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En zo zat Andries Nagtegaal vergeefs 
met een mooie bos bloemen klaar in 
de ontvangstruimte, samen met voor-
malig DOS-speler Eddy Achterberg 
en diens vriend Kick van der Vall. 
Laatstgenoemd duo vervult thans com-
merciële activiteiten voor FC Twente, 
de club die deze maandagavond te 
gast was bij Jong Utrecht. Hun club 
zou met liefst 1-6 winnen en daardoor 
de positie op de ranglijst beduidend 
verbeteren. “Maar we hadden het nog 
veel leuker gevonden als we Jan van 
de Wint hadden kunnen feliciteren 
met zijn komende 90ste verjaardag,’’ 
verklaarden ze eenstemmig na afloop.
Dat laatste gold natuurlijk speciaal 

voor Andries Nagtegaal, de laatste nog 
in leven zijn speler van het glorierijke 
team van DOS, dat in 1958 landskam-
pioen werd.

Goede herinneringen
“Ik heb die bloemen niet gekocht 
omdat Jan zo vriendelijk was dat 
schot van Tonny van der Linden in de 
verlenging door te laten, maar vooral 
omdat ik goede herinneringen aan 
hem heb in de korte periode dat hij 
bij DOS keepte en ik zijn medespe-

ler was”, vertelde Andries, die zoals 
gebruikelijk met vaste chauffeur Ton 
Schevers uit Schalkwijk naar het 
stadion was gekomen.

Een week eerder was ik, met mijn 
vaste maat Gert van Es, op bezoek 
geweest in de vakantiewoning van 
Jan van de Wint in Putten. Hij toonde 
zich toen nog heel enthousiast om 
een avondje naar de Galgenwaard te 
komen, omdat hij goede herinneringen 
aan dit stadion heeft.

Sterke defensie
“Ik ben destijds naar DOS gehaald 
toen Frans de Munck weigerde zijn 
contract te verlengen, omdat hij 
het niet eens kon worden over de 
vergoeding. Andries Nagtegaal stond 
toen met Martin Ockhuysen in de 
achterhoede met Hans Kraay; we 
hadden samen een sterke defensie. 
Maar op een bepaald moment keerde 
De Munck toch weer terug in het elftal 
en belandde ik op de reservebank. 
Wel met een mooie vertrekpremie 
van 7000 gulden, dat was toen een 
heleboel geld. Maar het liefst was ik 

natuurlijk langer in het eerste blijven 
keepen.’’

Kwetsbare gezondheid
Jan van de Wint komt niet meer in 
de stadions, maar volgt het voetbal 
via Fox Sport. “Ik kan mijn vrouw 
Loes niet lang alleen laten, ze heeft 
een kwetsbare gezondheid. Maar ik 
volg het voetbal en weet dat de laatste 
tijd zowel Tonny van der Linden als 
Hans Kraay overleden zijn. Ook van 
het team van Sportclub Enschede, 

waarmee ik de kampioenswedstrijd 
tegen DOS speelde in juni 1958, 
zijn nog maar drie spelers in leven. 
Onlangs was ik, op uitnodiging van 
een Twentse journalist, in Nijmegen, 
om terug te blikken op die wedstrijd 
in De Goffert waar we het kampioen-
schap verspeelden tegen DOS. Tja, die 
goal van Tonny heb ik nog jarenlang 
op mijn netvlies gehad, was dat schot 
misschien toch houdbaar geweest...?’’

Hans van Echtelt

Jan van de Wint was onpasseerbaar
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Hans van Echtelt op bezoek bij Jan van de Wint (links) (foto: Gert van Es)

alting uitvaartenruimte voor afscheid

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

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

1959: Dos-ADO 3-1 met Jan van de Wint op doel

Het had een mooie, nostalgi-
sche avond kunnen worden, 
voorafgaand aan Jong FC 
Utrecht tegen FC Twente. 
Jan van de Wint zou aan de 
vooravond van zijn negentig-
ste verjaardag eregast zijn 
in Galgenwaard. De voorma-
lig doelman van Sportclub 
Enschede en DOS zou enkele 
voormalige vrienden ontmoe-
ten en met hen een mooie 
avond doorbrengen. Op het 
laatste moment moest hij ech-
ter afzeggen. “Mijn rug doet 
het momenteel heel slecht, ik 
was graag op jullie uitnodiging 
ingegaan”, liet Jan met spijt in 
zijn stem in de loop van maan-
dagochtend vanuit zijn woning 
in Putten telefonisch weten.
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www.DeAllroundKlusser.nl
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Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  

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

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

Het Alzheimer Cafe is een 
laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

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

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

10 december 2018

Aangeklede borrel 
voor Kerst en film 
10-jarig jubileum
 Alzheimer Café Vleuten – De Meern – LR
Locatie Parkhof, 
Alenveltpark 1
Vleuten
19.00 uur – 21.00 uur 
(inloop vanaf 18.30 uur) 
Contact: Yasmina Karroum
Y.Karroum@u-centraal.nl

 

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.

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.

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 

Samenvatting Intocht 
Sinterklaas op RTV Utrecht
Op zondag 18 novem-
ber is het weer zover: 

Sinterklaas komt met zijn 
Pieten aan in Utrecht en RTV 
Utrecht vaart mee! Presenta-
trice Anita Sara Nederlof ont-
vangt de Sint bij de Weerd-
sluis en vanaf 18.30 uur is 
een sfeervolle reportage van 

de intocht te zien op RTV 
Utrecht. 

Samenvatting Intocht 
Sinterklaas op RTV Utrecht
Samenvatting Intocht 
Sinterklaas op RTV Utrecht
Samenvatting Intocht 

Op zondag 18 novem
ber is het weer zover: 

TELEVISIE 

zondag 

18
N O V E M B E R 

TELEVISIE 

Zondag 

18
N O V E M B E R 

DocU: 90 jaar Sterrenberg 
op RTV Utrecht
Op een voormalig 
instellingsterrein in 

Huis ter Heide ligt de gloed-
nieuwe wijk Sterrenberg. 
Een woonwijk waar mensen 
met en zonder verstandelijke 
beperking naast elkaar wo-
nen. 90 Jaar geleden zag het 
er heel anders uit: In 1928 
wordt de Johannes Sticht-
ing geopend. Een inrichting 

voor: verstotenen, hulpbeho-
evende, oude of gebrekkige 
personen. In de DocU gaan 
we terug in de tijd. De DocU is 
te zien op 18 november (deel 
1) en op 25 november (deel 2) 

Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?



Naast ons woonde een notaris, dan 
kreeg je de rooms-katholieke Koor-
school en daarnaast de Munnik-hbs, 
bevolkt door rijke studenten, die er 
lang over deden een diploma te halen. 
In de pauze aten ze veel saucijzen van 
Top.
Dan volgde de Molenstraat met een 
echte snoepwinkel waar je voor een 
cent iets kon kopen. Aan het eind was 
de christelijke Lagere School. Wij kre-
gen daar les. Op de kop van de gracht 
was de dansschool van Zegers. Veel 

Utrechters hebben daar gedanst en hun 
partner gevonden.
Aan de andere kant van de gracht 
was een bank. De grootvader van Jan 
Terlouw was er conciërge. Wij hadden 
geen tuin of balkon en soms mocht 
mijn moeder de kinderwagen in die 
tuin zetten. Er woonde ook een tand-
arts, en even verderop was een opvang 
voor zwervers.
Op de hoek was de sigarenwinkel van 
Woutje Buitenweg. Een voetballer die 
beroemd was in Utrecht.

Kogels
In de oorlog was de 
Munnik-hbs in beslag 
genomen door de 
Duitsers en dag en 
nacht patrouilleerde 
er een soldaat met 
geweer. Ook op de 
Bevrijdingsavond liep 
hij daar. Mijn vader 
stond voor het raam. 
De soldaat zag hem 
denken dat de oorlog 
voorbij was en hij 
vuurde z’n geweer af 
op de gevel, juist bij 
het raam. Wij lagen 

allemaal vol schrik op de grond. Het 
kogelgat is nog zichtbaar in de pui.

Luizen
Toen in 1945 de oorlog voorbij was, 
stroomde het interneringskamp in 
Amersfoort leeg. Er was nauwelijks 
vervoer. Zo strandde er een groep in 
Utrecht en werd aan de bevolking ge-
vraagd deze mensen op te vangen. Wij 
kregen een boerenzoon van ongeveer 

25 jaar in huis, afkomstig van Texel. 
Hij droeg een zak met kleren met zich 
mee en meldde dat alles was ontsmet, 
maar nog moest drogen. Samen met 
hem hingen we alles op een droogzol-
dertje aan de lijnen.
‘s Middags zag ik op de wastafel veel 
luizen lopen. Ze waren ontwaakt uit 
hun verdoving. Ik riep de man erbij. 
Rigoureus deed hij alles in de zak en 
gooide deze in de Plompetorengracht. 

“Ik wil niet dat u last hebt van mij. 
Als ik thuis ben, krijg ik wel nieuwe 
kleren.”
Veel later reisden wij naar Texel om 
hem op te zoeken. Helaas was hij aan 
tbc overleden.

Francine Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

Kogelregen op de Plompetorengracht
Vijfentwintig jaar woonde ik aan de Plompetorengracht. Op de 
hoek was bakkerij Top, bekend van de speculaas. De bakkerij 
van mijn vader was in de kelder, onder de gewelven van de brug.
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Pas was ik op een receptie waar wat 
mensen rondliepen, die wel eens in de 
roddelbladen staan. Er waren er een 
paar die ik kende. Ik gaf ze een hand en 
bij dat handen schudden keken ze mij 
niet aan, maar om zich heen. Met de 
ogen op zoek naar iemand die interes-
santer is. Of mooier. Of die meer voor 
hun carrière betekenen kan. Er waren 

dus volop goede redenen me niet aan te 
kijken, maar onaangenaam blijft het. Ik 
heb me ter plekke voorgenomen de rest 
van mijn leven recepties te mijden als 
de pest. En dat gaat me zeker lukken. 
Wat me minder goed lukt, is het ver-
mijden van een bezoek aan de dokter.

Toen ik een stuk jonger was en vrijwel 
nooit bij een arts kwam, hadden ze 
de gewoonte bij het praten naar je te 
kijken. Dat is niet meer zo. De dokter 
begroet je bij binnenkomst van zijn 
werkruimte nog altijd vriendelijk, hij 
deelt ook mee dat je mag gaan zitten 
en wijst daarbij in de regel aan welke 
stoel hij daarbij in gedachten heeft. 
Daarna is elke vorm van oogcontact 
pakweg acht minuten afgelopen. Dus 
tot het moment dat je weer weggaat. Ik 

schreef zojuist dat de arts een hij was, 
maar vrouwelijke artsen zijn net zo. 
Wat maar weer eens illustreert dat de 
gedragsverschillen tussen mannen en 
vrouwen kleiner zijn dan vaak beweerd 
wordt.

Enfin, een behandelend arts stelt vragen 
en luistert naar antwoorden, terwijl hij 
ondertussen naar een scherm kijkt. Of 
naar een toetsenbord, als hij niet blind 
typen kan. Vooral in dat laatste geval 
wordt me soms gevraagd even stil te 
zijn. Bijvoorbeeld midden tijdens de 
uitleg over een hinderlijke likdoorn op 
een uitzonderlijke plek. Dit zwijgen 
dient om de geneesheer de gelegen-
heid te geven een typachterstand weg 
te werken. Soms moet een dokter ook 
op het scherm even een nieuw archief 

aanboren en daartoe allerlei handelin-
gen verrichten die hem niet in staat 
stellen te luisteren. “Nu echt even stil 
zijn”, zegt hij dan streng. Of zij. Ik doe 
vervolgens wat me gevraagd wordt, 
want dokters spreek ik niet graag tegen. 
Maar als ik daarna weer praten mag, 
doe ik dat nog steeds niet graag met 
iemand die me niet aankijkt,terwijl ik 
hem zelfs aan zou kunnen raken. Of 
haar.

