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De oudejaarsavond, tijdens 
mijn eerste jaar op kantoor bij 
de VVM/AVS in Utrecht, zou-
den we doorbrengen bij mijn 
oma en opa Schalkwijk op de 
Vleutenseweg. Tante Lien en 
oom Kees woonden bij hen in. 
Tante Lien was de jongste zus 
van mijn moeder.

Het was voor het eerst dat we op 
oudejaarsavond niet thuis zouden 
zijn. Andere jaren kregen we soms 
bezoek van een oom en tante. Dan 
werd er geklaverjast. Mijn moeder had 
overheerlijke oliebollen en mijn vader 
echte banketbakkersappelbeignets 
gebakken. Hun beider trots.

Om 12 uur mochten we de straat op 
om naar het vuurwerk te kijken en alle 
aanwezige buren een gelukkig nieuw 
jaar te wensen. Zelf hadden we nooit 
vuurwerk, hooguit wat sterretjes. Dat 
mocht de pret echter niet drukken. We 
genoten met zijn allen van zo laat nog 
buiten mogen zijn met zoveel mensen 
in een hartelijke sfeer en van de knal-
len en mooie vuurpijlen.
Daar kwam nu dus verandering in. ‘s 
Middags wilde ik nog even mijn haar 
wassen. We hadden wel een douche, 
maar zonder warm water door het ont-
breken van een geiser. Moeder waste 
nog steeds onze haren door keteltjes 
warm water over ons ingezeepte hoofd 
te gieten. Het water stond te koken, 
toen mijn moeder werd weggeroepen. 
Op dat moment kwam mijn vriendin-
netje Tiny Doppen binnenlopen en ik 
vroeg haar de inhoud van de fluitketel 
over mijn hoofd te gooien. Ik gilde het 
uit in blinde paniek, toen zij daaraan 
gehoor gaf. Ik was vergeten dat mijn 
moeder dat kokendhete water ver-
mengde met koud water, alvorens het 
te gebruiken. Tiny was vanzelfspre-
kend totaal uit het veld geslagen, zij 
had echter alleen maar mijn verzoek 
ingewilligd. Haar trof geen blaam.
Mijn moeder kwam aangerend en bel-
de onmiddellijk een taxi bij de buren. 
Zelf hadden we nog geen telefoon. 
Samen gingen we naar de spoedafde-
ling van het Antonius Ziekenhuis. Er 

waren fikse brandwonden over mijn 
hele achterhoofd, maar gelukkig was 
het geen derdegraads verbranding. En 
mijn gezicht was gespaard gebleven. 
Ze smeerden er een of andere zalf op, 
op de ergste plekken waar de blaren 
al openbarstten zaten gaasjes geplakt 
en ik kreeg iets tegen de pijn. De ver-
pleegster grapte dat mijn haar door het 
hete water mooi glansde, waarschijn-
lijk om mij wat op te monteren.

Vereerd
Na ons avondeten, de pijn was inmid-
dels gezakt, togen we met zijn allen 
naar de Vleutenseweg, zo’n drie kwar-
tier lopen bij ons vandaan. Ik maakte 
me grote zorgen over hoe ik er uitzag, 
of het erg zichtbaar was. Er waren 
namelijk ook familieleden uitgenodigd 
van oom Kees, die een zoon hadden 
die ouder was dan ik. Ik werd echter 
als een soort held binnengehaald en 
tot mijn verrassing bleek de neef ken-
nelijk van mij gecharmeerd, want hij 
wilde de hele tijd met me dansen. Ik 
voelde me stilletjes vereerd al besefte 
ik ook dat hij niet veel keus had.
Mijn oma presenteerde zelfgemaakte 

oliebollen en appelflappen en schonk 
zelfgefabriceerde boerenmeisjes en 
boerenjongens: ouderwetse drankjes 
met ingelegde abrikozen of rozijnen 
op brandewijn. Ze bevatten ongemerkt 
veel alcohol. De terugweg leek korter 
dan de heenweg, we zweefden min of 
meer vanzelf naar huis.

Mijn eerste dansavondje
Vlak daarna was er ter gelegenheid 
van het nieuwe jaar een zogenoemde 
nieuwjaarsinstuif voor de opgroeiende 
jeugd, in het parochiehuis van de kerk. 
Samen met Tiny en haar twee oudere 
broers mocht ik daar voor het eerst 
naartoe. Ik keek er erg naar uit en te-
gelijkertijd vond ik het heel spannend. 
Had ik wel de juiste kleren aan en hoe 
ging dat er eigenlijk aan toe?
Er bleek een bandje te zijn uitgeno-
digd. Ze speelden allemaal liedjes die 
we kenden van de radio en je mocht 
verzoeknummers indienen. Ik was nog 
niet op dansles geweest, dat mocht pas 
toen ik 16 was. Mijn moeder had me 
echter wel wat passen geleerd, zij was 
dol op dansen. Zelfs in haar laatste 
levensjaren, toen ze nog met moeite 

een stukje kon lopen zonder tussen-
door te rusten, kon ze ogenschijnlijk 
moeiteloos een hele avond dansen. 
Daarvoor betaalde ze de volgende dag 
waarschijnlijk wel een prijs, maar dat 
had ze er graag voor over. Mijn vader 
hield er helemaal niet van en bracht 
er niet veel van terecht. Helaas neigde 
ik in dit geval meer naar de kant van 
mijn vader dan dat ik het talent van 
mijn moeder had geërfd. Gelukkig 
was er op mijn eerste dansavondje 
geen sprake van ballroomdancing. Ik 
had al een beetje ervaring opge-
daan op de oudejaarsavond bij mijn 
grootouders. Er werd wat geschuifeld, 
sommigen beheersten de rock en roll 
en de twist was in opkomst. Die vond 
ik erg leuk om te dansen.

De zevende hemel
De oudste broer Huub had me al een 
paar keer ten dans gevraagd en we 
hadden het steeds leuker samen. Toen 
werd er omgeroepen dat het moment 
van de laatste dans was aangebroken. 
Vermoedelijk om 11 uur, het was 
allemaal ongelooflijk braaf. De band 
speelde: save the last dance for me. En 

ja hoor, Huub had de laatste dans voor 
mij bewaard. We schuifelden steeds 
dichter tegen elkaar aan de zevende 
hemel in. Daarna bracht hij me thuis 
en nodigde me uit met hem mee te 
gaan naar een feest van de HTS die 
hij bezocht. Ik voelde me de hemel 
te rijk. Eenmaal in bed kon ik de 
slaap niet vatten, het werd mijn eerste 
slapeloze nacht. Ik voelde vlinders in 
mijn buik en bleef maar dansen op de 
muziek die doorspeelde in mijn hoofd. 
Zo voelde het dus verliefd te zijn.

Het is nooit wat geworden tussen ons, 
maar deze mooie herinnering staat in 
mijn geheugen gegrift. Nog steeds als 
ik dat liedje hoor, raak ik ontroerd.
Op de blaren op mijn hoofd vormden 
zich korsten die verschrikkelijk 
jeukten. Mijn liefste bezigheid was 
nog weken na deze emotionele oud 
en nieuw de korstjes uit mijn haar te 
pulken. Een prozaïsche bezigheid na 
mijn emotionele eerste stappen op het 
pad van de liefde.

Marjo Bartelds
bartelds@casema.nl 
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
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Adverteren?
Bel 030-8200570
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alting uitvaartenruimte voor afscheid

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

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

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.

Bibliotheekgasten met dit 
keer Jabke-d. Bouma

Henk Westbroek onderzoekt
de angst voor spinnen 

Henk is bang voor 
vliegen, maar niet voor 
spinnen. Samen met 
iemand die wel panisch 
is voor de 8 potige in-
secten test hij een app 
die je van de angst zou 
kunnen genezen.

Vrijdag 1 februari bestaat
Radio M Utrecht 30 jaar!

Op 1 februari bestaat 
Radio M Utrecht 30 
jaar en dat vieren we 
met een leuk spel waar 
weekendjes weg te win-
nen zijn en in Aan Tafel! 
blikt Conny Kraaijeveld 
terug op de belangrijk- 
ste (nieuws) gebeurt-
enissen die de zender 
gebracht heeft.

Conny Kraaijeveld praat 
in de Centrale Bibli-
otheek Utrecht met 
NRC-columniste Japke 
D. Bouma over verschil-
len tussen mannen en 
vrouwen, overleven op 
kantoor en nog veel 
meer.

Bibliotheekgasten met dit 
keer Jabke-d. Bouma

Conny Kraaijeveld praat 
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Het Alzheimer Cafe is een 
laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

6 februari 2019

Wat is dementie? 
Alzheimer Café Binnenstad 
Bartholomeus Gasthuis 
Lange Smeestraat 40 Utrecht
19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19 uur) 
Contact: stadutrecht@alzheimer-nederland.nl

11 februari 2019

Mentorschap en de rol 
van de mentor 
AC Vleuten-De Meern-LR
Buurtcentrum De Schakel 
Schoolstraat 11
3451 AA Utrecht (Vleuten) 
19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19 uur)
Contactpersoon: Addie Koster,
Tel: 06-57123151

Meer info:
www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht
Slecht ter been? 
Gebruik de Boodschappen Plusbus 
www.u-centraal.nl/bus

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?

Meer dan 700.000 lezers!



Tijdens een vergadering van het 
toenmalig staatsbedrijf was hier nogal 
discussie over. Wat nu? “Nou”, zei de 
koffiejuffrouw, terwijl ze koffie morste 
op het nieuwe pak van de voorzitter. 
“Dan maak je er toch gewoon een 
Kengetal van?” Zo gezegd zo gedaan, 
werd K3400 het Kengetal van Utrecht, 
wat later netnummer 03400 en weer 
later 030 werd.

Frisse neus
Ik werkte als onderhoudsmonteur op 
wijkcentrale Utrecht Zuid-Oost, vlak-

bij het DOS-stadion. In de lunchpauze 
werd standaard een blokje omgelopen 
en een frisse neus gehaald. We liepen 
doorgaans met z’n tweeën. Op een 
warme zomerse dag zegt mijn collega: 
“Loop je even met mij mee naar die 
hoge studentenflat?” Daar aangeko-
men gaat-ie met de lift naar de hoogste 
verdieping. Wat ik op zich opmerke-
lijk vond. Op de bovenste galerij aan-
gekomen, pakt-ie een verrekijker en 
richt deze op de lager gelegen balkons, 
waar jonge meisjes geheel naakt lagen 
te zonnen. Vanaf de straat onzichtbaar, 

vanwege een badlaken die over de re-
ling hing. Of ik ook even wilde kijken. 
Ik kon er niet bepaald opgewonden 
van raken, moet ik u bekennen, maar 
liet dat niet merken. De collega deed 
in de avonduren een cursus fysiothe-
rapie en opende enige jaren later zijn 
eigen praktijk. Heeft u ‘m?

Telefoonzaal en nylons
In hetzelfde gebouw zat een telefoni-
sche inlichtingendienst (callcenter). 
Klanten kwamen hier terecht door het 
kiezen van: 000 t/m 009. Ik liep daar 
enkele maanden stage in een lang-
gerekte zaal met tientallen telefonistes, 
naast elkaar gezeten aan twee lange 
rijen houten posten met gaatjes, plug-
gen en koorden. Middels kardexmo-
lens verkregen de dames informatie, 
die niet standaard in de telefoonboe-
ken stond. De dames liepen tijdens een 
gesprek met de klant naar genoemde 
molen met tal van ronddraaiende kaar-
ten met informatie. Het paardenhoofd-
stel (koptelefoon) hielden de dames 
tijdens de wandeling op het hoofd, 
waarvan ze de bijbehorende plug in de 
molen prikten, waardoor ze de betref-
fende klant automatisch weer aan de 

lijn kregen. Doordat alles in die molen 
draaide, bewoog en trilde, braken er 
nogal eens draden af. Dan kroop je 
met je hele lijf onderin die (in bedrijf 
zijnde) molen. Behalve draadjes waren 
er ook mooie- en niet mooie benen 
zichtbaar. Wie precies aan de molen 
stond, daar kreeg je op den duur een 
neus voor. De chef-telefoniste was 
een oude vrijster. Alle dames werden 
vanaf hun werkplek afgeluisterd, om 
te horen of de klant wel volgens de 
regels te woord werd gestaan.
In de hoek van de zaal stond een 
wachtpaal van een paar meter hoog 
met van onder naar boven lichtge-
vende cijfers van 1 t/m 10. Waren er 
tien wachtenden, dan was de paal tot 
boven verlicht. Duurde dat te lang, dan 

kwam de oude vrijster in beweging.
Ik liep doorlopend naar m’n gereed-
schap te zoeken. Jonge meiden gingen 
er geregeld op zitten, waardoor je pas 
na enige tijd je werk kon hervatten. 
Ook zeurden de dames herhaaldelijk 
over krakende paardenhoofdstellen 
waar (natuurlijk) niets aan mankeerde. 
Mechanische stempelklokken, één per 
telefoniste, hielden de gesprekstijd bij. 
Met kaarten werden de gesprekskos-
ten in rekening gebracht. De klokken 
waren Zwitserse precisie uurwerken, 
die elke maandag opgewonden en van 
nieuw inkt werden voorzien. Het minst 
leuke aan de stage.

