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Met de opkomst van bands 
als The Beatles en The Rol-
ling Stones ging het roer in 
huize Plomp volledig om. 
Bijna vanaf dag één was 
het vrijwel gedaan met het 
ouderlijk gezag. Het voetstuk 
van de lokale bewaarders van 
de hoeksteen van de samen-
leving, werd zo heftig aan het 
wankelen gebracht, dat mijn 
ouders uiteindelijk onderuit-
gingen.

Mijn jongere broer Charles en ik 
waren al tijdenlang mijn ouders aan 
het provoceren. Hen aan het uitdagen, 
vooral op het terrein van hun geloof. 
Eer Charles en ik echt met rust werden 
gelaten, bijvoorbeeld over onze haar-
dracht, moesten we eerst nog heel wat 
hordes nemen. Ik denk dat ik 14 jaar 
was en Charles 12, toen we het niet 
langer apprecieerden regelmatig een 
bezoek aan de kapper te brengen.
Voordien deed mijn vader geregeld 
pogingen ene heer Dupré zijn haar-
snijlusten op onze behaarde hoofden te 
laten botvieren. Dupré was een vriend 
van de oude Ter Steege, een oud-
collega van mijn ouders uit hun Leger 
des Heils-tijd. Hij onderscheidde zich 
in het bijzonder van een willekeu-
rige vriend, doordat hij beschikte 
over een elektrische tondeuse. Dat 
haarsnijapparaat had een formaat, dat 
ruimschoots toereikend was er een 
volwassen ram mee te lijf te gaan. Het 
scheren van schapen was trouwens 
zijn voornaamste bron van inkomsten.
Mijn vader was heel erg te spreken 
over de vaardigheden deze reizende 
barbier. Dat enthousiasme kwam 
waarschijnlijk doordat een knipbeurt 
à la Dupré slechts een fractie kostte 
van een in een reguliere kapperszaak. 
Bovendien, na zo’n tondeusebehande-
ling, stond er nog zo weinig haar op 
je hoofd, dat je het eerste half jaar niet 
meer aan de beurt was. Het model-
lenboek van Dupré kende slechts één 
coupe: de “Heinrich Himmler coupe”. 
Met andere woorden: een lekker fris, 
tot aan het dak van de schedel opge-
schoren, kapsel. Met zo’n look ging 

mijn vader dan ook regelmatig over 
straat. Toch wel vreemd dat je je als 
gewezen verzetsman zo uitgedost in 
het openbaar vertoont.
Omdat Charles en ik niks zagen in 
zo’n ‘Himmler-look’ en des te meer 
in een kapsel als dat van The Rolling 
Stones, was het zaak zo ver mogelijk 
uit de buurt te blijven van Dupré. 
Mijn oudere broer Theo had een alom 
bewonderde krullenbol en niet veel op 
met lang haar. Mijn jongere zus Saskia 
had wel lang haar, maar zij was nog 
maar een meisje van een jaar of zes en 
te teer om geconfronteerd te worden 
met zo’n scheermaniak.

Beul met tondeuse
Om een confrontatie met de beul met 
de tondeuse te mijden, ontfermde ik 
me regelmatig over het kapsel van 
Charles. Hij vertrouwde míj het knip-
pen van zijn lange lokken wel toe. Hij 
meende dat ieder knipresultaat van 
mijn hand te prefereren viel boven dat 
van Dupré. Hoewel ik zijn haar altijd 
uiterst behoedzaam knipte, kon ik er 
zelden meer van maken dan een soort 
monnikenkapsel.

Bij ons in de buurt was ik een van de 
eerste jongens met lang haar, zoals 
mijn idolen. Het maakte mijn ouders 
wanhopig: “Wat zullen de buren er 
wel niet van denken?” Dat ze daar zo 
krampachtig over deden, was eigenlijk 
verwonderlijk. Hun eigen grote idolen 
uit de Bijbel waren, zonder uitzonde-
ring, uitgedost met veel langer haar. 
Al kon men in die dagen nog niet de 
hulp inroepen van Dupré met zijn 
elektrische tondeuse.
Charles en mij nog op eigen kracht 
ertoe bewegen naar de kapper te gaan 
was een gepasseerd station: het man-
keerde mijn ouders gewoon aan gezag 
dat nog van ons gedaan te krijgen. In 
een laatste alles of niets-poging bracht 
dat mijn ouders er eens toe de politie, 
hun beste kameraad, in te schakelen. 
Via een bevriende hoofdagent van 
politie, die bij ons in hetzelfde trap-
penhuis woonde, lieten ze een paar 
agenten opdraven om Charles en mij 
naar de kapper te begeleiden en te 
dwingen onze lange haren te laten kort 
knippen. De gedwongen knippartij 
was gepland bij de in Utrecht overbe-
kende kapsalon Van de Vaart aan de 

Rubenslaan, vlakbij het stadion.
De schoonzoon van deze kapper 
ontmoette ik dertig jaar later op een 
congres. Met hem zat ik vroeger ook 
nog een paar jaar op dezelfde school.

Ongeknipt
We spraken na het congres af samen, 
met onze partners erbij, uit eten te 
gaan in restaurant Luden op het Jans-
kerkhof in Utrecht. Tijdens dat etentje 
vertelde de echtgenote van mijn oude 
schoolkameraad, dat zij vroeger op de 
Rubenslaan had gewoond. En dat haar 
vader daar een kapsalon had gehad. 
Omdat zij wist dat ik destijds in het 
nabijgelegen Lodewijk Napoleon-
plantsoen woonde, vertelde ze over 
een merkwaardig incident dat haar va-
der ooit had meegemaakt. Dit speelde 
zich af begin jaren zestig, toen twee 
jongens uit het Lodewijk Napoleon-
plantsoen, onder politiebegeleiding, 
de zaak van haar vader binnentraden. 
De dienders verzochten haar vader 
de lange haren van de jongelui kort 
te knippen. Uiteindelijk, vertelde ze, 
liep deze politionele actie helemaal op 
niets uit: zodra de jongens binnen wa-

ren, liepen ze even vrolijk ongeknipt 
de zaak weer uit.
Groot was de hilariteit in het restau-
rant toen ik de vrouw van mijn oude 
schoolkameraad liet weten dat die 
twee ‘opgebrachte jongens’, mijn 
broer en ik waren. Destijds zat ik op 
de Rijks-hbs aan de Kruisstraat. Ook 
daar was men niet gecharmeerd van 
mijn lange haren. Bijna dagelijks 
moest ik mij voor aanvang van de 
lessen melden bij de conrector. Van 
hem vernam ik keer op keer dat ik niet 
toegelaten zou worden tot de lessen, 
zolang ik mijn haren niet ‘fatsoenlijk’ 
liet knippen. Na zo’n gesprekje plukte 
ik mijn witte opoefiets uit de stalling 
en reed naar het stadscentrum. Daar 
bracht ik heel wat schooluurtjes door 
in veel gezelliger etablissementen. Zo 
ging ik regelmatig naar een gezellig 
rokerig café aan het Hanengeschrei, 
waar ik, met uitzicht op de Oude 
Gracht, onder het genot van een bier-
tje en een sigaretje, heel wat partijtjes 
schaak heb gespeeld met lotgenoten.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com
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RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

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

Brunner door de Bocht 
op RTV Utrecht
Iedere dinsdag op 
RTV Utrecht: Brunner 

door de Bocht. In het nieuwe  
televisieprogramma gaat 
presentator Edo Brunner de 
weg op. Hij is dol op auto’s en 
motoren, maar hij wil ook een 
veilige en schone wereld, ook 
voor z’n kinderen. Hoe kun je 
die twee combineren? Want 

het is druk in onze provin-
cie, heel druk. Die zoektocht 
is te zien in Brunner door de  
Bocht!

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 

TELEVISIE 

woensdag 

26
S E P T E M B E R 

Brunner door de Bocht 
op RTV Utrecht
Iedere dinsdag op 
RTV Utrecht: Brunner 

TELEVISIE 

dinsdag 

S E P T E M B E R 

Natuurlijk Zoëy  
op RTV Utrecht
Natuurlijk Zoëy 
op RTV Utrecht

TELEVISIE 

donderdag 

S E P T E M B E R
Iedere donderdag gaat 
natuurfreak Eddy Zoëy 

op avontuur en laat ons ver-
rassende kanten van de Utre-
chtse natuur zien. Hoe gaat 
het eigenlijk met de natuur in 
de provincie Utrecht? 

RADIO

vrijdag

Radio M 
Utrecht
FM 93.1

Goedemiddag op vrijdag 
met de Bos van Jos! 
Kent u iemand die 
een bloemetje verdi-

ent? Mail naam  en telefoon- 
nummer naar bloemen@ 
rtvutrecht.nl en wie weet stu-
urt Jos een bos!
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De SLEUTELKONING 
SINDS 1910 

 

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

WWW.SLEUTELKONING.NL 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910

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

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

Bezoek onze website en laat een beoordeling achter. 

Senioren-
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Volledig verzorgd!
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ontruiming

Huur- en
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Schilder-
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Stofferen
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Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

ZOEKT 
VRIJWILLIGERS 
VOOR DE 
NIEUWE 
KASTEELWINKEL

Hét gezicht van de kasteelwinkel

Acaeve vrijwilligers organisaae

Werken in een gezellig team

Jaarlijks een feest op het kasteel

Meer informaae: kasteeldehaar.nl/over-de-haar/vacatures

Meer informaae: kasteeldehaar.nl/over-de-haar/vacatures

ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR DE NIEUWE KASTEELWINKEL

Meer informaae: kasteeldehaar.nl/over-de-haar/vacatures

Hét gezicht van de kasteelwinkel

Acaeve vrijwilligers organisaae

Werken in een gezellig team

Jaarlijks een feest op het kasteel

Zoekt u personeel, 
denk dan aan een 50-plusser!!!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Utrechter. Vele tienduizenden 50-plussers lezen 
elke 14 dagen ons blad ( totale oplage 55.300 met een bereik van 179.200 lezers) en velen 
van hen zijn gemotiveerd en willen ( weer) aan de slag.

Plaats een personeelsadvertentie 
in De Oud-Utrechter
voor uw bedrijf, instelling of stichting. 
Ook voor vrijwilligers is De Oud-Utrechter een prima krant 
om uw wensen en behoefte onder de aandacht te brengen. 

Geïnteresseerd?  
Geïnteresseerd? Bel dan met ons en vraag naar 
Esmay Hoekman of José Gouweleeuw 030-8200570



Net voordat ik de brander wilde ont-
steken, ging de telefoon. Ik mocht me 
(gelukkig) beperken tot het Duitstalige 
genre, liet de vriendin mij weten.
Er bleven derhalve zeventien LP’s 
over, waaronder een mini LP van Hil-
degard Knef uit 1964. De hoes hiervan 
heeft een nogal simpele jaren vijftig 
uitstraling. Duitse gründlichkeit zullen 
we maar zeggen.

Hoe was het ook alweer? De 
Oud-Utrechter is per slot ook een 
gerenommeerd studieblad! Het begon 
met de breekbare 78 toeren plaat (van 
tik,tik,tik. Weet u nog?). Toen kwam 
de kleine 45 toeren single, met maxi-
maal twee nummers. Toen kwam de 
EP. Eenzelfde formaat als een single, 
maar dan met vier nummers (In 45 en 
33 toeren). Vervolgens de grote LP of 
album genoemd. En de mini LP niet te 
vergeten, waarbij het aantal nummers 
te veel was voor een EP en te weinig 
voor een LP.

Vinylgekte
Met grote verbazing keek ik een 
poosje geleden rond op een vinylmarkt 
in hartje Utrecht, waar ik bij toeval 
langs kwam. Geen vloerbedekking, 

geen behang, maar grammofoonpla-
ten. Iemand zei dat er nog meer van 
die markten en zelfs beurzen waren, 
veel groter dan deze. Met de fiets terug 
naar Nieuwegein ging ik erop letten en 
zag plots diverse tweedehands platen-
winkels. Wat is dat toch? Vroeg ik mij 
af. Toch niet vanwege de geluids-
kwaliteit hoop ik. “Jawel hoor”, zei 
een vinyloloog. “Het beantwoordt het 
meest natuurgetrouw aan de geluids-
kwaliteit zoals het tijdens de opnamen 
moet hebben geklonken.”
Zelf ben ik onder de indruk van de 
prachtige platenhoezen, soms inclusief 
posters en uitvoerige geschiedschrij-
vingen van de artiest. Het huidige CD-
doosje steekt hier schril bij af. Maar 
dat is voor mij geen reden tot aankoop 
over te gaan. Niet de ogen, maar de 
oren zijn leidend in deze.

De CD
De CD was er misschien wel nooit 
gekomen als Jan Timmer niet bevriend 
was geweest met een Italiaanse 
dirigent, schrijft-ie in zijn Philips-
roman, die ik u kan aanbevelen. De 
enthousiaste dirigent wist vakgenoten 
te overtuigen ook de CD te gaan 
promoten. De echt stille passages, 

die in de klassieke muziek geregeld 
voorkomen, gaven de doorslag. Want 
de platenbonzen moesten er niets van 
hebben. Het was immers dezelfde uit-
vinder als die van het cassettebandje, 
waardoor gratis kopiëren een fluitje 
van een cent werd en de bonzen hun 
inkomsten zagen dalen.

