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In 1957 ging ik naar de kleu-
terschool. Voor het eerst weg 
van mijn moeder en dat viel 
niet mee voor het nakomertje 
dat ik was. De RK Montes-
sorikleuterschool was op 
loopafstand van ons huis. 
Huilend ging ik naar binnen, 
het onbekende tegemoet. 
Een kleine non met vriende-
lijke bruine ogen en blozende 
wangen ving me op, zuster 
Agnes. Ze nam me op schoot 
om me te troosten en mijn 
verdriet was over. Als ik mijn 
ogen dichtdoe hoor en voel ik 
weer het geknisper van haar 
gesteven witte schort. Zuster 
Agnes was een liefdevolle 
kleuterleidster aan wie ik de 
beste herinneringen bewaar. 
De jaren erna ging ik hand 
in hand met mijn buurmeisje 
Agnes Martens naar school.

In het voorjaar keken we uit naar de 
komst van het ooievaarspaar. Hun nest 
was op een toren van de Pauluskerk, 
naast de kleuterschool. Als ze gesigna-
leerd waren, renden we naar buiten om 
naar ze te kijken.
Gedurende de jaren 50 was het Rijke 
Roomse Leven nog volop in bedrijf. 
Elke zondag ging het gezin op zijn 
paasbest gekleed naar de kerk. De 
vrouwen en meisjes zaten links, de 
mannen en jongens rechts. Ik kreeg 
een mooie witte bruidsjurk en mocht 
bruidje zijn in de meimaand. Wat was 
dat een feest! In processie liepen we 
door het middenpad van de kerk. Dat 
gebruik is in de jaren 60 afgeschaft, 
jongere vrouwen die ik over het 
bruidje-zijn vertelde, hadden er nooit 
van gehoord.

Opgerolde dropveters
Tuindorp was in de jaren 50 een leven-
dige wijk met ruim 40 buurtwinkels. 
Het was fijn op zaterdag met mijn 
moeder boodschappen te doen. Altijd 
eindigde ons rondje in de winkel van 
mevrouw Blommendaal. Zij had een 
snoepwinkel met voor de kinderen een 
doos van vijf en een doos van tien. In 

die doos lagen heerlijke dingen, zoals 
wijnballen en opgerolde dropveters. 
Altijd koos ik twee keer de doos van 
vijf cent. Het ging niet zozeer om het 
snoep, maar om te mogen kiezen uit 
die prachtige doos, een schatkist was 
dat voor een kind. Uit grote stopfles-
sen werd snoep afgewogen, zoals 
rumballen met witte poedersuiker en 
zure Napoleonzuurtjes.

Houten wasmand
De banketbakkerij van Sommer was 
voor mij een sprookje. Vlak voor 
kerst kocht mijn vader daar altijd 
een prachtige kersttaart. Nooit zal ik 
de taart vergeten met een chocolade 
kerststalletje erop. Net als kerstmis 
werd ook Sinterklaas groots gevierd 
bij ons thuis. Na het avondeten wacht-
ten we vol spanning op de voordeur-
bel. Als die ging, stond een houten 
wasmand vol cadeautjes voor de deur. 
Het waren heerlijke avonden, mijn 
moeder kocht voor elk kind mooie 
cadeautjes en iedereen kreeg voor 
hetzelfde bedrag geschenken. Bezoek 
van Sint en Piet kan ik me niet herin-
neren. Sinterklaas ontmoette ik wel 

een keer bij de buurkinderen, tot op de 
dag van vandaag vraag ik me af wie er 
schuil gingen achter de geschminkte 
gezichten van Sint en Piet. Buurman 
Piet Martens zat niet in de kamer, mis-
schien zou hij de Sint geweest zijn?
De groenteman, de bakker en de 
melkman kwamen aan de deur. De 
groentekar werd getrokken door een 
groot bruin paard, gemend door de 
vader van Steef Miltenburg. Steef en 
zijn vrouw bedienden de klanten. Het 
sympathieke echtpaar maakte altijd 
een praatje en was heel geliefd bij hun 
klanten. Heel veel jaren later stopten 
ze ermee. Steef werd chef van de 
Jamin in Veenendaal en was daar blij 
mee. Wat een makkelijk leventje vond 
hij dat, vergeleken met zijn zware 
werk als groenteman.

Engelse schommel
Zodra het mooi weer was, gingen we 
naar speeltuin de Pan. Tuindorp was 
vrijwel zonder verkeer, dus we konden 
er rustig over straat naartoe wandelen. 
De speeltuin lag vlak aan het spoor. 
De speeltoestellen waren van geel-
geverfd hout gemaakt door meneer 

Verheul, die de tuin ook beheerde. Er 
liepen dieren rond, zoals ganzen en 
een geitje. De Engelse schommel was 
heerlijk eng, je moest goed schrijlings 
zitten en je stevig vasthouden om er 
niet af te vallen. Vooral de grotere 
jongens lieten de schommel hoog 
heen en weer gaan. Als het begon te 
regenen stroomde de speeltuin leeg 
en verzamelden we ons in het grote, 
donkere gebouwtje om te schuilen. 
Dat gebeurde zelden, want in mijn 
herinnering waren die zomers altijd 
warm en droog.

Snerpend fluitje
In 1959 was ik kleutertje-af en ging 
naar de lagere school. Dit was voor 
een meisje de Julie Postelschool aan 
de Prof. van Bemmelenlaan, geleid 
door de nonnen. Op hetzelfde ter-
rein stond de Paulusschool voor de 
jongens, geleid door de fraters. In 
het midden van het schoolplein stond 
een groot hek. Tijdens het speelkwar-
tier hielden de juffen en de nonnen 
toezicht op het plein. Waagde je je al 
spelend te dicht bij het hek, dan klonk 
een snerpend fluitje. Welk gevaar er 

aan de andere kant van het hek was, 
daarvan hadden we geen idee.

Schat van een non
In de eerste klas van de lagere school 
kregen we plots te horen dat kleuterjuf 
zuster Agnes was overleden. Ze was 
opgebaard in de kleuterschool. Hand 
in hand werden we langs haar kist 
geleid. De kleine zuster lag erbij als 
een pop, rozenkrans in de handen. Het 
was de eerste dode die we zagen, we 
realiseerden ons als kleine kinderen 
niet wat hier aan de hand was. Regel-
matig denk ik nog aan die schat van 
een non, die niet veel ouder geweest 
kan zijn dan een jaar of dertig toen ze 
overleed.

Onbezorgd
Tegenwoordig wordt gesproken over 
de saaie, vervelende jaren 50. Dit 
geldt zeker niet voor iedereen. Mijn 
vroege Tuindorpse jeugdjaren waren 
vrolijk en onbezorgd.

Leontine van Vliet
lshmvanvliet@ziggo.nl
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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

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

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties. 
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Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
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Winkelcentrum Overvecht - www.zorgoutletutrecht.nl
Tel: 06 55 15 89 65 - 6 dagen per week open
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ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW 

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

Ook voor onderhoud en reparaties
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TOT 30% 
EXTRA KORTING
OP ONZE STA OP STOELEN

Actie geldig t/m zaterdag 27 okt.

Gratis taxatiedag voor Militaria
Donderdag 25 oktober van 10-16 uur bij Heritage Auctions Europe,

Energieweg 7, IJsselstein, telnr. 030-6063944

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

tegen topprijzen op onze internationale veilingen. Wellicht tot ziens in IJsselstein!
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ZOO 
...TOP VAN NOVA!

20 OKTOBER
-

4 NOVEMBER

UITNODIGING

Winkelcentrum Nova is flink opgeknapt!
Kom op zaterdag 20 oktober naar de feestelijke heropening van Winkelcentrum 
NOVA. Bewonder de reusachtige dieren gemaakt van oude slippers in de 
kleurrijke tentoonstelling ZOO ...top van Nova! Er is van alles te doen en te winnen. 
Kijk voor het volledige programma op de website of Facebookpagina.

WINKELCENTRUMNOVA.NL 2 UUR GRATISUTRECHT KANALENEILAND P

Gazelle Impulse  C7+ 
Elektrische Fiets (Heren)
Krachtige midden motor met accu goud
Normaal: €2299,- nu voor

 
€1599,- 

Gazelle Orange C7+ HMI 
Elektrische fiets (Dames)
Extra krachtige midden motor met 7 versnellingen
Normaal: €2449,- nu voor €1899,-

Cortina E-U1 
Elektrische fiets (Dames)
3 Versnellingen met Bafang voorwielmotor 
Normaal: €1199,- nu voor €1049,-

Trek LM 600 SL
Stadsfiets (Heren)
Met 8 versnellingen en volledig geveerd
Normaal: €1099,- nu voor €799,-

Gazelle Ultimate T2i
Hybridefiets (Dames)
Met 30 versnellingen en ultra licht frame
Normaal: €1365,- nu voor €899,-

Gazelle Chamonix C7+ 
Stadsfiets (Heren)
Met 7 versnellingen en sportieve styling
Normaal: €929,- nu voor €699,- 

Gazelle Miss Grace 
Transportfiets  (Dames)
3 Versnellingen met voordrager en gratis mand!
Normaal: €699,- nu vanaf €499,-

Gazelle Esprit Limited Edition
Stadsfiets (Dames)
3 Versnellingen met trommelremmen
Normaal: €599,- nu voor €449,-

Union Load 
Transportfiets (Dames)
7 Versnellingen met voor en achterdrager
Normaal: €649,- nu voor €519,- 

BSP La Dolcé Vita
Moederfiets
Met stuurslot en dubbele klapstandaard
Normaal: €799,- nu voor €719,- 

Mega Magazijn Uitverkoop
Tot 40% Korting op meer dan 1000 e-bikes, fietsen, onderdelen en accessoires uit voorraad!

Peter Macco Fietsen Outletshow

Dit is slechts een greep uit ons assortiment met
aanbiedingen. Bekijk alle aanbiedingen in onze 
webshop of kom langs in ons Experiencecenter!

Bij ons gaat u voor zeker:
 *  De grootste Gazelle collectie van 
   *Midden-Nederland 
* Internetprijzen mét service & garantie. 
* Kijk, vergelijk en koop. Direct mee service!

Gazelle Vento C7 HMB (zie afbeelding)
Elektrische fiets (Dames) 
Met krachtige Bosch midden motor en 7 versnellingen
Normaal: €2199,- nu vanaf €1899,- 

Wanneer?
Van Dinsdag 16 Oktober tot 
zo lang de voorraad strekt. 

Waar?
Peter Macco XXL Store
Nijverheidsweg 18B Utrecht 
3534AM Utrecht

Meer info:
Tel. (030) 243 38 32
E-mail: info@petermacco.nl
www.petermacco.nl 

www.petermacco.nl 



maar ongesneden broden in. Het brood 
werd toen nog niet gesneden verkocht. 
De melkboer kwam ook een paar keer 
in de week langs. Hij had dan een 
ketel met de melk en een schenkkan 
bij zich. En de bekende glazen flessen 
met yoghurt en gorten pap de flessen 
hadden zilverkleurige doppen erop. De 
volgende keer nam hij de lege flessen 
dan weer mee.
Ook de kruidenier kwam aan de deur. 
In het begin van de week kwam hij het 
boodschappenboekje ophalen. En een 
paar dagen laten kwam hij met de bak-
fiets de boodschappen thuisbrengen.
Omdat we thuis een kolenkachel 
hadden kwam ook de kolenboer tegen 
de herfst zakken kolen brengen. Die 
werden in de schuur in het kolenhok 
gestort. We waren altijd verbaasd dat 
deze meneer de zware zakken op zijn 

rug droeg. We keken ons ogen uit zo 
zwart hij was, vooral in zijn gezicht.
De olieboer kwam ook langs om 
petroleum te brengen voor de oliestel-
letjes van mijn moeder. Ik herinner 
mij ook dat er een meneer op een 
brommertje langs kwam om de maan-
delijkse premie van de verzekeringen 
te incasseren. Ook de marskramers 
kwamen regelmatig aan de deur, soms 
tot ergenis van mijn moeder. Ze kwa-
men op de fiets en hadden een mand 
met garen, band ,elastiek stopwol voor 
de sokken en andere naaispullen bij 
zich. Ze verkochten vaak oude spul-
len. Ook kwamen ze vaak om de week 
alweer aan de deur. Als mijn moeder 
zei dat ze niets nodig had waren ze 
vaak kwaad. Er werd nog net geen 
voet tussen de deur gezet.
Ook kwam er vaak een meneer met 
een auto langs. Als logo had hij een 
afbeelding met twee handjes erop. 
Hij was van een blindenorganisatie 
en verkocht allerlei soorten bor-
stels en keukentextiel. Soms kocht 
mijn moeder wel wat bij hem. Maar 
aangezien je niet om de paar weken 
nieuwe keukenhanddoeken en borstels 
nodig hebt, stuurde ze hem vaak weg. 
Waar hij niet blij mee was. Als we de 
auto zagen aankomen zei mijn moeder 
‘we houden ons weg’, zodat hij ons 
niet kon zien. Hij bleef dan vaak nog 
lang rond ons huis hangen en door de 

ramen kijken. En wij maar in de gang 
wachten en stil zijn tot hij eindelijk 
weg reed.
Een enkele keer kwamen er ook heren 
in dure auto`s bij ons aan. Ze ver-
kochten dan dekens of lappen stof. En 
de bekende jehova`s getuigen wisten 
onze deur ook wel te vinden. Mijn va-
der kocht dan De Wachttoren van ze. 
Totdat ze op een avond met een aantal 
personen voor de deur stonden en ze 

graag eens binnen wilden praten over 
hoe mijn vader de Wachttoren vond. 
En of hij er nog vragen over had. Dan 
wilden ze daar graag met mijn ouders 
over praten. Maar dat was nou niet 
vaders bedoeling. Ik weet nog goed 
dat ze maar even binnen zijn geweest. 
Daarna werd bij ons geen Wachttoren 
meer gekocht. Mijn vader stond ze wel 
altijd vriendelijk te woord.
Zo kwam er vroeger toch heel wat 

mensen aan de deur .Om hun spullen 
te verkopen. De Jehova getuigen zie je 
niet veel meer langs de deuren gaan. 
Een enkele keer op zondagmorgen. En 
de boodschappen worden nu door AH 
tot in de keuken gebracht. Net als bij 
de Jumbo. En de Picnic zie je nu vaak 
de boodschappen bezorgen.

