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Af en toe bezoeken we vanuit 
Culemborg onze geboortestad 
Utrecht. Meestal met de trein, 
maar deze keer met de auto. 
We wilden de omgeving van 
de Hoogelanden eens bezoe-
ken en daarna een doorsteek-
je maken naar Tuinwijk. De 
wijk waar in de jaren vijftig 
mijn tante een groentewinkel 
had en waar mijn moeder een 
paar dagen in de week de 
helpende hand toestak in het 
huishouden. Ik bewaar daar 
leuke herinneringen aan.

Het ging echter precies andersom. 
Ik dacht dat de eerste afslag op de 
rondweg Utrecht vanaf Tuincentrum 
Overvecht ons bij de Rode Brug zou 
brengen, maar via de Mr Tripkade 
kwamen we uit op de Anth. Mattheus-
laan, in de wijk Tuinwijk. Via een van 
de zijstraten bereikten we inderdaad 
de Maria van Reedestraat, in welke 
straat dus, in het midden, de groen-
tewinkel Van de Bildt was gevestigd. 
Direct naast een poort. Het is nu een 
woonhuis en de poort is afgesloten. 
Ik herinner me dat boven de winkel 
de familie Cremers woonde en direct 
ernaast de familie Wilschut.
We parkeerden de auto in deze straat 
en gingen wandelen. Ik ging namelijk 
vanaf januari 1952 in deze buurt naar 
school, bij de fraters in de Grave van 
Solmsstraat. Eerst ging ik in de Kop-
pestokstraat naar school. Daar waar 
meester Janmaat het hoofd van de 
school was en door zijn houding veel 
respect afdwong bij alle leerlingen. 
Halverwege de vijfde klas verhuisde 
ik dus naar de fraterschool, direct 
naast de St. Jozefkerk. Volgens mijn 
tante van de groentewinkel een betere 
school, die ook goede aansluiting gaf 
op de mulo waar ook fraters les gaven. 
De hoofdingang zat aan de Melis 
Stokestraat.

Geweldige tijd
Zowel op de lagere school bij de 
fraters als op de mulo had ik een 
geweldige tijd. Ik moest in het begin 
behoorlijk aanpoten, omdat voor mijn 

gevoel het niveau en tempo hoger 
lagen dan op de St. Salvatorschool in 
de Koppestokstraat. De fraters op de 
lagere school, zoals frater Polycarpus, 
frater Raymundus. frater Nicasio 
(hoofd van de lagere school) en op de 
mulo, frater Archarius (Duits), frater 
Ludger (Economie) en frater Floridus 
(hoofd mulo, gaf tevens Engels en Ge-
schiedenis) waren keien in hun vak-
gebied. Meester De Lange (wiskunde) 
en meester Bon (Frans) waren gewone 
leraren in colbert. Ik heb in 1957 met 
goed gevolg examen gedaan.
Onze wandeling begon dus richting 
de mulo aan de Melis Stokelaan. Van 
de school is weinig terug te vinden 
en wanneer je daarna de Grave Van 
Solmsstraat in loopt, staan rechts 
woningen. Het fraterhuis staat er nog, 
maar de doorsteek naar de speelplaats 
van de lagere school en de mulo is 
afgesloten. Bestaat niet meer.

Schilderingen
De school tussen het fraterhuis en de 
St. Jozefkerk staat er nog wel en wordt 
nu bewoond door wellicht kunstmin-
nende mensen. Er waren bij ons 

bezoek veel mensen aan het schoon-
maken en schilderen. We zijn via de 
met onkruid overwoekerde speelplaats 
nog even naar binnen gelopen. Direct 
rechts de zesde klas, waar dus frater 
Nicasio de scepter voerde. De wanden 
in de gang zijn een groot pallet van 
geschilderde afbeeldingen. Ook het 
kamertje links, waar nu een keuken 
is, bestaat nog. Daar werden vroeger 
zilverpapier en aluminium doppen 
van de melkflessen bewaard voor de 
missie.

Luctor et Emergo
We vervolgden onze weg via de 
Draaiweg, richting Verenigingsstraat. 
Een prachtige, oude straat met mooie 
trapgeveltjes. In deze straat woonde 
op nummer 69 (staat mij bij) een 
klasgenoot van mij, namelijk Antoon 
Zorn. Hij voetbalde, als vele andere 
jongens uit onze klas, bij HMS.
Nog een leuke anekdote uit de zesde 
klas. Bij een van de lessen aardrijks-
kunde werd alles over de provincie 
Zeeland besproken. Zo ook het provin-
ciewapen. Daarin de spreuk ‘Luctor 
et emergo’, wat betekent ‘Ik worstel 

en kom boven’. Een week later een 
mondeling proefwerk over, inder-
daad, Zeeland. Daarbij de vraag: wat 
betekent Luctor et emergo? Antoon, 
voorover gebogen over zijn lessenaar, 
vroeg zachtjes aan mij: “Wat betekent 
dat?” Ik zei zachtjes wat het betekent. 
“Wat zeg je?” Ik zei het nog een keer. 
Twee dagen later werd het proefwerk 
besproken. Dat verliep normaal, totdat 
we bij de spreuk kwamen. De frater 
hield even stil en zei toen dat er een 
nieuwe, vrije vertaling was gekomen. 
“Een van de leerlingen heeft namelijk 
de Latijnse spreuk vertaald in: Ik wor-
stel in een kom water.” Begrijpelijk 
dat de hele klas bijna dubbel lag.

Metamorfose
Van de Verenigingsstraat naar de 
Lauwerecht. Eerst een stukje rechtsaf 
waar in de Schoenenzaak Van Doorn 
ook een klasgenoot woonde: Berty 
van Doorn. Terug door de Lauwerecht 
richting Brugstraat waar rond 1915 
mijn moeder nog een aantal jaren 
woonde. We kwamen ook nog langs 
het huis van weer een klasgenoot, 
Hans Tuithof, destijds ook een baas-

voetballer. Het aanzien van de Brug-
straat deed mij verbazen. Het kleine 
fietsbruggetje aan het einde, waar je 
de Vecht kon oversteken, bestaat niet 
meer. In het fotogenieke straatje zelf 
bevindt zich nu het terras van Restau-
rant Blij dat op de hoek Lauwerecht/
Brugstraat is gevestigd. Daarna kwa-
men we langs het Zwarte Water, dat 
in de tijd dat ik daar op school zat een 
smerig, kaal stukje stad was en waar 
het in mijn beleving altijd wat stonk. 
Ook deze plek heeft een positieve 
metamorfose ondergaan. Links nieuwe 
woningen, Zwarte Water en rechts 
oude woningen, Keizersgracht. Daar 
tussen kabbelt het nu schone water. 
We spraken er met een bewoner die in 
zijn portiek, lekker in het zonnetje, de 
krant zat te lezen. Een zeer aange-
naam gesprek, waarna we aansluitend, 
links om de hoek, bij de Jumbo wat 
voor onze lunch haalden. Dat hebben 
we op een bank met uitzicht op de 
molen aan de Adelaarstraat, lekker in 
het zonnetje, zitten nuttigen.

Frans Wartoux
fhwaroux@gmail.com
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl alting uitvaartenruimte voor afscheid

06 45 363 220 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

FC Utrecht Jeugdacademie zoekt chauffeurs m/v 
op vrijwillige basis die het vervoer van haar jeugd spelers kan 
verzorgen. Vervoer houdt in naar school en naar trainingscomplex 
Zoudenbalch.

Wil je deel uitmaken van een enthousiast team reageer dan op 
deze advertentie. Je kan dit doen door te bellen naar John van den 
Hurk 06-54263423 ook voor meer informatie.
FC Utrecht betaalt een vrijwilligersvergoeding en biedt de 
mogelijkheid thuiswedstrijden van het eerste bij te wonen.



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

*  Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 
Actie is geldig t/m 31 oktober 2018.
Niet i.c.m. andere acties. 
Acties zijn product en merk gebonden.

4e
meter

 
tapijt

GRATIS*

Deze actie geldt op de Parade 
en NLlabel collecties

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

PVC-vloeren Laminaat Houten-vloeren

Marmoleum Vinyl Tapijt Matten 

 Karpetten Behang Binnen       zon wering 

Shutters Gordijnen Vitrage Horren   

Maandag 13:00-17:00 uur   Dinsdag t/m vrijdag 09:00-17:00 uur   zaterdag 10:00-17:00 uur   koopavond vrijdag 18:00-21:00 uur

Ambachtsweg 1   3433 PR Nieuwegein   T. 030 6054216   www.vockinginterieur.nl   Gratis parkeren

 tot

50%
korting*

op vloerkleden 
en karpetten
* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Gordijnenactie

GRATIS*

• meten
• rails
• plaatsen
*  Vraag naar de voorwaarden 

in de winkel

OKTOBER WOONMAAND
Inspirerend woonnieuws en extra voordeel op vloeren en raambekleding

15%
korting*

op behang
*Vraag naar de voor-
waarden in de winkel

De voordelen van 
Vocking Interieur:
• grootse keuze
• duidelijk advies
• vakkundige stoffeerders

Luxafl ex® PowerView® Motorisation

Nu in onze vloerenshop 
de nieuwste collecties PVC, 
laminaat- en parketvloeren

GRATIS* 
Luxafl ex® Hub 
t.w.v. € 229,00
bij aankoop van 
3 PowerView® producten

OKTOBER WOONMAAND

Gallery shop

2e 
    product

50%
korting*

Geldig op het 2e, voordeligste product. 

 raamdeco

Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 
Acties zijn product en merk gebonden.

Het Alzheimer Cafe is een 
laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

7 november 2018

Levenseinde bij dementie
 Gezamenlijke bijeenkomst van 
Alzheimer Cafe Binnenstad Utrecht en 
Alzheimer Cafe Vleuten-De Meern- 
Leidsche Rijn 

AxionContinu Voorhoeve
Trumanplein 1, 3527 CX  Utrecht
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Contact: 
stadutrecht@alzheimer-nederland.nl

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

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

8 oktober 2018

Betutteling of Zorgzaamheid
 Buurtcentrum De Schakel 
Schoolstraat 11
3451 AA Vleuten 
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Contact: Yasmina Karroum: 
Y.karroum@u-centraal.nl
 

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl

Burg. Roosstr. 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
www.rikkoert.nl

Ontdek de grote diversiteit aan moderne, 
klassieke en antieke klokken en barometers 
in de mooiste showroom van Nederland!

Bezoek onze website 
WWW.KLOKKENSTAD.NL

1000 klokken en barometers 
op voorraad

• Eigen uurwerkmakers
• Meer dan 140 jaar ervaring
• Advies op maat 
• Gratis bezorging door 
 geheel Nederland
• Reparatie in eigen atelier

Z ILVERSTADSCHOONHOVEN

KLOKKENSTADSCHOONHOVEN

KLOKKENDORPLEKKERKERK

Z ILVERSTAD/KLOKKENDORPSCHOONHOVEN/LEKKERKERK

CADEAUDORPLEKKERKERK

INKOOP
Van Leeuwen Juweliers

Vestiging IJsselstein, Doelenstraat 2
maandag-vrijdag: 10:00 - 16:00  

 zaterdag:   op afspraak
Telefoon: 06-52772215

www.vanleeuwenjuweliers.nl

GOUD en ZILVER

Het boterhamzakje met
de oude gouden sieraden.....

Enkele weken geleden deed zich weer een leuk voorval voor in onze 
winkel. Een dame van een jaar of 55 kwam onze winkel binnen met het 
voor ons bekende boterhamzakje in haar handen. “kan ik hier mijn 
gouden en zilveren spullen verkopen?” “Ja mevrouw, dat kan bij ons” 
antwoordde ik. “Ik heb nog wat oud spul gevonden, kun je daar eens 
naar kijken?” Mevrouw zette quasi achteloos het boterhamzakje voor 
mijn neus op de tafel en keek me vragend aan.  “Mevrouw, heeft u enig 
idee wat de waarde is van wat u hier zo nonchalant neerzet?” vroeg ik
lachend. Oude gouden ringen met wat steentjes erin, kapotte oorbellen, 
kettinkjes die ze niet meer droeg, een slavenarmband en van alles en 
nog wat kwam er uit het zakje tevoorschijn. “Pff, geen idee, met 100 euro 
ben ik al blij!” lachte ze. Ik keek haar aan en glimlachte terug. Na het 
toetsen en taxeren noemde ik haar het bedrag. Toen was het even stil.
 “…dit had ik echt niet verwacht! Ze legitimeerde zich met haar rijbewijs 
en wij betaalden haar het bedrag uit. “Hoe moet ik nu met zoveel geld 
over straat?” mompelde de terwijl ze naar de hoeveelheid geld in haar 
handen keek. Glimlachend keek ik haar aan, “ wat dacht u van het 
boterhamzakje mevrouw….?”
Regelmatig zien wij in onze winkel zulke taferelen. Het blijft altijd leuk 
om de verbouwereerde gezichten te zien van de mensen die 
de prijs totaal niet verwachten.



De Duitsers hadden over de granieten 
vloer een houten vloer gelegd, die 
bestond uit een mozaiek van kleine 
hardhouten latjes. De lijm waarmee 
de latjes waren vastgezet, had de strijd 
opgegeven. Steeds meer latjes lieten 
los. Reparatie was niet mogelijk, want 
de losliggende latjes werden door ij-
verige schoonmaaksters opgeveegd en 
verdwenen in de vuilcontainer. Geld 
voor nieuwe vloerbedekking was er 
niet, dus werd besloten dan maar zelf 
een oplossing te bedenken. Iedereen, 
van conciërge tot directielid, hielp mee 
om alle latjes met spade en beitels van 
de vloer te verwijderen. Uiteindelijk 
was er toch nog een potje gevonden 
om nieuwe vloerbedekking te laten 
leggen. We waren blij met onze 
nieuwe vloer, totdat een leerling het 
op zijn heupen kreeg. De school was 
vaak tot diep in de nacht open. En zo 
kon het gebeuren dat ik, toen ik vroeg 
in de morgen de school binnenging, de 
schrik van mijn leven kreeg. Midden 
in de hal lag een berg zand, bedekt 
met straattegels. Bovenop stond een 
knalgele opengewerkte verkeersgelei-
der. Alles was provisorisch vastgemet-
seld. Gelukkig zat er teveel zand in 

de specie, dus de boel kon makkelijk 
opgeruimd worden. Maar toen alles 
opgeruimd was, zagen we dat ook een 
stuk vloerbedekking was beschadigd. 
We waren zeer benieuwd wie dit op 
zijn geweten had. Na enig speurwerk 
wisten we dat het de nu overbekende 
sportverslaggever El Sierd, oftewel 
Sierd de Vos was. Ook leerlingen van 
jaren later leerden dat Sierd de Vos 
op het instituut had gestudeerd. Op 
een plafond, vier meter hoog, stond 
geschreven: Sierd kan overal bij!