Maar goed, ik heb me neer te leggen bij 
de omgangsvormen binnen de nieuwste 
werkelijkheid en omdat in de toekomst 
artsen niet meer bezocht worden, maar 
een consult dan plaatsvindt via compu-
ter - of telefoonschermen, ben ik alvast 
getraind voor de toekomst.

Kijk eens in de poppetjes van...
Als je proost op de gezond-
heid van iemand, is het 
gebruikelijk dat je de ander 
daarbij aankijkt. Er bestaan 
vrij veel mensen die tijdens 
het proosten juist wegkijken. 
Dat begrijp ik maar al te goed. 
Ouders hebben binnen de 
opvoeding wel wat beters te 
doen dan kinderen correct te 
leren proosten. Op de basis-
school leren kinderen ook 
dingen die stukken belangrij-
ker zijn, zoals rekenen, lezen 
en fatsoenlijk omgaan met 
medemensen die zijn uitgerust 
met een zeldzame seksuele 
geaardheid. Bovendien is ver-
legenheid alomtegenwoordig 
en ook een enorme sta in de 
weg voor oogcontact.

Plompetorengracht met rechts de Molenstraat, 1972

  

HWtjeHWtje
Wout Buitenweg, oud-voetballer, had een sigarenwinkel op de 

hoek van de Plompetorengracht
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  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan sfeervolle Kerstreizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

    
  

 

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.  
  

 

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.   

 

 

 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.   

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.   

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

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

vraag naar gratis reisbrochurevraag naar gratis reisbrochure    

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

Gra� s workshop voor
 inwoners van Utrecht

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

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

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

| Overlijden van partner | 18 worden |

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

Gra�s bijeenkomsten
 voor inwoners van Utrecht

als u met pensioen gaat?

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

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

     
      

Met gra  s U Map

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

Gra�s bijeenkomst 
Financiën voor 

inwoners van Utrecht

als u met pensioen gaat?

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

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

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

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

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

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

Meer informa�e en aanmelden?  
Ga naar

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

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

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

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

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 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

aan den 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

LUXAFLEX® GALLERY WEKEN

PVC-vloeren Laminaat Parket
Marmoleum Vinyl Tapijt
Vloerkleden Behang Matten
Binnen       zon wering Horren
Gordijnen Vitrages Shutters

* Actie is geldig t/m 30 november 2018. Vraag naar voorwaarden in de winkel.

Showroom: Ambachtsweg 1 - Nieuwegein www.vockinginterieur.nl T 030 6054216

Gordijnenactie

GRATIS
• meten
• rails
• plaatsen
*  Vraag naar de voorwaarden in 

de winkel

In onze nieuwe Gallery Shop 
wordt de gehele raambekleding 
collectie van het merk Luxa flex® 
Window Styling getoond. Raam-
decoratie in al haar  aspecten, 
decoratief en functioneel.
 
Kom langs, laat u inspireren en 
profiteer van onze spectaculaire 
 aanbiedingen*.

The Art of Window Styling

2e 
Twist®, Silhouette®, Facette® 

en horizontale houten jaloezie

50%
korting*

Geldig op het 2e, voordeligste, Luxaflex® product.

Luxaflex®

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Twist®Silhouette® Horizontale jaloezie

Hout

15%
introductie
korting*

op vloerkleden 
en karpetten

o.a. Brink & Campman, Harlequin, 
Brinker, Desso, Bonaparte, Nl-Label, 

De Munk  Carpets en Sanderson.

Nieuwe collectie vloerkleden



als correspondent voor de NRC 
iemand die een zeer fijn, maar soms 
giftig pennetje voerde. Hij had de 
pest aan de adel en schreef eens een 
column die begon met de woor-
den: „Ze waren die ochtend vroeg 
opgestaan, de jonkheren en baronnen 
die …”, gevolgd door een satirisch 
betoog over hun samenzijn, waarin 
ook de Utrechtse burgemeester, jonk-
heer mr. C.J.A. de Ranitz, het moest 
ontgelden.

Rond 1965 ging deze correspondent 
dood en ik mocht hem opvolgen. Ik 
was nog geen dag in functie of er 
kwam een telefoontje van het stad-
huis of ik mijn opwachting wilde ko-
men maken bij de burgemeester. „Of 
ik van plan was ook zulke verhalen te 
gaan schrijven”, vroeg hij vriendelijk. 
Ik kon naar eer en geweten zeggen 
dat dit niet het geval was, maar dat 
ik hem wel kritisch wilde volgen 
als bestuurder. Die kans kregen de 
Utrechtse journalisten en ook de 
bevolking toen de burgemeester zich 
naar hun smaak te veel liet inpakken 
door project-managers en planologen, 
aan wie de singeldempingsplannen 
van 1959 (na 1997 gedeeltelijk on-
gedaan gemaakt) en het monstrueuze 
winkelcentrum Hoog Catharijne te 
wijten waren.

Geliefd
Coen (voor vrienden) de Ranitz 
(1905-1983) was Utrechts burge-

meester van 1948 tot 1970. Hij was 
getrouwd met jonkvrouwe Ariane de 
Brauw (1911-1981), ex-hofdame van 
prinses Juliana, initiatiefneemster 
van de Utrechtse Mytylschool voor 
lichamelijk gebrekkige kinderen.
In de oorlog hielp De Ranitz Enge-
landvaarders en daardoor kwam hij 
terecht in de Scheveningse gevan-
genis, die het Oranjehotel werd 
genoemd.

Ondanks zijn deftige Haagse tongval 
en soms wat regenteske optreden was 
De Ranitz geliefd bij de burgerij. Hij 
was zelden afwezig bij belangrijke 
gebeurtenissen. En hij was een harde 
werker. Als je ‘s avonds laat over de 
Oudegracht liep, langs het donkere 
stadhuis, brandde er soms één lamp 
en dat was in de kamer van de burge-
meester.

Piano
Als sportliefhebber faciliteerde hij 
de verrichtingen van wereldkampi-
oen judo Anton Geesink en van de 
Nederlandse zwemkampioen Herman 
Willemse. Zelf was hij een goed pi-
anist. Mijn vrouw aarzelde een keer, 
toen ik haar mee vroeg naar de toen 
nog wat elitaire nieuwjaarsreceptie, 

om haar aan de burgemeester voor te 
stellen. Maar toen hij hoorde dat zij 
ook piano speelde, was ik haar kwijt. 
De burgemeester had haar meege-
troond naar het stadsorgel, de Lange 
Gavioli, waarvoor hij een melodie 
had gecomponeerd.

Eén keer verstoutte hij zich als solist 
met het Utrechts Symfonie Orkest op 
te treden in de moeilijke Symfonische 
Variaties voor orkest en piano van 
César Franck, maar dat werd een 
bananenschil. Het USO had wel eens 
beter gespeeld, schreven de critici 
voorzichtig.

Koggeschip
Na zijn pensionering dook De Ranitz 
nog regelmatig op en was overal een 
graag geziene gast. Ik ontmoette hem 
een aantal keren op onze sociëteit 
voor voorlichters en journalisten, Het 
Koggeschip, en sprak hem dan altijd 
aan als burgemeester. Dat vond hij, 
geloof ik, wel prettig.

Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl

Een burgemeester
Een akelig bericht in de 
krant: er komt een landelijke 
veiligheidsscan voor wo-
ningen van burgemeesters. 
Ze zijn vaak het doelwit 
van agressie en bedreiging, 
zodat bijvoorbeeld de Haar-
lemse burgemeester zijn 
toevlucht moest zoeken in 
een safehouse. Hoe ging dat 
een halve eeuw geleden in 
Utrecht?

In de jaren zestig werkte in Utrecht 
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Nieuwjaarsreceptie 1959: burgemeester De Ranitz (rechts) met zijn vrouw en de presidient-
directeur van de Nederlandse Spoorwegen, de heer ir. Lohmann en zijn vrouw, wensen elkaar 

gelukkig nieuwjaar. (foto: Het Utrechts Archief)
noemen, met het verzoek of hij een 
stapeltje Troofs in de hal mocht leggen. 
Troof was een bekend studentenorgaan. 
Ik zei dat daar geen bezwaar tegen was, 
(persvrijheid nietwaar?), niet bevroedend 
wat de gevolgen zouden zijn. Leopold 
zou de krantjes de volgende ochtend 
brengen. De volgende dag ging ik vroeg 
naar school en zag bij de ingang aan de 
Palmstraat Hans, de conciërge en twee 
schoonmaaksters staan. “Kijk eens wat 
er gebeurd is Joop, de hele school is 
volgeplakt met Troofposters!” In die tijd 
had de school een interim-directeur, die 
bekend stond als een Pietje Precies. Dus 
dit geplak zou hij echt niet waarderen. 
Wat nu? De posters werden in die tijd 
opgeplakt met een lijm die, na droging, 
heel slecht te verwijderen was. Dus 
we moesten snel tot actie overgaan. Ik 
pulkte wat aan een poster en consta-
teerde dat we met de krachtige straal uit 
de brandslang de posters nog konden 
verwijderen. Met z’n vieren trokken we 
wat los ging met de hand weg en vervol-
gens deed de harde waterstraal de rest. 
De schoonmaaksters veegden alles op.

Stalen gezicht
Hans vroeg of ik wist wie die posters had 
geplakt. “Ja”, zei ik, “dat was Leopold.” 
“Dan wordt hij bedankt”, bromde Hans, 
“we pakken hem wel.” “Dan doen we dat 
als volgt”, zei ik. Ik wist ongeveer hoe 

laat Leopold de krantjes zou brengen. 
Ik zou dan toevallig naar buiten lopen, 
naar het noodgebouw. Als Leopold zou 
vragen naar de verdwenen posters zou ik 
antwoorden dat ik niets bijzonders had 
gezien die ochtend en dat met een stalen 
gezicht volhouden. Dus tot de laatste 
snipper moesten we alles opvegen. Hij 
mocht geen snipper meer zien. De zon 
zorgde dat de straat op tijd droog werd. 
Moe, maar voldaan gingen we aan de 
welverdiende koffie.

Rond tien uur nam ik mijn positie in, 
zodat ik Leopold kon zien aankomen. Na 
vijf minuten kwam hij via de Biltstraat-
ingang vrolijk fluitend de hoek om, een 
stapel krantjes onder zijn arm. Plotseling 
bleef hij staan en bekeek alle gebouwen. 
Dat was voor mij het moment tevoor-
schijn te komen en na een vriendelijk 
goedemorgen met hem de school binnen 
te gaan. “Joop”, zei Leopold, “hoe laat 
was jij hier vanmorgen?” “Om zes uur”, 
antwoordde ik. “Heb je niets gezien”, 
vroeg Leopold. “Wat bedoel je”, hield ik 
mij van de domme. “Nou, ik was van-
nacht hier”, stotterde Leopold. “Wat zeg 
je nou”, onderbrak ik hem, “ben je soms 
dronken geweest?” Op dat strategische 
moment kwam Hans toevallig naar 
buiten, zogenaamd op weg naar het 
noodgebouw. “Hans”, riep ik, “Leopold 
heeft een heel vreemd verhaal, weet jij 
er iets van?” “Wat is er aan de hand”, 
vroeg Hans. “Nou”, zei Leopold, “ik was 
vannacht hier en…” “Wat?”, riep Hans. 
“Ben je helemaal gek geworden? Je 
mag hier ‘s nachts helemaal niet komen. 
Was je soms dronken? Trouwens, ik was 
hier om half zes en heb niets bijzonders 
gezien.” Leopold gaf het op en liep 
hoofdschuddend de school in, legde de 
krantjes op een tafeltje en verdween. Ik 
vraag mij nog steeds af of Leopold heeft 
begrepen wat er werkelijk is gebeurd.

