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In De Oud-Utrechter is de 
naam Hennie Oliemuller her-
haaldelijk gevallen, zoals in 
het interview dat Jan Jansen 
in 2017 had met Floris Meinar-
di, die onder de titel ‘Dat was 
lachen’ een documentaire 
maakte over de pionier van 
de Utrechtse kleinkunst. Maar 
niet belicht in die eerdere 
publicaties was het feit dat 
Hennie ook een verdienstelijk 
jazzklarinettist was.

“Cabaret was het enige in zijn leven’’, 
zegt Meinardi, maar Hennie’s liefde 
voor de jazz nam toch ook een plek in 
zijn hart in. Zijn spel was eind jaren 
vijftig en begin jaren zestig herhaal-
delijk te horen in de werfkelder onder 
het pand Oudegracht 301, waar de 
Utrechtse Jazz Liga was gehuisvest.
Utrecht kende in die tijd nog twee 
jazzclubs, die allebei landelijk bekend 
waren vanwege de professionele mu-
sici, vaak ook Amerikanen, die daar 
speelden: de Utrechtse Jazzclub (onder 
Gert Hogenkamp) en de Modern Jazz 
Club Persepolis (onder Jaap van de 
Klomp en Guus von Biela). Die wor-
den ook in De Oud-Utrechter nog wel 
eens genoemd, zoals in het verhaal 
van Willem Heijster (april 2017).

Interval
De derde jazzkelder, van de klein-
schalige Utrechtse Jazz Liga, mikte op 
andere muzikanten: amateurs en semi-
professionals uit de Utrechtse regio.
De Liga was ontstaan vanuit B58 

(afkorting van Begin 58), een jon-
gerenorganisatie, die op haar beurt 
was voortgekomen uit de opgeheven 
Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). In 
de werfkelder, met de mooie naam 
Interval, organiseerde de UJL vanaf 
voorjaar 1959 wekelijks jazzconcer-
ten. Juridisch ressorteerde de UJL 
onder de Robert Baelde Stichting, 
een organisatie voor sociaal-cultureel 
werk, die onder meer ook het buurt-
huis De Kargadoor aan de Marnixlaan 
(later een werfkelder aan de Oude-
gracht) beheerde. De ‘link’ tussen de 

UJL en deze stichting was dat activi-
teitenleider Stef Huis in ‘t Veld van De 
Kargadoor eerder ook lid was geweest 
van de AJC en Ruimte.
Optredende muzikanten in de Utrecht-
se Jazz Liga waren onder anderen Max 
Velthuis (ook bestuurslid van Modern 
Jazz Club Persepolis), Jan Valkenburg, 
Piet Doedens, Hans Slaterus, Henk 
Davids, Ineke Heyliger, Agnes Slag-
molen, Bep (ook wel Bertus) Ducaat, 
Rudi Timmermans, Wim van Doorn, 
Peter Mulhuijzen, Herman van Bieg-
straten, Wim van Doorn, Johan van 
Bree, Hein Pentinga, Henk Collignon, 
Bram Rutten, John van Asten, Cor 
van Schie, Ab Montijn, Ruud Kuyper, 
Jules van Ling, Harry van Zijl, Frans 
Cruijs, Han Dijkstra, Gijs Hendriks, 
Guus de Groot, Louis Schuurman, 
Jaap Naber, John Hewitt, Marijn de 
Rijk, Gijs Went, Piet Hein Jansen, Jan 
Karsten, Han Tromp, Erik Meerum 
ter Wogt, Bert Stoots (in latere jaren 
muzikaal leider van de langlopende 
showproductie Jeans), Railroad City 
Seven (studentenorkest o.l.v. Maarten 
Hendriks), Avalon Jazz Band (het 
huisorkest, o.l.v. Martin Oliemuller, 

de jongere broer van Hennie, die zich 
ook wel Martin Oliver noemde).

Beatmuziek
In september 1960 werd het weke-
lijkse jazzconcert op zondagmiddag 
in de UJL-kelder voorzien van de 
slogan Jazz van 3 tot 6, ook de naam 
van het clubblad (met in de redactie, 
behalve ondergetekende, ook Philip 
Freriks, toen beginnend journalist, 
later bekend als NOS-journaallezer 
en presentator van De Slimste Mens). 
In 1963 waren er plannen het blad te 
fuseren met Jazztime van Persepolis, 
maar daar is het niet van gekomen. 
De Utrechtse Jazz Liga hield op te be-
staan in 1964: de opkomende beatmu-
ziek won de harten van de jongelui. 
Ook Persepolis en de Utrechtse Jazz 
Club kwijnden in die tijd weg.
Enkele bijzondere concerten? Op 26 
december 1961 speelde zich in onze 
UJL-kelder Jazz for Christ af, een 
‘getuigend’ optreden van pianist Carel 
Heinsius met Hans Felderhof op bas 
en Han Bennink op drums. Bennink 
maakte later grote naam, werkte met 
tal van groten in de internationale 

jazz, en was muzikale partner van de 
eigenzinnige pianist Misja Men-
gelberg. Op 1 januari 1961 speelde 
trompettist Nelson Williams (ooit bij 
Ellington gespeeld), die zich in Ne-
derland had gevestigd, in de kelder als 
gast bij de Avalon Jazz Band. Hij vond 
het zo leuk dat hij enkele weken later 
nog een keertje kwam meespelen.

Concoursen
We organiseerden behalve keldercon-
certen ook enige jaren een amateur-
jazzconcours. Het eerste op 7 mei 
1959 in het toenmalige Oranjehuis 
(Paardenveld), met in de jury lande-
lijk bekende jazzkenners als Michiel 
de Ruyter (jazzmedewerker van Het 
Parool) en Aad Bos (VARA). Het 
Nieuw Utrechts Dagblad (kopblad 
van Het Parool) stelde bekers beschik-
baar voor de winnaars in de twee 
categorieën (modern en oudestijl). 
Winnaars: het trio Tre Birre (Din 
Binkhorst, Hans Slaterus, Bernard 
Kraan) uit Utrecht en The Rampart 
Nighthawks uit Naarden.

Lees verder op pagina 3.
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Pianist Carel Heinsius met zijn trio in Jazz for Christ, kerst 1961

Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nlalting 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

Rijbewijskeuringen regio Utrecht
Maandelijks in Utrecht-Lunetten, Vleuten-De Meern, 

Nieuwegein, Maarssen, Zeist, Baarn, 
Loosdrecht en Hilversum.

Afspraak: 06 - 1303 1321

Kosten € 40,- (CDE € 60,-  en taxipas € 60,-) 

rijbewijskeuringen.info



    De Oud-Utrechter -  Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 30 oktober 2018    pagina 2   

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

adv

Academie voor Realistische Schilderkunst

Leer technieken van de oude meesters
De opleiding ‘Basis fijnschilderen’ met olieverf leert u 
schildertechnieken in de traditie van de oude meesters 
en is bedoeld voor beginners maar ook voor de meer 
geoefende schilder. Er is veel aandacht voor stofuit-
drukking, glaceertechniek, kleurmengen en diverse 
penseelvoeringen. De lessen worden klassikaal gege-
ven in kleine groepen van maximaal 10 personen. 

GRATIS 
proeflessen
do. 25 okt. v. 19.00 tot ca. 22.00 u.

vr.  26 okt.,  v. 9.30 tot ca. 12.30 u. 

za. 27 okt.   v. 9.30 tot ca. 12.30 u.

vr.  2 nov.,    v. 9.30 tot ca. 12.30 u. 

za. 3 nov.     v. 9.30 tot ca. 12.30 u. 

Tijdens een drie uur durende 
proefles maakt u kennis met 
technieken van het fijnschilde-
ren en schildert u een stilleven 
welke u na afloop mee naar huis 
kunt nemen. Tevens krijgt u alle 
informatie over de academie en 
de opleiding. De les is gratis, de 
materiaalkosten zijn 10 euro p.p.
U kunt zich per e-mail of 
telefonisch opgeven.
- info@fijnschilderen.nl of
- tel. 06-53265028

Nijverheidsweg 16c - Utrecht - Tel.: 085-1302757 - mail: info@fijnschilderen.nl
Vestigingen: Deventer (Hoofdvestiging) - Emmen - Lelystad - Utrecht

Academie voor Realistische Schilderkunst
voor iedereen die goed wil leren schilderen

Nu ook in Utrecht

De lessen starten in de week 
van 5 november op verschil-
lende dagdelen. (ook s’avonds)

www.fijnschilderen.nl

Uw kunstgebit verdient de 
zorg van een Tandprotheticus
Indien tanden (gedeeltelijk) ontbreken,
kunnen wij balans tandtechniek de voor 
u meest geschikte oplossing aanreiken.

Onze specialisaties
  Aanmeten/vervaardiging gebitsprothese 
  Implantaat gedragen prothese (klikgebit)
  Reparatie en pasmaken bestaande prothese

Balans Tandtechniek
Telefoonnr.: 030 670 16 22

Pablo Picassostraat 103,
3544 NX Utrecht 

mail@balanstandtechniek.nl
www.balanstandtechniek.nl

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

Gemotiveerde 
objectbeveilig(st)ers 

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

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

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

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

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

10% TOT 70% KORTING!

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

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP
RIKKOERT SILVERHUYS

INRUIL VAN 

OUD GOUD EN 

ZILVER MOGELIJK. 

BIJ BESTEDING 

ONTVANGT U 

20% EXTRA!

ENKELE VAN ONZE 
DUIZENDEN AANBIEDINGEN:

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

BEZOEK ONZE WINKEL OF KIJK OP RIKKOERT.NL

5000
OCCASION 

SIERADEN

VOOR MINDER 

DAN DE HELFT 

VAN DE 

NIEUWPRIJS!

GEELGOUDEN DUBBELE 
GOURMET ARMBAND  

(nieuwprijs € 1699,-)
occasionprijs €   999,-
voor € 699,-

GEELGOUDEN AANZOEKRING 
MET DIAMANT 

(nieuwprijs € 619,-)
occasionprijs €   369,-
voor € 259,-

BI-COLOUR STALEN
CHRONO SEIKO HORLOGE

van  €   239,- 
voor €  167,-

GEELGOUDEN AANZOEKRING 

ZILVEREN ZINZI  COLLIER MET 
ZWARTE EN WITTE ZIRKONIA

van €   259,95

voor € 156,-

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.

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?



en (vooral) arts: hij was zo’n 
beetje de eerste televisiedok-
ter.

Op 14 mei 1961 het derde concours, 
weer in de hts, met als winnaars 
opnieuw de Railroad City Seven en in 
de afdeling moderne jazz het combo 
van pianist Frans Cruijs. Deze keer in 
de jury Ruud Kuijper (musicus), Hans 
de Wild (medewerker van maandblad 
Rhythme), Jan Burgers en ook deze 
keer Aad Bos.