Bep Sturkenboom
bepsturkenboom@hotmail.com

Verstoppen voor verkopers aan de deur
Bij ons thuis kwamen vroe-
ger onder andere de bakker 
en melkboer de deur. Omdat 
we nog al buitenaf woonden 
was dat voor mijn moeder 
wel prettig. De bakker kwam 
een paar keer in de week het 
brood brengen. Hij kwam dan 
langs met de blauwe Volks-
wagenbus met de witte let-
ters van de Lubro erop. 

Hij had dan een grote rieten mand 
met broden bij zich. Daar zaten alleen 
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Als je op straat zoekend om je heen 
kijkt? Geheid dat er iemand aanbiedt je 
van dienst te zijn. Als je niet vriendelijk 
groetend een winkel binnenkomt, kijkt 
het dienend personeel je vol verbazing 
aan en bij je ontbijt wordt elke drie 
minuten je kop thee lachend bijgevuld.
Savannah ligt in de staat Georgia en dat 
is Donald Trump Country, waar blank 
en zwart elkaar nog steeds verachten, 
had ik gelezen. Het verbaasde me dan 
ook dat in restaurants elk derde stelletje 
zwart/wit was en dat op de plantage, 
waar slaven vroeger het dodelijk zware 
werk deden, de slavernij door blanke 
gidsen beschreven werd op een manier 
waar Sylvana Simons een puntje aan 

zuigen kan. Anders dan ik gelezen 
had, gedroegen de mensen zich ook 
niet stuitend behoudend, als je buiten 
beschouwing laat dat er om de 100 
meter een kerk staat met een billboard 
waarop vreemde spreuken staan. “Als 
het schip met rijkdom niet jouw kant 
opvaart, zwem er dan met Gods hulp 
naartoe!” En: “Steun met dollars de 
bouw van een nieuwe kerktoren en de 
hemel komt dichterbij voor je.”

In Savannah at ik de lekkerste spare 
ribs ooit en dankzij demonstratief 
enthousiasme voor deze ribbetjes, ge-
combineerd met een uiterst royale fooi, 
lukte het mij het recept te bemachtigen. 
Nog even achterhalen waar de varkens 

van het ras dat de ribben levert in Ne-
derland gefokt worden en het komt ook 
op de kaart van mijn restaurant.

Na twee dagen in Savannah begrepen 
we van het nieuws dat het verstandig 
zou zijn de derde dag die plaats te 
verlaten, omdat ‘Hurricane Florence’ 
met rasse schreden onze kant opkwam. 
Het nieuws werd elke vijf minuten 
onderbroken door reclames, waarvan 
er een nogal bijzonder was. Een hippe 
man rijdt in een mooie auto en kijkt 
verlekkerd naar de pizzadoos op de 
stoel naast hem. Door een schok glijdt 
die pizzadoos van de stoel af en de piz-
zapunten buitelen over elkaar heen.
De man kijkt enorm teleurgesteld. 

Vervolgens zie je de oorzaak van deze 
ramp; een groot gat in de weg. Na 
dit schokkende beeld maant de piz-
zabakker te laten weten waar dit gat 
zich precies bevindt en tot slot zie je 
een vrachtauto vol gesmolten teer en 
wegwerkers het gat uit naam van deze 
pizzabakker dichtsmeren. De laatste 
opmerking, dat vanzelfsprekend niet 
elk gat in Amerikaanse wegen door de 
pizzabakker gedicht kan worden, zegt 
iets over de kwaliteit ervan. Als de 
overheid zelfs onvoldoende geld heeft 
om wegen minimaal te onderhouden, 
verwacht ik niet dat een eventuele 
evacuatie wat kosten mag, bedacht ik. 
En besloot direct te vluchten. (Deel 2 
volgt)

Vluchten kan nog wel!

Broodbezorgers van Lubro kwamen aan huis (foto: Het Utrechts Archief)

  

HWtjeHWtje We waren in Savannah. Een van de oudste 
steden van Noord-Amerika, omdat het 
eerste huis er in 1733 gebouwd werd. Het 
is een stad die erg Amerikaans is, maar 
tegelijkertijd op Utrecht lijkt. Stukken 
mooie oude stad zijn radicaal gesloopt 
om parkeergarages te bouwen en het 
winkelassortiment is voor 80 procent 
hetzelfde als bij ons. Het is, zoals Utrecht, 
een aangename stad om te verblijven en 
hoewel Utrecht mooier is, zijn de mensen 
in Savannah veel vriendelijker. Dat weegt 
tegen elkaar op, vind ik.
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RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

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

RADIO/TELEVISIE 

DOE MEE
 

Documentaire op RTV 
Utrecht over Koude Oorlog
Vanaf de jaren de 50 
van de vorige eeuw 

groeide in het westen de 
angst voor een oorlog met 
de Sovjet Unie. Bijna heel 
Oost-Europa verdween ach-
ter het IJzeren Gordijn, en 
het besef groeide dat het 
conflict tot een oorlog met 
kernwapens kon leiden. Ook 
onze regio moest zich daa-
rop voorbereiden. Het werd 

de blauwdruk van een oorlog 
die er nooit kwam. Deel 1 van 
de DocU: Blauwdruk van een 
koude oorlog wordt op 21 ok-
tober uitgezonden en deel 2 
op de 28ste.

Vrijwilligersweken vanaf 29 
oktober op Radio M Utrecht 
Ook dit jaar wor-
den er weer vrijwil-

ligers in het zonnetje gezet 
op Radio M Utrecht. Want 
waar zouden we zijn zon-
der mensen die zich vanuit 
hun hart inzetten voor an-
deren? Wilt u een Vrijwilliger  

aanmelden? Dat kan per mail:  
vrijwilliger@rtvutrecht.nl .

Uw mening telt! Doe mee 
met  het onderzoekspannel
Het RTV Utrecht pan-
el is een onderzoek-

spanel voor de inwoners van 
de provincie Utrecht. Als 
inwoner van de provincie 
bent u belangrijk voor ons. 
Uw wensen, uw ervaringen 
en uw mening willen wij 
graag weten, om als region-
ale omroep zo goed mogeli-
jk in te spelen op dat wat de 
inwoners van de provincie 
Utrecht van belang vinden. 

Via dit panel vragen wij naar 
uw ervaringen met onze  
programma’s, website’s, rec-
lamecampagnes en nog veel 
meer. Wilt u lid worden van 
het RTV Utrecht Panel? Ga 
dan naar rtvutrecht.nl/panel.

Documentaire op RTV 
Utrecht over Koude Oorlog
Vanaf de jaren de 50 
van de vorige eeuw 

TELEVISIE 

zondag 

21/28
O K T O B E R

Vrijwilligersweken vanaf 29 
oktober op Radio M Utrecht 
Ook dit jaar wor
den er weer vrijwil

TELEVISIE 

maandag 

29
O K T O B E R 

 
 

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.   

Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken



had hij er zelf opgeschreven. 
Veel meer dan 10 kilometer 
maximaal had hij ook niet ge-
traind, vertelde hij toen ik zei 
dat het voor mij maximaal 
7,5 was geweest.

Toen ik hem naar zijn leeftijd vroeg, 
vertelde hij niet zonder trots dat hij 
62 was. En we hadden het toch maar 
weer geflikt. Ik vroeg niet zonder 
reden naar zijn leeftijd. Voor mij 
was dit een bijzonder jaar om aan de 
Singelloop deel te nemen. Inmid-
dels de 70 gepasseerd. Mij schatte 
hij zo ergens in de 50. En natuurlijk 
weet ik zelf ook dat ik meestal een 
stuk jonger oog dan vele van mijn 
leeftijdgenoten. Het is zoals Niek zei, 
zonder iets te laten merken van zijn 
verbazing over ons leeftijdsverschil: 
Dit, of andere lichaamsbeweging, het 
houdt je jong. Mits je natuurlijk niet 
wordt getroffen door ziekte of ander 
al te groot leeftijdsongemak. Zelf 
schoof hij regelmatig beide voeten 
onder de centrale verwarming om via 
sit-ups zijn buikspieren te versterken. 
Bij gebrek aan centrale verwarming 
gebruik ik onze zitbank daarvoor.
Een half jaar hiervoor stond ik op het 
punt met mijn partner voor ruim een 
maand naar Australië te vertrek-
ken, toen ik werd getroffen door een 
ondragelijke rugpijn. Ik heb vaker 
last gehad van mijn rug. Na een foute 
beweging was het ‘er weer eens 
ingeschoten’. ‘Colpo della strega’ 

noemen de Italianen dat wegens het 
onvoorspelbare karakter. Alsof je 
even behekst bent. Dat gaat meestal 
na een week weer voorbij. Gewoon 
een week kalm aan en bewegen met 
lichte oefeningen. Ditmaal echter 
niet en ik vreesde een paar dagen de 
minutieus geboekte reis de boel te 
moeten afblazen. Pijnstillers en toch 
weer oefeningen en de geruststel-
lende woorden van de huisarts 
hielpen mij er doorheen. Maar het 
duurde tot na aankomst in Melbourne 
met een onderbreking en massage in 
Singapore voor de pijn eindelijk na 
een week of drie verdween.
Was het daarom dat ik voor de aan-
vang van deze Singelloop enigszins 
geëmotioneerd raakte? Het is het 
Utrechtse loopevenement bij uitstek 
en met 68 edities (de oorlogsjaren 
zorgden voor onderbreking) toch veel 
ouder dan ikzelf. Ik woon vlakbij de 
start, dus negeren is moeilijk. Met 
mijn vorderende leeftijd zijn de tijden 
minder geworden, maar ik heb vaak 
meegedaan onder zeer wisselende 
omstandigheden, ooit nog langs de 
‘kortste snelweg van Nederland’, 15 
kilometer onderlangs via de Catha-
rijnesingel. In de vervlogen tijden 
dat ik een aantal marathons liep, 

werden mijn tijden op de Singelloop 
ook steeds beter. Eens eindigde ik 
op de tien na een luttele 38 minuten, 
maar toen waren ook andere lopers 
verbaasd over hun eindtijd. Foutje in 
de meting van het parkoers? Als dat 
zo was, en ik hoopte vurig van niet, 
dan zou dat nu niet meer gebeuren, 
met dit fraaie parkoers en al die schit-
terende bijna gitzwarte Afrikaanse lo-
pers aan de kop van het veld. Een tijd 
ging voorbij en van tijden rond de 40 
minuten werd een eindtijd van binnen 
het uur geleidelijk mijn doel. Moet 
ik daar nu nog naar streven? Aan de 
finish had ik niet eens op mijn tijd 
gelet. Maar dat het allang niet meer 
binnen het uur zou eindigen, weet ik 
maar al te goed. De nadruk ligt nu 
meer op het bekende Britse adagium: 
A man (or woman) is as old as he (or 
she) feels. En ja, ik voel me er jonger 
bij dan die 70. En liep een minuut 
sneller dan verleden jaar. Maar in de 
vijftig? Nee, Niek. We doen nu kalm-
pjes aan. Ook in de voorbereiding. 
We laten ons niet meer gek maken. 
Inderdaad, het was nu vooral lekker 
nagenieten op een zonnige dag.

Herman van der Meer
vandermeerhermanpm@gmail.com

Andere tijden
Het was Niek die mij na 
de finish aansprak en had 
gezien dat ik het, net als hij, 
solistisch zwaar had gehad 
op die laatste kilometer. Hij 
was een stuk langer dan ik 
en had daarom goed kunnen 
zien dat ik op die laatste me-
ters af en toe voor hem zat 
dan weer vlak achter hem. 
Hij had zich laat ingeschre-
ven, zo bleek uit het ontbre-
ken van de gedrukte naam 
op zijn startbewijs. Die naam 
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Herman van der Meer (rechts) in actie tijdens de Singelloop.

tegen de manier van onderwijs 
geven. 

Uiteindelijk werd het de eerste directie 
allemaal te veel en vertrokken ze, en 
met hen meerdere stafdocenten. De 
leerlingen kregen inspraak en het onder-
wijs veranderde totaal. Zij hadden een 
eigen sociëteit op het schoolplein van de 
Lagere school aan de Oude Kerkstraat. 
Daar werden de eerste feestjes georga-
niseerd. En feesten dat konden de leerlin-
gen. Later werden de feesten gehouden 
in de grote kantine, annex filmzaal. 
Marius van Beek, docent kunstgeschie-
denis, vond het maar een saai gebouw en 
hij ontwierp een nieuwe kantine om de 
zaak een vrolijker aanzicht te geven. Hij 
maakte nieuwe wanden met grote ronde 
uitsparingen voor de bestaande ramen. 
Deze ramen waren 2,50 meter boven de 
vloer. Er waren enkele ruitjes kapot maar 
niemand stoorde zich daar aan.

Vingers in mijn oren
Wie er zich wel aan stoorden waren de 
buren uit de Poortstraat. Bij elk feest 
was er muziek en dat gaf nog wel eens 
overlast. Meerdere malen kwam de 
politie langs met de vraag om de volu-
meknop wat zachter te zetten. Maar daar 
werd maar kort gehoor aan gegeven.De 
agenten waren nog de deur niet uit of het 
volume ging weer voluit omhoog.