Lijk
Hij was niet de enige grappenmaker in 
die tijd. Ik herinner me nog heel goed 
de ochtend dat ik bij de school kwam 
en twee lieve huishoudelijke dienst-
dames op mij afkwamen. Ze kwamen 
met het volgende verhaal. Toen ze in 
het halfduister de school in gingen, 
zagen ze een lichaam liggen. Het lag 
wijdbeens, met ernaast een bierflesje. 
Gillend van de schrik renden de dames 
naar de uitgang van de school aan de 
Oude Kerkstraat. Daar wachtten ze op 
de conciërge en vertelden dat er een 
lijk in de gang lag. “Laten we maar 
eens gaan kijken”, zei Hans Bayer, een 

grote stoere vent. “Kom maar mee, ik 
los dit wel op.” Hij stapte met ferme 
tred naar de ingang. Maar hoe dichter 
hij bij de ingang kwam, des te trager 
werd zijn pas! Langzaam deed hij de 
deur open en keek door een kier naar 
het lijk. Na enige seconden duwde 
hij driftig de klapdeur open en met 
een grove verwensing schopte hij het 
zogenaamde lijk keihard in het kruis. 
Dat kwam meters verder terecht. Hans 

hield er een pijnlijke voet aan over. 
Waar hij zo hard tegenaan trapte, 
waren het onderlijf van een etalagepop 
en zeer creatief gebruikte kledingstuk-
ken. Het leek in het halfduister net 
een mens! Wie had dat nu weer op 
zijn geweten? We hoefden alleen maar 
het lijstje bekende grappenmakers af 
te vinken. Uiteindelijk kwam ik bij 
Eric van der Meulen uit. Toen ik hem 
vroeg of hij de dader was, ontkende 

hij, maar ik zag aan zijn ogen dat hij 
loog. Uiteindelijk bekende hij, maar 
zei dat hij wel zo slim was geweest het 
bierflesje eerst leeg te drinken. Als het 
was omgevallen, zou hij misschien be-
schuldigd worden van drankmisbruik! 
Ik denk nog vaak aan die vrolijke Eric.

Joop Zijderveld
joorin@casema.nl

Sierd kon overal bij in de Palmstraat
In de Palmstraat was vanaf 1966 de School voor de Journalistiek 
gevestigd. Het was in het gebouw van de Handelsdag School. Tij-
dens de oorlog was daar de Duitse School gehuisvest. Het was een 
heel oud gebouw, dat kreunde onder het gewicht van de ouderdom. 
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Ik ervaar het ontbreken van een 
sterrenrestaurant in Utrecht zoals ik 
het ontbreken van jeuk ervaar. Het is 
geen gemis. Toegegeven, er is een tijd 
geweest dat ik met genoegen ster-
renrestaurants bezocht, maar die tijd 
ligt - net als die waarin ik de ambitie 
had om in het eerste van FC Utrecht te 
spelen - ver achter me. Tegenwoordig 
heb ik zelfs een milde hekel aan ster-
renrestaurants. In de eerste plaats door 
de klandizie; omdat er altijd wel eentje 
luidruchtig begint te mopperen dat 
het in de vorm van een zwangere zee-
meeuw gevouwen damasten servet te-
veel lijkt op een kolibrie. In de tweede 
plaats door de ellenlange uitleg die de 
goedgetrainde obers geven bij alles wat 
je wordt voorgeschoteld. “Ons brood 
is gemaakt van in een zeventiende-
eeuwse watermolen gemalen oergraan 
dat uitsluitend nog verbouwd wordt op 

een kavel nabij Weert (dat trouwens 
ook een sterrenrestaurant heeft). Het 
brood wordt gebakken door bakker 
Schuddemond in Venlo (inderdaad daar 
is ook een sterrentent). Erwin gebruikt 
daarbij uitsluitend zeezout dat aange-
spoeld is op de stranden van Breskens 
(ja, die hebben er ook een). De olijfolie 
die ik daarbij op een schoteltje voor u 
uitschenk is afkomstig van een bisek-
suele olijfboerin die onder de rook van 
Milaan een familieboerderij bestiert 
waarop olijfbomen staan die meer dan 
900 jaar oud zijn en die van een olijf-
boomras zijn dat …blah bla bla.”
De derde reden waardoor ik een hekel 
aan sterrenrestaurants ontwikkelde, 
is dat er elk visje en elk stukje vlees 
bedekt is met schuim. Geen alledaagse 
scheerschuim, maar bijvoorbeeld “een 
schuim van paarse avocado, beuken-
houtsnippers en dode dwergkoeien”. 

Ooit kon ik dat wel hebben, 
maar nadat een Engelse humo-
rist op onnavolgbare manier 
vertelde dat schuim op eten 
hem doet denken aan opgeklopt 
stierensperma, ben ik aller-
gisch voor gerechten met een 
schuimkop.

Dat het in Utrecht behelpen is 
met Pastapaleizen, Sushi Out-
lets en Taco Tenten die zichzelf 
als legendarisch bestempelen, 
omdat ze al meer dan twee maanden 
bestaan, zie ik niet als een tekort. 
Zolang er ook nog volop fantastische 
Thaise, Indiase en Italiaanse restau-
rants in Utrecht zijn. Als ik echt een 
keer heel bijzonder eten wil, ga ik naar 
Kasteel Heemstede. Daar accepteert 
de kok zonder morren dat ik schuim-
loos wens te eten, de bediening zeurt 

er niet oeverloos aan je hoofd en de 
mensen die er ook komen eten, zeiken 
niet. Niet hardop tenminste. Kasteel 
Heemstede is een sterrenrestaurant 
trouwens. Uitsluitend in dit geval zal 
me dat worst zijn. Bovendien, zo kom 
je ook nog eens in Houten.

Het zal me worst zijn
Wat hebben de dorpen Schipluiden, Monnickendam en Vreeland wat in Utrecht ontbreekt? Een 
sterrenrestaurant. In Nederland zijn er 108 van en je vindt ze tot in Blokzijl en Noordeloos toe. 
Maar in Utrecht niet. Elk jaar als de Michelinsterren worden uitgereikt, ontsteekt ons stadsbe-
stuur onder het genot van een vegetarische bitterbal in gefrustreerde woede; omdat Utrecht 
culinair opnieuw is achtergebleven bij Winterswijk. Ook in onze kranten staan de volgende dag 
berichten waaruit diepe teleurstelling blijkt. En enkele in Utrecht werkende koks mogen bij RTV 
Utrecht uitleggen hoe het komt dat in een wereldstad als Utrecht zelfs niet eens op het dorpse 
niveau van Warmond gekookt wordt.

Bibliotheek van de School voor de Journalistiek aan de Palmstraat in Utrecht. (foto: Fotodienst GAU, Het Utrechts Archief)
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BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

3 dg. All Inclusive autoreis Duitse3 dg. All Inclusive autoreis Duitse  

Kerstmarkten va. slechtsKerstmarkten va. slechts  € 119,€ 119,--  p.p. p.p.   

More All Inclusive autoreizen ZeelandMore All Inclusive autoreizen Zeeland  

Hotel de Elderschans Hotel de Elderschans 50% Korting50% Korting    

3,3,  44  ofof  55  dg.dg.  AllAll  InclusiveInclusive  KerstKerst--OudOud--NieuwNieuw  

in Bonte Wever Assen va. in Bonte Wever Assen va. € 239,€ 239,--  p.p. p.p.   

More All Inclusive autoreizen Sauerland
More All Inclusive autoreizen Sauerland  

Hotel AltastenbergHotel Altastenberg  30% Korting30% Korting      

3 dg. All Inclusive autoreis Valkenburg3 dg. All Inclusive autoreis Valkenburg  

Kerstmarkten va. slechtsKerstmarkten va. slechts  € 127,€ 127,--  p.p. p.p.   

 
 
 

Cruises met vertrekgarantieCruises met vertrekgarantie  
vanuit Rotterdamvanuit Rotterdam  8 dg. Kerstcruise over de Donau8 dg. Kerstcruise over de Donau  

MS Amadeus Silver al va. MS Amadeus Silver al va. € 998,€ 998,--  p.p. p.p.   

NIEUW 5 dg.NIEUW 5 dg.  MoreMore  AllAll  Inclusive autoreis Inclusive autoreis   

Wunderland Kalkar € 288,Wunderland Kalkar € 288,--  nunu    € 259,€ 259,--  

Kerstbus excursievakantieKerstbus excursievakantie  
met vertrekgarantiemet vertrekgarantie  

All Inclusive Kerst BusreisAll Inclusive Kerst Busreis  
naar Stadtkyll / Vulkaaneifelnaar Stadtkyll / Vulkaaneifel  

Hotel am Park ***Hotel am Park ***  

mooi excursieprogramma naar  de 
Vulkaaneifel en Belgische Ardennen. 

Gezellig kerstprogramma met 
o.a. de heerlijke diners en livemuziek.  
5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2018 5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2018   

nu al voor nu al voor € 443,€ 443,--  p.p.p.p.  

37% Korting37% Korting   

KerstcruiseKerstcruise  
over de romantische Rijnover de romantische Rijn  

MS Esprit **** superior luxeMS Esprit **** superior luxe  
mooi vaarprogramma naar o.a. 

Kerstmarkten in Mainz en Koblenz 
Sfeervol cruiseschip met gezellig  

kerstprogramma met heerlijke diners. 
7 dagen van 21 t/m 27 dec. 2018 7 dagen van 21 t/m 27 dec. 2018   

van € 1.298,van € 1.298,--  nu vanaf nu vanaf € 798,€ 798,--  p.p.p.p.  
  

3,3,  44  ofof  55  dg.dg.  AllAll  InclusiveInclusive  KerstKerst--OudOud--NieuwNieuw  

in Wunderland Kalkar va. in Wunderland Kalkar va. € 229,€ 229,--  p.p. p.p.   

4, 5 of 6 dg. Kerstautoreis Drenthe4, 5 of 6 dg. Kerstautoreis Drenthe  

Hotel de Westerburcht va. Hotel de Westerburcht va. € 239,€ 239,--  p.p. p.p.   

   Ton van den IJssel.nl
            Tweewielers

Laan van Nieuw-Guinea 30 | 3531 JK Utrecht

Bij Ton van den IJssel 
Tweewielers: 

Fietsen van het Zwitserse merk Flyer. 
Nieuwe modellen met geïntegreerde 

accusystemen en snaaraandrijvingen! 

U heeft maar liefst 5 jaar garantie bij de aankoop van een nieuwe Flyer.

Wilt u een goed stukje vis op tafel, dan hoeft u Overvecht niet meer uit. Bij Vishandel Volendam 
vindt u een uitgebreid assortiment verse visproducten. Heeft u iets te vieren of krijgt u gasten? 
Dan zijn onze rijk gevulde visschotels een uitkomst. Onze kok bereidt de sauzen en marinades 
zelf. Vers, puur en zónder toegevoegde smaakstoffen. Dat móet u geproefd hebben. En wilt u 
een keertje niet koken, dan hebben wij een uitgebreide keuze aan kant-en-klaar maaltijden, 
soepen, paëlla en pasta’s. 
Vishandel Volendam heet u graag welkom in de vernieuwde zaak van 130 m2 aan de  
Zamenhofdreef 31. In Utrecht kennen ze de kwaliteit van Vishandel Volendam al langer: Henry 
en Marco Schilder dreven daar de drukbezochte viswinkel in Hoog Catharijne. De nieuwe winkel 
is er voor het winkelend publiek en de bewoners van Shoppingscenter Overvecht. U doet er uw 
boodschappen of loopt er even binnen voor de nieuwe haring, vers van het seizoen. Of voor een 
gebakken visje, altijd lekker. 

Zien we u binnenkort in de winkel?  

Vishandel Volendam opent 
fi liaal in Shoppingcenter Overvecht

Hollandse Nieuwe
4 STUKS VOOR MAAR

Familiebak Kibbeling
MET GRATIS BAKJE SAUS, 500 GRAM

Paëlla uit eigen keuken
PER 100 GRAM

Gebakken lekkerbek
PER STUK

2 LEKKERBEKKEN �€5,50

Diverse kant-en-klaar maaltijden
UIT EIGEN KEUKEN PER MAALTIJD

2 MAALTIJDEN VOOR MAAR �€10,-

€ 7,-

€ 9,95

€ 0,99

€ 3,-

€ 6,-

Zamenhofdreef 31
Shopingcenter Overvecht
3562JT, Utrecht

Telefoon 030 - 2318570
Email info@viswinkelovervecht.nl
Website www.viswinkelovervecht.nl

Kijk op onze website voor meer  informatie www.viswinkelovervecht.nl 

Met Vishandel Volendam krijgt 
Shoppingcenter Overvecht een 
voortreffelijke visspeciaalzaak. 
Op vrijdag 5 oktober gaat de winkel 
open en kunt u het verse aanbod komen 
bewonderen. 