Rob Pelle-kwartet
Het vierde concours van de UJL werd 
gehouden op 27 april 1963 in de 
kelder van de bevriende jazzclub Per-
sepolis, met in de jury onder andere 
Bert Vuysje (jazzmedewerker van Vrij 
Nederland), Frank Visser (jazzdes-

kundige van platenfirma Phonogram), 
Hans de Wild, Ben Bunders, Bert 
Bommels, Hans Moltzer, Jaap van 
de Klomp (Persepolis), Tieleman van 
Rijnberk (jazzfotograaf) en (natuur-
lijk) weer Aad Bos. Deze keer geen 
oude stijl.
Winnaar werd het Rob Pelle-kwartet, 
de solistenprijs was voor gitarist 

Herman Meijer (lid van dat kwar-
tet, en later met onder anderen Gijs 
Hendriks deel van de bluesrockband 
Full House). Opvallende deelnemer: 
The Winchester Four uit Zwolle, met 
bassist Jaap Drupsteen (vooral bekend 
geworden als grafisch ontwerper en 
programmamaker).

Laatste concours
Op 16 mei 1964 werd het laatste 
concours gehouden in het Erasmus-
huis, met in de jury Thieleman van 
Rijnberk, Hans de Wild, Ben Bunders, 
Hans Moltzer, Ruud Kuijper, Bert 
Vuysje, Herman Schoonderwalt en 
Frans Mijts. Het werd gewonnen door 
het Trio Arnold Klos uit Haarlem 

(moderne jazz) en de Dixie Disciples 
uit Hoorn (oudestijl).

René de Cocq
Jacob Catslaan 17
7314 LX Apeldoorn
rdecocq@xs4all.nl
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Het tweede concours, op 14 
mei 1960, had plaats in de 
aula van de hts aan de Von-
dellaan, en werd gewonnen 
door de Railroad City Seven 
(oude stijl) en het Trio John 
van Asten. In de jury weer 
Aad Bos. Bij de deelnemers 
was ook de Students Jazz 
Group met in de gelederen 
saxofonist Aart Gisolf, later 
bekend geworden als fluitist 
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Een andere vreemde gewoonte van 
Amerikanen is dat ze in winkels, 
restaurants en wachtrijen zomaar uit 
het niets een vriendelijk praatje met je 
maken. Van die aangename eigen-
schap maakte ik gebruik toen ik de 
Amerikaanse plaats Savannah moest 
ontvluchten, omdat orkaan Florence 
dreigde de stad weg te gaan blazen. 
Ik bestelde op onze laatste avond in 
een beroemd restaurant in de stad 
vegetarische Pulled Pork. Gemaakt van 
Jackfruit. De Nederlandse naam van 
deze zoete Oosterse vrucht is Nangka. 
Hoewel ik Nederlandse woorden 
prefereer boven Engelse, ben ik geen 
slaaf van mijn beginselen. Zie mijn 
woordgebruik in deze als een smaakvol 
compliment aan iedereen die Jack heet.

Toen ik de kok feliciteerde met zijn 
verrukkelijke gerecht en hem duidelijk 
maakte dat ik niet met zijn recept in 
zijn omgeving een concurrerend res-
taurant beginnen zou, kreeg ik het. Het 
staat nu op de kaart in mijn restaurant 
Stairway op de Mariaplaats. Het is 
maar een tip.

De kok van het Amerikaanse restaurant 
was ook de eigenaar. En stond in dubio 
of hij voor de dreiging van hurricane 
Florence vluchten zou of niet. Aan de 
ene kant was de kans dat zijn restaurant 
inclusief bovenwoning weggeblazen of 
leeggeroofd zou worden 100 procent. 
Aan de andere kant, als de impact van 
de storm zou meevallen, kon hij zijn 
eigendom verdedigen en daardoor nog 

enigszins goed wegkomen. Mensen aan 
het tafeltje naast ons gingen mee-
praten en adviseerden hem op basis 
van een orkaanervaring, die ze maar 
net overleefd bleken te hebben, geen 
enkel risico te nemen en te vluchten. 
Behalve dat je huis en haard verliest 
als je voor zo’n storm de benen moet 
nemen - geen verzekering die dat dekt 
in Amerika - kun je ook niet werken. 
Als je niet vlucht, kan dat trouwens 
ook niet.

En wie in Amerika niet werkt moet, om 
te overleven, een gevulde bankrekening 
of een geldboom bezitten. Bovendien 
kost vluchten ook dik geld. Als je 
geen familie, vrienden of welwillende 
landgenoten hebt die je onderdak ver-

schaffen, ben je gedwongen buiten de 
deur te eten en in een hotel te slapen. 
Juist omdat vluchten zo duur is, zijn 
er mensen die het zich niet kunnen 
veroorloven. Daar hadden mijn vrouw 
ik gelukkig geen last van.

We gooiden tijdig de tank van onze 
gehuurde Jeep Patriot vol benzine, 
kochten zes liter licht sprankelend 
water en een dozijn voedzame 
mueslirepen met donkere chocolade 
en geroosterde amandelen. Toen we 
‘s morgens vertrokken, was de weg 
bezaaid met vluchtauto’s. Zes uur later 
kwamen we aan in Noord Florida in de 
plaats Tallahassee. Die stad werd een 
goeie maand later getroffen door hur-
ricane Michael.

Vluchten kan nog wel ( deel 2)
Toen ik 20 jaar geleden een bungalow in Utrecht Oost ging be-
wonen, vond ik het verbazingwekkend dat het stadsbestuur bij 
iedere bungalow in deze buurt een enorme witgeschilderde vlag-
genmast had geplant. Op gemeentegrond en op gemeenschaps-
kosten. In de loop der jaren zijn heel wat van die vlaggenmasten 
in open haarden beland. De buurt is hierdoor visueel gesproken 
een stuk leefbaarder geworden, maar daar denkt niet iedereen 
zo over. Het in het oogspringende van Amerikaanse bungalows 
is, dat ze vrijwel allemaal van een vlaggenmast voorzien zijn. Die 
masten hebben de bewoners zelf betaald en er wappert dag in 
dag uit de Amerikaanse vlag aan. Dus ook als de president niet 
jarig is.

De Amerikaanse trompettist Nelson Williams als gast bij de Avalon Jazzband, het UJL-huisorkest, januari 1961.

  

HWtjeHWtje
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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
 

Doe mee met Het Groot 
Utrechts Mediadebat 
Altijd al eens je men-
ing willen geven 

over de journalistiek in de 
stad Utrecht? Kom dan op 
maandag 19 november naar 
TivoliVredenburg en praat 
onder leiding van Herman 
van der Zandt mee tijdens 
Het Groot Utrechts Mediade-
bat! De toegang is gratis, wel 
graag reserveren. Dat kan via 

rtvutrecht.nl/mediadebat.  
De zaal gaat open om 19:30, 
het debat begint om 20.00 
uur en na afloop is er een 
borrel.

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 moge- 
lijk in te spelen op dat wat 
de inwoners van de provin-
cie Utrecht van belang vin-

den. 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.

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 

Doe mee met Het Groot 
Utrechts Mediadebat 
Altijd al eens je men
ing willen geven 

TELEVISIE 

maandag

19
N O V E M 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.   

Heeft u thuis oude munten, penningen of bankbiljetten liggen en u

wilt de waarde ervan weten ? Dan biedt "munttaxatie.nl" bestaande

uit drie beroepsnumismaten u vrijblijvend de gelegenheid hiertoe !

Samen hebben zij meer dan 100 jaar kennis en ervaring.

Munttaxatie.nl organiseert de komende tijd een aantal taxatiedagen

bij u in de buurt. U wordt kosteloos geïnformeerd wat uw munten,

penningen en bankbiljetten in de huidige marktsituatie kunnen

opbrengen.

U kunt inbrengen ter veiling of eventueel verkopen na legitimatie.

dinsdag 6 november 2018, 11.00-16.00 uurHouten
Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2

dinsdag 20 november 2018, 11.00-16.00 uurWassenaar
Van der Valk Hotel, Zijdeweg 54

dinsdag 4 december 2018, 11.00-16.00 uurNieuwerkerk
Van der Valk Hotel, Parallelweg Zuid 185

a/d IJssel

Karel de Geus Muntveilingen B.V. Veldhoven 040-2123455

Romunt B.V. Numismatiek Roermond 0475-316010

Mevius Numisbooks Int. B.V. Vriezenveen 0546-561322

zie voor verdere informatie



De school had een eigen verplichte 
(wat saaie) schoolagenda die f 1,25 
kostte. In de pauze kon je voor 25 
cent een nieuw werkschrift kopen bij 
de conciërge. Je mocht niet met een 
balpen schrijven. Ik had eerst een 
vulpen, die je met inkt uit een potje 
moest vullen, toen kwamen er pennen 
in de handel met inktpatronen. Af en 
toe verscheen de schoolkrant Onyx.

Klein, maar fijn
Hoofd van de school was meneer 
Bertrams. Hij rookte sigaartjes. Hij 
was slechts 1,67 meter groot. Ik had 
ongeveer dezelfde lengte. Dat vond 
hij; ‘klein, maar fijn’. Zijn vrouw gaf 

Nederlands; wij noemden haar Oma 
Duck. Halverwege het eerste jaar 
schreef ik een opstel, dat zij instuurde 
naar een wedstrijd van de gemeente 
Utrecht. Ik hoorde er verder niets 
meer over, maar in de tweede klas 
was er weer zo’n wedstrijd. Ik had 
inspiratie voor een verhaal en zat 
tijdens de les Duits ijverig te pennen. 
De lerares, mevrouw Brok, zag het en 
werd kwaad. Ik kreeg gelukkig geen 
strafwerk.
Meneer Van Gisbergen bracht de 
geschiedenis echt tot leven. Hij 
paradeerde door het lokaal met de 
hand in zijn jasje om Napoleon uit te 
beelden. Kleine Smit gaf wiskunde 

en lange Smit muziek. Dat laatste 
betekende vaak volksdansen in de 
aula. Bij gym van meneer Musters 
deden we veelal volleybal. Een jongen 
die te enthousiast naar het net rende, 
liep een hersenschudding op. Er waren 
geen douches, zodat je daarna bezweet 
in de klas zat. Ik herinner me nog de 
docenten Loots, Visser, Van Engelen, 
Vermeulen en Elbers. Enkele leraren 
rookten in de klas.