Joop Zijderveld (joorin@casema.nl)

Pret om
posterplakactie
Als muren konden spreken. Dat 
gezegde hoor je nog wel eens. 
Als je de muren van de school 
in de Palmstraat zou willen ho-
ren spreken, ga dan maar wat 
snelwegen af, want daar liggen 
ze. Of je boven het gedruis het 
gruis kunt horen is de vraag.

De muren van de school komen nogal 
eens voor in mijn herinneringen. Een 
zo’n herinnering speelde zich af rond 
1970. Er kwam een leerling, we zul-
len hem vanwege de privacy Leopold 

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

Een speciale suite voor uw afscheid

De afscheidssuite, ook wel eens 24-uurskamer genoemd, is 
een ruimte waar nabestaanden 24 uur per dag toegang heb-
ben tot hun overledene. Hier blijft de overledene tot aan de 
uitvaart. Een afscheidssuite biedt u dan ook de mogelijkheid 
om 24 uur per dag bij uw dierbare overledene aanwezig te 
zijn. U krijgt in de dagen vóór de uitvaart de sleutel van de 
suite. U heeft uw ‘eigen’ buitendeur en kunt gaan en staan 
waar u wilt. Belangrijker nog is dat u kunt komen en gaan 
wanneer u dat wilt. 

De afscheidssuite bestaat uit een sfeervol ingerichte huiska-
mer met een kitchenette met koffie- en theefaciliteiten en een 

magnetron, radio, televisie, twee bedbanken en een zithoek.  
U kunt de kamer nog persoonlijker maken door er foto’s 
of andere persoonlijke spullen te plaatsen. Er is een aparte 
ruimte voor de overledene. Deze ruimte is voorzien van airco 
en koelapparatuur. Wij controleren dagelijks, net zoals bij een 
thuisopbaring, of alles goed gaat. 

Daags voor de begrafenis of crematie wordt de overledene, 
in overleg met de nabestaanden, meestal overgebracht naar 
één van de aula’s van Barbara. Daar zijn alle mogelijkheden 
om -ook voor grotere groepen belangstellenden- officieel 
afscheid te nemen. De suite is tegen het uitvaartcentrum 
aan de Egginklaan aangebouwd. De ingang ligt aan de Van 
Bijnkershoeklaan. Mocht u ons nodig hebben, dan  zijn wij 
dus altijd dicht in de buurt.

De afscheidssuite biedt u de gelegenheid om in alle privacy 
rustig afscheid te nemen van een dierbare, doordat deze 
ruimte niet gedeeld hoeft te worden. Daardoor kan eigen 

muziek gedraaid worden en kan de kamer naar eigen wens in-
gericht worden. Het is een goede oplossing als u wèl in huise-
lijke kring afscheid wilt nemen van de overledene, maar geen 
bezoek aan huis wilt of kunt ontvangen. De afscheidssuite is 
ook handig voor nabestaanden die verder weg wonen. 

In sommige culturen is het gebruikelijk om de overledene 
niet alleen te laten. De afscheidssuite biedt de mogelijkheid 
om altijd aanwezig te zijn bij de overledene. Bij rouwbezoek 
op afspraak is dit niet mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Barbara op nummer 030-2966666.

Er zijn maar weinig rouwcentra in Utrecht, die na-
bestaanden de mogelijkheid bieden 24 uur per dag 
bij de overledene te zijn. Barbara Uitvaartverzor-
ging  biedt die mogelijkheid wel en heeft daarvoor 
een afscheidssuite.
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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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in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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Kamp 60
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Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.                                     

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

All inclusive verzorging. 

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

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

 

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

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

                Vakantie bungalows in   
       Noord Brabant, Overijssel en Friesland 

Prijs per 
persoon 

1 p. in 2 pers.  
kamer toeslag 

Prijs per 
(echt)paar 

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

O ndersteuning   B egeleiding   Z org 

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

Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.                                     

  mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers,  ruime badkamers, midden in de natuur en   
Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging 

All inclusive verzorging.      Vakantieweken 2019:  
    (meer dan de 50 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! ) 

  

 
 
 
 

Wij verzorgen:   . . . . . (bijna) alles : U kunt uw portemonnee thuislaten 
*  Vervoer van deur tot deur 

• De thuiszorg en de medicijnen.  * Hoog-laag bedden mogelijk 
• Alle excursies incl toegangsprijzen.  * Verpleegkundige 24 uur aanwezig 
• Alle maaltijden, drinken enz.  * Mooi wandelterrein en natuur 
• Activiteiten binnen en buiten.  * 1 en 2 persoonskamers 
• Grote en gezellige woonkamers.  * maximaal 10-12 gasten p. week 
• Alle kamers met “prive” badkamer  
• oproep- en alarmeringssysteem.  * En alles zonder extra kosten 

                Vakantie bungalows in   
       Noord Brabant, Overijssel en Friesland 

Prijs per 
persoon 

1 p. in 2 pers.  
kamer toeslag 

Prijs per 
(echt)paar 

beschikbaar 
voor  . . . . . 
Gasten  

12 april t/m 19 april 
Dongen  (N.Brabant) Van 725,00  voor: €    595,00    

€ 75.00 €1190,00  
10 gasten 

26 april t/m 3 mei De Lutte Overijssel € 725.00 € 75.00 € 1450,00 2 gasten 
24 mei t/m 31 mei Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 7 gasten 
7 t/m 14 juni Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 9 gasten 
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel € 825.00 € 100.00 € 1600,00 2 gasten 
13 t/m 19 juli Bakkeveen Friesland (za t/m vr) € 695.00 € 80.00 € 1390,00 2 gasten 
2 t/m 9 augustus Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 7 gasten 
30 aug t/m 6 september De Lutte Overijssel € 775.00 € 75.00 € 1450,00 4 gasten 
11 t/m 18 september  Lemele Overijssel                                      € 750.00 xxxxxx € 1400.00 6 gasten 
27 sept t/m 4 oktober Dongen N.Brabant € 695.00 € 75.00 € 1400,00 12 gasten 
18 t/m 25 oktober Bakkeveen Friesland € 675.00 € 75.00 € 1400,00 11 gasten 
20 t/m 27 december Bakkeveen Friesland € 825.00 € 100.00 € 1650,00 8 gasten 

Een aantal van onze 
vakantieweken is al  
volgeboekt en die staan dus 
ook niet meer in deze lijst.  
Ook het aantal 
rolstoelplaatsen is beperkt. 
Wees dus op tijd met 
reserveren anders is de kans 
groot dat er geen plaats 
meer is. 

 

O ndersteuning   B egeleiding   Z org 

OBZ Vakanties,  
 Mozartlaan 67,  
3335 AG Zwijndrecht   
078-842 37 04   
06 54 36 41 05 
www.obzvakanties.nl  
info@obzvakanties.nl  
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MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

  De geschiedenis van de Middeleeuwen is voor een deel in nevelen 
gehuld: de meeste gebouwen en gebruiksvoorwerpen uit deze tijd 
zijn verdwenen en er werd destijds veel minder geschreven dan te-
genwoordig. De teksten die werden gemaakt zijn daarbij vaak ten 
prooi gevallen aan branden, plunderingen, overstromingen, insec-
tenvraat en oorlogen. 
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 In Het Utrechts Archief is sinds kort de tentoonstelling ‘Perkament in stukken’ te zien over de 
ontdekking van een verborgen schat aan oude documenten uit de collecties van de Univer-
siteitsbibliotheek en Het Utrechts Archief.   

    

 Verborgen schatten uit
middeleeuwse archieven   

    

    

In de Middeleeuwen werden boeken 
voornamelijk gemaakt van perka-
ment, dat vaklieden maakten van 
dierenhuiden. In een ingewikkeld 
proces werden deze huiden van 
geiten, schapen, kalfjes en andere 
dieren bewerkt tot materiaal waarop 
geschreven kon worden. Door al deze 
bewerkingen was perkament niet al-
leen duurzaam en stevig, maar ook erg 
kostbaar. En omdat perkament duur 
was, werden afgedankte stukken vaak 
hergebruikt voor nieuwe toepassingen. 
Bijvoorbeeld om er enveloppen van te 
vouwen, of om de kaften van nieuwe 
boeken mee te verstevigen. En daar-
door zitten er in de omslagen van oude 
boeken soms fragmenten van nog veel 
oudere teksten verborgen.

   Spectaculaire resultaten 
Onderzoekers van de Universiteitsbi-
bliotheek Utrecht en Het Utrechts Ar-
chief waren benieuwd wat er allemaal 

in stond en gingen op onderzoek uit. 
Soms vonden ze heel kleine fragmen-
ten van slechts enkele centimeters in 
de kaften en boekbanden, soms kwa-
men er stukken van meerdere pagina’s 
tevoorschijn, die als omslagen van 
losse documenten waren gebruikt. Ze 
gaan over zaken als het geloofsleven, 
eetgewoonten, de dichtkunst, genees-
wijzen en astrologie.

  Het onderzoek leverde spectacu-
laire resultaten op: zo werd er een 
handschrift van een tekst ontdekt, 
die teruggaat tot de derde eeuw en 
kwamen er onbekende middeleeuwse 
muzieknotaties boven water. Volgens 
Prof dr. Marco Mostert van de Univer-
siteit Utrecht is het onderzoek naar dit 
middeleeuwse ‘afval’ van groot we-
tenschappelijk belang: “Het levert niet 
alleen onverwachte ontdekkingen op, 
maar blijkt bovendien een goudmijn 
voor onderzoek naar de middeleeuwse 

schriftcultuur in het algemeen. Ons 
beeld van de Middeleeuwen wordt 
er ingrijpend door veranderd en niet 
alleen in Utrecht!” Het is de eerste 
keer dat er in Utrecht op deze schaal 
onderzoek naar dit soort teksten is ver-
richt. In het boek Perkament in stuk-
ken wordt dit onderzoek toegelicht, in 
de gelijknamige tentoonstelling in Het 
Utrechts Archief zijn de mooiste en 
meest aansprekende handschriften te 
zien (tot en met 6 januari 2019).

    Nu te zien in het Utrechts Archief: 
Tentoonstelling Perkament in stukken 
/ Tentoonstelling Utrecht op fi lm - 
toegang gratis -   
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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.
     
     ‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne’ wegens succes verlengd 
  De tentoonstelling ‘Art Deco 
Glas, belofte voor het moderne’ 
is een groot succes. Daarom 
is deze verlengd tot en met 2 
december 2018. De vazen van 
A.D. Copier, prachtig gestileerde 
plastieken van Lucienne Bloch, 
kleding en tasjes uit de jaren ‘30, 
gedecoreerd met kleine glazen 
kraaltjes, het interieur van een 
stoomschip met bijpassend 
glasservies, de automascottes 
van Lalique en Bloch, het spreekt allemaal enorm tot de verbeelding. En dit alles getoond in de 
sfeer van die roerige jaren ‘30 met soireés, chique auto’s en reizen over de oceaan voor de beter 
gesitueerden. Maar ook de tijd waarin de vrouw zichzelf bevrijdde van het korset. ‘Art Deco 
Glas, belofte voor het moderne’ geeft met deze expositie een uniek doorkijkje naar de tijd tussen 
de twee wereldoorlogen. Te zien t/m 2 december - Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, 
Leerdam. TIP: Combineer het met een bezoek aan de glasblazerij van het Nationaal Glasmu-
seum in het centrum van Leerdam. Zie ook : www.nationaalglasmuseum.nl
     
     Wat zijn uw munten, penningen en bankbiljetten waard? 
  Heeft u thuis nog ergens munten in een potje zitten en bent u benieuwd naar de waarde ervan? 
Op twee verschillende locaties, in Nieuwerkerk aan den IJssel en Wassenaar, zullen komende 
periode kosteloze taxatiedagen van munten, penningen en bankbiljetten gehouden worden. De 
drie experts zijn Karel de Geus Muntveilingen BV te Veldhoven (040-2123455), Romunt BV 
te Roermond (0475-316010) en Mevius BV te Vriezenveen (0546-561322), samen goed voor 
meer dan 100 jaar kennis en ervaring! Zie ook elders op deze pagina voor meer informatie.
     