Hollandse NieuweHollandse NieuweHollandse Nieuwe
4 STUKS VOOR MAAR4 STUKS VOOR MAAR

Familiebak KibbelingFamiliebak KibbelingFamiliebak KibbelingFamiliebak Kibbeling
MET MET MET 

Diverse kant-en-klaar maaltijdenDiverse kant-en-klaar maaltijden

Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent Vishandel Volendam opent 
fi liaal in Shoppingcenter Overvechtfi liaal in Shoppingcenter Overvechtfi liaal in Shoppingcenter Overvechtfi liaal in Shoppingcenter Overvechtfi liaal in Shoppingcenter Overvechtfi liaal in Shoppingcenter Overvechtfi liaal in Shoppingcenter Overvechtfi liaal in Shoppingcenter Overvechtfi liaal in Shoppingcenter Overvecht

Hollandse NieuweHollandse NieuweHollandse Nieuwe
€€€ 7,- 7,- 7,-

PROEF NU ONZE
HOLLANDSE

NIEUWE

PROEF NU ONZE
HOLLANDSE

NIEUWE

Wilt u een goed stukje vis op tafel, dan hoeft u Wilt u een goed stukje vis op tafel, dan hoeft u OvervechtOvervecht niet meer uit. Bij Vishandel Volendam  niet meer uit. Bij Vishandel Volendam 



Dat was Carel Gerretson (1884-
1958), hoogleraar Indiologie en 
Koloniale Geschiedenis aan de 
universiteit van 1925 tot 1954. Ger-
retson had als jonge man gedichten 
geschreven onder het pseudoniem 
Geerten Gossaert. Mijn moeder vond 
die naam mooi en vernoemde mij in 
1953 naar die schrijversnaam van 
haar oudoom. De dichtbundel Expe-
rimenten van Gossaert is tussen 1911 
en 2006 zestien keer herdrukt.
Gerretson schreef onder zijn eigen 
naam veel essays en ook artikelen in 
De Telegraaf en kreeg voor zijn hele 
oeuvre in 1950 de Constantijn Huy-
gens prijs. Er zijn her en der in het 
land Gerretsonlanen en Gossaertstra-
ten of -plantsoenen, vooral in wijken 
uit de jaren zestig.

Schilderij
Ter gelegenheid van zijn 25-ja-
rig hoogleraarschap werd er een 
schilderij van hem gemaakt, dat nu 
tussen alle andere hooglerarenportret-
ten in het Academie-gebouw aan het 
Domplein hangt. Dat schilderij is 
gemaakt door Sierk Schröder (1903-
2002), een groot portretschilder van 
de 20ste eeuw. En laat dat nou een 
neef zijn geweest van mijn moeder, 
dus schilderij en dichter zijn voor 

mij een kluwen familiegeschiedenis 
waar ik mijn naam als cadeau aan 
heb overgehouden. En toevallig ben 
ik ook nog eens in Utrecht komen 
studeren in 1974.
Gerretson overleed op 27 oktober 
1958, en dat is nu 60 jaar geleden.

Doof
Een anekdote gaat over de bezoeken 
die studenten deden bij hun professor. 
Gerretson was doof en als hij gecon-
centreerd aan het schrijven was, had 
hij wellicht het hoortoestel uitgedaan. 
Hij hoorde dan de bel niet, maar had 
op zijn tafel een rood lampje dat met 
de bel mee brandde. Als er dan een 
vel papier over dat lampje lag kon de 
student bellen tot hij een ons woog, 
of moest met steentjes tegen het raam 
proberen de aandacht van zijn profes-
sor te krijgen.
In 1944 krijgt Gerretson een aanma-
ning van de Universiteitsbibliotheek 
wegens het niet terugbrengen van 56 
boeken. Er waren recu’s van uitleen 
die zelfs dateerden uit 1938 en 1939! 
Of hij ze maar ‘ten spoedigste’ wilde 
terugbezorgen. Met recht een ver-
strooide professor (het briefje bevindt 

zich in het Nationaal Archief).
Op Janskerkhof 11 heeft heel lang 
de bontzaak Chiotakis gezeten. 
Mevrouw Chiotakis wist nog te ver-
tellen dat ze de markante figuur van 
Gerretson af en toe zag lopen en dat 
zijn weduwe er nog een tijd gewoond 
heeft, na 1958.

Krantenknipsels
In de tijd dat hij daar woonde moet 
hij een langwerpig boek hebben 
gekocht waarin hij zijn krantenknip-
sels plakte. Dat boek bevindt zich 
nu in het Nationaal Archief in Den 
Haag en op de eerste pagina zit een 
plakkertje met de naam en het adres 
van de Papeterie in de Minrebroeder-
straat. Daar zit nu Broekmans & van 
Poppel.

Ikzelf heb in de laatste twee jaar een 
hele reeks gedichten geschreven naast 
die van Geerten Gossaert. De naam 
Geerten staat dan ook groot op de 
voorkant van die bundel. Misschien 
komt u hem wel ergens tegen.

Geerten van Gelder, Utrecht
www.geertenvangelder.nl

Verstrooide professor
In de jaren zeventig liep ik vaak van 
de Minrebroederstraat, waar ik rechts 
naast Hennie Oliemuller woonde, 
langs Hotel Pays Bas, waar Franz 
Liszt 100 jaar eerder gelogeerd moet 
hebben. Dan door de Nobelstraat, 
langs de huizenpuist die er toen nog 
stond en langs Het Pandje, waar 
ik wel eens na twaalven belandde, 
omdat er dan in Utrecht geen enkele 
andere gelegenheid meer open was. 
Vandaar via de Nachtegaalstraat 
naar een vriendin, onwetend van het 
feit dat een bekend familielid van mij 
gewoond had aan het Janskerkhof 
nummer 11, links van wat toen hotel 
Pays Bas heette.
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Het Janskerkhof (foto: Het Utrechts Archief)

Toen we het museum wilden bezoeken, 
kwam er een vriendelijke dame (Ali 
Huitema) ons vertellen dat het museum 
op maandag altijd gesloten is, omdat 
op die dag het bestuur van het museum 
vergaderde. Dat was voor ons pech en 
we vertelden haar dat we uit Utrecht 
kwamen. Ze vond het voor ons zo sneu, 
dat ze ons een kopje koffie kwam bren-
gen toen we op een bankje bij de basiliek 
zaten, die naast het museum ligt. Dat was 
nog eens hartelijk!
Ofschoon we van plan waren die dag 
daarop het museum alsnog te bezoeken, 
is dat er niet van gekomen, omdat we 
die dag naar Sneek zijn gegaan. Een 
ontzettend leuke plaats! Kunnen we van 
harte aanbevelen. In Bolsward hebben 
we in de middag nog een boottocht door 
de grachten gemaakt. Het grappige is dat 
je met zo’n boottocht de stad toch weer 
heel anders ziet.

Mysticus
Maar ik zou het hebben over Titus 
Brandsma. Wie was die man eigenlijk? 
Titus Brandsma werd geboren als Anno 
Sjoerd Brandsma te Oegeklooster bij 
Bolsward. Hij werd geboren op 23 fe-
bruari 1881 en stierf te Dachau op 26 juli 
1942. Brandsma was een Nederlandse 
karmelietenpater, hoogleraar en publicist 
uit Friesland.
Hij was specialist in middeleeuwse mys-
tiek en zelf mysticus. Ook nam hij initi-
atieven op het gebied van de katholieke 
emancipatie, het katholiek onderwijs en 
de journalistiek.
Brandsma verzette zich fel tegen het 
nazisme. In 1942, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, werd hij gearresteerd 
door de nazi-Duitse bezetters en vond in 
concentratiekamp Dachau de dood.
De Duitse bezetters hadden van meet 
af aan de bedoeling hem voor lange tijd 

gevangen te houden. Maar voordat hij 
in Dachau kwam, ging hij eerst naar de 
gevangenis in Scheveningen, daarna 
kamp Amersfoort en via de strafgevan-
genis in Kleef kwam hij uiteindelijk in 
Dachau terecht.
In kamp Amersfoort leerde hij de jonge 
gereformeerde predikant ds. Johannes 
Kapteyn kennen, met wie hij een innige 
vriendschap opbouwde. Op 26 juli 1942 
om twee uur ‘s nachts kwam er door uit-
putting en ziekten een eind aan het leven 
van Titus Brandsma, mogelijk nadat een 
kamparts hem een dodelijke injectie met 
fenol toediende, maar deze laatste aan-
name is omstreden. In 1985 werd hij als 
martelaar door Paus Johannes Paulus II 
zalig verklaard.

Utrechts bejaardenhuis
In de loop der jaren zijn er in veel plaat-
sen in Nederland schoolgebouwen naar 
Titus Brandsma genoemd. In Utrecht 
kwam er onder zijn naam een bejaarden-
huis, dat later verzorgingshuis genoemd 
werd. Dat verzorgingshuis stond in Over-
vecht. Maar dit is inmiddels ook alweer 
afgebroken. Ook heeft het nog zes jaar 
lang onderdak geboden aan studenten. In 
de Bontekoelaan, op het Kanaleneiland 
in Utrecht, werd een school naar Titus 
Brandsma genoemd.

Titus Brandsma
Afgelopen zomer waren mijn dochter Marjolein en ik op vakantie in 
het westen van de provincie Friesland. We logeerden in Bolsward. 
Toen we Bolsward aan het verkennen waren, stonden we ineens bij 
de Sint Franciscus-basiliek. Naast de basiliek ligt het Titus Brands-
ma Museum. 

Wij zijn specialist in compressie-
therapie, een vorm van drukbe-
handeling waarbij bijvoorbeeld 
therapeutisch elastische kousen 
worden aangemeten om direct 
verlichting aan de benen te 
brengen. Deze kousen zorgen voor 
een betere bloeddoorstroming en 
daardoor verbetert de bloedsom-
loop: 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 
horeca werken of bijvoorbeeld in 
een winkel langdurig staan. Lucht-
vaartpersoneel, aanstaande moe-
ders 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 specialisten zijn 
ook te vinden bij de dermatolo-
gische spreekuren in het UMC 
Utrecht. Wilt u meer 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 The-
rapeutische 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.

Comfortabel door het leven met de zorg van Mathot
Mathot Medische Speciaalzaken is al ruim vijf jaar een begrip in Utrecht. Eerder gevestigd aan de Oude Gracht en tegen-
woordig op een beter bereikbare locatie op het Herculesplein 379, waar u gratis voor de deur kunt parkeren!
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

Gra�s bijeenkomst 
Financiën voor 

inwoners van Utrecht

Voorkom financiële problemen
als gevolg van scheiding

Meer informa�e en aanmelden?  
Ga naar

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

Met gra�s U Map

Hee� u te maken met een scheiding? Dan moeten er veel dingen worden geregeld. 
Ook financieel, en in een vaak emo�onele periode in uw leven. Bij een scheiding 
veranderen de inkomsten en uitgaven. Hoe voorkomt u geldproblemen? In de bijeen-
komst Financiën na scheiding krijgt u hier informa�e over. Ook gee� een scheidings-
advocaat voorlich�ng over uw rechten en plichten in een echtscheidingsproces.

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

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| Scheiding | Pensioen | Kind krijgen |

| Overlijden partner | 18 worden |

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

Gemotiveerde 
objectbeveilig(st)ers 

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

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

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

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

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

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

TELEVISIE 

maandag 

1
O K T O B E R 

TELEVISIE 

maandag 

15
O K T O B E R 

Schoon Utrecht!
Themaweek over afval
De eerste week van 
oktober staat RTV 

Utrecht in het teken van 
Schoon Utrecht. We zoeken 
uit hoe we omgaan met afval 
en wat Utrechters belangrijk 
vinden. Maakt u zich druk om 
de plastic soep in de ocea-
nen? Moet u te veel betalen 
voor de afvalinzameling? Of 

vindt dat het eigenlijk wel 
goed geregeld is, dat we veel 
recyclen en er helemaal niet 
zo veel troep op straat ligt?

Tuinspreekuur in Aan Tafel! 
op 12 oktober bij Radio M Utrecht
Van 12 tot 14 uur zal 
hovenier Jurgen Smit 

vragen van luisteraars over 
planten en tuinieren be-
antwoorden. Vragen stellen 
kan tijdens de uitzending op 
0909-6 931 931 of via de mail 
tuin@rtvutrecht.nl.

Tuinspreekuur in Aan Tafel!
op 12 oktober bij Radio M Utrecht
Van 12 tot 14 uur zal 
hovenier Jurgen Smit 

TELEVISIE 

vrijdag

12
O K T O B E R 

De Week van de Sixties!
15-19 oktober op Radio  M Utrecht 
Van maandag 15 tot 
en met vrijdag 19 

oktober presenteert Radio 
M Utrecht FM 93.1 de Week 
van de Sixties. Een week met 
nostalgische muziek en veel 
leuke prijzen en op vrijdag de 
Sixties Top 100. Conny Kraa-
ijeveld ontvangt in Aan Tafel! 
bekende gasten, artiesten en 
publiek. Deze uitzendingen 
zijn tijdens deze week ook 
live te zien op RTV Utrecht. 

Dus geniet en laat u verrassen 
op Radio M Utrecht 93.1 FM 
tijdens de Week van de Sixties!

4251_NR19_02 -10_Oudutr_2018.indd   1 24-9-2018   14:30:30

VOLG ONS NU OOK 
OP FACEBOOK!



Toch is daar veel gebeurd, vooral in 
1939-40 en de oorlogsjaren daarna. 
De forten Rhijnauwen en Vechten 
maakten deel uit van het Oostfront 
Vesting Holland, het begin van de 
Hollandse Waterlinie en de ruglijn van 
de Grebbelinie. Tijdens de mobilisatie 
(1939-1940) is langs de Kromme Rijn 
een stelsel van loopgraven, prikkel-
draadversperringen, tankgrachten en 
bunkers gebouwd. Op de punt van het 
befaamde terras werd een G-kazemat 
met stalen koepel gebouwd.
Tussen de jeugdherberg en het thee-
huis plaatsten ze eenzelfde kazemat. 
De enige mij bekende G-kazemat staat 
in het Fort Vechten, de anderen zijn 
geruimd. In de jeugdherberg waren 
militairen ingekwartierd. De officieren 
kwamen in het theehuis hun maaltij-
den gebruiken. Er werkten daarom 
twee militaire koks bij ons, namelijk 
Geert Suurt en Landman. Geert Suurt 
kwam uit Peize, daar maakte mijn 
vader grapjes over (iets met overstap-
pie?). Landman kon lekkere chocola-
detaarten bakken, hij was banketbak-

ker van beroep. Er was een goede 
verstandhouding met hen.

