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  In september 1939 werd ik 
vier jaar. Tijd dus om naar 
school te gaan. Het werd de 
kleuterschool van de open-
bare school aan de Draaiweg. 
Daar hield ik het niet lang uit. 
Een vuurrode brandblusser 
aan de muur bezorgde mij een 
zo grote paniek dat mijn ou-
ders mij snel van deze school 
afhaalden. Het was ook in de 
angstige tijd dat mijn vader 
vanwege de naderende oorlog 
als militair niet meer thuis 
woonde. Hij ‘lag’ in Zeeland 
en kwam maar af en toe met 
verlof. Ook waren er geregeld 
enge oefeningen met siren-
egeloei. Dus schreven mijn 
ouders mij in bij de christe-
lijke Mr. A.J. van Beeck Cal-
koenschool in de Havikstraat. 
Ik besefte toen niet dat ik 
uiteindelijk twaalf jaar op 
deze school zou blijven. 

  Van de twee kleuterklassen maakte 
een fotograaf onder een zwarte doek 
na lang wachten een statiefoto. Het 
was in 1940. Na het kleuteren kwam 
de lagere school. Meneer Wiegers 
was er het hoofd. Van klas 1 en 2 weet 
ik niets meer. Wel hoorde ik onlangs 
nog van mijn zus dat de twee juffen 
zussen waren. De ene was pinnig en 
de andere erg lief. In de derde klas 
hadden we meneer Bosselaar en in de 
vierde meneer Ruitenbeek. Ze vertel-
den spannende zendingsverhalen. Hoe 
protestantse zendelingen bijvoorbeeld 
arme Javaantjes lieten zien dat het 
christelijk geloof hen een beter mens 
kon maken.

     Rode oortjes 
Maar dan meneer Groenveld van de 
vijfde klas! Die kon verhalen zo ver-
tellen, dat je er met rode oortjes naar 
zat te luisteren. Vooral over de va-
derlandse geschiedenis, met de VOC 
en Michiel de Ruiter en de Spaanse 
armada-vloot, die op zee grondig in 
de pan werd gehakt. Je mocht bij hem 
voor de klas komen om zoveel moge-
lijk door hem gedicteerde woorden op 

het bord te schrijven. Ik had het halve 
bord al foutloos volgeschreven, toen 
ik strandde op het woord anthraciet. 
Ik had de h weggelaten. Toch had ik 
daarmee een vooruitziende blik, want 
nu is het woord volgens de dikke Van 
Dale juist goed zónder h.

   Knijpen 
Van meneer Wiegers herinner ik me 
vooral hoe hij mijn twee wangen 
stevig tussen duim en wijsvinger nam. 
Het was lichtelijk pijnlijk als hij mijn 
wangen dan een kwart slag draaide. 
Wat de reden van dit knijpen was, 
heb ik nooit begrepen. Maar aangifte 
wegens lichamelijk geweld heb ik niet 
gedaan. En ook mijn ouders gingen 
geen verhaal bij hem halen. In mijn 
klas zat ook Trix Wiegers, de dochter 
van. Zij wist mij op het eind van de 
zesde klas te vertellen dat ik niet naar 
de hbs kon. Ik moest naar de mulo. 
En laat die nu toevallig(?) bij dezelfde 
school horen. Er was blijkbaar in het 
hoofdonderwijzersgezin over mij 
gepraat. Later begrijp je dat eerst de 
eigen mulo gevuld moest worden, 
voordat er naar een andere vervolg-

school werd verwezen. Verschillende 
rapporten van de lagere school heb ik 
nog in mijn archief.