Deutscher Schallplatten
Enfin, er moest dus nog een klus ge-
klaard worden, zoals ik al aangaf in de 
eerste paar regels van dit artikel. De 
platen die ik aantrof waren voorna-
melijk uit de jaren zestig en zeventig. 
Hoe was de conditie? Bij één plaat 
was het plastic van de binnenhoes in 
de plaat, en dus in de groeven, gebak-
ken. Draaien leek me onverstandig, 
wilde ik het kwetsbare naaldje heel 
houden. Bij vier platen ging de naald 
over een nogal glooiend landschap op 
en neer. Bij drie platen zat het gat niet 
in het midden, waardoor de naald heen 
en weer bewoog. Bij één plaat stopte 
de pick-up te vroeg, omdat het laatste 
nummer strak tegen het etiket geperst 
was. Bij alle platen leek het wel of je 
een monumentale houten trap opliep. 
Vooral bij stille passages: lichtelijk 
geknetter, gekraak of getik.

Voordat ik me aan een eindconclusie 
waag, wil ik nog even terugkomen 
op de natuurgetrouwe weergave van 
vinyl, zoals een vinyloloog eerder in 
dit verhaal opbiechtte. Om u de tech-
nische vaktaal te besparen, hoeft u al-
leen maar naar het bijgevoegde plaatje 
van een willekeurige LP te kijken. De 
naald die bij de opname haar werk 
deed, volgde de zwarte lijn. De naald 
die het vervolgens ten gehore moet 
brengen, volgt de rode lijn. Een speler 
die de zwarte lijn volgt is te koop, 
maar voor een doorsnee staatsburger/
pensionair niet op te brengen.

Niet alleen kommer en kwel
Na mijn kortdurende hernieuwde 
vinyl-ervaring (met telkens na zes 

nummers opstaan) had ik het na een 
paar dagen wel weer gehad. Echter, 
ook moet gezegd dat vinyl niet alleen 
maar kommer en kwel is. Het is per 
slot handel waar ondernemers en hun 
klanten/verzamelaars plezier aan bele-
ven. Het is ook een ode aan artiesten 
waarvan inmiddels velen niet meer in 
leven zijn. En niet te vergeten een ode 
aan de Duitse uitvinder Emile Berliner 
(1858-1929), die de fonograaf van 
Edison (1847-1931) perfectioneerde. 
Tot slot kan ik het niet laten u te zeg-
gen: lang leve de CD, de Mediaplayer 
en de Memorystick. Want immers, 
vroeger was het echt niet beter.

Jan Hoogendoorn
Nieuwegein

Vroeger was echt niet alles beter
De in Duitsland geboren vriendin van mijn vrouw vroeg of ik haar LP-collectie op CD wilde zetten, 
ruim 50 stuks. Ga er maar aan staan, was mijn eerste gedachte. Haar argument was dat er van haar 
collectie geen complete albums op internet te vinden zijn, behalve her en der een los nummertje.
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Maar goed, het geheel vernieuwde 
stationsgebied heeft dus een mooiere 
uitstraling dan Dubai. En hoewel ik 
zojuist streng voor onze bestuurlijke 
elite was, is daar op een bepaalde 
manier ook nog wel wat voor te zeg-
gen. Dubai wordt namelijk begrensd 
door kokendhete woestijn, waarin zelfs 
een woestijnrat nauwelijks overleven 
kan. Het geheel vernieuwde stations-
gebied daarentegen ligt pal naast het 
prachtige oude centrum van onze stad. 
Dus de buurvrouw van ons opgepimpte 
stationsgebied is aantrekkelijker dan de 
buurman van Dubai City.

Tragiek
De tragiek van het nieuwe stations-
gebied is dat het qua winkels en 
vreettenten een kopie is van stations in 
honderden andere steden in de wereld. 

Nog een slechte kopie ook, omdat in 
Utrecht de looproutes met boze opzet 
zo zijn aangelegd dat, als je de trein 
of de bus wilt pakken, je er niet aan 
ontkomt een kwartier langs winkels en 
eethuizen te lopen. In de Duitse stad 
Berlijn, waar ik pas boodschappen 
deed, hebben ze ongeveer het identieke 
assortiment middenstand, maar een 
looproute die je dwingt tientallen uit-
giftepunten van duur geluk te passeren 
ontbreekt er. Waar- de-lo-ze stad dus, 
dat Berlijn; vanuit het gezichtspunt van 
de Utrechtse bestuurders. Die het zo 
georganiseerd hebben dat een bezoeker 
van het nieuwe Utrechtse centrum in 
de eerste plaats consument moet zijn. 
In de tweede plaats consument en in 
de derde plaats iemand die geld op zak 
heeft dat op een legale manier buitge-
maakt mag worden.

Peperduur
Een paar weken geleden kwam ik met 
de trein op het station aan en op weg 
van de trein naar de bus passeerde 
ik noodgedwongen enige tientallen 
horecagelegenheden, waarvan enkele 
naar eigen zeggen legendarisch waren. 
Omdat ze het unieke concept hadden 
dat ze hamburgers verkochten. Ik kocht 
er ergens een die ronduit verrukkelijk 
smaakte. Met een biertje erbij moest ik 
dik twee tientjes afrekenen, waardoor 
ik alsnog een vieze smaak in de mond 
kreeg. Omdat ik op een terras met 
uitzicht op de Dom een dag eerder 14 
euro voor dezelfde bestelling betaalde. 
Waarom vrijwel alles in het vernieuwde 
Utrechtse stationsgebied peperduur 

is, heeft een simpele oorzaak. De 
verhuurder vraagt op jaarbasis 2000 
euro per vierkante meter winkelhuur. 
De razend populaire Volendamse 
viswinkel heeft om die reden het geheel 
vernieuwde stationsgebied verlaten. 
Als je elk jaar zo’n 300.000 euro huur 
voor je winkel moet ophoesten, moet 
een naakte haring namelijk minstens 
VIER euro gaan kosten. En voor dat 
geld happen haringhappers niet. Het gat 
dat deze winkel bij visminnend Utrecht 
heeft achtergelaten zal ongetwijfeld 
opgevuld worden. Waarschijnlijk door 
het zoveelste filiaal van een legenda-
rische eetgelegenheid met een uniek 
hamburgerconcept.

Legendarische Hamburgers
Een bestuurder van onze stad wist met zekerheid dat de dictator 
van Dubai met pure afgunst sprak over het geheel vernieuwde sta-
tionsgebied van Utrecht. De naam van deze Utrechtse bestuurder 
is bij mij bekend, maar ik ben zo discreet die niet te noemen. Wie 
zwijgt stemt toe en omdat alle andere Utrechtse bestuurders zwe-
gen toen deze waanzin de wereld in geholpen werd, zou ik voor 
de volledigheid alle Utrechtse bestuurders met naam en toenaam 
moeten noemen. Op een na, want onze burgemeester Jan van Za-
nen is niet achterlijk. Vandaar, tussen haakjes, dat hij binnen het 
Utrechtse stadsbestuur een voorbeeldfunctie heeft. 

Duitse grammofoonplaten

  

HWtjeHWtje
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
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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.   
  

VOLG ONS NU OOK 
OP FACEBOOK!



In mei mochten wij bloemen meene-
men en naar de kloostertuin brengen. 
Heel spannend, want daar mocht je 
anders nooit komen. Dat was het ter-
rein van de nonnen.
Thuis, achter in onze tuin, stond een 
prachtige jasmijnboom. Die bloemen 
roken heerlijk. Als je eraan rook, 
had je meteen een geel neusje. Na de 
lunch pakte vader een ladder, die wij 
goed moesten ondersteunen, want 
dat was geen dagelijks werk voor 
hem. Hij sneed zorgvuldig de mooiste 
takken af. Voorzichtig wikkelden wij 
ze in krantenpapier. Huppelend van 
blijdschap liepen wij met de bloemen 
naar school. Het hele schoolplein leek 
een bloemenparadijs en sommige 
kinderen hadden zelfs hun zondagse 
jurkje aan. We lieten kinderen aan 
onze bloemen ruiken. Dat was 
lachen, want zo liepen er diverse 
kinderen met een geel neusje rond. 
Toen de bel ging, moesten we twee 
aan twee in de rij gaan staan en bij de 
tweede bel werd je geacht muisstil en 
geruisloos naar je eigen klas te lopen. 
Die middag kwam daar niets van 
terecht, maar dat werd deze keer door 
de vingers gezien, omdat de nonnen 
zelf ook zenuwachtig waren.

Kloostertrap
In de klas moesten we eerst een wees-
gegroet bidden voor Maria en kregen 
we nog één keer duidelijke instructies 
waar wij ons aan moesten houden. 
De zesdeklassers mochten als eersten 
naar buiten en rustig naar het kloos-

terhekje lopen. Beslist NIET aan het 
hekje komen en geduldig wachten 
tot alle klassen buiten stonden. Dan 
opende de hoofdnon, die vanonder 
haar habijt een grote sleutel haalde, 
het hekje en mochten wij rij voor 
rij de kloostertuin in. Een geweldig 
moment. Als de hoofdnon een seintje 
gaf aan de zesdeklassers mochten zij 
hun bloemen op de bovenste treden 
van de kloostertrap leggen. Het mid-
denstuk moest vrijgelaten worden, 
anders konden de nonnen er later niet 
meer door. Daarna volgden de andere 
rijen. Gemengde kleuren door elkaar; 
het was een prachtig gezicht. Het leek 
wel Koninginnedag.

Rode oortjes
Niet alleen de kinderen waren blij, 
maar ook de nonnen. Stralend keken 
ze om zich heen en trots gaf een non 
aan welk lied er als eerste gezongen 
werd. Dat hadden we al weken van 
tevoren geoefend in de klas. We 
zongen redelijk in de maat en één lied 
werd zelfs tweestemmig gezongen. 
Ik keek naar de nonnen en kende ze 
bijna niet terug. Ze straalden gewoon. 
In de klas fantaseerde ik weleens hoe 
ze eruit zouden zien onder die kap. 
Zouden ze blond of donker haar heb-
ben of waren ze misschien wel hele-
maal kaalgeschoren? Als de pastoor 

onverwacht de klas binnenkwam, 
moesten wij meisjes snel naast onze 
bank gaan staan, rechtop in het gelid. 
We mochten weer gaan zitten als hij 
een teken gaf. Ik zag dan dat de non 
een vuurrood gezicht kreeg en wel-
licht ook rode oortjes, maar dat kon 
ik niet zien, die zaten onder de kap. 
De nonnen sliepen in een cel en daar 
had ik echt geen voorstelling van. 
Jammer dat we nooit een rondleiding 
kregen door het klooster. Even een 
glimpje van hun verblijf in het kloos-
ter stilde je nieuwsgierigheid.
Toen alle liedjes gezongen waren, 
liepen we terug naar de klas. Omdat 
wij ons netjes hadden gedragen werd 
er die dag geen straf uitgedeeld en 
mochten we nog vóór de bel ging 
naar huis. Uitgelaten renden we door 
de gang; normaal gesproken werd je 
dan direct teruggefloten, maar deze 
middag niet. De zusters gunden zich-
zelf nu ook een moment van nagenie-
ten op deze bijzondere Mariadag.

Gemma de Saint de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

Klooster in Kanaalstraat
Als ik in Utrecht door de Ka-
naalstraat rijd, en zie dat het 
klooster verkocht is en wordt 
verbouwd in appartementen, 
doet mij dat denken aan de 
lagere school in de jaren ‘50. 
Ik zat op de Sint Antonius-
school aan de Kanaalstraat, 
hoek J.P. Coenstraat. We 
kregen les van de zusters 
Franciscanessen, die in het 
klooster woonden naast onze 
school. Het was een echte 
nonnenschool.
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Ruiken aan jasmijn geeft gele neusjes!

Bijna iedere zondagochtend, na de kerk 
en het ontbijt, ging vader in zijn grote 
leunstoel zitten, achter zijn krantje en 
met een dikke sigaar in zijn mond. Moe-
der zette dan voorzichtig een glaasje wit-
te jenever op een tafeltje naast hem. Mijn 
zusjes Trees, Anneke en ik vonden het 
dan leuk tegenover hem op de grond te 
gaan zitten en af te wachten tot het eerste 
rookwolkje boven de krant omhoog 
kwam; soms telden wij wel vijf wolkjes 
tegelijk die in het niets verdwenen. Wij 
wisten dat we vader nu niet mochten 
storen. Wij zagen zijn hand naar het 
glaasje jenever gaan, dat hij na een klein 
slokje weer voorzichtig terugzette. Als 
zijn sigaar lang op de asbak bleef liggen 
en de as bijna over de rand van de asbak 
viel, wisten we dat vader in slaap was 
gevallen. Dan kwam het moment waarop 
wij gewacht hadden. Vader liet de krant 
langzaam uit zijn handen glijden, half op 
zijn buik. Wij konden nu een stukje van 
zijn gezicht zien. Iedere keer opnieuw 
proesten we het uit van het lachen, was 
dàt nou onze vader? Zijn bril was van 
zijn neus gezakt en zijn mond hing half 
open. Zijn stropdas was losgemaakt en 
de boord van zijn bloes stond open. Zijn 
gezicht was door de zon gebruind, maar 
zijn nek was nog helemaal wit.