Jan Hoogendoorn
hoogendoorn.jan05@gmail.com

Stagiair tussen de telefonistes
Voordat je in de jaren vijftig vanuit een kroeg in Rotterdam je vrouw in Utrecht wilde bellen, om te 
zeggen dat het wat later werd, vroeg je aan de kastelein het ‘Joostgetal’. Dan zei hij doorgaans: 
“Joost mag ‘t weten” en pakte een telefoongids. Omdat op een kiesschijf de “Ie” nog al eens met 
een “1” verward werd, besloot PTT deze te vervangen door een K.
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Nu we het toch over lijstjes hebben 
en nu de eindejaarslijstjeshysterie 
achter de rug is, durf ik in alle rust te 
bekennen dat al die lijstjes voor mij een 
hoog gaap, gaap, gaapgehalte hebben. 
Niet omdat de lijst der lijsten- de top 
2000- altijd dezelfde nummer 1 heeft, 
maar om de saaie voorspelbaarheid van 
zoveel lijstjes waar geen muziek in zit. 
Lijstjes van de grootste klootzakken 
op aarde, domste twitteraars, lelijkste 
bejaarden, meest verafschuwde buiten-
landers of slechtste voetballers? In alle 
lijstjes staat Donald Trump op nummer 
1. De nummers 2 en 3 willen wel eens 
wisselen, maar om die plekken gaat 
het niet. Want die vergeet je. Laat ik 
het zo zeggen: weet u nog wie in 1936 
op de Olympische spelen in Duitsland 
vier keer achter Jesse Owens genoegen 
moest nemen met zilver? Als u dat 
weet, bent u Mart Smeets. In het andere 
geval “I rest my case”, wat Engels is 
voor “meer hoef ik niet te zeggen”.

Ik ga dit jaar, ondanks mijn weerzin te-

gen lijstjes, er toch ook een bijhouden. 
Van Engelse uitdrukkingen waar ik 
spontaan aambeien van krijg. Waarom? 
Omdat het gebruik van Engels steeds 
meer oprukt in ons land, waarin de eis 
om goed Nederlands te spreken alleen 
nog maar geldt voor immigranten. 
Waarom moeten die immigranten 
eigenlijk Nederlands leren, terwijl 
mensen die hier al wat langer wonen 
zich juist inspannen het gebruik van die 
taal te vergeten?

Ik heb niks tegen Engels trouwens, 
want mijn vrouw heeft al heel haar 
leven uitsluitend een Engels paspoort. 
Omdat ze hier woont en werkt, heeft ze 
Nederlands geleerd. Met veel moeite, 
want als je geen talenknobbel hebt, is 
het een verdomd moeilijke taal om te 
leren beheersen. Maar makkelijk of 
moeilijk, ze had de drie jaar die het 
haar kostte beter kunnen gebruiken om 
een cursus gebedsgenezing te volgen. 
Want het leren van een ten dode opge-
schreven taal is tijdverspilling. Maar 

goed, dat kon ze veertig jaar geleden 
niet weten.

Op mijn eigen lijst komen uitsluitend 
Engelse begrippen te staan die zo 
lachwekkend zijn, dat ze tot uitlachen 
stimuleren. Enige tijd stond op plaats 1 
The Utrecht Science Park. Zo heet De 
Uithof tegenwoordig. De tram die van-
af het station die kant binnen nu en elf 
jaar gaat oprijden heet nog steeds ‘De 
Uithoflijn’. Foei! Lot van Hooijdonk, 
wethouder van vervoer en geldverspil-
ling, was vergeten trambordjes met 
‘Utrecht Science Park Line’ te begroten 

en te bestellen. Kost een tonnetje extra, 
maar het komt goed.

Nog geestiger is het architectenbureau 
dat bij The Wall (de Muur) een paar 
woontorens gaat bouwen. Met veel 
blah blah om de lelijkheid van het 
ontwerp te verdoezelen. Op de binnen-
plaats van de torens worden een paar 
bomen geplant. Niet zomaar een paar 
bomen, maar een ‘Tiny Forest’. Een 
Tiny Forest, een Tiny Forest? Dat zijn 
toch gewoon een paar bomen? Yes!

 

Mijn Lijst van Engelse Gekte
Ik heb het diepgewortelde vermoeden dat pakweg de helft van u 
het lijstje met goede voornemens van eind vorig jaar al in stilte 
begraven heeft. De andere helft van de lezers is nog steeds op 
dieet en rookt nog steeds niet. Knap hoor, want zelf hoor ik bij die 
eerste helft. 

  

HWtjeHWtje
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

Bent u arbeidsongeschiktheid of langdurig ziek? Dan moeten er veel dingen worden
geregeld, ook fi nancieel. Hoe voorkomt u geldproblemen? Als u hierbij behoeft e heeft  aan 
een steuntje in de rug, met name op fi nancieel gebied, dan kunt u een grati s bijeenkomst 
Financiën na arbeidsongeschiktheid volgen bij U Centraal. Ook geeft  een adviseur van het
UWV ti ps en voorlichti ng. Er is ruimte om vragen te stellen.

Voorkom fi nanciële problemen als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid

Meer informati e en aanmelden?
Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel met 06 - 23 33 58 93.

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

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |

| Scheiding | Pensioen |

| Overlijden partner | 18 worden | 

| Kind krijgen |
Met grati s U Map

Grati s bijeenkomst 
Financiën voor inwoners 

van Utrecht

Onze 5 
beloftes
1. verse ingrediënten 
2. dagvers gekookt
3.  geen verplichtingen
4.  veel keuze
5.  persoonlijk bezorgd

Als enige in heel Nederland!

12.95
Voor maar

ALS BESTE
UIT DE TEST

Maak nu 
voordelig
kennis! Bestel nu! 

3 verse 
maaltijden

naar keuze

Voor ons is de maaltijdbezorging 
ideaal, betaalbaar en voorzien 
van veel verse groente

Maak kennis
met de verse 

maaltijden van 
Uitgekookt

Maak kennisMaak kennis
met de verse de verse 

maaltijden van maaltijden van 
UitgekooktUitgekookt

Maak kennis
de verse 

maaltijden van 

Gratis

&
 gekoeld

thuis bezorgd!

Nu een gratis
portie verse 
erwtensoep
ter kennismaking 
bij uw bestelling van 
een proefpakket

ACTIE
portie verse 
erwtensoep

DEKBED
OVERTREKKEN

SALE
DEKBED
OVERTREKKEN

Beddenspeciaalzaak CityBed
Utrechtsestraat 20
3401  CV IJsselstein

030 - 68 703 21
www.citybedijsselstein.nl

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Since 1990

SALE



Zelfs nu ik het alleen maar 
hoef op te schrijven, vind ik 
het al moeilijk. Ik denk na-
melijk dat ik in een vroeger 
leven bij een adellijke familie 
behoorde!

Ik was 21 toen ik op kamers ging wo-
nen en mijn hospita nam mij, als ze 
met de auto ging rijden, altijd graag 
mee, omdat ze alleen rijden niet leuk, 
vond want ze moest onderweg tegen 
iemand kunnen zeggen “Kijk eens 
wat mooi” of iets dergelijks.
Toen ze op een zeker moment weer 
naar haar dochter ging, die in Velp 
woonde, en mij had meegevraagd, 
ging ze in de buurt van Arnhem wat 
rondrijden. Opeens kwamen we bij 
een prachtig gelegen kasteel dat mij 
de kreet ontlokte, “Dat ken ik, ik ben 
hier eerder geweest.” Dat is won-
derlijk, want ik ben er als Theo de 
Ruiter, zeker weten, nooit geweest. 
Hoe kan dit?

Benieuwd
Toen mijn dochter Marjolein psycho-
logie bij de Rijksuniversiteit Utrecht 
ging studeren, kreeg ze als opdracht 
een archiefonderzoek in beeld te 
brengen. Omdat ze uiteraard, net als 
haar vader, De Ruiter heet en mijn 
vader net een maand daarvoor was 
overleden, vond ze daarin aanleiding 
de geschiedenis van haar en mijn fa-
milie te onderzoeken. Meer dan enig 
ander was ik benieuwd wat ze zou 
tegenkomen. Het geluk was enigszins 

met haar, want mijn familie heeft hun 
leven door de eeuwen heen, groten-
deels in Utrecht doorgebracht.
Aan de hand van het overlijdensbe-
wijs van de Gemeente Utrecht wist 
zij dat mijn vader geboren was op 31 
januari 1911. Met dat bewijs is zij 
naar het Gemeente-archief in Utrecht 
gegaan en de tienjarentafels van de 
Burgerlijke Stand gaan raadplegen. 
Omdat de Burgerlijke Stand niet 
verder teruggaat dan 1811, is zij de 
doopboeken gaan bekijken. Eén van 
de voorouders bleek op 11 november 
1746 in de Domkerk getrouwd te 
zijn (bijzonder is dat dit ook mijn 
trouwdatum is). Opvallend is dat de 
naam Reinier in die tijd veelvuldig 
in de familie voorkwam. Het is een 
oud-Germaanse naam en past daar-
mee goed in Nederland, Duitsland en 
België en betekent Raadgever van het 
leger. Als je de naam omdraait, is het 
nog steeds Reinier.

Reïncarnatie
Ze kon een en ander onderzoeken tot 
1677, maar is, helaas voor mij, geen 
adellijke familie tegengekomen. Het 
blijkt dat mijn familie grotendeels in 
de handel zat en een enkeling in het 
militaire leven. Als ik het dus echt 
helemaal zeker wil weten zal, zover 

dat mogelijk is, ook de tijd van voor 
1677 bekeken moeten worden.
In de literatuur wordt gesproken 
over reïncarnatie, wedergeboorte en 
levenscyclus. Bij reïncarnatie wordt 
aangegeven dat de ziel of de geest 
na de dood niet verdwijnt, maar 
opnieuw in een ander leven wordt 
geboren. Bij wedergeboorte zegt men 
dat de morele kwaliteit van iemands 
gedrag grote invloed uitoefent op de 
kwaliteit van zijn volgende (weder)
geboorte.

Volksgeloof
De levenscyclus blijkt een volksge-
loof te zijn. Tot voor 1800 bestond de 
bevolking van Europa voornamelijk 
uit landbouwers. Door hun nauwe 
contact met de natuur en hun ervaring 
met de zich telkens herhalende 
seizoenen hadden zij een volksgeloof 
ontwikkeld dat men de levenscyclus 
zou kunnen noemen. Dit volksgeloof 
is al aantoonbaar in de zesde eeuw. 
Men zei dat Moeder Natuur de bron 
van alle leven was. De voorouders 
waren belangrijk en het leven moest 
dus worden doorgegeven, dus wilde 
men veel kinderen, en die waren er!

Theo de Ruiter
Ruit 2181@planet.nl

Niet van adel, of wel?
Als geboren Utrechter ben 
ik opgegroeid in de wijk 
Oudwijk. Het vreemde is, dat 
ik vanaf het begin steeds ge-
dacht heb dat ik bij een ver-
keerde familie was terecht-
gekomen. Ik heb daar in mijn 
familie nooit over gesproken, 
omdat ik mijn moeder, waar 
ik dol op was, niet wilde 
kwetsen. Toch is dit gevoel 
steeds blijven hangen zelfs 
nu ik in de leeftijd der ster-
ken terecht ben gekomen. 
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De feesten werden gehouden in cultureel 
centrum Oog in Al. Daar hebben we 
menig feest gegeven. Leuk was altijd 
op vrijdag voor carnaval een bezoek 
brengen aan juffrouw Gerda Pleus op 
de Dominicusschool en Zeven Gaven-
school, bij meester Van Niekerk.
Na enige tijd verhuisden we naar een 
ander cultureel centrum, naast het poli-
tiebureau aan de Marco Pololaan bij Ton 
van dijk, waar regelmatig wijlen Arjan 
Brass en Herman Berkien optraden. We 
hebben daar grote feesten neergezet. Het 
gebouw werd ouder en zo druk dat de 
stoom uit de ramen kwam.