   Prijs 
Ik heb veel aan de mulo te danken. 
Het leertempo was er minder hoog dan 
op de hbs. En dat paste goed bij mij. 
Het was even wennen aan de verschil-
lende leraren voor de verschillende 
vakken. We hadden Nederlands en 
Duits van het hoofd, meneer Maas. 
Op het bord schreef hij graag het 
Duitse woord Quatsch! (Onzin!). 
Wel grappig in 1947, zo vlak na de 
Tweede Wereldoorlog, waaraan we 
een grondige hekel aan de Duitsers (de 
moffen) hadden overgehouden. Aan 
de taallessen was dat overigens niet te 
merken. Uit de Nederlandse les leerde 
ik veel over literatuur. Daar heb ik nu 
nog plezier van. Van meneer Rebergen 
kregen we Engels en aardrijkskunde. 
De uitspraak van de Engelse r en voor-
al de th werd er grondig ingestampt. 
Frans en geschiedenis waren de vak-
ken bij meneer Steenbeek. Zijn Franse 
les was zo degelijk, dat ik er later op 
de hbs een prijs mee heb gewonnen 

van de Franse ambassade onder het 
motto: Pour les résultats obtenus en 
Français (Voor de resultaten behaald 
in het Frans).

   Vuurrood 
Geschiedenis vond ik interessant en 
dat vond zijn vervolg op de hbs en 
daarna mijn ruim drie jaar studie voor 
de akte Geschiedenis MO. Minder 
goed ging het met wiskunde bij me-
neer Rocher (bijnaam De Reut). On-
danks al zijn pogingen mij in zijn vrije 
tijd bij te spijkeren voor het mulo-B 
examen moest ik hiermee stoppen. In 
de klas liep hij regelmatig vuurrood 
aan als hij het geklets en de geringe 
aandacht niet in de hand kon houden. 
Ik had dan ook medelijden met hem.

   Uitstapjes 
We hadden verschillende leuke 
uitstapjes. Bijvoorbeeld naar de haven 
van Amsterdam en naar een conferen-
tieoord in Nunspeet. Naar het eerste 
gingen we met een bus en naar het 
laatste op de fi ets. Op de terugweg 
kwamen we als verzopen katten in 
Utrecht aan. Op een zonnig fotootje 

uit 1951 zitten we met een groepje in 
onze zwempakken bij het zwembad. 
Van links naar rechts zie je op de 
achterste rij Jan Hendriks, Grada Sorg, 
Marietje Koelman, in de schaduw 
nauwelijks zichtbaar ikzelf, Ben te 
Winkel, Jan Wouters en Wil van Veen. 
Op de voorste rij meneer Maas, Bi-
neke Maas, Hennie van Keulen, Hans 
Diepeveen, Suze Vink en de vrouw 
van onderwijzer Rebergen.

   Honger 
Het mulo-examen was geen probleem. 
Het vond plaats in de grote zaal 
van theater Tivoli. Toen nog aan de 
Kruisstraat. Er hoorde natuurlijk een 
mondeling examen bij. Daar herinner 
ik mij van dat één examinator aan me 
vroeg of ik soms honger had. Ik zei 
van niet en toen zei hij dat ik zo hon-
gerig kéék. Ik heb dat maar uitgelegd 
als nieuwsgierigheid naar de vragen 
en mijn honger naar kennis.

  Coen van Kasteel
kasteelvansteenodijk@gmail.com   
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl
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TOT 20% 
EXTRA KORTING
OP ONZE STA OP STOELEN

Actie geldig t/m zaterdag 16 febr.

Nu €199,- per stuk

 AudioZaal  
Dé HiFi zaak van Utrecht 
Unieke Kans! Zeldzame prijs/prestatie!
Q-Acoustics Concept 20 Hoogglans zwart. 

Nachtegaalstraat 72, Utrecht-oost, 030-8898500

www.audiozaal.com
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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

 
 

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

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

Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen

remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl 
www.DeAllroundKlusser.nl
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Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  

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

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

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

De Bloemenweek bij Jos op 
Radio M Utrecht

Nieuw seizoen Brunner door 
de Bocht op RTV Utrecht
Edo is gek op 
auto’s en  

motoren, maar hij 
wil ook een veilige en 
schone wereld. Hoe 
kun je die twee combi-
neren? Die zoektocht is 
te zien in Brunner door 
de Bocht!