Er werd een keer een rockband uitgeno-
digd die waarschijnlijk geen volumeknop 
had; horen en zien verging je. Er stonden 
meters hoge geluidboxen. Het gebouw 
dreunde op zijn fundamenten. Ik hield 
het nog geen 5 minuten uit. Af en toe 
ging ik even kijken naar die wild in het 
rond springende massa leerlingen. Het 
zal zo rond 12 uur geweest weer eens 
ging kijken of alles goed ging. Ik ging 
de zaal in en met mijn vingers in mijn 
oren keek ik toevallig omhoog naar dat 
kozijn met kapotte ruitjes. Ik geloofde 
mijn ogen niet; in het half duister zag ik 
het hoofd van een van de buren door het 
raam komen, en heel langzaam kwam 
er ook een tuinslang te voorschijn. 
Niemand anders had in de gaten wat er 
boven hun hoofden gebeurde.

Koud water
De man keek naar achteren en gaf een 
knikje en prompt werd de kraan door een 
andere getergde buurman voluit open 
gedraaid. Op dat moment was het geluid 
oorverdovend, de bandleden stonden met 
wild wapperende haren op hun gitaren 
te rammen, toen er een grote straal koud 
water over hun hoofd werd uitgestort. De 
bandleden bleven even stokstijf staan, 
maar al gauw brak er paniek uit. Als gek-
ken renden ze in het rond om alle stek-
kers er uit te trekken. De stilte daarna 
deed werkelijk pijn aan je oren. Met een 
brede grijns op zijn gezicht verdween 
de boze buurman. Er is nooit meer zo’n 
feest geweest! Gek hè.

Joop Zijderveld
joorin@casema.nl

Feest aan de 
Palmstraat
In 1966 kwamen de eerste leer-
lingen naar de School voor de 
Journalistiek in Utrecht. Voor 
die tijd leerde je als beginnend 
journalist het vak in de prak-
tijk. Vanaf April 66 kon je een 
driejarige opleiding volgen. De 
eerste leerlingen kwamen uit 
alle windstreken, zelfs uit de 
Antillen en Suriname kwamen 
aanmeldingen. De eerste jaren 
verliepen tamelijk rustig maar 
ook in Utrecht kwamen, in na-
volging van Frankrijk, protesten 

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

Wat is het verschil tussen een algemeen en een particulier graf ?

Algemeen graf
Een algemeen graf is een graf dat de nabestaanden van de 
overledene niet zelf op naam krijgen, maar dat op naam van 
de eigenaar van de begraafplaats (vaak de gemeente) blijft 
staan. De eigenaar van de begraafplaats bepaalt dan ook 
wie er in dat graf begraven worden. Dat zijn meestal twee 
of drie personen die geen familieband met elkaar hebben. 
Dit gebeurt gewoon op volgorde van begraven. Zowel op 
gemeentelijke als bijzondere begraafplaatsen kan men in een 
algemeen graf begraven worden. Het is goed om te weten dat 
er bij algemene graven strengere richtlijnen voor de plaatsing 
van grafstenen of grafmonumenten bestaan, omdat deze 
graven gedeeld worden met meerdere personen.

Particulier graf
Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd wel 
op naam van één van de nabestaanden (familieleden) van de 

begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten 
(de “eigendom” of huur van het graf) krijgt, bepaalt dus ook 
wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn meestal 
twee echtgenoten en evt. andere familieleden. Deze grafrech-
ten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven 
als de rechthebbende zelf ook komt te overlijden.

Looptijd
Een groot verschil tussen een algemeen graf en een particu-
lier graf is de tijd dat het graf in stand wordt gehouden. De 
periode dat iemand in een algemeen graf blijft liggen is vaak 
de tijd van de minimale grafrust, wettelijk bepaald op 10 
jaar. Na 10 jaar kan de houder van de begraafplaats het graf 
ruimen. Het graf is niet te verlengen. 
Een particulier graf wordt meestal voor een bepaalde termijn 
uitgegeven (op de R.K. Begraafplaats St. Barbara is dat bij-
voorbeeld 20, 40 of 80 jaar) en is daarna normaal gesproken 

te verlengen. Na afloop van de termijn kan de rechthebbende 
ook afzien van de grafrechten. Dan wordt het graf alsnog 
geruimd en vaak opnieuw uitgegeven aan een andere familie.

Kosten
Een reden om algemene graven aan te bieden is het 
kostenaspect. Een algemeen graf is goedkoper dan een parti-
culier graf. Op de R.K. Begraafplaats St. Barbara in Utrecht 
is het verschil tussen een algemeen graf voor 15 jaar en een 
particulier graf voor 20 jaar (op basis van 2 personen) zo’n 
€ 1.200,=. De onderhoudskosten die voor een graf betaald 
moeten worden, worden gebruikt voor het onderhoud van de 
gehele begraafplaats. Nabestaanden zullen hierbij dus zelf 
zorg moeten dragen voor het onderhoud van het graf, zowel 
in het geval van een algemeen graf als een eigen graf.

Heeft u een specifieke vraag over begraven of cremeren of 
over andere aspecten van een uitvaart? Moet u zelf nu of in 
de toekomst een uitvaart regelen? Wij zijn er om u daarbij te 
helpen, neem gerust contact met ons op: info@barbarauit-
vaart.nl of via 030-2966666.

Pierre van Kooten, directeur

Voor het begraven van uw dierbare zijn er meerdere mogelijkheden: u kunt kiezen voor een algemeen graf 
of voor een particulier graf (ook wel familiegraf genoemd). De Wet op de lijkbezorging maakt sinds 1 janu-
ari 2010 onderscheid tussen algemene graven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie daarin 
worden begraven, en particuliere graven, waarbij de ‘rechthebbende’ bepaalt wie daarin wordt begraven.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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bent u in onze winkels aan het juiste adres.

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

KOM NAAR ONZE SHOWROOM:
Franciscusdreef 74, 3565 AD Utrecht

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

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

17
km/u

55
km

nu
1.500,-

korting Van € 5.495,- 

voor €  4.495,-

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

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

25
km/u

180
km

TIGER 4

QWIC N330.1STROMER ST-1

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

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN SPEED PEDELECS
SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017 MET KORTINGEN TOT 25%

nu
1.000,-

korting

nu
1.100,-

korting

6
km/u

12
km

JOHNNY REMOTE
• Vouwt zichzelf elektrisch op met 
 afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee naar toe te nemen
• Past goed in iedere auto

Van € 2.895,- 

voor €  1.795,-

EXTRA VEEL KORTING BIJ MANGO

• Traploos schakelen
• Comfortabel fi etsen
• Lage instap

• Gemakkelijk pendelen tot 45 k/u
• Ideaal voor woon-
 werkverkeer

45
km/u

180
km



Het schriftelijk vond in mijn herinne-
ring plaats in mei en besloeg een dag. 
Op die ene dag moest je alle examen-
stof paraat hebben voor, in mijn geval, 
elf vakken. We zaten met zijn allen 
in een grote zaal, ik meen in Tivoli. 
Ieder aan een eigen tafeltje. Er werd 
zeer streng gesurveilleerd, je mocht 
zelfs alleen onder begeleiding naar het 
toilet. Een spannende gebeurtenis. Nu 
kwam het erop aan, had je je lot zelf 
in handen.
Wat me zeer scherp voor ogen staat, 
is dat het een zeer warme dag was 
geweest en toen ik naar huis fietste 
stak er een enorme zandstorm op. Ik 
kon onmogelijk op de fiets blijven zit-
ten, je werd gewoon gezandstraald. De 
opluchting dat die zware dag achter 
de rug was, overstemde echter deze 
calamiteit.
Had ik mezelf bij het schriftelijk 
redelijk onder controle, bij het monde-
ling examen was ik misselijk van de 
spanning. De examinatoren waren 
echter erg vriendelijk en stelden ons 
zoveel mogelijk op ons gemak. Een 
klasgenootje had me geholpen de 
spijsvertering onder de knie te krijgen 
en precies daarover werd ik onder-
vraagd. Je moet maar geluk hebben. 
Daarna volgde het wachten tot ‘ze’ er 
uit waren en we te horen kregen of we 
geslaagd waren.

Afscheidsfeest
Nu de examens achter de rug waren, 
deden we niet meer zoveel en hadden 
we alle tijd een spetterend afscheids-
feest te organiseren. Met zijn allen 
bedachten we een voorstelling, waarin 
een toekomstige reünie werd uitge-
beeld, zo’n tien tot vijftien jaar later. 
Op die reünie konden we laten zien 
wat er van ons was geworden. In de 
realiteit heeft die reünie nooit plaats 
gevonden.
Op de foto’s zie ik onder andere een 
verpleegster, een advocaat, een kok, 
een witte missiezuster en twee nonnen 
in het gewaad van de Zusters van 

Liefde. Helemaal rechts op de foto sta 
ik zelf. Zuster Theresia was verrukt, 
zij probeerde mij al enige tijd met 
lichte dwang over te halen het klooster 
te betreden; zij dacht dat dat wel iets 
voor mij zou zijn. Daar dacht ik zelf 
heel anders over.
Vanzelfsprekend hoorden er ook 
enkele moeders met kinderen bij. Een 
van die kinderen was mijn buurmeisje, 
op wie ik altijd paste: Yvonne. Haar 
moeder vond het goed dat ik haar 
achter op de fiets meenam naar school 
en zelf vond ze het prachtig. Bijna 
thuis, vlak voor onze deur, schoot 
opeens haar stoeltje los van mijn fiets, 
inclusief Yvonne. Gelukkig mankeerde 

ze niets.
Er gebeurde die middag nog veel 
meer, zoals zang en dans. Els Hesp zat 
op balletles en had met drie anderen, 
Lia van Hengstum, ikzelf en nog ie-
mand, die helaas ontbreekt op de foto, 
een matrozendans ingestudeerd. Ik 
vond het helemaal te gek dat ik mocht 
meedoen.
Het waren de laatste onbezorgde we-

ken voor het echte leven een aanvang 
zou nemen. Ik had daar een goede tijd 
gehad en veel geleerd. We mochten 
vanzelfsprekend niet vertrekken voor 
er nog een laatste klassenfoto werd 
gemaakt.

Solliciteren
Er hielp geen lieve moeder aan, ik 
zou aan het werk moeten en dus een 
baantje zoeken. Ik had gehoord dat ze 
bij een verzekeringsmaatschappij aan 
de Maliebaan, VVM/AVS, schoolver-
laters zochten. Op een middag ben ik 
daar maar eens naar binnen gestapt om 
te informeren. En ja hoor, er werd een 
afspraak gemaakt voor een soort sol-
licitatiegesprek dat zou plaatsvinden 
met een personeelsfunctionaris en nog 
zo’n vijftien tot twintig meisjes: een 
groepssollicitatie dus. Er waren heel 
veel meisjes op de typekamer nodig 
en er was een vacature op een nieuw 
op te richten afdeling: Documentatie, 
Opleiding en Propaganda. Die plek 
werd mij toegewezen, waarschijnlijk 
omdat ik een soort raadsel, dat ons 

werd voorgelegd, goed had opgelost. 
Op 1 september kon ik beginnen, 
vijf dagen in de week van kwart voor 
negen tot kwart voor zes. Verdiensten 
f 135 per maand.
Mijn ouders waren tamelijk verbluft 
dat ik dat in mijn eentje geregeld had. 
De meeste leeftijdgenootjes namen 
een van hun ouders mee.

Vakantiewerk
Alsof het nog niet erg genoeg was wat 
me na de vakantie te wachten stond, 
ging ik daar vrijwillig in mijn laatste 
vakantie van zes weken alvast een 
paar weken vakantiewerk doen. Een 
tante van mij, die een bungalow had 
op Texel, had mij samen met mijn 
vriendinnetje Tiny uitgenodigd twee 
weken bij haar te komen logeren. En 
ja, dan had ik daarvoor natuurlijk 
wel geld nodig. Ook Tiny kreeg daar 
een vakantiebaantje. Zij ging na de 
vakantie naar een vormingsklas in af-
wachting van toelating tot de verpleeg-
stersopleiding. We hebben uitbundig 
genoten van onze eerste zelfverdiende 
vakantie. Wat vond ik Texel geweldig 
en hoe bijzonder was het op een eiland 
te leven, los van het vasteland. We 
hebben Texel in alle hoeken en gaten 
bekeken en besnuffeld, inclusief de 
daar toen al aanwezige zeehondenop-
vang. Geweldig. Voor de rest van mijn 

leven was ik ongeneeslijk besmet met 
het eilandvirus.