     Carretera Panamericana 
Podium Oost in Utrecht presenteert zondag 18 november Carretera Panamericana. Een authen-
tieke Zuid-Amerikaanse muzikale reis langs de oeroude handelsroute, waarbij artiesten diverse 
landen aandoen en onder andere straatmuziek, volkswijsjes, dansstijlen, een kledingshow en 
hapjes presenteren. Een spetterend feest dat je niet mag missen!

   

     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 afl oop 
een collecte.
     
     Knus Utrecht 
  Knus Utrecht is een winterse markt, huiskamer en festival in één. Het gratis festival is dit jaar 
verdeeld over drie dagen, van 14 t/m 16 december, op vrijdag van 15.00 tot 23.00 uur en op 
zaterdag en zondag van 11.00 tot 23.00 uur. Knus bestaat uit zeven markten die verspreid 
door de binnenstad plaatsvinden. Bekende Utrechtse markten in een winters jasje. Dit jaar kan 
je terecht bij de Streekmarkt, de Twijnstraatmarkt, de Swan Market, de Zelfgemaakte Markt 
en Fonteyn. Ook organiseren hotel Karel V en het Utrechts Archief dit jaar voor het eerst hun 
eigen markten. Dwaal langs de verschillende winterse locaties en bezoek mooie optredens in de 
aanwezige huiskamers, waar je geniet 
van muziek, theater en literatuur ver-
zorgd door o.a. The Bakery, Stukafest, 
Theatergroep Aluin en Het Literatuur-
huis. De voetjes kunnen van de vloer 
bij de Antikoudevoetendisco en even 
uitrusten doe je in het reuzenrad op de 
Neude. Gezellige  vuurkorven, warme 
chocomel en glühwein, kraampjes 
met lekker eten, alles is aanwezig om 
samen te genieten tijdens dit winterse 
Knusweekend. 

 Zondag 18 november
    
 Carretera Panamericana in Podium Oost Utrecht 
  In Podium Oost aan de Oudwijkerdwarsstraat 148 is zondag 18 november van 15.00 tot 17.00 uur een 
feest met Zuid-Amerikaanse muziek. Entree: 8 euro. Bekijk het hele programma op www.podiumoos-
tutrecht.nl

    Dinsdag 20 november en dinsdag 4 december
     
     Taxatiedagen van munten, penningen en bankbiljetten 
  Uw munten, penningen 
en bankbiljetten worden 
kosteloos getaxeerd op basis 
van de huidige marktwaarde. 
U kunt terecht op dinsdag 20 
november in v.d. Valk Hotel, 
Zijdeweg 54, Wassenaar en 
op dinsdag 4 december in v.d. 
Valk Hotel, Parallelweg-Zuid 
185, Nieuwerkerk aan den 
IJssel, telkens van 11.00 tot 
16.00 uur. De vraag: “Wat zijn 
uw munten waard?” kan dan 
beantwoord worden! Inleve-
ring ter veiling is mogelijk of eventuele verkoop na legitimatie. Voor meer info zie www.munttaxatie.nl

    Tot en met zondag 2 december 2018
    
 Expositie ‘Art Deco Glas, belofte voor 
het moderne’ verlengd 
  ‘Art Deco Glas, belofte voor het moderne’ met 
bijzondere vazen en schalen van Copier, mascot-
tes van automobiles, serviezen op stoomschepen, 
jaren ‘30 lampen, parfumfl esjes en nog veel meer. 
Én glas van ontwerpers van nu, geïnspireerd op de 
art deco stijl. Nationaal Glasmuseum - museum, 
Lingedijk 28-30, Leerdam.

    Zondag 2 december
     

     Wandeling op Landgoed Beerschoten 
  Utrechts Landschap organiseert zondag 2 december een wandeling op Landgoed Beerschoten. Dit 
landgoed, gelegen in De Bilt, behoort tot de mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. In het 
gebied komen reeën, dassen, vossen en vele vogels voor, zoals de raaf. Tijdens deze wandeling vertelt 
de gids over de rijke historie van dit landgoed. De wandeling duurt anderhalf tot twee uur. Vooraf 
aanmelden is nodig in verband met het maximaal aantal deelnemers. Aanvang: 14.00 uur. Aanmelden 
kan via www.vrijetijdkrant.nl/utrecht/beerschoten-prachtig-parkbos-4/

    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



schrijft hij over zijn leven van toen en nu. Over 
vriendschappen en vergankelijkheid, verlies 
en levenslust en de troost van de verbeelding. 
Steeds verbindt hij zijn verhalen met zijn the-
ater- en liedteksten, waarin wonderlijk genoeg 
de ouderdom en de dood al sinds jaar en dag 
alom aanwezig blijken te zijn.
Het boek ‘Voor het eerst’ is een zoektocht 
naar betekenis, speels en fi losofi sch, om tot 
het besef te komen dat je ouder worden steeds 
weer voor het eerst doet. Het gaat vanzelf en 
gaat vanzelf weer over.

    Herman van Veen (1945) is geboren en 
getogen in Utrecht, waar hij ook het conserva-

torium bezocht. In 1965 maakte hij zijn thea-
terdebuut met het soloprogramma Harlekijn. 
Sindsdien reist hij de hele wereld rond met zijn 
programma’s. Voor zowel zijn artistieke werk 
als zijn inzet voor projecten ten behoeve van 
vrede, vrijheid en verbondenheid is hij talloze 
malen onderscheiden.

    Het boek ‘Voor het eerst’ kost 19,99 euro en is 
te bestellen via de bestelbon op deze pagina of 
via de webshop op www.deoud-utrechter.nl.   

papier was de zogeheten Rhijnspoorweg tussen 
Amsterdam en Keulen de eerste spoorlijn van 
Nederland. Door koudwatervrees en gebrek aan fi -
nanciën werd de eerste etappe van de Rhijnspoorweg 
tussen Amsterdam en Utrecht pas in december 1843 
geopend. Dit jaar is dat 175 jaar geleden.

    Door de jaren heen is de lijn veelvuldig verbouwd en 
verlegd, met als belangrijkste uitbreidingen de grote 
spoorwegwerken van Amsterdam en Utrecht in de 
jaren ‘30, de symbiose met de Amsterdamse metro 
en de viersporigheid rond het jaar 2000. Heden ten 
dage is deze spoorlijn een van de drukst bereden 
trajecten van Nederland. Michiel ten Broek en Victor 
Lansink nemen u aan de hand van vele historische 

en sfeervolle 
illustraties 
mee op een 
reis door de 
tijd langs 
deze door 
de talrijke 
verande-
ringen zeer 
boeiende 
spoorlijn.

    Ook 
spraakmakende stations 
als Amsterdam Amstel, Duivendrecht, Amsterdam 
Bijlmer Arena en Utrecht Centraal komen in beeld, 
evenals verdwenen stations als Amsterdam Weesper-
poort en Nieuwersluis.

    Het boek is te koop voor 29,95 euro via de bestelbon 
op deze pagina van De Oud-Utrechter of via de 
webshop op www.deoud-utrechter.nl.

        

 Voor het eerst    Van Rhijnspoor tot 
Randstadspoor     In het splinternieuwe boek ‘Voor 

het eerst’ schrijft onze geboren 
Utrechter Herman van Veen over het 
onbarmhartige proces van het ouder 
worden. 

  Wanneer begint dat, ouderdom? Op welk 
moment besef je dat die jonge man is afgelost 
door een man op zekere leeftijd? De geest is 
vitaal, maar het lichaam hapert soms. De kloof 
tussen nu en vroeger wordt steeds groter. De 
ervaringen stapelen zich op, de herinnerin-
gen verdringen elkaar. Onverschrokken gaat 
Van Veen de confrontatie aan met zichzelf en 

  ‘Amsterdam Utrecht, van Rhijnspoor tot 
Randstadspoor’ is de titel van een prachtig 
nieuw boek voor treinenliefhebbers, uitge-
geven door W-Books en verkrijgbaar via De 
Oud-Utrechter. Een mooi geschenk voor de 
feestdagen. 

  Bijna iedereen weet dat de eerste trein in Nederland 
reed tussen Amsterdam en Haarlem (1839), maar op 
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  Ineens is er aan het begin van de vo-
rige eeuw een medium dat met mense-
lijk geluid en emoties rechtstreeks de 
huiskamers binnenkomt. ‘We waren er 
bij’ is een beeldboek van de eeuw van 
radio. Met foto’s en grafi sche afbeel-
dingen die de tijdlijn vormen van de 
Nederlandse radiogeschiedenis. Over 
de pioniers die het medium ontdekken 
en exploiteren, over bezielde radioma-

kers die het telkens in veranderende 
tijden opnieuw vorm geven. Auteur 
Jan Westerhof interviewt prominente 
makers, die het medium voor eeuwig 
in hun hart hebben gesloten.

Op 6 november 1919 is vanuit Den 
Haag de eerste radio-uitzending in 
Nederland, verzorgd door Hans Hen-
ricus Schotanus à Steringa Idzerda. 

Aan het begin van dit jubileumjaar 
verschijnt We waren erbij. Het laat 
de opkomst zien van de radio in een 
verzuilde maatschappij, de hoogtij-
dagen van de radio als praatpaal voor 
de autoriteiten en als eerste massa-
medium voor amusement in de jaren 
veertig en vijftig, radio als platform 
voor de jeugdcultuur in de jaren zestig 
en zeventig, radio in een nieuwe rol 

naast de dominante televisie en als 
interactief medium. Het toont het 
effect van de digitalisering in de 
jaren negentig, wanneer alles in 
de massacommunicatie opnieuw 
revolutionair verandert.
Het boek kost 24,95 euro en is te 
bestellen via de bestelbon op deze 
pagina of de webshop op www.
deoudutrechter.nl.   

 We waren erbij. De eeuw van de radio   
  Eindelijk een boek over de geschiedenis van de radio in de vorige eeuw. Een tijd waarin dit me-
dium, dat alle ouderen gekoesterd hebben en vaak nog koesteren, aan de weg timmerde. Informa-
tief en beeldend. Van buis, naar transistor, naar chip. Een boek over technologie en politiek. Maar 
vooral over impact en beleving. Geschreven en samengesteld door Jan Westerhof, van 2007 tot 
2017 directeur radio van de Nederlandse Publieke Omroep. 

    

    

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Naam + voorletters: 

Straat:

Postcode/woonplaats: 

Telefoon:

Email:

Ja, ik bestel:

Voor het eerst. Verhalen over ouder worden (Herman van Veen)  . . . . . . .€ 19,99

Van Rhijnspoor tot Randstadspoor. Amsterdam-Utrecht  . . . . . . . . . . . . .€ 29,95

We waren erbij  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 24,95

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

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

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

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

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

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: 

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.
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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 

Kerststad Valkenburg
 vanaf 16 november is Valkenburg omgetoverd in: 

Het mergelstadje Het mergelstadje 
is omgetoverd in een is omgetoverd in een 

sprookjesachtige sfeer met sprookjesachtige sfeer met 
prachtige verlichting en fraai prachtige verlichting en fraai 

versierde kerstbomen. versierde kerstbomen. 