Eddy Zoëy zoekt de natuur 
op in onze provincie
Vogelaar en 
natuurfreak Eddy 

Zoëy gaat op avontuur 
en laat ons verras-
sende kanten zien van 
de natuur in Utrecht. 
Hoe gaat het eigen-
lijk met de natuur in 
Utrecht? Eddy bezoekt 
natuurgebieden in de 
hele regio en ontmoet 
natuurliefhebbers.

Het is weer 
Bloemenweek! 

Aan wie mag Jos van 
Heerden een bloemetje 
geven? Mail naam  en 
telefoonnummer naar 
bloemen@rtvutrecht.
nl en wie weet stuurt Jos 
een bos!

Nieuw seizoen Brunner door 
de Bocht op RTV Utrecht
Edo is gek op 
auto’s en 
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De Bloemenweek bij Jos op 
Radio M Utrecht
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Eddy Zoëy zoekt de natuur 
op in onze provincie
Vogelaar en 
natuurfreak Eddy 

TELEVISIE 

donderdag 

14
F E B R U A R I 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

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

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl

Burg. Roosstr. 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
www.rikkoert.nl

Ontdek de grote diversiteit aan moderne, 
klassieke en antieke klokken en barometers 
in de mooiste showroom van Nederland!

Bezoek onze website 
WWW.KLOKKENSTAD.NL

1000 klokken en barometers 
op voorraad

• Eigen uurwerkmakers
• Meer dan 140 jaar ervaring
• Advies op maat 
• Gratis bezorging door 
 geheel Nederland
• Reparatie in eigen atelier

KLOKKENSTADSCHOONHOVEN



Wat ging eraan vooraf…Twee dagen 
eerder met een vroege ochtendtrein 
naar Maastricht, verkleed en al ston-
den we op het oude Centraal Station 
en baarden daar aardig wat opzien, 
want carnaval was toch niet echt iets 
voor Hollanders. We waren uitgeno-
digd door ons dienstmaatje Guus om 
naar Ubach over Worms te komen, 
een kneuterig dorpje in het uiterste 
zuiden van Limburg. Voor ons gevoel 
gingen we naar het verre buitenland, 
Guus konden we eigenlijk ook maar 
moeilijk verstaan met dat zangerige 
koeterwaals van hem. Maar lachen 
konden we wel met elkaar.
Op naar Ubach dus.

Praalwagens
Daar stonden we dan na enkele 
uren, midden in Ubach, een beziens-
waardigheid. Twee Hollanders! In 
1972 waagden zich nog niet zo veel 
noorderlingen in het feestgedruis en 
het was voor ons ook wel even wen-
nen, maar al gauw werden we door de 
vriendengroep van Guus opgenomen 
en steevast als de gekke Hollanders 
betiteld. Vergeleken met nu had je 
nog niet zulke grote groepen hossende 

mensen op straat, veelal werd er in 
grote zalen gefeest en de optochten in 
de kleine plaatsjes in de buurt waren 
stuk voor stuk imposante happenings. 
Elke gemeente wilde natuurlijk de 
buurgemeente aftroeven in het aantal 
praalwagens. Hollandse carnavals-
krakers hoorden we niet, althans die 
werden daar niet gespeeld of gezon-
gen, het was allemaal Duits wat de 
klok sloeg. We leerden snel en al gauw 
zongen we uit volle borst mee over de 
oude huzaar die van bier hield en als 
het water in de Rijn eens gouden wijn 
kon zijn. Met onze zware Utrechtse 
tongval vielen we bepaald wel op en 
we durfden er op een gegeven moment 
zelfs “als ik boven op de Dom sta” in 
te gooien. We vielen er prettig mee uit 
de toon, zullen we maar zeggen.