Boekenlijst
In 1963 was een nieuwe leraar op 
school gekomen. Hij heette Wiekart 
en gaf Nederlands en natuurkunde. Na 
schooltijd begon hij voor geïnteres-
seerden met scheikunde. Na die 
lessen gingen we met een groepje 
naar de snackbar achter de school. De 
volleybalclub Lynx werd opgericht. 
Ik was met enkele klasgenoten 
goed bevriend. In de pauzes liepen 
we meestal druk pratend over het 
schoolplein, van de ene naar de andere 
kant en terug. We lazen boeken voor 
de boekenlijst, zoals Emil und die 

Detektive van Erich Kästner, Michel 
Strogoff (koerier van de tsaar) van 
Jules Verne, Animal Farm van George 
Orwell. Meneer Bertrams jaagde ons 
een keer boos naar buiten toen we in 
de middagpauze met getallenrijen en 
wiskundige puzzels bezig waren.
Voor de kerst- en zomervakantie was 
er een speciale middag in de aula. De 
leerlingen voerden toneelstukjes op, 
zongen liedjes of droegen gedichten 
voor. Zo kreeg ik mijn eerste podiu-
mervaring. In het voorjaar werd een 
fietspuzzeltocht gehouden, bijvoor-
beeld naar de Pyramide van Austerlitz. 
Onderweg moest je een kaart laten 
stempelen bij controleposten. Aan het 
eind van elk schooljaar kreeg van elke 
klas de beste leerling als prijs een pris-
maboekje. Zo kreeg ik een keer een 
Bigglespocket. In de vierde klas werd 
het RK godsdienstexamen afgenomen, 
schriftelijk en mondeling.
In juli 1965 deed ik in tien vakken 
eindexamen mulo-B in een zaaltje in 
de binnenstad van Utrecht. Ik slaagde 
en kreeg ook het middenstandsdiplo-

ma. Mijn cijfers waren goed genoeg 
om over te stappen naar de hbs. 
Meneer Bertrams ging in 1967 met 
pensioen, vlak voor de Mammoetwet 
de mulo afschafte. In 1988 werden 
de laatste examens afgenomen op de 
Lebuinus; de school fuseerde met de 
Oranje Nassau mavo en ging later op 
in College De Heemlanden in Houten. 
Het gebouw aan de Onyxweg werd in 
2007 gesloopt.

Gerard Kool (gckool@ziggo.nl)

Vier jaar op Onyxweg
Van 1961 tot 1965 was ik leerling van de Sint Lebuinus-mulo aan 
de Onyxweg 1 in Hoograven. Op de lagere school zat ik met alleen 
jongens in de klas, nu waren de klassen gemengd. Dat was iets 
nieuws en werd co-educatie genoemd. Vlak voor de lessen begon-
nen, ging een sirene. Het gebouw was in 1956 opgeleverd, maar 
was al te klein geworden. Er werden boven de speelplaats lokalen 
op palen gebouwd. We moesten toen in de pauze naar het gras-
veld bij de Vaartsche Rijn voor de school. 
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De examenklas van de Sint Lebuinus-MULO

De gevelsteen is een van de oudste 
elementen in het straatbeeld in Wijk 
C. De wijk is vorige eeuw grotendeels 
gesloopt. De steen, die beschadigd 
was en voor de toeschouwer amper 
meer kleur had, is door de in Utrecht 
gevestigde schriftbeeldhouwer Ri-
chard Wendling vakkundig gerestau-
reerd. Hij werd bij enkele reparaties 
ondersteund door Jaap Wegerif.
De zandsteen is zorgvuldig gereinigd 
en geconserveerd. Op basis van door 
hem aangetroffen pigmentresten heeft 
Wendling de gevelsteen hierna met 

lijnolieverf beschilderd. De tekst op de 
gevelsteen is nu weer goed leesbaar. 
Het betreft een in de middeleeuwen 
bekend spreekwoord: ‘Begin heeft 
een goet behagen, het ent sal de last 
dragen’. De betekenis is: ‘aan iets be-
ginnen is leuk, maar de moeilijkheden 
komen vooral tegen het eind’.

Slager
De steen is zichtbaar tussen de ramen 
op de eerste verdieping van het pand 
Willemstraat 52. Hij bevat een af-
beelding van een koe, twee jaartallen 

(1660 en 1909) en een spreekwoord. 
Het eerste jaartal geeft aan wanneer 
hij is geplaatst. Hoogstwaarschijnlijk 
zat er toen nog een slager in het pand.
In 1840, toen de Willemstraat nog 
Catharijnestraat heette, tekende de 
geschiedkundige Nicolaas van der 
Monde de gevelsteen. In 1909 werd 
het huis gerenoveerd en kwam slager 

A. ten Beste in het pand. Het ligt voor 
de hand te denken dat hij de persoon 
is die opdracht heeft gegeven tot het 
aanbrengen van het tweede jaartal.

Fiets
De onthulling van de gerestaureerde 
gevelsteen trok veel bekijks. Om-
wonenden en voorbijgangers waren 

nieuwsgierig naar het resultaat. Eén 
van die passanten had een heel bijzon-
dere fiets bij zich. Zelfgemaakt, zo liet 
hij weten. Ook een kunstwerkje!

Harry van Staa
h.vanstaa@hotmail.com

Gevelsteen in ere hersteld
In de Willemstraat in Wijk C was vrijdag 12 oktober een bijzonder 
moment te vieren. Een zeventiende eeuwse gevelsteen is prachtig 
gerestaureerd en werd die dag feestelijk onthuld door wethouder 
Anke Klein.

De gevelsteen die in ere werd hersteld

Sommigen waren met een vervoermiddel gekomen dat zo oud leek als de steen zelf...

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

zaterdag: op afspraak
06-52772215 | www.vanleeuwenjuweliers.nl

Het boterhamzakje met de oude gouden sieraden....

GRATIS 
waardebepaling

Laat geheel vrijblijvend
uw sieraden taxeren!

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

GOUD en ZILVER
Van Leeuwen Juweliers

INKOOP
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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 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.

 

 

Licht in de Donkerstraat. 
Utrecht bezongen (cd)

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

 

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

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

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

 

Kees Lam vertelt

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

 

 

111 plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben

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

 

Het goede leven

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

 

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

 

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 Neder-
landse taal. Het gaat over het soms 
verwarrende, vaak volstrekt onvoor-
spelbare, maar altijd schitterende 
Nederlands. 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.

 

 

€ 14,95

€ 29,95

€ 15,00

€ 17,95

€ 16,80

€ 16,95

€ 19,99 € 12,95 € 9,95

Utrecht van Toen 2019 – kalender .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Het Grote Jaren 50 Boek 
(Let op: aangepaste verzendkosten: 5,75)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95

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

Het Ramblers Dansorkest (1944) – Hilversum Express (cd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,95

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

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

Het goede leven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,99

Zoekboek van Nederland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95

Er staat een mug op tafel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  9,95



Van Musschenbroek was een hoog-
leraar, net als zijn kornuiten die een 
naam van een straat in de buurt had-
den gekregen. Als daar zijn Van der 
Waals, Van ‘t Hoff, Van Swinden, Van 
‘s Schravensande, Pieter Nieuwland 
en nog zo wat collegae. Aanpalende 
straten zijn vernoemd naar Menno 
van Coehoorn, Willem van Noort, 
Humboldt en Simon Stevin respectie-
velijk een vestingbouwkundige, een 
zeevaarder, een diplomaat en weer een 
vestingbouwkundige. De Vogelen-
buurt, de Kievitstraat, de Grietstraat, 
de Duifstraat, de Spechtstraat, de 
Lijsterstraat, de Valkstraat, de Grut-
tersdijk, de Koekoekstraat en nog zo 
wat straten met vogelnamen, ligt meer 
richting stad.

Van Musschenbroek
Even eerst iets over Van Musschen-
broek. Wie was dat? Welnu, een echte 
Utrechter die de Latijnse school in 
zijn geboortestad had doorlopen. Hij 
vervolgde zijn studies aan de Leidse 
Universiteit, waar hij zich onder het 
gehoor schaarde van de beroemde 
Boerhaave. Bekend van het feit dat 
brieven uit heel Europa geadresseerd 
aan Boerhaave Holland, hem zonder 
veel vertraging bereikten. Bij die 
beroemde Boerhaave studeerde hij 
geneeskunde. In 1715 promoveerde 
hij tot doctor in de medicijnen en dat 
vak bedreef hij van 1716 tot 1719 in 
Leiden. Daarna vertrok hij naar het 
buitenland, waar hij zich verder onder 
de vleugels van Newton, ook weer 
zo’n beroemdheid, in de wis- en ster-
renkunde bekwaamde.
Terug in de Nederlanden werd hij In 

1723 als hoogleraar in Utrecht be-
noemd, niet in de geneeskunde, maar 
in de wijsbegeerte en de wiskunde.
Maar goed, volgens de gemeente ligt 
de Van Musschenbroekstraat toch 
echt in de Vogelenbuurt en daar kwam 
ik op 11 februari 1944 ter wereld. 
Broertjes en zusjes waren er niet en 
kwamen er ook niet meer. Ik begreep 
later dat mijn ouders, getrouwd in 
1938, nog hadden kunnen kiezen voor 
een woning in Tuindorp. Tuindorp 
was toen nog gemeente Maartensdijk, 
maar de huren lagen daar een paar 
gulden per maand hoger en dat deed 
hen besluiten toch maar voor de Van 
Musschenbroekstraat te kiezen.

Nederlands-Indië
Ik groeide op in een prettige buurt in 
een éénoudergezin, want vader Henk 
van Geelen moest voor z’n num-
mer naar Indië, waar hij van oktober 
1946 tot april 1949 moest dienen bij 
de infanterie. Ik heb het hem nooit 
gevraagd (niet aan gedacht, niet ge-
durfd?) waarom hij als dienstplichtige, 
lichting 1930 naar Indië moest. Hij 
had toch zijn portie wel gehad? Want 
nadat zijn dienstplicht erop zat, 1930-
1932, werd hij in 1939 gemobiliseerd 
en gelegerd in de Peel-Raamstelling 
in Erp. Bij de terugtocht van het 
Nederlandse leger werd hij op 12 mei 
1940 in Dordrecht door Duitse para-
chutisten gevangen genomen, maar 
spoedig weer vrijgelaten. Ik weet nog 
dat hij na de oorlog deel uit maakte 
van de BS’ers die op Fort Blauwkapel 
NSB’ers moesten bewaken, waaron-
der een oom en tante van mij.
In Indië was hij gelegerd in Bandoeng, 

Tjimahi en Garoet. Toen en-
kele jaren geleden naar bui-
ten kwam dat Nederlandse 
militairen oorlogsmisdaden 
gepleegd hadden, onder 
meer in Rawagade, was 
mij niet direct duidelijk 
welke eenheid daarbij 
betrokken was. Ook bij 
welke eenheid hij zat, 
was mij ontschoten. Wel 
wist ik dat Rawagade 
in de buurt lag van zijn 
garnizoensplaats. Toen 
ik ergens las dat de een-
heid die bewoners van 
Rawagade had doodge-
schoten behoorde tot 
4-9 RI schrok ik. Het 
zou toch niet? Gauw in 
de bewaarde documen-
tatie van mijn vader 
gezocht en ‘gelukkig’ 
hij maakte deel uit van 

4-8 RI. Ooit had ik dat geweten, maar 
ik was het even kwijtgeraakt.

Brieven
Het contact tussen Indië en de Van 
Musschenbroekstraat kon alleen via 
brieven plaatsvinden. Telefoon hadden 
we niet en zouden we dat wel gehad 
hebben: bellen naar Indië was vrese-
lijk duur. Achteraf besef ik wat een 
spannende tijd dat voor m’n moeder 
geweest moet zijn. Een brief was een 
levensteken, maar in de tijd dat die 
brief onderweg was, kon er weer iets 
gebeurd zijn. Wat een verschil ook 
met de militairen die nu uitgezonden 
worden naar Afghanistan of Mali. Zij 
kunnen op ieder gewenst moment sky-
pen, bellen, sms’en of appen met ‘het 
thuisfront’. Van zijn thuiskomst, ik 
was viereneenhalf, weet ik niets meer. 
Wel kan ik mij een foto herinneren 
van vader, moeder en mij op een sofa 
gezeten, omringd door bloemen.