Boek nu uw overnachting of Boek nu uw overnachting of Boek nu uw overnachting of 
arrangement vanaf €85,- per kamer!arrangement vanaf €85,- per kamer!arrangement vanaf €85,- per kamer!

Kies de locatie die bij u past:Kies de locatie die bij u past:Kies de locatie die bij u past:
www.parkhotelvalkenburg.nlwww.parkhotelvalkenburg.nl

www.villavalkenburg.nlwww.villavalkenburg.nl
www.appartementen-valkenburg.nlwww.appartementen-valkenburg.nlwww.appartementen-valkenburg.nl

043-601 32 41043-601 32 41

Kortingscode: Kortingscode: Kortingscode: Kortingscode: Kortingscode: Kortingscode: Kortingscode: Kortingscode: Kortingscode: Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18Kerstmarkt18
Met deze code ontvangt u 5% korting op uw boekingMet deze code ontvangt u 5% korting op uw boekingMet deze code ontvangt u 5% korting op uw boekingMet deze code ontvangt u 5% korting op uw boekingMet deze code ontvangt u 5% korting op uw boekingMet deze code ontvangt u 5% korting op uw boekingMet deze code ontvangt u 5% korting op uw boekingMet deze code ontvangt u 5% korting op uw boekingMet deze code ontvangt u 5% korting op uw boeking
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Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om te genieten van 
de KERST sfeer in Maastricht, Aken of Valkenburg. Kerstmarkten, 

de kerst (stoom) express,  Glühwijn, oliebollen en zo verder ....

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze 
extra 10% lezerskorting! tussen 16 november '18 en 1 januari '19 * 

*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Kruinweg 1 •  6369 TZ  Simpelveld  •  NL 
T +31 (0)45-544 12 42  •  F +31 (0)45-544 01 25 

info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

1978 - 2018 | 40 jaar bewezen gastvrijheid

Puur (kerst) genieten!

T 0251 - 20 90 60 • E info@inventiefevenementen.nl • I www.countrychristmasfair.nl •     Country & Christmas Fair

ONLINE TICKETS MET KORTING!www.countrychristmasfair.nl

Sfeervol Kerst vieren 
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Mijn ouders kwamen zwaar bescha-
digd uit de oorlog en dat betekende 
dat, als we ‘s avonds aan tafel zaten, 
niet allen mijn ouders aanwezig wa-
ren, maar eeuwig en altijd ‘de oorlog’, 
die zat mee te eten. Er werd altijd 
gesproken over bombardementen, 
honger, ziekten, maar vooral bij mijn 
moeder kwamen de vragen naar boven 
wie van haar familie in Oost-Europa 
deze vreselijke oorlog had overleefd 
en wie niet.

Bestuderen
Pas in 1965 kwamen de eerste brieven. 
Twintig jaar na de bevrijding! Met al 
die informatie over oorlog en vrede 
nam ik het besluit zelf de oorlog te 
bestuderen. Boeken lezen, vooral 
de serie van Lou de Jong, plaatsen 
bezoeken waar zich belangrijke 
gebeurtenissen hadden afgespeeld. Bij 
al dat speurwerk kwam ik twee namen 
tegen, die zeer belangrijk waren voor 

mij: Anne Frank en Marinus van der 
Lubbe.

Rijksdagbrand
Marinus werd geboren op 13 januari 
1909 te Leiden, zijn jeugd bracht hij 
door in Den Bosch. Hij koos voor het 
beroep van metselaar en woonde in 
een kleine woning in Leiden. Tijdens 
werkzaamheden viel hij van een stei-
ger en werd daardoor half blind. Hij 
kreeg een invalide-uitkering van 7,50 
gulden per maand. Aangetrokken door 
Marx en Engels reisde hij dikwijls 
naar, onder andere, Berlijn. Het is 
nooit bewezen dat Van der Lubbe zelfs 
maar aanwezig zou zijn geweest bij 
de Rijksdagbrand in de nacht van 27 
februari 1933. Met hem werden drie 
Duitse en drie Bulgaarse communisten 
gevangen genomen.

Showproces
Twee weken later won Hitler de 

verkiezingen. Herman Göring maakte 
van de berechting van de gevangen ge-
nomen personen een showproces en zo 
kregen de communisten de schuld. Het 
proces tegen de ‘brandstichters’ werd 
gehouden in het Paleis van Justitie in 
Leipzig. De Bulgaarse communist Ge-
org Dimitrof en de andere aangeklaag-
den werden vrijgesproken. Marinus 
van der Lubbe kreeg de doodstraf en 
werd onthoofd in de avond van 10 
januari 1934. Hij werd begraven op 
het Sudfriedhof in Leipzig.

Elsschot
Marinus van der Lubbe zou daarmee 
het eerste Nederlandse nazislachtoffer 
worden. Willem Elsschot schreef in 
1934 het volgende: “Jongen, met je 
wankele hoofd, aan de beul vooruit 
beloofd, toen je daar je lot verbreidde, 
stond ik daar wenend aan je zijde. 
Moge je geest in Leipzig spoken tot 
die gruwel word gewroken, tot je 
beulen groot en klein, door de Russen 
vernietigd zijn.”

Stoel
In 1980 bracht ik een bezoek aan het 
Paleis van Justitie, waar Marinus aan-
geklaagd en veroordeeld werd in dit 
showproces. Alles staat er nog zoals 

ten tijde van het proces. Ik heb even 
op de stoel mogen zitten van Marinus, 
waar hij zijn uitspraak te horen kreeg 
en heb het Paleis van Justitie huilend 
met onmacht verlaten.

In een volgend verhaal meer over 
Anne Frank.

Jack Meulman
Nieuwegein
mariolanza@kpnmail.nl

Mijn studie naar oorlogsgebeurtenissen
In mijn ouderlijk huis in Utrecht aan de Van der Marckstraat, was 
het leven saai; men ging naar school, luisterde naar hoorspelen, 
van vakantie had ik wel gehoord, maar we gingen bij gebrek aan 
geld nooit ergens naartoe! Wat men noemt ‘de grijze jaren vijftig’, 
wel gingen we drie dagen naar Limburg, met de trein nog wel! 
Een wereldreis van Utrecht naar Maastricht. Ik had in 1962 geen 
vergelijk dus ja, het avontuur tegemoet.
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Marinus van der Lubbe

Gaat oma hüpfen?

Ik had begin januari al een apparte-
mentje geboekt en voor de gein via 
een korte mail gevraagd of ze er ook 
mooi weer bij wilden verzorgen. 
De eigenaresse van het appartement 
reageerde meteen en had humor. 
‘Naturlich’ zou ze ‘schönes Wetter’ 
voor ons verzorgen, want ze had vaak 
contact met de weergoden.
Half augustus reden we richting Harz 
en waren reuze benieuwd waar we 
terecht zouden komen. Het dorpje dat 
we binnenreden was nou niet bepaald 
uitdagend, eerder mistroostig. Er 
stonden veel winkelpanden leeg, die te 
huur of te koop waren. Cor en ik wer-
den er een beetje stil van. Tussen de 
middag aten we in een restaurant dat 
zo uit BETovergrootmoeders tijd leek 
te komen. Het eten was heerlijk, maar 
deze entourage kwamen we bij ons 
toch niet meer tegen. “Nou”, zeiden 
we tegen elkaar, “als dit zo doorgaat 
moeten we onze verwachtingen maar 
even bijstellen!” We mochten na 

tweeën ons appartement in en geluk-
kig was dat precies zoals beloofd.

Opluchting! En….de zon scheen. Ker-
stin, onze gastvrouw straalde. “Kijk 
eens, zoals afgesproken, die Sonne 
scheint!”

Leuk, ze had ons berichtje onthou-
den! De klik was er eigenlijk meteen. 
Echtpaar van onze leeftijd, zelfde 
interesses, zelfde ideeën. Kerstin zei 
later dat het leek of ze oude schoenen 
aantrok, toen ze ons leerde kennen, zo 
vertrouwd. Dat was wederzijds. We 
voelden ons er welkom en thuis.

We kregen veel tips over de omgeving 
en wat we zoal konden gaan doen. We 
hadden onze nordic-walking stokken 
mee en waren van plan veel te gaan 
wandelen. De natuur was er schit-
terend en er waren mooie stadjes met 
vakwerkhuizen en kastelen.
Het gastechtpaar nodigde ons uit 

elkaar, ‘s avonds in de tuin onder 
het genot van een kaasje, wijntje en 
toastje, beter te leren kennen. Manfred 
is o.a fervent vliegvisser en Kerstin 
is boekenrecensent. Daarnaast is ze 
werkzaam in een bejaardentehuis waar 
ze, net als bij ons, handen tekort ko-
men. Vijf dagen in de week staat ze ‘s 
morgens om 5.30 op om de bejaarden 
op tijd eten en aandacht te geven. Ze is 
wanhopig, want tijd voor die aandacht 
is er niet en dat vindt ze vreselijk voor 
die mensen. Natuurlijk vertelden wij 
ook wat we zoal doen en Cor zei dat 
ik een boekje geschreven had. Kerstin 
was heel enthousiast en wilde er 
meer over weten. Zoiets hadden ze in 
Duitsland nog niet. Wat een leuk idee, 
grappige titel, leuk voor de ouderen. 
Ze wilde graag een exemplaar en zou 
het aan de uitgeverij doorsturen.

We waren nog niet thuis of ze appte: 
“Stuur maar hoor, de directie van de 
uitgeverij is razendenthousiast!”
Hoe kan het lopen in je leven. Je boekt 
een appartementje, gaat op vakantie, 
hebt een klik met de eigenaars, maakt 
een praatje en voor je het weet ligt 
straks misschien mijn boekje in de 
Duitse boekhandel met als titel ‘Oma, 
kannst du noch hüpfen?’ Ik vind het 
wonderlijk hoe zoiets op mijn pad 

komt.
De vakantie was geweldig, het weer 
on-Harzig goed, we voelden ons twee 
geluksvogels. De zomer is bijna ten 
einde, maar het schrijfavontuur gaat 
door. Ik houd u op de hoogte!

Irene Kraaij-
enhagen

 

Deze zomer besloten Cor en ik onze vakantie in de Duitse Harz 
door te brengen. Cor laat het zoeken altijd aan mij over. Als het 
maar niet te ver rijden is en er in de omgeving genoeg te zien en 
te doen is, vindt hij het best. Natuurlijk is mooi weer ook meege-
nomen, want mijn schat is een zonaanbidder. Wat dat betreft zijn 
we deze zomer niets tekort gekomen en moest Cor zelfs af en 
toe toegeven dat schaduw op zijn tijd bést fijn was.
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Welkom bij Goudestein, de plek voor een rijk leven aan 
de Vecht. In het Van Heukelompark in Utrecht worden 
31 appartementen, 26 grondgebonden woningen en 3 
starterswoningen gerealiseerd voor een groen, sociaal 
en ruimtelijk bestaan.
SCHRIJF JE DIRECT IN OP WWW.HURENINGOUDESTEIN.NL

Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

KOM NAAR ONZE SHOWROOM:
Franciscusdreef 74, 3565 AD Utrecht

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

COUGAR 13
km/u

40
km

nu
1.500,-

korting

nu
3.000,-

korting Van € 9.995,- 

voor €  8.495,-

Acties geldig t/m 31 december 2018 en zolang de voorraad strekt.