Naar school
Op 10 mei 1940, de eerste oorlogsdag, 
gingen mijn oudere zuster Nan en ik 
gewoon op de fiets naar school. Ei-
genlijk onbegrijpelijk, alles was in rep 
en roer, het geknal van de luchtafweer 
ging maar door. Wij zaten op school 
in de Frans Halsstraat, de Utrechtse 
Schoolvereniging.
Voor de Brug van Twaalf Gaten 
stonden soldaten op wacht, er was een 
versperring van zogeheten asperges; 
schuine stalen staken in een betonnen 
vloer, tegen tanks.
Op school waren de onderwijzers de 
ruiten aan het afplakken, met plakband 
tegen glasscherven. Wij bleven tussen 
de middag over bij de familie Van 

Nieuwenhuizen (Tan, tante Dien en 
Omoes). Later verhuisden zij naar De 
Wittevrouwensingel. Daarna bleven 
we over op school.
Oom Wim van Nieuwenhuizen, hij 
woonde in Zeist, bracht ons naar huis. 
We gingen daarna niet meer naar 
school. Het waren bewogen dagen. 
We moesten in die oorlogsdagen 
evacueren naar een boerderij aan de 
overkant van de Kromme Rijn, bij de 
familie Klein.

Opgeblazen
De vestingwerken werden vrij snel 
opgeruimd. De kazemat op de punt 
van het terras werd opgeblazen, de 
stalen koepel werd meegenomen door 
de Duitsers en er werd grond overheen 
gestort. Er is nu niets meer van te zien.
In 1944 werden we door de Duitsers 
uit ons huis gezet. Op 22 september 
kwamen een paar officieren ons huis 
vorderen, eerst de bovenverdieping en 
daarna het hele theehuis. Op 6 oktober 
1944 moesten we weg zijn. Er kwam, 
leek mij, een commandogroep of 

hoofdkwartier met veel radiowagens 
en hoge officieren. Ze zaten ook in de 
jeugdherberg.
Na een paar weken gingen ze weg. 
Mijn vader, mijn zuster Nan en ik gin-
gen direct kijken hoe het achtergelaten 
was. Wij waren net binnen, toen ging 
het mis. Enkele vliegtuigen gooiden 
bommen en beschoten het theehuis en 
de jeugdherberg met 20 mm boordka-
nonnen. Een bommetje kwam precies 
op de plek waar een grote Duitse 
radiowagen had gestaan. Eentje tussen 
het bruggetje en het theehuis en kogels 
door de ruiten. Wij doken de kelder in.

Gevorderd
En nu verder over school. In septem-
ber 1939 (ik was 6 jaar) ging ik naar 
de 1e klas in Utrecht. Mijn vader 
bracht mij weg en ik werd ontvangen 

door juffrouw Koppe, een aardige juf-
frouw. De volgende jaren kwam ik bij 
juffrouw Bakker, juffrouw Scherjon, 
mijnheer Van Amstel, mijnheer Wie-
demijer en mijnheer Schaap.
In 1943 werd het schoolgebouw in de 
Frans Halsstraat gevorderd en werd 
een militair hospitaal. Wij gingen 
voortaan op school naar de Nieuwe 
Kamp 13, voormalig gebouw van de 
Armenzorg.
Op weg naar de Nieuwe Kamp fietste 
ik langs de Kromhoutkazerne. Voor 

de oorlog een geniekazerne, nu zaten 
er Duitsers en er werd heel vaak 
geoefend met kanonnen. Door het Wil-
helminapark kwam je dan in de Burge-
meester Reigerstraat. Daar hingen 
veel Duitse vlaggen aan overheidsge-
bouwen, vooral op de verjaardag van 
Hitler. De Maliebaan was net zo erg en 
als je de brug over kwam, zag je het 
gebouw van de Ortskommandant.
In het Wilhelminapark, aan het begin 
van de Burg.Reigerstraat was een 
schuilkelder waar ik ook wel in geze-
ten heb bij luchtalarm.
In de winter 1944-45 werd geen les 
meer gegeven. We kwamen een keer 
in de week bij mijnheer Schaap thuis 
om les te krijgen en huiswerk mee te 
nemen
Nadat we uit het theehuis waren gezet, 
verhuisden we richting Bunnik. Een 

bovenhuis aan de Provinciale weg, 
buurtschap De Drie Boompjes. In 
november 1944 kwamen er evacuees 
uit Wageningen in het theehuis, de 
familie Weesjes.
In februari ‘45 mochten wij terug naar 
het theehuis. De verhuizing deden we 
met een handkar. De boeren, die ons 
in oktober met paarden en wagens 
hadden geholpen, waren hun paarden 
kwijt. Gevorderd door ‘de Moffen’. 
Wat hebben die rotzakken toentertijd 
toch veel kwaad gedaan. We hebben 
ze gehaat en wisten toen nog niet eens 
wat ze met de Joden hebben misdaan. 
De familie Weesjes ging wonen in 
de kleedkamers van het tennispark 
vlakbij.

Canadezen
Na de oorlog waren er heel snel Cana-
dezen in het fort en overal. Ze hielden 
feesten in het theehuis. Op weg naar 
school werd naast het Vogelenbos 
een interneringskamp gebouwd voor 
NSB’ers. Op een zondagochtend 
vloog er een kogel door de slaapkamer 
van mijn ouders, afgevuurd door een 
bewaker van het kamp die een meisje 
wilde imponeren. We hoorden praten 
over misstanden.
Het kamp werd al snel weer afgebro-
ken.

Loden soldaatjes
Op de Frans Halsschool heb ik veel 
geleerd, het was een school die op-
leidde voor het toelatingsexamen van 
gymnasium en hbs. In de strenge win-

ters van die tijd mochten we in Utrecht 
blijven slapen, eerst bij de familie 
Fruin en later bij de familie Julius. 
Ik zat in de klas bij Robert Fruin en 
bij Han Julius en mijn zuster bij hun 
zusters. Frits Fentener van Vlissingen 
kwam in de laatste oorlogsmaanden 
vaak naar ons toe.
Hij heeft voor mij loden soldaatjes 
gemaakt. Ik moest daarvoor lood le-
veren. Dat heb ik toen van het dak van 
de jeugdherberg gesloopt, een paar 
stripjes, toen er geen militairen waren. 
Ik moest wel via de brandtrappen op 
het dak klimmen. Mijn vader was erg 
boos en zei “nu ben je een looddief”. 
Ik vond het een hele prestatie en Frits 
maakte er soldaatjes van, die hij mooi 
beschilderde.
In september 1945 ben ik naar de hbs 
De Munnik gegaan die toen gevestigd 
was aan de Plompetorengracht. Frits 
Doornbos uit mijn klas ging ook naar 
die hbs. In 1949 ging ik naar de Ho-
gere Tuinbouwschool, ook in Utrecht, 
maar toen woonden wij in Driebergen.
Op Rhijnauwen heb ik een mooie 
jeugd gehad. Doordat mijn vader 
kano’s verhuurde, ging ik vaak de 
Kromme Rijn op. Een zomeravond op 
het water is prachtig.

D.G.Hoogendoorn,
Het Rijpaard 20
8252 EV Dronten
0321 319973
dh.hoogendoorn@simpc.nl

Het oorlogsverleden van Rhijnauwen
Het artikel in uw blad eerder dit jaar over Clare Lennart heeft mij 
wel aangesproken. Ik las dat zij zo enthousiast over het Thee-
huis Rhijnauwen was. Mijn kinderjaren heb ik daar doorgebracht 
van 1933 tot 1948. En inderdaad het was en is nog steeds een 
prachtige omgeving.
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Theehuis Rhijnauwen in 1933

Luchtfoto van Rhijnauwen in de oorlog

Rhijnauwen in de winter van 1944. Veel bomen waren toen gekapt
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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 penningen. Daarom houdt 
de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking 
tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude 
onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zil-
ver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 
16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, 
voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot 
verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Slottoernee Bejaarden & Begeerte
In 2008 ontstond het plan, in 2009 was de première, sindsdien speelde ‘Bejaarden & Begeerte’ 
door heel Nederland en Vlaanderen en bereikte zo’n 25.000 ouderen én hun (klein)kinderen. Een 
decennium en ruim 250 voorstellingen later vinden theatermakers Lucas De Man (1982) en Oscar 
Kocken (1983) het - met pijn in het hart- tijd voor een slottournee. Kocken en De Man en hun 
zangeres (70+) pakken nog één keer uit met een flink offensief. Met humor, respect en de bood-
schap: heb lief en lééf! Opdat alle ouderen die de voorstelling vooralsnog niet zagen nog één keer 
het podium krijgen om hún verhaal te vertellen. Let op: we hanteren een streng deurbeleid. De 
voorstelling is verboden voor 65-minners. Of nou vooruit dan: onder begeleiding van een 65-plus-
ser zijn ze welkom. Zie ook elders op deze pagina.
 
Blaas zelf een pompoen van glas
Altijd al een keer willen ervaren hoe het is om glas te blazen? Dat kan! In de glasblazerij van het 
Nationaal Glasmuseum in Leerdam wissel je van plaats met de glasblazer en blaas je zelf een glazen 
pompoen. Tijdens deze leuke mini-workshop ervaar je hoe het is om met vloeibaar heet glas te wer-
ken. Onder leiding van een professionele glasblazer ga je aan de slag. Eerst kies je wat bijpassende 
kleuren, vervolgens neem je plaats op de glasblazersstoel en blaas en vorm je het klompje glas tot 
een prachtige pompoen. Deelname vanaf 8 jaar, t/m 16 jaar onder begeleiding van een volwassene. 
Kosten € 30,- per persoon, inclusief entree voor de glasblazerij. Locatie: Nationaal Glasmuseum - 
glasblazerij, Zuidwal, Centrum Leerdam Kijk voor data en tijden op: www.nationaalglasmuseum.nl/
agenda/2018/blaas-zelf-een-pompoen of bel 0345-614960.

Zaterdag 13 oktober
 
Bejaarden & Begeerte in Podium Hoge Woerd
Bejaarden & Begeerte is dé voorstelling over liefde op 
latere leeftijd, twijfels, geheime verlangens en eeuwige 
taboes. Aanvang: 20.00 uur. Podium Hoge Woerd is te 
vinden aan Hoge Woerdplein 1 in De Meern. Voor meer 
informatie: tel. 030-720932.
 

Zaterdag 13 tot en met vrijdag 26 oktober
 
Blaas een pompoen van glas
Leerdam - van 13 t/m 26 oktober - BLAAS EEN 
POMPOEN VAN GLAS - In de glasblazerij van het 
Nationaal Glasmuseum in Leerdam kun je in de 
herfstvakantie zelf een pompoen van glas blazen! 
Hoe leuk is dat? Kosten: €30,-- p.p., deelname 
vanaf 8 jaar. Zie www.nationaalglasmuseum.nl/
agenda/2018/blaas-zelf-een-pompoen

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

Duizend- 
en-één
ideeën

Duizend-
en-één
ideeën

KampeerenCaravanJaarbeurs.nl
Volg ons op Facebook

10 t/m 14
okt 2018

Koop nu je 
kaartje met 
korting.

De Vier Balken PRESENTEERT
    

DE REÜNIE | EDITIE 13

Zaterdag 27 Oktober 2018
Van 21.00 tot 01.00 uur

STAGEFRIGHT

Zaterdag 27 Oktober 2018

Een ouderwets gezellige 
dansavond met ballads
en rock uit de jaren 60&70!

       
Verkoopadressen:
"De Vier Balken" Haarzuilens, tel. 030 677 12 68
Van Zuijlen rijwielhandel Dorpstraat 18, Vleuten, tel 030 677 13 73
Adrie de Lange IJzerhandel Nieuwstraat 18, Kockengen, tel. 0346 24 16 60
                                Poeldijk 13, Breukelen, tel. 0346 25 19 81
Slijterij/Wijnhandel 
W. van Schaik Hoogstraat 14, Montfoort, tel. 0348 47 49 17

Kaarten ook online te bestellen via info@vierbalken.nlwww.devierbalken.com

DIT JAAR NIEUW 
DINER ARRANGEMENT
Driegangen keuze menu, 
inclusief drankjes tijdens 
het diner en entree voor 
Stagefright 

€ 49,50 p.p. 
(alleen op basis van reservering)

 

STAGEFRIGHT
ENTREE                   
€ 10,00
AAN DE DEUR & 
VOORVERKOOP



Van mijn eerder vermelde toenma-
lige vriendinnetje Gretha ontving 
ik bijgaand schoollied. Het is nu 
niet meer voor te stellen dat we dat 
destijds hartstochtelijk hebben staan 
zingen met zijn allen. Ikzelf kan het 
me met geen mogelijkheid herinneren, 
ik heb het kennelijk diep weggestopt. 
Zongen we dat elke ochtend of bij de 
weekopening of alleen bij bijzondere 
gelegenheden?

Verhalen
Elke week kwam er een kapelaan van 
de Martinusparochie op school om 
godsdienstles te geven. We behandel-
den onder andere het Oude Testament. 
Aan het Nieuwe Testament werd geen 
aandacht geschonken.

Die kapelaan was een aardige man 
en ik genoot van zijn verhalen. Die 
verhalen vormen een niet weg te den-
ken basis voor het begrijpen van de 
dieperliggende betekenis van heel veel 
kunstuitingen in de breedste zin van 
het woord. Niet alleen in oude kunst, 
ook moderne kunst en literatuur bevat-
ten veelvuldig verwijzingen hiernaar.
Dit godsdienstonderwijs werd in 
ons laatste jaar afgesloten met een 
godsdienstexamen, dat bestond uit een 
schriftelijk en mondeling gedeelte. 
Hieraan was zelfs een heuse officiële 
diploma-uitreiking verbonden waarbij 

onze ouders werden uitgenodigd.

Tegen het eind van het schooljaar 
gingen we met alle vierdeklassers van 
de school op retraite in een klooster in 
Amersfoort. Ik kan niet meer terugvin-
den welk klooster dat moet zijn ge-
weest. Er zijn twee mogelijkheden. Of 
het was het Kruisherenklooster Sint 
Helena van de Orde der Kruisheren 
of Onze Lieve Vrouw Ter Eem, een 
nonnenklooster van de Zusters Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort. We kre-
gen elk een piepklein, zeer sober in-
gericht kamertje tot onze beschikking. 
Ondanks de soberheid ervan ervoer ik 
dat als een enorme luxe. Tegelijkertijd 
konden we het natuurlijk niet laten op 
allerhande wijzen contact met elkaar 
te zoeken, zoals via klopsignalen.