Snurken
Wij vonden hem er maar raar uitzien. 
Het duurde niet lang voordat we de 

eerste geluidjes hoorden, die al snel 
overgingen in snurken. Bij het uitade-
men trilden zijn lippen. Als iemand de 
huiskamer binnenkwam, stopte vader 
even met snurken en leek het erop dat 
hij wakker zou worden, maar vader sliep 
toch heerlijk door. Wij vonden het leuk 
onze vader zo te observeren. We konden 
nu niets terugzien van een strenge vader. 
Hij kon soms best dominant zijn en dan 
kon je maar beter even uit zijn buurt blij-
ven. Toch waren wij heel trots op hem. 
Hij had grijs golvend haar en groene 
ogen, net als ik en dezelfde spitse neus 
en smalle lippen. Ik leek op mijn vader. 
In de keuken deed moeder de afwas met 
mijn oudere zussen en daarna werden 
de koffiebonen gemalen. Vader stoorde 
zich niet aan die herrie en sliep heerlijk 
door. Als wij de koffie hoorden pruttelen, 
wisten we al wat er ging gebeuren. Als 
moeder met de koffiekan binnenkwam 
zagen wij vaders neusvleugels bewegen. 
Vlak daarna rekte hij zich uit, zette zijn 
bril op zijn neus, knoopte zijn boordje 
dicht en trok zijn stropdas recht en pakte 
zijn krant op.

Vader was er klaar voor, vader rook 
koffie.

Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

 

Vader 1954
De foto bij dit verhaal roept een leuke herinnering op. Het is een 
foto van mijn vader. Met een dikke sigaar.

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

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

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

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

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

voor het maken van een afspraak.  
 
Pierre van Kooten
Directeur

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

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

‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn 

afscheid straks
zijn voor iedereen

U kunt mijn collega’s en mij bellen op  
030-29 66 666 voor meer informatie of 
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de medisch specialist in beweging

Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de heup 

of knie? De klachten kunnen het gevolg zijn van een 

versleten gewricht (artrose). 

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Utrecht ben 

ik gespecialiseerd in het plaatsen van heup- en knieprotheses. 

Op de voorlichtingsavond heup- en knieprotheses op donderdag 

16 oktober vertel ik u over de oorzaak van artroseklachten, hoe 

u voorkomt dat ze verergeren en hoe ze te verhelpen zijn met zowel niet-operatieve 

behandelingen als operatieve behandelingen. Zo weid ik uit over de verschillende 

prothese materialen en operatietechnieken (voorste benadering en achterste 

benadering). 

Meld u aan op www.annatommiemc.nl/evenementen of bel met 030 711 59 00.

Deelname is gratis. Wij ontvangen u graag bij Annatommie mc Utrecht.

Annatommie mc Utrecht

Janssoniuslaan 71

3528 AH Utrecht

Donderdag 16 oktober

18.30 - 20.30 uur

deelname is kosteloos

Jesse Berger
orthopedisch chirurg

voorlichtingsavond

protheses
voor heup en knie

Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken



MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 

VAN ZUILEN

  Werkspoor - officieel ‘fabriek van Werktuigen en Spoorwegma-
terieel’ - was niet, zoals veel mensen denken, onderdeel van de 
Nederlandse Spoorwegen. Werkspoor was een fabriek in Amster-
dam, waar men zich, naast het herstel van (scheeps)motoren, ging 
toeleggen op de bouw van stoommachines en staalconstructies. In 
1912 kwam Utrecht in beeld. 
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 Het blijkt dat een hele generatie al geen idee meer heeft wat men zich moet voorstellen bij 
‘Werkspoor’ of ‘Demka’. Vandaar dat we deze keer proberen u een indruk te geven wat Werkspoor 
was. (Demka stellen we graag in een volgende De Oud-Utrechter aan u voor)   

 Ook een minder bekend product dat bij Werkspoor werd gemaakt: het rompstuk voor de Hawker-Hunter vliegtuigen die Fokker in licentie mocht 
bouwen. Ook hiervan is een � lmpje te zien op onze site: https://youtu.be/179wubNKIjU   

 Trots op Werkspoor   

 In 1939 werden bij Werkspoor honderden motoren voorzien van een zijspan, een gereedschapsbak. Hiervan is 
onlangs door Peter Bastiaanse een bijzonder � lmpje gemaakt, zie https://youtu.be/VP0zR20msCY   

Het bedrijf groeide met de bouw van 
stoomlocomotieven en treinwagons. 
Veel voor Nederlandse spoorweg-
fi rma’s, maar ook voor spoorwegmaat-
schappijen in het buitenland (de ‘grote 
Argentijnse order’ maakt Werkspoor 
van 1952 tot 1958 de grootste wagon-
fabriek van Europa!). De fabriek was 
in Amsterdam gevestigd op het eiland 
Oosterburg, maar kon de groei daar ter 
plaatse niet meer realisere; er werden 
orders gemist door ruimtegebrek.
In 1912 nam toenmalig directeur Joan 
Muysken het besluit twee onderdelen 
van de fabriek, de Wagon- en Brug-
genfabriek, te verplaatsen naar Zuilen. 
Daar werd een terrein gevonden dat 
geschikt was: 36 voetbalvelden groot, 
aan open water (het Merwedekanaal), 
langs de spoorlijn Utrecht-Amsterdam 
(makkelijk als je treinen bouwt) en 
dicht bij de toenmalige ‘snelweg’ 
naar Amsterdam, de Amsterdam-
sestraatweg (drie keer per dag reed 
een autootje heen en weer tussen de 
beide vestigingen, voor overleg of 
bijvoorbeeld het aanpassen van een 
tekening). In 1913 waren de eerste 
hallen gereed en kon de fabriek in 
Zuilen van start. De gemeente Zuilen 
telde toen ongeveer 900 inwoners, 500 
in het dorp en de rest in boerderijen 

op het grondgebied van de gemeente. 
Uiteindelijk groeide de fabriek in 
Zuilen uit tot de grootste werkgever 
in de regio. Meer dan 5000 mede-
werkers. Op verzoek van de directie 
van Werkspoor kwam ook de heer 
J.M. de Muinck Keizer (Demka) met 
zijn staalgieterij vanuit het Groningse 
Martenshoek naar Zuilen. Die fabriek 
had op het hoogtepunt van het bestaan 
meer dan 2500 personeelsleden.

   Meer dan alleen wagons 
Het ontwerp van een fabriek van deze 
omvang vergt goed inzicht. Gelukkig 
kunnen we constateren dat de heer 
Damme daarover beschikte. Een paar 
jaar na het gereedkomen van de fa-
briek hield Ir. Damme een lezing over 
het ontwerp. Zijn gehoor bestond uit 
leden van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. Het was een uitgebreid 
verhaal over alle details waarmee 
Damme te maken kreeg. Hij gaf onder 
meer aan dat: ‘Een der hoofdsporen 
loopt langs het geheele terrein aan de 
zijde van den spoorweg Utrecht-Am-
sterdam. Een tweede hoofdspoor buigt 
dadelijk bij de spoorwegaansluiting 
af en loopt vandaar langs het punt dat 
voor aansluiting aan het Merwedeka-
naal werd gekozen’. In die beginperio-

de werden treinen nog vooral van hout 
gemaakt, kolenwagens, goederenwa-
gens en personenrijtuigen. Veel min-
der bekend is dat Werkspoor ook alle 
deuren leverde voor het hoofdgebouw 
3 van de Nederlandse Spoorwegen, 
dat we kennen als ‘De Inktpot’.
Werkspoor bouwde méér dan alleen 
kolenwagens. Bekende treinstel-
len als ‘De Hondenkop’ en de Trans 
Europa Expres (TEE) verlieten de 
fabriek. Net als de locomotieven in de 
1200-serie die Werkspoor in licentie 
bouwde en waarvan er nu, na ruim 
60 jaar, nog steeds enkele in gebruik 
zijn. Met de opdracht voor levering 

van 90 locomotieven en 400 rijtuigen 
voor de Argentijnse spoorwegen kreeg 
Werkspoor een van de grootste order 
ooit (tot dan) voor een Nederlands 
bedrijf voor een totaalbedrag van 
250.000.000 gulden. Op het hoog-
tepunt van de productie werkten bij 
de fabriek mensen uit meer dan 200 
verschillende gemeentes in ons land.

   Bruggen 
Werkspoor had ook een afdeling Brug-
genbouw. Deze monteerde de brugde-
len zo groot mogelijk op de fabriek, 
voordat ze op transport gingen naar 
de verschillende locaties. Werkspoor 
bouwde veel grote spoor- en verkeers-
bruggen. Een van de bekendste is de 
brug bij Zaltbommel. Deze verkeers-
brug is onderdeel van het Rijkswe-
genplan 1927. Het autoverkeer nam 
toen al zo toe, dat een wegenstructuur 
bedacht werd om de steden door 
middel van doorgaande wegen met 
elkaar te verbinden. Over de grote 
rivieren moesten daarvoor twaalf grote 

bruggen gebouwd worden. Ingenieur 
Harmsen, directeur van het Bruggen-
bureau Rijkswaterstaat, gaf leiding 
bij het ontwerpen van deze bruggen. 
De ‘Bommelse brug’ is één van deze 

twaalf bruggen. De Nederlandse Genie 
maakte veel bruggen, ook de Bom-
melse, aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog onklaar door enkele 
delen van de pijler te laten glijden.
Werkspoor kreeg van de bezetter 
opdracht ze te herstellen. Aan het eind 
van de oorlog werden veel bruggen 
gebombardeerd. Na de capitulatie 
kreeg Werkspoor wederom opdracht 
deze bruggen te herstellen. Geen won-
der dus dat heel veel medewerkers van 
de afdeling Bruggenbouw zich deze 

brug goed kunnen herinneren.
De grote groep medewerkers die 
aan het herstel van de bruggen had 
bijgedragen werd na het gereedkomen 
van de werkzaamheden overtallig. 
Het ging de directie echter te ver 
deze mannen, die een grote bijdrage 
hadden geleverd aan het naoorlogse 
herstel van de economie, te ontslaan. 
Werkspoordirecteuren overlegden met 
de directie van BPM (tegenwoordig 
Shell) en legden de vraag voor of 
Shell geen behoefte had aan hardwer-
kende arbeiders, die gewend waren 
met zware metaalconstructies om te 
gaan en die langere tijd van huis geen 
bezwaar vonden. Op dat moment de-
den Amerikanen voor Shell in Pernis 
het montagewerk aan raffi naderijen. 
Dat zijn Werkspoorders gaan doen.

   Montagewerken 
Zo ontstond een geheel nieuwe tak 
binnen het bedrijf: montagewerken. 
Werkspoorders waren met hun vak-
manschap zo succesvol dat zij over 
de gehele wereld montagewerk ver-
richtten. Deze aparte afdeling heette 
Werkspoor Services en Constructies, 
samengevoegd tot Wescon. Uiteinde-
lijk bouwde Werkspoor Utrecht meer, 
veel meer dan ‘alleen’ wagons en 
bruggen. Bussen, vrachtauto’s, het res-
taurant en de brug van de Euromast, 
de Haringvlietschuiven, een houten 
vrachtvliegtuig voor KLM, hangars op 
Schiphol, vleugelsegmenten voor de 
Fokker G1, rompstukken voor Haw-
ker-Hunter vliegtuigen, metrotreinstel-
len voor Rotterdam, trams voor de 
vier grote steden, de telescoopantenne 
te Dwingeloo, maar óók honderden 
bussen waaronder de beroemde Cros-
sleybussen (voor de NBM).



De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte UtrechterDinsdag 18 september 2018pagina 8

Licht in de Donkerstraat. 
Utrecht bezongen (cd)

Meike Veenhoven maakte een 
cd met liedjes over Utrecht. 
Bekende en minder bekende 
plaatsen in Utrecht en mar-
kante figuren uit de Utrechtse 
geschiedenis worden bezongen. Utrechtse straten of plekken 
zoals het Luie End, maar ook bijzondere winkeltjes die niet 
meer bestaan zoals Ruud’s Waskit aan de Donkerstraat.

 

Buitenplaatsen op de Utrechtse 
Heuvelrug
Op de Utrechtse Heuvelrug bevinden 
zich maar liefst 44 historische buiten-
plaatsen en landgoederen, elk met hun 
eigen geschiedenis en identiteit. Anne 
van Rooij van Wijngaarden maakte er 
een prachtig boek over dat rijk geillus-
treerd een goed beeld geeft van deze beeldbepalende gebouwen 
en hun fraaie parken en indrukwekkende tuinen. Hun geschie-
denis geeft een mooi inkijkje in het leven van adellijke families.

 

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

 

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 Ram-
blers voor Decca in 1944 en enkele 
niet eerder uitgegeven opnamen van 
The Ramblers voor de Nederland-
sche Omroep en GTB.

