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In het lezenswaardige arti-
kel van René de Cocq, van 
dinsdag 30 oktober 2018, in 
dit blad miste ik de vierde 
jazzkelder: de Utrechtse Jazz 
Sociëteit Oude Stijl/De Toeter. 
Dat was een van de projec-
ten van de Stichting voor 
Jeugd- en Volwassenenwerk, 
Oudegracht 185. 

Al in 1963 traden bij deze stichting 
beginnende jazzbands op, zoals de 
Pall Mall Jazzband. Die was in 1962 
ontstaan als gelegenheidsband van de 
Rijkskweekschool aan de Maliebaan 
(Pall Mall). Geluidshinder voor de 
in het souterrain wonende conciërge 
noopte tot nieuwe oefenruimte. In 
overleg met jeugdleider Jan van Gor-
kom werd die gevonden in het pand 
aan de Oudegracht. Elke zaterdag 
mocht er worden geoefend, als op 
afgesproken tijden werd opgetreden 
in ‘de Soos’ of ‘de Cockpit’. Deze 
situatie leidde op mijn initiatief tot 
vestiging van een oudestijl jazzclub 
in de kelder, als reactie op de meer 
modern gerichte, al langer bestaande, 
jazzkelders. Zondag 6 maart 1966 
was de opening van de UJSOS, 
waaraan zes bands meewerkten: de 
Jazz Ambassadors ‘65 uit Bilthoven, 
uit Utrecht de Green Stone Biters 
Jazzband, Lulu’s Dixie Kids, de Royal 
Society Jazzband en de Pall Mall Jazz-
band en uit Amersfoort de Original 
Dixieland Seven. Het waren bands 
van vijf tot acht personen, met totaal 
35 muzikanten. Vijf daarvan vielen 

ook in bij collega-bands. Bassist Cor 
Raatsie speelde er die middag in vier. 
Er waren 95 bezoekers!
Voorlopig waren er eens per 14 dagen 
op zondagmiddag optredens door 
genodigde Utrechtse bands. Na zo’n 
anderhalf uur verliet zo’n band het 
podium ten behoeve van jamsessions. 
Menigmaal dromden de sessionmu-
zikanten het podium op, in een ge-
drevenheid die omgekeerd evenredig 
was aan het muzikale niveau. Weldra 
gingen daarom bands zichzelf in sessi-
ons met ‘losse’ muzikanten aanvullen. 

Deze verbetering leidde ertoe dat vaak 
dezelfde muzikanten aan sessions 
deelnamen. Na verloop van tijd bleef 
de klankkleur ongeveer gelijk: de 
verrassing ging teloor. Tegen muzikale 
inteelt werden begin 1967 oefenses-
sions gehouden, maar die verdwenen 
door gebrek aan belangstelling.

Ook jazzbands van elders
Steeds meer speelden er ‘vaste’ orkes-
ten, ook van buiten Utrecht. Sommige 
Utrechtse bands speelden regelmatig 
in Den Haag, terwijl uit Den Haag 
onder meer de Down Town Jazzband 
(met 75 bezoekers) en klarinettist 
Jan Morks met diens kwartet naar de 
UJSOS kwamen. Het stichtingsbestuur 
paste in overleg met de jazzclub soms 
bij ingeval van ‘dure’ gasten. Naast 
deze relatief ‘moderne’ oudestijlmu-
zikanten uit de zogenaamde Haagse 
School, kwamen ‘Engelse’ pianoloze 
bands, naar voorbeeld van Chris 
Barber, Terry Lightfoot en Acker 
Bilk, optreden. Een daarvan was de 
toen al langer bestaande Middle Town 
Jazzband uit Utrecht. Ook kwamen er 
‘twee in de maat’ oude stilisten, met 

bastuba of sousafoon in de ritmesectie 
op bezoek. Hun arrangementen waren 
soms zo grondig, “dat ze zelfs de kras-
sen in de oude platen naspelen”, aldus 
een cynicus met voorkeur voor de 
Haagse School.
Buiten de UJSOS om werden ver-
jaardagen van de Pall Mall Jazzband 
met medewerking van de stichting 
gevierd. Er werden vooral veel leden 
van de jazzclub uitgenodigd. In 
december 1968 trok zo’n feest 115 
bezoekers. Ook gastmusici ontbra-
ken dan niet, zoals het kwintet de 
Four City Seven uit Den Bosch. Een 
schrijvende vertegenwoordiger van de 
Haagse Jazzclub, Bart Strik, was vaak 
te gast. In de UJSOS-periode nam de 
band twee LP’s op.
In 1967 kreeg de UJSOS als ach-
tervoegsel ‘De Toeter’, dat wijst op 
een ontwikkeling in de richting van 
de modernen. Onverwacht bleek 
hun aanwezigheid stimulerend voor 
jamsessions na optredens. Die ses-
sions waren mooie voorbeelden van 
een integratie van stijlen. Toch waren 
in augustus 1967 de leden van vaste 
bands en sessionmuzikanten, voor 

zover ze lid waren van De Toeter, nog 
vooral ‘oud’ georiënteerd. Zeven jazz-
groepen (31 musici) vormden de vaste 
Toeterorkesten: Lulu’s Dixie Kids, de 
Lousy River Washboard Band, de Jazz 
Ambassadors ‘65, de Jazz Eccenters, 
de Central City All-Stars (een niet-of-
ficiële zevenmansformatie uitsluitend 
optredend in de Toeter, samengesteld 
uit leden van drie bands), de Pall Mall 
Jazzband en de Hotclub Kees Verkerk/
Hein Verheyen. Daarnaast waren 20 
sessionmuzikanten lid van De Toeter. 
Enkele meer modernen buiten het le-
denbestand speelden ook mee. Toen in 
de zomer van 1970 De Toeter als ex-
periment voor ‘t eerst avantgardisten 
liet optreden, bleek de belangstelling 
voor hun vrije geluiden veel geringer 
dan verwacht. De nieuwe dagelijkse 
leiding van de stichting verloor haar 
affiniteit met het jazzclubproject. De 
laatste activiteit was een oudestijl-
jamsession op 9 oktober: Moedig 
strijdend gingen wij ten onder. Het 
heil werd sindsdien elders gezocht.

Niek van den Sigtenhorst
graafsigtenhorst@hotmail.com

Vijf jaar pret in Utrechts vierde jazzkelder
Dinsdag 25 december 2018 . Jaargang 8, nr. 26
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De Pall Mall Jazzband in februari 1968, het jaar van de eerste LP.  Vlnr: Eric Laanen, Gerrit Koppert, Cor Raatsie, Cees Anema, Obbe Groenhout, Hen-
nie Raatsie, Jean François, Niek van den Sigtenhorst
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De 'Engelse' Green Stone Biters Jazzband in de kelder, 6 april 1966.  Vlnr: Slagwerker Ruud Six, Hans 
Hooijmans, Franklin Kiewiet en Bram Eigeman. (Niet zichtbaar: Rolf Beerens en Gertjan v.d. Henst)
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RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

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

De Gouden Week na Kerst 
op Radio M Utrecht FM 93.1
Direct na de  
kerstdagen 

start op donderdag 27 
december De Goud-
en Week. Tot en met 
zondag 6 januari kun-
nen luisteraars genieten 
van Gouwe Ouwe uit de 
jaren 60, 70 en 80. Ook 
zijn er mooie prijzen te 
winnen zoals tablets, 

dinercheques en week-
endjes weg in het spel 
De Gouden Plaat.

De Gouden Week na Kerst 
op Radio M Utrecht FM 93.1
Direct na de 
kerstdagen 
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D E C E M B E R

TELEVISIE 

zondag 

30
D E C E M B E R

De Utrechtse muziek ge-
schiedenis op RTV Utrecht
Reis door de 
mooie Utrechtse 

geschiedenis met  
muziek als leidraad, 
van  nederpop tot jazz-
kelders. Deze week de 
Sound of the Sixties in 
Amersfoort.

Bibliotheekgasten met  
Japke-d. Bouma
In de Centrale  
Bibliotheek gaat 

Conny Kraaijeveld in ge-
sprek met verschillende 
bekende Utrechters. Op 24 
januari is schrijver en co-
lumniste Japke-d. Bouma, 
bekend van haar columns 
over kantoortaal, te gast.

Bibliotheekgasten met 
Japke-d. Bouma
In de Centrale 
Bibliotheek gaat 

TELEVISIE 

donderdag 

24
J A N U A R I

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

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

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

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



De koffie werd uit een kraantjeskan 
geschonken en doorgeschoven naar de 
groten aan de eettafel: de kleintjes za-
ten op de grond naast de kolenkachel 
en kregen limonade. Sinds een paar 
weken hadden wij televisie en daarop 
keken we met het hele gezin op oude-
jaarsavond naar Wim Kan, “Waardig 
over de drempel.” in 1958. Af en toe 
moest er even aan de antenne gedraaid 
worden voor een scherper beeld. 
Halverwege de avond vielen mijn 
ogen bijna dicht en kreeg ik een por 
van mijn zusje om wakker te blijven. 
Op straat staken jongens uit de straat 
al wat vuurwerk af, maar om klokslag 
24.00 uur brak de hel echt los.
Na iedereen een gelukkig nieuwjaar 
gewenst te hebben en wat zoeken 
naar je eigen jas aan de kapstok (wij 
droegen bijna allemaal een houtje 
touwtjejas in beige of blauw die zowel 
door jongens als meisjes gedragen 
konden worden), renden we naar 
buiten. Met een dikke gebreide sjaal 
twee maal om je heengeslagen keken 
we naar het prachtige vuurwerk en 
versteend van de kou werden wij na 

een half uur naar binnen geroepen. 
Vader stond in de keuken biefstukjes 
te bakken. De biefstukje kwamen van 
slagerij Van Zijl uit de Kanaalstraat. 
Dat was traditie voor een goed begin 
van het nieuwe jaar.

Rotje tegen wang
Oudste broer Jan was in de nieuw-
jaarsnacht nog even op de fiets naar 
zijn vrienden gegaan (onder protest 
van vader, maar ja, houdt dat maar 
eens tegen) en had onderweg een 
rotje tegen zijn wang gekregen. Hij 
was daar wel van geschrokken, maar 
besteedde er verder geen aandacht aan. 
Het deed geen pijn, het brandde een 
beetje, vertelde hij ons de volgende 
ochtend aan de ontbijttafel, maar wij 
zagen de gevolgen duidelijk. Een 
kant van zijn gezicht zat onder de 
blaren, het was niet om aan te zien. 
Hij heeft hier nog lang last van gehad 
en wij begrepen daardoor dat een 
gewoon simpel rotje grote gevolgen 
kon hebben. Wij kleintjes kregen 
sterretjes, ,KOUDVUUR’ stond er 
op de verpakking, maar toch zaten er 

kleine brandplekjes in het vloer- en 
tafelkleed. Het was minder onschuldig 
dan we dachten.

In de fik
Toen de kerstdagen en oud en nieuw 
achter de rug waren en de Drieko-
ningen hun tocht hadden volbracht, 
ja, wat doet de kerstboom dan nog 
in huis? We mochten de kerstboom 
aftuigen en sleepten hem naar buiten 

met een spoor van dennennaalden 
achter ons aan. Overal lagen afdan-
kertjes langs de weg en we trokken 
de kerstbomen met een touw achter 
ons aan naar het Schimmelplein. De 
jongens waren druk met het opbouwen 
van de stapel. Om 19.00 uur was de 
traditionele kerstboomverbranding en 
mochten de jongens het vuur aanste-
ken. Een grote stapel kerstbomen in de 
fik was geweldig om te zien. Met zijn 

allen zongen wij kerstliederen en later 
van alles door elkaar. Je kon maar 
beter niet te dicht bij de brandstapel 
komen, want de hitte was enorm. 
Broer Gerard duwde ons af en toe een 
stukje naar achteren, omdat er vonkjes 
vanaf sprongen. Een mooie jeugdher-
innering uit eind jaren ‘50.

Gemma de Sain de Frankrijker,
Gemma47@planet.nl

Oudejaarsavond en de bomenfik
Toen brak het grote moment aan: Oudejaarsavond. Vader porde 
de kolenkachel nog eens flink op en gooide er een halve kit 
kolen bij. Het was heerlijk warm in de huiskamer. Wij kleintjes 
mochten ook voor het eerst opblijven en dat was reuze span-
nend. Broer Harrie had samen met moeder oliebollen gebakken 
en die werden nu op een schaal binnengebracht.