Religieuze scheidslijnen
Terug naar de Van Musschenbroek-
straat. Het was er rustig in de jaren 
veertig en vijftig. Auto’s bezaten de 
bewoners niet en er kwamen dagelijks 
heel weinig auto’s door de straat. Dus 
veel voetballen op straat met vriend-
jes. Gevoetbald werd er ook, op de 
groenstrook bij de Ingenhouszstraat. 
Eigenlijk mocht dat niet. Werd je 
betrapt door een politieagent, dan was 
je je bal kwijt en dat gebeurde nogal 
eens. Vriendjes zocht je in gezinnen 
van dezelfde religieuze overtuiging. 
Religie speelde in die jaren nog een 
grote rol. De verzuiling was nog heel 
herkenbaar en speelde overal in mee. 
In de keuze van vriendjes en vriendin-
netjes, in de schoolkeuze, waar en met 
wie je je ging ontspannen en bij wie je 
je boodschappen haalde. Katholieken 
gingen uitsluitend met katholieken 
om, protestanten met protestanten.

Mattenklopper
Dat merkte je dus ook bij de bood-
schappen. Op het Willem van Noort-
plein had je katholieke en protestantse 
bakkers, slagers en groenteboeren. 
Als rechtgeaard protestant deed je 
natuurlijk je boodschappen bij je 
geloofsgenoten. In die jaren werd er 
ook nog druk gevent. Ik herinner me 
groenteboer Miltenburg, de bakker 
van de Lubro, melkboer Van Dijk, de 
petroleumboer en de visboer. Bij wie 
je kocht had niets te maken met prijs 
of kwaliteit, maar met de religieuze 
afkomst. Bij de schillen- en vod-
denboer speelde dat volgens mij niet 
zo’n rol. Mijn ouders waren blij dat 
ze spullen aan hen kwijt konden. Mijn 
moeder was slechtziend en deed nooit 
boodschappen, maar er zwaaide wat 
als ik boodschappen bij de verkeerde 
winkelier gekocht had. De matten-
klopper stond klaar.
Een andere kruidenier dan De Gruyter 
had je niet in mijn buurt. Alhoewel een 

van oorsprong Brabants, dus katholiek 
bedrijf, daar gingen we dus wel heen. 
Het snoepje van de week pakte je 
blijmoedig mee, ook al had het toch 
iets ongemakkelijks, dat boodschap-
pen doen bij een zaak, die niet van je 
‘eigen houtje’ was.

Geen keus
De jeugd uit de Van Musschenbroek-
straat ging ook gescheiden naar 
school. De katholieken naar de fraters 
en de nonnen in de Grave van Solm-
straat, direct naast de St.Jozefkerk, de 
protestanten naar de Bilderdijkschool 
in Tuindorp, onder de hoede van 
hoofdonderwijzer de heer Klootwijk. 
Liever was ik naar de openbare school 
in de Maria van Reedestraat gegaan, 
want dichterbij, maar ik had geen 
keus.
Los van die religieuze afkomst 
maakten we in die tijd niet gescheiden 
gebruik van de gemeentelijke bad- en 
douche-inrichting, gevestigd aan het 
Willem van Noortplein. We douchten 
voor een duppie. Vaders en moeders 
gingen voor een kwartje in bad. Wel 
voetbalden we weer gescheiden. De 
katholieke jongetjes op HMS, de 
protestanten naar Desto, UVV of 
Hercules.

Jubileumboekwerkje
Dan iets dat ik na al die jaren niet 
bevatten kan. Ik herinner mij mijn 
vader als een extravert persoon. Altijd 
in voor een feestje, waar hij met zijn 
mondharmonica vaak gangmaker was. 
Dat zal in de straat niet anders zijn 
geweest als er weer eens een straat-
feestje gehouden werd, zoals vlak na 
de oorlog schering en inslag was. Toen 
op 29 augustus 1992 ter gelegenheid 
van de 300ste geboortedag van Petrus 
van Musschenbroek een boekje open 
gedaan werd over de straat die zijn 
naam droeg, was ik er natuurlijk snel 
bij om het boekje in mijn bezit te krij-

gen. Het was een ontzettend leuk en 
informatief boekje met veel dingen die 
ik me nog levend voor de geest kon 
halen. Er stond in het boekje zelfs een 
lijst van bewoners die er in 1940 en in 
1992 woonden. En wat las ik? Over 
nummer 60 geen informatie! Achter 
elk huisnummer stond een naam 
vermeld en het beroep dat de heer 
des huizes uitoefende. Alleen bij ons 
nummer stond niets. Waarom niet? Tot 
op de dag van vandaag ben ik er niet 
achter, maar wellicht dat er lezers van 
deze krant zijn die dat raadsel kunnen 
oplossen. Mail naar wimvangeelen5@
gmail.com. Mijn dank zal groot zijn!

Onherkenbaar
Ik woon al vanaf 1967 niet meer in 
Utrecht, maar heb wel van 1973 tot 
2005 bij de gemeente Utrecht gewerkt. 
Eerst bij Bureau Sport en Open-
luchtrecreatie en later bij de dienst 
Stadsontwikkeling. Maar ik kwam 
bijna nooit meer in mijn oude straat. 
Tot enkele maanden geleden. Ik was 
nieuwsgierig hoe de wijk er nu voor 
stond. Samen met echtgenote Sytske 
waagde ik de stap en ik moet zeggen: 
het viel niet mee. Herkenbaar was 
weinig meer, behoudens het stra-
tenpatroon en de straatnamen. Maar 
winkels waren verdwenen of hadden 
een andere (woon-)functie gekregen. 
Er was veel opgeknapt, maar veel 
ook achteruitgegaan. Ook in de Van 
Musschenbroekstraat was het nodige 
gewijzigd. Zo hadden de woningen 
er een verdieping op gekregen. Fraai? 
Nou nee, maar voor die nieuwe bewo-
ners is die extra ruimte ongetwijfeld 
prettig. Onherkenbaar was nr.60, 
verscholen achter een soort gevelbos. 
Daar verlang ik dus niet meer naar te-
rug. Wel heb ik er een fijne tijd gehad, 
de mattenklopper daargelaten.

Wim van Geelen, Woerden
wimvangeelen5@gmail.com

Opgroeien in Van Musschenbroekstraat
De naam Van Musschenbroekstraat, waar ik op nummer 60 
geboren en getogen ben, vond ik op zeker moment vreemd. De 
mus is een vogel, daarover geen misverstand, maar heeft ‘ie een 
broek aan? Toen ik tot de jaren des onderscheids gekomen was, 
begreep ik het. Eigenlijk woonde ik in de professorenbuurt en 
niet in de Vogelenbuurt, sjieker, dat absoluut, qua beeldvorming 
is Vogelenbuurt toch wel ietsjes minder. 
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Zo ziet de Van Musschenbroekstraat nr. 60 er tegenwoordig uit

Jubileumboekje dat uitkwam ter gelegenheid van de 300ste 
verjaardag van Petrus van Musschenbroek
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Wat zijn uw munten, penningen en bankbiljetten waard?
Wie nog oude munten, penningen of bankbiljetten heeft, kan binnenkort op drie locaties tijdens 
speciale taxatiedagen laten bepalen wat die waard zijn. 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.

 
Optredens rondom Sint Maarten Parade
Minister Van Engelshoven (OCW) opent de Parade in Utrecht op zaterdag 10 november. Die 
start met een flitsend optreden van Sibusile Xaba (Zuid-Afrika) uit de line-up van Le Guess 
Who. Daarna lopen de deelnemers de route door de binnenstad met onderweg een reeks aan 
optredens en verrassende acts. Rond 19.30 uur zijn de lopers terug op het Domplein en is er 
muziek en soep van Het Leger des Heils. Een swingend optreden van Catching Cultures Orches-
tra sluit de avond af.
 
‘Drijfkracht’ voor het laatst
‘Drijfkracht’ is een spetterende voorstelling over levenslust, kwetsbaarheid en veerkracht. Over 
omgaan met moeilijke dingen en genieten van mooie momenten. En dat allemaal in badpak. 
Maaike, Letta, Mary en Christien treffen elkaar wekelijks tijdens het seniorenzwemmen. Hun 
aquarobicspasjes voeren ze 
al jaren met veel plezier uit 
en na afloop wordt er stevig 
nagepraat. Bij Stut zetten ze 
hun eerste stappen op het 
podium. Je bent immers 
nooit te oud om iets nieuws 
te leren. Ze delen lief en 
leed, herinneringen van 
vroeger en verhalen over 
nu. Net als in het zwembad.

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 verschillende locaties zullen 
komende periode kosteloze taxatiedagen van 
munten, penningen en bankbiljetten gehouden 
worden. Uw munten, penningen en bankbiljet-
ten worden kosteloos getaxeerd op basis van 
de huidige marktwaarde. U kunt terecht op: 
dinsdag 6 november in Restaurant De Engel, 
Burg. Wallerweg 2, Houten, dinsdag 20 no-
vember in v.d. Valk Hotel, Zijdeweg 54, Wasse-
naar, 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

Zaterdag 10 november
 

Sint Maarten Parade
Deze optocht met het iconische paard van Sint Maarten, de gans, de vredesduif en nog veel meer 
prachtige lichtsculpturen mag je niet missen! Boordevol muziek, koren en performance. Iedereen mag 
meelopen, als je maar licht geeft! Verzamelen om 17.30 uur, begin en eindpunt Domplein. De route is 
te vinden op sintmaartenparade.nl

Zondag 18 november
 
Allerlaatste optreden van Drijfkracht in ZIMHC theater Zuilen
In ZIMHC theater Zuilen aan de Prinses Christinalaan is zondag 18 november het allerlaatste optreden 
van Drijfkracht. Een theatervoorstelling over de levens van vier vrouwen tussen 71 en 78 jaar, gespeeld 
door henzelf. Kaarten kosten €10 (U-pas/65+/CJP €7,50) en zijn te reserveren door een mail te sturen 
naar reserveren@stut.nl of te bellen naar 030-2311801. Meer informatie: www.stut.nl. (Zie ook elders 
op deze pagina.)

Elke woensdag

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

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570
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Het Oude Tolhuys is beide Kerstdagen 
geopend vanaf 16.30 uur
 

Driegangen a la carte Kerstdiner  
€ 41,50 pp
Viergangen a la carte Kerstdiner
€ 48,50 pp

Weg naar Rhijnauwen 13 – 15 ● 3584 AD Utrecht

Sfeervol Kerst vieren 
bij Restaurant Het Oude Tolhuys

Bezoek onze site voor meer info: www.hetoudetolhuys.nl

Reserveren is gewenst. Dit kan via 
T: 030-2511215 of informatie@hetoudetolhuys.nl

Wij wensen u prettige en sfeervolle
feestdagen toe en een goed 2018 
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Barbara uitvaartverzorging   Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht   Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten   T 030 296 66 66   E info@barbarauitvaart.nl   W www.barbarauitvaart.nl

Ik kies voor een Waardevaste Uitvaart.