 

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!

 

Oma kan jij nog huppelen?
Een verhalenbundel over klein geluk. 
Een boek vol kleine wijsheden over 
grote geluksmomenten. In een bonte 
verzameling rijgt Irene Kraaijenhagen 
herkenbare situaties, gekke types, oude 
liedjes en herinneringen zorgvuldig aan 
elkaar. Met haar verhalen en gedichten 
wil ze de lezers raken, laten lachen en vooral laten meedoen. 
Voor wie kan genieten van haar bijdragen in de rubriek ‘Ge-
luksvogels’ in deze krant is dit boek een absolute aanrader. Voor 
wie haar werk niet eerder las een kans op een kennismaking.

 

€ 15,00 € 19,95 € 16,80

€ 17,95 € 16,95 € 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.

Meike Veenhoven schrijft en zingt. Ze 
debuteerde met het programma en de cd 
‘Liedjes van Weemoed en Andere Ge-
voeligheden’ en won in 2010 het Utrechts 
Kleinkunstfestival. In 2012 kwam haar 
tweede cd ‘Alles van waarde’ uit. In 2016 
ontving ze de Nederlandse Oeuvreprijs 
Kleinkunst van dat jaar.

Meike leeft in constante verbazing over de 
Dingen Die Voorbijgaan. Voordat je iets 
hebt kunnen vastpakken, ligt het alweer 
achter je en kan je alleen nog omkijken 

naar hoe het steeds verder uit het zicht 
raakt. Ook verhaalt ze over Dingen Die 
Hadden Kunnen Zijn: de niet-geleefde 
levens. Over de breekbaarheid van geluk. 
Over dingen die grappig zijn en tegelij-
kertijd een beetje pijn doen. Van achter 
de piano bezingt Meike dit alles met een 
lichtvoetige melancholie.

In haar liedjesprogramma dat net als de 
cd ‘Licht in de Donkerstraat, Utrecht be-
zongen’ heet, worden bekende en minder 
bekende plaatsen in Utrecht en markante 

figuren uit de Utrechtse geschiedenis 
bezongen. Utrechtse straten of plekken 
zoals het Luie End, maar ook bijzondere 
winkeltjes die niet meer bestaan zoals 
Ruud’s Waskit aan de Donkerstraat.
Kijk voor de speellijst op www.meike-
veenhoven.nl
Op de cd is ook beiaardier Malgosia 
Fiebig te horen op het carillon van de 
Domtoren. De cd is via de bestelbon op 
deze pagina en via de webshop op www.
deoud-utrechter.nl te bestellen.

 

 

Meike Veenhoven zingt over Utrecht
Licht in de Donkerstraat, Utrecht bezongen. Zo heet de nieuwe cd van 
Meike Veenhoven die deze maand is verschenen. Een cd met liedjes 
die zich afspelen op bekende en minder bekende plekken in Utrecht. 

Licht in de Donkerstraat. Utrecht bezongen (cd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  15,00

Buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€  19,95

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

Het Ramblers Dansorkest. Hilversum Expres(s) (cd) . . . . . . . . . . . . . . . . .€  17,95

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

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



In een gezellig restaurant in Leusden 
neem ik samen met Henk, Leo van 
Veen, Rini Block en Hans de Weerd, 
alle drie oud-teamgenoten van DOS en 
Fc Utrecht, Hans van Echtelt, nestor 
van de Utrechtse sportjournalistiek en 
Frans de Bruin, vanaf zijn geboorte 
DOS-supporter, zijn succesvolle voet-
balcarrière nog eens door.
Wery: “Ik debuteerde op 16-jarige 
leeftijd in HVC 1, dat toen uitkwam 
in de eerste divisie. Ik speelde onder 
meer met Joop, de vader van Marco, 
van Basten. Joop was samen met Ben-
nie Marcus een van de betere spelers. 
DWS Amsterdam kocht me in 1963 
van HVC. Ik heb bij DWS een mooie 
tijd meegemaakt. Toen ik kwam, 
speelde DWS in de eerste divisie. Ik 
was linksbuiten. Utrechters Mosje 
Temming en Frans Geurtsen speelden 
ook in de voorhoede. We werden in 
‘63 kampioen van de eerste divisie en 
een seizoen later zelfs kampioen in 
de eredivisie. Jan Jongbloed, de latere 
doelman van het Nederlands elftal, 
was al een echte topkeeper.”
Hij vervolgt: “Medio ‘65 kreeg ik bij 
DWS een forse aanvaring met trainer 
Talbot. Ik vond het toen beter naar een 
andere vereniging te verhuizen. DOS 
wilde me graag overnemen. Ik was er 
blij mee, want ik kon bij DOS samen 
gaan voetballen met spits en oud-
international Tonnie van der Linden. 
Helaas moest Tonnie op 12 maart ‘67 
zijn voetbalcarrière vroegtijdig beëin-
digen. Ik bewaar mooie herinneringen 
aan de beslissingswedstrijd om degra-
datie uit de eredivisie in Eindhoven 
tegen Fortuna ‘54. We wonnen met 
4-3 in de verlenging, dankzij goals van 
Nico Hardeman, Abbés van Vliet en 
mijn persoontje. Een paar weken later 
fuseerde Fortuna’54 uit Geleen met 
Sittardia uit Sittard, waardoor achteraf 
de beslissingswedstrijd niet nodig was.

Tevreden
DOS was erg tevreden over mijn 
prestaties. Het ging zelfs zover dat 
interimtrainer en clubfysiotherapeut 
Thim van de Laan zijn nieuwe hond 
de naam Wery gaf. Thim vertelde dat 

hij dat deed omdat zijn hond snelvoe-
tig en tweebenig was.”
Ik woonde in de jaren zestig bij Henk 
om de hoek, op de Donaudreef en heb 
diverse keren met vriendjes bij Henk 
aangebeld om een handtekening te 
vragen. Henk zei nooit nee. We vertel-
den Henk geregeld dat we het geluid 
van zijn Fiat Abarth zo mooi vonden. 
Als ik nu naar Henk kijk, denk ik dat 
hij zondag zo weer bij Fc Utrecht 
kan meespelen. Zou leuk zijn, weer 
een ouderwetse vleugelspeler bij Fc 
Utrecht die de nieuwe spits Makienok 
op maat kan bedienen. Oude tijden 
zouden kunnen herleven, zo ging het 
immers vroeger met Leo, Jan en Joop 
ook. Wie weet loopt het stadion dan 
weer vol.
Hans van Echtelt, voormalig 
sportjournalist van Het Centrum en 
Utrechts Nieuwsblad, interviewde 
Henk Wery vaak. ‘’Mijn eerste 
interview was bij hem thuis op de 
Tannhauserdreef, naar aanleiding van 
zijn Oranjedebuut tegen Rusland. Hij 
speelde bij DOS en was ‘eenoog in het 
land der blinden’, zoals de uitdrukking 
luidt. DOS vocht immers jaar in jaar 
uit tegen degradatie. Henk is sinds 
1967 even toegankelijk en bescheiden 
gebleven. Zijn transfer naar Feijen-
oord werd hem van harte gegund, zijn 
terugkeer naar Galgenwaard bejubeld. 
Daar tref ik hem soms als hij voor De 
Telegraaf cijfers aan de spelers geeft. 
Het contact is dan nog even vriende-
lijk als vijftig jaar geleden.’’
Ook DOS-spits Leo van Veen herin-
nert zich Henk Wery goed. “Henk 
woonde op de Tannhauserdreef in 
Overvecht waar meer spelers van DOS 
een appartement hadden. Het bestuur 
van DOS had dat geregeld. Ik heb er 
ook enige jaren gewoond. Henk was 
heel goed bevriend met Ries van de 
Bogert, die op jonge leeftijd door een 
noodlottig auto ongeluk (1964, red.) 
om het leven kwam. Henk was van na-
ture ijzersterk en zeer snel. Trapte net 
zo makkelijk rechts als links en haalde 
in onze DOS-periode in 1967 het Ne-
derlands Elftal. Ik herinner mij nog dat 
we zijn uitverkiezing uitbundig heb-

ben gevierd in de flat op de Tannhaus-
erdreef. Hij scoorde tweemaal bij zijn 
debuut tegen Rusland, waarvan een uit 
een penalty. In 1968 ging Henk naar 
Feyenoord. In 1974 kwam hij terug 
naar Utrecht en speelde nog twee sei-
zoenen bij FC Utrecht. Met toenmalig 
trainer Jan Rab klikte het niet zo goed. 
Han Berger nam het als trainer over. 
Goeie gozer, die Henk.”

Respect
Hans de Weerd en Rini Block, beiden 
DOS-elftalgenoten, beamen dit. “We 
hebben veel respect voor de loopbaan 
van Henk. Hij bleef gewoon een van 
de elf toen hij international werd. Niks 
poeha of verbeelding, gewoon een 
Utrechts jochie”, klinkt het in koor.
Bij Henk Wery staat de Jaarbeurs-
stedenbekerwedstrijd DOS-Barcelona 
0-0 op 16 september 1965 nog in het 
geheugen gegrift. “Die wedstrijd was 
een van mijn mooiste wedstrijden. 
Het was toen echt uniek, spelen tegen 
Barcelona. DOS was immers maar 
een gewoon clubje dat redelijk in de 
eredivisie speelde. Tonnie van der 
Linden, op afstand onze beste speler, 
was met Martin Okhuisen nog over 
van de kampioensploeg uit 1958. We 
waren bijzonder tevreden met de 0-0, 
Barcelona was tenslotte een Europese 
topploeg. We verloren de uitwed-
strijd met 7-1. Tonnie van der Linden 
scoorde volgens vriend en vijand het 
mooiste doelpunt van de wedstrijd. 
Onze terugreis verliep moeizaam. Ben 
Aarts nam als enige de trein en was als 
eerste thuis. Hij moest een dag later 
weer zijn bloemenwinkel runnen. Zo 
ging dat.”

Feyenoord
Wery: “Feyenoord wilde me medio 
‘68 graag overnemen van DOS. Ik 
won met Feyenoord vervolgens de 
Europa Cup 1, de UEFA cup, de We-
reldbeker en de KNVB-beker en werd 
drie keer landskampioen. Ik speelde 

medio ‘69 mijn allerbeste wedstrijd, 
thuis met Feyenoord in de halve finale 
van de Europa Cup 1 tegen AC Milan. 
We hadden in Milaan met 1-0 verloren 
en moesten dus winnen om de finale 
te halen. We wonnen met 2-0 en later 
ook de finale tegen Celtic. We hadden 
zoveel klasse in ons elftal met Rinus 
Israël, Theo Laseroms, Wim van 
Hanegem, Wim Jansen, Coen Moulijn 
en niet te vergeten natuurlijk Ove 
Kindvall. Ernst Happel was mijn beste 
trainer. Ik kom nog vaak in de Kuip, 
zowel als rapporteur als bij de reünies. 
De Kuip heeft nog steeds iets magisch 
voor me.”
“Na Feyenoord vond ik het leuk aan 
het eind van mijn carrière terug te 
gaan naar Utrecht. Fc Utrecht deed het 
goed, speelde erg aanvallend; ik zou 
me zeker op mijn plek voelen. Ik com-
bineerde het voetbal met mijn café, 
de destijds overbekende Bar Bodega 
in Amersfoort. Helaas maakte een 
vervelende liesblessure in het tweede 
seizoen vroegtijdig een einde aan mijn 
profvoetbalcarrière. Ik heb nog wel, 
tot mijn 52’ste, bij de oud-internatio-
nals en bij VOP gespeeld.”

Aardige jongen
Co Adriaanse, tot ‘76 ploeggenoot bij 
Fc Utrecht, heeft herinneringen aan 
Henk. “Henk was een aardige jongen, 
hield van een geintje en lag goed in de 
groep. Was beresterk, snel, zeer goed 
schot, kon een mannetje uitkappen en 
scoorde makkelijk. Hij verwaarloosde 
ook zijn verdedigende werk niet.”
Han Berger, medio ‘76 opvolger van 
trainer Jan Rab, blikt terug. “Ik liet 
Henk, na het vertrek van Jan Rab, wat 
teruggetrokken spelen, meer vanuit 
het middenveld in plaats van op de 
vleugel. Het elftal profiteerde zo meer 
van zijn ervaring en traptechniek. 
Jammer dat Henk na een half jaar zijn 
carrière moest beëindigen. We hadden 
hem er graag bij gehouden, ondanks 
zijn fysieke beperkingen. Maar Henk 

gaf zijn gezellige zaak in Amersfoort 
prioriteit.”
Dick Schneider, voormalig ploegge-
noot bij Feyenoord en tegenwoordig 
chef Telegraaf-rapporteurs, is lovend 
over Wery: “Als rapporteur is hij 
doodeerlijk, goed is goed en slecht is 
slecht. Henk heeft een zeer ontwikkeld 
sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Ri-
nus Israël en voormalig trainer Georg 
Kessler hebben dat in het verleden 
gemerkt. Bij Feyenoord zijn we, toen 
de technische staf Jurgen Grabowski 
wilde aantrekken als rechtsbuiten, 
met z’n allen voor Henk in de bres 
gesprongen. We speelden in Frankfurt 
met Feyenoord tegen Jurgen en zijn 
club. Jurgen raakte geen bal en werd 
gewisseld. We willen jou niet Jurgen, 
was onze duidelijke boodschap. Henk 
is nu een rustige, bescheiden man. 
Geef hem zijn sigaartje en je hoort 
hem niet.”