Vonhoff op de schouders
En er was altijd op zondag fruhshoppen. 
We kwamen toen terecht in café de Tol 
in Vleuten en daar hebben we heel wat 
gasten mogen ontvangen. Traditioneel 
was er op zaterdagochtend een bezoek 
aan een militair hospitaal en in de mid-
dag de optocht in de binnenstad Dikke 
rijen mensen stonden op het Vredenburg. 
Oud-scheidsrechter Frans Derks was ooit 
te gast bij ons op de wagen en toen op 
naar burgemeester Vonhoff, die ik zelfs 
nog op m’n schouders heb genomen.
Na 22 jaar hield ik het voor gezien en 
stopte bij mijn vereniging. Het carnaval 
bleef ik zijdelings volgen en in 2011 ben 
ik gestart met ‘Kleintje carnaval’, een 

samenzijn van blaaskapellen en artiesten. 
Dat was succesvol en dit jaar, 2019, doe 
ik dit feest wederom, op 3 november 
2019.

Terugloop
Het carnaval is in Utrecht aan het 
teruglopen. Geen optocht meer en er zijn 
helaas echte carnavalsfiguren overleden. 
En jonge aanwas dienst zich niet meer 
aan bij de verenigingen. Dus verdwijnen 
er soms verenigingen, hetgeen jammer 
is. De echte carnavalssfeer in Utrecht is 
een beetje door de gemeente dwars-
gezeten. Wel een Sinterklaasoptocht, 
maar geen carnavalsoptocht meer. De 
traditionele carnavalsmis is gelukkig nog 
wel gebleven
Vaak denk ik terug aan die gouden carna-
valsjaren en ik bezoek nu carnavalsver-
enigingen in de regio. Ik moet zeggen: 
nu het seizoen is begonnen bevalt dit me 
uitstekend, maar je blijft ‘Leemput’ toch 
altijd een beetje missen. Want een ding 
blijft en dat is DE DOM HEEFT EEN 
FEESTNEUS!
Ik wens een ieder fijne gezellige carna-
valsdagen en CFU en gevolg met Prins 
Martijn de 42e veel leut toe

Cyriel Haggenburg
utregter@hotmail.com

 

De Dom heeft 
een feestneus
In 1969 woonde ik in Oog in Al, in carnavalstijd genaamd de ‘Kouwe 
Aardappelen buurt’. Daar ontstond toen carnavalsvereniging De 
Kouwe Piepers, alwaar ik eerst optrad als hofnar.

Carnavalsoptocht door de Pottersstraat. De Kouwe Piepers beeldden hun protest tegen de jacht op 
jonge zeehondjes uit.

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

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

Het boterhamzakje met de oude gouden sieraden....

GRATIS 
waardebepaling

Laat geheel vrijblijvend
uw sieraden taxeren!

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

GOUD en ZILVER
Van Leeuwen Juweliers

INKOOP
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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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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
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voorlichtingsavond

protheses
voor de heup

Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de 
heup? 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 heupprotheses.
Op de voorlichtingsavond op dinsdag 12 februari 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 behandelin-
gen. Zo weid ik uit over de verschillende 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. Ik ontvang u graag bij Annatommie mc Utrecht.

Jesse Berger
Orthopedisch Chirurg

de medisch specialist in beweging

Annatommie mc UtrechtDinsdag 12 februari
18.30 - 20.30 uur
deelname is kosteloos

Janssoniuslaan 71
3528 AH Utrecht

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

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

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

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

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

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

Aan mijn lijf geen polonaise
Ook zo’n uitdrukking met als betekenis ‘Van mij moet je afblijven.’ Maar soms 
zegt datzelfde lijf dat er wel wat moet gebeuren. Soms hebben we wat hulp 
nodig omdat ons lijf pijnlijk is of omdat we ons al een tijdje niet zo goed voelen.  
Bij de arts wordt niet gelijk wat gevonden en dan lijkt het al gauw aanstellerij. 
Maar jij voelt wel degelijk die pijn en die vermoeidheid. Je bent toch niet gek? 
Dan kun je bij Charifa terecht, die met aandacht zal luisteren naar jouw klach-
ten. Zij weet, dat heel veel ellende veroorzaakt wordt door stagnaties in ons 
lichaam, die niet eenvoudig met een pilletje op te lossen zijn.
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Aanleg en ontwikkeling 
In december 1843 werd de spoor-
lijn tussen Amsterdam en Utrecht 
geopend, als eerste deel van het 
traject tussen Amsterdam en Keulen. 
Dit was niet alleen belangrijk voor 
Utrechtse reizigers, maar ook voor 
de werkgelegenheid in de stad. Door 
de goede bereikbaarheid en centrale 
ligging vestigden veel bedrijven zich 
in Utrecht. Kantoren van spoorweg-
maatschappijen, werkplaatsen en 
zelfs hele woonwijken voor spoor-
wegarbeiders werden gebouwd. Stad 
en spoor groeiden snel en kwamen 
elkaar rond 1900 letterlijk in de weg 
te zitten, bijvoorbeeld vanwege de 
vele spoorwegovergangen die voor 
opstoppingen zorgden. Een speciale 
Staatscommissie werd dan ook in 
het leven geroepen om de Utrechtse 
‘spoorwegtoestanden’ te onderzoeken 
en verbeteren. In de jaren twintig werd 
uiteindelijk besloten het spoor ‘om-
hoog’ te brengen, zodat wegverkeer 
en treinverkeer elkaar niet meer op 
straatniveau in de weg zaten.

   Opbouw en neergang (1939-
1975) 
In de avond van 17 december 1938 

brak er een enorme brand uit op de 
bovenverdieping van het Centraal 
Station. De perronkap en de net 
verbouwde benedenverdieping bleven 
gespaard, maar de hele bovenverdie-
ping van het station ging verloren. 
Door de strenge vorst was er veel 
bluswater bevroren geraakt, waar-
door het gehele station er uitzag als 
een spookachtig ijspaleis. Architect 
Sybold van Ravesteyn ontwierp hierna 
een nieuwe bovenverdieping in de stijl 
van de begane grond en in het voorjaar 
van 1940 was de verbouwing van het 
Centraal Station voltooid.

   Hoog Catharijne 
In de jaren veertig en vijftig bleef 
het spoor in Utrecht groeien, om in 
de jaren zestig terrein te verliezen 
aan de (vracht)auto. Het toenemende 
autoverkeer zorgde echter voor grote 
verkeersproblemen in de stad, waarna 
er plannen kwamen het treinverkeer 
een nieuwe impuls te geven. In de 
jaren zeventig werd uiteindelijk beslo-
ten het stationsgebouw te verbinden 
met het nieuwe winkelcentrum Hoog 
Catharijne. Dit complex werd in 1973 
geopend en hierdoor viel het karakte-
ristieke Van Ravesteynstation onder 

de sloophamer, tot verdriet van veel 
Utrechters.

   Spoorwegarchieven 
Het Utrechts Archief bewaart ruim 
een kilometer spoorwegarchieven, 

waaronder die van de NS en van an-
dere spoorwegmaatschappijen uit het 
verleden. In de tentoonstelling Utrecht 
Spoorstad laten deze stukken, aange-
vuld met bijzondere bruiklenen uit het 

Spoorwegmuseum, zien welke enorme 
groei stad en spoor meemaakten sinds 
1843. Naast prachtige kaarten en 
foto’s kunt u ook fi lms in de spoorbio-
scoop bekijken, onder meer van het 
Van Ravesteynstation.

Het Utrechts Archief / Hamburger-
straat 28 / di. t/m vr: 10.00 - 17.00 
uur / weekend: 12.30 - 17.00 uur / 
Toegang gratis.

      

  Sinds enkele weken is de tentoonstelling Utrecht Spoorstad te zien 
in Het Utrechts Archief. Hierin wordt de enorme groei van stad en 
spoor in de afgelopen 175 jaar in beeld gebracht. Een paar voet-
stappen door de tijd, aan de hand van afbeeldingen uit de tentoon-
stelling.
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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.
 
D’Allure: hét project-kamerkoor voor ambitieuze oudere zangers
Voor het zesde concertseizoen heeft kamerkoor d’Allure ‘Figura’ als thema gekozen: vormen, 
voorstellingen, beelden of composities die met de tijd en plaats veranderen, maar door schoon-
heid zijn verbonden. Figura staat symbool voor de diversiteit van de muziek die de ervaren 
60+-zangers van kamerkoor d’Allure sinds 2013 ten gehore brengen. D’Allure is dit voorjaar 
twee keer te zien en te horen tijdens concerten in Utrecht: op 26 januari in de Nicolai Kerk en op 
5 april in de Pieterskerk. Voor meer informatie: zie ook elders op deze pagina.
 
Utrecht Spoorstad
Op 6 december 1843 reed de eerste stoomlocomotief Utrecht binnen. 175 Jaar later is Utrecht 
dé spoorstad van Nederland, met het drukste station van het land, het hoofdkantoor van de NS, 
het Spoorwegmuseum, iconische gebouwen als De Inktpot en de nationale spoorwegarchieven 
die Het Utrechts Archief bewaart. Tot en met 6 juli brengt de tentoonstelling Utrecht Spoorstad 
de enorme groei van stad en spoor in beeld. Foto’s, films, tekeningen en bijzondere bruiklenen 
nemen de bezoeker mee langs 175 jaar spoorgeschiedenis. De tentoonstelling wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht.
 
Utrecht Quiz
In café Willem Slok aan de Korte Koestraat 2 in Utrecht wordt maandelijks een Utrecht Quiz ge-
houden. Dat gebeurt telkens op de tweede zaterdag van de maand. De entree is gratis. Aanvang: 
16.30 uur. Of je nou Utrechtkennis uit je poriën zweet, of niks van de Domstad weet, meedoen 
aan deze quiz mag iedereen. De quiz wordt gepresenteerd door Vincent Oldenborg.
 
Zaterdagmiddagmuziek in Domkerk
Iedere zaterdag, van 15.30 tot 16.30 uur, is er een concert in de Domkerk in Utrecht, altijd vrij 
toegankelijk, met een collecte na afloop. Hier klinkt vocale en instrumentale muziek, van de late 
renaissance tot heden, van bekende en onbekende componisten, in verschillende bezettingen, 
van groot orkest tot solisten of ensembles, gezamenlijk uitgevoerd door professionals en ama-
teurs, afgestemd op de eeuwenoude gang door de muziekhistorische tradities. De Zaterdagmid-
dagmuziek fungeert als rustpunt midden in de stad Utrecht, midden in het land, midden in de 
bruisende samenleving. De Domkerk verleent zo een dienst aan de stad en omstreken. Elke 
week weer. Dat betekent dat er sinds 1971 al meer dan tweeduizend concerten zijn gegeven, 
wekelijks bezocht door honderden mensen. Per jaar genieten meer dan tienduizend luisteraars 
van de Zaterdagmiddagmuziek. U ook? U bent welkom!
 
TV-opname ‘Nederland Zingt’ in Utrechtse Nicolaïkerk
Dinsdag 19 maart wordt in de Nicolaïkerk in Utrecht een televisieopname gemaakt van het 
EO-programma Nederland Zingt. Samen zingen en genieten van de beste christelijke koren en 
artiesten vormen de muzikale ingrediënten van de avond. Het evenement duurt van 19.30 tot 
22.00 uur en wordt gepresenteerd door Mirjam Bouwman en Henk van Steeg. De toegang is 
gratis, maar vooraf aanmelden is, in verband met de verwachte drukte, verplicht en kan via 
www.nederlandzingt.nl of tijdens kantooruren via 035-6474645. Bezoekers ontvangen bij de 
ingang een programmaboekje. Vanaf 18.45 uur zijn de deuren open. Aanvang: 19.30 uur.

Zaterdag 26 januari en vrijdag 5 april
 
Concerten Kamerkoor d’Allure in Utrecht
Projectkamerkoor d’Allure, on-
der leiding van dirigent Fokko 
Oldenhuis, geeft dit voorjaar in 
Utrecht twee concerten. Op 26 
januari wordt A capella-zang 
wordt afgewisseld met strijkers 
van het Cugnon Consort tijdens 
een concert in de Nicolai Kerk, 
dat begint om 20.15 uur. Er 
worden o.a. werken van Ola 
Gjeilo, Rheinberger en Andries-
sen vertolkt. Als sluitstuk van 
het zangseizoen is er vrijdag 5 
april een concert in de Pieters-
kerk, in samenwerking met het 
jeugdkoor van de Zangschool 
Utrecht, met o.a. werken van Tschaikovsky, Mendelssohn, Sviridov en Koessler. Aanvang: 20.15 uur.
Voor meer info zie www.kamerkoordallure.nl. Kaarten zijn te bestellen via https://www.cangotickets.
com/kamerkoordallure/.