Kantoormeisje
Op mijn eerste werkdag had ik het 
voordeel dat ik het gebouw al kende 
en enigszins kon inschatten wat er zo 
ongeveer van je verwacht werd. Bij de 
kennismaking op de afdeling bleek dat 
ik vooralsnog het enige meisje was, 
omringd door geleerde heren, zoals 
een wiskundige, juristen en een neer-
landicus. Ik had het niet beter kunnen 
treffen. Zij gunden mij alles, lieten me 
leuke karweitjes opknappen met steeds 
meer ruimte voor eigen initiatief en 
hebben me ongelooflijk veel geleerd 
op de meest uiteenlopende gebieden.
Later kwam er nog een drie jaar ouder 
meisje bij, Marijke Tillemans, met wie 
ik regelmatig optrok. De sfeer was en 
bleef opperbest.
Toch kon dat alles niet verhinderen dat 
ik me opgesloten voelde in dat grote 
gebouw en meer dan eens verlangend 
naar buiten keek en weg wilde. Vaak 
ging ik in de pauze even een flink stuk 
fietsen om uit te razen, dan kon ik er 
daarna weer tegenaan.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl

 

Afscheid van school en aan het werk!
In ons laatste schooljaar werden we op de Paus Adriaan ulo ge-
degen klaargestoomd voor het eindexamen dat ons te wachten 
stond. Het eindexamen bestond uit twee delen: een schriftelijk 
en een mondeling. Meteen na het mondeling op 14 juli 1960 kre-
gen we de uitslag te horen.
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De geslaagden van 1960

De afscheidsvoorstellingDe spelers samen op het toneel

Optreden van drie matrozen
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Wat zijn uw munten, penningen en bankbiljetten waard?
Wie nog oude munten, penningen of bankbiljetten heeft, kan binnenkort op drie locaties laten 
bepalen wat die waard zijn tijdens taxatiedagen. Experts kunnen precies vertellen wat de 
huidige marktwaarde is. De drie experts zijn Karel de Geus Muntveilingen BV Veldhoven (040-
2123455), Romunt BV Roermond (0475-316010) en Mevius BV Vriezenveen (0546-561322), 
samen goed voor 100 jaar kennis en ervaring! De taxatiedagen zijn op 6 en 20 november en op 
4 december. Meer informatie: www.munttaxatie.nl. Zie ook elders op deze pagina’s.
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Gratis taxatiedag voor Militaria in IJsselstein
Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens, onder-
scheidingen, emblemen, uniformen en helmen op de zolder, kunnen we daar nog iets mee 
doen? Die oude degen aan de muur, zou dat nog wat zijn voor de liefhebber? U bent niet de 
enige met vragen over militaire spullen. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om 
die vraag te beantwoorden, organiseert Heritage Auctions Europe een gratis taxatiedag voor 
alle zaken die met de militaire wereld, WOI en WOII te maken hebben. Laat u verrassen en kom 
25 oktober naar IJsselstein waar onze taxateurs tussen 10.00 en 16.00 uur voor u klaarstaan. 
Tevens kunt u adviezen krijgen bij verkoop. Denk daarbij ook aan de internationale veilingen.

 

Kreadoe voor creatievelingen
KreaDoe is het evenement voor de laatste -trends, technieken en mooiste materialen. Allerlei 
workshops, tutorials en nieuwe ideeën op het gebied van huis-, interieur- en groendecoratie 
passeren de revue. Denk aan meubels een nieuw jasje geven, boeketten schikken en krijtverven.
Maar KreaDoe is ook het toneel van hobby’s als zelfmaakmode, taarten en cupcakes decoreren, 
breien, haken, keramieken en mozaïeken, sieraden maken, scrapbooking en tekenen. KreaDoe 
2018 vindt plaats van 31 oktober tot en met 4 november in de Jaarbeurs in Utrecht.
 
Tafeltennissen tegen Bettine Vriesenkoop
Wie kent haar niet? Bettine Vriesekoop werd onder andere tweemaal Europees kampioene en 
haalde de kwartfinale op de Olympische Spelen. Ze wordt door velen beschouwd als de beste 
Nederlandse tafeltenniss(t)er ooit. Na haar carrière woonde ze jaren in China, waar ze onder 
andere werkte als correspondent. Tegenwoordig woont ze weer in Nederland en zet Vriese-
koop zich als ambassadeur van de Nederlandse Tafeltennisbond in voor de breedtesport. In 
die hoedanigheid komt zij op woensdag 31 oktober naar de sporthal van tafeltennisvereniging 
SVE aan de Loevenhoutsedijk 4 in Utrecht. Ze begint de introductieles bij SVE met een korte 
presentatie over haar ervaringen, gevolgd door een laagdrempelige tafeltennisles. Het doel van 
de introductieles is 50 plussers (opnieuw) in aanraking te brengen mét en te enthousiasmeren 
vóór de tafeltennissport. Tafeltennis is namelijk erg geschikt voor de oudere sporter. Er komen 
weinig blessures voor bij de sport, het is leuk om te doen en de kosten zijn laag. Tafeltennis-
vereniging SVE is hard gegroeid en heeft al 100 leden ouder dan 50, waardoor een hechte en 
gezellige groep is ontstaan.
 
Workshop Herinneren met je handen
Als een dierbaar familielid, een vriend, vriendin of partner niet meer leeft, vinden we het fijn 
om diegene te gedenken. Met een mooie foto op een zichtbare plek, een kaarsje of misschien 
wel een klein vaasje met steeds weer verse bloemen. Het is troostrijk en geeft je de ruimte om 
even stil te staan bij wat geweest is en wat diegene voor je betekent in het leven nu. In deze 
workshop staan we op een creatieve manier stil bij iemand die je mist. Stichting TrösT houdt op 
29 oktober een workshop waarin deelnemers creatief aan de slag gaan. Op een klein schil-
dersdoek van canvas maakt de deelnemer een collage met de overledene in gedachten. Er zijn 
allerlei soorten materialen om de band met de ander in beeld te brengen. Door met de handen 
te werken, komen we vaak dicht bij het gevoel. Deze workshop wordt gegeven door Indra van 
den Berg en Carlien van Geffen. Zij zijn opgeleid tot ritueelbegeleider en geven vorm en inhoud 
aan bijzondere levensmomenten. Zie ook elders op deze pagina.

Dinsdag 25 oktober

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

Maandag 29 oktober
 
Collage voor een dierbare
In de week van Allerzielen biedt Stichting TrösT een workshop aan waarin met handen en hart stil 
wordt gestaan bij degenen die we missen. Op maandagavond 29 oktober zijn deelnemers welkom in 
Theaterhuis de Berenkuil aan de Biltstraat 166 in Utrecht. om een collage voor een dierbare te maken, 
de avond wordt afgesloten met een klein ritueel. De avond duurt van 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 
19.00 uur). Kosten voor deelname zijn 7,50 per persoon (inclusief koffie, thee en iets lekkers) . Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Nienke Lamsma via info@trost.nl.

Woensdag 31 oktober
 

Gratis tafeltennisintroductie met Bettine Vriesekoop
Bettine Vriesekoop komt op 31 oktober naar tafeltennisvereniging SVE uit Utrecht. Ze geeft daar tussen 
15.00 uur en 17.00 uur een gratis toegankelijke introductieles tafeltennis voor 50 plussers. Aanmelden 
voor de introductieles is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd. Stuur daarvoor een e-mail naar 
info@ttvsve.nl. Meer informatie staat op de website van SVE: ttvsve.nl/bettine.
 

Woensdag 31 oktober tot en met zondag 4 november
 
Kreadoe in Jaarbeurs Utrecht
Creatieve inspiratie opdoen tijdens workshops en shoppen. Dat kan ook dit jaar weer op de creatieve 
beurs Kreadoe in de Jaarbeurs In Utrecht. Vijf dagen activiteiten. Dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. Toegang vanaf 10,50 per persoon.

Dinsdagen 6 en 20 november en 4 december
 
Taxatiedagen van munten, 
penningen en bankbiljetten
Heeft u thuis nog ergens munten in 
een potje zitten en bent u benieuwd 
naar de waarde ervan? Op drie ver-
schillende locaties zullen komende 
periode kosteloze taxatiedagen van 
munten, penningen en bankbiljet-
ten gehouden worden. Uw munten, 
penningen en bankbiljetten worden 
kosteloos getaxeerd op basis van 
de huidige marktwaarde. U kunt 
terecht op: dinsdag 6 november in 
Restaurant De Engel, Burg. Waller-
weg 2, Houten, dinsdag 20 november in v.d. Valk Hotel, Zijdeweg 54, Wassenaar, dinsdag 4 december 
in v.d. Valk Hotel, Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk a/d IJssel, telkens van 11.00 tot 16.00 uur. De 
vraag: “Wat zijn uw munten waard?” kan dan beantwoord worden! Inlevering ter veiling is mogelijk of 
eventuele verkoop na legitimatie.Meer informatie www.munttaxatie.nl

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

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



armenschool) en de andere 
voor de kinderen van ouders 
die het iets beter hadden.

In september 1937 ging ik naar de 
bewaarschool, zoals kleuterscholen 
toen heetten, in de Deken Roesstraat. 
Ook wel oneerbiedig ‘het kakschool-
tje’ genaamd. De school werd gerund 
door nonnen, die daar tegenover een 
klooster bewoonden. Ze stonden 
bekend als de Zusters van Amers-
foort. In die tijd waren ook de Zusters 
van Tilburg actief in het onderwijs 
in Utrecht. Er bestond de nodige 
rivaliteit tussen beide groeperingen, 
die ook doorwerkte onder ouders met 
schoolgaande kinderen. Zo had mijn 
oma een zus die behoorde tot de zus-
ters van Tilburg. Dat maakte haar tot 
een fervent supporter van deze orde. 
In haar ogen waren de zusters van 
Amersfoort een min of meer inferieur 
gezelschap. Het lag voor de hand dat 
ik naar de Deken Roesstraat werd 
gestuurd. Dat was een parochieschool 
op loopafstand. Ik belandde in de klas 
van zuster Celina, een jong blozend 
klein nonnetje, die werd gesteund door 
juffrouw Corrie. Veel herinner ik me 
er niet van. Na een jaar ging ik naar de 
tweede klas, geleid door het hoofd van 
de fröbelschool, zuster Candida. Een 
grote doortastende non, zeer geliefd en 
gezien. Na de kleuterschool ging ik in 
september 1939 naar de naastgelegen 
school voor LO en mulo, waar de heer 
Kenter hoofd was. Hij vertrok al in 
mijn eerste jaar en werd opgevolgd 
door de heer Jansen, die in mijn 
schooltijd schoolhoofd is gebleven.

De Sik
Ik was blij dat mijn ouders kozen 
voor deze school, want die aan de 
Adriaanstraat stond bij ons leerlingen 
in een kwaad daglicht. Hoofd was daar 
de heer Verschuur, de Sik genaamd. 
Een onterechte bijnaam, want ‘s mans 
kin was volkomen glad. De Sik werd 
alom gevreesd. Vreselijk streng en in 
hoge mate hardhandig. Als hij kwaad 
was, mepte hij er kennelijk onbekom-
merd op los. Ja, je liep zelfs het risico 
dat hij je het ziekenhuis insloeg. Er 
schenen voorbeelden van te zijn. Ik 
heb ze echter nooit kunnen verifiëren. 
Toen ik later, enigszins volwassen 
geworden, de heer Verschuur in een 
andere ambiance ontmoette, bleek hij 

een alleraardigste man en in het geheel 
niet de bruut, zoals hij ons altijd was 
afgeschilderd.
De eerste klas in de Deken Roesstraat 
was toevertrouwd aan juffrouw 
Kerstholt; een kleine, pronte, gezette 
dame met donker haar die “de wind er 
onder had”. Ze had een zeer krachtig 
stemgeluid, dat tot bovenin de school 
te horen was en bekleedde ook een 
soort portiersfunctie. Haar klas lag 
namelijk het dichtst bij de voordeur. 
Iedere schooldag om tien voor negen 
en tien voor twee opende zij de deur 
en stroomden de leerlingen naar bin-
nen. Klokslag negen uur en twee uur 
luidde zij de schoolbel beneden in 
de gang, liep naar de voordeur, keek 
of zich nog laatkomers naar school 
repten en sloot dan de deur. Kennelijk 
was mijn algemene ontwikkeling toen 
ik naar de ‘grote school’ ging van 
dusdanig niveau dat ik direct naar de 
tweede klas kon. Juffrouw Kerstholt 
heb ik overgeslagen.
In de tweede klas werd ik toever-
trouwd aan juffrouw Visser, een lieve, 
wat oudere dame bij wie mijn vader 
ook nog in de klas had gezeten. Ik 
bewaar de prettigste herinneringen 
aan haar.

De Modepop
De derde klas werd geleid door 
mevrouw Van Schevikhoven. Wij 
noemden haar oneerbiedig ‘de mode-
pop’. Zij was altijd tot in de puntjes 
verzorgd, had elke dag iets anders aan 
en gebruikte make-up, wat toen niet 
algemeen gebruikelijk was. Ze was 
een strenge, precieze onderwijzeres.
Na de derde klas steeg ik naar de 
vierde. Letterlijk, want de klassen 
vier, vijf en zes waren op de eerste 
verdieping. Van de vierde klas staat 
mij weinig meer bij. Wij begonnen 
onder leiding van de heer Maarschal-
kerweerd, maar hij werd ziek en 
halverwege het leerjaar vervangen 
door de heer Bakker.
In de vijfde klas kreeg ik de heer 
Lammerdink. Hij kwam uit Rotterdam 
en gaf hoog op over die stad. Dat jaar 
was zijn eerste jaar op onze school. En 
tevens zijn laatste. Ik vond hem een 
vervelende man, die voortdurend de 
draak stak met ons Utrechtse accent. 
Mogelijk is hij na dat jaar teruggegaan 
naar zijn geliefde Rotterdam. In de 
vijfde kregen we ook Frans. Eenmaal 
in de week, na schooltijd. Hiervoor 
kwam de leraar Frans van de mulo, de 
heer La Poutre, opdraven.
In de zesde klas zwaaide de heer 
Papendorp de scepter. ‘De Paap’ werd 
hij genoemd. Hij speelde viool en dit 
instrument bracht hij bij de zangles al-
tijd mee. In het jaar dat ik bij de Paap 
in de klas zat, 1943-44, trouwde hij. 
Met de hele klas gingen we naar de 
receptie bij Weber op het Vreeburg. In 
de jaren zestig ontmoette ik hem nog 
vaak. Wij woonden een aantal jaren 
beiden in de Rooseveltlaan. Hij heeft 

een hoge leeftijd bereikt.
Ik herinner mij uit die periode ook 
vele luchtalarmsituaties. Als de sirenes 
gingen, verlieten wij de klas en gingen 
naar beneden. Daar moesten wij met 
de rug tegen de muur staan. Dat zou 
de veiligste plaats zijn. Misschien 
wel, maar ook ongemakkelijk, want 
de haakjes van de kapstokken prikten 
in onze halzen. La Poutre had een 
luchtbeschermingsfunctie. Hij moest 
controleren of alle ramen en deuren 
open waren, om bij explosies zo min 
mogelijk schade te hebben door de 
luchtdruk. Dat werk was zo tijdrovend 
dat hij hiermee vaak nog bezig was als 
het sein ‘veilig’ al was gegeven.
In september 1944 kwam ik weer een 
verdieping hoger. Op tweehoog waren 
de mulo-lokalen. Het eerste jaar werd 
overschaduwd door de hongerwin-
ter 44-45. De school werd eind ‘44 
gesloten. Wij moesten tijdelijk naar de 
school aan de Van Asch van Wijckka-
de. Die deelden wij met deze hbs. Wij 
kregen ‘s morgens les; zij ‘s middags. 
Kort daarna vielen alle lessen uit. 
Alleen de examenklas ging nog even 
door. Maar al snel moest ook deze 
voortijdig stoppen.