Tweebenigheid
Henk vertelt: ‘’Mijn tweebenigheid 
was een van mijn sterkste wapens. Ik 
schoot links en rechts net zo zuiver 
en hard. Zelfs strafschoppen nam 
ik afwisselend met links en rechts. 
Tegenwoordig zijn spelers amper nog 
tweebenig. Op de tribune erger ik me 
er dood aan. Kennelijk laten trainers 
het maar op zijn beloop. Ik heb me al 
vroeg, dacht bij Amersfoortse Boys, 
aangeleerd twee benen te gebruiken. 
Gewoon schieten op een blinde muur, 
afwisselend met links en rechts. Zo 
leer je het snel. Investeren in jezelf, 
meer is het niet. Bij DWS en DOS 
heb ik het geperfectioneerd. Toen ik 
in 1968 bij Feyenoord kwam, waren 
ze echt blij met mijn traptechniek. 
Een tip voor iedere jonge voetballer: 
ga elke dag met een bal oefenen op je 
traptechniek, zowel links als rechts. Je 
hebt er later zoveel voordeel van.”

Gert van Es

Henk Wery werd international bij DOS
Welke Utrechtse voetbalsupporter herinnert zich Henk Wery 
niet, de oersterke links- en rechtsbuiten van DOS en Fc Utrecht 
in de jaren zestig en zeventig?
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Henk Wery (geheel rechts) aan tafel met Hans de Weerd, Leo van Veen en Rini Block.

Henk Wery zittend rechts, Joop van Basten staand 4e van links bij HVC
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

 
Perkament in stukken in Utrechts Archief
Teksten uit de oudheid, gregoriaanse muziek, prachtig gedecoreerd perkament: in de banden 
van oude boeken zit soms een schat aan informatie verborgen. In de Middeleeuwen werden 
afgedankte stukken perkament vaak hergebruikt bij het maken van nieuwe boeken. Nu, vele eeu-
wen later, onthullen honderden van deze handschriftfragmenten hun geheimen. In de publicatie 
Perkament in stukken zijn deze Utrechtse bronnen voor het eerst systematisch bestudeerd. In 
de gelijknamige tentoonstelling - die vanaf 21 september in Het Utrechts Archief te zien is - 
ontdekt u meer over dit onderzoek én ziet u de meest aansprekende originelen uit het boek.
 
Internationaal literatuurfestival in Utrecht
Sinds afgelopen zaterdag is in Utrecht een internationaal literatuurfestival aan de gang: Inter-
national Literature Festival Utrecht. Op zaterdag 22 september staat Utrecht als Boekenstad 
centraal met literaire wandelingen en programma’s in de Utrechts boekhandels. Het Stadsdich-
tersgilde organiseert poëtische wandelingen langs muurgedichten, muziek en binnentuinen. 
Historicus Niels Bokhove neemt u mee op een boekhandelwandeling langs de vele prachtige 
boekhandels die Utrecht rijk is.
De hele middag kunt u terecht in de Utrechtse boekhandels voor optredens van dichters 
en schrijvers die komen vertellen over hun nieuwste uitgaven. Jonathan Griffioen en Floor 
Buschenhenke dragen voor bij Boekhandel Bijleveld en bij Broese Boekverkopers wordt Jaap 
Robben geïnterviewd over zijn nieuwe roman. In de Literaire Boekhandel treden Lotte Kok en 
Erik Jan Hermens op. In Savannah Bay is er een speciaal Queering The City programma.

Zaterdag 15 tot en met zaterdag 29 september

International Literature Festival Utrecht
Sinds eind 2017 is Utrecht officieel een UNESCO City of Literature. Dit is de aanleiding voor een groots 
literatuurfestival in Utrecht. Het International Literature Festival Utrecht vindt plaats van 15 t/m 29 
september. Kijk voor alle aanvangstijden en reserveringen op www.ilfu.nl
 

Vanaf vrijdag 21 september

Nieuwe tentoonstelling Perkament in stukken
In Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat in Utrecht is vanaf vrijdag 21 september de expositie 
‘Perkament in stukken’ te zien. De opening van de expositie, die tot 20 januari duurt, is om 17.00 uur.

Zaterdag 29 september

Prettig Lopen Dag
Zaterdag 29 september 2018 organiseert de Prettig Lopen Winkel van House of Outdoor & Optics 
in Maarssen van 10.00 - 17.00 uur een ‘Prettig Lopen Dag’. Deze dag staat in het teken van allerlei 
gratis activiteiten rondom uw voeten! U kunt de hele dag terecht voor een gratis, kort consult van een 
registerpodoloog en medisch pedicure. Kennismaken met ontspannende voet- en onderbeenmassage. 
Daarnaast kunt u komen proeflopen op de Xsensible Stretch Walker, door het speciale balanssysteem 
dé Rolls Royce onder de sneakers. Er is een prachtige nieuwe najaarscollectie comfortschoenen, laars-
jes, pantoffels en waterdichte laarzen. Tevens leuke WIN-acties speciaal deze dag! Kom naar de Prettig 
Lopen Winkel, Diependaalsedijk 12 in Maarssen, 0346-556166 www.prettiglopenwinkel.nl

Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober
 
Expositie Maarssense kunstschilders
Een bezoek aan de jaarlijkse expositie is zeker de moeite waard. De presentatie van de nieuwste schil-
derijen is ook nu weer heel divers. De zeventien Maarssense kunstschilders gebruiken veel verschil-
lende stijlen en technieken. Het is weer kleurrijk, eigenzinnig en vernieuwend, maar vooral toegankelijk. 
En uiteraard zijn de schilderijen te koop. Openingstijden zijn vrijdag 5 oktober 16.00 tot 19.00 uur, 
zaterdag 6 oktober 11.00 tot 17.00 uur en zondag 7 oktober 11.00 tot 17.00 uur. Adres: De Draak, 
Langegracht 45, Maarssen. Gratis entree. Voor meer informatie en een overzicht van alle schilderijen, 
www.maarssensekunstschilders.nl

Elke woensdag

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

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570
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Grenzeloos genieten
De plek waar u écht tot rust kunt komen is op va-
kantie. Die plek hoeft niet één specifieke locatie te 
zijn, dat wordt bewezen door een cruisevakantie. 
Tijdens een cruise ontdekt u namelijk bijzondere 
bestemmingen én geniet u van alle faciliteiten 
op het cruiseschip. Cruiseschepen zijn er in alle 
soorten en maten, geschikt voor jong en oud en 
met wie u ook op reis gaat.

Laat u inspireren
Zoekt u bijvoorbeeld een cruisevakantie voor het 
hele gezin? Of houdt u juist erg veel van cruisen 
in luxe met gala-avonden? Met deze én veel 
meer opties kunt u op onze beurs kennismaken. 
Cruisespecialisten en verschillende rederijen 
staan voor u klaar, zo leggen zij graag uit wat 

de verschillen zijn tussen de schepen en soorten 
reizen. Daarnaast kunt u inspirerende presentaties 
bijwonen over reisbestemmingen, rederijen en 
cruisen met kinderen. Op de cruisebeurs zijn ook 
ervaren frequente ‘cruisers’ aanwezig, die graag 
alles vertellen over hun gemaakte reizen op de 
schepen en op verschillende bestemmingen. U 
kunt daarnaast ook nog profiteren van exclusieve 
beursaanbiedingen als u tijdens de beurs een reis 
boekt.

Graag verwelkomen we u op onze cruisebeurs die 
plaats vindt op zaterdag 3 en zondag 4 november 
in Leerhotel het Klooster van 10.00-17.00 uur. U 
kunt zich gratis inschrijven op www.cruisebeurs.
nl.

Eenzaamheid is niet eenvoudig op te lossen, toch 
kan een klein gebaar al goed doen. Wethouder 
Maarten van Ooijen: “Ik zie in de wijken van 
onze stad al veel mooie initiatieven waarbij buurt-
bewoners samen eten, sporten of andere activitei-
ten ondernemen. Zo zorgen we voor elkaar.”

Doe mee met jouw idee
Iedereen kan door omstandigheden te maken krij-
gen met eenzaamheid. Maarten van Ooijen: “Ik 
vind het belangrijk dat iedere Utrechter meedoet 
en dat mensen worden gezien en zich betrokken 
voelen. Daar wil ik mijn schouders onder zetten. 
Heb jij een goed idee waarmee we eenzaamheid 
in jouw buurt of wijk kunnen aanpakken? Laat het 
me weten en stuur een mail naar weektegeneen-
zaamheid@utrecht.nl“

Activiteiten
Wil je meer contact in je buurt en wil je weten 
wat er allemaal te doen is? Of wil je graag aan de 
slag voor je buurt en voor je buren? Kijk dan op 
pagina 17. Hier staat een overzicht met contactge-
gevens waar je terecht kunt.

Cruise Travel beurs in Amersfoort

Oproep: kom met ideeën
tegen eenzaamheid

Ook dit jaar wordt er een Cruise Travel-beurs georganiseerd in Leerhotel het 
Klooster te Amersfoort in het weekend van 3 en 4 november 2018. Net als bij de 
vorige edities, hebben wij ook dit jaar antwoord op al uw vragen over cruisen en 
rederijen. Zo krijgt u perfect zicht op wat een cruisevakantie precies inhoudt. 
Een cruisevakantie is genieten voor iedereen, wij vertellen u graag waarom én 
hoe leuk cruisen is!

Ken jij je buren bij naam of spreek je 
wel eens met de mensen die bij je in 
de straat of in je portiek wonen? Maak 
je weleens zomaar een praatje met 
iemand? Voor veel inwoners is regel-
matig contact met anderen niet altijd 
vanzelfsprekend. Dat willen we ver-
anderen. In de Week van de Eenzaam-
heid, van donderdag 27 september t/m 
6 oktober, zijn er allerlei activiteiten.

Samen eten

©Fotogeniek: Jeroen van der Meyde

Altijd al willen cruisen?

Laat u inspireren tijdens onze cruisebeurs 
in het weekend van  3 & 4 november in Amersfoort

gratis tickets:  www.cruisebeurs.nl

0341 - 37 11 37info@cruisetravel.nl
www.cruisetravel.nl

Harderwijkerweg 141
3852 AB Ermelo

CRUISE  TRAVEL
cruisebeurs

2018

Bezichtiging op afspraak, 
Koningsweg 358
Utrecht

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

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

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

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

Groepswonen voor ouderen, 
wonen met aandacht voor elkaar

Tel. 030-2545422
Mobiel 06-14153157

E-mail: zorgvoorelkaar@kleinarmelisweerd.nl
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Impressie van onze locatie 
groepswonen voor ouderen

RedactierechtsbovenKop

Dagelijks OPENHUIS “Buiten wonen en toch overal dichtbij”
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In 2,5 uur tijd krijgen deelnemers in-
formatie over toeslagen, regelingen en 
bespaarmogelijkheden. De bijeenkom-
sten worden gehouden in de binnen-
stad van Utrecht.

Vragen die worden behandeld zijn: Hoe ziet mijn 
financiële plaatje eruit na deze verandering in 
mijn leven? Op welke posten kan ik geld bespa-
ren? Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking 
kom? Hoe kan ik mij goed voorbereiden? Hoe 
voorkom ik geldproblemen?
De bijeenkomst wordt gegeven door een mede-
werker van U Centraal, samen met een deskun-
dige op het specifieke gebied.

Meer informatie en aanmelden?

Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 
of bel met 06 - 23 33 58 93.

Succes!
De Bijeenkomsten Financiën bleken het afgelo-
pen jaar een groot succes. Deelnemers zijn blij 
goed geïnformeerd te zijn. Zij melden achteraf: 
“Complimenten voor de bijeenkomst, ik heb het 
fantastisch gevonden. Ik heb er veel aan gehad, 
het was net dat steuntje in de rug.” “Helder, 
bedankt! Ook goed op concrete vragen geantici-
peerd!” “De bijeenkomst heeft 
aangezet tot minder kop in het 
zand steken.”

 

een stapje extra te zetten.

In onze showroom aan de Laagjes 4 in Rotterdam 
bent u van harte welkom bent om proef te rijden 
op verschillende modellen onder deskundige 
begeleiding van onze mobiliteitsadviseurs. Zij 
kunnen u als geen ander helpen om de oplossing 
te vinden die precies past bij uw persoonlijke 
situatie.

Is het lastig om naar de winkel te komen? Geen 
probleem: onze adviseurs komen ook naar u toe, 
zodat u de producten waar uw interesse naar 
uitgaat thuis kunt uitproberen, in uw eigen, ver-
trouwde omgeving. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met onze klantenservice

(0800 - 2002), vanzelfsprekend helemaal gratis en 
vrijblijvend.