Paters
In mijn herinnering werden we 
begeleid door paters van het klooster 
waar we verbleven. Dat zou dus 
pleiten voor de eerste optie. Van de 
inhoudelijke kant ben ik helaas alles 
kwijt, behalve dat we op het eind 
moesten biechten. Ik had daar opeens 
enorme problemen mee, ik vond dat 
je dat iemand niet kon verplichten. En 
daar hebben ze zich schoorvoetend bij 
moeten neerleggen. Het was en is voor 
mij een raadsel waarom ik dat opeens 
op de spits moest drijven.

In mijn vijftiger jaren ben ik nog eens 
een weekje op retraite geweest bij 
paters van de orde der Benedictijnen 
in de Willibrords abdij in Doetin-
chem. Dat was een enerzijds mooie 
week met een paar keer per dag het 
bijwonen van korte gebedsdiensten 
met mooie gezangen, maar anderzijds 
ook confronterend. Het is niet mak-
kelijk uit je drukke leven te stappen en 
dan de overgang te vinden naar stilte 
en teruggeworpen worden op jezelf. 
Wellicht heeft dat destijds ook een rol 
gespeeld.

Kerstfeest
Aan de viering van vooral het kerst-
feest werd veel aandacht besteed. We 
beschikten over een gymnastiekzaal, 
die ook dienst deed als zaal voor 
uitvoeringen. Er was een toneel en 
er stond een piano. Vlak voor kerst 
werd er een kerstspel opgevoerd met 
in dat jaar een echt kindje. ‘Jozef’, 
een meisje uit een andere vierde klas 
leverde het kerstkind in de vorm van 
haar kleine broertje. ‘Maria’ was een 
buurmeisje uit de Laan van Engels-
wier.

Speels plezier
In dat jaar was ik ook bevriend met 
een meisje dat Anja Jacobs heette. 
Ze woonde in een bovenhuis aan de 
Adriaan van Ostadelaan. Bij haar thuis 
waren ze dol op sjoelen en ze waren 
er ook heel goed in. We hebben heel 
wat zondagmiddagen sjoelcompetities 
gehouden.
Ook bij ons thuis was sjoelen een 
favoriet spel, waarin vooral mijn vader 
uitblonk. We beschikten over een 
sjoelbak die door mijn opa zelf was 
gemaakt. Het was een zeer degelijke 
sjoelbak die niet makkelijk gleed. 
Ook de stenen waren niet bijzonder 
meegaand, maar vroegen om een 
aangepaste tactiek. Dat leidde er wel 
toe dat wij door vaak oefenen het spel 
zodanig onder de knie kregen dat een 
‘fabriekssjoelbak’ voor ons een mak-
kie werd. Ook bij ons thuis werden 

met onze gezinsleden, veelvuldig 
aangevuld met vriendjes en vriendin-
netjes, hele competities op touw gezet. 
Mijn vader genoot hier zeer van. En 
mijn moeder vond het heerlijk jonge-
lui over de vloer te hebben.

Tennistafel
Evenzo hadden we een geïmprovi-
seerde tennistafel, die steeds opnieuw 
moest worden opgebouwd en weer 
afgebroken. In de slaapkamer van de 
drie meisjes stond een tweepersoons-
bed dat we naar het midden van de 
kamer sleepten. Aangezien de ene kant 
iets hoger was dan die aan het voe-
teneind moest daar nog iets worden 
opgehoogd. Over het hele bed werden 
vervolgens twee losse platen gelegd 
die mooi tegen elkaar aanschoven. 
Jawel, ook gemaakt door diezelfde 
handige opa. Zowel bij hem als bij 
vele anderen steeg de creativiteit bij 
schaarste, in dat geval aan ruimte, tot 
grote hoogten. In het midden werd een 
net op de platen geschroefd en klaar 
was Kees.
Ook in dit spel was mijn vader een 
meester, maar wij zetten alles op alles 

om hem op zijn minst te evenaren. 
Wat hebben we een plezier beleefd 
met die zelf gefabriceerde sjoelbak 
en tafeltennistafel. Met dank aan mijn 
opa.

Klaverjassen
In die tijd leerde ik ook klaverjassen. 
We hadden een oom met ‘verkering’, 
de jongste broer van mijn vader. Zij 
kwamen vaak op zaterdagavond op 
visite en dan werd er steevast gekla-
verjast. Wij leerden het spel voorna-
melijk door te kijken, terwijl zij met 
zijn vieren speelden. In de hoop dat 
onze ouders in het vuur van hun spel 
niet in de gaten hadden dat bedtijd al 
lang overschreden was, probeerden 
we ons ook nog muisstil te houden. 
Dat waren gezellige avonden. Van lie-
verlee mochten we wel eens de plaats 
innemen van iemand die verhinderd 
was. 

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl

Godsdienstles, spel en vertier
Na verschillende zomerse uitstapjes kom ik terug bij het leven 
zoals zich dat afspeelde op school en thuis in 1959. Met school 
doel ik op de Paus Adriaan ulo aan de Oudegracht. Het zou ons 
laatste schooljaar worden. Wij waren nu de oudsten van de 
school, waartegen werd opgekeken.
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Retraite met de Paus Adriaan ULO in 1960

Het schoollied van de Paus Adriaan ULO Kerstspel op school in 1959
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Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 - 1960

Tel: 0182-393492

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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heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Wij zijn o.a. dealer van de topmerken:

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

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.
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Nu showmodelleN 
met hoge kortiNg!

Peter Macco “Alles voor uw fi ets!” Grootste E-bike centrum van Utrecht 
Nu de beste merken tegen de beste prijzen!

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

Gazelle Grenoble C7+ HMB
Model 2019 met extra sterke nieuwste Bosch middenmotor
Van €2699,- Voor €2429,- 
Door Telegraaf-Fietsentest als beste getest!!

Gazelle Vento C7 HMB 
Model 2018 met nieuwste Bosch middenmotor (zie foto)
Van €2199,- Nu vanaf €1899,- 
Door Telegraaf-Fietsentest als zeer goed getest!!

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

Bezoek onze winkels of oriënteer in onze webshop:

www.petermacco.nl

Peter Macco E-Bike ExperienceCenter
Nijverheidsweg 18B

 (Zijstraat Cartesiusweg tegenover 
de Werkspoorkathedraal)

3534AM Utrecht 
Tel: (030) 243 38 32

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

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

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

facebook.com/deoudutrechterkrant

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
 
48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

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



Honderddertig jaar geleden was de 
wijk die wij nu Buiten Wittevrou-
wen noemen, nog deels in aanbouw. 
Natuurlijk was de Maliebaan er al. 
Daar speelden de Utrechtse studenten 
al veel eerder het ‘maliespel’. In de 
zeventiende eeuw werd de Maliebaan 
daarvoor aangelegd.
In 1887 was het Leger des Heils in 
Nederland met zijn werk in Amster-
dam begonnen. In Utrecht waren en-
kele locaties waar men met een kleine 
groep sociaal werk deed en op zondag 
diensten hield, o.a. in de Vrouwjutten-
straat, maar een gebouw voor de zon-
dagse bijeenkomsten was er niet. Dat 
veranderde toen een rijke weldoener in 
1888 geld beschikbaar stelde voor de 
bouw van een korpszaal.
De plek die men koos was de Weis-
traat, de latere Mgr.v.d. Weteringstraat. 
Heel bijzonder was, dat in februari van 
dat jaar William Booth, de stichter van 
het Leger des Heils, en in Engeland 
al een man van groot aanzien, naar 
Utrecht kwam om de eerste steen 
te leggen voor een gebouw van het Le-
ger. De steen is tot op deze dag aanwe-
zig in het huidige korpsgebouw. Nog 
unieker was, dat op 30 oktober van 
datzelfde jaar Booth opnieuw de reis 
naar Utrecht maakte om het korps te 
openen, met in zijn bagage een nieuwe 
legervlag, waarop Utrecht I stond.
De kranten stonden vol van deze 
gebeurtenis. Het Utrechts Dagblad 
beschrijft de overvloedige regen die de 
straten tot modderpaden maakte, en de 
ietwat rumoerige middagdienst waarin 
William Booth - de krant uit die tijd 
noemt hem ‘de Generaal’ - overtui-
gend sprak. De zaal was die middag 
veel te klein voor alle belangstel-
lenden. En het hield die dag niet op, 
want om 19.30 uur was er opnieuw 
een samenkomst en was het gebouw 
aan de Weistraat opnieuw afgeladen. 
Ook daarover sprak de krant met veel 
bewondering en waardering.

Kerstvieringen
De afdeling die toen geopend werd, 
roept bij veel Utrechters herinnerin-
gen op. Er werd een muziekkorps 
opgericht, een jeugdmuziekkorps, 
een zangkoor, een vereniging voor 
vrouwen, op zondag werd er zondags-
school gehouden, om maar niet te 
spreken van de openluchtactiviteiten 
op het Janskerkhof, later op het Lukas 
Bolwerk, de strijdkreetverkoop in 
Utrechtse café’s, de padvinderij, de 
gitaarclub.
In de kersttijd werden in het Tivoli, 
eerst in de Kruisstraat, later op Le-
pelenburg, grote kerstfeestvieringen 
georganiseerd voor wie zich geen 
kerstfeest kon permitteren.
Nog later kwam het Beatrixgebouw 
in Hoog Catharijne. Deze kerstfeesten 

waren gefinancierd door de Utrechters 
en wel door de opbrengsten van de 
kerstpotten en de collectes. Lange tijd 
werden ook bezoeken gebracht aan 
mensen in het Huis van Bewaring aan 
het Wolvenplein. En korps Utrecht I 
is na 130 jaar nog steeds in Utrecht te 
vinden. Na de oorlog werd de naam 
veranderd in Utrecht Stichterskorps, 
een erenaam, herinnerend aan de 
bezieling en opdracht van William 
Booth.

Kinderwerk
Voor de oorlog waren enthousi-
aste heilssoldaten van Utrecht met 
kinderwerk in Zuilen begonnen. In 
de jaren na de oorlog groeide uit dit 
initiatief een nieuwe afdeling: korps 
Zuilen. Toen Zuilen in 1954 deel werd 
van Utrecht, kwam de naam: Korps 
Utrecht Noord.
Het gebouw aan de Prinses Margriet-
straat roept bij velen goede herin-
neringen op. Ook daar was een mooi 
muziekkorps, een fijn zangkoor, er 
was padvinderij en een uitgebreid 
jeugdwerk.
In de jaren zestig richtten de muzikale 
en creatieve jongeren die Utrecht 
Noord rijk was, een popgroep op: De 
Christy Five, die de kranten en zelfs 
de televisie haalde.

Evenals veel kerken heeft het Leger 
des Heils in Utrecht de invloeden 
van het leven in deze tijd moeten 
verwerken. De grote groepen van ooit 
zijn mooie herinneringen geworden. In 
2005 werden beide korpsen samen-
gevoegd tot Korps Utrecht. Enkele 
jaren heeft men nog samen in het 
vertrouwde pand aan de Mgr.van de 
Weteringstraat gehuisd.

Markante mensen
De omstandigheden werden ech-
ter te zwaar voor de wat kleinere 
gemeenschap: het parkeerbeleid, het 
gebouw dat volgens de brandweer 
niet meer geschikt was voor diensten 
en kostbaar groot onderhoud nodig 
had, kortom: korps Utrecht verhuisde 
naar een nieuw onderkomen aan de 

Schooneggendreef 27 in Overvecht. 
De herinnering aan hen die deel 
uitmaakten van dit korps is er nog 
steeds. Enkele namen uit het verleden 
van inspirerende mensen die voor de 
stad Utrecht veel betekenden mogen 
vermeld.
Gerrit Peeterman, die in 1890 toetrad 
tot het Utrechtse korps. Een markante 
man, bezield van de wens in Utrecht 
goed te doen. Hij was als heilssoldaat 
een stuwende kracht in het opzet-
ten van de reclassering in Utrecht. 
In het begin van de twintigste eeuw, 
terwijl de Utrechtse kermis velen tot 
drankmisbuik bracht, vertoonde hij 
met een toverlantaarn lichtbeelden van 
bijbelverhalen boven de Oude Gracht, 
met de bedoeling de Utrechters te 
wijzen op een ander leven. Utrecht 
liep uit om dit te zien.

De heer C. Jurritsma, eigenaar van een 
zaak in maatkleding en kwalitatieve 
Engelse kostuums, gevestigd aan het 
eind van de Donkere Gaard. De zaak 
was een familieonderneming. Jur-
ritsma werd samen met zijn echtgeno-
te lid van het nog jonge korps Utrecht 
I. Hij werd kapelmeester en slaagde 
erin het muziekkorps uit te breiden tot 
een grote band. Het huis en de winkel 
staan op de lijst van Monumentenzorg, 
en deze laatste organisatie gaf enkele 
jaren geleden een boekje uit over dit 
pand en de Jurritsma’s.

Jan Wegman, eigenaar van een grote 
muziekwinkel in de Nobelstraat. Veel 
mensen kwamen bij hem in de winkel 
om muziek, of een instrument te 
kopen. Nog vóór WOII werd hij 
kapelmeester van het muziekkorps in 
Utrecht.

Alida Bosshart, geboren in 1913 in 
Utrecht. Zij woonde in haar jeugd op 
het Janskerkhof, en kwam daar in aan-
raking met de openluchtsamenkomst 
die het korps op zondag daar hield. 
Zij werd heilssoldaat van Utrecht I, 
en besloot naar de kweekschool- de 
opleiding voor heilsofficieren, de 
fulltime-medewerkers- te gaan. Ieder 
weet hoe zij in eenvoud en liefde voor 
mensen uitgroeide tot het symbool van 
wat een heilssoldaat behoort te zijn.

Hugo Lancee, in de jaren vijftig als 
heilsofficier terug in zijn geboortestad 
als directeur van het Maatschappelijk 
Centrum dat toen nog op de Nieuwe 
Gracht gevestigd was. Hij heeft zich 
naast deze taak bijzonder onderschei-
den in Utrecht door jarenlang de 
organisatie van de kerstfeesten voor 
iedereen op zich te nemen, en verraste 
ieder jaar weer een paar duizend men-
sen door het uitnodigen van bijzondere 
gasten en een kerstdiner van hoog 
niveau. Alle jaren was de burge-
meester aanwezig, las het kerstevan-
gelie. Daarnaast was Hugo Lancee 
aanspreekpunt bij hulp aan thuislozen, 
kon wie hulp nodig had altijd aanbel-
len in de Oudwijkerveldstraat (de 
latere locatie). Via vele lijnen had hij 
contact met het gemeentebestuur van 
Utrecht.