Praten over uw uitvaart. Bij Barbara Uitvaartverzorging begrijpen we heel 

goed dat u dat liever niet al te vaak doet. Er zijn echter momenten, waarop 

praten over uw uitvaart loont. Dit is zo’n moment. Praat eens met Barbara 

over een Waardevaste Uitvaart en neem de regie over uw eigen uitvaart 

later. Precies zoals u ook graag de regie houdt over uw eigen leven nu.

Kiest u voor een Waardevaste Uitvaart, dan legt u uw uitvaartwensen vast in 

een contract. Een gerust gevoel voor u en uw nabestaanden.

 

Bovendien hoeven u en uw nabestaanden zich geen zorgen te maken over 

mogelijke toekomstige kostenstijgingen. Want met de Waardevaste Uitvaart 

betaalt u de kosten van uw eigen uitvaart vooraf én tegen het huidige 

prijspeil. En omdat u bij een Waardevaste Uitvaart de kosten van opbaring 

bij Barbara niet hoeft te betalen, bespaart u nog eens € 510,-.

Wilt u nu al werk maken van uw uitvaartwensen? Kies dan voor een 

Waardevaste Uitvaart bij Barbara Uitvaartverzorging. Altijd dicht bij U.

Barbara maakt werk van uw wensen. Ook als u uw uitvaart nu al wilt regelen.

BETROKKEN, ZORGZAAM EN TRANSPARANT

Het is geen toeval dat René en Henriëtte Verweij met Uitvaartverzorging 
Midland een goede naam hebben opgebouwd in de Lopikerwaard en ver daarbuiten.

Een reputatie die gebaseerd is op zorgzaamheid, 
aandacht, kwaliteit en oog voor details. “Bij de start 
van onze onderneming in 2011 hebben we meteen 
samen afgesproken dat we dag en nacht klaar zullen 
staan voor iedereen die een beroep op ons doet”, 
vertelt René Verweij. “En dat maken we waar! In 
woorden en in daden én wij zijn al jaren gecerti-
ficeerd met het keurmerk van Stichting Keurmerk 
Uitvaartzorg. In de klanttevredenheid halen wij daar 
een 9.5.  “Iedere uitvaart zien wij als uniek: het gaat 
uiteindelijk om een mens van wie je afscheid moet 
nemen. Wij voelen ons betrokken bij de nabestaan-
den en zorgen voor persoonlijke begeleiding tot en 
zelfs ná de uitvaart, door kosteloos nazorg aan te bie-
den middels Nunazorg die een jaar lang desgewenst 
de families ondersteunt. Elk facet van de uitvaart is 
bij ons in goede handen. Nabestaanden hebben bij 
Uitvaartverzorging Midland altijd te maken met één 
persoon die de uitvaart en alles wat daarbij komt kij-
ken begeleidt, ongeacht waar mensen verzekerd zijn. 
En uiteraard staan we daar waar mogelijk open voor 

speciale wensen en zijn wij bekend met de diverse 
uitvaartlocaties en kerken.

TRANSPARANT
Ook René en Henriëtte Verweij weten dat de kosten 
bij een begrafenis of crematie kunnen oplopen. 
“Maar bij ons is het niet dat je achteraf voor 
onaangename verrassingen komt te staan”, vertelt 
Henriëtte Verweij. “Wij maken voor de uitvaart altijd 
een kostenbegroting en denken met de mensen 
mee. Ook mensen met een kleine beurs kunnen bij 
ons terecht.” René Verweij knikt bevestigend. “We 
staan voor iedereen klaar, om de simpele reden 
dat we eerst mens zijn en pas daarna ondernemer. 
We zouden niet anders willen en we kúnnen niet 
anders. Dat zit in ons karakter. In dit beroep kan ik 
mijn gevoel kwijt. Voor mijn vrouw geldt hetzelfde. 
Het is dankbaar dat je mensen in een moeilijke en 
verdrietige periode mag bijstaan.” Uiteraard komen 
wij ook bij de mensen thuis om hun uitvaart voor te 
bespreken.

MEER WETEN, BEL  06 53 53 68 88 
WWW.UITVAARTVERZORGINGMIDLAND.NL  

De notaris is jarig 
en trakteert!

smartlegal  notariaat
uw notaris in Utrecht/

Groenmarktstraat 19 Utrecht • 030-2271732 • www.smartlegal.nl

Zo geregeld:
• testament
• levenstestament
• overdracht van uw woning
• omzetten erfpacht
• huwelijkse voorwaarden

In de maand november
ontvangt u na elk 
adviesgesprek een prachtige 
afbeelding van de Dom!

advertentie oude utrechter.indd   1 25-10-18   11:16



Al vele jaren begeleiden wij persoonlijke uitvaar-
ten in de Domstad en omstreken. Onze begelei-
ding is betrokken en wij werken met een klein 
team, waardoor wij u persoonlijk kunnen bijstaan 
in moeilijke omstandigheden. Waar u de uitvaart 
ook wilt laten plaatsvinden in Utrecht of Neder-
land, wij helpen u graag. Boerderij De Hoef geeft 
u de mogelijkheid in huiselijke sfeer afscheid te 

nemen. U kunt van ons de sleutel krijgen, zodat u 
zelf kunt bepalen wanneer u op bezoek komt. Uit-
vaartplechtigheden of condoleance kunnen vanuit 
de boerderij plaatsvinden in de tijd die u daarvoor 
nodig heeft. www.uitvaartverzorgingleidscherijn.
nl, 030-6667577

In Utrecht, tussen de Gele brug en de Daphne Schippersbrug, staan verschillende 
monumentale boerderijen. Een daarvan is boerderij De Hoef aan de Hogeweide 6 
te Utrecht. Over deze weg werd vroeger veel gefietst. Uitvaartcentrum Leidsche 
Rijn zit in het prachtige voorhuis van deze monumentale boerderij.
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Uitvaartcentrum Leidsche Rijn 
in monumentale boerderij

030 - 66 67 57 7

Domstad en omstreken

www.uitvaartverzorgingleidscherijn.nl

PCB Uitvaartzorg vindt het be-
langrijk dat u goed voorbereid 
bent als het om uw uitvaart gaat. 
Goed voorbereid zijn kan veel rust 
en zekerheid geven.
Onze medewerkers kunnen u ad-
viseren en informeren over de 
mogelijkheden van een uitvaart. 
Zij kunnen aan de hand van uw 

wensen een vrijblijvende uitvaart-
begroting maken. Dit kan bij u 
thuis, maar u kunt ook onze uit-
vaartwinkels in Bilthoven, Nieu-
wegein of Vianen bezoeken. Uw 
uitvaartwensen kunt u vastleggen 
in een uitvaartwensenformulier. 
Dit kunt u ophalen bij onze uit-
vaartwinkels. 

Daarnaast kunt u geld reserveren 
in het PCB Depositofonds. Ook als 
aanvulling op een bestaande uit-
vaartverzekeringen of als u niet 
wilt verzekeren is het deposito-
fonds een goede keuze. 

De hoogte van iedere storting 
bepaalt u zelf. Het is altijd mo-
gelijk om na verloop van tijd uw 
bestaande deposito te verhogen. 
Dit kan nodig zijn om een te laag 
bedrag in het depot aan te vullen.

Nu uitvaart regelen 
kan veel 
ellende voorkomen

Gebruik maken van het deposito-
fonds gaat heel eenvoudig:
-  laat u adviseren over de kosten 

die een uitvaart met zich mee-
brengt,

-  ga na of er nog uitvaartverze-
keringen zijn en welk bedrag er 
uitgekeerd wordt,

-  trek het bedrag dat de verzeke-
ring uitkeert af van het bedrag 
voor de uitvaart,

-  neem contact op met het PCB 
Depositofonds,  

-  stort het benodigde bedrag in 
het depositofonds.

De voordelen zijn dat u niet ge-
bonden bent aan een maandelijkse 
premie. Het bedrag dat u in het 
depot zet wordt volledig aange-
wend voor de uitvaart. Mocht er 
geld overblijven krijgen de nabe-
staanden dit terug.

Wilt u advies of informatie loop 
dan eens binnen bij onze uitvaart-
winkels, bel met 030-262 22 44 of 
mail ons info@pcbuitvaartzorg.nl.

Wilt u voorkomen dat uw nabestaanden voor 
onverwachte kosten komen te staan, laat u dan 
adviseren over de mogelijkheden. 

Meer info: www.pcbuitvaartzorg.nl

Voorbereid zijn geeft rust

Prinsseselaan 1 A
3583 GZ Utrecht
030 2516400

rouwwerk
utrecht.nl

www.rouwwerk-utrecht.nl
info@tomdendaasbloemen.nl
www.tomdendaasbloemen.nl
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U Centraal biedt een gratis bijeenkomst Financi-
en na overlijden partner aan. In 2,5 uur tijd krijgt 
u informatie over erfrecht, toeslagen, belasting-
aangifte, diverse regelingen en bespaarmogelijk-
heden. De bijeenkomsten worden meerdere keren 
per jaar gehouden in de binnenstad van Utrecht.

Vragen die worden behandeld zijn: Hoe moet ik 
met de nalatenschap omgaan. Kan ik gemaakte 
kosten aftrekken. Maar ook hoe ziet mijn 
financiële plaatje eruit na deze verandering in 
mijn leven? Zijn er posten waarop ik geld kan 
besparen? Zijn er regelingen waarvoor ik in aan-
merking kom? De bijeenkomst wordt gegeven 
door een medewerker van U Centraal, samen met 
een advocaat erfrecht.

De bijeenkomsten Financiën bleken het afge-
lopen jaar een groot succes. Deelnemers zijn 
blij dat zij goed geïnformeerd zijn. Zij melden 
achteraf: “Complimenten voor de bijeenkomst, 

ik heb het fantastisch gevonden. Ik heb er veel 
aan gehad, het was net dat steuntje in de rug.” of 
“Helder, bedankt! Ook goed op concrete vragen 
antwoord gekregen.”

U Centraal geeft ook bijeenkomsten financiën 
bij: ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding, 
pensioen, 18 jaar worden, een kind krijgen.

Meer informatie en aanmelden?

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

 

Bijeenkomsten Financiën bij 
veranderingen in uw leven
Heeft u te maken met een grote verandering in uw leven? Denk bijvoorbeeld aan 
het verliezen van een partner. Dan krijgt u meestal ook te maken met grote finan-
ciële veranderingen. Wat moet u nu allemaal regelen? Hoe gaat u zelf uw finan-
ciën bij houden en hoe voorkomt u dat u eventueel in de schulden terechtkomt?