Frühshoppen
Guus zijn ouders hadden een bakkerij 
en nu wilde het geval dat wij met onze 
luchtbedjes vlak achter de ingang van 
de bakkerij sliepen. Nog nahossend 
in ons hoofd stegen er om vier uur ‘s 
ochtends al weer de eerste brooddam-
pen op. Om 9 uur werden we bruut het 
bed af getrokken; op naar het wijkge-

bouw de Stee-uul (de stenen uil) om 
te gaan frühshoppen. Ze zouden die 
Hollanders wel even leren wat drinken 
was. Wat beneveld door de optochten 
en vele cafeetjes stapten we aan het 
begin van de avond al hossend de trein 
van Maastricht naar Utrecht weer in. 
We hebben onderweg nog geregeld de 
polonaise ingezet in het middenpad 
van de trein en dat lukte aardig, maar 
na Den Bosch niet meer.

Polonaise
Een beetje ontnuchterd stapten we de 
trein uit in Utrecht, zoekend naar nog 
wat feestgedruis en verklede mensen, 
maar helaas, we waren de enigen. We 
gaven het echter niet op en togen naar 
het culturele jongerencentrum in Oog 
in Al (CJC), waarvan we wisten dat 
daar die zondagavond tot in de kleine 
uurtjes nog gevierd werd. Op goed 
geluk dus via de Kanaalstraat en de 
Sluisjes naar het CJC gelopen. Het 
Carnavalsfeest in de Utrechtse wijk 
Oog in Al liep jammer genoeg al op 
zijn eind toen wij binnenkwamen, 
maar onbedoeld gaven we nog een 
nieuwe injectie aan het feest door onze 
pas verworven Limburgse liederen 
ten gehore te brengen. De stemming 
was ineens weer meer dan goed en de 
organisatie zat er een beetje mee in 
haar maag. De volgende dag was im-
mers weer gewoon een werkdag, niks 

geen vijf dagen Carnaval! We kregen 
in ons oor gefluisterd of we soms een 
hele lange polonaise wilden inzetten 
om dan al slingerend en zingend het 
pand te verlaten, zodat de deur van de 
feestzaal dicht kon. Als volleerde rat-
tenvangers van Hamelen klaarden we 
die klus, maar eenmaal buiten kwam 
de ontnuchtering snel.

Herbeleving
Wat er daarna gebeurde, weten we 
allebei, 47 jaar later, eigenlijk nog 
steeds niet, maar ineens was het half 6 
en moesten we ons nog haasten voor 
de eerste trein naar Meppel. Daar 
stond de Tomos van mijn vriend al op 
ons te wachten en met een opgevoerd 
gangetje van 70 km per uur reden 
we richting Havelte om net op tijd 

de poort binnen te rijden en aan een 
lange nieuwe dag onder de wapenen te 
beginnen.
De Duitse carnavalsliederen worden 
nog steeds op gezette tijden door ons 
ingezet, al weet niemand om ons heen 
waar we het over hebben, maar voor 
ons is het steeds weer een herbeleving 
van een prachtig weekend in het diepe 
zuiden. Hoe het met Guus uit Ubach 
over Worms verder is gegaan, zou 
ik niet weten; we zijn elkaar na onze 
diensttijd uit het oog verloren, maar 
mijn Utrechtse dienstmaat van toen is 
nog steeds mijn allerbeste vriend.

Peter Jongerius
Houten
peterjongerius@hetnet.nl

Utrechts carnaval ‘op z’n Limburgs’
Het is 1972, een koude februari-ochtend en mijn vriend Henk en 
ik stappen moe, maar voldaan op de eerste trein richting Meppel 
om ons bij het ochtendappel te kunnen melden in de Johannes 
Post-kazerne te Havelte. De dienstplicht riep!
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Lot zei: “Anders? An-ders! Ze nemen 
net zoveel ruimte in als een doorsnee 
Amerikaan die dagelijks twaalf mega-
burgers opvreet. Die ‘andere’ fietsen 
van jou nemen toevallig wel de plek in 
van twee gewone fietsen. Die fietsen 
zijn dus niks ‘anders’, ze zijn fout, 
want ze plegen fietsenstallingsruimte-
diefstal!”