Warme gemeenschap
Het huidige korps is een kleinere, 
maar warme gemeenschap. Men vindt 
er mensen die om elkaar geven en er 
willen zijn voor ieder die dat nodig 
heeft. Iedere zondag is er een samen-
komst. Er is een klein muziekkorps, er 
is, als er kinderen zijn, een kinderne-
vendienst. Nog steeds is er hulp voor 
ieder die daarom vraagt, er is een 
vrouwenclub, er wordt een keer per 
week met buurtgenoten gegeten, en 
iedereen is daarbij welkom. Er is een 
club voor ouderen, waar men gezellig 
een kopje koffie met elkaar drinkt, en 
elkaar leert kennen. Nog steeds viert 
men mooie kerstfeesten met wie dat 
wil en kan men aankloppen voor hulp 

in andere vorm bijv. een kerstpakket.
De plek op Overvecht leidde ertoe 
dat er contacten kwamen met uit 
mediterane landen afkomstige 
Nederlanders. Er is een tweede kans 
kledingwinkel. Met de andere kerken 
in Overvecht is een hartelijk contact. 
Dat wat William Booth in 1888 als 
opdracht meegaf: “beteken wat voor 
diegenen binnen de samenleving die 
dat nodig hebben”, staat, hoewel an-
ders dan toen, nog steeds voorop.

Feestvieren en herdenken
Dit jaar bestaat het korps 130 jaar. Op 
13 en 14 oktober wil men feestvie-
ren en gedenken, met ieder die daar 
graag bij wil zijn. Op 13 oktober is er 
een muziek- en zanguitvoering in de 
Johanneskerk met reünisten als muzi-
kant en zangkoorlid. Wie zich in deze 
lange geschiedenis betrokken voelde 
bij een van de Utrechtse korpsen: 
Kom vooral, u bent welkom. Op 14 
oktober is er in de ochtend een dienst 
waar vroegere leiders van het korps 
aanwezig zijn, en zullen opnieuw het 
reünistenzangkoor en muziekkorps 
zich laat horen. De toegang is voor 
beide dagen vrij.
Bezoekers kunnen zich op diverse 
manieren aanmelden: via een email 
aan het korps: korps.utrecht@
legerdesheils.nl, via facebook: Leger 
des Heils korps Utrecht, per telefoon: 
030-2656568, of door een berichtje te 
sturen naar de Schooneggendreef 27H 
3562 GG

Christa Ossewaarde
christa@fortytwo.nl

130 jaar Leger des Heils in Utrecht
Begin oktober hoopt het Leger des Heils in Utrecht te vieren 
dat wat ooit begon in England, 130 jaar geleden, een vaste plek 
vond in Utrecht. Het verhaal is het herinneren waard.
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Kerstfeest in Tivoli

Het gebouw aan de Mgr. van de Weterings-
traat

De kerstpot is er nog steeds
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Licht in de Donkerstraat. 
Utrecht bezongen (cd)

Meike Veenhoven maakte een 
cd met liedjes over Utrecht. 
Bekende en minder bekende 
plaatsen in Utrecht en markante 
figuren uit de Utrechtse geschie-
denis 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.

 

111 plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben

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

 

Kees Lam vertelt
In dit boek neemt schrijver Kees Lam u 
mee naar een andere tijd, toen alles nog 
handwerk was. Kees Lam (89) schreef 
het boek om een generatie bij te praten 
die nu 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: 
 
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.

Ja, ik bestel:

Het Ramblers Dansorkest (1944) -
Hilversum Expres(s) (CD)

De nieuwe Doctor Jazz CD is uit. 
Hij bevat de voor de swinglief-
hebbers interessante opnamen 
van The Ramblers voor Decca 
in 1944 en enkele niet eerder 
uitgegeven opnamen van The 
Ramblers voor de Nederlandsche 
Omroep en GTB.

 

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

Van Stadsie tot Stad, Utrecht 
1950-1975
Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton 
van den Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen 
1950 en 1975. Het is samengesteld met 
onder andere de beste amateurfoto’s die 
de auteurs kregen toegezonden na een 
oproep via de lokale media en sluit aan op een gelijkna-
mige expositie die de hele maand april was te zien in het Stads-
kantoor in het kader van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’.

 

Zoekboek van Nederland
In dit tekstloze Jan van Haasteren Zoek-
boek voor jong en oud, vind je de leukste 
prenten en zoekplaten om eindeloos naar 
te kijken! Ontdek de kip zonder kop, de 
oranje paraplu, de man met het houten 
been, een paar sokken aan de waslijn, 
de kabouter op de paddenstoel, een 
schaatser in een korte broek en nog veel meer! 
Per plaat zijn er extra zoekopdrachten opgenomen. Een boek 
voor uren kijkplezier waarbij bovendien de fantasie van de 
lezer op speelse wijze gestimuleerd wordt.

 

Utrechts heimwee
Het Utrechts Archief heeft een set 
van twaalf nostalgische ansicht-
kaarten van Utrecht uitgegeven. 
Het zijn foto’s van de Utrechtse 
stadsfotograaf Frans Ferdinand van 
der Werf. Hij neemt de kijker mee 
naar een Utrecht zoals je het niet eerder zag. 
Een stad als uit een jaren dertigfilm met de Galgenwaard, het 
oude Utrecht Centraal, schaatsen op de singel en zelfs olifanten 
op de Korte Jansstraat. Heimwee naar het Utrecht van weleer. 
Met gedichten van Ingmar Heytze. Leuk om cadeau te geven. 
Of gewoon voor jezelf.

 

Roze Wolkennachten
Adrianne Dercksen schreef een 
boek over De Roze Wolk en 
De Wolkenkrabber, die bijna 
een kwart eeuw een begrip 
waren in de stad Utrecht en ver 
daarbuiten. Geopend in 1982 
en 1984 groeiden ze snel uit tot 
hotspots in Utrecht. Duizenden 
homo’s, lesbo’s, biseksuelen, hetero’s, transgenders en drag-
queens van allerlei pluimage vonden jaar in jaar uit de weg naar 
disco en café. Tot in 2006. Dit boek bevat in woord en beeld 
een uniek stuk Utrechtse geschiedenis. Het telt 191 pagina’s,
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Het eiland was ook uitgekozen door 
hippies, die zich aan de west- en 
zuidkust naast Ibiza Stad in de rotsen 
in hun holen hadden gevestigd. Onze 
vakantieplaats was Santa Eulalia in het 
oosten van het eiland. Wij hadden ge-
kozen voor rust overdag en ‘s avonds 
San Antonio.
Voordat we konden gaan, was er nog 
wel wat werk aan de winkel. Een pas-
poort regelen, naar de bank om Spaans 
geld te bestellen om de eerste dagen 
te kunnen betalen en de verzekeringen 
regelen. Had je na een paar dagen dat 
geld in handen en je zag de pesetas 
dan begon het vakantiegevoel. We 
gingen naar Schiphol met de trein. 
Toen moest je nog overstappen in Dui-
vendrecht. Aangekomen op Schiphol 
hoefde je je niet te haasten, want er 
waren geen lange wachtrijen bij het 
inchecken. Paspoortcontrole en naar 
de wachtruimte van het vliegtuig. We 
doodden de tijd door naar de mensen 
te kijken die naast ons, gescheiden 
door glas, over de promenade liepen 

of over de reling hingen om het 
vliegverkeer, aankomst en vertrek, 
de verzorging van het vliegtuig 
gade te slaan. Dat was toen absolute 
dagrecreatie. Ook ons vliegtuig werd 
uitgezwaaid.

Nergens plaats
Op Ibiza stond onze transfer al klaar. 
Wij reden door een totaal ander land-
schap dan wij hier kennen naar ons 
hotel. Wij zagen toen al dat het in 
Zuid Ibiza heerlijk onthaasten werd. 
‘s Avonds na het diner weer naar het 
strand. San Antonio nog even niet.
Na een dag ons moe gemaakt te heb-
ben in Ibiza Stad door helemaal naar 
boven te lopen om van het grandioze 
uitzicht te genieten, besloten we ‘s 
avonds naar San Antonio te gaan 
om ons helemaal te laten gaan. Zo 
gezegd, zo gedaan. Aangekomen 
met de bus schrokken wij van het 
verschil met Santa Eulalia, een dorp 
met diverse soorten bars en terras-
sen waar altijd plek was. Hier waren 

heel lange straten met terrassen. Wel 
tien keer zoveel als bij ons en er was 
nergens plaats. Toen ook nog eens alle 
dansclubs vol waren, hadden we San 
Antonio wel gezien en met de bus de 
herrie achter ons latend gingen we 
terug naar ons ‘eigen strand’, waar een 
van de Antonio’s, zo heten ze geloof 
ik allemaal daar, ons favoriete drankje, 
de Cuba Libre, klaarmaakte en de zee 
zijn aangename geluid liet horen. We 
kwamen weer bij.

Raar geluid
De volgende dag gingen we met de 
boot naar Formentera. Is Ibiza rustig, 
dan is Formentera stil. Er stond één 
hotel en verder was er een weg mid-
denop over het eiland met zijpaden 
naar de zee. Ook hier waren hip-
piegroepen neergestreken. Na in het 
hotel-restaurant een enorme pannen-
koek te hebben genuttigd keerden wij 
terug naar Ibiza. Zoals altijd gingen 
wij ‘s avonds naar het strand en wij 
hadden net onze Cuba Libre in de 
hand toen wij een raar geluid hoorden. 
Ineens kwamen er mensen het strand 
op rennen, die hijgend vertelden dat er 
een veldslag was geweest op het plein. 
De hippies, de plaatselijke bevolking 
en de politie waren met elkaar slaags 

geraakt. Wij wilden dat wel eens zien. 
Maar toen wij op het plein kwamen, 
zagen we alleen veel politie met die 
Spaanse petten.
Dit voorval ging in de media de hele 
wereld over. Dus ook bij onze ouders 
kwam het nieuws terecht. Het adres 
dat wij hadden achtergelaten strookte 
met de berichtgeving en zorgde ervoor 
dat zij slapeloze nachten hadden. Er 
waren nog geen gsm’s en dergelijke. 

Toen wij weer thuis waren en naar 
onze ouders gingen, kwamen ze direct 
naar buiten en zeiden: “Dat jullie nog 
leven! Ongelofelijk!”

Nico van Maurik
Gestellaan 9
3431 GM Nieuwegein

Utrechters ontliepen veldslag in Ibiza
Een paar jaar nadat wij getrouwd waren, hadden wij genoeg 
gespaard om een verre reis te boeken. Toen wilde dat zeggen: 
verder dan België. Het werd Spanje. Niet de costa’s, maar het ei-
land Ibiza. Het werd ons aangeraden als een rustig, vredig eiland 
met alleen in San Antonio en Ibiza Stad nachtvertier.
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Aan de bar in Ibiza

“Oooh, da’s toevallig ik heet Cla 
‘SIEN’ “, antwoord ik lachend. “Nou 
nee, ik heet geen OT, ik heb OT.” 
Oei, denk ik, verkeerd verstaan. “Tja, 
geeft niet hoor, kan gebeuren”, zegt de 
meneer dan.

Onzeker
Ik ben eigenlijk toch wel wat nieuws-
gierig en vraag hem waar de naam 
OT voor staat. Ik heb er nog nooit van 
gehoord. “OT is een afkorting voor 
orthostatische tremor, een zeldzame 
neurologische aandoening. Het kan 
jaren duren voordat de diagnose OT 
is gesteld. Door een spieronderzoek 
werd dit bij mij ontdekt. De arts ver-
telde me dat de tremor in mijn benen 
op het geluid van een helikopter lijkt. 
De meeste mensen met OT hebben 
last van een onzeker gevoel bij staan 
met als gevolg angst om te vallen. Dit 
komt door hele snelle trillingen, tre-
moren, in de beenspieren. De tremor 
treedt op in de benen zodra men staat, 
en verdwijnt meestal direct bij het 
gaan zitten.

Er zijn nog maar weinig gegevens 
bekend over deze aandoening. OT 
komt uit de hersenen. Bij OT gaat 
waarschijnlijk de terugkoppeling 
van informatie in een netwerk niet 
helemaal goed, of geven bepaalde 
hersenkernen een niet gelijkmatig 
signaal af. Meestal wordt er geen 
onderliggende oorzaak gevonden voor 
OT. Soms ook wel, zoals de ziekte van 
Parkinson, maar gelukkig is dit bij mij 
niet het geval.”

Medicijnen
“Tjeetje, wat een verhaal, gebruikt 
u hier wel medicijnen voor?”, vraag 
ik. “Nou ja, dat is ook zo iets, er is 
geen medicijn bekend waardoor OT te 
genezen is. Ik slik een medicijn dat de 
symptomen, het trillen, kan onder-
drukken. Het is een medicijn dat ei-
genlijk voor epilepsie bestemd is. Dit 
medicijn kan veel bijwerkingen heb-
ben, waardoor patiënten met OT deze 
soms niet meer gebruiken. Dit omdat 
de bijwerkingen erger zijn dan het 

effect. OT beïnvloedt 
mijn leven behoorlijk. 
Door de duizeligheid 
en onbalans ben ik op 
een bepaalde manier 
gaan lopen. Soms 
heb ik het gevoel dat 
mensen denken dat ik 
te diep in het glaasje 
heb gekeken.

Ze schrikken pas als ze zien dat de 
tremoren hevig zijn nadat ik te lang 
heb gestaan. Ik sta dan min of meer 
op mijn benen te shaken. Staan is echt 
een probleem voor me geworden. Een 
mens staat heel veel in zijn leven. 
Je staat op, staat onder de douche, 
staat je aan te kleden, in het toilet, in 
de keuken, bij het tandenpoetsen, en 
dan moet de dag nog beginnen. OT 
gaat nooit meer over, en bemoeilijkt 
alles, als je bedenkt dat je moet staan 
wachten bij het oversteken, de kassa, 
een loket, de lift, de sleutel in het slot 
steken, spullen in de kast opbergen...
eruit halen enzovoorts.”