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Donderdag 27 december 2018 pagina 3

Verder ben u een held als het u lukt 
op de kerstdagen geen vuile maag op 
te lopen. En keihard voor uzelf als u 
de neiging weet te onderdrukken deze 
maag op te schonen met een kuur van 
oliebollen, glühwein en appelflappen. 
Dan moet oud en nieuw nog beginnen.
U tafelt zwaar in december, maar aan 
de klimaattafels wordt elke maand 
zwaar getafeld. Klimaattafels? Dat 
zijn grote ronde tafels die de regering 
heeft aangeschaft en op de stoelen aan 
die tafels nemen dagelijks personen 
plaats die politieke partijen, organisa-
ties en bedrijven vertegenwoordigen. 
Het is de bedoeling dat aan zo’n tafel 
overlegd wordt tot bijvoorbeeld de 
fabrikanten van zonnepanelen, het 
CDA, Milieudefensie, GroenLinks en 
de Vereniging van Boeren met Braak-
liggende Gronden het eens geworden 
zijn over het aantal zonneparken dat 
aangelegd moet worden. Daar komen 

ze uit. Daarna wordt het lastiger, want 
dan moet besloten worden wie voor de 
kosten moet opdraaien. De gehanteerde 
gedragsregel bij deze tafels is dat de-
genen die niet meetafelen de rekening 
op hun bord krijgen. Nou is er van dat 
akelige volk dat niet zit te wachten 
om de miljarden die aan deze tafels 
verstookt worden op te hoesten. Geluk-
kig staat er in het midden van die tafels 
ook nog een pot geld, die uitgegeven 
mag worden om ‘draagvlak’ voor de 
bedachte maatregelen te organiseren. 
Oud-minister van cultuur, de heer Plas-
terk (PvdA), wees erop dat u en mij via 
overheidsenquêtes gevraagd wordt hoe-
veel ik wens mee te betalen aan de kos-
ten die de milieutafels me in de maag 
willen splitsen. Of ik wel wil meebeta-
len, wordt me niet eens gevraagd. Dat 
vindt de heer Plasterk onderzoeksmatig 
onfatsoenlijk. Heeft hij groot gelijk 
in. Want dit soort genetisch gemani-

puleerde draagvlakmetingen hebben 
altijd de vooraf geëiste uitkomst. Zoals, 
dat maar liefst 89 % van de mensen 
die reageerden voor de schonere 
wereld met genoegen een extra toeslag 
bovenop de al bestaande 50 % toeslag 
op de energierekening accepteren. 
Ook graag voor enige tienduizenden 
euro’s hun huis vrij van aardgas willen 
maken en met onmeetbaar genoegen 
een warmtepomp installeren; ondanks 
het feit dat ze daardoor persoonlijk 
failliet moeten gaan, of vaste klant 
van de voedselbank zullen worden. De 
keus de wereld schoner te maken door 
kernenergiecentrales te bouwen is aan 
de klimaattafels wel besproken is, maar 

direct verworpen. Door de exploitanten 
van gas- en kolencentrales, die ook 
aan tafel mochten zitten, en enkele 
milieuorganisaties, die er voor hun 
voortbestaan belang bij hebben dat de 
schoorstenen blijven roken. Wil ik dan 
geen schonere wereld?
Graag zelfs. Verbied onmiddellijk het 
stoken van hout, perfectioneer het 
openbaar vervoer zodat het
een aantrekkelijker alternatief voor 
auto’s wordt, bevorder het gebruik van 
aardwarmte en leer begrijpen dat een 
moderne kerncentrale geen atoombom 
meer is die op ontploffen staat. Ik wens 
u een aangenaam 2019 toe. En sterkte 
met afvallen.

Zwaar tafelen
Dat op 31 december om 12 uur enige honderdduizenden Neder-
landers het goede voornemen hebben de volgende dag met een 
dieet te beginnen komt door zwaar tafelen. In de hele maand 
december. Aan het begin ervan doet iedereen zich tegoed aan 
suikergoed en chocola in lettervorm. Vervolgens begint een ein-
deloze reeks eindejaarborrels met bockbier, vlammetjes, eenhaps 
kaassoufflés en mini-megaburgers. 

Kerstbomen in de brand

  

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

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

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

 

Alle beste wensen voor 2019 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken van Audi ... tot ... Volkswagen

 
 BTR REIZEN 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR Reizen wenst iedereen BTR Reizen wenst iedereen   
een reislustig jaareen reislustig jaar..  

Ook in 2019 weer de Ook in 2019 weer de   
mooiste vakantiesmooiste vakanties  

en de beste aanbiedingenen de beste aanbiedingen..  
  

All Inclusive autovakanties & All Inclusive busvakantiesAll Inclusive autovakanties & All Inclusive busvakanties  
Riviercruises over Europa’s mooiste rivierenRiviercruises over Europa’s mooiste rivieren  

Meer dan 1 miljoen lezers!



Henni: “Schoolvriend Peter Vermeu-
len had onverwachts geregeld dat ik 
een keer mocht komen kijken bij een 
training van Sport Vereent, destijds 
de beste handbalclub van Utrecht. 
Even later mocht ik zelfs een keer 
meetrainen.
Ik ben er vervolgens blijven hangen en 
werd al snel als een heus talent gezien 
door, de later zeer bekende, trainer Ar-
nold de Hartog sr. Ik heb een heerlijke 
tijd gehad bij SV, zowel als speler als 
later als trainer.”

“Sport Vereent heeft echt goede 
handballers voortgebracht. Zo haalden 
onder anderen Harrie Schrik, Dick 
van Oostenbrugge en doelman Coby 
Wethly het Nederlands team.”

Handbalgekken
“Als je mij vraagt: “Wat is je mooiste 
herinnering aan je carrière als speler 
en trainer?”, moet ik er drie noemen. 
Om te beginnen de befaamde Kerst-
toernooien in de jaren ‘60 in de aloude 
Bernardhal, het kampioenschap met 
UDSV en het landskampioenschap als 
trainer van Aalsmeer Heren 1.

In de huidige tijd is het echt niet voor 
te stellen hoe een paar Utrechtse hand-
balgekken die toernooien tot een giga 
nationaal succes konden realiseren. 
Ploegen vanachter het toenmalig IJze-
ren Gordijn kwamen naar Utrecht om 
te handballen. Uniek, niemand mocht 
toen eigenlijk het land verlaten. Heinz 
Munzert, lid van de toernooicommis-
sie, had veel relaties in het Oostblok 
en slaagde er jarenlang in heel sterke 
ploegen te laten deelnemen. Iedere 
deelnemer heeft veel van die handbal-
lers opgestoken. Ze waren zoveel beter 
dan de Nederlandse deelnemers.”

Trottoirtegels
Rien van der Meer, oud-voorzitter van 

UDSV, beaamt de woorden van zijn 
koffievriend Henni. “Bij mij komen de 
enorme aantallen deelnemende teams 
uit binnen- en buitenland als eerste 
boven. In een meestal te koude Bern-
hardhal, op een speelvloer van trottoir-
tegels, speelden teams van elk niveau. 

Ook de buitenlandse teams staan mij 
bij. Daarbij de driedaagse schooltoer-
nooien, die enorm populair waren en 
heel veel nieuwe en goede handbal(st)
(l)(ers) opleverden. Eén team staat 
mij bijzonder bij, Jong Israël mannen. 
Ik maakte deel uit van de organisatie. 

Wij hadden het extra druk door de 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. 
Een etentje in hotel Smits met “stille” 
gewapende politiemannen aan tafel is 
weer eens wat anders.

Door de contacten die er ontstonden 
met de buitenlandse teams konden we 

mooie buitenlandtrips regelen voor de 
Utrechtse verenigingen Sport Vereent 
en Attila. Sport Vereent ging twee keer 
op stage naar de Tsjecho-Slowaakse 
topclub Koprevinitië en Attila ging 
naar Skopje Roemenië.”

Hij vervolgt: “Ik heb ook nog een 
bijzondere herinnering aan een Oos-
teuropese topploeg, die ondergebracht 
werd in de Jeugdherberg in Amster-
dam. Handbalpromotor Kersttoernooi 
Henk Cruys werd ‘s nachts gebeld dat 
de “heren” de jeugdherberg niet goed 
genoeg vonden. Ik ben vervolgens 
met Henk naar Amsterdam gereden en 
heb een ander hotel geregeld. We zijn 
midden in de nacht met 20 handballers 
door het Vondelpark naar een nieuw 
hotel gelopen.”

Geen topsportklimaat
“Ja Rien, laten we die mooie herin-
neringen maar koesteren”, beaamt 
Henni. “Voor wat betreft UDSV, een 
fusie tussen de handbalverenigingen 
UD en Sport Vereent, koester ik mooie 
herinneringen aan de kampioens-
wedstrijd in Waalwijk tegen BEVO. 
Die wedstrijd en het feest na afloop 
vergeet ik nooit meer!

Jammer dat er toen en ook nu geen 
echt topsportklimaat was in Utrecht. 
De sportwethouder slaagde er zelfs 
niet in voor ons op acceptabele tijden 
zaalaccommodatie te regelen. We 
moesten nota bene uitwijken naar 
Almere, belachelijk toen. Gelukkig 
zijn ze bij HV Leidscherijn, fusie tus-
sen Eendracht Vleuten en UDSV, goed 
bezig. Er komen weer schoolhand-
baltoernooien wat ongetwijfeld extra 
jeugdleden gaat opleveren. Kinderen 
die op de wachtlijst staan bij voet-
bal- of hockeyverenigingen worden 
gestimuleerd zich voor een seizoen te 
melden bij de handbalvereniging. Het 
zou zonde zijn een jaar niet te sporten, 
toch?”

Landskampioen met Aalsmeer
“En dan de mooie tijd bij Aalsmeer. 
Ik was trainer bij Sport Vereent, had 
intussen het hoogste trainersdiploma 
gehaald. Ik werkte fulltime, maar 
mocht van mijn werkgever, familie 

Van der Linden, af en toe verzuimen 
voor de zware studie. Ik ben daar de 
familie nog steeds heel dankbaar voor, 
anders was het me zeker niet gelukt 
het diploma te halen.

Aalsmeer belde me om te komen 
praten, ze kenden me daar al als 
handballer en als trainer en vonden dat 
ik de beste kandidaat was. Ik ben er 
vier, succesvolle, seizoenen gebleven. 
We zijn in ‘85, tegen alle verwach-
tingen in, landskampioen geworden. 
Normaliter kwam de landskampioen 
altijd uit Limburg. Ik had bij Aalsmeer 
zo´n goede ploeg toen.”

Emotionele surpriseparty
“Vorige week zondag hebben mijn 
koffieploegmaatjes van clubhuis Zui-
len mij en mijn gezin een onvergete-
lijke surprise aangeboden. Zij hadden 
via contacten bij Aalsmeer geregeld 
dat mijn gezin werd uitgenodigd voor 
de wedstrijd Aalsmeer 1 - Tongeren. Ik 
was jarenlang niet meer bij Aalsmeer 
geweest en had ook geen contact met 
mijn spelers van ‘85.

We werden voor de wedstrijd ont-
vangen in de bestuurskamer waar het 
huidige bestuur, veel spelers van het 
kampioenselftal uit ‘58 en wat oud-
teamgenoten van Sport Vereent uit de 
jaren zestig en zeventig zich hadden 
verzameld. Een complete verrassing, 
we wisten in huize Van Veen helemaal 
van niks. Van heinde en verre waren 
ze voor mij naar Aalsmeer gekomen. 
Ik heb echt een week nodig gehad om 
van alle emoties bij te komen.

Ik ben bijna 80, realiseer ik me nu, en 
loop al 65 jaar in het handbal rond. 
Met mijn gezondheid is het helaas 
niet al te best. Ik kijk echt uit naar 
de bevalling van mijn kleindochter, 
medio februari, en mijn 80’ste ver-
jaardag. Mijn zoon speelt nog bij HV 
Leidscherijn en daar vraagt zijn trainer 
mij af en toe nog om een advies. Mooi 
toch!

Gert van Es
gertvanes@planet.nl

 

Henni van Veen, al 65 jaar handballer
In dit verhaal blikt Henni van Veen (79) terug op zijn rijke handbal-
carrière. Ook oud-voorzitter van UDSV, Rien van der Meer, praat 
mee. Henni, geboren in de Minahassastraat, kwam op vijftienja-
rige leeftijd heel toevallig met de handbalsport in aanraking.
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Henni trof vele oude bekenden

De ontvangst in Aalsmeer voor Henni van Veen

Henni met de Bal van de Week in het midden



  De jaren vijftig en zestig in vogel-
vlucht. Niet volledig en behoorlijk 
willekeurig, maar zo staan ze in mijn 
geheugen gegrift. Hoorspelen waren 
in die tijd zeer populair en daar-
van zijn kleine fragmenten blijven 
hangen. De spannende detectiveserie 
De wraakroep van Sjiva, die zich 
afspeelde in regenachtig, somber 
Londen in Pakistaanse of Indiase 
kringen. De dader van de moorden? 
Ik mag hier nu wel verklappen dat de 
dokter de schuldige was. Hij was ook 
steeds als eerste bij het slachtoffer. 
Maar wat zijn motieven waren? Ik 
heb geen idee.

Een andere detective: Inspecteur 
Lund, die samen met een jonge col-
lega een moord moest oplossen. Bij 
het inspecteren van een kledingkast 
gilde de jonge collega het uit. Tussen 
de kleding hing een lijk. Zoiets blijft 
je als beeld bij, al was ik pas twaalf.

     Tante Beatrijs 
Een bijzonder griezelig hoorspel ging 

over Tante Beatrijs. Zij bewoonde een 
somber en donker kasteel, met alleen 
een butler als hulpje. De man heette 
Milner en steeds klonk Tante Beatrijs’ 
grafstem: “Milner, breng me naar m’n 
kamer.” Dermate dreigend dat je er 
als kind de kriebels van kreeg. Het 
verhaal? De hele familie van tante 
werd voor een gezellige bijeenkomst 
uitgenodigd, maar niet iedereen 
wist zich levend uit het kasteel te 
redden. Wie de moorden op zijn of 
haar geweten had? Zal wel de butler 
geweest zijn.

   De witte hel 
Ik weet nog dat de hoorspelserie De 
witte hel grote indruk op mij maakte. 
Een verhaal over de Duitser Forel, 
die uit de loodmijnen van Siberië ont-
snapte en dwars door het eindeloze, 
onherbergzame, witte gebied terug 
naar huis reisde. Met alle ontberingen 
die hij onderweg meemaakte. En toen 
hij eindelijk thuis kwam, bleek zijn 
vrouw hertrouwd te zijn. De kans 
dat Forel levend zou terugkeren was 

immers nihil?

   De Wadders 
Humoristische series met totaal 
uiteenlopende verhaallijnen. De Wad-
ders met Wam Heskes als spion Piet 
Loeris en zijn hulpje Sientje, gespeeld 
door Cristel Adelaar, de latere Mam-
maloe. Hun werkgebied was Rottum-
meroor en namens de Nederlandse 
regering gingen zij de strijd aan met 
de Russische spion Wasje Gorenek. 
Dan zette Loeris zijn kunstgrepen 
in, zoals de Groenlose knieënkneu-
zer. Bij dreigend gevaar was zijn 
uitspraak gewoonlijk: “Sientje, ga jij 
maar eerst, het kan best gevaarlijk 
worden.”