‘De Neus’
Na de bevrijding werden alle mulo-
leerlingen bevorderd, terwijl de exa-
menklas het diploma ontving. Toen ik 
na de derde klas eindexamen A deed, 
profiteerde ik nog van een verlicht 
examen. Men hield er rekening mee 
dat ik de eerste muloklas niet geheel 
had kunnen doen. Op de mulo werden 
alle lessen verzorgd door vier leraren. 
Voor boekhouden, handelsrekenen en 
Duits hadden wij de heer Wensing. 
Hij kwam uit het oosten des lands en 
had zeven kinderen. Allemaal jongens. 
Toen ik na mijn mulo B examen in 
1948 de school verliet, waren dat 
er inmiddels negen. Oneerbiedig 
fluisterden wij onder elkaar dat hij 
waarschijnlijk zou doorgaan tot er 
een meisje geboren werd. De verdere 
gezinsuitbreiding ken ik niet, want in 

1948 verliet ik de school en de heer 
Wensing niet lang daarna ook. Hij 
werd hoofd van een school in Cuijk.
Voor algebra, meetkunde en aardrijks-
kunde hadden wij de heer Versteeg, de 
Neus genaamd. Een vriendelijke man, 
die absoluut geen orde kon houden. 
Daar maakten wij als pubers dankbaar 
misbruik van. Niemand stuurde zoveel 
leerlingen de klas uit als hij en bij 
niemand was het zo onrustig. Achteraf 
gezien hebben wij zijn schoolleven 
geen plezierig karakter gegeven.

‘De Poep’
Frans, natuurkunde en tekenen werden 
gedoceerd door de heer La Poutre, ‘De 
Poep’ genoemd. Vermoedelijk omdat 
zijn naam een beetje zo klonk. Hij ver-
borg achter een chagrijnig uiterlijk een 
groot gevoel voor humor. Vaak lagen 
wij dubbel over de banken als hij iets 
vertelde. Hij hield ervan smakelijke 
verhalen te vertellen. Je hoefde maar 
een hint te geven en hij liet zich gaan. 
Wij stimuleerden dat, want zolang 
de Poep met zijn verhaal bezig was, 
werden geen moeilijke vragen gesteld 
over de leerstof.
Schoolhoofd de heer Jansen gaf 
Nederlands, Engels en geschiede-
nis. Een donkerharige man met grote 
doordringende priemende ogen en een 
onafscheidelijke pijp. Destijds werd 
nog volop gerookt, zelfs in de klas. Hij 
deed dat ook. Meestal begon hij de les 
met het stoppen van zijn pijp, daarna 
zijn zakken afzoekend naar een doosje 
lucifers om de pijp aan te steken.
In de hoogste klassen van de mulo 
zaten enkele ‘lady-killers’ die voor en 
na schooltijd de nodige oogjes lieten 
vallen op passerende leerlingen van de 
Montessori-meisjesmulo aan de Pal-
laesstraat. Sommige meisjes vonden 
dat niet onaangenaam. In die tijd was 
dat contact een doorn in het oog van 
het hoofd van deze meisjes-mulo: 
juffrouw Pozzi. Zij deed haar beklag 
en de heer Jansen vroeg ons dringend 
contact te vermijden. Een verzoek dat 
nauwelijks werd gehonoreerd, want 

korte tijd later klaagde juffrouw Pozzi 
weer. Ons werd daarna verboden ons 
voor of na school op te houden in de 
Pallaesstraat en Adriaanstraat. Alleen 
jongens die konden aantonen dat zij 
slechts via deze straten van huis naar 
school konden, kregen ‘vergunning’ 
zich er te bevinden, maar zij moesten 
wel blijven lopen.

De gymnastieklessen van de heer Ruy-
ters hadden een bijna militaire aanpak. 
We begonnen in looppas rondjes in 
de zaal te maken, waarbij hij met een 
liniaal, tikkend op de kachel, de maat 
aangaf. Daarna grondoefeningen. Ook 
weer op militaire leest. Ik was niet 
zo’n geweldige gymnast en beleefde 
er weinig genoegen aan. Leuker werd 
het bij het ‘apenkooien’, als we door 
de zaal klommen van het ene op het 
andere apparaat. Het summum van 
mijn lichamelijke opvoeding.
Voor godsdienstlessen werd een ka-
pelaan ingehuurd van de nabijgelegen 
O.L.Vrouwekerk. In mijn schooltijd 
zag ik afgestudeerden van een bijna 
voltallig seminarie voorbij komen.
De conciërge voor het scholencom-
plex was de heer Van Breukelen. Hij 
woonde naast de school. Een bedaard 
en onverstoorbaar voortsloffende man 
met snor en rode krullen.
In 1948 verliet ik de school met de 
diploma’s mulo A en B. Het advies 
van de heer Jansen luidde: Geschikt 
voor de hbs. Hij kende de thuissitua-
tie; mijn moeder was weduwe, genoot 
een klein pensioen van mijn vader en 
was na de oorlog halve dagen gaan 
werken om enige financiële armslag 
te krijgen. Jansen vond, dat ik daaraan 
ook mijn steentje kon bijdragen door 
overdag een baan te nemen en achtte 
mij zeer wel in staat de hbs-studie in 
de avonduren te volbrengen. Aldus 
werd besloten en in september dat jaar 
startte ik mijn studie hbs-B aan het 
Gemeentelijk Utrechts Avondlyceum.

Rinus de Groot
gromil@hetnet.nl

Alle docenten hadden een bijnaam
In de Deken Roesstraat, Adri-
aanstraat en Pallaesstraat 
stond in mijn jeugd een groot 
scholencomplex. De eerste 
pastoor van de O.L.V. Kerk 
aan de Biltstraat, deken Roes, 
had er in het begin van de 
twintigste eeuw een kleuter-
school en twee jongens- en 
meisjesscholen gesticht. 
Zoals in die tijd gebruikelijk, 
was een van de jongens-
scholen voor de kinderen van 
minder bedeelde ouders (de 
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Schoolgebouw aan de Deken Roesstraat 6, voormalige R.K. Parochiale school voor jongens in Utrecht, in 1988.  Rechts de Adriaanstraat.
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 KOOP NU JE KAARTJE
MET ¤2,50 KORTING OP

KREADOE.NL
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JAARBEURS | UTRECHT
31 OKT T/M 4 NOV 2018

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

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

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

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

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

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

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

3 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

€ 3,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,50 per maaltijd

Ambachtelijk vriesvers

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

Kennismakingsvoordeel

Voor meer informatie en bestellen, neem contact met ons op!

Tel. 0344 – 693 771   info@jbfood.nl

RUNDVLEES
8102 Sucadelapje, stoofpeertjes, gekookte aardappelen
8104 Gesneden rundvlees, snijbonen, gekookte aardappelen
8117 2 Rundvleeskroketten, appelcompote en geb. aardappelen
8119 Oma’s sudderlapje, bietjes, gekookte aardappelen
8126 Runderlapje, andijvie, gekookte aardappelen
8162 Steak grillé, snijbonen, gebakken aardappelen
8167 Duitse biefstuk met doperwten en geb. aardappelen
8195 Biefstukreepjes stroganoffsaus, sperziebonen, geb. krieltjes
8201 Hollandse hachee met rode kool en gek. aardappelen
8205 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree
8208 Stukjes rundvlees met bloemkool en gek. aardappelen
8235 Jachtschotel, rode kool en aardappelpuree
8236 Hongaarse goulash met rijst en doperwten
8244 Ossentong in madeirasaus, bladspinazie en aardappelpuree
8416 Frans stoofpotje met sperziebonen en aardappelpuree

VARKENSVLEES
8103 Varkenslapje met witlof ham/kaas, gekookte aardappelen
8109 Beenham in mosterd/honingsaus, broccoli, geb. wedges
8220 Varkenslapje met tuinbonen en aardappelpuree
8238 Schnitzel met sperziebonen en geb. aardappelen
8256 Cordon bleu, bladspinazie à la crème, aardappelpuree
8262 Halskarbonade met spruitjes en gekookte aardappelen
8271 Varkenshaas champignonsaus, botergroenten, geb. aard.
8276 Speklapjes met bietjes en gekookte aardappelen
8281 Spareribs, tyrolienne met gebakken aardappelen
8401 Speklapjes picalillysaus, kapucijners, gek. aardappelen
8417 Boerenkarbonade met boerengroenten, geb. aardappelen

GEHAKT EN WORSTGERECHTEN
8115 Gehaktballetjes, sambalboontjes, geb. aardappelen
8116 Braadworst met koolraap, gekookte aardappelen
8124 Opoe’s gehaktbal, bloemkool, gekookte aardappelen
8135 Kalfsgehakt met spitskool en gekookte aardappelen
8136 Slavink met bloemkool en gekookte aardappelen
8173 Gemengd gehakt met rode kool en gek. aardappelen
8184 Gehaktballetjes in jagersaus, spruitjes, gek. aardappelen
8204 Rundergehakt met spinazie à la crème, gek. aardappelen
8223 Gem. gehakt stroganoff, gesn. sperzieb., geb. aardappelen
8224 Hamburger in barbequesaus, appeltjes, geb. aardappelen
8232 Rundergehakt met witlof en gekookte aardappelen

KIPGERECHTEN
8112 Half haantje, appelcompote, gebakken aardappelen
8113 Kippenspies, exotische groenten, gebakken aardappelen
8118 Kip piri piri, wokgroenten, gebakken aardappelen
8127 Kip op grootmoederswijze met heerlijke oma’s groenten
8174 Kippenschnitzel met wortelen en gebakken aardappelen
8180 Kipfilet met appelcompote en gekookte aardappelen
8192 Bourg. kipstoofpotje, gesn. sperziebonen, geb. krieltjes
8206 Kip kerrie met doperwten en fantasie-rijst
8226 Kippenboutjes met tutti frutti, gebakken aardappelen
8245 Kipfilet gevuld met kr. boter, botergroenten, aard. kroketten
8278 Gegrilde kippenbout, gemengde groenten, aardappelpuree
8418 Koninginnehapje met doperwten en rijst

VISGERECHTEN
8108 Scholfilet, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8125 Gebakken zalmfilet met broccoli en gebakken wedges
8137 Kibbeling, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8142 Gebakken vis met tyrolienne en gebakken aardappelen
8181 Kabeljauw met kaassaus, worteltjes en gek. aardappelen
8187 Gebakken vis picasso, broccoli en gebakken aardappelen
8406 Makreelfilet met bloemkool en gebakken aardappelen

STAMPPOTTEN
8210 Andijviestamppot met gemengd gehakt
8114 Hutspot met klapstuk
8157 Hollandse erwtensoep met rookworst
8164 Hete bliksem met saucijsje
8229 Stamppot zuurkool met rookworst
8230 Stamppot boerenkool met rookworst
8408 Vier seizoenenstamppot met slavink

VEGETARISCHE GERECHTEN
8133 Champignonragout met spinazie en zilvervliesrijst
8159 Tjap Tjoy met gele rijst
8170 Appelpannenkoek (2 stuks)
8171 Pannenkoek naturel (3 stuks)
8189 Vegetarische balletjes met savooiekool en bulgur rijst
8412 Vegetarische babi pangang, bami goreng
8413 Vegetarische vier seizoenenstamppot met balletjes

INTERNATIONALE GERECHTEN
8106 Casselerrib, Elzasser zuurkool, spek, worst , gek. aardappelen
8110 Babi pangang met gewokte nasi goreng
8121 Macaroni Andalouse met rundvlees
8123 Babi pangang met gewokte bami goreng
8148 Chinese kipschotel met ketjapsaus en rijst
8177 Mihoen met kip in zoetzure saus
8178 Kipsaté met nasi goreng speciaal
8233 Spaghetti bolognese
8282 Indische rijsttafel (babi pangang, kip, gehakt, boontjes, rijst)
8290 Kipsaté met nasi goreng en ei
8292 Wildragout met appeltjes en aardappelpuree
8293 Varkenssaté met bami goreng
8410 Chili con carne met aardappelpuree
6060 Lasagne bolognese

HALAL GERECHTEN
8704 Cous-cous met kebab en Marokkaanse groentemix
8705 Koefte Griekse tomatensaus, gem. groenten en pilav rijst
8706 Tikka massala met basmati rijst
8707 Kip massala met kousenband en witte rijst
8708 Javaanse bami met kip en kousenband
8709 Chinese bami met kipsaté