Gra�s bijeenkomst 
Financiën voor 

inwoners van Utrecht
 

Voorkom financiële problemen
als gevolg van overlijden partner

Meer informa�e en aanmelden?  
Ga naar

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

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

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

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

Als u uw partner of andere dierbare hee� verloren / gaat verliezen kan het moeilijk zijn om �jd 
en aandacht vrij te maken voor financiële zaken. Waar moet u op le�en, wat moet er allemaal 
geregeld worden en hoe voorkomt u financiële problemen? Als u hierbij behoe�e hee� aan een 
steuntje in de rug, met name op financieel gebied, dan kunt u een gra�s bijeenkomst Financiën 
na overlijden partner volgen bij U Centraal. Ook gee� een advocaat �ps en voorlich�ng over 
erfrecht.  

Woningontruiming CVS biedt praktische hulp bij de woningontruiming 
én afwikkeling wanneer de laatst levende ouder of een ander 
alleenstaand familielid komt te overlijden of moet verhuizen naar een 
verpleeghuis in de regio Zuid-Holland/Utrecht. 
CVS verzorgt de gehele ontruiming van de woning, zorgt voor 
oplevering aan de opdrachtgever of aan de woningbouwvereniging en 
neemt veel werk uit handen van de familieleden/nabestaanden. 

Woningontruiming CVS zorgt voor een verantwoordelijke werkwijze, 
wij bieden volledige privacy, werken volgens vooraf vastgelegde 
afspraken en overleggen met familieleden. Daarnaast streven wij 
ernaar zo milieuvriendelijk mogelijk te werken door bruikbare spullen 
uit de inboedel voor hergebruik aan maatschappelijke instellingen aan 
te bieden, uiteraard in goed overleg met de familie.

Voor meer info zie:
www.woningontruiming-CVS.nl

Of bel voor een vrijblijvende offerte
tel. 085 4014 491



Kaarten
Bij ons thuis werd veel gekaart. Ei-
genlijk altijd. Vrienden kwamen dan, 
soms met twee koppels. Dan zat er dus 
acht man aan de tafels. Ja, wat moest 
je anders? Radio was ingeleverd, 
televisie was er niet. Als je geluk had, 
was er radio via zo’n kabel die van 
huis naar huis buitenom liep. Verder 
had je een prikbord met spijkers en 
een stok waarmee je balletjes moest 
weg stoten. Dan werden er punten 
geteld. Bij die kaartclub zat een man-
netje (behoorlijk oud vonden wij). Hij 
was 1.50 meter hoog en wij noemden 
hem een duikelaartje. Zo’n poppetje, 
dat net niet omrolt als je ertegen duwt. 
Maar verhalen die hij had, hij kon 
ook declameren. Stukken van Vondel 
en Bredero. Hij maakte dan zelf een 
tekst, bijvoorbeeld: o heer, zie neer 
en maak zelf de zin dan maar af. 
Hij ging vroeger met vrienden naar 
Amsterdam. At een haring, maar die 
handdoekjes die aan de kraam hingen 
waren kleddernat en vies. Wat deed 
hij dan? Met zijn hand in een pot 
augurken en handen schoon. Beetje 
azijn, maar dat gaf niet. Mijn kleine 
broertje zag altijd kans uit zijn bedje 
te komen en onder de tafel te gaan 
zitten. Luisteren naar verhalen die niet 
voor kleine oortjes bestemd waren. Hij 
heeft een vreselijke hekel aan kaarten 
gekregen en heeft nooit een kaart 
aangeraakt. Stom jong!

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

Titus Brandsma
In het artikel over Titus Brandsma in 
De Oud-Utrechter van 2 oktober staat 
dat er in Kanaleneiland een school met 
die naam was. In Utrecht Zuilen stond 
aan de Margrietstraat ook een lagere 
school, De Titus Brandsma school. Ik 
heb daar zelf twee jaar les gegeven in 
klas zes en zeven in 1977 en ‘78. Die 
school is opgeheven na een fusie met 
de Jacobusschool.

Albert den Blanken
alberto4805@gmail.com

Tuinwijk (2)
Alhoewel ik al bijna zestig jaar niet 
meer in Utrecht woon, heb ik nog 
altijd veel belangstelling voor mijn 
geboorteplaats en in het bijzonder 
Tuinwijk. Daar zag ik in de zeer 
koude oorlogswinter, op 6 febru-
ari 1942, als derde in een gezin met 
uiteindelijk zes kinderen (drie jongens 
en drie meisjes), het levenslicht. De 
familie Hoevenaars woonde aan de 
Willem Arntszkade op nummer 39 bis. 
Vanwege mijn belangstelling voor het 
Utrechtse ben ik geabonneerd op De 
Oud-Utrechter. Eens in de veertien da-
gen op donderdag schuift de bezorger 
van PTT-post de krant bij mij in de 
brievenbus. Ik kan dan niet wachten 
de inhoud te verslinden. Uiteraard kijk 
ik elke keer uit naar iets herkenbaars, 
of dat nu personen zijn of gebeurtenis-

sen. Gelukkig kom ik daarmee met 
enige regelmaat aan mijn trekken. Met 
de editie van 2 oktober was het wat 
mij betreft direct en helemaal raak. Al 
toen ik het plastic beschermhoesje ver-
wijderde, viel mijn oog op de kopregel 
en de grote klassenfoto; mijn eigen 
zesde klas van de Gerardus Majel-
laschool! Peter van 12 jaar zit, met het 
haar glad en keurig in de scheiding, op 
de middelste rij, vierde van links tus-
sen Harrie van Luin en Age Hoekstra. 
De school voor jongens behoorde bij 
de rk Josefparochie. Evenals de kleu-
terschool iets verder in de Grave van 
Solmsstraat en de Mariaschool voor 
meisjes, destijds nog aan de Van de 
Mondestraat. Vanzelfsprekend bezocht 
ik eerst de kleuterschool, waar de Zus-
ters van Liefde de scepter zwaaiden. 
Van hen herinner ik me slechts zuster 
Juliana. De Fraters van Tilburg had-

den het voor het zeggen in de lagere 
school aan de Grave van Solmsstraat. 
Het schoolgebouw stond en staat nog 
steeds naast de kerk. Van klas een tot 
en met zes kreeg ik achtereenvolgens 
onderwijs van frater Edmundus, een 
voor mij onvergetelijke man; frater 
Roelof, goede onderwjzer; meester 
Bon, de enige zonder zwarte fraters-
kleding; frater Polycarpus, de streng-
ste van het stel; frater Christophorus, 
de aardigste en frater Nicasio, een 
goedmoedige man met een groot hart 
voor zijn leerlingen. Ik had met de 
fraters een fijne schooltijd. Hun inzet 
en toewijding beoordeel ik achteraf als 
bewonderenswaardig. Zij gedroegen 
zich als waardige vertegenwoordigers 
van hun fraterorde.
De gezichten op de klassenfoto komen 
mij, zelfs na bijna 65 jaar, nog zeer be-
kend voor. Helaas hebben al die jaren 

een flink aantal namen uit mijn brein 
gewist. Natuurlijk geldt dat niet voor 
de twee volwassenen. Allereerst frater 
Nicasio, het hoofd der school. Hij 
straalde een natuurlijk gezag uit, maar 
was bovendien een zeer toegankelijke 
man. Kortom, de juiste man op de 
juiste plaats. De heer De Jong werkte 
aan de muziek op school en ook als 
organist en dirigent in de Josefkerk. 
Op kerkelijke hoogtijdagen dirigeerde 
hij zijn eigen kerkkoor en het jongens-
koor van de school. Dat laatste koor 
stond onder de gedreven leiding van 
frater Cornelio. Wat was ik er trots 
op, dat ik als derde stem enkele jaren 
mocht meezingen in dat knapenkoor. 
Verder herken ik op de foto nog bij 
naam: Koen Gresnigt, Bertus (?) 
Versteeg, Berrie Budel, Hennie Dix, 
Henk Peters, Adrie van Essen, Jos 
Koolen, Hennie Bekking, Kees Pot 

(zoon van de keeper van rkvv Houd 
Moedig Stand), Bert van Doorn, Piet 
Oremus, Anton Zorn, Hans Tuithof en 
.. Achterberg.
Het verhaal van Frans Wartoux, die 
ik mij overigens niet als klasgenoot 
herinner, bracht mij voor even terug 
naar de jaren van mijn jeugd in de 
Utrechtse Tuinwijk. Een voor mijn 
ouders waarschijnlijk niet al te mak-
kelijke tijd, maar voor mij een min 
of meer onbezorgde tijd, waar ik met 
plezier en dankbaarheid op terugkijk.

Peter J. Hoevenaars
Hellevoetsluis
pjhoevenaars@planet.nl

Rhijnauwen
In De Oud-Utrechter van 2 oktober 
staat een interessant verhaal over het 
oorlogsverleden van Rhijnauwen. 
Daarin wordt vermeld dat, na de 
oorlog, langs de Weg naar Rhijnau-
wen kort een interneringskamp voor 
NSB’ers heeft gestaan. Dit heeft er 
toch nog gestaan tussen 1945-1948. In 
De Oud-Utrechter van 29 april 2014 
kunt u er meer over lezen. Bijzonder 
is dat dit artikel ervoor heeft gezorgd 
dat er een luchtfoto boven water is 
gekomen waarop het kamp zichtbaar 
is. Hij komt uit 1947 en de heer D. de 
Groot stuurde hem mij toe.

Jim Terlingen
terlingenschrijft@kpnmail.nl

Oorlogsherinnering 1944
Wij hadden een bakfiets, een driewie-
ler, waar het brood mee werd bezorgd. 
Toen de voedselvoorziening steeds 
slechter werd, besloten wij op stroop-
tocht te gaan naar familie die geen 
honger kende. Mijn twee broers reden 
de kar en ik ging mee om te verkennen 
of er controle was of vordering. We 
startten in Bunschoten, daarna Wou-
denberg, Nijkerk, Barneveld, Voort-
huizen. En onze wagen vulde zich 
met aardappelen, weckflessen, spek, 
worst en nog veel meer. De weg terug 
was zwaar. Met z’n tweeën reden we 
de volgeladen wagen om beurten of 
duwden die. Om 8 uur was het spertijd 
en moest je binnen zijn. We moesten 
nog over de Pyramide van Austerlitz. 
Ik fietste eerst naar beneden om te 
kijken of de weg veilig was en daarna 
nog eens samen met mijn broers. 
We kwamen twee minuten over acht 
thuis en troffen een stralende vader 
en moeder. Diep dankbaar dat hun 
drie kinderen weer veilig thuis waren 
na vijf dagen. We genoten toen we 
onze buit konden tonen. Dankzij deze 
tocht hadden we een buffertje om de 
schaarste enigszins op te vangen. Mijn 
moeder had tijdig wat voorraad rijst, 
thee en koffie ‘gehamsterd’. Ze deelde 
een builtje rijst uit aan zieke mensen 
en op zondag kregen we echte koffie 
en thee in plaats van surrogaat.