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

TIGER 4 NAPOLEON
• Meestverkochte scootmobiel van Nederland
• Comfortabel en onverwoestbaar
• Verstelbare armleuning, stuurkolom en stoel
• Snel met grote actieradius

• Overdekte scootmobiel
• Warm, droog en comfortabel
• Voorzien van ruitenwisser
• Verwarming mogelijk

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-
Van € 8.995,- 

voor € 5.995,-

17
km/u

50
km

15
km/u

45
km

nu
1.500,-

korting

NIEUW!

nu
1.100,-

korting

6
km/u

12
km

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

Van € 2.895,- 

voor €  1.795,-

HERFSTKORTINGEN BIJ MANGO!

25
km/u

180
km

QWIC N330.1
• Traploos schakelen
• Comfortabel fi etsen
• Lage instap

• Overdekte scootmobiel met het 
 rijcomfort van een brommobiel
• Incl. verwarming, achteruitrijcamera 
 en USB-poort
• Zachte vering en comfortabel 
 interieur
• Geen rijbewijs
 vereist

OPRUIMING SHOWROOM EN 

EX-DEMO MODELLEN 2017



School voor de Journalistiek
Naar aanleiding van de bijdrage van Joop Zij-
derveld in De Oud-Utrechter van 16 oktober jl. 
kwamen mijn eigen herinneringen aan de School 
voor de Journalistiek boven. Van 1970 tot en met 
1975 woonde ik, student Diergeneeskunde, in 
een studentenhuis aan de Palmstraat. Op nummer 
4 om precies te zijn. Ons huis grensde aan de 
achterzijde aan het schoolterrein. Boven, vanuit 
het keukenraam, kijken we uit op het schoolplein 
van een lagere school. Op dat bijzonder ruime 
schoolplein zijn, naast het lagere schoolgebouw, 
een aantal noodgebouwen geplaatst, die onderdak 
bieden aan nog een school en niet zomaar een 
school. Hier huist de landelijk bekende School 
voor de Journalistiek!
Wij hebben goed zicht op twee klaslokalen en 
kijken onze ogen uit. De school begint om 09.00 
uur, maar dan is er meestal nog geen mens, 
behalve de docent. Die zit wat in z’n krantje te 
lezen; er is niemand om zijn kennis mee te delen. 
Zo rond 09.15 uur druppelen de eerste studenten 
binnen en tegen half tien zijn de meesten wel aan-
wezig. De leraar begint met de les. Dat heeft nog 
steeds weinig zin, want iedereen is ergens anders 
mee bezig. De meisjes zitten zeer geanimeerd 
met elkaar te kletsen en nemen waarschijnlijk de 
vorige avond even door. Enkele jongens zitten 
lekker te ontbijten en een paar anderen lezen de 
krant. Je studeert toch zeker Journalistiek! En 
waarachtig, een enkeling heeft enige aandacht 
voor de docent.
Af en toe is er een schoolfeest. Men nodigt dan 
ook de buurtbewoners uit om klachten over 
eventuele overlast voor te zijn. Natuurlijk zijn we 
van de partij. We hebben vanuit ons keukenraam 
vastgesteld dat er nogal wat vrouwelijke studen-
ten zijn waar we graag eens nader kennis mee 
willen maken. Dat valt tegen. Voor die dames 
komen we van een andere planeet. De aanstaande 
journalisten zijn politiek zeer geëngageerd en 
wij totaal niet. In een student Diergeneeskunde 
zijn ze nauwelijks geïnteresseerd. Sociologen en 
psychologen, die scoren punten!
Het is de tijd dat binnen dat soort opleidingen de 
studenten het voor het zeggen hebben. Met als 
extreem voorbeeld Sociale Academie ‘De Horst’ 
in Driebergen waar de ‘Groep’ studenten van 
een studiejaar bepaalt wie er naar het volgende 
studiejaar door mag en wie niet. Het criterium 
is dan vooral of je in de groep past. Studenten 
die er ‘afwijkende’ ideeën op na houden en niet 
het Marxistisch-Leninistisch gedachtengoed 
aanhangen, komen zo vaak in de problemen. De 
docenten staan erbij en kijken ernaar en zijn het 
in de regel helemaal eens met de mening van ‘Het 
Collectief’. Of de studenten de stof (zo die er is) 
beheersen is niet zo belangrijk… De discussie-
groepen waarin wordt besproken hoe de wereld er 
uit zou moeten zien, dáár gaat het om!
Zo erg is het niet bij de School voor de Journa-
listiek. Maar het verschil met de Faculteit voor 
Diergeneeskunde is wel heel erg groot. Het 
schoolplein ziet er tegenwoordig heel anders uit. 
De barakken van de School voor de Journalis-
tiek zijn al lang verdwenen. De opleiding werd 
onderdeel van de Hogeschool Utrecht en is nu 
gehuisvest op De Uithof. De oude school voor 
basisonderwijs is afgebroken en er staat een 
geheel nieuw schoolgebouw. De tuintjes van de 
woningen aan de Palmstraat kregen er allemaal 
een stuk grond bij. Het tuintje van Palmstraat 4 
verdubbelde bijna in oppervlakte.

Joop Klinkers
jklinkers@planet.nl

Je kan de pot op
Jaren geleden, toen er nog niet overal een wc 
stond, was de gemeente druk bezig met het 
aanleggen van rioolinstallaties, zodat heel 
Utrecht niet meer naar een secreet of letterlijk en 
figuurlijk de pot op kon binnenshuis. Lombok 
was een van de laatste wijken die nog niet waren 
aangesloten. Hier kwam ik zelf achter, toen ik 
eens mocht logeren bij mijn oom en tante in de 
Padangstraat. Het eerste wat mijn Tante Mies ver-
telde was dat zij geen doortrek-wc hadden, maar 
een grote pot afgedekt door een houten plank met 
in het midden een deksel. Het was even wennen, 
maar later vond je het toch heel gewoon.
Op een middag werden we naar het balkon 
gestuurd en kwamen er grote sterke mannen de 
trap op en daarna werd het toilet van de zitplank 
ontdaan. De grote pot werd weggenomen en 
vervangen door een nieuwe schone. De pot werd 
bijgezet op de gemeentelijke tonnenophaalauto en 
vervoerd naar het gemeentelijk opslagcentrum.
Mijn opa was hovenier en had zijn land bij huis 
aan de Noteboomlaan. Op een dag besliste hij 
dat het tijd was het land te bemesten. De praam 
werd opgehaald en opa ging, soms begeleid door 
mijn vader of oom Henk, met die praam over de 
minstroom en de singels naar het gemeentelijk 
opslagcentrum. Daar kreeg hij net als die andere 
Utrechtse hoveniers een aantal tonnen toegewe-
zen en kon het laden beginnen. Even rusten om 
een boterhammetje te eten en dan weer terug 
naar de Noteboomlaan. Varen en navigeren, mijn 
vader vond het geweldig. De tonnen werden ge-
leegd en het mesten was begonnen. Toen een paar 
maanden later mijn tante bij haar vader langsging 
en bij het afscheid een paar bloemkolen mee-
kreeg, zei ze: “Wat zien die er goed uit.” “Ja”, zei 
opa toen, “dat is zo, maar ik heb ook wel de beste 
mest die er te krijgen is in Utrecht.” Mijn tante 
wist niet dat hun wijk wel eens leverancier zou 
kunnen zijn. Opa glimlachte en dacht ‘meisje, je 
moest eens weten!’

Nico van Mourik
Gestellaan 9
3431 GM Nieuwegein

Jan van de Wint
Ik wil graag nog een kleine toevoeging aanbren-
gen op het verhaal op de voorpagina van deze 
krant van mijn hand. Namelijk het volgende. 
‘Nog eenmaal terug naar Galgenwaard’ was 
een van de grote wensen van Jan van de Wint. 
We hebben een poging gedaan bij Fc Utrecht 

om dit te realiseren. Fc Utrecht heeft dinsdag 6 
november aangegeven Jan van de Wint (90) graag 
te willen uitnodigen om op zondag 23 decem-
ber de wedstrijd Fc Utrecht tegen Ajax vanuit 
de Charitybox te volgen. Jan heeft vervolgens 
gemeld graag van deze uitnodiging gebruik te 
willen maken.
Mogelijk zijn ook Andries Nagtegaal, hij maakte 
deel uit van het kampioenselftal van DOS in 
1958, en Elinkwijker Wim de Jongh in de Chari-
tybox aanwezig.
Wim scoorde in het seizoen 1957-1958 nog de 
winnende goal voor Elinkwijk tegen Sportclub 
(Sc) Enschede, waar Jan van de Wint toen in 
de goal stond. Door het verlies tegen Elinkwijk 
kwam Sc Enschede aan het eind van het seizoen 
een punt tekort om kampioen te worden.
Sc Enschede en DOS eindigden gelijk, de beslis-
singswedstrijd in Nijmegen werd door DOS met 
1- 0 gewonnen.

Gert van Es

Finale bakwedstrijd
Er is tegenwoordig veel aandacht voor ‘Heel 
Holland Bakt’. Herinnert u zich nog dat in 1960 
de NCRV een bakwedstrijd organiseerde? Iedere 
provincie leverde een kampioen op. Wie tot nati-
onaal kampioene mocht worden gekroond, werd 
in Utrecht op de Industrie- en Huishoudschool 
bepaald.
Ik was lerares koken en mocht de organisatie op 
me nemen. Tien nerveuze huisvrouwen, onbe-
kend met fornuizen en thermostaten, streden om 
de eer. De jury besliste en de hoofdprijs was een 
koelkast. De winnende bakster had een Indische 
spekkoek gemaakt en om de tijd goed in de gaten 
te houden breide ze, bij wijze van kookwekker, 
na ieder laagje een pennetje aan haar breiwerk.

Francien Zwiep Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten
030-6379161
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Jubileumviering genealogen Utrecht
Afdeling Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging viert op 17 november 2018 het 
70-jarig bestaan. Het thema is ‘Sport in Utrecht en Genealogie’. Wat deden onze voorouders in hun 
vrije tijd? En welke rol speelde sport daarin? Welke verenigingen waren er, welke sporten werden 
er beoefend? Welke gegevens zijn daarover te vinden en wat was de familieachtergrond? Eén van 
de oudste sporten in Utrecht is het kolven, zoals dat nog steeds beoefend wordt in het St. Eloyen 
Gasthuis. Op de foto is te zien dat de afdeling daar in april een bezoek brengt.
De 70-ste verjaardag zal worden gevierd in het SVDU gebouw aan de Mytylweg in Utrecht. Tevens 
zal een speciaal samengesteld afdelingsblad worden uitgereikt, dat gewijd is aan Sport in Utrecht en 
familie. Verdere informatie is te vinden op https://ontdekjouwverhaal.nl/onzeafdelingen/utrecht

Oude muurreclame ontdekt in de 
Zwaansteeg
De Utrechtse Zwaansteeg heeft er een bij-
zondere muurreclame bij. Deze zat decen-
nialang achter het stucwerk verborgen aan 
de Springwegzijde van de steeg, precies 
tegenover de bekende schildering ‘Bakker 
van Doorn bakt brood van het beste koren’. 
Wethouder Anke Klein, verantwoorde-
lijk voor het erfgoed in de stad, heeft de 
reclame, samen met de gerestaureerde Van 
Doorn-schildering, vrijdag 9 november 
onthuld.

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Biljarters gezocht
Wij zoeken nog een paar senioren-
biljarters. Voor libre-spelsoort, met 
een gemiddelde van 1 tot twee caram-
boles. Speeldag: maandagmiddag in 
hotel het Wapen van Harmelen. Inte-
resse? Bel A. Theunisse 030-8790959.