Tot en met zondag 27 januari
 
Landelijke Open week Seniorweb
Er wordt steeds meer van 
mensen verwacht als het om 
digitale vaardigheid gaat. 
Oók van 67-plussers. Maar 
hoe maak je je al die zaken 
eigen als je al een tijdje met 
pensioen bent? Of als je nooit 
eerder een computer of een 
smartphone hebt gebruikt? 
De vrijwilligers van Senior-
Web, dé vereniging zonder 
winstoogmerk die als doel 
heeft ouderen digivaardig te 
maken, helpen hun leeftijdge-
noten hier graag bij. Tijdens 
de landelijke Open Week van 
de SeniorWeb Leslocaties van 21 t/m 27 januari, is iedereen van harte welkom. Deelname is (meestal) 
gratis. Er doen ruim 150 SeniorWeb Leslocaties in het hele land mee aan de Open Week. Voor een 
overzicht van de deelnemende locaties, hun openingstijden en programma’s, zie www.seniorweb.nl/
leslocaties. Senioren die graag hulp willen bij het vinden van een leslocatie kunnen SeniorWeb bellen 
op 030 - 276 99 65 (op werkdagen van 9-17 uur).

Tot en met zaterdag 6 juli

Tentoonstelling Utrecht Spoorstad in Utrechts Archief
Vanaf 14 december is de ten-
toonstelling Utrecht Spoorstad 
te zien in Het Utrechts Archief. 
In december 2018 was het 175 
jaar geleden dat de spoorlijn 
Amsterdam - Utrecht werd ge-
opend. Hiermee begon ook de 
geschiedenis van Utrecht als 
dé spoorstad van Nederland. 
Hoe hebben de spoorwegen 
Utrecht op sociaal en econo-
misch gebied veranderd? U 
ontdekt het in de tentoonstel-
ling Utrecht Spoorstad. De 
tentoonstelling is gratis te 
bezoeken tijdens de openings-
uren van Het Utrechts Archief 
aan de Hamburgerstraat 28 in 
Utrecht.

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.
 

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



deur. Hij zwaaide met een koperen 
bel, waarna er keurige rijen werden 
gevormd en we gingen rij voor rij, klas 
bij klas, onder toeziend oog van de 
belluider, de school binnen. Dit ritueel 
verschilt niet veel met de huidige start 
van de lessen. De koperen bel is nu 
een elektrische zoemer met tijdklok en 
in veel gevallen krijgen de kinderen 
een welkomsthand van de meester of 
juf die tegenwoordig met ‘juf of mees-
ter plus voornaam’ wordt aangespro-
ken. Hoe leuk en persoonlijk ook, ik 
denk dat wij meer ontzag hadden voor 
onze belluider en zijn collega’s dan 
tegenwoordig het geval is.

Rokertje
De les begon met gebed, waarna de 
meester zijn eerste rokertje opstak 
en aan de lessen begon. Ik zat in een 
groot lokaal met twee leerjaren bij 
elkaar. Met z’n tweeën naast elkaar in 
een bank. Deze bank had een richel in 
het blad voor de pennen en potlo-
den, een inktpot met een donkerrood 
dekseltje en een kastje voor de andere 
spullen. Schriftjes, etui, en de onmis-
bare inktlap om de overtollige inkt van 
de kroontjespen te verwijderen. Deze 
inktlappen waren soms ware kunst-
werken van huisvlijt van de moeders. 
De lokalen werden verwarmd door een 
grote kolenkachel, waartegen we de 
hard plastic achterkant van de kroon-
tjespen drukten zodat het plastic mooi 
omkrulde. Uiteraard als de meester het 
niet zag. Maar wel rook!

Mijn kleinkinderen hebben nu ieder 
een eigen tafeltje plus stoel, de ko-
lenkachel is vervangen door een CV-
installatie en de inktlap is niet meer 
nodig nu er ballpoints en fineliners 
zijn. Moeders zouden trouwens geen 
tijd meer hebben inktlappen te maken, 
de meesten werken immers. En een 
rokende meester voor de klas is tegen-
woordig al helemaal ondenkbaar.

IJsvrij
De schooltijden en vakanties waren 
duidelijk. De enige extra vrije dagen 
hadden we als het streng vroor en er 
geschaatst kon worden. Dan kregen 
we ijsvrij. Dat kon toen zonder dat 
er ouders in de stress raakten over de 
opvang van deze onverwachte vrije 
uren. Immers de moeders waren toch 
thuis en schonken gewoon een paar 

uur eerder het bekende kopje thee met 
bijbehorend koekje.
Mijn rapport, met grauwe bruine kaft, 
zag er eenvoudiger uit dan de mooie 
boekwerken van mijn kleinkinderen. 
Per schooljaar waren er drie kolom-
men met alleen cijfers, al dan niet met 
een halfje of een minnetje erachter. 
Meer mogelijkheden had het onderwij-
zend personeel niet.

Lekkere biefstuk
Mijn vader ging eenmaal per school-
jaar naar school en de meester kwam 
eenmaal thuis om mijn voortgang te 
bespreken en een maaltje groente mee 
te nemen. Wij hadden thuis name-
lijk een groentetuin. Van de ouders 
van de slagersleerling kreeg hij een 
lekkere biefstuk. Of dit ter compen-
satie van een laag salaris was, weet 
ik niet. Tegenwoordig wordt met de 
computer veel meer geregistreerd en 
bijgehouden. In de mooie uitgebreide 
rapporten van mijn kleinkinderen 
zie ik gekleurde vakjes, rondjes of 
vierkantjes, gekleurde grafieken, een 
paar tekstregels en toch ook nog wat 
cijfers. De voortgang wordt diverse 
malen, al dan niet met discussie, tus-
sen ouders en leerkracht besproken. 
Immers, niet alleen de houding van 
de leerling is veranderd, maar ook die 
van de ouders. Ze willen bij op- en 
aanmerkingen over hun kind steeds 
meer uitleg. Want natuurlijk doet “hun 
kind zoiets niet”. Mijn ouders en met 
hen vele anderen reageerden meer van 
“Dan zal je het wel verdiend hebben” 
en daarmee was de kous af. En als je 
pech had, kreeg je er thuis nog een 
straf overheen. Hiermee wil ik niet 
zeggen dat het vroeger allemaal zo 
goed was, maar we zijn nu wel teveel 
doorgeslagen naar de andere kant.

Samenstelling van de klas
Ik zat met zo’n 40 leerlingen in een 
lokaal, altijd twee leerjaren bij elkaar. 
Van kinderen met problemen (’rugzak-
jes’, wat een rotbenaming eigenlijk) 
was geen sprake. Of toch? Een meisje 
kon niet zo goed horen en moest altijd 
vooraan zitten. Ook was er Steefje. 
Hij was de enige in de klas met een 
bril en was ook nog kleurenblind. Dit 
zorgde tijdens de tekenles soms voor 
hilarische situaties. Steefje vroeg aan 
ons de kleuren van de potloden. Hoe 
gemeen ook, maar wij gaven hem niet 
altijd de juiste kleurpotloden. Hierdoor 
maakte hij de raarste tekeningen met 
rode bomen, gele luchten en een 
mooie paarse zon. Hij keek altijd heel 
verbaasd en begreep niet waarom wij 
zo moesten lachen.

Van een multiculturele samenleving 
hadden we nog nooit gehoord. In mijn 
klas zat één meisje met een ander 
kleurtje en ze sprak gewoon Neder-
lands, want ze kwam van een van de 
Nederlandse Overzeese Gebieden.
In tegenstelling tot nu hadden wij 

kennelijk een erg goed gebit. Niemand 
had een beugel, slotjes of liep met 
een ‘petje’. Maar misschien kwam dat 
door de schoolmelk die we verplicht 
moesten drinken, omdat dat zo goed 
voor ons was. Wat tegenwoordig weer 
wordt betwijfeld. Nog een opvallend 
verschil; bij mijn lagere school stond 
het fietsenhok vol kinderfietsen, nu 
staat het voor de scholen vol met au-
to’s van ouders of opa’s en oma’s die 
de (klein)kinderen halen en brengen.

Ontzag
Voor de meesters en juffen hadden we 
ontzag. We luisterden goed en deden 
wat ons werd gevraagd. Natuurlijk 
gebeurde er wel eens wat in de klas. 
Als een leerling te druk of vervelend 
was, moest hij met zijn handen op de 
rug in een hoek van het lokaal staan. 
Wie hierom moest lachen, werd in de 
andere hoek gezet of naar de gang ver-
bannen. Daarna was het weer snel rus-
tig in de klas. Nu zijn er allerlei namen 
voor ondeugend of afwijkend gedrag 
zoals, ADHD, ADD, autisme etc. Van 
dislectie of remedial teaching hadden 
we nog nooit gehoord. Maar gelukkig 
zijn hier tegenwoordig de nodige op-
lossingen en hulpmiddelen voor, zoals 
het dragen van koptelefoons of een 
scherm rond de drukke leerling, zodat 
deze niet wordt afgeleid. Omgekeerd 
aan een tafeltje zitten of zitten op een 
wiebelkussen wil ook nog wel eens 
helpen rust in een klas te krijgen. En 
als dat allemaal niet lukt zijn er nog de 
verhelderende groepsgesprekken, al 
dan niet met de ouders erbij.

Buitenschoolse activiteiten
Nog steeds wordt er op het school-
plein gespeeld, al zijn de spelletjes 
en speeltjes veranderd. Sloeg ik met 
een zweepje tegen een tol, gingen de 
meisjes touwtjespringen of was de 
hoelahoep een rage, tegenwoordig zijn 
er spinners en pokemons, die met de 
telefoon worden gevangen. Er staan 
tafeltennistafels en een tafelvoetbal-
spel om mee te spelen en als ze daar 

geen zin in hebben, gaan ze volgens 
mijn kleindochter gewoon ‘hangen’. 
Toch is het schoolplein, net als vroe-
ger, de plek voor verzamelen, plaatjes 
ruilen en plakboeken compleet maken. 
Alleen zijn de lucifersmerken, postze-
gels, sigarettenmerken en sigarenban-
den vervangen door flippo’s, poppetjes 
en plaatjes van winkeliers die met 
acties hun omzet willen verhogen. Het 
aantal winkels is fors gedaald. Waar 
zijn de VIVO, de Gruyter, de Kroon, 
Centra en Simon de Wit gebleven? Dat 
ruilen en completeren van verzamelin-
gen is gemoderniseerd. Via groepsapps 
geven ze ontbrekende nummers aan 
elkaar door en complementeren ze hun 
verzamelalbums; eerlijk gezegd vind 
ik het zelf ook nog leuk.

Guldens werden euro’s
De financiële beloning voor de gele-
verde schoolprestaties is gebleven. 
Ik kreeg voor mijn rapport een rood 
bankbiljet van een gulden of bij het 
overgangsrapport een grijs van twee 
gulden vijftig. Tegenwoordig komen 
mijn kleinkinderen, zodra zij hun 
rapport hebben, een bijdrage voor 
geleverde prestaties incasseren. Alleen 
zijn dat nu euro’s.
Enkele weken voor de grote vakantie 
werd in de klas verteld wie naar welke 
vervolgschool ging. Ik ging naar de 
mulo aan de Rubenslaan in Utrecht. 
Anderen gingen naar de huishoud- of 
technische school en een enkeling 
naar de hbs. De keuze was gebaseerd 
op mijn rapport en de bevindingen 
en het oordeel van de bovenmeester. 
Van (CITO) toetsen, schoolbezoeken, 
lotingen, huiswerk- en bijlessen was 
geen sprake. Om met de bovenmeester 
een discussie over de juistheid van 
zijn advies aan te gaan of dit in twijfel 
te trekken was bij mijn vader nooit op-
gekomen. De kennismaking met mijn 
toekomstige school was simpel. Een 
week voordat de school begon, fietste 
ik met mijn moeder via Koningsweg 
en Lodewijk Napoleonplantsoen langs 
mijn nieuwe school waar ik komende 

jaren lessen zou gaan volgen.
Het onderwijzersvak moet voor de 
meesters en juffen in mijn lagere 
schooltijd een stuk eenvoudiger, 
overzichtelijker en minder complex 
zijn geweest. Terugkijkend is de 
toegenomen werkdruk grotendeels 
te verklaren door maatschappelijke 
veranderingen. Steeds meer (opvoed-
kundige) taken zijn en worden naar de 
scholen verschoven, vooral naar het 
lager onderwijs.