   Jelle Jurk 
Jelle Jurk was de held van Hellevoet-
sluis. Hij reisde met zijn manschap-
pen naar Zuid-Amerika om een 
schatkist op te graven en crosste door 
het oerwoud met een tram, die door 
gebrek aan stroom tot stilstand kwam. 
Om het euvel op te heffen werd er 

stroom opgewekt door enthousiast 
over stromen te praten. Dat het hielp, 
kon je horen aan de tingting-geluidjes 
die je ook bij de benzinepomp 
hoorde, als je tankte. De schatkist 
werd gevonden, maar bleek leeg, 
de belastingdienst was Jelle voor 
geweest…

   Schoolradio 
Speciaal voor de jeugd waren er 
hoorspelen als De schoenen van 
meneer Kapinsky. Hoe het verhaal 
liep, weet ik niet meer, maar het was 
in de periode van de WO II geplaatst. 
Dan de serie over Jacques Offenbach, 

de componist van onder meer de Can 
Can. De eerste zinnen waren: “Hier 
loop ik, door Parijs, met mijn bas op 
mijn rug.” Je kreeg een indruk van 
het barre leven dat een beginnend 
componist annex musicus moest 
leiden om een behoorlijk bestaan te 
kunnen opbouwen.

  Het zijn maar een paar fl arden uit 
willekeurige radioprogramma’s. Mis-
schien willen er mij later nog wel een 
paar te binnen schieten.

    John Collee
johncollee@hotmail.com   

 Hoorspel hield ons aan radio gekluisterd   
  Lezers van De Oud-Utrechter geven bij herhaling blijk persoonsnamen, data en adressen keurig op 
een rijtje te hebben wanneer zij duiken in hun herinneringen. Soms verbaas ik mij over de gedetail-
leerde verslaggeving. Natuurlijk hebben we allemaal flarden van herinneringen, die ons om de een 
of andere duistere reden zijn bijgebleven. Mag ik u deelgenoot maken van een paar van die radio-
flarden, die misschien ook bij u een lichtje doen branden? 
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voorlichtingsavond

protheses
voor heup en knie

Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de 
heup of knie? De klachten kunnen het gevolg zijn 
van een versleten gewricht (artrose).

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Utrecht ben 
ik gespecialiseerd in het plaatsen van heup- en kniepro-
theses. Op de voorlichtingsavond heup- en knieprotheses 
op dinsdag 15 januari vertel ik u over de oorzaak van 
artroseklachten, hoe u voorkomt dat ze verergeren en hoe 
ze te verhelpen zijn met zowel niet-operatieve

behandelingen. als operatieve behandelingen. Zo weid ik uit over de verschillen-
de prothese materialen en operatietechnieken (voorste benadering en achterste 
benadering).

Meld u aan op www.annatommiemc.nl/evenementen of bel met 088 022 0600.
Deelname is gratis. Wij ontvangen u graag bij Annatommie mc Utrecht.

de medisch specialist in beweging

Annatommie mc UtrechtDinsdag 15 januari
18.30 - 20.30 uur
deelname is kosteloos

Janssoniuslaan 71
3528 AH Utrecht

Maurice Anderson
Orthopedisch Chirurg

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
600 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

VRIJDAG 21 DECEMBER 2018 T/M 5 JANUARI 2019

WINTER
VOORDEEL

WEKEN

SOLIDUS
WINTERBOOTS
EN LAARZEN

€ 99,-

JJ LANGE
LAARZEN

€ 99,-

ALLE MEINDL
SCHOENEN
10% WINTER
KORTING
IN DEZE PERIODE



“Zie jij je mantelzorg voor Ellen als 
een verplichting?”, vroeg iemand 
me in november tijdens een etentje 
bij Opoe Spronk in Houten. Ver-
plichting? Welnee! Ik zit niet gauw 
met een mond vol tanden, maar toen 
wel.

“Donder op”, snauwde Ellen eens 
onberedeneerbaar met een ziek 
brein tegen mij in het verpleeghuis. 
En ik donderde op. Als een geslagen 
hond. Boos, verbouwereerd en 
onbegrepen. Dat is alweer vier jaar 
geleden. Enkele uren later toch maar 
weer teruggegaan. Ze zag me en 
vrolijkte op. “Waar was je toch, ik 
kon je niet vinden. Dankjewel voor 
je liefde.” Het werd de titel van ons 
eerste boek over het omgaan met die 
twee rotziektes die zoveel verwar-
ring stichten; ‘Ik kon je niet vinden.’

Prachtfoto
Dat had ik in Houten tegen mijn 
disgenote moeten zeggen. Maar 
zulke antwoorden bedenk je pas 
achteraf. Het proces van Parkinson 
en de daaraan gelieerde dementie is 
onomkeerbaar. Parkinson en Lewy 
Body, ze dulden maar bitter weinig 
tegenspraak. Maar er viel in 2018 
ook nog altijd te genieten.
Onze foto voor de komende feest-
dagen is geen toevallige keuze. Nog 
één keertje naar de Belgische bad-
plaats De Panne. Ellen, die tot op 
het strand naast de Boeddha werd 
getild. Het personeel van onze vaste 
strandtent, dat met houten vlonders 
over het rulle zand de loopplank 
voor de rolstoel uitlegde. Prachtige 
foto, genomen door verzorgster 
Diana Sharifi. Soms zegt één enkele 
foto meer dan duizend woorden. 
Ook die dag danste de zon al vroeg 
blozend over het zeewater. Het werd 
die dag zo warm dat de betonnen 
appartementenkolossen aan de 
boulevard in wasem oplosten.
Uit de dampkring van ons bestaan. 
De hartslag van de voorbij maan-
den. Ik ben het met burgemeester 
Marco Out van Assen eens dat je 
geen samenleving moet willen waar 
regels boven verstand, barmhar-
tigheid en fatsoen gaan. Godlof 
mochten er weer twee kinderen in 
Nederland blijven. Twee volkomen 
verhollandste Armeense kinderen. 
Ze moeten dat allemaal mogen! 
Van aantallen wil ik niet horen. 
Mijn vraag aan de beslissers: draai 
het eens om. Als het jou betrof. Als 

het jouw kinderen waren! Ik ken 
verscheidene mensen die de oorlog 
ontvluchtten en de deur in wanhoop 
voorgoed achter zich dichttrokken. 
Niets konden ze meenemen. Zelfs 
geen fotoalbum. Mensen met alleen 
een verleden in hun hoofd. Ellen 
is er één van. Jappenkamp. Maar 
ik ken er meer. Het bepaalt mijn 
grondhouding. Ook hier had ik in 
Houten over kunnen beginnen. Maar 
die mond, die mond vol tanden...
Belangrijk in alles is compassie. 
En zo ver mogelijk wegblijven van 
egoïsme en narcisme. Ze bepalen te 
zeer het dagelijks wereldnieuws en 
de gebeurtenissen in onze directe 
omgeving. “Schrijf jij?”, vroeg 
Ellen me deze zomer. “Ja Ellen, ik 
schrijf.” “Goh.” Schuivende panelen 
in haar hoofd. Ik kan me er geen 
voorstelling van maken wat het is 
niét te schrijven. Taal is wonder-
schoon. Taal leeft. In poëzie en in 
proza. En op iets dat wonderschoon 
leeft, moet je niet bezuinigen. Taal 
is er ook om gevoelens, tot aan de 
diepste toe, naar het oppervlak te 
tillen. Soms barok en bombastisch, 
soms sober. Een verleden bij Het 
Parool laat zich niet verloochenen.

Onnozele mankementjes
Ellen slaapt steeds meer. Het slik-
ken gaat moeilijker. De transfers, 
rolstoel in en rolstoel uit, worden 
zwaarder. Maar we zetten door. 
‘Onnozele mankementjes’ als een 
keelontsteking laten zich met een 
kuurtje gemakkelijk verhelpen. We 
leuteren niet over een burn-out wat 
tegenwoordig erg in de mode lijkt. 
Onversaagbaar, herlas ik op Bron-
beek, waar dit jaar de herdenking 
van de vrouwen- en kinderkampen 
tijdens de Japanse bezetting van 
voormalig Nederlands-Indië weer 
diepe indruk maakte. Veel jonge 
mensen omzoomden monument 
en gazon. Ik dacht terug aan mijn 
studenten, aan de zucht naar vrij-
heidsdrang en de laatste strohalm. Ik 
herinnerde me de Grüne Grenze.

De Berlijnse Muur zou nog maar 
drie maanden blijven staan. Het was 
de woelige zomer van 1989. Het 
IJzeren Gordijn trilde. Met Ellen 
terug uit de Dordogne stuurde mijn 
krant Het Parool me naar Passau op 
de grens van Beieren met Oosten-
rijk. En daarna door naar Hongarije, 
waar het wemelde van burgers uit 
de DDR die niet meer terug wilden 

naar Honecker en zijn kornuiten en 
die hun toevlucht zochten in de op-
vangkampen aan het Balatonmeer. 
Ik naderde de poort van het ten-
tenkamp van Zánka. Tegen een eik 
zat een meisje van een jaar of zes, 
gehurkt. Tegen een andere boom een 
man die haar vader bleek. Beiden 
in tranen. Het meisje van vermoeid-
heid, de vader van schuldgevoel. Ik 
zag wanhoop, keek naar verslagen-
heid. Hij nam me mee naar een 
Trabant, waarin zich een vrouw en 
een zuigeling bevonden. De vrouw 
radeloos en volkomen overstuur. De 
poort bleef dicht. Er was voor dit 
gezin geen plaats in de herberg. Het 
bord met ‘VOL’ grijnsde sarcastisch, 
met een vals gebit. De vader begon 
door zijn tranen heen te vertellen. 
Hij had na jarenlange vruchteloze 

pogingen een uitreisvisum voor hun 
viertjes bemachtigd. Ze mochten 
van de autoriteiten in de DDR voor 
twee weken naar Hongarije. Hij 
repte zich met het grote nieuws naar 
huis. Vroeg zijn vrouw mee te gaan 
voor een wandeling door het park, 
waar niemand hen kon afluisteren. 
Hongarije, ze zouden er als vakan-
tiegangers heen gaan en nooit meer 
terugkomen. Zijn vrouw mocht met 
niemand hierover praten. Ook niet 
haar ouders, niemand. Er mocht 
geen afscheid worden genomen. 
Het moest allemaal in het diepste 
geheim.
‘s Morgens, in de nazomer van 
1989, trokken ze de deur van hun 
huis dicht. Daar bleef alles zoals het 
was. Er werden ook geen fotoal-
bums en andere onvervangbare 
kostbaarheden meegenomen. Veel 
te link. Nog één allerlaatste blik 
achterom en dat was het dan. Een 
streep door het oude leven. De jonge 

moeder barstte bij dit verhaal weer 
in snikken uit. Haar ouders, zijn 
ouders, waren ze er maar nooit aan 
begonnen. Maar ja, de vrijheid. De 
vader liep voor de zoveelste keer 
smekend naar de poort. Ik mee. 
Maar de regels waren belangrijker 
dan het verstand en de menselijke 
waarden. Hongarije 1989. De vader 
weer naar de boom. Handen voor de 
ogen, hoofd gebogen. Wat had hij 
zijn gezin aangedaan? Weer naar de 
poort. Nu met moeder en zuige-
ling. De avond viel. De smeekbedes 
bleven. Uiteindelijk bewoog de 
slagboom. Het gezin mocht binnen. 
Het was waarschijnlijk allemaal niet 
voor niets geweest. De vrouw kroop 
tegen haar man aan en kuste hem in 
de hals. De man was zo van streek 
dat hij het sleuteltje niet in het 
contactslot van de Trabant kreeg. 
Of ik dat wilde doen. Want die 
slagboom was open, maar voor hoe-
lang? Haast maken. Da’lijk zou die 
slagboom weer neergaan. De dag 
eindigde voor mij in een cel van de 
Hongaarse grenspolitie. Op verden-
king van mensensmokkel. De Grüne 
Grenze. Pas de volgende ochtend 
mocht ik verder. Met een nagenoeg 
leeggeroofde portemonnee door de 
eindeloze maïsvelden. Weg van huis 
belde ik altijd voor het slapen gaan 
naar Ellen. Of zij naar mij. Nu geen 
enkel contact kunnen hebben. Ik 
verbeet me in die cel.