Collecteer mee voor Hersen-
stichting
Van 28 januari tot en met 2 februari 
2019 wordt de Hersenstichtingcol-
lecte gehouden. Voor deze collecte is 
de Hersenstichting ook in uw woon-
plaats op zoek naar collectanten. De 
Hersenstichting zet zich in voor al die 
mensen met een hersenaandoening. 
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken 
met een hersenaandoening. Hieronder 
vallen onder meer beroerte, demen-
tie, autisme, hersentumor, de ziekte 
van Parkinson en ADHD. Er komen 
per jaar 160.000 mensen met een 
hersenziekte bij. Bijna een half mil-
joen mensen kampen met blijvende 
ernstige gevolgen. Daarom vragen wij 
uw hulp tijdens de collecteweek. U 
kunt zelf aangeven in welke straat en 
hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook 
doet, u helpt uw medemens ermee. 
Twee uurtjes collecteren voor al deze 
mensen, dat is een kleine moeite voor 
een groot effect. U kunt zich opgeven 
via de website van de Hersenstichting 
www.herenstichting.nl of via het 
hoofdkantoor van de Hersenstichting 
in Den Haag, 070-360 4816.

Middagconcert
Zondag 18 november geven de 
Koninklijke Biltse zangvereniging 
Zang Veredelt en het acht leden 
tellende accordeonensemble Opus 
1 samen een middagconcert in de 
Nieuwe Kerk (voorheen Opstandings-
kerk), Eerste Brandenburgerweg 31 
te Bilthoven. Hierbij verzorgen het 
koor en het ensemble afwisselend een 
deel van het programma. Ook worden 
enkele muziekstukken gezamenlijk 
uitgevoerd. Het concert heeft dan 
ook als titel d’Accord. Het wordt een 
muzikaal gebeuren met zeer afwis-
selende onderdelen en wisselende 
muzikale stijlen en duurt van 14.30 
tot 16.30 uur. De entreeprijs is € 10,- 
(kinderen € 5,-). Hierbij is inbegrepen 
het programmaboekje en een kopje 

koffie of thee in de pauze. De Nieuwe 
Kerk (voorheen Opstandingskerk), 
heeft een ruime parkeerplaats, zodat 
voor bezoekers uit de wijde omgeving 
alsook voor rolstoelgebruikers de 
bereikbaarheid goed is.

Repair Café Transwijk-Bijn-
kershoek
Donderdag 15 november (13.30 
- 16.00 uur) is Repair Café Trans-
wijk-Bijnkershoek open. Handige 
vrijwilligers helpen bij de reparatie 
van huishoudelijke apparaten en ge-
reedschap, video- en audioapparatuur, 
mechanisch werkende spullen, textiel 
(kleding, gordijnen), speelgoed, kleine 
meubels en fietsen. Denk in deze tijd 
van het jaar ook aan tuingereedschap, 
want de tuin moet weer winterklaar! 
De locatie van het Repair Café is 
Woon- en Zorgcentrum Bijnkershoek, 
Van Bijnkershoeklaan 250. Het staat 
open voor iedereen, dus niet alleen 
voor bewoners. Toegang is gratis, 

maar een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Repair Café Transwijk-
Bijnkershoek is elke eerste en derde 
donderdagmiddag van de maand open. 
Het team is naarstig op zoek naar een 
naaister en technische vrijwilligers. In-
teresse? Neem vrijblijvend contact op 
met Maria Mol, mmol@axioncontinu.
nl, (030) 296 85 59. Ook voor andere 
vragen over dit Repair Café. Voor in-

formatie over alle Repair Cafés in 
Utrecht: webiste repaircafe-utrecht.nl.

Repair Café Overvecht
Is je mixer kapot? Laten de knopen 
van je overhemd los? De handige vrij-
willigers van Repair Café Overvecht 
helpen je de boel te herstellen! Alles 
wat redelijk te vervoeren is, pakken 
ze aan: onder meer huishoudelijke 

apparaten, elektronica (geluids- en 
videoapparatuur), lampen, mecha-
nisch werkende spulletjes, gereed-
schap, kleine meubels, speelgoed en 
kleding. Het enige dat in Repair Café 
Overvecht niet gerepareerd wordt, zijn 
fietsen. Repair Café Overvecht is za-
terdag 17 november open. Tijd: 14.00 
tot 17.00 uur. Locatie: Buurthuiska-
mer Burezina, Jeanne d’Arcdreef 1. 
Iedereen is welkom! Toegang is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Meer informatie via e-
mailadres repaircafe@thelivingtree.nl.

Repair Café Swellengrebel
Een kapotte schemerlamp, radio of 
waterkoker? Zonde om weg te gooien! 
De handige vrijwilligers van Repair 
Café Swellengrebel krijgen de spullen 
misschien weer aan de praat. Ze repa-
reren niet alleen apparaten en andere 
gebruiksvoorwerpen; er worden ook 
kleine reparaties aan rollators en 
fietsen uitgevoerd. Wilt u kleding of 
huishoudtextiel laten herstellen, kom 
dan tussen 14.00 en 15.00 uur. Repair 
Café Swellengrebel is vrijdag 16 no-
vember open van 14.00 tot 15.30 uur. 
Zowel bewoners van het gelijknamige 
zorgcomplex als mensen die er niet 
wonen zijn van harte welkom. Adres: 
Zorgcentrum Swellengrebel (Recre-
atiezaal), Burgemeester Fockema 
Andrealaan 100 in Utrecht-Oost. 
Toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer 
informatie via e-mailadres repair-
cafeutrecht@gmail.com of 06-1677 
5696 (Judy Sijlbing).

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte UtrechterDinsdag 13 november 2018pagina 14

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.

Sinterklaasverhalen gezocht
Voor je het weet is het weer 5 december, Sinterklaas. En voor die tijd is er natuurlijk de intocht. Landelijk, maar ook 
in Utrecht. Er is de laatste jaren veel over het Sinterklaasfeest te doen geweest. Maar als ouderen herinnert u zich vast 
nog wel hoe leuk het kinderfeest in het verleden was. De Oud-Utrechter is op zoek naar verhalen over de viering van 
Sinterklaas in uw jeugd. In het komend nummer van 27 november willen wij daar aandacht aan besteden. 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.
Uw verhalen kunnen 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!

(foto: Afbeelding van het bezoek van Sinterklaas aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis (Nieuwegracht 137) te Utrecht. 
Fotograaf: L.H. Hofland, Het Utrechts Archief)

Tentoonstelling ‘Proef je geluk op 13’
Op 16 november opent het Nederlands Volksbuurtmuseum de interactieve tentoon-
stelling ‘Proef je geluk op 13’. Een culinaire ‘geluksroute’ van het Volksbuurtmuse-
um langs twaalf buurtcafés, koffietentjes en restaurants in Wijk C. In het Volksbuurt-
museum zelf worden foto’s tentoongesteld van bezoekers, die met hun gelukshapje 
op de foto zijn gegaan. Het project is een vervolg op de jubileumtentoonstelling 
‘Gelukkig hebben we de foto’s nog’ en duurt tot en met 28 februari 2019. De 
tentoonstelling en route zijn te zien van 16 november 2018 tot en met 28 februari 
2019. Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27-29, Utrecht. Geopend di-vrij, 
zondag, elke eerste, tweede en derde zaterdag, 11.00-17.00 uur. Kosten toegang 
tot de Geluksroute bij de kassa van het museum: €10,-. Entree Volksbuurtmuseum: 
€5,- MJK-kaart en U-pas gratis. Voor meer informatie en het programma, kijk op de 
website proefjegelukop13@volksbuurtmuseum.nl
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Onlangs ontmoette ik in Vak O van 
Stadion Galgenwaard een ‘oude 
getrouwe’ die het allemaal van dichtbij 
heeft meegemaakt. Zijn naam Bertus 
Kooyman, zeventig intussen maar nog 
volop bezig met heden en verleden 
van het Utrechtse voetbal. Hij nodigde 
me uit eens in de archieven van zijn 
club Minerva te komen kijken, waarbij 
vooral mijn interesse uitging naar de 
indeling van het gedenkboek dat bij 

het vijftigjarig bestaan van deze club 
in 1974 werd uitgegeven. “Want ik 
heb mooie tijden meegemaakt bij die 
club, waar mijn vader lang bestuurslid 
was.’’

Receptie
In die periode werkte ik als sportjour-
nalist bij het Utrechts Nieuwsblad en 
heb in die functie de jubileumreceptie 
van Minerva nog bezocht. Achter de 

tafel zaten o.a. de legendarische voor-
zitter Bep van der Scheur en good-old 
Jan de Lang, die ik ook nog jarenlang 
heb mogen meemaken als elftalleider 
van DOS.

Tijdens die receptie werd Ben van 
‘t Klooster gehuldigd als topscorer 
van het seizoen ‘71-’72, hij scoorde 
23 doelpunten in 22 wedstrijden. 
De receptie had plaats in restaurant 
Olympia aan de Straatweg waar in de 
jaren vijftig ook de spelers van het 
kampioensteam van DOS meestal hun 
voorbereiding hielden en waar trainer 
Pepi Gruber zijn befaamde bespreking 
hield.

Top
Zoals gezegd, Minerva behoorde des-
tijds niet tot de meest toonaangevende 
clubs in die periode, maar zou enkele 
jaren later nog tot de top van het regio-
nale amateurvoetbal doorstoten.

Eerder was Holland al zover gekomen. 
Die ploeg reikte zelfs in 1995 tot de 
strijd om de algemene landstitel bij 
de amateurs in een tweeluik tegen IJs-
selmeervogels. Uiteindelijk behaalde 
de ploeg uit Spakenburg onder leiding 
van Eric Assink dat kampioenschap 
ten koste van het door Gert Kruys ge-
trainde Holland. Bij de thuiswedstrijd 

aan de Thorbeckelaan waren destijds 
liefst 2500 toeschouwers aanwezig.

Zwarte Panter
Bertus Kooyman herinnert zich die 
hoogtijdagen van het amateurvoetbal 
nog goed. “We hebben nu natuurlijk 
Hercules als onze vlaggendrager in 
de top van het amateurvoetbal, maar 
destijds hadden we tal van goede 
club in de hoogste regionen. Dat gold 
niet alleen voor Minerva, maar ook 
voor ploegen als DOS, Midlandia, 
Ultrajectum en Stichtse Boys die op 

een bepaald moment zijn gefuseerd 
of helemaal verdwenen. Toen Frans 
de Munck in 1994 bij ons kwam, was 
dat natuurlijk een sensatie. Aanvan-
kelijk probeerde de Zwarte Panter het 
met regels van hier tot Tokio, maar 
dat lukte zelfs hem natuurlijk niet 
helemaal. De enige verandering was 
dat de jongens niet meteen aan het bier 
gingen na een wedstrijd of al tijdens 
een toernooi.’’

Hans v Echtelt
Schalkwijk

De glorietijden van het Utrechtse amateurvoetbal
Er is een tijd geweest dat het rijen dik stond aan de Thorbeckel-
aan wanneer daar het jaarlijkse toernooi werd gespeeld. En dat 
bij de thuiswedstrijden van Minerva het publiek zich vergaapte 
aan trainer Frans de Munck en voetballers als Ben Aarts, Ben 
van ‘t Klooster en noem maar op.
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Bertus Kooyman met de plakboeken van Minerva. "Ik heb mooie tijden bij die club meege-
maakt.''

Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de maand november en luidde:

November de wildmaand komt er weer aan

Getuige de vele inzenders was die puzzel niet zo heel moeilijk. Uit alle inzendingen hebben we vijf prijswinnaars 
geloot die ieder twee toegangskaarten ontvangen voor de Country & Christmas Fair van Kasteel de Haar in Haarzui-
lens, die wordt gehouden van dinsdag 20 tot en met zondag 25 november. Misschien wel de leukste kerstmarkt van 
Nederland! De winnaars zijn; Paul van Doornik, R.S. Scargo, Jo Pauw, H.J. Ruis en mevr. R. Sluijs.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie leuke 
prijzen. Deze keer gaat het om KunstKadoBonnen 
ter waarde van € 30,- om een kunstwerk van een 
professioneel kunstenaar te lenen bij Kunstuitleen 
Utrecht. Check via www.kunstuitleenutrecht.nl de 
openingstijden en adresgegeven, en snuffel door de 
online catalogus met ruim 5.000 kunstwerken om uw 
favoriete werken te ontdekken en te reserveren.
Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 22 
NOVEMBER 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

Horizontaal
1. aftreksel van kruiden; 7. uurwerk;12. borstbeen; 13. persoon van adel; 14. lokspijs; 15. vanaf (afk.); 17. mondwater; 19. 
militair voertuig; 21. rivier in Friesland; 22. hoge bergtop; 24. zeer krachtig; 27. op grote afstand; 28. strook papier; 30. or-
ganisatie van Afrikaanse eenheid (afk.); 31. tijdperk; 32. oude Nederlandse munt; 33. rivier in Utrecht; 35. strijkinstrument; 
37. afgemat; 38. voorjaarsbloem; 41. wig om hout te kloven; 42. zaniken; 44. gentleman; 46. uitgaven (eetwaar); 47. plaats 
in de Oekraïne; 48. Islamitische vastenmaand; 49. melkkier; 50. regio of plaats; 52. groot binnenwater; 54. Europees land; 
56. schil (vel); 58. vertrek of lokaliteit; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. sterke lichtstraal; 64. kleine soort hert; 65. 
koraaleiland; 67. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 68. plechtige belofte; 70. toespraak; 72. kloosterzuster; 73. rijden 
in een gestolen auto; 76. zwaar en lomp; 77. Verenigde Naties (afk.); 78. balsport te paard; 79. strafwerktuig (strop); 81. 
deel van een mast; 82. Spaanse eretitel; 83. uitscheidingsproduct van de nieren; 84. paling; 86. opening achter in de 
mond; 87. risicovol (link).
 
Verticaal
1. bekwaam en deskundig; 2. internationale landencode Turkije; 3. plaats in Brazilië (afk.); 4. soort klooster; 5. educatieve 
omroep; 6. ouderloos kind; 7. geen homo; 8. druiventak; 9. glansverf; 10. gecastreerde stier; 11. Engelse voetbalclub; 16. 
Engels bier; 18. windrichting (afk.); 20. bontgekleurde papegaai; 21. telwoord; 23. boomvrucht; 25. hooivork; 26. afstam-
meling; 27. ferryboot; 29. iemand bij wie alles tegenzit; 32. ontwerper van kleding; 34. Chinese vermicelli; 36. onderwij-
zeres; 37. snijwerktuig; 39. waarde vriend (Lat.); 40. aanbouw aan en huis; 42. jaargetijde; 43. larve van de langpootmug; 
45. wiel; 46. toiletartikel; 51. nazaat (aver); 52. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 54. spoorwegtraject; 55. salaris; 
56. rouletteterm; 57. verdriet; 59. gemalen graan; 60. gracieus (sierlijk); 62. opmaak van drukwerk; 63. waadvogel; 66. 
duizend kilo; 67. cilinder; 69. erfelijke stof; 71. droog en kaal; 73. jeugdig en pril; 74. nijlreiger; 75. drinkgerei; 78. aardkluit; 
80. ganzenroep; 82. lidwoord; 85. muzieknoot.
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44 17 31 7 49 23 56 1 55 5

42 24 38 78 20 39 58 82 73 53

44 60 26 71 11 86 61 29 13 72 38 68 43 87

Horizontaal 1. aftreksel van kruiden; 7. uurwerk;12. borstbeen; 13. persoon van adel; 14. lokspijs; 15.
vanaf (afk.); 17. mondwater; 19. militair voertuig; 21. rivier in Friesland; 22. hoge bergtop; 24. zeer krach-
tig; 27. op grote afstand; 28. strook papier; 30. organisatie van Afrikaanse eenheid (afk.); 31. tijdperk; 32.
oude Nederlandse munt; 33. rivier in Utrecht; 35. strijkinstrument; 37. afgemat; 38. voorjaarsbloem; 41.
wig om hout te kloven; 42. zaniken; 44. gentleman; 46. uitgaven (eetwaar); 47. plaats in de Oekraïne; 48.
Islamitische vastenmaand; 49. melkkier; 50. regio of plaats; 52. groot binnenwater; 54. Europees land; 56.
schil (vel); 58. vertrek of lokaliteit; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. sterke lichtstraal; 64. kleine
soort hert; 65. koraaleiland; 67. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 68. plechtige belofte; 70. toe-
spraak; 72. kloosterzuster; 73. rijden in een gestolen auto; 76. zwaar en lomp; 77. Verenigde Naties (afk.);
78. balsport te paard; 79. strafwerktuig (strop); 81. deel van een mast; 82. Spaanse eretitel; 83. uitschei-
dingsproduct van de nieren; 84. paling; 86. opening achter in de mond; 87. risicovol (link).

Verticaal 1. bekwaam en deskundig; 2. internationale landencode Turkije; 3. plaats in Brazilië (afk.); 4.
soort klooster; 5. educatieve omroep; 6. ouderloos kind; 7. geen homo; 8. druiventak; 9. glansverf; 10.
gecastreerde stier; 11. Engelse voetbalclub; 16. Engels bier; 18. windrichting (afk.); 20. bontgekleurde
papegaai; 21. telwoord; 23. boomvrucht; 25. hooivork; 26. afstammeling; 27. ferryboot; 29. iemand bij wie
alles tegenzit; 32. ontwerper van kleding; 34. Chinese vermicelli; 36. onderwijzeres; 37. snijwerktuig; 39.
waarde vriend (Lat.); 40. aanbouw aan en huis; 42. jaargetijde; 43. larve van de langpootmug; 45. wiel; 46.
toiletartikel; 51. nazaat (aver); 52. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 54. spoorwegtraject; 55. salaris;
56. rouletteterm; 57. verdriet; 59. gemalen graan; 60. gracieus (sierlijk); 62. opmaak van drukwerk; 63.
waadvogel; 66. duizend kilo; 67. cilinder; 69. erfelijke stof; 71. droog en kaal; 73. jeugdig en pril; 74. nijl-
reiger; 75. drinkgerei; 78. aardkluit; 80. ganzenroep; 82. lidwoord; 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL
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82 83 84 85
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44 17 31 7 49 23 56 1 55 5

42 24 38 78 20 39 58 82 73 53

44 60 26 71 11 86 61 29 13 72 38 68 43 87

Horizontaal 1. aftreksel van kruiden; 7. uurwerk;12. borstbeen; 13. persoon van adel; 14. lokspijs; 15.
vanaf (afk.); 17. mondwater; 19. militair voertuig; 21. rivier in Friesland; 22. hoge bergtop; 24. zeer krach-
tig; 27. op grote afstand; 28. strook papier; 30. organisatie van Afrikaanse eenheid (afk.); 31. tijdperk; 32.
oude Nederlandse munt; 33. rivier in Utrecht; 35. strijkinstrument; 37. afgemat; 38. voorjaarsbloem; 41.
wig om hout te kloven; 42. zaniken; 44. gentleman; 46. uitgaven (eetwaar); 47. plaats in de Oekraïne; 48.
Islamitische vastenmaand; 49. melkkier; 50. regio of plaats; 52. groot binnenwater; 54. Europees land; 56.
schil (vel); 58. vertrek of lokaliteit; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. sterke lichtstraal; 64. kleine
soort hert; 65. koraaleiland; 67. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 68. plechtige belofte; 70. toe-
spraak; 72. kloosterzuster; 73. rijden in een gestolen auto; 76. zwaar en lomp; 77. Verenigde Naties (afk.);
78. balsport te paard; 79. strafwerktuig (strop); 81. deel van een mast; 82. Spaanse eretitel; 83. uitschei-
dingsproduct van de nieren; 84. paling; 86. opening achter in de mond; 87. risicovol (link).

Verticaal 1. bekwaam en deskundig; 2. internationale landencode Turkije; 3. plaats in Brazilië (afk.); 4.
soort klooster; 5. educatieve omroep; 6. ouderloos kind; 7. geen homo; 8. druiventak; 9. glansverf; 10.
gecastreerde stier; 11. Engelse voetbalclub; 16. Engels bier; 18. windrichting (afk.); 20. bontgekleurde
papegaai; 21. telwoord; 23. boomvrucht; 25. hooivork; 26. afstammeling; 27. ferryboot; 29. iemand bij wie
alles tegenzit; 32. ontwerper van kleding; 34. Chinese vermicelli; 36. onderwijzeres; 37. snijwerktuig; 39.
waarde vriend (Lat.); 40. aanbouw aan en huis; 42. jaargetijde; 43. larve van de langpootmug; 45. wiel; 46.
toiletartikel; 51. nazaat (aver); 52. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 54. spoorwegtraject; 55. salaris;
56. rouletteterm; 57. verdriet; 59. gemalen graan; 60. gracieus (sierlijk); 62. opmaak van drukwerk; 63.
waadvogel; 66. duizend kilo; 67. cilinder; 69. erfelijke stof; 71. droog en kaal; 73. jeugdig en pril; 74. nijl-
reiger; 75. drinkgerei; 78. aardkluit; 80. ganzenroep; 82. lidwoord; 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL
Keeper Frans de Munck, 'de Zwarte Panter' hier in witte trui, wordt gefeliciteerd door koningin 

Juliana na een wedstrijd tussen het personeel van Soestdijk en Oud-Oranje. De Munck speelde 
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INFORMATIE EN VERKOOP:

wonen met de sfeer van vroeger en de luxe van nu

Antonlaan 600, Zeist
telefoon 030 - 692 02 04

ONTWIKKELING:

www.mijnhardtwonen.nl

AAN DE UTRECHTSEWEG IN   ZEIST

Boulevard 1, Zeist
telefoon 030 - 691 75 77

Kr
om

me-
Rij

nla
an

Utrechtseweg

Zeister Eng

Zeister Eng

Zeister Eng

Ze
iste

r E
ng

35
34

33
32

31
30

29

28
27  

26

48
49

36

37

38
39

25

45

46
47

40
41

43

42

44

18
17

16
15

14
13

12
11

109
87

19

6

5

4

3

2

1

20
21

22

23

24

1 t/m 14

15 t/m 28

FASE
1

FASE
2

FASE
3

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Luxe woningen inclusief garage en 
parkeren op eigen terrein.

prijs vanaf: € 555.000,- v.o.n.

RIJWONINGEN

prijs vanaf: 
€ 379.000,- v.o.n.

LUXE APPARTEMENTEN

Met eigen parkeerplaats in overdekte 
stallingsgarage.

prijs vanaf: € 351.250,- v.o.n.

Fase 1: prognose start bouw tweede kwartaal 2019.

Het nieuwbouwplan Mijnhardt Wonen ontleent haar naam aan
het farmaceutische bedrijf Mijnhardt welke vanaf ca. 1916 tot

begin jaren ‘70 op deze locatie aan de Utrechtseweg was gevestigd. 

Mijnhardt wonen is gelegen nabij het Utrecht Science Park en
heeft een centrale ligging met uitvalswegen naar de A12 en A28. 

Dankzij een directe busverbinding bent u zo in het centrum 
van Utrecht (bushalte voor de deur).

Nu realiseert Loostad Vastgoedont wikkeling hier 
28 luxe appartementen, 19 rijwoningen, 

28 twee-onder-een-kapwoningen en 
2 vrijstaande villa's.

te koop

WONINGEN EN 

APPARTEMENTEN

nog enkele
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