Want één ding staat voorop: elektrische mobiliteit 
is iets wat u zelf moet ervaren!

Mango Mobility
Laagjes 4
3076 BJ Rotterdam

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Klantenservice: 0800-2002 (gratis)

Bijeenkomsten Financiën
bij veranderingen in uw leven

Mango brengt leuke dingen dichterbij!

Heeft u te maken met een grote veran-
dering in uw leven? Denk aan arbeids-
ongeschiktheid of het verliezen van 
een partner. Dan krijgt u te maken met 
grote financiële veranderingen. Ook bij 
een scheiding of met pensioen gaan is 
het belangrijk de persoonlijke finan-
ciën eens goed te bekijken. Wat gaat 
er allemaal veranderen? Waar moet 
ik op letten? Hoe voorkom ik dat ik in 
de schulden terechtkom? U Centraal 
biedt gratis Bijeenkomsten Financiën. 

Mango Mobility werkt al meer dan 10 
jaar aan de missie om de leuke dingen 
van het leven dichterbij te brengen: 
een stille toertocht door de frisse 
buitenlucht, zelfstandig op bezoek 
bij vrienden of familie of een gezellig 
uitstapje met de kleinkinderen.

Mango is hèt warenhuis voor elektrische mobi-
liteit voor de hele familie: van elektrische fiets 
tot snelle speed pedelec, van e-scooter tot e-car, 
van e-brommobiel tot alle soorten scootmobielen. 
Voor mobiliteitsbeperkingen die met de jaren 
komen heeft Mango een scala aan slimme oplos-
singen. Wij voelen ons dan uitgedaagd om ne`t 

Na een scheiding ziet uw financiële plaatje er anders uit. Hoe blij� u uit de schulden? 
Volg de gra�s bijeenkomst Financiën na scheiding, bij Welzijnsorganisa�e U Centraal. 
U krijgt �ps over financiële regelingen en uitleg van een echtscheidingsadvocaat. Ook
krijgt u een gra�s U Map, waarin u de administra�e handig kunt ordenen.
 

Gra�s bijeenkomst 
Financiën voor 

inwoners van Utrecht

Voorkom financiële problemen
als gevolg van scheiding

Meld u aan via 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel U Centraal, op 06-23 33 58 93 

U Centraal biedt een bijeenkomst Financiën 
voor mensen die te maken hebben met de 
volgende veranderingen in het leven:

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| Scheiding |
| Pensioen | 18 worden | Kind krijgen  |

Overlijden van partner | 

Met gratis U Map

B u n g a l o w p a r k  S i m p e l v e l d

Puur genieten!

Stoom afblazen in Simpelveld

Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige, 
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort 
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap 
doorkruist.

Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons 
eigen pad),  biedt Bungalowpark  Simpelveld U de perfecte basis 
om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van 
de vele toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur 
op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra 
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

1979  - 2017   |   meer dan 35 jaar bewezen gastvrijheid

Bungalowpark Simpelveld

Kruinweg 1

6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42

F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl
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geving. Locatiemanager Lisette van Ginhoven: 
“Stepping Stones heeft een aantal kernwaarden. 
Ouderen met dementie hebben recht op een 
menswaardig leven en persoonlijke aandacht. 
Huiselijkheid in een kleinschalige woonomgeving 
en 24-uurs begeleiding staan daarbij centraal.”

Stepping Stones Home & Care beschikt in de 
regio Utrecht over vier sfeervolle villa’s. In Zeist, 
Cothen, Doorn en Vleuten. “De huiselijke en 
warme sfeer zijn kenmerkend voor onze villa’s. 
Dat horen we veel terug.” Een ander kenmerk van 
Stepping Stones Home & Care is de belevings-
gerichte zorg. Dit betekent dat de zorg wordt 
afgestemd op de persoonlijke gewoontes, wensen 
en behoeften van de bewoners. Houdt iemand van 
tuinieren, dan worden er gezamenlijk groenten 
verbouwd in de moestuin. Wie wil kan helpen 
met dagelijkse klusjes, zoals de was of koken. Dit 
geeft bewoners een daginvulling en het gevoel bij 

te dragen aan het dagelijks leven in de zorgvilla.”

‘Heeft een bewoner vroeger veel piano gespeeld? 
Dan komt er regelmatig een pianist over de vloer 
om prachtige muziek te laten horen. Wij doen er 
alles aan u te leren kennen, zodat u zich bij ons 
thuis voelt. Ons zorgteam zorgt er dan voor voor 
u herkenbare dingen van vroeger intact te laten. 
Dit is erg belangrijk voor mensen met dementie”, 
aldus Lisette.

Voordat u een keuze maakt uit een van de zorg-
villa’s, vindt er altijd een uitgebreid intakegesprek 
plaats.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op.
Stepping Stones Home & Care BV
T: 088 113 20 00
E: info@steppingstones.nl
I: www.steppingstones.nl

 

“We verkopen allerlei slaapsystemen, zoals 
boxsprings, ledikanten en standalone bedden. 
Merken als M Line, Vroomshoop, Ducky Dons, 
Texeler, Polydaun en Wellington Bedden zijn al 
jaren de juiste combinatie. Nederlandse merken, 
dus kwaliteit.”
Het is bij Citybed mogelijk bijvoorbeeld 
hoofdkussens van Silvana thuis te testen. Deze 
proefkussens krijgen klanten gratis mee. Citybed 

Ijsselstein is het adres voor een uitgebreide collec-
tie dekbedovertrekken, moltons, hoeslakens, 25 
verschillende hoofdkussens, enzovoorts.
Paul Kofflard: “Regelmatig bezoeken wij fabrie-
ken en beurzen om op de hoogte te blijven van 
veranderingen. Ook om te zien hoe het productie-
proces verloopt en wat de nieuwste ontwikkelin-
gen zijn op het gebied van slapen.”

Wonen, welzijn en
zorg in zorgzame handen

Bedden verkopen is een echt vak

Wanneer dementie uw leven binnen-
komt, kan dat nogal ingrijpend zijn. 
Dan is de vraag voor uzelf, partner of 
familie: hoe nu verder, nu deze ziekte 
deel uitmaakt van uw bestaan? Step-
ping Stones is gespecialiseerd in de 
zorg voor mensen met dementie en 
beschikt in de regio Utrecht over klein-
schalige zorgvilla’s.

Stepping Stones Home & Care biedt mensen met 
dementie een sfeervolle en vertrouwde woonom-

Sinds 1990 is beddenspeciaalzaak Citybed in Ijsselstein gevestigd. De verkoop 
van bedden en aanverwante artikelen loopt goed. “We hebben geen personeel, 
dus verkoop en bezorging doen we allemaal zelf”, zegt Paul Kofflard. “Ook het 
plaatsen van de bedden en bezorgen van de matrassen. Dat waardeert de klant, 
omdat de lokale ondernemer zelf komt.”

Wij verkopen alles op het gebied van slapen o.a.
diverse ledikanten/boxsprings, bedbodems, uitgebreide collectie 
matrassen van bekende merken, dekbedden in diverse soorten en 

maten, dekbedovertrekken van bekende merken.

Verder verkopen wij 25 verschillende 
hoofdkussens, waaronder ook 

speciale neksteun kussen die ook 
thuis getest kunnen worden.  

(Zie voor acties onze website)

sinds 1990 is beddenspeCiaalZaak CitYbed in ijsselstein gevestigd   

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

Beddenspeciaalzaak  CityBed  •  Utrechtsestraat 20
3401 CV  IJsselstein  •  Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

KOM NAAR ONZE SHOWROOM:
Franciscusdreef 74, 3565 AD Utrecht

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

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

17
km/u

55
km

nu
1.500,-

korting Van € 5.495,- 

voor €  4.495,-

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

25
km/u

180
km

25
km/u

130
km

TIGER 4

QWIC FN7.2

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

• Zeer lage instap
• Gesloten kettingkast
• LCD display

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

nu
1.000,-

korting

€ 1.849.-

nu
1.100,-

korting

6
km/u

12
km

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

Van € 2.895,- 

voor €  1.795,-

NAZOMERAANBIEDINGEN BIJ MANGO

Acties geldig t/m 30 september 2018 en zolang de voorraad strekt.



Dinsdag 18 september 2018 pagina 15

Wij zijn specialist in compressietherapie, een 
vorm van drukbehandeling waarbij bijvoorbeeld 
therapeutisch elastische kousen worden aangeme-
ten om direct verlichting aan de benen te brengen. 
Deze kousen zorgen voor een betere bloeddoor-
stroming en daardoor verbetert de bloedsomloop: 
afvalstoffen en vocht worden afgevoerd en de pijn 
vermindert of verdwijnt, net als het vermoeide 
gevoel in de benen.

Ook jongere mensen zien wij steeds vaker in onze 
vestiging. Ze dragen kousen omdat ze in de hore-
ca werken of bijvoorbeeld in een winkel langdurig 
staan. Luchtvaartpersoneel, aanstaande moeders 
en chirurgen die langdurig in de operatiekamer 
staan, hebben ook veel baat bij therapeutische 
elastische kousen. De diversiteit van onze klanten 
is wat ons werk interessant en leuk maakt. Voor 
elke klant zoeken wij de beste, op maat gemaakte, 
oplossing.

In onze vestiging is van half negen tot vijf een 
compressiespecialist aanwezig. Onze specialis-
ten zijn ook te vinden bij de dermatologische 
spreekuren in het UMC Utrecht. Wilt u weten wat 
therapeutische elastische kousen voor u kunnen 
betekenen? Bel met onze gratis servicelijn: 088 
008 58 88 en maak een afspraak.

Mathot is al vanaf 1897 een begrip in de zorg. 
Naast therapeutische elastische kousen zijn wij 
specialist in medische hulpmiddelen op het gebied 
van stoma-, wond-, continentie- en diabeteszorg. 
Op mathot.nl vindt u meer over ons en waarmee 
wij u kunnen helpen.

Dat is precies het doel van de logeerkamer van 
woonzorgcentrum Ewoud in IJsselstein. Op 
de afdeling `Meerzorg` wonen ouderen met 
dementie en is 24-uurs zorg aanwezig. Daar is nu 
een logeerkamer voor zogenaamde ‘respijtzorg` 
beschikbaar, voor iemand met dementie die nog 
thuis woont, zodat de mantelzorger even iets 
anders kan doen of tot rust kan komen.

Hulp
Zoals Marjorie. “Ik zorg met veel liefde voor mijn 
man Johan, met hulp van mijn kinderen, andere 
familieleden en vrienden. Maar langer dan een 
ochtend of een middag kan ik niet weg. Voor de 
avond vind ik het moeilijk hulp in te roepen van 
anderen, als hij naar bed moet. Laat staan dat hij 
door een ander uit bed wordt gehaald of wordt 
gedoucht en aangekleed. Dat vraag je niet zo 

gemakkelijk aan je kind of een vriend.”

Persoonlijke aandacht
De professionals van de Meerzorg van Ewoud 
(onderdeel van Vecht en IJssel) zijn vakmensen 
die zorgen met het hart, zodat ook een logé kan 
rekenen op goede zorg en de persoonlijke aan-
dacht die nodig is. “Wij bieden onze logeergast 
een veilig en prettig verblijf, zodat de mantelzor-
ger zijn of haar naaste met een gerust hart aan 
onze zorg toevertrouwt en hij of zij de zorg even 
kan loslaten.”

Neem voor meer informatie over de logeermo-
gelijkheden in Ewoud contact op met de afdeling 
cliëntzaken van Vecht en IJssel, via (030) 3033 
593.

Comfortabel door het
even met de zorg van Mathot

‘De zorg even loslaten’ 

Mathot Medische Speciaalzaken is al ruim vijf jaar een begrip in Utrecht. Eerder 
gevestigd aan de Oude Gracht en tegenwoordig op een beter bereikbare locatie op 
het Herculesplein 379, waar u gratis voor de deur kunt parkeren!

Op radio en tv is veel aandacht voor dementie, voor ouderen met verward gedrag 
en dat je hen zomaar op straat kunt tegenkomen. Als je partner dementie heeft en 
nog thuis woont, ben je er 24 uur per dag mee bezig. Dat is best zwaar. Dan is het 
fijn als je even kunt `ontzorgen` en weet dat er ondertussen goed voor je partner 
wordt gezorgd.

Veilig en prettig logeren in Ewoud voor ouderen met dementie.

mathot.nl

Gratis fl esje Callusan bij aankoop 
van compressiekousen*

Mathot Medische
Speciaalzaken Utrecht
Gezondheidscentrum
Galgenwaard
(gratis parkeren)
Herculesplein 379,
2e etage
3584 AA Utrecht
T 088 008 58 90
E utrecht@mathot.nl
I mathot.nl

Kwaliteit en kennis van zorg, dat is Mathot.

Mathot Utrecht

Kom langs bij Mathot Medische Speciaalzaken Utrecht 
en laat uw compressiekousen aanmeten. Maak nu een 
afspraak via onze gratis servicelijn: 088 008 58 88
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*Actievoorwaarden: bij 
inlevering van deze bon, 
krijgt u bij aankoop van 
compressiekousen een gratis 
fl esje Callusan van 40 ml. 
Deze bon is geldig t/m 31 
december 2018.