Bezorgd
De nachtploeg van Het Parool was 
bezorgd naar waar mijn verhaal 
bleef. Ellen was ook bezorgd, maar 
over mij. Wat kon haar die kopij 
schelen. Dit verhaal had ik bij Opoe 
Spronk kunnen vertellen. Mijn man-
telzorg een verplichting? Zoals voor 
mij, zo kan ik me ook niet voorstel-
len dat die man in Zánka ooit zijn 
vrouw zou loslaten of zij hem. Dat 
die twee Armeense kinderen in 
Nederland mochten blijven was één 
van de ontroerendste gebeurtenissen 
in 2018. Verwachtingsvolle kinderen 
stuur je niet weg. Hun leven knak 
je niet in de knop. Zánka 1989: om 
nimmer te vergeten.
Je moet niet levensmoe zijn, eind 
november in De Panne. Chagrijnige 
regen en mistroostige mistflarden 
vanuit zee. Ik wist me er buiten 
het seizoen in een spookstad. Geen 
mens op straat. Geen restaurant 
open. Toch nog iets gevonden voor 
het avondeten: een steriele lelieblan-
ke toonkamer zonder levensvreugd. 
De enige klant. De eigenaar zat 
verderop te computeren en keek niet 
op of om. Zijn stuurse vrouw las aan 
het tafeltje naast mij een boek en 
wist niet van ophouden. Ik liep na 

enkele happen van een garnalenkro-
ket weg zonder te betalen. Hadden 
ze niet eens in de gaten.
Ik sloeg de hotelkamer om mij 
heen als een warme jas. En begon 
te schrijven aan mijn toespraak van 
later in de week over Lewy Body en 
mantelzorg bij Brussel, en daarna 
aan deze kerstbrief. De herdertjes 
lagen allang bij nachte. Langs mijn 
raam denderde en kraste de lege 
helverlichte kusttram naar zijn 
eindhalte. Vanuit de kamer naast me 
klonk het vioolconcert van een be-
ginneling. De buurman van 107 had 
zijn muziekinstrument meegenomen 
en oefende zo te horen voor zijn 
kerstdagen. Ook hij kraste. Regen 
gevangen in tramlicht en verdrietige 
straatlantaarns. Het onvervalste 
sinistere decor van de Maigrets van 
Georges Simenon verscheept naar 
De Panne.
Er moest daar toch gegeten worden. 
En verdraaid, aan de overkant, de 
trambaan over, brandde licht. Daar 
vond ik mijn herberg. De eigenaar 
was zo te zien geen Belg. “Nee 
meneer, Afghanistan. De oorlog, 
de Taliban, ik studeerde in Rusland 
Afghaanse literatuur, maar daar 
zit niemand meer om verlegen. 
Ik kon vanuit Rusland niet meer 
terug naar huis. Moest twintig jaar 
geleden alles achterlaten. Ook de 
jeugdfoto’s. Voor de Taliban was 
ik de gevaarlijke communist die ik 
helemaal niet ben. Mijn vrouw en ik 
zijn vluchteling. Dit restaurant heb 
ik vernoemd naar ons wonderschone 
berggebied Pammier. Afghanen van 
mijn leeftijd, ik ben vijftig, behoren 
door de Taliban tot een verloren 
generatie. En nu uw verhaal.”
Ik vertelde en hij schonk nog eens 
bij. “Een Afghaanse vluchtelinge 
zorgt thuis voor uw Ellen? En ik 
zorg hier voor u! Zij net als ik 
vijftig? Belt u nog met thuis? Geef 
mij dan even de telefoon. Vertel 
ik Diana dat we de rollen hebben 
omgedraaid. Afghanistan zorgt nu 
voor Nederland! U bent de trambaan 
over gevlucht met een lege maag 
en ik vang u op.” Even later een 
minutenlang hartelijk telefoonge-
sprek in het dari met mijn thuisfront 
waar ik geen woord van verstond. 
De andere eters evenmin. Ze keken 
geamuseerd toe. Wat een mazzel dat 
ik die Afghaan Shirzae trof.
Het is zoals die burgemeester van 
Assen zei toen hj bedankte voor zijn 
lidmaatschap van de VVD. Het is 
de slagboom van Zánka. Het zijn 
de bergtoppen van Pammier. Dat 
was het beste antwoord geweest bij 
Opoe Spronk in Houten.

 

De slagboom van Zánka, de bergtoppen van Pammier
Kerstvertelling door Johan Carbo

Op de dromerige ochtend van Eerste Kerstdag 2017 (alle nachtelijke kerkgangers sliepen uit 
en alle niet-kerkgangers evenzo) belde onze overbuurvrouw aan met gebak. Een prachtsurpri-
se vanuit groot nabuurschap! Even later vertrok ik met mijn echtgenote Ellen voor een week, 
tot na de jaarwisseling, naar de feeërieke hotelabdij van Rolduc in Kerkrade. Dat kon toen nog 
net. Het is inmiddels niet meer te doen.
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Onder het wakend oog van Boeddha
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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.
 
Spreekuren WerkInJeEigenWijk
WerkInJeEigenWijk is een sociale onderneming zonder winstoogmerk, die als doel heeft vanuit 
buurthuizen en wijkcentra zoveel mogelijk werkzoekenden te helpen bij het vinden van een baan 
of vrijwilligerswerk. Het succes gedurende ruim vijf jaren is vooral te danken aan de slimme 
‘werkVINDmethode ‘KM4S2P’oftewel ‘Keuzes Maken (in welke beroepen maak je nog een 
kans), Samen Sterker, Slimmer Solliciteren, Persoonlijk Positief’.
Alleen bij voldoende interesse worden spreekuren gehouden voor belangstellenden op 
maandagmiddag 13-15 uur spreekuur in Wijkrestaurant Bij de Tijd; Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, 3731 KH De Bilt, dinsdagochtend 9-12 uur spreekuur wijkcentrum de Koepel, 
Kapittelweg 399a, 1216 JC Hilversum, dinsdagmiddag, 15.30 tot 17 uur (uitloop tot 17.30 uur) 
Wijkcentrum Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91, 1214 JB Hilversum en donderdagochtend 9-12 
uur spreekuur in Wijkcentrum de Palmpit, Koekoeklaan 3, 1403 EA in Bussum. Er wordt uitslui-
tend op afspraak gewerkt. U kunt ons vinden op: http://werkinjeeigenwijk.business.site/ en op : 
http://www.werkinjeeigenwijk.nl of via 06-40414560.
 
Foto’s kijken langs Lek en Linie
Het verhaal van de fototentoonstelling ‘Lek en Linie’ start bij de Oude Sluis in Vreeswijk; een 
dubbele schutsluis naar ontwerp van de waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken. Met een 
historische soldatenfoto en een actuele foto van Polder Blokhoven wordt de werking van de 
inundatie in 1939 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgelegd. Ook de uiterwaarden langs 
de Lek, Fort Lunet aan de Snel, Fort Honswijk, Fort Everdingen, Werk aan de Groeneweg, Werk 
aan het Spoel en de Liniepont komen aan bod. De tentoonstelling eindigt met een foto van een 
zogenaamde asperge (tankversperring) en de Diefdijk, een binnendijk die nog steeds dienstdoet 
als volwaardige (tweede) waterkering. De tentoonstelling is geopend door Maryann Glorie-
Bergmans, programmamanager Nieuwe Hollandse Waterlinie van de Provincie Utrecht en 
Wethouder van Vianen, Marcel Verweij.

 
Met de huishoudster op stap
De welbespraakte en eigenzinnige huishoudster van Madame Belle de Fleurdelis neemt u 28, 29 
en 30 december mee voor een winterse wandeling langs historische, pittoreske en romantische 
plekken van bekend en minder bekend Utrecht. Met heerlijke verhalen, nieuwtjes en anekdotes 
over de oude binnenstad van Utrecht. Natuurlijk met verrassende kleine opdrachtjes om het 
extra gezellig te maken. De wandeling duurt tussen de 70 en de 90 minuten, afhankelijk van 
hoeveel Sophie op de dag zelf te vertellen heeft. Daardoor is geen wandeling hetzelfde. De 
huishoudster laat zichzelf meewaaien als een licht groen blaadje met de zachte bries van de 
ouderwetse gezelligheid. Na afloop van de wandeling kunt u nog lekker in de sfeervolle, geheel 
in kerstsfeer ingerichte, Salon van Weleer een kopje koffie of warme chocomelk drinken!
 
Zaterdagmiddagmuziek in Domkerk
Zaterdagmiddagmuziek Domkerk is een begrip in Utrecht en verre omstreken. Iedere zaterdag 
om 15.30 uur is er een concert in de Domkerk, vrij toegankelijk voor iedereen. Er is na afloop 
een collecte.

Vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 december
 
Wandelen met huishoudster Sophie
Wandelmee door winters Utrecht met de 19e eeuwse huishoudster Sophie. Zij vertelt niet alleen over 
de rijke geschiedenis van deze prachtige stad, maar kent ook vele verhalen van de mensen die door 
de eeuwen heen de straten bevolkt hebben. Vertrek: bij Salon van Weleer aan de Oudegracht 290. De 
wandeling duurt van 14.00 tot 15.30 uur en deelname kost 5 euro per persoon.

Tot en met zondag 6 januari

Expositie werk Jeroen Hermkens
In Brasserie Slot Zeist aan de Zinzendorflaan 1 in Zeist is nog tot en met 6 januari een expositie te 
zien van een bijzondere collectie kunstwerken van de bekende Utrechtse schilder en lithograaf Jeroen 
Hermkens. Tijdens deze tentoonstelling is een aantal schilderijen van steden over de hele wereld te 
bezichtigen uit het werk van Hermkens. De expositie is kosteloos te bezoeken van dinsdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Tot en met 30 juni
 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie langs de Lek
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland en bestaat uit 45 
forten, 2 kastelen en 6 vestingen en is genomineerd om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen. 
Op vrijdag 2 november is op de Lekdijk in Vianen de fototentoonstelling “Lek en Linie” geopend. De 
buitenexpositie bestaat uit 20 grote foto’s van en over het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
tussen Vreeswijk en Culemborg. Zowel wandelaars als fietsers kunnen de route van circa 9 km volgen 
vanaf de Hofpoort in Vianen of Fort Everdingen. “Lek en Linie” maakt onderdeel uit van de activiteiten 
in het Waterjaar van Vrijstad Vianen, dat t/m juni 2019 loopt. In 2019 volgen nog twee wisselexposi-
ties, zodat de Lekdijk gedurende de hele periode het decor blijft voor foto-exposities over het thema 
Water.

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



“Na de jeugdelftallen mocht ik als se-
nior in het derde elftal komen spelen. 
In dit elftal speelden, in tegenstelling 
tot het eerste en tweede elftal, louter 
amateurs. We hadden een sterk elftal 
dat in de hoogste landelijke klasse 
onder andere Ajax 3 en Feyenoord 
3 als tegenstanders had. We werden 
direct kampioen.
Ik was als voetballer geen technicus 
en zeker geen figuur die over lijken 
ging. Niet al te snel, maar zeker ook 
niet traag, was overal op tijd bij, 
zowel voorin als op het middenveld en 
achterin. Ik kon me met gemak zeven 
seizoenen in Elinkwijk 1 handhaven. 
Ik ben overigens pas op mijn zestigste, 
in het zesde elftal, gestopt.”

Mooie speech
Jan Norbart herinnert zich Peter nog 
goed uit de tijd van het derde elftal. 
“Peter was onze aanvoerder. Ging, als 
er wat te regelen was, met een mooie 
speech naar het bestuur. Ik kan me 
niet herinneren dat er iets niet lukte. 
Peter was best een aardige voetballer, 
jammer dat hij het betaald voetbal niet 
heeft gehaald. Iedereen uit die periode, 
die ik af en toe nog spreek, heeft veel 
respect voor zijn maatschappelijke 
carrière.”

SVE Basketbal
Vogelezang: “Ik heb nog wel even 
echt moeten kiezen voor het voet-
ballen bij Elinkwijk, want ik kon 
destijds ook best aardig basketballen. 
Ik speelde bij SVE, dat toen in de 
eredivisie uitkwam. Bij SVE speelden 
diverse internationals, zoals de broers 
Tuinstra, en we hadden toen al een 
goede sponsor, Galeries Modernes. 
Mooie tijd, maar helaas te lastig te 
combineren met het voetballen bij 
Elinkwijk.

We leverden een unieke prestatie en 
werden drie keer achtereen kampioen 
met Elinkwijk, dat vergeet ik nooit 
meer.

Toen in ‘70 de fusie met Velox 
en DOS tot FC Utrecht tot stand 
kwam, werd ons eerste elftal in de 
tweede klasse van het amateurvoet-
bal ingedeeld. Ik werd gelukkig ook 
opgenomen in het eerste elftal. We 
hadden een sterk team met enkele spe-
lers die niet naar FC Utrecht gingen, 
maar gewoon amateur bleven bij ons. 
Tonnie van der Linden, de bekende 
oud-international en ex-speler van 
DOS, speelde ook in ons elftal. Tonnie 
was zeker niet aan het afbouwen, hij 
was nog zo goed. Hij had het erg naar 
zijn zin bij ons. We werden gelijk 
kampioen en promoveerden naar de 
eerste klasse. Toen een seizoen later 
ook onze oud-profs Jan van Tamelen 
en Erwin Sparendam het eerste elftal 
kwamen versterken, werden we weer 
kampioen. Een seizoen later werden 
we ook in de Hoofdklasse kampioen. 
Drie keer achtereen kampioen, rede-
lijk uniek toen in de voetbalwereld. 
De trainers uit die periode waren 
Evert de Graaf, Hans Hol, Hans 
Kraay sr, Jan Vonk, Jan de Bouter 
en ook Cees Loffeld.”

Voorzitter Elinkwijk
“Ik ben van ‘89 tot ‘94 voorzitter 
van Elinkwijk geweest. Elinkwijk 
stond toen goed op de landelijke 
kaart. Men kwam graag bij Elink-
wijk, zowel uit het amateurvoetbal 
als uit het profvoetbal. Onze jeugd 
speelde op hoog niveau, veel spelers 
werden door BVO’s gescout. Ik ben 
na vijf jaar gestopt als voorzitter 
omdat ik een nieuwe functie kreeg, 
directeur bij de KNVB.”

Joop Leliveld, oud-doelman van 
Elinkwijk 1 en huidig lid van de 

Bestuursraad, heeft nog een tijdje met 
Peter in het bestuur gezeten en ook in 
Elinkwijk 6 gevoetbald.
“Peter was een van de fanatiekste en 
kon slecht tegen zijn verlies. Peter 
heeft zoveel verdiensten voor de club, 
is niet voor niets benoemd tot erelid.”

Henk Veldhuizen, voormalig voorzit-
ter en Jan van Tamelen, oud-speler en 

voormalig bestuurslid, beamen de 
mening van Joop.
“Peter is echt van alles geweest bij 
onze club, teveel om op te noemen. 
Is zelfs nu bijna dagelijks nog op 
allerlei fronten actief. Peter is lid 
van de Bestuursraad, op verzoek 
van het bestuur betrokken bij de 
mogelijke verhuizing van ons 
complex en staat vaak op zater-
dagmorgen nog langs de lijn bij het 
jeugdvoetbal. Omdat hij ook nog op 
allerlei andere fronten actief is, komt 
hij soms wat te laat op vergaderingen 
maar dat vergeven we hem wel.’’

Politie
Vogelezang: “Na mijn militaire dienst 
ben ik in ´70 bij de Politie Utrecht 
gaan werken. Ik ben er, met wat on-
derbrekingen, bijna 35 jaar gebleven. 
Diverse mooie functies gehad, mijn 
laatste functie was Korpschef regio 
Utrecht. Meeste indruk heeft de ex-
treem linkse Duitse terreurgroep Rote 
Armee Fraction (RAF)-zaak op de 
Croeselaan op me gemaakt. De afloop 
op 22 september 1977 was echt een 
trauma. Onze agent Arie Kranenburg 
kwam om het leven. De RAF was toen 
echt nieuw voor ons als politie. Moet 
je nagaan, we hadden niet eens goed 
functionerende kogelvrije vesten.”