Mondiger
Klassen zijn complexer samengesteld. 
Multicultureler, meer kinderen met 
verschillende problemen. Kinderen 
en ouders zijn mondiger geworden. 
Terwijl het gezag van de meesters 
en juffen is afgenomen. Door de 
toegenomen ‘waarom’-vraag en de 
‘(schijn)zekerheid’ (meten is weten) 
zijn de rapportages tot maximale 
hoogte opgevoerd. Gelukkig is er nu 
het hulpmiddel computer.
Een schoolvervolgadvies wordt niet 
zomaar geaccepteerd, “want mijn 
kind” enz. Door alle veranderingen 
wordt steeds meer van leerkrachten 
gevraagd en verwacht. Niet alleen 
kennis, maar ook vaardigheden om 
met alle veranderingen om te gaan. 
Als ik zie of hoor hoe relatief jonge 
leerkrachten moeten opboksen tegen 
verbaal en soms zelfs fysiek ‘geweld’ 
van gestresste ouders, vraag ik mij af 
of ze voldoende zijn toegerust. Als wij 
scholen steeds meer voor maatschap-
pelijke veranderingen willen inzetten, 
moeten zij daar de tijd en middelen 
voor krijgen. Een timmerman kan 
zonder hamer ook niet timmeren. 
Uiteraard kost zoiets geld. Maar 
ouders en opvoeders moeten zelf ook 
eens nadenken in hoeverre zij zelf een 
aandeel kunnen leveren. Zoals het er 
in mijn lagere schooltijd aan toeging 
hoeft echt niet meer, maar een tussen-
weg moet toch mogelijk zijn?

Hans van Eck, Maarssen
jhvaneck@ziggo.nl

De lagere school van vroeger en van nu
Doordat de leerkrachten van 
het basisonderwijs al jaren zo 
uitgebreid in het nieuws zijn 
over hun salaris en werkdruk, 
dacht ik terug aan mijn lagere 
schoolperiode in de jaren 
vijftig. Hoe was dat bij mijn 
meesters en juffen?

Groepen waren nog klassen. Hiervan 
heb ik er zes doorlopen; een kleuter-
school heb ik nooit van binnen gezien. 
Aan het begin van de lesmorgen stond 
de bovenmeester stipt op tijd bij de 
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Grafische School ontdekte ik dat ik 
kleurenzwak ben. Dus werken bij AH 
op de Jan van Scorelstraat. In het ma-
gazijn flessen sorteren en van het een 
en ander snoepen. Het gevolg: geen 
verlenging proeftijd.

Installatiebureau
Thuis had ik het wel naar mijn zin. Tot 
mijn moeder het zat was en me aan 
mijn oren mee nam naar Instalatiebu-
reau Heemstede Obelt in de Schouten-
straat. Die plantte me in hun magazijn 
in de Annastraat: een oud pad vol 
met c.v. matrialen waar de hele dag 
een heerlijk aroma van gebak hing 
veroorzaakt door banketbakkerij De 
Hoog Bootz. De verdiensten waren de 
helft van die in mijn tijd bij de druk-

kerij, namelijk 59 cent per uur. En dan 
moest ik op de zaterdag de auto van de 
directeur wassen. 

Loonsverhoging
Op mijn 17e kreeg ik loonsverhoging 
naar 0,65 cent per uur en haalde ik 
alle loonzakjes van de collega’s in de 
Schoutenstraat en ging die in het ma-
gazijn sorteren. Je kan je tegenwoor-
dig niet meer voorstellen dat je met 
al dat geld over de straat loopt zonder 
overvallen te worden.  

Ongelukken
De loonzakjes werden samen met de 
gewassen overalls naar de werkplaat-
sen gebracht op een bromfiets. Ik was 
erg blij met mijn Monarch. Een keer 
bleef de stapel overalls achter een 
boom hangen op het fietspad toen ik 
terugkwam van het in aanbouw zijnde 
R.I.V.M. en lag ik languit. Ongelukken 
waren toch schering en inslag, want 
als we gereedschap verplaatsten ging 
dat met de bakfiets die we huurden 
bij Lington in de Loeffberchmakers-
traat. Deze waren niet altijd in beste 
conditie en er zat een soort katapult 
op die, naar beneden gehaald, er bij 
het parkeren voor zorgde dat hij recht 
bleef. Een keer op de Leidseveer, bij 
de grote rotonde, viel in de bocht de 

katapult spontaan naar beneden en kon 
ik niet meer sturen en reed recht de 
etalage in van het Kuyl en Rotting-
huis.

Potkachel
Het magazijn verhuisde van de An-
nastraat naar het Domplein. Het kwam 
op een hofje naast de garage met 
bewoners die elkaar de hele dag in 
de gaten hielden. Mooie tijd met een 
ruimte in de catacomben van de Dom 
en met de schafttijd nasi uit de krant 
gehaald bij Kota radja. Met z’n allen 
om de potkachel. 

Driewieler
We gingen met de tijd mee en kregen 
een gemotoriseerde driewieler met 
hoge gesloten cabine en open laadbak 
en lange c.v.pijpen. De motor werd 
gestart met een vliegwiel net als een 
buitenbootmotor: touwtje er aan om 
hard te trekken en daar ging hij. Een 
monteur reed met wat pijpen erop 
wat hard door de bocht en lag op zijn 
zijde.

Ooievaartje
Als het niet zo druk was zaten de 
monteurs allemaal bij ‘het Ooievaar-
tje’; een koffietent aan het eind van 
de Lijnmarkt. En was er werk dan 

werd daar naar toe gebeld en werd 
dat omgeroepen. Als hulpje had je het 
best zwaar want als er aan een nieuw 
werk was dan moesten de werkkist, 
werkbank en flessen gas en zuurstof 
(45 kg per stuk) per bakfiets verplaatst 
worden. Een duwtje van de monteur 
en daar ging je.

Fietspad
Een keer moest ik met 3 gas- en 3 
zuurstof van Balijelaan naar het Vis-
sersplein en heb daar een halve dag 
over gedaan. Een wat oudere chef van 
ons zag het niet allemaal zo goed en 
toen hij met de monteur naar een werk 

reed in zijn Dafje zei hij: “Het is wel 
lekker rustig. “ Waarop de monteur 
zei: “Ja, want je rijdt op het fietspad”.

Adri v.d.Pijl
adrivanderpijl@gmail.com

Aan het werk in Utrecht in de jaren ‘60
Na de lagere school en de 
V.G.L.O had ik het wel gezien 
en ging op mijn 15e werken 
bij drukkerij ‘Neerlandia’ op 
de Kromme Nieuwegracht. 
Leuk werk op de zetterij en 
boekbinderij waar je af en toe 
moest overwerken en waar de 
chef dan de randjes ham van 
de gehaalde broodjes afhaal-
de om zelf op te eten.

Toen bleek na een jaar dat het mijn 
beroep niet zou worden, want op de 
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Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.                                       
 mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers,  ruime badkamers, midden in de natuur en   
Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging 

 All inclusive  verzorging.  Vakantieweken 2019:  
      (meer dan de 70 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! )   

   
 
 

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

• De thuiszorg en de medicijnen.  * Hoog-laag bedden mogelijk 
• Alle excursies incl toegangsprijzen.  * Verpleegkundige 24 uur aanwezig 
• Alle maaltijden, drinken enz.   * Mooi wandelterrein en natuur 
• Activiteiten binnen en buiten.   * 1 en 2 persoonskamers 
• Grote en gezellige woonkamers.  * maximaal 10-12 gasten p. week 
• Alle kamers met “prive” badkamer  * Boekingskosten € 25,00 p.p. 
• oproep- en alarmeringssysteem.  * GGTO Garantiefonds € 15.00 

                Vakantie bungalows in   
       Noord Brabant, Overijssel en Friesland 

Prijs per 
persoon 

1 p. in 2 pers.  
kamer toeslag 

Prijs per 
(echt)paar 

beschikbaar 
voor …… 

24 mei t/m 31 mei Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 5 gasten 
7 t/m 14 juni Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 5 gasten 
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel € 825.00 € 100.00 € 1600,00 2 gasten 
13 t/m 19 juli Bakkeveen Friesl.  (za t/m vr) € 695.00 € 80.00 € 1390,00 1 gast 
2 t/m 9 augustus Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 8 gasten 
11 t/m 18 september  Lemele Overijssel                                      € 750.00 xxxxxx € 1400.00 6 gasten 
27 sept t/m 4 oktober Dongen N.Brabant € 695.00 € 75.00 € 1400,00 12 gasten 
18 t/m 25 oktober Bakkeveen Friesland € 675.00 € 75.00 € 1400,00 11 gasten 
20 t/m 27 december Bakkeveen Friesland € 825.00 € 100.00 € 1650,00 6 gasten 
NIEUW  15 t/m 22 november 2019                 
De Schaapshut Sevenum (Limburg)          
  Schitterende bungalow met 15 ruime en  
  luxe gastenkamers met  privé badkamer 

 

Van € 950,00 voor €  695,00 p.p.  (All inclusive ) 
 

Maximaal 12 gasten mogelijk 

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

 

O ndersteuning   B egeleiding   Z org 

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



Anne Frank en haar zusje Margot 
kwamen na een treinreis van dagen to-
taal uitgeput, zonder eten en drinken, 
in lompen gehuld, met vrieskou aan 
op het perron van Bergen-Belsen in ja-
nuari 1945. Half bevroren moest men 
nog enige kilometers afleggen, voordat 
men in een barak werd ondergebracht. 
Men had gedacht dat Bergen-Belsen 
veel beter zou zijn dan het kamp 
waar men vertrok, Auschwitz. Maar 

de omstandigheden waren niet te 
vergelijken, Bergen-Belsen werd 
ook wel ‘de stad van levende doden’ 
genoemd. Men werd ondergebracht 
in een van de vele barakken en maar 
hopen op betere tijden. De barakken 
werden gescheiden door meters hoge 
prikkeldraadomheiningen; contact met 
andere gevangenen was ten strengste 
verboden.
Anne wist op dat moment, in januari 

1945, dat hun moeder niet meer in 
leven was. Bij toeval hoorde een 
buurmeisje van Anne, Hannah Goslar 
die naast de familie Frank woonde aan 
het Merwedeplein, dat (beiden gingen 
naar dezelfde school). Hannah ging op 
een avond naar het hek en zocht con-
tact met de 40 Nederlandse vrouwen 
die daar in een van de barakken woon-
den. Zij raakte in gesprek met een van 
de onderduiksters van het Achterhuis. 
Namelijk mevrouw Pels. Zij reageerde 
en zei dat Anne ook in Bergen-Belsen 
was. Hannah Goslar wist niet beter of 
de familie Frank was in 1943 vertrok-
ken naar familie in Zwitserland, veilig 
en wel. Anna kwam vervolgens naar 
het hek en samen huilden ze. Margot 
was te zwak om te komen en overleed 
enige dagen later na een val uit haar 
bed.

Massagraf
Het lukte Hannah Anne driemaal te 
spreken. Anne was zeer verdrietig 
door het vermeende verlies van haar 
moeder en haar zusje. Zij was totaal 
verzwakt door ondervoeding en kou. 
Hannah verzamelde wat kleding en 
koekjes voor Anne. Het lukte de eerste 
keer niet het pakje te grijpen. Andere 
vrouwen pakten het van haar af. Maar 
toen het later wel lukte, was het de 
laatste keer dat Hannah Anne heeft 
gezien.

De zusjes Jannie en Lientje Brilleslij-
per spraken haar nog wel en hielpen 
haar, naar eigen zeggen. De zusjes 
Brilleslijper werkten in het kamp als 
verpleegsters, maar dat hield niet veel 
in. Anne overleed volgens de zusjes 
drie dagen na Margot. De lijken van 
onder andere Anne en Margot lagen 
achter in de barak waar zij gevangen 
gehouden werden. Later werden ze 
in een massagraf gegooid. Door de 
overbevolkte situatie, ondervoeding 
en uitputting stierven tussen januari en 
april 1945 maar liefst 35.000 perso-
nen. Anne en Margot waren onder die 
slachtoffers. De Nederlandse journalist 

Ischa Meijer overleefde het kamp op 
tweejarige leeftijd.

Kort na de bevrijding werden alle 
barakken met de grond gelijk gemaakt 
en afgebrand vanwege besmettings-
gevaar, zoals vlektyfus en luizen. Het 
terrein is nu parkachtig, met taluds 
en symbolische graven. Er is ook een 
symbolisch grafsteen voor Anne en 
Margot Frank.