 Looproute vanaf de bushalte Herculeslaan: 2 minuten
 Inrit parkeerplaats    Ingang Q-park Galgenwaard

Persoonsgerichte en veilige zorg

Vecht en IJssel:
Persoonsgerichte en 
veilige zorg

Vecht en IJssel biedt zorg en ondersteuning die bij u past. 
Bij uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Zodat u leeft
zoals u dat wenst of gewend bent. 
In een van onze (zorg)appartementen of servicewoningen, 
of gewoon thuis in Utrecht of IJsselstein.
Gewoon dichtbij. 
Gewoon goed.

Bel voor meer informatie Cliëntzaken • T: (030) 30 33 593
www.vechtenijssel.nl • www.zelfstandigzorgwonen.nl 
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“rustig aan te doen.” Vakantie zat er volgens het 
altijd nog actieve echtpaar niet meer in, want de 
dagelijkse hulp bij het douchen en de medicijnen 
maakten dit onmogelijk, dachten zij.
Toen ze via een vriendin in contact kwamen 
met OBZ Vakanties bleek die gedachte onjuist, 
want OBZ Vakanties verzorgt de vakantie in alle 
facetten; ophalen en thuis brengen, volledige 
verzorging van alle maaltijden, drinken, excur-
sies, vervoer enz. enz. Ook is er 24 uur per dag 
een verpleegkundige aanwezig die je helpt met 
douchen, aankleden, steunkousen, medicijnen, 
insuline en katheter en stomaverzorging.
Op vier locaties in Nederland zijn allemaal 
een- of tweepersoonskamers met een eigen privé 
badkamer met douche, wastafel en toilet.
Met maximaal twaalf gasten en vier of vijf 
begeleiders word je de hele week (acht dagen/
zeven nachten) verzorgd, en dat voor een vaste 
All-Inclusive prijs.

Vier of vijf keer in de vakantieweek gaan ze een 
“uitje” doen. Dit varieert van een leuk museum 
bezoeken of een heerlijke boswandeling maken 
tot een gezellig terrasje pikken, voor een heerlijke 
versnapering.
De maaltijden verzorgt OBZ Vakanties volledig 
zelf en worden vers klaargemaakt in de eigen 
keuken.
“We boffen toch maar weer”, zegt Jan tegen zijn 
vrouw, “wij dachten dat een vakantieweek er voor 
ons niet meer haalbaar was, maar gelukkig zijn 
we Mark en Laura van OBZ Vakanties tegenge-
komen. Met hen kunnen we nog wel een paar jaar 
vooruit.”
Genietend van het heerlijke zomerzonnetje wan-
delen ze verder door de tuin.

Meer informatie:
OBZ Vakanties, Mozartlaan 67,
3335 AG Zwijndrecht
078-8423704 // 06 54 36 41 05
www.obzvakanties.nl // info@obzvakanties.nl

Nooit te oud om op vakantie te gaan
Gezamenlijk wandelen ze met hun rol-
lator door de tuin; hij, Jan Dijkman, 92 
jaar en zijn vrouw Marry Dijkman, 93 
jaar. “Mooi hè”, zegt ze en wijst naar 
de prachtige rozen op stam die langs 
het wandelpad staan. Ja, ze genieten 
intens van deze vakantieweek die en-
kele maanden geleden nog onmogelijk 
leek.

In het voorjaar was Jan met spoed naar het 
ziekenhuis vervoerd met ernstige hartklachten. 
Het had niet veel gescheeld of hij had het niet 
overleefd. Na 20 dagen ziekenhuis mocht hij weer 
naar huis met de duidelijke waarschuwing het 

Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.                                     

  mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers,  ruime badkamers, midden in de natuur en   

All inclusive verzorging. 

Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging 

       Vakantieweken 2019:  
    (meer dan de 35 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! ) 

 

 
 Wij verzorgen:   . . . . . (bijna) alles : 
*  Vervoer van deur tot deur 
• De thuiszorg en de medicijnen. 
• Alle excursies incl toegangsprijzen. 
• Alle maaltijden, drinken enz. 
• Activiteiten binnen en buiten. 
• Grote en gezellige woonkamers. 
• Alle kamers met “prive” badkamer 
• Oproep- en alarmeringssysteem. 
• Hoog- laag bedden mogelijk 
• Verpleegkundige 24 uur aanwezig 
• Mooi wandel terrein, schitterende natuur. 
▪ 1 en 2 persoonskamers 
▪ Maximaal 10 – 12 gasten per vak. week   
• En ALLES  . . . . . zonder extra kosten. 

                     U kunt uw portemonnee thuislaten. 
OBZ Vakanties,  Mozartlaan 67, 3335 AG Zwijndrecht  078-842 37 04  //  06 54 36 41 05            www.obzvakanties.nl   info@obzvakanties.nl  

                Vakantie bungalows in   
       Noord Brabant, Overijssel en Friesland 

Prijs per 
persoon 

1 p. in 2 pers.  
kamer toeslag 

Prijs per 
(echt)paar 

15 t/m 22 februari Bakkeveen Friesland              € 650.00 € 75.00 € 1350,00 
29 maart t/m 5 april Lemele Overijssel € 750.00 xxxxxx € 1450,00 
12 april t/m 19 april Dongen Noord Brabant € 725.00 € 75.00 € 1500,00 
26 april t/m 3 mei De Lutte Overijssel € 725.00 € 75.00 € 1450,00 
10 mei t/m 17 mei Dongen Noord Brabant € 775.00 € 100.00 € 1550,00 
24 mei t/m 31 mei Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 
7 t/m 14 juni Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 
21 t/m 28 juni Dongen Noord Brabant € 775.00 € 100.00 € 1550,00 
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel € 825.00 € 100.00 € 1600,00 
13 t/m 19 juli Bakkeveen Friesland (za t/m vr) € 695.00 € 80.00 € 1390,00 
2 t/m 9 augustus Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 
16 t/m 23 augustus Bakkeveen Friesland € 775.00 € 100.00 € 1650,00 
30 aug t/m 6 september De Lutte Overijssel € 775.00 € 75.00 € 1450,00 
11 t/m 18 september  Lemele Overijssel                                      € 750.00 xxxxxx € 1400.00 
27 sept t/m 4 oktober Dongen N.Brabant € 695.00 € 75.00 € 1400,00 
18 t/m 25 oktober Bakkeveen Friesland € 675.00 € 75.00 € 1400,00 
20 t/m 27 december Bakkeveen Friesland € 825.00 € 100.00 € 1650,00 

O ndersteuning   B egeleiding   Z org 

Veel van onze vakantieweken zijn snel vol 
geboekt, wees dus op tijd met reserveren anders 
is de kans groot dat er geen plaats meer is. 

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

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

in Zwitserland van harte aan. 

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

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

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

Ton van den IJssel
tweewielers

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

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

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

Kom de electrische fiets 
nu testen bij:

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

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

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

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

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

Voor verdere info kunt u kijken op 

Een proefrit op een demoscooter is mogelijk.

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

H. Geurts
Hyacinthstraat 13
3742 TA Baarn
06-28226358

Wijnwandeling
Dat Utrecht ook een heuse wijnge-
schiedenis heeft is niet zo bekend. 
Toch vloeide “het kostelijk vocht” 
al eeuwen door Utrechtse kelen en 
werd de wijn gul geschonken. Met 
gids Gerrit Huisman wandelt u op 
woensdag 26 september langs verha-
len over de kelders van de bisschop, 
de keldermeester van de Paulusabdij 
en de plekken van waar de wijnhandel 
bloeide. We sluiten de wandeling 
af met een proeverij op een unieke 
historische plek. Daarvoor vragen 
we u wel een toeslag van 10€ (graag 
contant voldoen aan de rondleider). 
Voor de liefhebbers!
Aanvang van de wandeling: 19.30 
uur. Afsluiting van de avond: 21.00 
uur. Maixmaal aantal deelnemers: 
15. U kunt inschrijven voor deze 
wandeling via www.gildeutrecht.
nl. Voor meer informatie belt u op 
werkdagen tussen 14 en 16 uur met 
Gilde Utrecht: 030 234 3252. U kunt 
uw vraag ook stellen via e-mail (met 
vermelding van uw telefoonnummer): 
info@gildeutrecht.nl.

Nomineer een Utrechtse 
organisatie
Welke Utrechtse maatschappelijke 
organisatie verdient een prijs? Het 

K.F. Hein Fonds Studie en Individuele 
Noden roept Utrechtse organisaties 
voor maatschappelijk werk op hun 
plan voor een bijzonder project in te 
dienen voor de jaarlijkse K.F. Hein 
Stimuleringsprijs. Met de prijs zet het 
fonds organisaties in het zonnetje, die 
zich op bijzondere wijze onderschei-
den in de zorg voor hun cliënten. Er 
zijn drie prijzen te verdelen. De eerste 
prijs bedraagt € 10.000. Alleen con-
crete projecten die nog niet zijn gestart 
en binnen twaalf maanden uitvoer-
baar zijn, komen in aanmerking. De 
indieningsdeadline is 10 oktober. Meer 
informatie over de criteria, inzending 
en projecten van eerdere prijswinnaars 
vindt u op de nieuwspagina van de 
website www.kfhein.nl.
In 2008 stelde het fonds, ter ere van 
het 70-jarig bestaan van het K.F. Hein 
Fonds, de jaarlijkse Stimuleringsprijs 
in met als doel een impuls te geven 
aan het maatschappelijke domein, 
waardoor er nieuwe kansen en moge-
lijkheden voor de meer ‘kwetsbare’ 
mensen in de samenleving ontstaan.

In 2017 won Bartiméus Sonneheerdt 
de K.F. Hein Stimuleringsprijs met 
het project Sprekende kwaliteiten. 
Met het prijzengeld konden ze samen 
met het ICT leerwerkbedrijf van REA 
College en Stichting Accessibility een 
toegankelijke digitale versie van het 
Kwaliteitenspel maken. Dit persoon-

lijkheidsspel biedt jongeren met een 
visuele beperking meer zelfstandig-
heid in de voorbereiding op het vinden 
van werk. De tweede prijs ging naar 
De Rading Jeugd & Opvoedhulp voor 
het project ‘Real Care Baby’. Wawol-
lie Kringloop won voor het project 
‘Duurzame en inclusieve meubelma-

kerswerkplek’ de derde prijs.
Het K.F. Hein Fonds vindt het be-
langrijk dat mensen de regio Utrecht 
mooier en sterker maken, en dat 
inwoners de kans krijgen verder te 
komen. Daarom steunen we bijzon-
dere initiatieven en individuen met 
giften, adviezen, prijzen, beurzen en 
opdrachten. Bovendien brengen we 
waardevolle projecten graag breed 
onder de aandacht en denken we mee 
hoe samenwerking een initiatief kan 
versterken.
Voor meer informatie over de Stimu-
leringsprijs kunt u contact opnemen 
met Daniëlle Sauren (projectadviseur 
Fonds Studie en Individuele Noden): 
hein@kfhein.nl / 030-2322114.

Repair Café Transwijk-Bijn-
kershoek
Komende donderdag 20 september is 
er weer een Repair Café in woon-zorg-
centrum De Bijnkershoek aan de Van 
Bijnkershoeklaan 250 in Utrecht. Het 
repair café, waar bezoekers spulletjes 
die kapot zijn kunnen laten repareren, 
duurt van 13.30 tot 16.00 uur. In prin-
cipe elke eerste en derde donderdag 
van de maand is er op deze locatie een 
repair café.
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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.

Weet je nog wel oudje?
Ik kwam mijn eerste schoolfoto tegen, volgens mij is hij van 1938. Het was voor de kleuterschool aan de Bilitonkade. 
Zittend rechts is Juf Naerebout, Hoofd der school! Het jochie rechtsbovenaan ben ik en het meisje links, tweede van 
boven Tiny Bakker(?) Zijn er nog meer bekenden te achterhalen?

Nico Vos
nico.vos2@gmail.com

Grebbelinie Bezoekerscentrum
Een jaar geleden opende het Grebbelinie Bezoekerscentrum in Renswoude haar 
deuren. Dat wordt gevierd op donderdag 20 september met acht houten soldaten 
in de hoofdrol. Elke soldaat staat voor een bepaalde periode in de geschiedenis 
waarop de Grebbelinie een belangrijke rol speelde als verdedigingslinie. De 
soldaten verwelkomen bezoekers bij de ingang van het bezoekerscentrum en 
vertellen in de expositie het verhaal van de Grebbelinie.
Momenteel staan de houten soldaten op willekeurige volgorde bij de ingang. Op 
20 september staan ze op de juiste plek: in chronologische volgorde, van Enrico 
in 1629 tot en met Tom in 1945. De ingang staat daarmee symbool voor het 
erfgoed van de Grebbelinie en alle verhalen die daarbij horen.