Chef de Mission
Hij vervolgt: “In juli 2004 mocht ik 
samen met Marcel Sturkenboom en 
Joop Alberda de Olympische ploeg 
begeleiden als chef de mission voor de 
Spelen in Athene. Dat was een leuke 
(onbezoldigde) uitdaging. We hebben 
er gezamenlijk voor kunnen zorgen 
dat de Nederlandse deelnemers onder 
optimale omstandigheden konden 
presteren. Mooie, onvergetelijke 
tijd! Sport bindt mensen, iedereen 
leeft mee. Sport heeft ook nu nog 
een voorbeeldfunctie, dat voorbeeld 
moeten we veel meer benutten. Na de 
Olympische Spelen heb ik nog leuke 

(interim)banen gehad, zoals onder 
andere diverse functies bij de KNVB 
en Eredivisie NV, het organisatieon-
derzoek bij Feyenoord, het onderzoek 
naar de Rabobank-wielrenner Rasmus-
sen en de mogelijke voetbalfusie in 
Limburg. Momenteel doe ik, behalve 
voor Elinkwijk, onder andere nog 
werkzaamheden voor het bestuur 
Stichting Contractfonds KNVB, 
het Fonds Gehandicapten Sport, het 
instituut Sport Rechtspraak en de On-
derzoeksraad Integrale Veiligheid.”

Toekomst Elinkwijk
“We bestaan volgend jaar 100 jaar. De 
bedoeling is dat we straks een mooi 
nieuw complex krijgen, even verderop 
richting Maarssen. De verhuizing met 
een mooi nieuw clubhuis en kleedac-
commodatie zal zeker een nieuwe im-
puls geven aan de club. De wijk Elink-
wijk verjongt erg, er komen vanuit 
de wijk nu al veel nieuwe jeugdleden 
naar ons toe. Het nieuwe bestuur heeft 
goede ideeën. De bestuursraad wordt 
soms gevraagd voor advies of om het 
bestuur te vergezellen, bijvoorbeeld 
bij de gesprekken met de gemeente 
betreffende de verhuizing. We hebben 
bij Elinkwijk gezamenlijk duidelijke 
gedragsregels afgesproken die gelden 
voor spelers/ouders en vrijwilligers. 
Iedereen weet waar hij of zij aan 
toe is. Oud-spelers zijn of worden 
benaderd om weer wat te doen voor 
hun club. Met het eerste elftal, met 
80% uit eigen jeugdopleiding, willen 
we weer terug op het niveau van de 
Hoofdklasse. Onze toekomst ziet er 
echt goed uit, zowel op financieel 
niveau als bij de grote jeugdafdeling. 
Elinkwijk bruist! Ik woon niet meer in 
Utrecht, maar Utrecht blijft altijd mijn 
stadsie. Kom er nog heel graag, met 
name in de buurt van de Dom en op de 
Oude Gracht.”

Gert van Es
gertvanes@planet.nl

 

‘Utrecht blijft nog steeds mijn stadsie’
“Het was vanzelfsprekend dat ik als jochie uit Zuilen en zoon 
van een Demka-arbeider bij Elinkwijk werd aangemeld”, zegt 
Peter Vogelezang “Was nog wel even spannend, ik herinner me 
nog dat er een soort van ballotagegesprek was.”
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Peter Vogelezang op de schouders met als aanvoerder de kampioenskrans

Elinkwijk seizoen 1971  met ondere andere Erwin Sparendam Henk van Rijnsoever  Jan van Tamelen  Wessel vd Bosch Peter Vogelzang en doelman 
Chris Heil 

Promotie naar de eerste klasse in 1972
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Amsterdam-Utrecht. Van 
Rhijnspoor tot Randstadspoor

Een prachtig nieuw boek voor trei-
nenliefhebbers. Iedereen denkt dat de 
eerste trein in Nederland reed tussen 
Amsterdam en Haarlem (1839), maar 
eigenlijk was de Rhijnspoorweg 
Amsterdam-Keulen de eerste spoorlijn, 175 jaar geleden. Nu is 
dit een van de drukst bereden trajecten van ons and. Michiel ten 
Broek en Victor Lansink nemen u aan de hand van historische 
en sfeervolle illustraties mee op
reis door de tijd langs deze spoorlijn.

Voor het eerst

Geboren Utrechter Herman van Veen 
schrijft over het onbarmhartige proces 
van het ouder worden. Wanneer begint 
dat, ouderdom? Onverschrokken gaat 
Van Veen de confrontatie aan met 
zichzelf en schrijft hij over zijn leven 
van toen en nu. Een zoektocht om tot het besef te komen dat je 
ouder worden steeds weer voor het eerst doet. Het gaat vanzelf 
en gaat vanzelf weer over.

 

 

De Dwaalgids van Utrecht

Het eerste Utrechtse stripboek. Een leuk 
boek dat is verschenen ter gelegenheid 
van de viering van het 75-jarig bestaan 
van het Utrechts Monumentenfonds. 
Een stripboek over de tijd van 1550 tot 
1990 in Utrecht aan de hand van monu-
menten. 1e druk uitverkocht, 2e druk op komst.

 

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

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

 

111 plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben

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

 

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

 

 

Het goede leven

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

 

 

Licht in de Donkerstraat. 
Utrecht bezongen (cd)

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

 

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

 

€ 29,95

€ 19,99

€ 15,00

€ 12,95

€ 16,95

€ 16,80

€ 19,99 € 15.00 € 12,95

Amsterdam-Utrecht. Van Rhijnspoor tot Randstadspoor . . . . . . . . . . . . . . . € 29,95
(LETOP: dit boek heeft aangepaste verzendkosten van 5,75 euro)
Voor het eerst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,99
De Dwaalgids van Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  15,00
Zoekboek van Nederland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,95
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,95
Kees Lam vertelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,80
Het goede leven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,99
Licht in de Donkerstraat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 15,00
Oma kan je nog huppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12,95
Van Rhijnspoor tot Randstadspoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 29,95
Nederland Museumland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  19,99
Het Ramblers Dansorkest (1944) – Hilversum Express (cd). . . . . . . . . . . . . € 17,95
Roze wolkennachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   24,95
De oorlog in kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  17,50



Ik zat op de Christelijke LTS aan de 
Hengeveldstraat. Wie niet kon meeko-
men of er afgetrapt werd, ging naar de 
Ambachtsschool aan de Schoolstraat, 
die meer praktijkgericht onderwijs gaf. 
In de Hengeveldstraat voerde theorie 
de boventoon, maar niet ten koste 
van het praktisch onderwijs, dat voor 
zijn tijd ook zeer modern en gedegen 
was. Door contacten met toenmalige 
vrienden uit de Schoolstraat, kon je de 
verschillen simpel naast elkaar leggen.

Verdwenen
We gaan terug naar de jaren ‘63 tot 
en met ‘67. Genoemde LTS aan de 
Hengeveldstraat was veel te klein. We 
zaten door de hele stad in dependan-
ces. Winter en zomer op de fiets in 
weer en wind van lesuur tot lesuur. 
Kostbare verloren tijd, denk ik nu.
Twintig jaar voor de sloop is het ge-
bouw meer dan verdubbeld in ruimte, 
door de bouw van een nieuwe vleugel 
tot aan de Van Esveldstraat. Allemaal 
verdwenen nu. Miljoenen heeft het 
gekost. Het moest immers allemaal 

anders. Geen techneut is er meer 
te krijgen. Men zet momenteel alle 
zeilen bij om jongeren te verleiden in 
de techniek te gaan, maak ik op uit de 
media.
Laat het huidige onderwijzend per-
soneel een gids voor ze zijn, in deze 
razendsnel veranderende, maar evenzo 
boeiende wereld van de techniek, 
waarbij herscholing doorlopend tot 
aan je pensioen aan de orde is.

Niveau
Het LTS-niveau uit mijn tijd is 
minstens het MBO-niveau van nu. 
Daar kwam ik snel achter, toen ik op 
een ouderavond op het VMBO aan de 
leraar vroeg: “Is dit het niveau?” “Ja 
zeker”, was zijn antwoord: “Waar u 
het over heeft, is MBO-niveau.” “Oh”, 
was mijn antwoord tegen de leraar 
van onze jongste zoon: “dan heb ik 
dus MBO gehad, voordat ik aan het 
arbeidsproces deelnam.”
Achteraf dus niet verwonderlijk dat 
mijn vervolgopleidingen op HBO-
niveau lagen en ik uiteindelijk in een 

team van academici mocht plaatsne-
men. Alle vervolg (avond)opleidingen 
ten spijt; de basis is naar mijn overtui-
ging gelegd in de Hengeveldstraat.

Spoorpunten
Maar goed, laten we teruggaan naar 
het veel te krappe gebouw, tijdens 
mijn vierjarige LTS-tijd. Waar je in 
het eerste jaar, zowel in theorie als 
praktijk, alle vakgebieden voor je 
kiezen kreeg; waar ik tot op de dag 
van vandaag de vruchten van pluk. Ik 
noem: schilderen inclusief reclameo-
ntwerpen, hout- en metaalbewerking 
(grof en fijn), elektro, automonteur en 
zelfs muziekles kregen we.

Zoals gezegd zaten we door de hele 
stad in dependances. In de Kievitstraat 
zaten we in de Schildersvakschool 
achter de UTS, later de MTS en weer 
later de Etaleursschool van NIMETO, 
zie foto. Eveneens gesloopt. De 
bakker op de hoek van de Koekoek-
straat ging drie maal per jaar naar 
de Bahama’s van de opbrengst van 

zijn overheerlijke Spoorpunten, die 
dagelijks in de lunchpauze aan alle 
schoolkinderen opgevoerd werden.
We zaten in het Bogemanhuis aan de 
Asch van Wijkkade. Gebouw is er 
nog. Dan aan de Croesestraat in een 
wijkgebouw van de Gertrudiskerk. 
Gebouw is er ook nog. Sporten deden 
we in de Nolensstraat in Tuinwijk 
en de jaarlijkse kerstviering vond 
plaats in de Willem de Zwijgerkerk in 
Tuindorp.

Dagelijks reden we op de fiets van 
dependance naar dependance, door 
weer en wind, winter en zomer, regen 

of geen regen, sneeuw of geen sneeuw, 
glad of niet glad. Ook op de zater-
dagmorgen, want het weekend begon 
pas op zaterdagmiddag om twaalf uur. 
Waarna ik via de snackbar standaard 
de rommelmarkt bezocht en met 
diverse tweedehands radio-onderdelen 
huiswaarts reed.

Jan Hoogendoorn
Nieuwegein
hoogendoorn.jan05@gmail.com

Is technisch onderwijs heden treurnis?
Mijn insteek voor het schrijven van een artikel voor De Oud-Utrechter is dat het doorgaans een 
komisch tintje moet hebben. Ikzelf vind het anders al gauw saai en vervelend worden, laat staan u 
als lezer. Het nu volgende artikel, waarvan ik het antwoord op de titel aan u overlaat, gaat over het 
lager technisch onderwijs in de jaren ‘60, kortweg LTS genoemd. Wat stond voor Lagere Technische 
School. 
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Leerlingen aan het werk in het praktijklokaal in de 1e Christelijke Technische School aan de 
Hengeveldstraat in Utrecht in 1966 (foto: Het Utrechts Archief)

Cor en ik fietsten naar het Maxima-
park. We waren er, vanwege onze 
vakantie, al een paar weken niet 
geweest. Een vriendin attendeerde 
ons erop dat we niet te lang moesten 
wachten, want…..de Japanse tuin 
stond in bloei!
Misschien weet u het wel, of mis-
schien nog niet, maar in die tuin staan 
5000 rhodondendrons. Als die in bloei 
staan, kom je werkelijk ogen te kort. 
Die kleurenpracht, zó uitbundig! Het 
is een feest er doorheen te lopen of te 
fietsen. Bovendien zijn er in het park 
zóveel bijzondere bloemen, planten 
en bomen te bewonderen dat je niet 
alleen ogen, maar zelfs tijd te kort 
komt om alles te zien. Ieder jaarge-
tijde trakteert de natuur ons daar op 
nieuwe, adembenemende ‘plaatjes’ en 
in het najaar geven de bomen met hun 
prachtig kleurige herfstblad ons ook 
nog een geweldige ‘after party’.

Ik neem u weer mee terug naar die 
dag in mei. Verderop in het park 
waren kinderen aan het spelen in de 

bosspeeltuin, Ook al zo’n aanwinst, 
waar vaders en moeders, opa’s en 
oma’s, ja zelfs vele BSO’s komen om 
de kinderen lekker te laten uitrazen. 
In het naastgelegen restaurant doen 
velen zich tegoed aan een hapje en een 
drankje. Het leven is zéér goed in het 
Maximapark.

Skeelers, hardlopers, wandelaars, 
fietsers, vogels, vlinders, vissen, 
vleermuizen, insecten, ……ze komen 
allemaal samen daar op die prachtige 
plek. Je hoort bijna juf Ank zingen; 
‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er 
bent!’

Weet u, ik schrijf nu al een flink aantal 
jaren mijn verhalen voor u in deze 
krant. Ik ben ermee begonnen, omdat 
ik vond dat er zo weinig positiefs in 
het nieuws was en we toch wel dege-
lijk mogen beseffen dat we geluksvo-
gels zijn. Ja, ook ik heb dagen dat ik 
denk; ‘Hoezo geluksvogel?’ De dagen 
van PHPD (pijntje hier, pijntje daar). 
Of zo’n dag dat alles tegen zit, of als 

er weer iemand uit onze omgeving 
ernstig ziek is of sterft. Maar lieve 
lezers, als we open blijven staan voor 
de cadeautjes om ons heen, verzachten 
die de pijn en dan is het hier lang zo 
gek nog niet!