Jack Meulman
mariolanza@kpnmail.nl

 

De laatste dagen van Anne Frank
Veel oudere (oud-)Utrechters hebben hun eigen oorlogsherinne-
ringen. Daar kunnen we regelmatig over lezen in De Oud-Utrech-
ter. Maar in deze januaridagen denk ik altijd terug aan hoe 74 
jaar geleden Anne Frank en haar zusje Margot aan hun eind 
kwamen in de verschrikkelijke winter van januari 1945.
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Symbolische grafsteen voor Margot en Anne Frank in Bergen-Belsen

Maar ja, toen was toen, en nu is nu. 
Vanavond er maar vroeg in, neem ik 
me voor. Natuurlijk niet, voordat er 
naar ‘heel Holland bakt’ is gekeken. 
Een van mijn favoriete programma’s 
op het ogenblik.
Jan kijkt beneden televisie. Voor hem 
is er, als liefhebber van vele sporten, 
genoeg te zien, en hij mist me daar-
door niet.

Kritische jury
Vol bewondering zie ik de ‘thuisbak-
kers’ in de befaamde baktent, steeds 
weer vele mooie en lekkere baksels 
voor de kritische jury bakken. Dit 
allemaal om in aanmerking te komen 
voor de titel ‘Beste Thuisbakker van 
Nederland 2018-2019’. Collega-
patissiers en oud-deelnemers helpen 
juryleden Janny en Robèrt met het 
beoordelen van al deze spektakelstuk-
ken. Helaas komen niet alle baksels 
heel aan bij de jurytafel. Het water 

loopt me, lekkerbek die ik ben, zo nu 
en dan ‘de bek’ uit. En wat vervult 
André van Duin zijn taak goed, zoals 
hij met zijn humor dit programma aan 
elkaar praat.
Elke aflevering valt er helaas één van 
de kandidaten af. Wie zal er deze afle-
vering afvallen? Ik neem me voor dit 
relaxed vanuit mijn bed te bekijken en 
nestel me heerlijk in de kussens.

Vermoeidheid
Er moeten weer, net als in de voor-
gaande afleveringen, drie opdrachten 
worden vervuld.
Tijdens de tweede opdracht voel ik 
dat mijn ogen dichtvallen. Niet, omdat 
het me niet boeit. Integendeel! Ik vind 
het juist heel spannend, omdat de 
‘thuisbakkers’ zich van hun beste kant 
laten zien en hierdoor allemaal even-
veel kans hebben door te gaan naar de 
volgende ronde.
Het is de vermoeidheid die me op-

breekt. Ik vecht tegen de slaap en wil 
per se zien wat de bakkers voor lek-
kers creëren. Het lukt me helaas niet 
wakker te blijven en ik ‘soes’ in.

Kabaal
Vlak voor het einde schrik ik wakker 
en baal als een stekker, dat ik juist het 
laatste stukje heb gemist.
Gelukkig wordt dit programma nog 
een keer uitgezonden, zodat ik op 
‘herhaling’ kan en de gemiste momen-
ten toch nog kan bekijken. Het lukt 
me net nog de televisie uit te zetten 
en het licht uit te doen. En nu lekker 
slapen! Tenminste, dat denk ik op dat 
moment. Midden in de nacht word ik 
wakker van enig kabaal. Jan is ietsjes 
verkouden en maakt daardoor allerlei 
geluidjes in zijn slaap. Vast wel her-
kenbaar voor velen van u. Natuurlijk 
niet de geluidjes van Jan, maar die van 
uw eigen partner. Hij piept, en zaagt, 
knort en hijgt. Hij houdt me hierdoor 
behoorlijk uit m’n slaap.

Pissig
Na een poosje wakker gelegen te 
hebben, ben ik het zat. “Hou nou toch 
eens op!” “Waarmee dan?”, vraagt hij 

verbaasd. “Met het maken van al die 
gekke geluiden”, zeg ik nogal pissig. 
“Ik kan er helemaal niet van slapen en 
lig er al zeker een uur wakker van.” 
“Ja, maar je doet mee aan een kwis,” 
zegt hij dan ineens, uit het niets. Ja 
hoor, hij heeft weer wat, denk ik. 
“Raad het geluid, en anders moet je 
eruit!” zegt hij dan. “Mafkees!” ant-
woord ik. “Hoe verzin je dit nu weer?” 
Lachend ga ik dan maar mijn bed uit, 

op naar de logeerkamer, lekker slapen! 
“Welterusten, Jan!!”
“Slaap lekker, Clasien!”

Clasien 
Calboo-Heide-
man
Vianen

 

Heel Holland snurkt
Leuk feestje gehad, zaterdagavond. Veel gezelligheid, waardoor 
het nogal laat werd. Ver over twaalven stapte ik mijn bed in. Dat 
komt tegenwoordig eigenlijk niet zo vaak meer voor. Dat was 
‘vroeger’ wel anders. Toen zagen we de zon nog wel eens opko-
men voor we ons bed indoken.

Van de barakken in Bergen-Belsen is niets meer over
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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 al uitverkocht, 2e druk is in de maak.

 

 

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

De Dwaalgids van Utrecht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,00
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



Schoonmoeders
Of het nu een typisch Nederlands 
probleem is, weet ik niet, maar wat ik 
wel weet is dat schoonmoeders in Ne-
derland bepaald niet tot de populairste 
familieleden behoren. De schoon-
moeder blijft een vreemd individu. 
Dit probleem (schoonmoeders) blijkt 
vooral bij vrouwen te liggen. Een 
kwart daarvan rilt al bij de gedachte 
haar over een week weer te moeten 
zien en twaalf procent vindt haar te 
bemoeizuchtig. Of te betweterig, te 
druk, te perfect, enzovoort, enzovoort.
Is dat nu in alle families zo? De 
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat 
ik een bovenste beste schoonmoe-
der heb gehad. Elke zondag ging ik 
met mijn vrouw en twee kinderen in 
Overvecht bij haar op bezoek. In het 
begin kookte ze nog voor het gezin. 
Later, omdat ze ook al ouder was, 
was dat teveel werk en maakte ze een 
pan soep en brood. Maar altijd begon 
het natuurlijk met koffie, waarbij wij 
‘wat lekkers voor bij de koffie’ hadden 
meegebracht. Daarna een drankje en 
een toastje met selderie-salade. En tot 
slot de maaltijd, dat werd smikkelen.
Safety first hadden we voor mijn 
zoontje, die tussen de één en twee jaar 
oud was, een zeiltje meegenomen, 
want hij mocht bij oma in haar bed 
slapen. Dat zeiltje was nodig, omdat 
hij zijn plasje nog niet kon ophou-
den. Maar doordat hij keurig werd 
opgevoed, kwam hij meestal droog 
uit oma’s bed. Het vreemde was dat 
mijn dochter Marjolein met één jaar al 
zindelijk was en mijn zoon Michiel-
Martijn bijna drie jaar was voordat 
van zindelijk gesproken kon worden. 
Na dit wekelijks intermezzo dronken 
we bij oma c.q. schoonmoeder nog 
een kopje thee en vertrokken weer 
naar ons eigen huis op het Kanalenei-
land waar we toen woonden.

Theo de Ruiter
ruit281@planet.nl

Hercules
In het vorige nummer van De Oud-
Utrechter stond een zeer interessant 
artikel over het allerlaagste team van 
Hercules, geschreven door J. Klinkers. 
Daarin staat volgens mijn bescheiden 
mening echter wel een foutje. De 
schrijver heeft het namelijk over JVC 
uit Jutphaas. Dit moet echter zijn 
JSV uit Jutphaas, of te wel Jutphaase 
Sportvereniging uit uiteraard Jutphaas 
(tegenwoordig Nieuwegein) en die 
heten nu ook JSV-Nieuwegein. Ik zeg 
maar zo: ieder paard laat wel eens 
een steek vallen en de beste breister 
struikelt wel eens. Of is het precies 
andersom!? (grapje).

Piet van der Gun
pvdgun@gmail.com

Op de dom
Naar aanleiding van tientallen reacties 
(daarvoor hartelijk dank) kan ik mee-
delen dat Rijk de Gooyer zingt: Als ik 

boven op de DOM KOM en Herman 
Berkien zingt: Als ik boven op de 
DOM STA. De vraag: Wie weet het? 
is hiermee opgelost.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Kapper Frans van Oostveen
Even een vervolg op het leuke artikel 
over kapper Frans van Oostveen in De 
Oud-Utrechter van vorige keer. Frans 
was getrouwd met Grady van Dijk, 
een volle nicht van mijn moeder. Wij 
woonden in de Minahassastraat en 
eens in de zoveel tijd liepen wij met 
broertjes en zusjes voor de knipbeurt 
naar Frans de kapper, zoals wij hem 
noemden. Wij liepen via de Cartesius-
weg tot Werkspoor. Daar moesten wij 
zo’n 200 meter naar rechts over een 
smal pad, dan de spoorwegovergang 
en vervolgens weer aan de andere 
kant terug naar de zaak van Frans. 
Er heerste altijd een gezellige sfeer. 
De radio stond zachtjes aan en ik 
herinner mij een aquarium met mooie 
visjes. De man met de bloemkool uit 
de volkstuin was mijn vader. Ik kan 
me goed voorstellen dat die bloem-
kool een ruilobject was, aangezien pa 
negen monden moest zien te vullen. 
Graag wil ik nog vermelden dat Frans 
een hobby had, namelijk fotograferen. 
Thuis was er geen geld voor foto’s la-
ten maken, maar als er iets bijzonders 
was, zoals mijn eerste communie, was 
Frans er altijd en maakte de mooiste 
foto’s. Dan stonden wij met het hele 
gezin voor een groot duur huis in Oog 

in Al, want dat was een mooie achter-
grond, zo zei hij dan.
Toen we na een aantal jaren, in 1957, 
naar Hoograven verhuisden, omdat 
pa een grote flat met vijf slaapkamers 
kreeg aangeboden via zijn werk 
(Werkspoor), was Frans nooit te 
beroerd ook daar naartoe te komen. 
Hij heeft nog vaak de mooiste plaatjes 
van ons genomen. Het was een lieve 
man en ik vond het erg leuk dat stukje 
in De Oud-Utrechter te lezen.

Nanda van Oort-Both
Droomtuinlaan 238
3452 RL Vleuten

Het grote verlies
Zes was onze zoon, toen hij hele-
maal in de ban was van knikkeren. 
Maandenlang was hij druk met het 
tellen, ruilen, winnen en verliezen 
van knikkers. Over iets anders kon 
hij nauwelijks meer praten. “Was die 
knikkertijd maar voorbij”, zeiden we 
vaak tegen elkaar en zo ging het in 
meer gezinnen, hoorde ik als ik de 
moeders van vriendjes en vriendinne-
tjes sprak. Stralende gezichten zag je 
als er goed gewonnen was, maar lang 
niet allemaal konden ze tegen hun 
verlies. Op een avond werd er bij ons 
aangebeld. Toen ik opendeed, stond er 
een man voor de deur die een hartig 
woordje met onze zoon wilde spreken. 
Zijn dochtertje was thuis niet tot beda-
ren te brengen: ze had met onze zoon 
geknikkerd en maar liefs 100 knikkers 
aan hem verloren. Ik liet hem binnen 
en informeerde bij onze zoon of het 

waar was. Aan zijn reactie zag ik wel 
dat er iets was voorgevallen. “Vertel 
jij ons dan maar eens wat er nou 
precies gebeurd is”, zei ik. Maar daar 
had hij helemaal geen zin in. Hij had 
dan wel een beetje gemeen gespeeld, 
maar ‘zij’ had veel te veel geschoven 
en dat mocht toch zeker ook niet? Hij 
ging die honderd knikkers wel halen... 
“Hier” zei hij, toen hij weer uit zijn 
kamertje beneden kwam, “hier, daar 
heeft ze ze weer terug...” Verbouwe-
reerd keek ik naar de ene knikker in 

zijn hand. “Je hebt er honderd gewon-
nen. Waar is de rest?”, wilde ik weten. 
Onze zoon haalde zijn schouders op 
over zo veel grotemensendomheid. 
“Dat is toch een BAM en die is toch 
zeker 100 knikkers waard? Meer heb 
ik niet van ‘r gewonnen....” Nooit heb 
ik iemand zo beteuterd zien kijken 
als die vader op het moment dat hem 
die knikker-van-honderd overhandigd 
werd. Had hij zich daar nou zo druk 
over gemaakt? We keken elkaar aan 
en barstten in lachen uit. Ik denk niet 
dat hij zich nog eens met de knik-
kerproblemen van zijn dochter heeft 
bemoeid.

Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

Kort moet lang zijn
In mijn stukje over de benenwagen 
(in het laatste nummer gepubliceerd) 
is een foutje geslopen. Lopend via de 
Burgemeester Reigerstraat naar het 
Vredenburg had ik geschreven vanaf 
het Janskerkhof de Korte Jansstraat, 
dat had moeten zijn; de Lange Jans-
straat. Sorry.