ZOUTARME GERECHTEN
8502 Rundergehakt met spinazie en gekookte aardappelen
8503 Runderstoofpotje met andijvie en aardappelpuree
8507 Stamppot zuurkool met saucijsje
8508 Stamppot boerenkool met rundergehakt
8510 Rundergehakt met witlof en gekookte aardappelen
8511 Spaghetti bolognese
8512 Jachtschotel met rode kool en aardappelpuree
8516 Slavink met bietjes en gekookte aardappelen
8517 Kipfilet met appeltjes en gekookte aardappelen
8518 Rundvlees met koolraap en gekookte aardappelen
8519 Kipsaté met nasi goreng
8522 Zalm in dillesaus met broccoli-mix en gek. aardappelen
8523 Gekookte vis met worteltjes en gekookte aardappelen
8525 Runderlapje met stoofpeertjes en gek. aardappelen
8527 Hutspot met klapstuk

GEMALEN MAALTIJDEN
8301 Gemengd gehakt, bloemkool, aardappelpuree (gemalen)
8304 Rundvlees  met andijvie en aardappelpuree (gemalen)
8305 Rundvlees, sperziebonen, aardappelpuree (gemalen)
8310 Gekookte vis met worteltjes, aardappelpuree (gemalen)
8312 Varkensvlees met bietjes en aardappelpuree (gemalen)
8313 Rundergehakt met witlof en aardappelpuree (gemalen)
8315 Varkensvlees met spruitjes, aardappelpuree (gemalen)
8316 Kip met tyrolienne en aardappelpuree (gemalen)

1 PERSOONS SOEPEN (kant en klaar, 225 ml)
2172 Franse uiensoep  € 1,45
2173 Groenten vermicellisoep € 1,45
2174 Tomaten groentensoep € 1,45
2175 Heldere kippensoep  € 1,45
2176 Tomaten vermicellisoep € 1,45
2177 Hollandse erwtensoep € 1,95
2178 Champignonsoep  € 1,45
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Utrecht van Toen 2019 -
kalender

Een prachtige maandkalender die 
inmiddels ‘een klassieker’ in Utrecht en 
omstreken is. Met twaalf mooie platen 
van het Utrecht van vroeger. Zwartwit 
en ingekleurd. De kalender is uitgege-
ven door Muldershouse Uitgeversmaatschappij in samenwer-
king met Catch Projecten BV. Leuk om cadeau te geven (of te 
krijgen) met de komende feestdagen!

 

Het goede leven
In ‘Het goede leven’ pakt Annegreet van 
Bergen de draad op van haar bestseller 
‘Gouden jaren’. Nederland is in korte 
tijd rijker geworden dan we ooit voor 
mogelijk hadden gehouden. Van Bergen 
laat met nieuwe observaties en anekdo-
tes zien hoe de sterke naoorlogse groei 
het leven in Nederland onherkenbaar 
heeft veranderd. Het boek telt 352 pagina’s.

 

Er staat een mug op tafel
Geen boek puur over Utrecht, maar 
wel heel leuk is ‘Er staat een mug 
op tafel’, dat pas is verschenen. 
Kees van der Vloed stelde een 
boek samen met 52 verrassende 
columns over de Nederlandse taal. 
Het gaat over het soms verwarren- de, 
vaak volstrekt onvoorspelbare, maar altijd schitterende Neder-
lands. Het boek wordt ingeleid door een coryfee op dit gebied, 
Wim Daniëls. Verder leverden elf schrijvers hun bijdragen in de 
vorm van vaak luchtige en
vermakelijke columns.
Het boek telt 112 pagina’s.

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

Licht in de Donkerstraat. 
Utrecht bezongen (cd)

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

 

Het Grote Jaren 50 Boek
Het Grote Jaren 50 Boek is een verras-
send fotoboek met korte verhelderende 
teksten over de beleving van de jaren 
50. In het boek staan maatschappelijke 
veranderingen die de basis legden voor 
onze huidige welvaart centraal. Hoe 
lukt het de Nederlandse maatschap-
pij op de puinhopen van de oorlog een nieuwe samenleving te 
bouwen? De jaren 50 roepen gevoelens op van herkenning en 
nostalgie. Het was een tijd van zekerheden,
waarin het gezag van kerk en overheid
nog vanzelfsprekend was.

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 gelijknamige 
expositie die vorig jaar de hele maand april was te zien in het 
Stadskantoor in het kader van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’.

 

€ 14,95 € 19,99 € 9,95

€ 15,00 € 29,95 € 24,95

Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop op www.deoud-utrechter.nl en bestel digitaal.

Vorig jaar was de ‘Utrecht van 
Toen Kalender’ een van de topsco-
rers in onze verkoop in het najaar. 
Niet zo gek, want de feestdagen 
komen er weer aan en dan is een 
kalender een cadeautje dat je 
werkelijk iedereen kunt geven. 
Maar vooral ouderen vinden dit 
een prachtige kalender. Ze zien er 

het Utrecht uit hun jeugd terug. 
Elke maand een nieuwe plaat uit 
de vorige eeuw. Twaalf maanden 
nostalgische herinneringen ophalen 
en terugdenken aan mooie en soms 
iets minder mooie tijden.

Uiteraard mag de Domtoren in zo’n 
reeks foto’s niet ontbreken. Die 

prijkt dus meteen op de voorzijde 
van de kalender. In de sneeuw 
nog wel. Maar in de kalender zelf 
komen tal van bekende plekjes in 
Utrecht naar voren. Leuke zoek-
plaatjes ook voor mensen die uit de 
omgeving van die plekken komen.

De kalender is een gezamen-

lijk initiatief van Muldershouse 
Uitgeversmaatschappij en Catch 
Projecten B.V., twee Utrechtse 
organisaties. Het is alweer het 
veertiende jaar dat deze kalender 
uitkomt. Het formaat dat via De 
Oud-Utrechter is te bestellen is 21 
bij 29,7 centimeter. Gebruik voor 
bestellingen de bestelbon onderaan 
deze pagina of bestel digitaal via de 
webshop op www.deoud-utrechter.
nl. Wacht niet te lang, want de 
voorraad is beperkt!

Utrecht van Toen Kalender 
is er weer!
Het is weer zover. De jaarlijkse ‘Utrecht van Toen Kalender’ is weer uit. De editie voor 2019 
staat weer vol met schilderachtige foto’s van het Utrecht dat we van vroeger kennen. Zowel 
in kleur als in zwart-wit. Net als vorig jaar is de kalender te bestellen via De Oud-Utrechter 
zolang de voorraad strekt. Hij kost 14,95 euro. 

Utrecht van Toen Kalender  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
Het goede leven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
Er staat een mug op tafel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  9,95
Licht in de Donkerstraat . Utrecht bezongen (cd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,00
Het Grote Jaren 50 Boek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95
Van stadsie tot stad . Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  24,95
Kees Lam vertelt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,80
Het Ramblers Dansorkest . Hilversum Expres(s) (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,95
111 Plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  16,95
Oma kan jij nog huppelen?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95
Zoekboek van Nederland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,95
Utrechts heimwee . Kaartenset .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  9,95
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500 euro
Draag je steentje bij
 en ontvang tot

inruilvoordeel*

Wij maken van je oude matras een judomat

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/actie

500 euro
Draag je steentje bij
 en ontvang tot

inruilvoordeel*

Wij maken van je oude matras een judomat

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/actie

Wij zijn onderdeel van 
de Beddenspecialist.nl formule!

BEDVISIE
De Liesbosch 4a  3439 LB  Nieuwegein  030 2667765

www.beddenspecialist-bedvisie.nl

OPENINGSTIJDEN
DI 10:00-17:30
WO 10:00-17:30
DO 10:00-17:30
VR 10:00-17:30
ZA 10:00-17:00
Koopavond op afspraak
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Gra� s workshop voor
 inwoners van Utrecht

Hoe ziet uw financiële plaatje eruit 
als u met pensioen gaat?

U Centraal biedt een workshop voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

| Overlijden van partner | 18 worden |

Als u stopt met werken, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij   u uit de schulden? 
Volg de gra  s workshop Financiën rondom Pensioen, bij welzijnsorganisa  e U Centraal. U 
krijgt  ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gra  s U Map, waarin u de administra  e handig kunt ordenen.

Gra�s bijeenkomsten
 voor inwoners van Utrecht

als u met pensioen gaat?

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

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

     
      

Met gra  s U Map

Als u stopt met werken, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij   u uit de schulden? 
Volg de gra  s workshop Financiën rondom Pensioen, bij welzijnsorganisa  e U Centraal. U 
krijgt  ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gra  s U Map, waarin u de administra  e handig kunt ordenen.

Gra�s bijeenkomst 
Financiën voor 

inwoners van Utrecht

als u met pensioen gaat?

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

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

U Centraal biedt een bijeenkomst voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

| Overlijden van partner | 18 worden |
Met gra  s U Map

Gaat u de komende jaren met pensioen of ontvangt u AOW? Dan begint er een nieuwe fase 
in uw leven, waarbij vaak veel dingen veranderen. Ook op financieel gebied gaan er dingen 
veranderen. Wat betekent het pensioen voor uw inkomsten en uitgaven? Hoeveel geld 
hee� u straks te besteden en wat denkt u nodig te hebben?   

Meer informa�e en aanmelden?  
Ga naar

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

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

| Overlijden partner | 18 worden | Met gra�s U Map

U Centraal biedt een bijeenkomst 
Financiën voor mensen die te maken 
hebben met de volgende veranderingen  
in hun leven: 
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zestig van de vorige eeuw.
Tijdens mijn vierjarige afstudeerpe-
riode aan de lts (lagere technische 
school), faculteit Elektro, was ik 
in eerste instantie niet in staat een 
bepaalde vakrichting te kiezen. Mijn 
prestaties waren het eerste jaar op 
velerlei vakgebieden ruim voldoende, 
maar ik koos uiteindelijk toch voor 
Elektro. Na het eindexamen bepaalden 
pa en de directeur van de school dat ik 
naar de ets (elektro technische school) 
in Amsterdam zou gaan. Onderweg 
met de trein naar het toelatingsexa-
men dacht ik meteen: ‘dat dagelijks 
gedoe met die trein laat Jan dus aan 
zich voorbij gaan’. Het toelatingsexa-
men verprutste ik daarop opzettelijk, 
door hier en daar antwoorden simpel 

achterwege te laten. De verbazing 
was dan ook groot dat ik toch was 
geslaagd, maar helaas (of gelukkig) 
was uitgeloot, vanwege het enorme 
leerlingenaanbod.

Toelatingsexamen PTT
Uiteindelijk besloot ik te gaan werken, 
omdat dit het einde van mijn ‘studie-
tijd’ zou betekenen, dacht ik onervaren 
en naïef. Werkzaam bij drukkerij 
Bosch, belde pa in die tussentijd zijn 
broer Jan, waar ik overigens naar 
vernoemd ben. Deze Jan was werk-
zaam bij de Posterijen. Op de vraag 
van mijn pa of er nog iets te regelen 
viel, was het antwoord: ‘dat alle 
toelatingsexamens voor het Telefoon-
district Utrecht reeds achter de rug 
waren’. Na een paar weken ging bij de 
drukkerij de telefoon. Mijn moeder: 
Of ik direct naar het hoofdkantoor 
van het Telefoondistrict kon komen. 
Er stonden nog twee vacatures open. 
Een onverwacht aantal was namelijk 
medisch afgekeurd (kleurenblinden 
bijvoorbeeld werden niet aangeno-
men). Gehaast uit de overall sprong 
ik op de fiets en nam een sprint naar 
de Burgemeester Fockema Andre-
alaan. Nagels in de rouw en inkt op 
handen en gezicht. Bezweet en te laat 
aangekomen, kon ik direct aan de slag, 

tussen een zestal medekandidaten. 
Eerst theorie en daarna een monde-
ling verhoor door een drietal heren 
in maatpak met stropdas. Binnen een 
week mocht ik vernemen dat ik was 
toegelaten tot het ambtenarenapparaat. 
Pas veel later heb ik me gerealiseerd 
dat de schriftelijke uitnodiging naar 
mijn oom was gestuurd in plaats van 
naar mijn huisadres.

Leerlingstelsel
Op genoemd hoofdkantoor waren ach-
tereenvolgens gehuisvest: de directie, 
personeelszaken, loonadministratie, 
opleidingen, een telefooncentrale, te-
lefonistes voor de inlichtingen 000 en 
008, de storingsdienst 007, een werk-
plaats en een kassier niet te vergeten, 
waar je maandelijks een zakje met 
versnipperde uien in ontvangst mocht 
nemen. Je kwam vervolgens terecht in 
een klas met achttien leerlingen. Naast 
veel theorie mochten we veelvuldig 
knutselen met componenten uit een 
telefooncentrale. Sommige elektrische 
componenten waren echter polair 
gevoelig. Dus de plus aan de plus en 
de min aan de min. Bij de tijdelijke af-
wezigheid van een collega-leerling, de 
boel verkeerd om aansluiten, was een 
grote uitdaging. Een hevige explosie, 
waarbij de stukken om je oren vlogen, 

was dan het gevolg als de leerling bij 
terugkomst zijn schakeling aan de 
instructeur presenteerde.

Mechanische televisie
Een paar deuren verderop was een 
werkplaats, waar tal van dames zwarte 
bakelieten telefoontoestellen met kies-
schijven repareerden voor hergebruik. 
Vette toestellen uit een patat- en/of 
viszaak, werden direct door de dames 
met een grote zwaai in een container 
gegooid. De chef werkplaats, een 
doorgewinterd mechanicus, stond 
vlak voor zijn pensioen. Ik zie ‘m nog 
voor me. De man had aan de wieg 

gestaan van de ontwikkeling van de 
mechanische televisie, zo vertelde hij. 
Muurvast geroest in de mechanica, 
kon ik hem niet overtuigen dat een 
elektronische tv meer toekomst zou 
hebben. Zoiets vergeet je nooit. Als 
die ouwe man van toen kon zien wat 
ik nu in mijn hand houd, draait-ie 
zich gewis om in zijn graf. Hadden 
zijn plannen bewaarheid geworden, 
dan hadden we nu aan de muur een 
mechanische tv hangen, die ieder half 
uur opgewonden moest worden.