Pluk de dag
“Maarre.....”, vervolgt meneer zijn 
verhaal, “voor de rest gaat het best 
goed met mij hoor. Ik pluk de dag en 
probeer ervan te maken wat ervan te 
maken valt. September is OT maand. 
Het is de bedoeling dat er meer be-
kendheid over deze aandoening wordt 
gegenereerd. U bent in ieder geval wel 
al wat op de hoogte van OT”, zegt de 
meneer dan. “ Zo....ik stap maar weer 
eens op, nog een klein stukje lopen, 
en dan ben ik gelukkig weer thuis. 
Fijn dat u naar me geluisterd hebt. Een 
luisterend oor lucht soms wel eens op. 

Fijne dag nog!”, zegt hij dan.
” U heel veel sterkte”, zeg ik.

Wijzer
Ik ben weer ietsjes wijzer gewor-
den, en heb een goed gevoel aan het 
gesprek overgehouden, omdat ik in 
de gaten had, dat het vertellen van het 
hele verhaal, meneer opluchtte.

Clasien 
Calboo-
Heideman
Vianen

 

OT...
‘Wat is het warm vandaag’ denk ik, terwijl ik op een bankje, onder een grote boom in 
het park bij ons in de buurt, verkoeling zoek. Ik mijmer een beetje over ditjes en datjes 
als er een meneer mijn kant op komt lopen. “Vindt u het goed dat ik eventjes naast u 
kom zitten?”, vraagt hij mij. “Zeker wel, plek zat op het bankje”, zeg ik. “Ik wil eventjes 
rusten.....ik heet OT.”



Sinterklaasverhalen gezocht
Het duurt nog even, maar voor je 
het weet is het weer 5 december, 
Sinterklaas. En voor die tijd is er 
natuurlijk de intocht. Landelijk, maar 
ook in Utrecht. Er is de laatste jaren 
veel over het Sinterklaasfeest te doen 
geweest. Maar als ouderen herin-
nert u zich vast nog wel hoe leuk het 
kinderfeest in het verleden was. De 
Oud-Utrechter is op zoek naar verha-
len over de viering van Sinterklaas in 
uw jeugd. Heeft u een mooi verhaal, 
herinnering of anekdote, klim in de 
pen of zet u aan het toetsenbord en 
deel die dan met ons. In onze kranten 
voorafgaand aan Pakjesavond willen 
we extra aandacht besteden aan het 
Sinterklaasfeest zoals u dat mee-
maakte in Utrecht en omgeving! Uw 
verhalen kunnen worden gestuurd 
naar: info@deoud-utrechter.nl of via 
de post naar Redactie De Oud-Utrech-
ter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. En 
uiteraard zijn (zelfgemaakte) foto’s 
van de Sinterklaasviering daarbij 
meer dan van harte welkom! Alvast 
bedankt!

Jeugdbazar
We gaan terug naar juli 1951, ik was 
13, schoolvakantie. Samen met mijn 
broers Henkie en Pietje Uppelschoten, 
vrienden Rijnhard Bols, Anton de 
Buyzer, Theo van Rijnsoever en Jan 
van Veen, lagen wij ons te vervelen 
in het gras langs het Merwedekanaal. 
De precieze gang van zaken herinner 
ik me niet meer, maar het kwam erop 
neer dat we iets moesten ondernemen 
waar centjes mee te verdienen zouden 
zijn, spelletjes bijvoorbeeld, met onze 
sjoelbak ballen gooien, grabbelen, 
hengelen enzovoort. Onze fantasie 
kende geen grenzen: waar, wanneer, 
hoe, wat hebben we nodig, wie moet 
ons helpen, mogen we dat wel enz. 
enz. maar vooral, hoe groot wordt 
het. We spraken met onze ouders, 
die het na veel vijven en zessen toch 
ook wel zagen zitten en ons terzijde 
wilden staan, mits de opbrengst naar 
een goed doel zou gaan. In overleg 
werd besloten dat de opbrengst zou 
gaan naar het Blindengeleidehon-
denfonds. Een bazar, jeugdkermis of 
fancy fair zou toestemming van de 
gemeente moeten hebben, gevraagd 

en gekregen, in overleg werd de 
plaats vastgesteld op het gras langs 
het Merwedekanaal ter hoogte van het 
pontje bij de Balijelaan. De gemeente 
zou marktkramen en een slaaptent, om 
niet, ter beschikking stellen, de politie 
zou ons en het gebeuren in de gaten 
houden. Fernando ( artiestennaam), 
woonachtig op een daar liggende 
woonboot, stelde geluidsapparatuur ter 
beschikking en installeerde dat, tevens 
leverde hij de grammofoonplaten. En 
wij: wij gingen bedelen: winkel in en 
winkel uit, ook de ouders deden daar 
braaf aan mee, huis aan huis bellen 
en vragen om overtollige spullen. De 
ouders van Loesje Molenaar stelden 
zogenaamd haar poppenhuis ter 
beschikking, ik had toen nog nooit een 
kind zo zien huilen. Na weken van 
voorbereiding konden we eindelijk 
van start. De bazar werd een enorm 
succes, kreeg landelijke bekendheid. 
De kranten schreven over ons. Na een 
week sjoelen, ballen gooien, rad van 
fortuin, loterijen, grabbelen, hengelen, 
bussen opstapelen om weer om te 
laten gooien en slaaptekort hadden we 
toch dertien kilo geld opgehaald in 
guldens, kwartjes, dubbeltjes, stuivers 
en centen. Het totaalbedrag kwam 
uit op F. 1.357 gulden en 25 cent. Dit 
bedrag is nooit uit mijn gedachten 
verdwenen, ik ben nu tachtig. Dit 
bedrag was goed voor het blij maken 
van drie blinden door hen een hond 
ter beschikking te stellen. Wij hielden 
er een prettig gevoel aan over en een 
haarborstel, gemaakt door blinden.
Ik zou graag te weten willen komen 
of, een of meerdere, met name 
genoemden, nog leven en mogelijk 
contact willen en/of kunnen nemen. 
Tevens zou ik graag willen weten of 
iemand nog tastbare herinneringen 
heeft aan dit gebeuren zoals artikelen 
in dagbladen of waar is Loesjes pop-
penhuis terechtgekomen en dergelijke.

Joop (Jopie) Uppelschoten
Japuradreef 3
3563 EA Utrecht
030-2617586
jupura@kpnmail.nl
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Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

   € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters      Tussenvoegsel                 Achternaam
 Adres
 Postcode                      Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
www.deoud-utrechter.nl en vul de bon digitaal in.

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

Repair Café Leidsche Rijn 
open op 6 oktober
Een kapotte schemerlamp of kof-
fiezetapparaat? Een gaatje in je 
trui of een los zittend spatbord op 
je fiets? De handige vrijwilligers 
van Repair Café Leidsche Rijn 
helpen u graag bij de reparatie 
van alles dat redelijk makke-
lijk te vervoeren is. Zaterdag 6 
oktober bent u welkom van 13.00 
uur tot 17.00 uur aan de Eerste 
Oosterparklaan 76 (Parkwijk). 
De toegang is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Er zijn tegen een schappe-
lijk prijsje consumpties verkrijg-
baar. Iedereen is welkom!

Repair Café Leidsche Rijn wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht en DOENJA Dienstverlening.

Meer informatie: Jeroen Bosch, e-mail jrc.bosch@gmail.com, @RepairCafeLr, https://www.facebook.com/repaircafe.
leidscherijn, tel. (06) 2018 0104.

Website Repair Cafés in Utrecht: www.repaircafe-utrecht.nl, www.repaircafe.nl

Maison Iris

In De Oud-Utrechter van 4 september 
stond een leuk artikel over het Joodse 
echtpaar Spanjer. Ook ik heb bij Maison 
Iris gewerkt op het Oudkerkhof, anderhalf 
jaar tussen 1961-1962. Ik kwam er wer-
ken toen ik 18 jaar was. We waren op het 
atelier met zes dames en op het hoedena-
telier werkten ook nog twee dames. Ik heb 
daar heel prettig gewerkt en mevrouw en 
meneer Spanjer waren geweldige mensen. 
Ik heb ze echter nooit gehoord over de 
oorlog. Hun hond Jackie was vaak bij ons 
op het atelier. Ik heb daar heel veel leuke 
herinneringen aan. Ik heb nog een foto uit 
die periode. Mijn collega Jannie trouwde 
en reed in de auto voorbij ons naar het 
stadhuis. Ik ben de tweede van links die 
uit het raam hangt.

Mary Klein Hofmeyer-de Jong
ruudkleinhofmeyer@me.com
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

Administratie, Webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
administratie@deoud-utrechter.nl
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José Gouweleeuw, 
030-8200570

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
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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



Utrechtse Kweekschool
Met plezier en interesse lees ik De 
Oud-Utrechter. Zo werd mijn aandacht 
getrokken door het verhaal over 
de Utrechtse Kweekschool van Ab 
Kuchler in voorgaande edities en ging 
ik in gedachten terug naar de jaren 
1956/1957. Ik had gelezen over de UJI 
(Utrechtse Jongeren Instuif), gevestigd 
in het pand van Boekhoven aan de 
Breedstraat. Op de zaterdagavonden 
kon de jeugd daar dansen en jongeren 
ontmoeten. Mijn twee vriendinnen, 
Tonny Bakker, Wil v.d.Burg en ik, Lu-
cie Prijs gingen daar een kijkje nemen 
en dat was wel leuk. Zeker nadat wij 
meer jongeren leerden kennen en er 
een vriendengroepje werd gevormd. 
Ik herinner mij uit die tijd nog de vol-
gende namen: Ben en Wim v.d.Plaats, 
Liedewij den Haan, Ben Hobma 
(drogist aan de Bemuurde Weerd), 
Gert en Pim Schmidt (bakker met 
heerlijk donkerbruin brood) ook aan 
de Bemuurde Weerd, Bep Pina, Piet 
Bolman, Harm Toom en Ab Kuchler. 
Later werden de zaterdagavonden 
verplaatst naar de mensa aan het 
Lepelenburg. Het werd goed bezocht, 
mede doordat er zich ook studenten 
gingen aansluiten. Ook organiseerde 
de UJI weekenden, onder andere naar 
de Horst in Driebergen, in Doorn en in 
Zeist en er werd gedanst, verkleedpar-
tijen, spelletjes, kampvuur en ook een 
nachtspeurtocht werd georganiseerd. 

Met briefjes aan de bomen werd die 
tocht uitgezet en of er nog iets van is 
terecht gekomen, weet ik niet meer. 
Wel weet ik dat ik samen liep met Ab 
Kuchler. Maar door een woordenwis-
seling ging deze tocht voor ons als 
een nachtkaars uit! Met veel plezier 
kijk ik terug op deze tijd waarin wij 
veel plezier hebben gehad en vooral 
heel veel gelachen. Met de vrienden-
groep organiseerden wij ook uitjes op 
zon- en feestdagen en huurden dan 
zeilboten op Loosdrecht, fietstochten 
(met lekke banden) en bij de jongelui 
thuis dansten wij op jazz, dixieland en 
rock en roll. Vooral Ben en Wil waren 
daar zeer bedreven in. Het bijzondere 
daarbij is, dat uit onze vrienden van de 
UJI Ben v.d. Plaats en Wil v.d. Burg 
al bijna 60 jaar getrouwd zijn. Zo ook 
Piet Bolman en Tonny Bakker die de 
60 jaar bijna hadden bereikt. Maar 
helaas is Piet vorig jaar overleden. En 
zelf ben ik 55 jaar getrouwd met de 
broer van Liedewij den Haan. Dit al-
lemaal dankzij de UJI. Voor mij is dit 
echt Oud-Utrecht en ik wil ik de UJI 
graag eens in het zonnetje zetten.

Lucie S.den Haan-Prijs
lucia.s@outlook.com

Verjaardagsfeest van een 
bakkerskind
Als vroeger mijn verjaardag naderde, 
moest ik vooral aardig zijn voor mijn 

vier jaar oudere broer, want hij was 
de gangmaker. Ik mocht veertien klas-
genootjes uitnodigen. Mijn moeder 
controleerde de namen en onbeken-
den werden weggestreept. Sommige 
namen moesten er verplicht bij staan, 
omdat ze zielig waren.
Aan de hand van de lijst met voor-
namen maakte mijn vader gebakjes: 
twee zandkoekjes op elkaar, mocca 
ertussen en met een klein spuitje de 
naam van ieder kind erop.
Zeuren om limonade was er niet bij: 
we dronken thee. Om vier uur ‘s mid-
dags kwam de invasie binnen en had 
iedereen zijn gebakje gevonden. Een 
stralend moment! Dan naar de zolder 
en onder leiding van mijn broertje 
deden we wilde spelletjes.
Uitgespeeld gingen we naar beneden 
om te eten. Mijn vader (bakker Top) 
had heel veel mini-broodjes en mini-
krentenbollen gebakken. Mijn moeder 
besmeerde ze flink met roomboter. De 
broodjes met leverpastei en iedereen 
kreeg een glas melk. Sommigen aten 
er wel tien op. Kadetjes, puntjes, 
volop.
Jaren later zag ik een rouwadvertentie 
van een moeder van één van de ‘ver-
plichte’ klasgenoten. Haar naam stond 
er alleen onder en ik besloot haar te 
schrijven. Ik schaamde me diep toen 
ze terug schreef dat mijn verjaardagen 
tot de hoogtepunten van haar leven 
hadden behoord. Eenzame kinderen 

waren er toen ook al.

Francien Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

Jochie
Rond 1970 werden de gebouwen van 
de Utrechtse Jaarbeurs aan het Vre-
denburg grotendeels gesloopt. De be-
drijvigheid verhuisde naar de andere 
kant van het spoorwegcomplex. Vóór 
die tijd kon het op beursdagen knap 
druk zijn in het centrum van de stad. 
Verkeerslichten waren er niet en op de 
kruispunten regelden politieagenten 
vanaf een soort tonnetje het verkeer. 
In zo’n periode zette ik een keer met 
een onhandige manoeuvre het verkeer 
muurvast. Een imposante agent klom 
van zijn sokkel en kwam met grote 
passen op mijn auto af. Ik vreesde 
het ergste. Maar de man hief alleen in 
wanhoop zijn armen ten hemel en zei: 
„Jochie, hoe kan je me dit aandoen.” 
Jaren later reed ik weer door de 
stad, keurig volgens de regels. Een 
politieauto had me gevolgd, passeerde 
me en dwong me naar de kant. Wat 
kon ik verkeerd hebben gedaan? Twee 
agenten stapten uit en één van hen 
plakte, in het kader van een actie voor 
veilig verkeer, een sticker op mijn 
ruit: „Goed gedaan, jochie”, woorden 
die Rijk de Gooijer ook gebruikte in 
een reclametekst voor kaas.