Francine Zwiep-Top
Dijkhoeve 53, 3992 XW Houten
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Ik zat heerlijk op mijn stoel deze morgen, de 19e oktober ‘18 De Oud-Utrechter te lezen. Op pagina 9 schrok ik in posi-
tieve zin en las het artikel, geschreven door Rinus de Groot, over de vroegere scholen in de Deken Roesstraat 4 Utrecht. 
De RK Jongensschool voor glo en ulo en de kleuterschool van de Zusters van Amersfoort. De herinneringen komen dan 
weer boven uit deze Utrechtse periode.
Ik moet nog een foto hebben van de kleuterschool, die werd geleid door de Zusters van Amersfoort. We waren verkleed in 
een Indische uitdossing voor een of ander goed doel. Het zusterhuis staat nog steeds in Amersfoort. Onze wijlen kardinaal 
De Jong, heeft zijn laatste levensjaren in het klooster van de zusters doorgebracht.
Mijn eerste schooljaar was 1949-1950 bij juffrouw G.Blom. Ik ben van mei 1943. Juffrouw Blom was jong en volgens mij 
was het haar eerste jaar als onderwijzeres. Hoofd der School: J.P. Janssen. Zoals Rinus de Groot de onderwijzeres van de 
2e klas uitbeeldde, is perfect. In die zin, dat ik juffrouw J.J.A. Kerstholt ook zo herkende. Ik zat in het schooljaar 1950-
1951 bij haar in de klas.
Daarom stuur ik bijgaand een klassenfoto met daarop juffrouw J.J.A. Kerstholt en de heer J.P. Janssen. Ik sta vierde van 
links in de tweede rij van bovenaf gezien. Links van mij staat Dirk-Jan van Boven en boven mij Wim Meijer (eerste rij). Ik 
herken ook nog andere leerlingen! Ik hoop, dat de andere leerlingen op de foto bij het zien, zichzelf herkennen en willen 
reageren. Onze ouders verhuisden van de Poortstaat 31bis in de zomer van 1951 naar de wijk Tuinwijk. Met dit gegeven, 
kan ik niet verder meepraten over deze lagere school en ook niet over de bijnamen. Ook onze moeder koos bewust voor 
deze school, die wij bereikten via de Poortstraat, de Biltstraat oversteken (de tram naar Zeist reed toen nog) op de hoek 
was een sigarenwinkel, hoekje om en we waren op school. M’n eerste Communie deed ik op 18 mei 1950 in de Kerk 
van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Ik heb het kerkboekje bewaard, evenals plaatjes ondertekend door juffrouw 
Blom. Zij kwam ook bij ons op visite in de Poortstraat.
De kerk is lang geleden afgebroken; van een vroegere bewoner van de Poortstraat kreeg ik het geschiedenisboekje van en 
over de kerk. Dit ga ik eens bewerken en is dan wellicht interessant voor De Oud-Utrechter. Graag bewaar ik deze krant 
voor de geschiedenis van de twee klassen van deze lagere school. In de jaren ‘50 en ‘51 had meester Maarschalkerweerd 
de derde klas; hij was al op leeftijd! Ik bedank Rinus de Groot voor zijn buitengewoon interessante artikel in De Oud-
Utrechter. Ik had een aangename start van de dag.

Wim P M van Wezel
wimvanwezel@casema.nl

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



Sinterklaasverhalen gezocht
Voor je het weet is het weer 5 de-
cember, Sinterklaas. En voor die tijd 
is er natuurlijk de intocht. Landelijk, 
maar ook in Utrecht. Er is de laatste 
jaren veel over het Sinterklaasfeest 
te doen geweest. Maar als ouderen 
herinnert u zich vast nog wel hoe leuk 
het kinderfeest in het verleden was. 
De Oud-Utrechter is op zoek naar ver-
halen over de viering van Sinterklaas 
in uw jeugd. In het komend nummer 
willen wij daar aandacht aan beste-
den. We hebben al enkele verhalen 
binnen, maar er mag nog meer bij. 
Heeft u een mooi verhaal, herinnering 
of anekdote, klim in de pen of zet u 
aan het toetsenbord en deel dat dan 
met ons.

In onze kranten voorafgaand aan 
Pakjesavond willen we extra aandacht 
besteden aan het Sinterklaasfeest 
zoals u dat meemaakte in Utrecht 
en omgeving! Uw verhalen kun-
nen worden gestuurd naar: info@
deoud-utrechter.nl of via de post naar 
Redactie De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht. En uiteraard 
zijn (zelfgemaakte) foto’s van de 
Sinterklaasviering daarbij meer dan 
van harte welkom! Inzenden graag zo 
snel mogelijk. Alvast bedankt!

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

Rondleiding Gunterstein
Donderdag 22 november om 20.00 uur 
is er een rondleiding op de sfeervol 
verlichte Ridderhofstad Gunterstein. 
Bent u geïnteresseerd in de geschiede-
nis van de Ridderhofstad en wilt u sa-
men genieten van het prachtige land-
goed? Doe dan mee aan deze door het 
Vechtstreekmuseum georganiseerde 
excursie. Gijsbrecht Gunter bouwde 
rond 1300 het oorspronkelijke kasteel. 
Dit kasteel werd tijdens een twist 
met de bisschop van Utrecht in 1511 

verwoest. Gijsbrecht van Nijenrode 
bouwde op de oude fundering in 1518 
een tweede Gunterstein, dat de status 
van Ridderhofstad verwierf. Voor 
deze status was het vereist dat het 
Huis gedurende lange tijd bewoond 
was geweest door leden van adellijke 
geslachten en door de constructie en 
de aanwezigheid van grachten en een 
ophaalbrug, de tekenen van ‘sterkte’!

In 1672 werd de Ridderhofstad door 
de Fransen opgeblazen. Een rijke 

koopmansweduwe ‘Magdalena Poulle’ 
kocht de ruïne en met haar begon de 
geschiedenis van het huidige Gunter-
stein. De rondleiding is donderdag 22 
november van 20.00 tot 22.00 uur. De 
bewoonster van Gunterstein, Bertien 
Koole - Quarles van Ufford, geeft per-
soonlijk een rondleiding. Verzamelen 
bij het toegangshek van Gunterstein. 
Parkeren kan op het terrein. Inschrij-
ven en meer informatie: kijk op www.
vechtstreekmuseum.nl.

Gratis tafeltennisintroductie 
met Bettine Vriesekoop
Bettine Vriesekoop komt 31 oktober 

naar tafeltennisvereniging SVE uit 
Utrecht. Ze geeft daar tussen 15.00 
uur en 17.00 uur een gratis toeganke-
lijke introductieles tafeltennis voor 
vijftigplussers.
Wie kent haar niet? Bettine Vrie-
sekoop werd onder meer 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. Tegenwoor-
dig woont ze weer in Nederland en zet 
Vriesekoop zich als ambassadeur van 
de Nederlandse Tafeltennisbond in 
voor de breedtesport.
In die hoedanigheid komt zij woens-
dag 31 oktober naar de sporthal van 
tafeltennisvereniging SVE aan de 
Loevenhoutsedijk 4. Ze begint de 
introductieles bij SVE met een korte 
presentatie over haar ervaringen, 
gevolgd door een laagdrempelige 
tafeltennisles. Het doel van de intro-
ductieles is vijftigplussers (opnieuw) 
in aanraking te brengen mét en te 
enthousiasmeren vóór de tafelten-
nissport. 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. Tafeltennisvereniging 
SVE is hard gegroeid en heeft al 100 
leden ouder dan 50, waardoor een 
hechte en gezellige groep is ontstaan. 
Aanmelden voor de introductieles is 
niet nodig, maar wordt wel gewaar-
deerd. Stuur daarvoor een e-mail naar 
info@ttvsve.nl. Meer informatie staat 
op de website van SVE: ttvsve.nl/
bettine.
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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.

Lezing over Amsterdam-Rijnkanaal
Het Vechtstreekmuseum organiseert 14 november de tweede lezing: ‘Een streep door het landschap’ over de ontwik-
keling van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 1892-1952. Tijdens de eerste lezing, op 6 juni 2018, werd verteld over de 
aanleg van het Merwedekanaal. Tijdens deze lezing gaat het over de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal. De pre-
sentator van de lezing is Hans van Bemmel. Aan de hand van vele afbeeldingen en met een filmpje over de werkzaam-
heden laat de spreker de ontwikkeling van het kanaal zien. De lezing begint met de opening van het Merwedekanaal 
in 1892 en eindigt in 1952, 60 jaar later, met het gereedkomen van het veel bredere Amsterdam-Rijnkanaal. De lezing 
wordt gehouden op woensdag 14 november aanstaande om 20.00 uur in het Vechtstreekmuseum. Inloop met koffie of 
thee vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs is € 7,50 per persoon, met museumkaart € 5,00. Inschrijven kan via de website 
van het museum (www.vechtstreekmuseum.nl).

Repair Café Leidsche Rijn
Repair Café Leidsche Rijn is zaterdag 3 november van 13.00 tot 17.00 uur 
open. Handige vrijwilligers helpen bezoekers allerlei spullen te repareren, 
zoals lampen, stofzuigers, koffiezet-apparaten, elektronica (cd- en dvd-spelers, 
printers), gereedschap, speelgoed, textiel (kleding en huishoud-) en fietsen. Dit 
alles gebeurt in een gemoedelijke sfeer. Iedereen is welkom! Locatie: Eerste 
Oosterparklaan 76, Leidsche Rijn (Parkwijk). Er zijn consumpties verkrijg-
baar voor een schappelijk prijsje. Toegang tot het Repair Café is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage is welkom. Repair Café Leidsche Rijn wordt mede 
mogelijk gemaakt door DOENJA Dienstverlening en de gemeente Utrecht. Meer 
informatie: jrc.bosch@gmail.com, www.facebook.com/repaircafe.leidscherijn, 
RepairCafeLr, 06-20180104 (Jeroen Bosch). Website Repair Cafés in Utrecht: 
repaircafe-utrecht.nl.
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer had te maken met het komend Sinterklaasfeest en luidde:

De pepernoten liggen al weken in de winkel

Zeer velen hadden dat deze keer goed en uit al die goede inzendingen hebben we er drie geloot die ieder een 
exemplaar krijgen toegezonden van het populaire boek ‘Oma kan jij nog huppelen?’ van Irene Kraaijenhagen. 
De winnaars zijn: Jan van Breukelen, F. Callaars en W. Klijn-Velderman.

Voor de puzzel van deze keer hebben we vijf prijzen beschikbaar. Namelijk vijf keer twee toegangstickets voor 

misschien wel de leukste 
kerstmarkt van Nederland, de 
Country & Christmasfair van 
kasteel De Haar in Haarzui-
lens, die van dinsdag 20 tot 
en met zondag 25 november 
wordt gehouden.

Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 8 NO-
VEMBER 12.00 UUR naar info@deoud-utrechter.nl of naar De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoud-utrechter.nl.