Jan Hoogendoorn
hoogendoorn.jan05@gmail.com

PTT’er geloofde nog in mechanische tv
Met dit verhaal hoop ik u te 
vermaken met mijn afgelo-
pen carrière bij de, vroeger 
zogenoemde, PTT, die alweer 
elf jaar geleden is geëindigd. 
Waar blijft de tijd?
Het bedrijf heeft een groot 
deel van je leven beheerst, 
denk je achteraf. Want ja, er 
moest toch brood op de plank 
komen. 

Laat ik bij het begin beginnen. We be-
vinden ons aan het begin van de jaren 
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Telefonie dat draait om heel veel draadjes...

Eerlijk gezegd zie ik tegen dat soort 
klussen op als tegen een berg. We 
zijn 45 jaar samen en in die jaren is er 
héél wat verzameld en in dozen achter 
mooie luiken bewaard. Nu kwam de 
verzameling doos voor doos tevoor-
schijn. Regelmatig zag ik Cor met een 
zakdoek zijn voorhoofd afvegen en 
ik had een zakdoek nodig voor mijn 
tranen. Het schoot ook niet op toen 
ik brieven begon te lezen; van mijn 
ouders, oma, peettante, en…..van Cor 
naar mij en van mij naar hem. Echte, 
lange liefdesbrieven uit de tijd dat hij 
in militaire dienst zat en ik thuis, zoals 
mijn vader dat zo mooi uitdrukte, als 
een dood vogeltje met een ‘kop als 
een oorwurm’ zat te wachten tot Cor 
weer thuiskwam. Ik zal u de details 
besparen, maar wat waren we verliefd! 
In andere dozen zaten de tekeningen, 
schoolwerkjes en rapporten van onze 
dochters, héél veel foto’s van vakan-
ties en feestjes, oude fotoboeken van 
overleden familieleden.

Ik besloot voor onze dochters een ver-
zameling te maken en die aan ze terug 
te geven. Leuk nu ze zelf kinderen 

hebben om aan hen te laten zien hoe 
mama vroeger tekende, leerde, hoe ze 
eruit zag. Nou, dat was een schot in 
de roos. Donderdagmiddag na school 
haalde ik voor Robin de map van 
haar mama tevoorschijn. Ons kleine 
mevrouwtje gaat nu naar groep 3 en 
wordt ineens nóg wijzer dan ze al was. 
“Kijk Robin”, zei ik, “ik heb hier iets 
dat je vast héél leuk vindt.”
En voor haar legde ik het boekje neer 
waarin haar moeder de eerste letters 
leerde schrijven. “Oh oma, mijn juf 
geeft óók een krul als ik het goed heb 
gedaan! Deden de juffen dat toen ook? 
En hier heeft mama iets niet goed 
gedaan, hè? Er staat een rode streep 
doorheen. Ik zie het al, had ze die L 
maar iets schuiner moeten schrijven!”

We keken verder door haar mama’s 
werkjes en lagen slap van het lachen 
om de tekeningen. Een kermis met 
een rare, zoals erbij geschreven stond, 
‘DRAIMOLEN’, een jongetje met een 
veel te grote duim waar blaadjes uit 
groeiden. De tranen rolden over onze 
wangen. Er waren natuurlijk ook nog 
foto’s van toen haar mama klein was. 

“Is dat mama? En wie is dat dan?” 
“Nou, dat is opa en dat ben ik!”, zei 
ik. “Oma, wat zagen jullie er raar uit! 
Die lange haren en die rare kleren.”
Wéér die schaterlach. En toen vroeg 
Robin ineens héél ernstig; “Oma, wa-
ren jullie vroeger streng voor mama? 
Wilde mama soms óók niet luisteren 
of was ze altijd lief?” “Nou, we 
waren best streng hoor”, zei ik, “want 
weet je, als je alles maar goed vindt, 
wordt het een beetje saai en dan was 
jouw mama een héél verwend meisje 
geworden. Soms moesten we weleens 
boos worden, maar dat hielp wel, want 
daarna was jouw mama dan weer heel 
lief.” Robin wilde graag weten wat 
haar mama dan allemaal deed, maar 
dat was oma Irene gelukkig vergeten.

“Laatst was ik ook niet lief”, biechtte 
Robin op, “toen waren papa en mama 
ook boos, maar toen hebben we het 
weer goedgemaakt, zo gaat dat, hè 
oma?” Haar ogen glommen.

“Oma, ik heb een idee. Ik ga mijn 
werkjes ook allemaal bewaren, dan 
kunnen we later nog eens kijken hoe 
ik ze gemaakt heb!” Ik zei dat ik het 
een superplan vond. Vanaf de zolder 
riep een mannenstem: “Ik heb je 
poëziealbum gevonden!” Even later 

las ik Robin het eerste versje voor, 
geschreven door mijn oma. De schat-
ten van de zolder bezorgden mij een 
onvergetelijke middag.

Irene Kraaij-
enhagen

Zolderschatten
Cor en ik waren amper terug van vakantie. We waren uitgerust 
en uitgerust is voor manlief hét sein om weer eens flink aan de 
slag te gaan. De zolder moest nódig eens opgeruimd worden.



Tweedehandsmarkt
Op 1 december houden wij van 
10.00 tot 14.00 uur bij ons Zorg- en 
Activiteitencentrum aan de Indusdreef 
5 in Utrecht een gezellige markt met 
tweedehands meubeltjes, tweede-
hands kleding en cadeautjes voor de 
feestdagen. Gratis parkeren!

Schilderij
Tot mijn verrassing was het artikel 
over Rhijnauwen in de laatste De 
Oud-Utrechter, getekend met D.G. 
Hoogendoorn uit Dronten. Dat 
moet haast wel familie zijn, dacht ik 
meteen. Onze overgrootvaders waren 
broers. We hebben dus een geza-
menlijke betovergrootvader. Meteen 
zocht ik contact, want ik ben al jaren 
op zoek naar een schilderij van onze 
voorouderlijke boerderij. Het schil-
derij dook bijna 20 jaar terug op in 
Almere bij een Jan Hoogendoorn, die 
helaas overleden is. Omdat Almere 
en Dronten niet ver uit elkaar liggen, 
pakte ik mijn kans, maar zonder 
resultaat. Wie weet waar dit schilderij 
gebleven is? Het betreft boerderij 
Raadwijk te Zwammerdam met daar-
naast een herenhuis, voorheen een 
Raadhuis; inmiddels allebei gesloopt. 
De panden moeten uit de 17e eeuw 
dateren. Op een scheidingsakte uit 
1884 is het Raadhuis plots verdwenen, 
dus moet het schilderij van voor die 
tijd zijn. De monumentale boerderij 
is helaas omstreeks 2015 eveneens 
gesloopt.

Jan Hoogendoorn
Nieuwegein
hoogendoorn.jan05@gmail.com

Themagesprek: ‘Waar denk jij 
aan bij eenzaamheid?’
Bij Café Averechts aan de Lijster-
straat 49 in Utrecht is op 31 oktober 
om 20.00 uur ‘Het Zingesprek’, 
met als thema ‘Waar denk jij aan bij 
eenzaamheid?’ Aan ouderen in een 
verzorgingshuis? Of misschien aan 
jongeren? Het blijkt dat jongeren, ook 
al hebben ze veel sociale contacten, 
zich vaak eenzaam voelen. Eenzaam 
voelen we ons allemaal wel eens en 
daar hoef je niet alleenstaand voor te 
zijn. Maar hoe erg is dat? Over dat ge-
voel willen we graag in gesprek gaan.
Het Zingesprek is een initiatief van 
vrijwilligers van het Apostolisch 
Genootschap. Het doel is samen op 

zoek te gaan naar eigen antwoorden 
op grotere vragen en elkaar in de 
ontmoeting te inspireren tot het vinden 
ervan. We willen hierover ervaringen 
delen en met elkaar in gesprek komen. 
Je bent van harte welkom! Alleen 
komen luisteren mag ook! Het Zinge-
sprek biedt geen pasklare antwoorden, 
maar inspiratie om zelf een antwoord 
te vinden door met andere deelnemers 
van gedachten te wisselen, in kleine 
groepjes o.l.v. een gespreksleider. 
Belangstellenden kunnen ook alleen 
komen luisteren. De vrije inloop is om 
19.30 uur. Tussen 21.30 en 22.30 uur 
is er gelegenheid om na te praten. ‘Het 
Zingesprek’ is een samenwerking tus-
sen vrijwilligerscafé Averechts en het 
Apostolisch Genootschap. Het is een 
initiatief om mensen samen te brengen 
die van gedachten willen wisselen 
over levenssituaties. Het Aposto-
lisch Genootschap organiseert de 

kosteloze gesprekken. Averechts zorgt 
voor de centraal gelegen locatie. Het 
Apostolisch Genootschap biedt een 
plaats voor religieus-humanistische 
zingeving en organiseert ontmoetingen 
over levenskunst. Averechts doneert 
haar winst aan goede doelen.

Spectaculaire klokgieting op 
Domplein
In de afgelopen jaren hebben de 
jeugdluiders van het Utrechts Klok-
kenluiders Gilde (10 tot 16 jaar) veel 
werk verzet om twee nieuwe 
luidklokken toe te voegen 
aan de Buurtoren. Daarmee 
wordt het gelui van deze toren 
weer op middeleeuwse sterkte 
gebracht. Er zijn fondsen 
geworven, de klokken zijn 
ontworpen, er zijn namen 
bedacht, vergunningen zijn 
aangevraagd en binnenkort 

wordt dus de laatste van de twee 
klokken op het Domplein gegoten. De 
te gieten klok wordt genoemd naar 
prinses Catharine-Amalia.
De gieting gebeurt op zaterdag 27 
oktober door de uit Utrecht afkom-
stige klokkengieter Simon Laudy. 
Omstreeks 1630 uur wordt de oven 
plechtig aangestoken met vuur dat 
gehaald wordt uit de Domkerk. Waar-
schijnlijk heeft het brons om ongeveer 
21.00 uur de juiste temperatuur van 
1100° C bereikt en wordt de klok ge-
goten. Voorafgaand daaraan is er een 
dagvullend programma met optredens 
van koren en musici, vendelzwaai-
ers die hun kunsten demonstreren, 
de beiaardier die een extra concert 
verzorgt vanaf de Domtoren, er wordt 
gebeierd op de beierinstallatie van het 
UKG en als de nieuwe klok is gegoten 
zullen de Domklokken de nieuwe klok 
verwelkomen. Bezoekers daarbij zijn 
uiteraard van harte welkom.
De nieuwe klokken in de Buurtoren 
zullen op 11 november dit jaar in 
gebruik worden genomen.
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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 Overvecht
Een kapot koffiezetapparaat? Gaatjes in je wollen das? De 
handige vrijwilligers van Repair Café Overvecht helpen graag 
bij de reparatie! Alles wat redelijk te vervoeren is, pakken ze 
aan: onder meer huishoudelijke apparaten, elektronica (geluids- 
en videoapparatuur), lampen, mechanisch werkende spulletjes, 
gereedschap, kleine meubels, speelgoed en kleding. Denk voor 
het winterklaar maken van de tuin ook vooral ook aan kapot 
tuingereedschap. Het enige wat in Repair Café Overvecht niet 
gerepareerd wordt, zijn fietsen. Zaterdag 20 oktober is Repair Café Overvecht open. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. Locatie: 
Buurthuiskamer Burezina, Jeanne d’Arcdreef 1. Iedereen is welkom! Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Meer informatie via e-mailadres repaircafe@thelivingtree.nl. De website www.repaircafe-utrecht.
nl bevat informatie over alle Repair Cafés in de stad Utrecht.
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

 
 

Remco Hondema 
Willeskop 15
3417 MA Montfoort
T   0348-448600
M  06-22409270

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

Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen

remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl 
www.DeAllroundKlusser.nl
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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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Tuinwijk
Wat leuk, de eerste pagina van De 
Oud-Utrechter van 2 oktober met 
het verhaal van Frans Wartoux. Al 
direct roept het warme herinnerin-
gen op aan de fraterschool in de 
Grave van Solmsstraat in Utrecht. 
Op de eerste plaats toon ik nog 
altijd waardering. Onder leiding 
van frater Nicasio kreeg de lagere 
school een omslag van oud naar 
nieuw. We gaan dan terug in de tijd, 
naar 1955. Er kwamen schoolbor-
den in de kleur groen met gele krijt-
jes. Nieuwe schoolplaten; nu weet 
ik niet meer van welke tekenaars, 
Ising, Jetsin, Van Lummel of Koe-
koek! Nieuwe vloerbedekking, de 
oude kolenkachels verdwenen en de 
grote kachelpijpen in de klas. Tafels 
en stoelen met formica blad.
Als ik goed naar de ingezonden 
foto kijk, herken ik nog leerlingen 
en dat is het doel van De Oud-
Utrechter, herinneringen. Ik ben 
dan ook blij abonnee te zijn vanaf 
het begin van deze tweewekelijkse 
krant. Vanaf 1955 woonden wij in 
Den Haag, onderbroken door een 
verblijf van enkele jaren in Brabant.
Wie herken ik? Van bovenaf uiterst 
rechts; Bekkers, had een zeer mooie 
stem. Hans Weldam, Ab Vink, 
Koen, 1e rij 5e van links. Hij was 
gids bij de welpen en ik enige tijd 
helper. Van Reeth. Het schooljaar 