Bij toeval kwamen Cor en ik burge-
meester Jan van Zaanen tegen, toen 
we na onze fietstocht ook nog even 
het nieuwe winkelcentrum Leidsche 
Rijn wilden bewonderen. Ik was 
zó enthousiast en onder de indruk 
van al het moois dat we die middag 
hadden gezien dat ik hem spontaan 
vertelde dat ik er zéker een stukje 
over zou schrijven. “Wat aardig van u 
mevrouw, ik ga het graag lezen”, was 
zijn reactie.

Cor en ik liepen door ons toekomstige, 
nog niet helemaal af zijnde, winkel-
centrum en wisten ook dáár niet wat 
we zagen. Wat een gunstige verande-
ringen om ons heen!

Er gaat, op z’n zachts gezegd, weleens 
iets mis in een stad, óók in de onze. 
Geld wordt over de balk gesmeten, 
begrotingen kloppen niet, er worden 
verkeerde beslissingen genomen, soms 
met als gevolg daarvan boze stad-
genoten en zelfs politici die opstap-
pen. Maar gelukkig gebeuren er ook 
veel goede dingen en dat wilde deze 
geluksvogel graag met u delen.

Wie zaait, zal oogsten. Laten we GE-

LUK ZAAIEN met z’n allen. Lijkt me 
een fantastisch idee. In het Maxima-
park hebben ze dat al voor ons gedaan. 
Laten wij het doorgeven……..

Zing, dans, huppel, lach, leef, speel, 
deel, proef, ruik, zie en besef wat we 
allemaal wél hebben.

Ik wens u een uitbundig bloeiend, 
gelukkig en prachtig nieuw jaar.

Irene Kraaijen-
hagen

Geluk zaaien
Als u dit verhaal leest, is het winter, de kerst is alweer voorbij en 
het nieuwe jaar in aantocht. Een mooie gelegenheid om het jaar 
positief te eindigen en u mee terug te nemen naar een prachtige 
dag in mei…



  Willem (Wim) Sonneveld werd 28 juni 1917 (dus 
al meer dan honderd jaar geleden) geboren in de 
Jan Pieterszoon Coenstraat 84 te Utrecht. Aan dit 
woonhuis is een gedenkplaat aangebracht. Hij is 8 
maart 1974 gestorven in Amsterdam.
De jongeren onder ons zegt de naam Wim Son-
neveld waarschijnlijk niet veel meer, maar de 
ouderen des temeer. In zijn tijd was Wim Son-
neveld namelijk de veelzijdigste en meest tijdloze 
cabaretier die Nederland kende. In de periode 
van Wim waren er nog twee cabaretiers die goed 
scoorden, te weten Toon Hermans en Wim Kan.

     Foto met handtekening 
Wim was vijf jaar toen zijn moeder overleed. Zijn 
vader had een kruidenierswinkel. In 1936 werd 
Wim secretaris/administrateur bij Louis Davids, 
waar hij tevens kleine rolletjes mocht spelen en 
liedjes mocht zingen. In de Tweede Wereldoorlog 
vormde hij zijn eigen gezelschap, waar onder 
anderen Conny Stuart, Lia Dorana, Albert Mol, 
Joop Doderer en Hetty Blok deel van uitmaakten. 
Dit gezelschap bestond tot 1959.
Begin jaren vijftig begon ik bij de artiesten een 

foto met handtekening te vragen. Op deze wijze 
heb ik er tientallen gekregen. Ook van Wim Son-
neveld. Na al die jaren heb ik ze nog steeds.
De meeste van die artiesten zijn overigens inmid-
dels al overleden. Een lot dat ons uiteindelijk 
allemaal wacht.

   Amerika 
In 1956 vertrok Sonneveld enige tijd naar 
Amerika om daar aan de slag te gaan als fi lmac-
teur. Na een rol in de televisiethriller The Pink 
Hippopotamus wist hij het jaar daarop een rol 
te krijgen (naast Fred Astaire) in de fi lm Silk 
Stockings. Van Astaire kreeg Sonneveld de Gene-
siuspenning, die na de dood van Sonneveld door 
zijn partner Huub Janssen aan Jos Brink werd 
geschonken.
In 1964 ging onder de titel ‘Een avond met Wim 
Sonneveld’ zijn eerste soloprogramma in premi-
ère. In 1966 volgde een show van Wim Son-
neveld met Ina van Faassen en in 1971 trad hij op 
met Willem Nijholt en Corrie van Gorp.

   Hartaanval 
Zoals vermeld stierf Wim Sonneveld in 1974. Op 
20 februari van dat jaar kreeg Wim Sonneveld in 
zijn auto een hartaanval; een opname in een Am-
sterdams ziekenhuis was het gevolg. Na korte tijd 
rusten ging het aanvankelijk beter en Sonneveld 
vertelde Henk van der Meijden (roddeljournalist 
van de Telegraaf) dat hij weer plannen had voor 
de toekomst. Op 8 maart, de dag dat zijn inter-
view in De Telegraaf werd gepubliceerd, overleed 

Wim Sonneveld op 56-jarige leeftijd aan een 
tweede hartaanval. Deskundigen zeggen dat met 
bepaalde medicijnen het leven van Wim gespaard 
had kunnen worden. Maar dit soort zaken hoor 
je wel vaker achteraf. De beste stuurlui staan im-
mers aan de wal?

  Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl   

 Herinneringen aan Wim Sonneveld   
  In de stad Utrecht zijn heel veel bekende Nederlanders geboren. Zelfs Koning 
Willem- Alexander is hier voor het eerst gaan ademen. Wie dat dan nog meer zijn? 
Kijkt u maar: Paus Adrianus, Rijk de Gooyer, Herman van Veen, Herman Berkien, 
Tineke Schouten, Hennie Oliemuller, Dolf Brouwers, Majoor Boshardt, Marco van 
Basten, Dick Bruna, Ien Dales, Gerard Ekdom, Willy van Hemert, Molly Geertsema, 
Ronald Giphart, Jaap Fisher, Penny de Jager, Sylvia Kristel, Willem Mengelberg, 
Gerrit Rietveld, Peter Schat, Rita Verdonk, Tineke Verburg, Marianne Weber, enzo-
voorts, enzovoorts. Maar zoals in de kop van dit artikel blijkt, ga ik het over Wim 
Sonneveld hebben. 
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 Foto met handtekening van Wim Sonneveld   

 Wim Sonneveld   

Het Museum van Zuilen
wenst u een museaal 2019

Amsterdamsestraatweg 569 
Utrecht 030-2443078

M   v   Z

www.museumvanzuilen.nl

 

 

  

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.
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blijvend beoordeeld of een 
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Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 1. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 
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uw lach maakt onze dag

R E S TA U R A N T  |  Z A L E N  |  C AT E R I N G E N

Familie Damen en 
medewerkers wensen u 
een heel gezond en 
voorspoedig 2019

B r i n k s t r a a t  3 ,  3 4 5 5  S K  H a a r z u i l e n s , t e l .  0 3 0 - 6 7 7 1 2 6 8

Voor al uw
exclusieve Utrechtse
specialiteiten in 2019

 

 

Zadelstraat 23, Utrecht.

TEL. 030-2311135

BANKETBAKKERIJ

Theo Blom

Gilde Utrecht wenst iedereen
een heel bijzonder jaar toe! 

 
 

Voor onze activiteiten zie www.Gildeutrecht.nl

JANUARI 2019 GROTE UITVERKOOP!
Dames schoenen van FinnComfort, Mephisto,
Hartjes en Think, tweede paar voor € 1,00!

Muziek in de Meern 

Nieuwjaarsconcert ‘Carmen’ op 13 januari 
www.podiumhogewoerd.nl

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 

De tandprotheticus,
Specialist voor uw kunstgebit

wenst u Fijne feestdagen en een 

Gezond Nieuwjaar

Een kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

en een gezond en gelukkig 2019 
... vol vakantieplezier!

www.bungalowparksimpelveld.nl

De adverteerders,
directie & medewerkers
van De Oud-Utrechter
wensen u een gezond 
en voorspoedig

De adverteerders,
directie & medewerkers
van De Oud-Utrechter
wensen u een gezond 
en voorspoedig 2019

 
Oudegracht 168, 3511 NP 
Utrecht  Tel. 030 2313616

Wij wensen ieder een 
gezond voorspoedig en 

vooral licht 2019

de van Willigenburg’s



Line Klein
Line Klein op de voorpagina in 
het vorige nummer van De Oud-
Utrechter! Ze verdient het eerbetoon 
van Johan Carbo. Line heb ik als 
voorzitter maar kort meegemaakt. 
Haar man Tom veel langer. Toevallig 
kwam ik op een gegeven moment in 
het volgende blok op de Lessinglaan 
in Utrecht te wonen. Op nummer 37. 
Met mijn vrouw Carry (na Riek van 
Fulpen-Bertram mogelijk de beste 
softbalster toen bij UVV, gestopt nadat 
een zogenaamde ‘halsrib’ een zenuw 
niet meer liet werken en zij amper nog 
kon gooien).
Redelijk vaak ben ik bij Line thuis 
geweest. Maar dan om te praten met 
haar man Tom. Ik hield me toen ook 
vaak bezig met de organisatie van de 
honkbalclub. Ik kende bestuurder Line 
als speler. Carbo leerde haar later ken-
nen als medebestuurder en journalist. 
Hij kon haar aan. Dat was al snel 
duidelijk. Mijn oordeel over haar is 
dan ook op een aantal punten anders. 
Ze was, ook al voordat ze voorzitter 
werd, een zwart-wit denker en soms 
ietwat hautain. Maar ook een ritselaar. 
Als eerst bestuurslid softbal opereerde 
ze feitelijk al als voorzitter.
Bij mijn bezoeken aan de familie 
Klein was ik veelal vol ontzag voor 
hen. Line stond, zoals Carbo ook 
schrijft, bovendien bekend als een 
koppelaarster. Zij wilde mij eerder al 
‘wat laten aangaan’ met haar dochter. 
Ook een Carry. Inderdaad zeiden 
de spelers toen gewoon ‘meneer’ of 
‘mevrouw’ tegen dit in de honk- en 
softbalsport belande echtpaar. Onder-
ling hielden wij het op ‘pa’ of ‘ma’ 
Klein.
Eén wedstrijd, op de Hoge Weide te-
gen HCK (nu Kinheim) uit Haarlem in 
1965, herinner ik me goed. Ik zat toen 
bij de luchtmacht, bij het radarstation 
in Nieuw Milligen. Kreeg voor het 
eerst vrij tijdens een weekenddienst. 
Liftend (was als soldaat in uniform 
toen strikt verboden) naar station 
Amersfoort. Daar afgehaald door be-
stuurder Ben de Jong. Werper bij HCK 
was de international Bert Paalman. Na 
een aantal honkslagen tegen het hek, 
sloeg ik vervolgens een foutslag tus-
sen de thuisplaat en het eerste honk. 
Paalman liep mij omver (ik werd -ten 
onrechte- uitgegeven wegens hinde-
ren, zo werd mij verteld toen ik in de 
kleedkamer weer bij kennis kwam).
Met een ambulance afgevoerd naar 
het militair hospitaal in Oog in Al. 
Niet een ander ziekenhuis, want 
met soldaten deed Defensie altijd 
voorzichtig met het oog op mogelijke 
schadeclaims. En, welja: ‘s avonds 
kwam Line op bezoek. Ze vond mijn 
blauwe pyjama zo charmant. Ze keek 
nogal amechtig naar mij. Was ik, als 
Hamilton Richardson, ook haar oog-
appel? Ontstond daaruit een vorm van 
vriendschap? Nee. Ik was voor haar 
kennelijk iets te rebels. Of te links.
Tijdens de jaarlijkse evaluaties kwam 
dat vaak tot uiting. Ik was geen aan-

voerder van het eerste negental. Wel 
een soort onbenoemde woordvoer-
der. “Jan, moet dat echt, een nieuwe 
coach? Weet jij er één? Nee joh, dat 
kunnen we niet betalen.” “Oh, jij wil 
ook dat er op donderdag verplicht 
moet worden getraind? Kunnen we 
dat echt eisen van de spelers.” Dan 
werd ik furieus. Ik wilde met twee jaar 
ervaring in de hoofdklasse weer op 
het hoogste niveau gaan spelen. Dat 
had met UVV best gekund. Kwaliteit 
genoeg. En dan weer, als vanouds een 
Amerikaan erbij. UVV had toen voor-
al behoefte aan werpers. Ten onrechte 
liet men het contact met de vliegbasis 
Soesterberg verwateren. Dom! Daar 
moet in de latere jaren zestig onge-
twijfeld een tweede Duncan, Reardon 
of Meredith hebben rondgezworven.
In 1967 kwam één van de charmes 
van Line naar boven. Ik trouwde op 
een mooie lentedag (een zaterdag). 
Wat schetste mijn verbazing? Op de 
daaropvolgende maandag stond er 

op de voorpagina een foto van het 
vechtpaar Van Ewijk met wat tekst op 
de voorpagina van het UN! Alsof ik 
Anton Geesink was. Dat had zonder 
twijfel Line weer geregeld.
In 1968 volgde de grote ontploffing. 
Ik was toen honkbalmedewerker van 
de toenmalige krant Het Centrum. 
Deed ik gratis. Puur om honkbal te 
promoten. Nadat eerder Wim van der 
Ster al een stuk in deze krant had ge-
schreven over het falende beleid van 
het bestuur (met Line als bepalend lid, 
maar nog geen voorzitter). Dit leidde 
tot het ontslag van coach Jan Kars. 
In dat artikel herhaalde ik eigenlijk 
de kritiek van Van der Ster. Met de 
aankondiging dat Van der Ster, Rob 
Rijnders en ik naar HCAW zouden 
vertrekken. Dat werd als landverraad 
beschouwd. En met name richting 
mijn persoon: ik werd geschorst.
Die schorsing (met brief en al) werd 
mij aangezegd door bestuurslid Ben 
de Jong. Tijdens een training op een 

donderdagavond. Het voltallige be-
stuur durfde mij kennelijk niet even te 
laten komen naar de bestuurskamer. Ik 
moest meteen het veld verlaten. Wat 
ik weigerde, gesteund door de andere 
spelers. Het was 1968! De onderklasse 
roerde zich. Studenten en arbeiders op 
de barricaden. Het vanzelfsprekende 
gezag stond onder druk. Maar Line 
deed alsof haar neus bloedde.
Dankbaar was ik toen dat zowel Kees 
Hiele in het Utrechts Nieuwsblad 
als Jan Kars (jawel!) in het Nieuw 
Utrechts Dagblad hun steun aan mij 
betuigden. En schande spraken over 
de schorsing: ‘Censuur bij UVV’ was 
toen de kop in het UN. Achteraf kreeg 
ik te horen dat met name Line de 
aanjager was van dit besluit.
Jan Dalmeijer verving mij als 
-toen- derde honkman. En sloeg een 
home-run. Venijnig riep Line toen 
op de betonnen tribune, half kijkend 
naar mij en mijn vrouw: “Die Van 
Ewijk kunnen wij ook wel missen.” 