Woont u in de wijk Zuilen, Overvecht 
of Leidsche Rijn? En zit u of uw kind 
op gymnastiek? Dan is de kans groot 
dat dat bij gymnastiekvereniging Sport 
Vereent is. Het is een van de grootste 
verenigingen in de regio Utrecht 
met een ledental van ruim 400. In de 
85 jaar dat de vereniging bestaat, is 
er veel gebeurd en veranderd. Wat 
nooit is veranderd, is het doel van de 
vereniging: haar leden met veel plezier 
de liefde voor de sport overbrengen in 
een veilige en vertrouwde omgeving.
Vrijwel elke vijf jaar geeft de ver-

eniging een jubileumshow. Vroeger 
werd dat een uitvoering genoemd. 
Maandenlang wordt er getraind om 
de oefeningen aan te leren, zodat deze 
aan ouders, familie en andere belang-
stellenden kunnen worden getoond.

Reünie
Omdat de vereniging veel vriend-
schappen kent en warme banden heeft 
met oud-leden, wordt er ook een 
reünie georganiseerd in het Elinkwijk-
clubgebouw in Zuilen.
Oud-leden en huidige leden vanaf 16 

jaar zijn welkom voor een avond vol 
entertainment, muziek, herinneringen 
ophalen, foto’s bekijken en gezellig-
heid.

Historie van de vereniging
In 1933 werd in Zuilen de gymnastiek-
vereniging opgericht. De belangrijkste 
redenen hiervoor waren de grote werk-
loosheid die er heerste en dat er een 
zinvolle tijdsbesteding voor de jeugd 
werd aangeboden. Ondanks dat de 
tijden voor de vereniging in de oorlog 
zeer lastig waren, konden de lessen 
behouden worden en groeide de ver-
eniging na de oorlog weer flink. Eind 
jaren zestig/begin zeventig, steeg het 
ledental met een piek naar ruim 1200. 
In die tijd werden de lessen niet alleen 
in Zuilen aangeboden, maar ook in de 

nieuwe wijk Overvecht. Later kwam 
daar ook de wijk Leidsche Rijn bij.

Bijzonder aan de vereniging is dat het 
merendeel van de leiding is gevormd 
vanuit de eigen vereniging. Niet 
zelden komt het voor dat leden zo 
enthousiast zijn, dat ze een assisten-
tencursus volgen en vervolgens hun 
bevoegdheid halen als trainer. Ook 
ziet de vereniging veel oud-leden 
weer terug. Juf Ria, inmiddels 58 
jaar trainster: “Het is bijzonder om 
leden na jaren weer terug te zien. Dan 
hebben ze bij ons op les gezeten en 
komen ze terug voor lessen voor hun 
eigen kinderen. Het komt zelfs voor 
dat er drie generaties tegelijk op de 
vereniging zitten. Dat komt doordat 
we niet alleen ouder-peuterlessen 

aanbieden, maar ook seniorenlessen. 
Ik blijf dat heel bijzonder vinden. Het 
is toch een soort familieband, die je 
met elkaar ontwikkelt.

Aanmelding
Kaarten voor de jubileumshow op 10 
november in sportcentrum Galgen-
waard (16-18.30 uur) zijn verkrijgbaar 
via de website www.sportvereent.nl. 
De entreeprijs is € 8,50 per volwas-
sene (12 jaar en ouder) en € 5,00 voor 
kinderen t/m 11 jaar. Belangstellenden 
voor de reünie kunnen eveneens op de 
website terecht voor meer informatie 
en aanmelding. De kosten bedragen 
slechts € 5,00 inclusief twee drankjes 
en hapjes.

Lisette Oudhof

Feestactiviteiten 85 jaar Sport Vereent
Gymnastiekvereniging Sport Vereent viert haar 85-jarig bestaan 
op zaterdag 10 november met een jubileumshow en een reünie 
op vrijdag 16 november. Voor beide activiteiten is de kaartver-
koop gestart. Het belooft een programma te worden vol gezellig-
heid, herkenning en indrukken.

Horizontaal
1. vloeibaar distillatieproduct; 7. ijzeren hefboom (breekijzer); 12. lager ondernemers onderwijs (afk.); 13. laatste letter van 
het Griekse alfabet; 14. beroep (ambacht); 15. reverendus pater (afk.); 17. het binnenste van iets; 19. ondiep stilstaand 
water; 21. deel van bijbel (afk.); 22. woonboot; 24. ontvoerder; 27. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 28. zich ver in de 
richting naar boven uitstrekkend; 30. Trans Europa Express (afk.); 31. alvorens; 32. betrekking (werkkring); 33. ernstig; 
35. omlaag; 37. Trans Australian Airlines (afk.); 38. plaats in Italië; 41. gevangenis; 42. vinpotig zoogdier uit de Arctische 
wateren; 44. etagewoning; 46. vulkanisch product; 47. bekende bloemsoort; 48. nagerecht; 49. insect; 50. schoolvak; 52. 
meisjesnaam; 54. tienpotig schaaldier; 56. vleessoort; 58. vogelsoort; 61. scheepsvloer; 62. familielid; 64. Nederlandse 
klokken- en orgelraad (afk.); 65. vrouwelijk dier; 67. olie (Engels); 68. roeipen; 70. tegen (in samenstelling); 72. kledingstuk; 
73. winkelier (in het bijz. drogist); 76. Engelse graanjenever; 77. soort verlichting (afk.); 78. van geringe breedte; 79. plaats 
in Duitsland; 81. Chinese rekenmunt; 82. lofdicht; 83. groot hertensoort; 84. droog (kaal); 86. knijpbril; 87. evennachtslijn 
(equator).
Verticaal
1. bijbelse stamvader; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. bovendien; 4. corner; 5. Europese hoofdstad; 6. letter van het Griekse 
alfabet; 7. barbier (coiffeur); 8. wild zwijn; 9. tuimeling; 10. operatiekamer (afk.); 11. ziekte veroorzaakt door een bacteriële 
wondinfectie; 16. voor (in samenstelling); 18. mollengang; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. familielid; 23. matig koud; 
25. ontkenning; 26. boomvrucht; 27. vismand (korf); 29. zerk; 32. Russisch snaarinstrument; 34. bitter vocht; 36. Utrecht 
(bijnaam); 37. ter attentie van (afk.); 39. elpenbeen; 40. na verloop van; 42. de meest algemene vloeistof op aarde; 43. 
uitscheidingsproduct van de nieren; 45. ogenblik; 46. lunar roving vehicle (afk.); 51. afkorting (afk.); 53. kippenloop; 54. 
hoenderachtige trekvogel; 55. azijn; 56. stop; 57. honingdrank; 59. bel; 60. prins van Monaco; 62. paarsachtig blauw; 63. 
dubbele zet in het schaakspel; 66. aardkluit; 67. familielid; 69. Nederlandse rivier; 71. duivenhok; 73. slotwoord; 74. knaag-
dier; 75. toespraak; 78. soli deo gloria (afk.); 80. kloosterzuster; 82. ondernemingsraad (afk.); 85. rondhout.
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40 13 9 87 38 32 55 60

48 83 42 39 86 68 57 1 51 25 61

24 67 38 50 31 47 42 87 33 75 70 65 35

Horizontaal  1. meermaals (vaak); 7. amfibie of reptiel; 12. slaapplaats; 13. land in Azië; 14. sterk ijzer-
houdende grondsoort; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in samenstelling); 19. zware metaalsoort; 21.
Hoge Raad (afk.); 22. deel van oor; 24. schuine schrijftafel; 27. herkauwer; 28. een ogenblik; 30. uitroep
van schildwacht; 31. lokspijs; 32. drinkgelegenheid; 33. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 35. te reinigen
vaat; 37. reuzenslang; 38. borstkas; 41. rivier in Utrecht; 42. geel (Engels); 44. hetzelfde (Lat.); 46. bal-
sport te paard; 47. dikke vette mist; 48. opgerold stuk vlees; 49. graanopslagplaats; 50. meetkundige
term; 52. twaalf dozijn; 54. oude taal; 56. mobiele telefoon; 58. claxon; 61. mollengang; 62. dierentuin in
Amsterdam; 64. vogeleigenschap; 65. advies; 67. nagerecht; 68. kerel (vent); 70. zuivelproduct; 72.
bouwland; 73. afbranden van een gerecht; 76. gevangenis; 77. centraal station (afk.); 78. zeer kwaad;
79. deel van voet; 81. rijksuniversiteit (afk.); 82. droog (kaal); 83. mannelijk huisdier; 84. Japanse munt;
86. mossteppe in Rusland; 87. trek in eten.

Verticaal  1. streektaal; 2. koninklijk besluit (afk.); 3. algemeen voorschrift; 4. gevoelig voor vleierij; 5.
middagdutje in Spanje; 6. inval (plan); 7. jammer genoeg; 8. smerig en smoezelig; 9. plechtige belofte;
10. titel (afk.); 11. bekende vogel; 16. Bulgaarse munt; 18. onderricht; 20. Organisatie van Amerikaanse
Staten (afk.); 21. omheinde ruimte (tuin); 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. brandkast; 26. reputatie;
27. haarloos; 29. trammelant; 32. Amfitheater in Rome; 34. verfrissing; 36. zinnelijk genot (drift); 37.
gong; 39. dat wat grappig is; 40. Spaans wijngebied; 42. vilten Nomadentent; 43. dun opgerold wafeltje;
45. drinkbeker; 46. president directeur-generaal (afk.); 51. maand (afk.); 53. gehoororgaan; 54. bereide
schotel (spijs); 55. land in Azië; 56. gewicht; 57. gebarenspel; 59. telwoord; 60. pas aangeworven sol-
daat; 62. land in Noord-Amerika; 63. Franse schrijver; 66. meisjesnaam; 67. insect; 69. ontkenning; 71.
oude lap; 73. Amerikaans automerk; 74. letter van het Griekse alfabet; 75. vogelverblijf; 78. bekeuring;
80. troefkaart; 82. lidwoord; 85. heden.

KRUISWOORDPUZZEL
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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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WWW.LASABB IA .NL

 24 luxe appartementen

  Diversiteit in oppervlakten  
vanaf circa 67 tot 130 m2

 Grote buitenruimtes

 Appartementen en balkon gelijkvloers

 Veilig wonen in een groene omgeving

  Eigen parkeerplaats onder het gebouw

6 NOVEMBER 
IN VERKOOP!

Verkoopmanifestatie 6 november 
van 17:30 tot 19:00 uur. 

Wij ontvangen u graag op ons kantoor  
Brecheisen Makelaars de Meern / Vleuten:
Middenburcht 23 - 3452 MS Vleuten

Ontwikkeling en realisatie:
HSB
www.hsb-volendam.nl

Inlichtingen en verkoop: 
Brecheisen Makelaars BV
www.brecheisen.nl

De Keizer makelaarsgroep
www.dekeizer.nl


	44_de oud-utrechter_pag01
	44_de oud-utrechter_pag02
	44_de oud-utrechter_pag03
	44_de oud-utrechter_pag04
	44_de oud-utrechter_pag05
	44_de oud-utrechter_pag06
	44_de oud-utrechter_pag07
	44_de oud-utrechter_pag08
	44_de oud-utrechter_pag09
	44_de oud-utrechter_pag10
	44_de oud-utrechter_pag11
	44_de oud-utrechter_pag12
	44_de oud-utrechter_pag13
	44_de oud-utrechter_pag14
	44_de oud-utrechter_pag15
	44_de oud-utrechter_pag16