1953/1954 heb ik dubbel gedaan 
bij frater Christophorus. Sympa-
thieke frater en in zijn klas werd 
ik aangewezen mee te doen aan 
het toneelstuk De Kleine Johannes 
van Frederik van Eeden. Ik was 
de goede fee; op het einde van het 
toneelstuk kwam ik in actie.
In 1953 deed ik onder leiding van 
frater Nicasio mee aan 100 jaar 
Kromstaf. In de lessen gaf de frater 
uitleg over de inhoud in de katho-
lieke kerk van 1853-1953. De op-
brengst van dit gebeuren ging naar 
het Watersnoodfonds in Zeeland. In 
optocht trokken wij naar het DOS-
stadion en droegen borden, die 
wezen op 100 jaar Kromstaf.
Terug in de klas, gestart in 
1951/1952 bij meester Bon derde 
klas en 1952/1953 weer meester 
Bon vierde klas. Daarna 1953/1954 
en 1954/1955 frater Christophorus 
klas 5. Tot mijn grote teleurstelling 
trokken wij weg uit Tuinwijk in 
Utrecht in juli 1955. We woonden 
in de Van Musschenbroekstraat 17.
Mijn moeder abonneerde ons op de 
Engelbewaarder van de drukkerij 
R.K. Jongensweeshuis Tilburg. We 
hebben enkele jaargangen bewaard 
en ingebonden. De avonturen van 
Moeloe de zoon van opperhoofd, 
maar ook over de luchtvaartge-
schiedenis. De gebroeders Wilbur 
en Orville Wright, Louis Bleriot, 

Fokker, Dr. A.Plesman, de Uiver. 
Verhaaltje Schaartje knip en Naald-
je prik. Volendam in sporttenue. Uit 
nr. 18 15 mei 1954, 65e jaargang.
Ik heb ook de goede gewoonte af 
en toe Tuinwijk in te gaan met het 
vroegere vaaltterrein. Kort geleden 
de kerk van de H.Jozef bezocht, 
in feite onze parochiekerk. En het 
voormalige klooster en het school-
plein. Links in de hoek herkende ik 
nog het doel; in de ochtendpauze 
handbalden wij vanuit klas 5. Als 
ik diep nadenk, denk ik nog aan 
namen van onze medeleerlingen op 
de foto van u. Het zou leuk zijn als 
andere scholieren op de foto zouden 
reageren. Bijzondere waardering 
voor dit artikel.

Wim P. M. van Wezel
Den Haag
wimvanwezel@casema.nl

Titus Brandsma
In het vorige nummer van De Oud-
Utrechter is bij de opmaak de naam 
van de schrijver van het verhaal 
over Titus Brandsma weggevallen. 
Dat is natuurlijk jammer. Daarom 
bij deze: de maker van dit verhaal 
was Theo de Ruiter. Voor wie op 
het verhaal mocht willen reageren: 
zijn e-mailadres is ruit2181@
planet.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. stokdweil om vloeren te dweilen; 7. begraafplaats; 12. beeldplaatje; 13. uitbouw aan een gevel; 14. nachtroofvogel; 15. 
niet parkeren (afk.); 17. Spaanse schilder; 19. voorheen, eertijds (Lat.); 21. middelbare leeftijd (afk.); 22. zwaar en lomp; 24. 
atmosferisch kleurrijk verschijnsel aan de hemel; 27. het neervallen van regen; 28. toegankelijk; 30. doorschijnend (mager); 
31. eskadron (afk.); 32. natriumcarbonaat; 33. troefkaart; 35. zichzelf voortstuwend projectiel; 37. bejaard; 38. beenhouwer; 
41. netto-registerton (afk.); 42. tuinhuisje van latwerk en groen; 44. wild zwijn; 46. lijm (gom); 47. Aziatisch land; 48. speel-
goed bestaande uit een dubbele kegel; 49. zwemvogel; 50. gespitste mond; 52. god van de liefde; 54. de oudere (Lat.); 
56. loshangende bloes; 58. goed schoon; 61. roem; 62. jongensnaam; 64. gesloten; 65. kip (hen); 67. open plek in een bos; 
68. jong dier; 70. het hoogst ontwikkelde wezen; 72. telwoord; 73. tot woning ingerichte wagen; 76. gymnastiektoestel; 77. 
lengtemaat (afk.); 78. boterton; 79. melkklier; 81. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 82. wiel; 83. plaats in Duitsland; 84. 
Japanse munt; 86. Europeaan; 87. begeerte naar voedsel.
 
Verticaal
1. zonder duidelijk doel; 2. jongensnaam; 3. ora; 4. gegoten staaf van kostbaar metaal; 5. vogelsoort; 6. plaats in Duitsland; 
7. nakomeling; 8. onbeschaafd (ruw); 9. horizon; 10. inhoudsmaat (afk.); 11. bijkantoor; 16. meisjesspeelgoed; 18. soort 
dakbedekking; 20. haarkrul; 21. inhoudsmaat; 23. vergeving; 25. geestdrift; 26. hap; 27. brievenbesteller; 29. telwoord; 32. 
rijke erfoom; 34. munteenheid in Bulgarije; 36. hulpmiddel om in de winter het ijs van een autoruit te verwijderen; 37. bid 
(Lat.); 39. naam waarmee men papegaaien aanspreekt; 40. scheepsexploitant; 42. zwaar (log); 43. slot (afloop); 45. mol-
lengang; 46. people’s liberation army (afk.); 51. gehoororgaan; 53. onder rabbinaal toezicht (afk.); 54. tijd tussen licht en 
donker; 55. familielid; 56. mannetje van hoenderachtige vogels; 57. muziekteken in de psalmen; 59. boomvrucht; 60. risico 
met zich brengend; 62. vorsten met een kroon begunstigen; 63. smalle landtong van de zee gescheiden klein strandmeer; 
66. boomsoort; 67. kever; 69. bloeimaand; 71. zelfkant van weefsels; 73. kleed om iets te bedekken; 74. windrichting; 75. 
vogelverblijf; 78. toiletartikel; 80. opstootje; 82. muzieknoot; 85. heden.

De oplossing van de puzzel in De Oud Utrechter van vorige keer sloeg op de wintertijd die er aan komt en luidde:

In de maand oktober verzetten we de klok

Velen puzzelden weer de letters bij elkaar die samen deze zin vormen en stuurden de oplossing naar ons. Uit alle 
inzenders lotten wij drie winnaars die ieder twee toegangskaarten krijgen toegezonden voor de expositie ‘Help, 
de Keizer komt!’ in Kasteel Amerongen. Over de Duitse keizer Wilhelm II die vluchtte naar het kasteel en daar 18 
maanden verbleef. De winnaars zijn: J.M. van Loon, N. Hut en J.G. Wimmers.

Voor de puzzel van deze keer hebben we ook weer drie 
leuke prijzen. Drie exemplaren van het populaire boek 
van Irene Kraaijenhagen, ‘Oma kan jij nog huppelen?’.

Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplos-
sing voor DONDERDAG 25 OKTOBER 12.00 UUR 
naar info@deoud-utrechter.nl of naar De Oud-Utrech-
ter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de puzzel 
ook oplossen op www.deoud-utrechter.nl.

Met een borrel de hemel in
Toen ik in De Oud-Utrechter van 18 september het artikel over Werkspoor las, gingen 
mijn gedachten meteen naar mijn grootvader van moederskant, genaamd Bert van der 
Hout (1861-1946). Hij werkte ook bij Werkspoor. De appel viel niet ver van de boom, 
want zijn vader was smid en evenals zijn grootvader, nazaat van Meester Hoefsmid 
Aart van der Hout (1756-1833) aan de Jan de Bakkerstraat 17 te Woerden, heden een 
monumentaal pand. “Het zit in de genen”, zeggen we dan. Net als onze jongste zoon, 
die eveneens met staalconstructies de mondjes in zijn gezin vult. Bert stond bekend 
als een vakman op het gebied van het construeren van locomotieven. Een meester-
vakman die, ondanks zijn drankprobleem, niet werd ontslagen. Het zuipen nam, zowel 
in zijn werk als in zijn gezin, op een gegeven moment dusdanige vormen aan, dat-ie 
door de dominee tot de orde werd geroepen. Niet in huis of op straat maar in de kerk, 
publiekelijk van de kansel. Bert antwoordde hier luidkeels op met de woorden: “Die 
borrel zal mij niet uit de hemel houden.” En ging derhalve de volgende dag “met 
frisse adem” verder met de bouw van zijn locomotief.

Jan Hoogendoorn
hoogendoorn.jan05@gmail.com

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Airfryer + Blender + Stoomstrijkijzer + Eierkoker + Tosti apparaat + 
Broodrooster + Keukenweegschaal + Personenweegschaal + 
Waterkoker + Melkopschuimer 699.-

399 .-
*of 12 x 

33.25

0% rente

EDGE
Ruime hoekbank met een mooie 

combinatie van 2 bekledingen. In diverse 
kleuren Maxime en Pellina. Mogelijk 

met bedfunctie en opbergruimte.

3-Term CALIFORNIA
Royaal model met grote kussens.
In diverse kleuren Ribcord Elza 
verkrijgbaar. 

TOSCANA
Ruime 2-zitter met een klasse comfort. 

Keuze uit diverse design poten. In meerdere 
kleuren Buffel Jada.

*Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats 
and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren 
of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk verboden. 
Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig 
zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de 
specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties. *Disclaimer: Dit betreft een 
0% lening en is een niet-doorlopend goederenkrediet. Vraag naar de (product)voorwaarden 
en het standaard informatieblad in de winkel. Toetsing en registratie BKR. Seats and 
Sofas treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander Consumer Finance Benelux B.V. 
Santander en Seats and Sofas geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u 
gewenste fi nancieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Contante
waarde zaak/

goederen

Totale door de 
consument te 

betalen bedrag

Contante
betaling

Duur krediet-
overeenkomst 
in maanden

c 249.-

c 399.-

c 499.-

c 599.-

c 699.-

c 999.-

c 249.-

c 399.-

c 499.-

c 599.-

c 699.-

c 999.-

c 0.-

c 0.-

c 0.-

c 0.-

c 0.-

c 0.-

12

12

12

12

12

12

Totaal
krediet-
bedrag

Jaarlijks
kosten-

percentage

Debet
rentevoet

(vast)

Termijn-
bedrag

per maand

c 249.-

c 399.-

c 499.-

c 599.-

c 699.-

c 999.-

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

c 20.75

c 33.25 

c 41.58

c 49.92

c 58.25 

c 83.25

KOOP NU BETAAL LATER 0% RENTE

AL ONZE MODELLEN 
ZIJN IN ALLE KLEUREN 

MOGELIJK

ALLE MODELLEN 
OP VOORRAAD 

2 MINUTEN 
LEVERTIJD

LET OP! DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN

2,5+2 PHOENIX
Ruim bankstel met een lekkere
zithouding. In diverse kleuren Maxime. 

849.-

499 .-
*of 12 x 

41.58

0% rente

LET OP! DIT ZIJN SLECHTS ENKELE

WOENSDAGDINSDAG

1716
OKTOBEROKTOBER

9.30 - 21.00 UUR9.30 - 21.00 UUR

DONDERDAG ZONDAG

18 21
OKTOBER OKTOBER 

9.30 - 21.00 UUR TOT 17.00 UUR

VRIJDAG

19
OKTOBER  

9.30 - 21.00 UUR

ZATERDAG

20
OKTOBER  

9.00 - 17.00 UUR

NU OOK
ZONDAG

OPEN
*ZIE ADRESSENBLOK

1099.-

699 .-
*of 12 x 

58.25

0% rente

1699.-

999 .-
*of 12 x 

83.25

0% rente

Airfryer + Blender + Stoomstrijkijzer + Eierkoker + Tosti apparaat + 

10-delig

huishoudpakket

GRATIS
Bij alle bankstellen vanaf 

5 zitplaatsen

combinatie van 2 bekledingen. In diverse 

999.-

2-Hoek-2 MONTEBELLO 
Strakke hoekcombinatie voor het hele 
gezin. Uitgevoerd in diverse kleuren 
uit Categorie 1. Inclusief kussens.  

MOGELIJK

999.-

599 .-
*of 12 x 

49.92

0% rente

*Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk 
geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk 
geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren 
of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas 
is wettelijk verboden. Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en 
drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad 
strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de 
specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties. 

MAANDAG T/M VRIJDAG  9.30 - 21.00 UUR, ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR.  ZONDAG GEOPEND TOT 17.00 UUR*

RAADPLEEG VOOR ONZE ACTUELE OPENINGSTIJDEN WWW.SEATSANDSOFAS.NL
* ZONDAG  21 OKT. GESLOTEN* ZONDAG  21 OKTOBER GEOPEND

ALKMAAR, Koedijkerstraat 2

ASSEN, Borgstee 7 

AMERSFOORT, Amsterdamseweg 37a

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores

DEVENTER, Essenstraat 15 

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep 

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen

HENGELO, Wegtersweg 82

HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25

MAASSLUIS, Noordzee 10 

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72 

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 307

VEENENDAAL, Schoolstraat 100

SLIEDRECHT, Conradstraat 8

ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21

LUKE
Mooie combinatie met verstelbare 
rugkussens voor een diepe of juist 
korte zitplaats. Leverbaar in 
diverse kleuren uit 
Categorie 1.

Mooie combinatie met verstelbare 
rugkussens voor een diepe of juist 
korte zitplaats. Leverbaar in 
diverse kleuren uit 

399.-

249 .-
*of 12 x 

20.75

0% rente

8.
klanten beoordelen
ons 
met
een: 2
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