Vier mee tussen 17.00 en 19.00 uur. Met een drankje proosten alle belangstel-
lenden van Grebbelinie Bezoekerscentrum en wordt een toelichting gegeven 
over de soldaten. In verband met de catering graag per mail aanmelden (info@
grebbeliniebezoekerscentrum.nl).
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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



De heer en mevrouw Spanjer
Wat een verrassing om in de vorige De 
Oud-Utrechter op de voorpagina een 
stuk te lezen over de heer en mevrouw 
Spanjer. Mijn ouders en ik woonden 
drie huizen verderop, ook aan de prof. 
Reinwardtlaan in Tuindorp. Hier wat 
herinneringen van mij.
Voor de oorlog waren ze naar Neder-
land gevlucht vanuit Duitsland en in 
ons land overleefden ze de oorlog. Ze 
waren erg op zichzelf, maar kwamen 
wel elk jaar in januari naar het nieuw-
jaarsavondje van de Reinwardtclub. 
Elke buur organiseerde dat wisselend 
per jaar. Dat waren deftige partijtjes, 
compleet met bediening. De Spanjers 
pasten daar wel bij. Ook zij waren 
‘deftig’, correct, wat stijf-afstandelijk.
Meneer Spanjer bezocht aan de 
Reinwardtlaan vaak zijn buurman, een 
pastoor. Hij zei dan schertsend: “Ik 
had nooit kunnen denken dat ik nog 
eens mijn benen onder de tafel van 
een pastoor zou strekken.” Hij over-
leed het eerste. Hij werd gecremeerd, 
er is geen graf, want de heer Spanjer 
zei: “Mijn ouders hebben geen graf, ik 
dus ook niet.” Achter het afstandelijke 
echtpaar ging een wereld van tragiek 
schuil.
Toen Ingeborg ziek werd, bezocht 
mijn moeder haar, en werd er meer 
verteld. Het ontroerde mijn moeder 
zeer toen Ingeborg vertelde dat in de 
jaren ‘30 in Berlijn haar vader van 

huis vertrok en niet meer terugkeerde. 
“Als ik dood ben, vlieg ik in zijn 
armen”, zei ze.
Dat hun namen op het Joods monu-
ment staan is wonderlijk, maar ze 
zijn niet de enigen, helaas zijn daar 
veel fouten bij gemaakt. Gelukkig 
hebben zij dat niet meer meegemaakt. 
Inderdaad, zoals in het stuk staat, ze 
hebben samen een goed leven gehad. 
Maar vrijuit gelukkig zullen ze niet 
meer geweest zijn, daarvoor was er te 
veel ellende gebeurd.

Leontine van Vliet
lshmvanvliet@ziggo.nl

Vriendinnetje
Enige tijd geleden heb ik gereageerd 
op een artikel in De Oud-Utrechter die 
ik gekregen had van mijn kleindochter 
die in Utrecht woont. Op de voorpa-
gina stond een foto van een slagerij op 
de hoek van de Nic.Ruyghaverstraat 
en de Koppestokstraat. Er stond een 
artikel in over handbal met voor mij 
bekende namen. Naar aanleiding van 
dit artikel kreeg ik, omdat mijn naam 
daaronder stond vermeld, een brief 
van een vrouw die vroeger ook in de 
Nic.Ruyghaverstraat had gewoond. 
Het bleek dat zij een vriendinnetje 
van mij geweest was toen we beiden 
ongeveer zeven jaar waren. Nu zijn 
we alletwee 88. Wij hebben al veel 
herinneringen opgehaald en foto’s 

uitgewisseld. Wij deden trouwens nóg 
een aparte ontdekking. Zij heeft in 
de horeca gewerkt, onder andere in 
het restaurant langs Rijksweg 12 in 
Maarsbergen. Nou wil het toeval dat 
ik bij de Verkeersgroep van de Rijks-
politie zat en dat was ons rustpunt. Ik 
heb haar niet herkend, maar naar aan-
leiding van een foto van mij in politie-
uniform (ik had niet anders) zegt zij 
dat ik haar bekend voorkwam. Zo ziet 
u wat zo’n stukje in De Oud-Utrechter 
teweeg kan brengen. Hartelijk dank.

Wim Leeman
wleeman@hetnet.nl

Camping Zuidduinen
In 1980 kochten wij samen met mijn 
zwager voor 900 gulden een tenthuisje 
(drie bij vijf meter). Het waren triplex 
wanden met een dak van zeildoek. 
Heerlijk fris ‘s nachts. In deze 
beperkte ruimte sliepen wij met vier 
volwassenen en drie kinderen. De vol-
wassenen in een dubbel stapelbed en 
de kinderen driehoog. Er was vrijwel 
geen comfort, geen water, geen licht, 
geen toilet. De voorraden lagen in een 
kist, ingegraven in het zand, om het 
een beetje koel te houden. Kortom, 
veredeld kamperen. Wij hadden geen 
auto, dus met de trein naar Leiden 
en verder met de fiets met volle-
dige bepakking. Alleen in de zomer 
kwamen wij een paar weken. Na een 

paar prachtige zomers hebben wij het 
huisje dan ook verkocht.

Piet Groenheijde
liny.groenheijde@upcmail.nl

Nieuwe verhalen welkom
Nieuwe verhalen voor De Oud-

Utrechter over het Utrecht van vroe-
ger en uw belevenissen in de Domstad 
zijn nog steeds van harte welkom. 
Ook als die wat korter van stof zijn. 
Graag zelfs! U kunt ze sturen naar: 
De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 
AP Utrecht. Liefst met één of enkele 
foto’s van vroeger erbij!
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloot aan bij de afgelopen zomer en luidde:

En nu maar hopen op een lekkere nazomer

Velen hadden de juiste oplossing weer gevonden en stuurden ‘m in. Uit al die inzendingen hebben we vijf prijswin-
naars geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen toegestuurd van de Kampeer- en Caravanbeurs, die van 10 tot 
en met 14 oktober wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De prijswinnaars zijn: Janneke Koole, Henny Elissen, 
Bep de Lorijn, F. Boon en J. van Zoelen-van Hoeven.

Voor de puzzel van deze keer heb-
ben we ook weer vijf leuke prijzen. 
Deze keer betreft het toegangs-
kaarten voor KreaDoe, de beurs 
over creatief actief zijn, die van 
31 oktober tot en met 4 november 
wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 27 
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.

Anna Maria van Schurmanhofje
Zaterdag 22 september opent burgemeester Jan van Zanen om 16.15 uur in 
het Museumkwartier tussen de Keukenstraat en Magdalenastraat een geheel 
vernieuwd hofje. Het plaatsje, dat vanaf nu het ‘Anna Maria van Schurman-
hofje’ heet, was verwaarloosd geraakt. De bestrating is nu geheel vernieuwd, 
de muren zijn opnieuw gestuct, de verlichting is verbeterd, er is groen 
geplaatst in gemetselde plantenbakken en er zijn drie kunstuitingen aange-
bracht die met Van Schurman te maken hebben. Het hofje, dat buurtbewoners 
gebruiken als een achterom, maakt deel uit van wandelroutes zoals de VVV-
route ‘Hofjes en Kameren’. Anna Maria van Schurman (1607-1678) was de 
eerste vrouw in Nederland, en wellicht in heel Europa, die aan een universi-
teit studeerde. Zij volgde vanaf 1636 zittend achter een gordijn hoorcolleges 
aan de Utrechtse universiteit, onzichtbaar voor de mannelijke studenten.

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. traktement; 7. plaats in Noord-Holland; 12. zwaar en lomp; 13. eetbaar knolgewasje; 14. grote loofboom; 15. autokenteken 
IJsland; 17. aanwijzend voornaamwoord; 19. agrariër; 21. muzieknoot; 22. oude lap; 24. mooi voorjaarsweer; 27. gereformeerd 
(afk.); 28. listig en slim; 30. uitroep van schildwacht; 31. Europeaan; 32. graanstengel; 33. dun en mager; 35. bosgod (duivel); 
37. klein zeilvaartuig; 38. ondoordringbaar bos; 41. karaat (afk.); 42. tropische vrucht; 44. deel van gelaat; 46. kledingstuk; 47. 
reisdocument; 48. gebak gevuld met pudding; 49. rivier in Duitsland; 50. hemellichaam; 52. binnenste deel; 54. katachtig roof-
dier; 56. namaak (vervalst); 58. toorts; 61. lidwoord; 62. stijlperiode in de kunst; 64. bepaalde hoeveelheid; 65. praal (opsmuk); 
67. reuzenslang; 68. zuinige verlichting; 70. groot ongeluk; 72. zuigspeentje; 73. auto met open dak; 76. aardkluit; 77. niet 
deelbaar door twee; 78. eiland in Indonesië; 79. katholiek sacrament; 81. muzieknoot; 82. gestoord (crazy); 83. land of staat; 
84. beteuterd; 86. ontevredenheid; 87. grootste land ter wereld.
 
Verticaal
1. Europeaan; 2. kiloliter (afk.); 3. de schepper; 4. insectenetend zoogdiertje; 5. Nederland dialect; 6. ingevende gedachte 
(plan); 7. roofdier op de noordpool; 8. melkklier; 9. Europeaan; 10. displaced persons (afk.); 11. middeleeuwse Scandinaviër; 16. 
muzieknoot; 18. telwoord; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. duinvallei; 23. deel van hand; 25. opgedragen werk; 26. mari-
huana (hasj); 27. hoffeest; 29. ontwerper van websites; 32. ouderwets vervoermiddel; 34. paleis in Apeldoorn; 36. deel van fiets; 
37. confiture op brood; 39. eiland in de Middellandse zee; 40. eenjarig kalf; 42. benul (notie); 43. behoeftige toestand; 45. droog 
en kaal; 46. tuinafsluiting; 51. Engels telwoord; 53. knaagdier; 54. afbeelding ter legitimatie; 55. afdruk van het knijpen; 56. ake-
lig; 57. balsport te paard; 59. harde slag; 60. deel van Zweden; 62. deel van een automotor; 63. deel van een huis; 66. elektrisch 
geladen materieel deeltje; 67. sportattribuut; 69. deodorant (afk.); 71. in de grond levend zoogdier; 73. drinkgelegenheid; 74. 
kleine hoeveelheid; 75. werpen van kruis of munt; 78. drankbuffet; 80. anticonceptiemiddel; 82. meervoud (afk.); 85. familielid.
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Lenen, huren en kopen  088 - 10 20 100   www.medipoint.nl/herfst

   

Peter en Joke bezochten de Zitadviesdag
“Ik ging zitten en wilde niet meer opstaan. Ik zat heerlijk!” vertelt 
Joke enthousiast. Ze genieten dagelijks van hun stoelen. ‘‘Ik vind 
mijn nieuwe stoel fantastisch. Ik hoef maar te gaan zitten en ik 
ontspan!” Ja, Peter en Joke zijn méér dan tevreden: “Wij geven 
onze stoelen een 8,5.”
 
Wilt u net als Peter en Joke persoonlijk advies en onze sta-
opstoelen uitproberen? Kom dan naar onze Zitadviesdag en 
laat u adviseren over een gezonde zithouding en het veilig gaan 
zitten en opstaan. Uw stoel wordt gratis thuisbezorgd en we 
halen eventueel uw oude stoel op. Profi teer bij aankoop op de 
adviesdag bovendien van een GRATIS luxe hoofdkussen.

Waar en wanneer:  
Utrecht Overvecht, woensdag 3 oktober 2018 
Utrecht, Reactorweg, donderdag 11 oktober 2018

Kom proefrijden op onze scootmobielen
Wanneer u op zoek bent naar een scootmobiel, heeft u de 
keuze uit een enorm assortiment. Wilt u de scootmobiel 
bijvoorbeeld gebruiken voor de boodschappen bij u in de buurt 
of wilt u ook echt lang op pad? Ontdek de beste keuze voor u op 
de Scootmobiel adviesdag.

Tijdens deze dag krijgt u meer informatie over scoot mobielen, 
kunt u diverse modellen uitproberen en kunt u gebruikmaken 
van diverse extra voordelen bij aankoop. Ook profi teert u bij 
aankoop van een scootmobiel van een jaar gratis onderhoud!*

*Bij 2-jarig abonnement. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. 

Waar en wanneer:  
Utrecht Overvecht, woensdag 10 oktober 2018
Utrecht, Reactorweg, dinsdag 16 oktober 2018

Onze nieuwe 
stoelen zijn 
fantastisch!
Hulpmiddelen voor uw comfort 
en mobiliteit

Nu op alle 
sta-opstoelen 
tot wel 25% 
ledenkorting

Laagste prijs in Nederland!

Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 30-11-2018. Niet i.c.m. andere actie, korting of waardebon. Vraag overige voorwaarden in de winkel.

Extra 
voordeel op 
accessoires!

Scootmobiel Invacare Orion 
Comfortabel en veilig
Vanaf 2199,- voor leden vanaf 1979,-

Nieuw in ons assortiment

Interesse in onze adviesdagen? Maak een gratis persoonlijke afspraak of krijg meer informatie via: 
088 - 10 20 100 (optie 3), www.medipoint.nl/adviesdagen of vraag het in de winkel

Winkellocaties | Utrecht, Reactorweg 160 • Utrecht Overvecht, Zamenhofdreef 95
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