Theo de Ruiter
ruit281@planet.nl

Jaap Fischer
Over de discussie in de afgelopen 
kranten over de geboorteplaats van 
Jaap Fischer het volgende. We kunnen 
er natuurlijk lang over discussiëren, 
maar in alle berichten over Jaap Fi-
scher op Internet staat dat Jaap Fischer 
in Utrecht en niet in Maartensdijk is 
geboren. Maar de enige die helder-
heid kan verschaffen is natuurlijk 
Jaap Fischer zelf (of zijn familie), die 
overigens nog schijnt te leven. Dus 
laten we dat bericht afwachten.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl
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Turfschipper van de Wittevrouwensingel
Aja van der Velde uit Utrecht reageerde op mijn artikel in De Oud-Utrechter van 8 januari. Ze schreef: “Dank voor het 
leuke artikel over de turfvaart in De Oud-Utrechter. In de jaren 60 liep ik dagelijks naar mijn werk over de Wittevrouwen-
singel. Daar lag toen het bootje van de foto waarmee turf werd gehaald uit Vinkeveen. De turf werd ook vanaf dat bootje 
verkocht en was eigendom van een schippersfamilie met de naam Bosman. Eén van die nazaten (al op leeftijd) werkte ook 
op het bedrijf waar ik toen mijn dagen sleet en we hadden het vaak over die periode van de turfvaart. Hij is geboren op 
dat bootje en woonde daar ook op met vader, moeder en de andere kinderen Bosman. Een model van het bootje waarop 
zich dat allemaal afspeelde heb ik ooit eens van hem gekregen en is gemaakt door een opa van hem en gesneden uit een 
massief blok hout. Misschien een mooie aanvulling op uw artikel.” En dat was het. We weten nu welk turfschip daar aan 
de Wittevrouwensingel lag, de JOHANNA van schipper Bosman. De geïnterviewde Bep van der Tol uit het artikel van 8 
januari aarzelde al toen ze de foto in 2004 bekeek.

Jaap Boersema (jaap.boersema@planet.nl)

Als ik boven op de Dom
In aansluiting op de twee reacties op de vraag van Theo de Ruiter wil ik nog 
een aanvulling doen op het bekendste Utrechtse lied over onze Domtoren. 
Er bestaan namelijk diverse uitvoeringen door verschillende zangers. De 
oudste is van Rijk de Gooyer, dateert uit 1956, met de tekst ‘Als ik boven 
op de Dom kom’ en bestaat uit vijf coupletten. De tweede, die hierover 
gezongen heeft is de Utrechtse zanger en cabaretier Herman Berkien, die 
helaas in 2005 op 63-jarige leeftijd is overleden. Zijn standbeeld staat al tien 
jaar op het Ledig Erf. Zijn eerste tekstregel is ‘Als ik boven op de Dom sta’ 
en z’n lied bestaat uit vier coupletten. Als laatste is er dan Utregse Sjonnie. 
Zijn lied is getiteld ‘Als ik boven op de Dom sta’ met de tekst van Rijk de 
Gooyer. Alle drie de liedjes zijn op je mobiel via Google te beluisteren en 
bekijken. Leuke filmpjes, aanbevolen. Ook de teksten staan erbij. Zelf zing 
ik regelmatig de eerste tekst 
van Rijk de Gooyer als wij met 
ons koor optreden in verzor-
gingshuizen. Als geboren en 
getogen Utrechter doet je dat 
goed.

Herman Gresnigt
Arnhemse Bovenweg 18-21
3708 TB Zeist
herman.gresnigt@kpnmail.nl
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Lasstavenfabriek
Van 1960 tot 1963 heb ik op het 
laboratorium gewerkt van de Philips 
Lasstavenfabriek op de Croeselaan. 
In Het Utrechts Archief heb ik slechts 
een foto gevonden van de fabriek, 
maar die was al verhuisd naar de 
vestiging bij het A-R Kanaal. Zijn er 
nog oud-medewerkers die daar op de 
Croeselaan gewerkt hebben en mis-
schien nog foto’s uit die tijd hebben?

Pieter Mulder
pieterjmulder@ziggo.nl

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!

Vrijwilligerswerk doen
Vrijwilligerswerk doe je voor een an-
der en voor jezelf. Het is een manier 
om iets te betekenen voor iemand in 
de stad Utrecht of zelfs in je eigen 
wijk of buurt. Je doet ervaring op, het 
is goed voor je persoonlijke ontwik-
keling, het is vaak gezellig. Vrijwilli-
gerswerk is een manier om iets nuttigs 
te doen, je tijd goed te besteden of je 
curriculum vitae (cv) uit te breiden. U 
zet uw talenten in voor mensen die u 
anders misschien nooit had ont-
moet. En u bent zeker niet de enige; 
ongeveer 40 procent van de Utrechters 
doet vrijwilligerswerk. Aan de diverse 
vrijwilligersprojecten bij U Centraal 
zijn in totaal zo’n 1200 vrijwilligers 
verbonden. Wat kunt u doen bij U 

Centraal? Er is van alles mogelijk. 
Graag gaan we met u in gesprek over 
wat je wilt. Wil je graag advies? Bel 
tijdens kantooruren 030-236 1743.

Collecteer mee voor Hersen-
stichting
Van 28 januari tot en met 2 februari 
wordt de Hersenstichtingcollecte 
gehouden. De Hersenstichting is daar-
voor op zoek naar collectanten. Met 
uw bijdrage kunnen we beter begrij-
pen hoe de hersenen werken. Alleen 
dan kunnen we de hersenen gezond 
houden, hersenaandoeningen genezen 
en de patiëntenzorg verbeteren. Daar-
voor laten we onderzoek doen, geven 
voorlichting en voeren vernieuwende 
projecten uit. Wij vragen uw hulp 
tijdens de collecteweek in uw eigen 
woonplaats. U kunt zelf aangeven 
in welke straat en hoeveel uur u wilt 
lopen. U kunt u opgeven bij regiover-
tegenwoordiger Lisette van Beekom 
06-33323384 of via het hoofdkantoor 
van de Hersenstichting in Den Haag, 

070-360 4816 of via https://www.
hersenstichting.nl/steun-ons/collecte/
ik-wil-meedoen-als-collectant-of-
organisator

Zomer 1975
Tijdens de lunchpauze ben ik op weg 
naar de verfwinkel van de familie 
Cardinaal in de Poortstraat. Op het 
moment dat ik de schoolpoort uit loop, 
passeert mij een man van middelbare 

leeftijd. Niets bijzonders hoor ik u 
zeggen. Voor mij was hij wel bijzon-
der, want in zijn rechterhand klemde 
hij een postduif tegen zijn borst. Ik 
vond het jammer dat ik geen fototoe-
stel bij de hand had, want ik vond het 
een surrealistisch gezicht. Een man 
die zijn hond uitlaat, was mij echt niet 
opgevallen. Onverstoorbaar liep hij 
aan de linkerkant van de straat richting 
Poortstraat. Achter hem waren een 

paar schooljongens aan het voetballen, 
het was meer flesballen. Om de beurt 
trapten ze tegen een langwerpige, 
witte plastic fles. De fles vloog van de 
ene naar de andere kant van de straat. 
Een jongen trapte te zacht tegen de 
fles, waardoor hij midden op de straat 
bleef liggen. Een andere jongen rende 
op de fles af om er weer een trap tegen 
te geven. Tenminste, dat dacht ik. Hij 
had een ander plan. Met twee benen 
sprong hij met volle kracht midden op 
de fles. Uit de kleine opening kwam 
als een ontploffing een grote witte 
vloeistofstraal. Met een sierlijke boog 
kwam de witte smurrie meters verder 
op de rug van de man met de duif te-
recht. Het was een regelrechte voltref-
fer! De jongens kwamen niet meer bij 
van het lachen. Eerlijk gezegd ik ook 
niet. Ik vond het zielig voor de man, 
want hij begreep niet wat er achter zijn 
rug gebeurd was. Hij keek om zich 
heen, maar hij begreep niet waarom 
de jongens zo hard moesten lachen. 
Ze vertelden het hem niet, ik trouwens 
ook niet. Hij haalde zijn schouders 
op en vriendelijk lachend tegen mij, 
vervolgde hij zijn weg. Zoveel jaren 
later vraag ik me af, wat de reactie 
van die man achteraf is geweest, toen 
hij, thuis gekomen zijn jas uittrok. Het 
leek alsof er een peloton duiven op 
zijn jas had gekakt! Misschien leest 
een van de hoofdpersonen uit die tijd 
dit verhaal. Ik zou het leuk vinden als 
hij via De Oud-Utrechter reageert.

Joop Zijderveld
joorin@casema.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.

Lezing Voordorp en Veemarkt
Tuinenpark Ons Buiten start dit jaar met een serie wijk-winterlezingen. Donderdag 24 januari is de eerste presentatie 
over de geschiedenis en architectuur van de Utrechtse wijken Voordorp en Veemarkt.
Bettina van Santen, architectuurhistoricus van de gemeente Utrecht, vertelt over de ideeën waarmee in de jaren 
negentig de wijk Voordorp is gebouwd en op welke manier die ideeën verschillen van het concept waarmee later de 
Veemarkt ontwikkeld is. Ze besteedt aandacht aan de ontwikkelaars en architecten van deze wijken en de bijzondere 
architectuur die dat heeft opgeleverd.
De lezing begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en vindt plaats in het clubgebouw van Ons Buiten, Pal 
Maleterstraat 64 Utrecht. De entree (incl. koffie en thee) bedraagt 5 euro. Graag tevoren aanmelden via leorene.lentz@
gmail.com

Repair cafés Utrecht-Oost en Brauhaus open

Iets te repareren? Zaterdag 26 januari van 13.30 tot 16.00 uur kunnen belang-
stellenden terecht in het Repair Café Utrecht-Oost in Activiteitencentrum De 
Wilg aan de Mecklenburglaan 3-5. Er wordt tot 16.30 uur gerepareerd door de 
vrijwilligers.

Het Repair Café Brauhaus, te vinden in het centrum van Utrecht aan de Wester-
kade 30, is zondag 27 januari van 14.00 tot 17.00 uur open. Dit repair café is in 
principe elke laatste zondag van de maand geopend. Hier worden GEEN fietsen 
gerepareerd.
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Ook Gerardus Leonardus de Brie 
(1879 - 1961) was, meer dan vijftig 
jaar, niet zomaar een kapper. Hij 
woonde boven zijn zaak: Bouwstraat 
31 in de Utrechtse wijk Wittevrouwen. 
Toen ik in de oorlogsjaren nog op de 
kleuter- en lagere school zat, ook in 
de Bouwstraat, zag ik hem wel eens 
aan het werk. Een keurige oudere heer, 
met vriendelijke ogen, die een fijn 
gevoel voor humor uitstraalden. Met 
vaardige hand hanteerde hij scheer-
kwast, mes en schaar. Later liet ik me 
er ook knippen, al wist je dat je de 
eerste uren niet meer weg kwam. De 
Brie had nooit haast.
In de kapperswereld was hij een voor-
aanstaand persoon: administrateur van 
de kappersvakschool, penningmeester 
van de afdeling Utrecht van de Kap-
persbond en leider van de kapperszie-
kenkas. Het leverde hem in 1947 een 
erelidmaatschap op.

Schaakkampioen
De Brie was ook een geducht schaker, 
rond 1900 oprichter van de Utrechtse 
schaakclub Schaakmat en later, van 
1920 tot de oorlogsjaren, vaste speler 
in het eerste team van de Schaakclub 
Utrecht. Eén keer zelfs kampioen van 
Utrecht. Hij had het spel geleerd van 
zijn eerste patroon, die daar wellicht 
spijt van heeft gekregen toen hij al-
lengs vreselijke pakken slaag kreeg 
van zijn leerling. In simultaans ver-
sloeg De Brie zelfs de grootmeesters 
Lasker en Euwe. Met Schaakmat is het 
slecht afgelopen; de club ging ter ziele 
toen in de zaal naast het clublokaal 
niet meer gebiljart kon worden.
Beroemd werd De Brie pas toen zijn 
kapperszaak steeds meer bezoek 
kreeg van lieden, veelal studenten, die 
zakschaakspelletjes meebrachten om 
de wachttijd te doden. Klanten liepen 
soms boos weg, als het naar hun zin te 
lang duurde, maar anderen bleven juist 

hangen, omdat het er zo gezellig was. 
Tussen het knipwerk door speelde De 
Brie graag een potje mee, gaf zo links 
en rechts wat aanwijzingen en één 
keer moet hij zelfs een simultaantje 
aan vijf borden hebben gespeeld. Het 
verhaal gaat ook dat twee wachtende 
klanten zo in hun partij verdiept wa-
ren, dat ze niet meer geknipt wilden 
worden toen ze eindelijk aan de beurt 
waren. Dat kon allemaal, want De 
Brie hield van het schaken en werd het 
gevaarlijkst als hij dromerig over zijn 
paardjes en lopertjes praatte. “Wat is 
het toch een mooi spel, mijnheer”, kon 
hij uit de grond van zijn hart zeggen, 
wanneer hij net een tegenstander gena-
deloos van het bord had geveegd.