De deur van de vergaderruimte werd 
na een bescheiden klopje geopend en 
communicatieadviseur no 189 stapte 
naar binnen met een extra blije blik op 
zijn blijde hoofd. Hij vertelde dat er na 
een brainstormsessie van een halve dag 
met de nummers 141 tot en met 154 
een betere benaming gevonden was. 
Voor de fietsen die niet langer toegela-
ten worden in de fietsenstallingen in het 
centrum. “Hoewel het in wezen natuur-
lijk foute fietsen zijn, zou het begrip 
‘fout’ op onderbuikniveau kunnen ver-
wijzen naar een akelige periode in de 

Utrechtse geschiedenis. Naar de tijd dat 
Nederland bezet was door Duitsland 
en dat op onze eigen Maliebaan het 
hoofdkwartier van de organisatie van 
Foute Nederlanders gevestigd was, de 
NSB. Deze associatie hebben we com-
municatief willen vermijden en daarom 
zijn we gekomen tot de benaming 
‘licht afwijkende fietsen’. Fietsen met 
één wiel noemen we tenslotte middels 
verordening 167095A al ‘afwijkende 
fietsen’, net als fietsen met drie wielen. 
Maar deze fietsen hebben gewoon twee 
wielen en dat rechtvaardigt de term 
‘licht afwijkend’.”
“Maar het zijn fietsen met een kinder-
zitje achterop of met een bierkratje 
voorop”, zei de wethouder. “En dat 
noem jij in deze tijd van overbevolking 
- en alcoholmisbruik ‘licht afwijkend’? 
Wat is dan in Godsnaam zwaar afwij-
kend of ronduit fout?”

Er viel een ijzige stilte aan de ver-

gadertafel. Burgemeester Van Zanen 
nam een slokje Spa en zei: “Zonder 
alcoholmisbruik of overbevolking goed 
te willen praten, lijkt het met geen goed 
idee fietsen met een kinderzitje of met 
een kratje onder het stuur gelijk ‘fout’ 
te noemen. Het kan immers ook een 
groentekratje zijn. Of een zitje voor een 
uit Afrika geadopteerd kind van een ho-
moseksueel stel met een terecht verwe-
zenlijkte kinderwens. ‘Licht afwijkende 
fietsen’ is misschien niet helemaal de 
100 procent goeie benaming, maar wie 
zit er te wachten op een klacht bij onze 
ombudspersoon? Van een eerzame 
vegetariër, die weigert te accepteren dat 
zijn fiets fout is vanwege een groente-

kratje boven zijn voorwiel.”

Omdat de nieuwste overschrijding van 
de begroting voor de Uithoflijn met 
alweer een paar miljoen ook nog op 
de agenda stond, wilde de wethouder 
haar kruit droog houden en accepteerde 
ze de term ‘licht afwijkende fietsen’ 
voor fietsen die zo fout waren als een 
NSB’er in de Tweede Wereldoorlog.

“Ik kan er prima mee leven”, zei Lot. 
“En hoe we die klotefietsen verder ook 
noemen, de fietsenstallingen komen ze 
niet- meer -in.”

 

Goede en foute fietsen
“Begrijp ik het goed dat mijn beleid mensen te dwingen met de 
fiets naar de binnenstad te komen, verpest wordt door foute 
fietsen?”, zei Lot van Hooijdonk, wethouder van verkeer. “Foute 
fietsen vind ik een akelige typering”, zei de hoofdambtenaar over-
dekte en onoverdekte fietsstallingen. “Ze zijn niet zozeer fout, 
maar anders.”

Carnavalsoptocht op de Voorstraat in Utrecht, 1983

  

HWtjeHWtje
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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.
 