Ja, zó kon zij ook zijn. Na afloop van 
de wedstrijd even met mijn vrouw de 
bestuurskamer ingegaan. Voetbalbe-
stuurders keken mij verschrikt aan. 
Ik liep kennelijk op verboden gebied. 
Even met Jan Kars gesproken en niet 
met Line. Kars vond dat ik een goede 
keuze had gemaakt door naar HCAW 
te gaan.
Na mijn vertrek bij UVV heb ik toch 
wel bewondering voor Line gekregen 
hoe zij als bestuurder - ook van de 
bond - optrad. Met grandeur. Indruk-
wekkend. Met vrouwen (en mannen) 
van haar kaliber zou de KNBSB nu 
geen armetierig ledental van nog maar 
17.000 spelende leden hebben. UVV? 
Voor mij ooit zo’n verschrikkelijk 
mooie honkbalclub met een glansrijk 
verleden. Ooit. Dat vind ik jammer 
om te zeggen. Want UVV was ooit 
óók mijn familiecluppie. Al vanaf 
de dagen dat er op de Inundatiekade, 
nabij Tuindorp (de bakermat van het 
Utrechtse honkbal) werd gespeeld. 
De wijk waarin voor het eerst op 
straat werd gehonkbald. Later groot 
geworden door de onvergetelijke Kees 
Hiele. Laten er weer mensen zoals 
Line opstaan bij UVV! Ik gun het 
de club waar ik als jochie verslaafd 
raakte aan honkbal! Terecht dat eerbe-
toon van Carbo aan Line, en ook aan 
haar man Tom, in De Oud-Utrechter. 
Mooie timing in het jaar dat het honk-
bal bij UVV zeventig jaar bestaat.

Jan van Ewijk
janvanewijk@planet.nl

Rabo
In het bericht over het Maastrichts 
aardewerk bord van de Raiffeisenbank 
staat een foutje, de Boerenleenbank 
was hoofdzakelijk in het zuiden 
des lands, met als hoofdkantoor de 
Coöperatieve Centrale Boerenleen-
bank in Eindhoven en hoofdzakelijk 
in het noorden des lands vond men de 
Raiffeisenbank met als hoofdkantoor 
de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
bank in Utrecht, die als samenvoeging 
uiteindelijk de Rabobank is geworden. 
Het grote verschil tussen de Raiffei-
sen-Boerenleenbanken en de andere 
handelsbanken is, dat de handelsban-
ken hun bijkantoren gesticht hebben 
en de Raiffeisen-Boerenleenbanken 
hebben als bijkantoren het Hoofdkan-
toor (Centrale bank) opgericht. Ikzelf 
heb een aantal jaren (van 1968 tot 
1971) gewerkt op een bijkantoor van 
de Boerenleenbank op Kanaleneiland 
(J.C.Maylaan) en in die tijd waren 
er in Utrecht 23 bijkantoren van de 
Boerenleenbank (3 stuks) en de Raif-
feisenbank (20 stuks). Toch weer even 
leuk om te weten, met als verschil, dat 
er nu slechts een in Utrecht en een in 
Nieuwegein is.

A.G.Heesen,
Nieuwegein
a.heesen2@telfort.nl
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Dwaalgids van Utrecht krijgt tweede druk
De eerste druk van het stripboek ‘De Dwaalgids van Utrecht’ is uitverkocht. Binnen een maand na de verschijning op 17 
november zijn alle exemplaren over de toonbank gegaan of besteld. Er komt daarom een tweede druk. Het 75-jarig jubi-
leum van het Utrechts Monumenten-fonds (UMF) was de aanleiding voor een unieke samenwerking tussen het Utrechts 
Monumentenfonds en de tekenaars van De Inktpot. Niels Bongers van De Inktpot: “We hadden natuurlijk wel gehoopt 
dat ons boek zou aanspreken, maar dit hadden we echt niet verwacht.” Aan ‘De Dwaalgids van Utrecht’ hebben zeven 
tekenaars gewerkt. Iedere tijdsperiode is getekend door een andere tekenaar. De tekenstijl verandert dus bij de overgang 
naar een andere tijd. De hoofdpersonen van het verhaal (opa, oma en twee kleinkinderen) zijn in alle tijdvakken door één 
tekenaar getekend. Door deze opzet vereiste het boek nauwe samenwerking tussen de verschillende tekenaars. Dat was 
spannend en inspirerend, ook al doordat tekenaars over het algemeen gewend zijn in eenzaamheid hun werk te doen.

 

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



Nieuwe verhalen welkom
De afgelopen maanden kregen we 
veel leuke nieuwe verhalen binnen 
om te plaatsen in De Oud-Utrechter. 
Maar de ‘omloopsnelheid’ is hoog, 
dus kunnen we nu wel weer een stel 
nieuwe leuke stukken van uw hand 
gebruiken! Schroom dus niet en stuur 
ons uw belevenissen uit het verleden. 
U mag zelf bepalen over welk onder-
werp, maar natuurlijk zijn voor de 
komende twee, drie maanden vooral 
verhalen over de winterbelevenissen 
van vroeger en bijvoorbeeld over 
carnaval van toen heel welkom. Uw 
verhalen hoeven niet te lang te zijn. 
Sterker nog: kort is juist krachtiger! 
Heeft u een mooi verhaal of anekdote: 
stuur het naar ons toe! Dat kan naar: 
info@deoud-utrechter.nl of voor wie 
nog op papier wil aanleveren naar: 
Redactie De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht. Veel succes!

Wat te doen na mijn pensi-
oen?
Aankomende jaren zullen veel men-
sen de pensioengerechtigde leeftijd 
gaan bereiken en zullen denken wat 
nu? Voor hobby’s of een of andere 
vrijetijdsbesteding was geen tijd 
,of werd geen tijd vrijgemaakt. Wat 
dreigt is het befaamde zwarte gat of 
de geraniums. Daar kan nu verande-
ring in kome , door je te oriënteren 
op de markt, wat is er en wat vind ik 
leuk om te doen. Vrijwilligerswerk? 
Tuinieren? Wat meer de natuur in? 
Er is genoeg waarmee de dag gevuld 
zou kunnen worden. Het houden van 
vogels behoort natuurlijk ook tot de 
mogelijkheden. Dit kan door middel 
van een vogel als gezelschapsdier in 
de huiskamer, een gezelschapvolière 
met hierin natuurlijk een niet teveel 
aantal aan kleurrijke vogels die 
elkaar prima verdragen. Ook is er de 
mogelijkheid tentoonstellingsgericht 
vogels te gaan houden. De mogelijk-
heden hiervoor zijn ongekend. Het 
leuke hieraan is dat je als liefhebber 
vogels kunt kiezen hiervoor welke je 
persoonlijke voorkeur genieten. Wij 
van de Eerste Utrechtse Kanarie Ver-
eniging staan met onze kennis op het 
gebied van vogels tot uw beschikking 
, vragen over huisvestiging ,voede-
ring, vogelwelzijn, kweek enzovoorts. 

U kunt ze stellen en we doen ons best 
een passend antwoord te geven hierop. 
De E.U.K.V. staat al ruim 100 jaar op 
de vogellandkaart en hoopt hier nog 
lang op te blijven. Heeft in interesse 
in de vogelsport en wilt u wat meer 
hierover weten ,loopt gerust een bin-
nen op een verenigingsavond. Eerste 
dinsdag van de maand , of op een van 
onze maandelijkse vogelbeurzen ,of 
onderlinge tentoonstelling. Ook ligt 
hier een kans voor onze vogelliefheb-
berij , de jeugd (mag het eigenlijk niet 
zeggen) lijkt me voorlopig verloren 
voor onze mooie hobby , dus laten we 
proberen de wat ouderen onder ons 
bij onze vogelsport te betrekken. Dit 
is natuurlijk iets wat we met zijn alle 
zullen moeten proberen , leden zullen 
ook hun schouders er onder moeten 
zetten en mensen enthousiasmeren 
voor onze mooie vogelsport en onze 
vereniging natuurlijk. Hopende U eens 
te mogen ontmoeten op een van onze 
activiteiten.

Freek Luider, secretaris E.U.K.V.

Kunstenaar zoekt littekens
Kunstenaar en kostuumontwerper 

Joost van Wijmen is op zoek naar 
littekens in Utrecht. Op woensdag 2 
januari tussen 15.00 en 16.30 uur is hij 
te vinden in Hoog Catharijne, onder-
aan de roltrap bij waterbassin. Ieder-
een kan een litteken doneren voor een 
bijzonder kunstproject. De littekens 
worden ter plekke overgetrokken op 
transparant folie en nageborduurd. Uit 
deze verzameling zal een selectie als 

borduurwerk vereeuwigd worden in 
een uniek kunstproject, dat straks op 
reis gaat langs musea, bibliotheken 
en ziekenhuizen. Met deze actie 
vraagt Van Wijmen aandacht voor 
zijn crowdfundingsactie. Een litteken 
doneren is gratis!
Joost van Wijmen verzamelt littekens 
en de indringende verhalen die erach-
ter zitten. De littekens laat hij vervol-

gens naborduren op zijde. Er is inmid-
dels al een verzameling littekens; van 
kinderen, pubers, volwassenen en 
ouderen. Ze onthullen kleine en grote 
persoonlijke verhalen die tegelijkertijd 
universele thema’s blootleggen en be-
spreekbaar maken, zoals als intimiteit, 
privacy, kwetsbaarheid, deelnemen en 
gezien worden. 
De kunstenaar werkt aan een grote 
collectie borduurwerken, die hij wil 
laten groeien naar 100 stuks. Voor 
deze kunstwerk ontwerpt hij een 
mobiel tentoonstellingsmeubel dat op 
reis gaat naar bibliotheken, zieken-
huizen en musea, zoals het Elisabeth 
Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg, 
Bibliotheek Den Bosch en het Tex-
tielMuseum in Tilburg. Daarna trekt 
de expositie verder langs verschil-
lende plekken, in Nederland en de 
rest van de wereld. De opening van de 
tentoonstelling ENCOUNTER#6 is in 
maart 2019. 
Om in totaal 100 littekens te verza-
melen en na te laten borduren, én 
het expositiemeubel te maken, heeft 
Van Wijmen €15.000 nodig. Via een 
crowdfundingsactie op de website 
www.voordekunst.nl zoekt hij financi-
ele ondersteuning hiervoor. Op die site 
kun je naast je eigen litteken doneren 
ook geld geven. Hiermee help je de 
expositie groeien en uitvliegen!

Joost van Wijmen
info@joostvanwijmen.nl
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Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

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

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

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

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

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

Boek over de geschiedenis 
van Zuilen

Wim van Scharenburg heeft een nieuw 
boek uitgebracht. Zijn negentigste (!) 
boek. Sinds 15 december is het te koop 
in het Museum van Zuilen aan de Am-
sterdamsestraatweg 569, dat geopend 
is van woensdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Het heet: De 
geschiedenis van Zuilen op 30 m2, 
geschilderd door Jos Peeters en kost 10 
euro per stuk. De oplage is beperkt!
Bij de Werkgroep Directe Voorzienin-
gen van de gemeente Utrecht leefde het idee de rijke geschiedenis van Zuilen onder de aandacht te brengen van een 
groot publiek. Zo ontstond uiteindelijk een muurschildering op de muur van de flat op de hoek Amsterdamsestraatweg-
St.-Ludgerusstraat. Daarop schilderde kunstenaar Jos Peeters niet alleen de plattegrond van Zuilen, hij verlevendigde 
deze met 77 aandachtspunten uit de Zuilense geschiedenis.
Het boek van Wim van Scharenburg telt 180 pagina’s en bevat een voorwoord van wijkwethouder Klaas Verschuure 
en een epiloog van Jos Peeters. De onderwerpen van de 77 verhalen lopen uiteen van Slot Zuylen, via Mondaccorde-
onvereniging ‘Ons Genoegen’, de kermis op de St.-Josephlaan, kerken, de Ronde van Zuilen, Werkspoor, Demka, de 
Borstelfabriek, Jachtwerf ‘De Klop’, scholen, Elinkwijk, Hercules, HMS tot de schaapsherder van Zuilen, Geurt van 
den Brink. Naast een pagina tekst per item vindt u op de andere bladzijde twee foto’s: de foto die door Jos Peeters 
gebruikt werd om te vertalen in de muurschildering en het resultaat dat op de muur is terechtgekomen. Op de foto: Jos 
Peeters aan het werk.

Wie weet het?
Als geboren en getogen Utrechter zit ik met het volgende probleem. In de jaren 
zestig heeft Rijk de Gooijer een lied over Utrecht gezongen. Met veel succes 
overigens. Mijn vraag is nu: Is het Als ik boven op de Dom kom of Als ik boven 
op de Dom sta? Enz. enz. Wie helpt mij dit probleem op te lossen?