Rusthuis
Tot op hoge leeftijd is De Brie zijn 
schaakclub blijven bezoeken. Wan-
delend van zijn huis naar de Kromme 
Nieuwegracht, waar toen de club 
speelde, rustte hij onderweg even uit 
op een bankje in het Lucas Bolwerk, 
in de buurt van de schouwburg. Een 
keer zag een verontruste politieagent 
hem daar ver na middernacht zitten. 
“Mijnheer, wat doet u daar nog zo 
laat?” De Brie, onverstoorbaar: “Ik 
zit op mijn meisje te wachten.” Bijna 
aan het eind van zijn leven woonde 
de ex-kapper in een rusthuis aan de 

Tolsteegsingel. Er was een belang-
rijk schaaktoernooi gaande aan de 
Mariaplaats. Tot ieders verbazing en 
vreugde verscheen daar plotseling De 
Brie, die was ‘ontsnapt’ uit zijn wo-
ning, waar ze de broze, hoogbejaarde 
baas liever thuis hadden gehouden. De 
toernooi-organisatie zette hem op een 
gemakkelijke stoel naast de belang-
rijkste partij van de dag, waar hij tot 
het einde bleef zitten kijken, genietend 

van zijn sigaar (wat toen nog mocht). 
De club bestelde een taxi, die hem te-
rugbracht naar het verpleeghuis, waar 
hij een paar maanden later overleed.

Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl
(Met onder meer gegevens uit „Qui 
perd gagne”, herdenkingsboek 125 
jaar Schaakclub Utrecht, 1886-2011.)

Schaken bij de kapper
Het beroep kapper spreekt tot de verbeelding. Mozart compo-
neerde de bruiloft van Figaro en Rossini de barbier van Sevilla: 
twee bekende, vrolijke opera’s. Minder gezellig is de Engelse 
musical Sweeney Todd, van Stephen Sondheim. Het gaat over 
een legendarische kapper, die zijn klanten de hals afsnijdt, hen 
in de kelder kiepert en verwerkt tot vleestaarten. Vreedzamer 
was de populaire Frans van Oostveen, kapper op de hoek van de 
2e Daalsedijk en de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, over wie 
diens broer Ton schrijft in De Oud-Utrechter van 8 januari. 
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Kapper De Brie

Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de eerste puzzel van dit jaar was een heel positieve insteek voor 2019 en luidde:

We gaan er een mooi jaar van maken

Velen hadden die oplossing goed. Uit alle inzendingen lootten wij vijf winnaars van ieder twee toegangskaarten 
voor Kasteel Amerongen waar tot en met 31 maart de mogelijkheid bestaat zich te laten rondleiden tijdens ‘Kasteel 
Amerongen in winterslaap’. De prijswinnaars zijn: J. Schoute-Jansen, Ben Onwezen, Ferry van der Weide, Mirjam 
Wagemans en M. van Leeuwen. Zij krijgen hun kaarten toegestuurd.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een 
leuke prijs in petto. Drie prijswinnaars krijgen 
ieder twee toegangskaarten voor de Huishoudbeurs 
2019. in de Amsterdamse RAI die van 16 tot en 
met 24 februari wordt gehouden.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan 
uw oplossing voor DONDERDAG 31 JANUARI 
12.00 UUR naar info@deoud-utrechter.nl of naar 
De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de 
puzzel ook oplossen op www.deoud-utrechter.nl.

Horizontaal
1. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12. oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14. opstootje; 15. bevroren water; 17. groot on-
geluk; 19. strook; 21. kosten koper (afk.); 22. vochtig; 24. onderdeel van de wiskunde; 27. bijenproduct; 28. takkewijf; 30. bladgroente; 
31. rivier in Engeland; 32. logé (eter); 33. paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuigfles; 37. tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41. 
Japanse munt; 42. deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47. wildebeest; 48. familielid; 49. melkklier; 50. twaalf 
uur ‘s-middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56. straalvliegtuig; 58. schoon en proper; 61. bloeiwijze; 62. dobbel- of 
kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase voetbalclub; 68. dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. withandgibbon; 73. 
ons volkslied; 76. meisjesnaam; 77. verbrandingsrest; 78. Aziatisch rijstgerecht; 79. godin van de maan; 81. koninklijke landmacht 
(afk.); 82. tijdperk; 83. bontsoort; 84. troefkaart; 86. bedroevend (triest); 87. eenvoudig restaurant.
 
Verticaal
1. jong varken; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. raamscherm; 4. openbaar vervoermiddel; 5. plaats in Italië; 6. verslaafde aan harddrugs; 
7. bewerking van melk; 8. toestand van rust; 9. loofboom; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. gymnastiektoestel; 16. plaaggeest; 18. 
snijwerktuig; 20. plaats in Gelderland; 21. oogholte; 23. bloembolgewas; 25. schuin toelopend; 26. plaats in Noord-Brabant; 27. een-
heid van elektrisch vermogen; 29. draaisnelheid van een motor; 32. onhandig gedoe; 34. Noorse munt; 36. deel van een kamer; 37. 
sociaal economische raad (afk.); 39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol; 42. draaiend een gat maken; 43. man van adel; 45. 
duizend kilo; 46. hoofddeksel; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. telwoord; 54. deel van een auto; 55. rivier in Duitsland; 56. 
ventje (knaap); 57. metalen wasbak; 59. militair voertuig; 60. land in Afrika; 62. slangvormige vis; 63. tramstalling; 66. lokspijs; 67. 
muurholte; 69. oog in een touw; 71. boomsoort; 73. koopmansgoed; 74. Europese munt; 75. heilige; 78. Nederlandse Radio Unie 
(afk.); 80. droog (van wijn); 82. rivier in Friesland; 85. muzieknoot.
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Horizontaal 1. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12. oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14.
opstootje; 15. bevroren water; 17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper (afk.); 22. vochtig; 24. onder-
deel van de wiskunde; 27. bijenproduct; 28. takkewijf; 30. bladgroente; 31. rivier in Engeland; 32. logé (eter);
33. paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuigfles; 37. tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41. Japanse munt;
42. deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47. deel van been; 48. familielid; 49. melkklier;
50. twaalf uur ’s-middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56. straalvliegtuig; 58. schoon en
proper; 61. bloeiwijze; 62. dobbel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase voetbalclub; 68.
dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. withandgibbon; 73. ons volkslied; 76. meisjesnaam; 77. verbran-
dingsrest; 78. Aziatisch rijstgerecht; 79. godin van de maan; 81. koninklijke landmacht (afk.); 82. tijdperk; 83.
bontsoort; 84. troefkaart; 86. bedroevend (triest); 87. eenvoudig restaurant.

Verticaal 1. jong varken; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. raamscherm; 4. openbaar vervoermiddel; 5. plaats in Ita-
lië; 6. verslaafde aan harddrugs; 7. bewerking van melk; 8. toestand van rust; 9. loofboom; 10. aluminium
(scheik. afk.); 11. gymnastiektoestel; 16. plaaggeest; 18. snijwerktuig; 20. plaats in Gelderland; 21. oogholte;
23. bloembolgewas; 25. schuin toelopend; 26. plaats in Noord-Brabant; 27. eenheid van elektrisch vermo-
gen; 29. draaisnelheid van een motor; 32. onhandig gedoe; 34. Noorse munt; 36. deel van een kamer; 37.
sociaal economische raad (afk.); 39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol; 42. draaiend een gat maken;
43. man van adel; 45. duizend kilo; 46. hoofddeksel; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. telwoord; 54.
deel van een auto; 55. rivier in Duitsland; 56. ventje (knaap); 57. metalen wasbak; 59. militair voertuig; 60.
land in Afrika; 62. slangvormige vis; 63. tramstalling; 66. lokspijs; 67. muurholte; 69. oog in een touw; 71.
boomsoort; 73. koopmansgoed; 74. Europese munt; 75. heilige; 78. Nederlandse Radio Unie (afk.); 80.
droog (van wijn); 82. rivier in Friesland; 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL
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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

73 34 11 48 57 87 44

31 38 1 53 73 79 50 29 36 19

58 34 47 32 20 75 2 3 61 66 40 30 65

51 62 5 13 52 26 54 17 15 35

Horizontaal 1. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12. oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14.
opstootje; 15. bevroren water; 17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper (afk.); 22. vochtig; 24. onder-
deel van de wiskunde; 27. bijenproduct; 28. takkewijf; 30. bladgroente; 31. rivier in Engeland; 32. logé (eter);
33. paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuigfles; 37. tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41. Japanse munt;
42. deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47. deel van been; 48. familielid; 49. melkklier;
50. twaalf uur ’s-middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56. straalvliegtuig; 58. schoon en
proper; 61. bloeiwijze; 62. dobbel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase voetbalclub; 68.
dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. withandgibbon; 73. ons volkslied; 76. meisjesnaam; 77. verbran-
dingsrest; 78. Aziatisch rijstgerecht; 79. godin van de maan; 81. koninklijke landmacht (afk.); 82. tijdperk; 83.
bontsoort; 84. troefkaart; 86. bedroevend (triest); 87. eenvoudig restaurant.

Verticaal 1. jong varken; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. raamscherm; 4. openbaar vervoermiddel; 5. plaats in Ita-
lië; 6. verslaafde aan harddrugs; 7. bewerking van melk; 8. toestand van rust; 9. loofboom; 10. aluminium
(scheik. afk.); 11. gymnastiektoestel; 16. plaaggeest; 18. snijwerktuig; 20. plaats in Gelderland; 21. oogholte;
23. bloembolgewas; 25. schuin toelopend; 26. plaats in Noord-Brabant; 27. eenheid van elektrisch vermo-
gen; 29. draaisnelheid van een motor; 32. onhandig gedoe; 34. Noorse munt; 36. deel van een kamer; 37.
sociaal economische raad (afk.); 39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol; 42. draaiend een gat maken;
43. man van adel; 45. duizend kilo; 46. hoofddeksel; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. telwoord; 54.
deel van een auto; 55. rivier in Duitsland; 56. ventje (knaap); 57. metalen wasbak; 59. militair voertuig; 60.
land in Afrika; 62. slangvormige vis; 63. tramstalling; 66. lokspijs; 67. muurholte; 69. oog in een touw; 71.
boomsoort; 73. koopmansgoed; 74. Europese munt; 75. heilige; 78. Nederlandse Radio Unie (afk.); 80.
droog (van wijn); 82. rivier in Friesland; 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL
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Valentijns Arrangement
Romantisch  

overnachten

  Arrangement
-  dinerbuffet incl. een drankje  

(tapbier, huiswijn & frisdrank)

-  overnachting in een 2-pers. kamer
- uitgebreid ontbijtbuffet
- gebruik van zwembad en sauna’s
- valentijnsattentie

v.a. € 64,50  
p.p.

 
Kom samen genieten van Hotel Zuiderduin, op slechts 100 meter van het strand in Egmond 

aan Zee. Kies voor een romantische overnachting op Valentijnsdag, zing mee tijdens 
de Dinnershow Tribute to Cliff  Richard of geniet van een All-in buff et!

TRIBUTE TO

CLIFFRICHARD
& THE SHADOWS& THE SHADOWS

zaterdag 16 februari 2019

Do You Wanna Dance?
  Arrangement
- aanvang dinnershow 18.15 uur
-  alle drankjes inclusief 

(tapbier, huiswijn & frisdrank) 

- uitgebreid warm en koud buff et
- live optreden 
- luxe dessert buff et
- einde avond ca. 0.30 uur
- overnachting in een 2-pers. kamer
- uitgebreid ontbijtbuff et
- gebruik van zwembad en sauna’s

€ 139,- p.p.

All-in Arrangement   Arrangement
-   dinerbuffet van 18.00 - 20.30 uur

incl. drankjes (tapbier, huiswijn & frisdrank)

-  overnachting in een 2-pers. kamer
-  uitgebreid ontbijtbuffet
- gebruik van zwembad en sauna’s

zaterdag 9 en vrijdag 15 februari

Onbeperkt  
genieten

v.a. € 69,50  
p.p.

Wie verras jij in februari?

Reserveren via www.zuiderduin.nl of 072 750 2000
Hotel Zuiderduin   Zeeweg 52  -  Egmond aan Zee
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