afk.); 85. laagfrequent (afk.).
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Horizontaal  1. verontrust; 7. eenvoudig hotel; 12. tweetal muzikanten; 13. gezongen toneelspel; 14.
onnozel iemand; 15. klein kind; 17. walgvogel; 19. afdelingshoofd; 21. rijksoverheid (afk.); 22. haarkrul;
24. vogelverblijf; 27. ontkenning; 28. woedende razernij; 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31.
eikenschors; 32. stukje uitgebakken spek; 33. nakomeling; 35. theatervoorstelling; 37. hoop (berg); 38.
vorstenverblijf; 41. zoen; 42. jaarlijkse audio- en videobeurs; 44. ruwe steenmassa; 46. boterton; 47.
overwinning; 48. afsluiting van een raam; 49. iedere; 50. rest van een verongelukt schip; 52. rolprent; 54.
plotselinge angst; 56. kolenemmer; 58. mannetjesdier; 61. rivier in Utrecht; 62. grondstof voor touw; 64.
bladgroente; 65. zichtbare dampmassa; 67. schil (vel); 68. binnenvaartuig; 70. schoollokaal; 72. hoofd-
deksel; 73. Europees land; 76. huisdier; 77. oosterlengte (afk.); 78. binnenste van iets; 79. gespitste
mond; 81. Frans lidwoord; 82. mannetjeshond; 83. voornaam legendarische popartiest; 84. in de grond
levend zoogdier; 86. deel van een molecule; 87. metselaarsgereedschap.
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voegwoord; 11. plaats in Gelderland; 16. dorpskern; 18. uiteraard (derhalve); 20. dierenverblijf; 21. raad
voor economische aangelegenheden (afk.); 23. soort groente; 25. gierigaard; 26. deel van gelaat; 27.
Amerikaans ruimtevaartinstituut (afk.); 29. niet helemaal goed snik; 32. zuivelproduct; 34. plaats in Bra-
zilië (afk.); 36. huisafval; 37. opschrift op vrachtwagens; 39. welpenleidster; 40. gespannen; 42. bedel-
monnik; 43. plaats in Japan; 45. kledingstuk; 46. afgunst (twist); 51. vertragingstoestel; 53. onderricht;
54. grote ronde eetbare vrucht; 55. vogelverblijf; 56. Schotse rok; 57. schoolvak; 59. groot stuk hout; 60.
burcht of slot; 62. morsetekens geven; 63. niet lang geleden; 66. mager; 67. bouwschuim; 69. neus-,
keel- en oorheelkunde (afk.); 71. paling; 73. toegang tot een huis; 74. veilig; 75. proefbandje; 78. klein
paardje; 80. fijn (Barg.); 82. rijksuniversiteit (afk.); 85. laagfrequent (afk.).
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ER IS NOG WEL  
EEN EXPERT OP  

HET GEBIED VAN
WITGOED! 

Nogal wat mensen kopen tegenwoordig hun wasmachine of koelkast via een 
webshop. Daardoor moet een flink aantal witgoedzaken hun deuren sluiten. 
Wilt u echter gedegen advies van een specialist die ook nog zorgt dat uw  
apparatuur, indien nodig, gerepareerd wordt? Dan bent u bij ons aan het  
goede adres!

Vink Witgoed is in de regio uitgegroeid tot een begrip en de klanten komen van hein-
de en ver naar Westbroek voor de beste apparatuur en een vriendelijke prijs. In de 
prachtige showroom hebben zij voldoende keus en een uitgebreid assortiment.

De inbouwspecialist
Wie ooit een inbouwapparaat heeft vervangen, weet hoe lastig dit is. De grote ketens 
bieden nauwelijks inbouwapparatuur aan omdat dit gewoonweg veel werk met zich 
meebrengt. Bovendien moet je veel verstand van deze apparatuur hebben om met 
het juiste model aan de klant te adviseren. Vink Witgoed heeft zich de laatste jaren 
ontwikkeld tot specialist op de vervangingsmarkt van inbouwapparatuur. 

En nog veel meer!
Naast inbouwspecialist is Vink Witgoed natuurlijk dé leverancier voor al het witgoed 
en huishoudelijke apparatuur. Daarbij staat steeds één belangrijke factor voorop:  
kwaliteit! Vink Witgoed levert uitsluitend het beste op het gebied van koelen, vriezen, 
wassen, drogen, afwassen, koken, etc., etc., De merken die we tegenkomen zijn  
bijvoorbeeld Asko, Siemens, Miele,  Bosch, Beko en Liebherr, Atag, Pelgrim etc.. 
Maar ook kleine huishoudelijke apparaten kunnen worden geleverd door Vink zoals 
stofzuigers (groot assortiment), koffiezetautomaten (Siemens, Severin en Miele),  
fornuizen (van het Italiaanse designmerk Steel), broodroosters, scheermachines,  
elektrische tandenborstels, strijkijzers, friteuses en noem maar op. 
      

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag 09.30 – 16.00 uur 
Let op! Woensdagmiddag en op zondag is Vink  
Witgoed gesloten.
  

Veel apparatuur is bij Vink Witgoed op voorraad en 
direct te leveren. Als er besteld moet worden dan 
duurt dat in de meeste gevallen 2 à 3 dagen. In 
spoedgevallen is er altijd een mouw aan te passen.

Kom gerust eens langs in de nieuwe showroom van 
Vink Witgoed en laat u vakkundig voorlichten over 
de aanschaf van witgoed. Wij weten zeker dat het 
een verademing is. En dat beetje meer euro’s dat 
een apparaat kost is snel terug verdiend met de 
vergaande service van Vink Witgoed. ‘Ouderwetse 
dorpsservice’ volgens Ruth Nagel, de eigenaar van 
Vink Witgoed. 

Altijd gratis parkeerruimte voor de deur!

Pr. Christinastraat 3  |  3615 AE Westbroek  |  Tel. 0346-281459  |  www.vinkwitgoed.nl

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  
Daar zetten de mensen van Vink Witgoed zich voor in.


	36_de oud-utrechter_pag01
	36_de oud-utrechter_pag02
	36_de oud-utrechter_pag03
	36_de oud-utrechter_pag04
	36_de oud-utrechter_pag05
	36_de oud-utrechter_pag06
	36_de oud-utrechter_pag07
	36_de oud-utrechter_pag08
	36_de oud-utrechter_pag09
	36_de oud-utrechter_pag10
	36_de oud-utrechter_pag11
	36_de oud-utrechter_pag12
	36_de oud-utrechter_pag13
	36_de oud-utrechter_pag14
	36_de oud-utrechter_pag15
	36_de oud-utrechter_pag16