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
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EUKV 110 jaar oud
Nog even en dan is het zover; de 
Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging 
viert in 2019 haar 110-jarig bestaan. 
Opgericht 17 februari 1909 te Utrecht. 
Op zondag 17 februari 2019 zullen 
we dit met de leden bescheiden gaan 
vieren, verder zal heel 2019 in het 
teken staan van ons 110-jarig bestaan. 
Onze vogelbeurzen en natuurlijk de 
onderlinge tentoonstelling zullen een 
feestelijk tintje krijgen.
De EUKV is door de jaren heen een 
gerenommeerde vogelvereniging 
geweest, met diverse landskampi-
oenen en wereldkampioenen in de 
gelederen. Ook waren we regel-
matig clubkampioen op de diverse 
wedstrijden. Wetende dat begin 1900 

alles begon met de zang van de Harzer 
kanarie en dit een vlucht kreeg naar 
diverse kleurslagen Kleurkanaries, 

vele rassen Postuurkanaries, 
Waterslager en de Exoten 
en Kromsnavels. Begrijpe-
lijk is het dan ook dat veel 
verenigingen het woord 
kanarie in hun benamingen 
hebben, heden ten dage 
zou vogelvereniging beter 
passen. De EUKV was in 
1953 medeorganisator van 
de wereldtentoonstelling, 
die werd gehouden in het 
Oranjehuis, Nieuwekade 30 
in Utrecht.
Ook willen we u een 
bezoek aan onze website 
aanraden, vooral in de ru-

briek ‘EUKV in vroeger tijden’ staan 
leuke foto’s, verhalen advertenties, 
enzovoorts. Onze vraag is daarbij: 
ziet u voor u bekende personen op 
deze foto’s, geeft u de naam dan 
even door aan het secretariaat van de 
vereniging. Nog niet alle namen van 
de afgebeelde personen zijn bekend, 
maar we schieten op. Wilt u eens ken-
nis maken met onze vereniging, loop 
dan eens binnen op een vogelbeurs, 
derde zondag van de maand of op 
onze onderlinge vogeltentoonstelling. 
Adres: Oregondreef 33, Utrecht. Voor 
informatie over de vereniging www.
eukv.eu of 030-2421782.

Freek Luider
secretaris

Mijn broer Hans
Misschien is het de vaste lezers van 
De Oud-Utrechter opgevallen dat 
H.J. van Eck (Hans) geen artikeltjes 
meer schrijft. Hij schreef vaak over 
zijn schooltijd, vakanties, legertijd 
enzovoorts. Hij kon het altijd zo leuk 
op papier zetten. Trots was hij als 
hij weer op de voorpagina stond. Ik 
schrijf zelf ook wel artikeltjes over 
vroeger. Maar hij had altijd lol dat ik 
niet op de voorpagina stond. Als we 
op vakantie gingen, bewaarden we 
altijd de krantjes voor elkaar. Helaas 
werd mijn broer eind mei ziek en 
kreeg hij het verdrietige bericht dat 

hij kanker had. Hij hield de moed 
erin en onderging allerlei behandelin-
gen. Maar helaas is mijn broer begin 
november overleden. We missen hem 
enorm. Zelf heb ik op dit moment 
geen nieuwe stukjes voor de krant. 
Maar hij had nog twee stukken voor 
De Oud-Utrechter op de computer 

staan die hij nog verder moest uit-
werken, maar helaas. Deze artikeltjes 
zullen daarom ook nooit meer in het 
krantje komen te staan.

Bep Sturkenboom
bepsturkenboom@hotmail.com
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekkenwater; 13. kweker; 14. opstootje; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. Keuring 
van Elektrotechnische Materialen Arnhem (afk.); 19. rivier in Duitsland; 21. muzieknoot; 22. dameskledingstuk; 24. Nederland-
se voetbalclub; 27. mand om gedorst graan te schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31. plaats in Noord-Brabant; 
32. stof voor hoeden; 33. onderdeel van een soort; 35. oxydatie; 37. duivenhok; 38. heilige rivier in India; 41. visgerei; 42. deel 
van etmaal; 44. god van de liefde; 46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd mens; 49. uitroep van verbazing; 
50. autoped; 52. goochelkunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van melk en kaas; 58. door water omringd land; 61. slang-
vormige vis; 62. Germaanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig; 67. gordijnstang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschap-
pij (afk.); 70. bloembed (tuinvak); 72. Duitse omroep; 73. plaats in Zeeland; 76. schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus 
(afk.); 78. grauw (flets); 79. Duits automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte tussen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. 
namaak; 86. keeper; 87. literair product (poëzie).
 
Verticaal
1. medisch specialist; 2. meterton (afk.); 3. plaats aan het IJsselmeer; 4. aardig (schattig); 5. wielerterm; 6. wartaal spreken; 
7. kinderschaar; 8. pas of schrede; 9. roem; 10. laatstleden (afk.); 11. telwoord; 16. armoedige woning; 18. snijwerktuig; 20. 
titel (afk.); 21. pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse universiteitsstad; 26. windrichting; 27. onbesuisd; 29. boterhamstrooisel; 
32. muziekfilmpje; 34. Sociaal Economische Raad (afk.); 36. gevoel van bewondering (respect); 37. zenuwtrek; 39. tijde-
lijke ademstilstand; 40. armoedig (karig); 42. welriekende gomhars; 43. gebergte in Europa; 45. vruchtennat; 46. vochtig; 51. 
ogenblik; 53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van gebit; 56. dierlijk voedsel; 57. militair voertuig; 59. plaats in 
Duitsland; 60. regenafvoer; 62. onrustig draaien in bed; 63. verzorging van patiënten na behandeling; 66. Zweedse muntsoort; 
67. meisjesnaam; 69. klap (tik); 71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74. schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort 
dakbedekking; 82. lidwoord; 85. personal computer (afk.).

De oplossing van de vorige puzzel sloeg op het einde van het jaar en luidde:

Op naar de kerstkalkoen en de oliebollen

Dat was niet zo moeilijk, te oordelen naar het aantal oplossingen dat we binnenkregen. Uit alle goede inzenders 
hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen toegezonden voor de Vakantiebeurs in 
de Jaarbeurs in Utrecht, die van 10 tot en met 13 januari wordt gehouden. De prijswinnaars zijn: Frank Grootvelt, J. 
Verbeek, C.H. Minjon-van der Sluijs, J. van Zoelen-van Hoeven en G. Koppens. Zij krijgen de kaarten toegestuurd.

Ook voor de winnaars van de nieuwe puzzel hebben we 
weer drie leuke prijzen. Dat zijn exemplaren van het 
grappige boek ‘Er staat een mug op tafel’ van Kees van 
der Vloed. Daarin treft u 52 verrassende columns over de 
Nederlandse taal aan.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur 
dan uw oplossing voor DONDERDAG 3 JANUARI 
2019 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

32 19 49 67 66 46 45 15 76 70 25 13 55 26

29 36 52 41 74 83 3 27 75 65 59 72 35

62 39 11 29 9 58 24 57

Horizontaal  1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekkenwater; 13. kweker; 14. opstootje; 15. per-
soonlijk voornaamwoord; 17. Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem (afk.); 19. rivier in Duits-
land; 21. muzieknoot; 22. dameskledingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 27. mand om gedorst graan te
schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31. plaats in Noord-Brabant; 32. stof voor hoeden; 33.
onderdeel van een soort; 35. oxydatie; 37. duivenhok; 38. heilige rivier in India; 41. visgerei; 42. deel van
etmaal; 44. god van de liefde; 46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd mens; 49. uitroep
van verbazing; 50. autoped; 52. goochelkunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van melk en kaas; 58.
door water omringd land; 61. slangvormige vis; 62. Germaanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig;
67. gordijnstang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bloembed (tuinvak); 72. Duitse omroep;
73. plaats in Zeeland; 76. schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus (afk.); 78. grauw (flets); 79. Duits
automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte tussen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86.
keeper; 87. literair product (poëzie).

Verticaal  1. medisch specialist; 2. meterton (afk.); 3. plaats aan het IJsselmeer; 4. aardig (schattig); 5. wie-
lerterm; 6. wartaal spreken; 7. kinderschaar; 8. pas of schrede; 9. roem; 10. laatstleden (afk.); 11. telwoord;
16. armoedige woning; 18. snijwerktuig; 20. titel (afk.); 21. pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse universiteits-
stad; 26. windrichting; 27. onbesuisd; 29. boterhamstrooisel; 32. muziekfilmpje; 34. Sociaal Economische
Raad (afk.); 36. gevoel van bewondering (respect); 37. zenuwtrek; 39. tijdelijke ademstilstand; 40. armoe-
dig (karig); 42. welriekende gomhars; 43. gebergte in Europa; 45. vruchtennat; 46. vochtig; 51. ogenblik;
53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van gebit; 56. dierlijk voedsel; 57. militair voertuig; 59.
plaats in Duitsland; 60. regenafvoer; 62. onrustig draaien in bed; 63. verzorging van patiënten na behande-
ling; 66. Zweedse muntsoort; 67. meisjesnaam; 69. klap (tik); 71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74.
schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort dakbedekking; 82. lidwoord; 85. personal computer
(afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Jubileumboek
Op 10 november vierde 
de Koninklijke Oratorium 
Vereniging in Utrecht 
(KOV) haar 165-jarig be-
staan. KOV is daarmee een 
van de oudste koren van 
Utrecht. Het koor vervulde 
gedurende de jaren een 
belangrijke plaats in het 
culturele en muzikale leven 
van de stad. Ter ere van het 
jubileum heeft het bestuur 
van KOV een jubileum-
boekje uitgegeven. Het 
heet ‘Schoone accoorden 
en heerlijke melodieën’ en 
is geschreven door histo-
rica Frederiek Eggink. Het 
kost 5 euro en is verkrijg-
baar bij Broekmans en Van 
Poppel, Minrebroederstraat 
24, 3512 GT Utrecht, 030-2343673.

Evelien Ribbens
voorzitter KOV
ellekestaring@hotmail.com

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

32 19 49 67 66 46 45 15 76 70 25 13 55 26

29 36 52 41 74 83 3 27 75 65 59 72 35

62 39 11 29 9 58 24 57

Horizontaal  1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekkenwater; 13. kweker; 14. opstootje; 15. per-
soonlijk voornaamwoord; 17. Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem (afk.); 19. rivier in Duits-
land; 21. muzieknoot; 22. dameskledingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 27. mand om gedorst graan te
schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31. plaats in Noord-Brabant; 32. stof voor hoeden; 33.
onderdeel van een soort; 35. oxydatie; 37. duivenhok; 38. heilige rivier in India; 41. visgerei; 42. deel van
etmaal; 44. god van de liefde; 46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd mens; 49. uitroep
van verbazing; 50. autoped; 52. goochelkunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van melk en kaas; 58.
door water omringd land; 61. slangvormige vis; 62. Germaanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig;
67. gordijnstang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bloembed (tuinvak); 72. Duitse omroep;
73. plaats in Zeeland; 76. schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus (afk.); 78. grauw (flets); 79. Duits
automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte tussen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86.
keeper; 87. literair product (poëzie).

Verticaal  1. medisch specialist; 2. meterton (afk.); 3. plaats aan het IJsselmeer; 4. aardig (schattig); 5. wie-
lerterm; 6. wartaal spreken; 7. kinderschaar; 8. pas of schrede; 9. roem; 10. laatstleden (afk.); 11. telwoord;
16. armoedige woning; 18. snijwerktuig; 20. titel (afk.); 21. pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse universiteits-
stad; 26. windrichting; 27. onbesuisd; 29. boterhamstrooisel; 32. muziekfilmpje; 34. Sociaal Economische
Raad (afk.); 36. gevoel van bewondering (respect); 37. zenuwtrek; 39. tijdelijke ademstilstand; 40. armoe-
dig (karig); 42. welriekende gomhars; 43. gebergte in Europa; 45. vruchtennat; 46. vochtig; 51. ogenblik;
53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van gebit; 56. dierlijk voedsel; 57. militair voertuig; 59.
plaats in Duitsland; 60. regenafvoer; 62. onrustig draaien in bed; 63. verzorging van patiënten na behande-
ling; 66. Zweedse muntsoort; 67. meisjesnaam; 69. klap (tik); 71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74.
schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort dakbedekking; 82. lidwoord; 85. personal computer
(afk.).

KRUISWOORDPUZZEL



    De Oud-Utrechter -  Dé gratis krant voor de echte UtrechterDonderdag 27 december 2018pagina 16

Showroom:  Ambachtsweg 1  -   Nieuwegein   www.vockinginterieur.nl

2e
m2PVC

50%
korting*
Alleen geldig op de NlLabel 
kwaliteiten Halmstad, Otta, 
Mandal en Horten. 
Minimaal 10m2.

2e
meter

gordijnstof

50%
korting*
Alleen geldig op de NLLABEL 
collectie. Exclusief confectie-
kosten.

2e
raamdecoproduct

50%
korting*
Alleen geldig op de NLLABEL 
collectie.

2e
rol

behang
50%
korting*
Geldig op gehele 
behangcollectie.

* De korting geldt op het goedkoopste product. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Wintersale t/m 31 januari 2019. 

Aanbiedingen zijn produkt en merk gebonden en niet icm andere acties of aanbiedingen.

WINTER
SALE

2e
m2

laminaat
50%
korting*
Alleen geldig op de NLLABEL 
collecties 3880, 6050 en 7200. 
Minimaal 10m2.

2e
meter

tapijt

50%
korting*
Alleen geldig op de Parade en 
Desso collectie.

20 tot

50%
korting

*

VLOEREN EN
RAAMBEKLEDING

2e
raamdecoproduct

50%
korting*
Alleen geldig op de NLLABEL 
collectie. 

vloerkleden

Knoop Maarssen BV
Kometenweg 7
Maarssen
T. 0346 - 586 444

www.knoopweb.nl

Autobedrijf Knoop, de Mazda dealer van de regio Utrecht
Met persoonlijke aandacht voor de klant
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