In beide gevallen moest ik denken aan 
de ooit zo ondergewaardeerde Zange-
res Zonder Naam, met het prachtige 
refrein „Jochie, zo mocht ik alleen je 
maar noemen”. Die kwam dus niet 
uit Utrecht, want daar mag iedereen 
dat altijd. Zelfs onze statige burge-
meester De Ranitz, die in hofkringen 
verkeerde en zeker geen plat Utregs 
sprak, betrapte ik erop dat hij tegen 
onze hond zei: „Dag jochie”, wat het 
beest gelaten accepteerde, hoewel het 
een teefje was. Het woord „jochie” is 
mij dierbaar geworden. Soms, als mijn 
zoontje - intussen dik in de vijftig en 
een kop groter dan ik - mij opbelt, rea-
geer ik met de woorden: „Ha jochie, 
hoe gaat het ermee?” Hij is in Utrecht 
geboren en wordt dus niet boos. 
Mij noemt hij de ouwe Jacob, maar 
ook die tekst, die Leen Jongewaard 
zong in ‚Ja zuster, nee zuster’, wekt 
bij mij geen woede. Pas nadat ik dit 
stukje had geschreven, omdat De 
Oud-Utrechter had vermeld dat het 
Algemeen Dagblad een wedstrijd had 
uitgeschreven voor het populairste 
Utrechtse woord, ontdekte ik dat 
„jochie” winnaar was geworden.

Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van twee weken geleden sloeg op de terugkeer thuis na alle vakanties en luidde:

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens

Velen hadden dat goed. We kregen weer stapels inzendingen binnen, digitaal en via de post. Daaruit hebben 
we vijf winnaars geloot die ieder twee toegangskaarten ontvangen voor KreaDoe, de beurs over creatief actief 
zijn, die van 31 oktober tot en met 4 november wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De prijswinnaars 
zijn: Clasien Koopman, E. Kwint, J. Duijveman, G. Hulsink-Wiltenburg en Marieke Jans.

Voor de puzzel van deze keer hebben we 
weer drie leuke prijzen. Het betreft drie 
keer twee toegangskaarten voor Kasteel 
Amerongen waar momenteel de boeiende 
expositie ‘Help, de Keizer komt!’ is te 
zien over de Duitse keizer Wilhelm II 
die vluchtte naar het kasteel en daar 18 
maanden verbleef.

Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 11 OKTO-
BER 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.

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. citadel (slot); 7. zeer grote behaarde olifantachtige uit de pleistocene ijstijd; 12. landkikker; 13. hoofdslagader; 14. slangvormige vis; 15. 
jongensnaam; 17. het hoogst ontwikkelde wezen; 19. bladader; 21. bijvoeglijk naamwoord (afk.); 22. geneesmiddel; 24. heimwee naar 
vroeger; 27. pagina (afk.); 28. soort gereedschap; 30. waterloop; 31. eikenschors; 32. smekend dringend verzoek; 33. runderen (alge-
mene benaming); 35. opstandeling; 37. vrouwelijk (afk.); 38. vlinderbloemig plantengeslacht; 41. vertragingstoestel; 42. onbeschaamde 
vent; 44. de stand der edelen; 46. glasruit met haar omlijsting; 47. vulkaan op Sicilië; 48. grofkorrelig hard gesteente; 49. tamelijk koel; 
50. schoorsteenzwart; 52. overjas van dunne stof; 54. liggend (in bed) zich telkens omkeren; 56. Lijst Pim Fortuyn (afk.); 58. watersport; 
61. Nederlandse rivier; 62. logeergelegenheid voor een nacht; 64. wandversiering; 65. zandgrond in een getijdenwater; 67. Indische 
praatvogel; 68. mollengang; 70. voedingsmiddel bereid uit het merg van sommige plantensoorten; 72. hoogste punt van een hellend 
dak; 73. papierachtig materiaal gemaakt van huid; 76. voormalig TV-programma van Jan Lenferink; 77. maanstand (afk.); 78. sieraad; 
79. ongewassen (groezelig); 81. lengtemaat (afk.); 82. naalboom; 83. verdieping; 84. ontkenning; 86. het bij een slot behorend werktuig; 
87. doen alsof (iets of iemand) niet bestaat.
 
Verticaal
1. etenszak voor soldaten; 2. Socialistisch Partij (afk.); 3. afgericht (mak); 4. lusthof; 5. mannelijk beroep; 6. zwaardwalvis; 7. toestel om 
gewassen linnengoed glad te maken; 8. tijding (bericht); 9. mal (onbenullig); 10. oosterlengte (afk.); 11. hamertje dat op het uiteinde 
van een toets zit en de snaar raakt; 16. projectieplaatje; 18. zandheuvel (duin); 20. boomsoort; 21. verfrissing; 23. vulkanisch product; 
25. broos (breekbaar); 26. Limburgse kleisoort; 27. bekende Braziliaanse voetballer; 29. gevaar opleverend; 32. rijwiel met hulpmotor; 
34. plechtige belofte; 36. kort samengevat; 37. nagerecht; 39. kansspel; 40. neerslag; 42. geestelijke; 43. overblijfsel van een vervallen 
gebouw; 45. landelijk rechercheteam (afk.); 46. rood (Engels); 51. sullig persoon; 53. afgemat; 54. iemand die zich verbeeldt veel of 
alles te weten; 55. jongensnaam; 56. algemene benaming voor bolgewassen; 57. stoer (flink); 59. rivier in Oostenrijk; 60. Viking; 62. 
afzettingsgesteente (delfstof); 63. bewust onwaarheid spreken; 66. haarkrul; 67. jongensnaam; 68. toegepast natuurwetenschappelijk 
onderzoek (afk.); 71. vlakgom; 73. glas of pot bier; 74. rijstbrandewijn; 75. deel van mond; 78. mannetjeshond; 80. hertensoort; 82. 
lidwoord; 85. erbium (scheik. afk.).
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59 24 16 31 7 74 13 87 52

51 1 11 6 32 47 35 33 55 50 28 83 3 25 34 72

54 4 82 20 38 63 10 1

Horizontaal  1. citadel (slot); 7. zeer grote behaarde olifantachtige uit de pleistocene ijstijd; 12. landkikker; 13.
hoofdslagader; 14. slangvormige vis; 15. jongensnaam; 17. het hoogst ontwikkelde wezen; 19. bladader; 21. bij-
voeglijk naamwoord (afk.); 22. geneesmiddel; 24. heiwee in de tijd; 27. pagina (afk.); 28. soort gereedschap; 30.
waterloop; 31. eikenschors; 32. smekend dringend verzoek; 33. runderen (algemene benaming); 35. opstandeling;
37. vrouwelijk (afk.); 38. vlinderbloemig plantengeslacht; 41. vertragingstoestel; 42. onbeschaamde vent; 44. de
stand der edelen; 46. glasruit met haar omlijsting; 47. vulkaan op Sicilië; 48. grofkorrelig hard gesteente; 49. tamelijk
koel; 50. schoorsteenzwart; 52. overjas van dunne stof; 54. liggend (in bed) zich telkens omkeren; 56. Lijst Pim For-
tuyn (afk.); 58. watersport; 61. Nederlandse rivier; 62. logeergelegenheid voor een nacht; 64. wandversiering; 65.
zandgrond in een getijdenwater; 67. Indische praatvogel; 68. mollengang; 70. voedingsmiddel bereid uit het merg
van sommige plantensoorten; 72. hoogste punt van een hellend dak; 73. papierachtig materiaal gemaakt van huid;
76. voormalig TV-programma van Jan Lenferink; 77. maanstand (afk.); 78. sieraad; 79. ongewassen (groezelig); 81.
lengtemaat (afk.); 82. naaldboom; 83. verdieping; 84. ontkenning; 86. het bij een slot behorend werktuig; 87. doen
alsof (iets of iemand) niet bestaat.

Verticaal  1. etenszak voor soldaten; 2. Socialistisch Partij (afk.); 3. afgericht (mak); 4. lusthof; 5. mannelijk beroep;
6. zwaardwalvis; 7. toestel om gewassen linnengoed glad te maken; 8. tijding (bericht); 9. mal (onbenullig); 10. oos-
terlengte (afk.); 11. hamertje dat op het uiteinde van een toets zit en de snaar raakt; 16. projectieplaatje; 18. zand-
heuvel (duin); 20. boomsoort; 21. verfrissing; 23. vulkanisch product; 25. broos (breekbaar); 26. Limburgse kleisoort;
27. bekende Braziliaanse voetballer; 29. gevaar opleverend; 32. rijwiel met hulpmotor; 34. plechtige belofte; 36. kort
samengevat; 37. nagerecht; 39. kansspel; 40. neerslag; 42. geestelijke; 43. overblijfsel van een vervallen gebouw;
45. landelijk rechercheteam (afk.); 46. rood (Engels); 51. sullig persoon; 53. afgemat; 54. iemand die zich verbeeldt
veel of alles te weten; 55. jongensnaam; 56. algemene benaming voor bolgewassen; 57. stoer (flink); 59. rivier in
Oostenrijk; 60. Viking; 62. afzettingsgesteente (delfstof); 63. bewust onwaarheid spreken; 66. haarkrul; 67. jongens-
naam; 68. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 71. vlakgom; 73. glas of pot bier; 74. rijstbrandewijn;
75. deel van mond; 78. mannetjeshond; 80. hertensoort; 82. lidwoord; 85. erbium (scheik. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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59 24 16 31 7 74 13 87 52

51 1 11 6 32 47 35 33 55 50 28 83 3 25 34 72

54 4 82 20 38 63 10 1

Horizontaal  1. citadel (slot); 7. zeer grote behaarde olifantachtige uit de pleistocene ijstijd; 12. landkikker; 13.
hoofdslagader; 14. slangvormige vis; 15. jongensnaam; 17. het hoogst ontwikkelde wezen; 19. bladader; 21. bij-
voeglijk naamwoord (afk.); 22. geneesmiddel; 24. heiwee in de tijd; 27. pagina (afk.); 28. soort gereedschap; 30.
waterloop; 31. eikenschors; 32. smekend dringend verzoek; 33. runderen (algemene benaming); 35. opstandeling;
37. vrouwelijk (afk.); 38. vlinderbloemig plantengeslacht; 41. vertragingstoestel; 42. onbeschaamde vent; 44. de
stand der edelen; 46. glasruit met haar omlijsting; 47. vulkaan op Sicilië; 48. grofkorrelig hard gesteente; 49. tamelijk
koel; 50. schoorsteenzwart; 52. overjas van dunne stof; 54. liggend (in bed) zich telkens omkeren; 56. Lijst Pim For-
tuyn (afk.); 58. watersport; 61. Nederlandse rivier; 62. logeergelegenheid voor een nacht; 64. wandversiering; 65.
zandgrond in een getijdenwater; 67. Indische praatvogel; 68. mollengang; 70. voedingsmiddel bereid uit het merg
van sommige plantensoorten; 72. hoogste punt van een hellend dak; 73. papierachtig materiaal gemaakt van huid;
76. voormalig TV-programma van Jan Lenferink; 77. maanstand (afk.); 78. sieraad; 79. ongewassen (groezelig); 81.
lengtemaat (afk.); 82. naaldboom; 83. verdieping; 84. ontkenning; 86. het bij een slot behorend werktuig; 87. doen
alsof (iets of iemand) niet bestaat.

Verticaal  1. etenszak voor soldaten; 2. Socialistisch Partij (afk.); 3. afgericht (mak); 4. lusthof; 5. mannelijk beroep;
6. zwaardwalvis; 7. toestel om gewassen linnengoed glad te maken; 8. tijding (bericht); 9. mal (onbenullig); 10. oos-
terlengte (afk.); 11. hamertje dat op het uiteinde van een toets zit en de snaar raakt; 16. projectieplaatje; 18. zand-
heuvel (duin); 20. boomsoort; 21. verfrissing; 23. vulkanisch product; 25. broos (breekbaar); 26. Limburgse kleisoort;
27. bekende Braziliaanse voetballer; 29. gevaar opleverend; 32. rijwiel met hulpmotor; 34. plechtige belofte; 36. kort
samengevat; 37. nagerecht; 39. kansspel; 40. neerslag; 42. geestelijke; 43. overblijfsel van een vervallen gebouw;
45. landelijk rechercheteam (afk.); 46. rood (Engels); 51. sullig persoon; 53. afgemat; 54. iemand die zich verbeeldt
veel of alles te weten; 55. jongensnaam; 56. algemene benaming voor bolgewassen; 57. stoer (flink); 59. rivier in
Oostenrijk; 60. Viking; 62. afzettingsgesteente (delfstof); 63. bewust onwaarheid spreken; 66. haarkrul; 67. jongens-
naam; 68. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 71. vlakgom; 73. glas of pot bier; 74. rijstbrandewijn;
75. deel van mond; 78. mannetjeshond; 80. hertensoort; 82. lidwoord; 85. erbium (scheik. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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VORM.NL/DEPARKWACHTER

NOG ENKELE TE KOOP
LUXE APPARTEMENTEN IN LEIDSCHE RIJN CENTRUM

• Appartementen van ca. 99 tot 178 m2

• 3 en 4 kamer appartementen
• Hoge plafonds
• Aan het grote toekomstige Park Leeuwesteyn

• Zeer duurzaam (EPC van -0,2)
• Balkon op het zuiden
• Luxe sanitair

•  Alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik
• Inclusief vloerverwarming en -koeling
• Vanaf € 430.000

BINNENKORT  IN VERKOOP
4 unieke penthouses in Leidsche Rijn Centrum

VORM.NL/DEPARKWACHTER

 Aan het grote toekomstige Park Leeuwesteyn • Hoge plafonds 
Zeer duurzaam (EPC van -0,2) • Balkon op het zuiden • Luxe sanitair 

Alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik 
 Inclusief vloerverwarming en -koeling
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