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 grot orkest tot solistenensembles, groot orkest tot solisten of ensembles, gezamenlijk 
uitgevoerd door professionals en amateurs, afgestemd op de eeuwenoude gang door de 
muziekhistorische tradities. De Zaterdagmiddagmuziek 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 
2000 concerten zijn gegeven, wekelijks bezocht door honderden mensen. Per jaar genieten 
meer dan 10.000 luisteraars van de Zaterdagmiddagmuziek. U ook? U bent welkom!
 
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.
 
TV-opname ‘Nederland Zingt’ in Utrechtse Nicolaikerk
Dinsdag 19 maart vindt in de Nicolaïkerk 
in Utrecht een televisieopname plaats 
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 aanmel-
den is - in verband met de verwachte 
drukte - verplicht en kan via de website 
nederlandzingt.nl of tijdens kantooruren 
via telefoonnummer 035-6474645. 
Bezoekers ontvangen bij de ingang een 
programmaboekje. Vanaf 18.45 uur zijn 
de deuren open; het programma begint 
om 19.30 uur.
 
GlassWorks, drie solo-exposi-
ties
Onder één naam, GlassWorks, tonen 
drie solo-exposities de veelzijdigheid van 
geblazen glas. Ambachtsman Henk Ver-
weij startte zijn loopbaan als glasblazer 
al op 14-jarige leeftijd in de Glasfabriek 
Leerdam en ontwikkelde zich tot een ware 
ambachtsman, die weloverwogen en pre-
cies te werk gaat. Hij werkt in de typisch 
Leerdamse stijl: strak en sober. My inheri-
tage…? Is de titel van de expositie van 
Geir Nustad. Het verwijst naar zijn wortels 
in de Sami-cultuur. Oeroude tradities, 
gebruiken en objecten uit de Sami-cultuur 
verenigt Nustad met zijn eigen visie op 
hedendaagse glaskunst. Onder de titel 
Longing - Materializing memories onder-
zoekt Ma’ayan Pesach de mogelijkheden 
van nieuw geblazen glas in combinatie 
met tweedehands voorwerpen en spullen, 
waar persoonlijke verhalen van oudere 
vrouwen uit Tel Aviv aan verbonden zijn. 
De basisvorm van Ma’ayan’s glaswerk is 
afgeleid van flessen en kruiken, geblazen 
en vervormd in de glasblazerij van het 
Nationaal Glasmuseum. Zie ook: kijk op 
www.nationaalglasmuseum.nl

Vrijdag 8 februari
 
Interactieve lezing ‘Je broer of zus missen’
Saskia van de Riet geeft op vrijdag 8 februari om 16.00 uur in Podium Oost een interactieve lezing 
over ‘Je broer of zus missen’. Buurtcentrum Podium Oost is te vinden aan Oudwijkerdwarsstraat 148 
in Utrecht. De bijeenkomst duurt tot 18.00 uur. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website 
van Stichting TrösT: www.trost.nl/aanmeldformulier-activiteiten
Rouw om een overleden broer of zus is een belangrijk en lang verzwegen onderwerp, aldus Saskia van 
de Riet. Haar enige zusje Wanda is overleden aan de gevolgen van kanker toen ze dertig was. Ze mist 
haar nog steeds. Maar het lijkt gewoon te zijn om het er niet over te hebben. Saskia schreef er een 
boek over: Ik mis Wanda. Tijdens de interactieve lezing op vrijdag 8 februari in Podium Oost gaat ze 
het gesprek aan over de impact van het verlies van je broer of zus. Zij vertelt hierover op een aantrek-
kelijke, interactieve manier, door stukjes uit haar boek voor te lezen, in te gaan op persoonlijke vragen 
en door in gesprek te gaan met de bezoekers.

T/m 7 april

Expositie ‘GlassWorks’ in Nationaal Glasmuseum
Drie solo-exposities onder één naam, ‘GlassWorks’, tonen de veelzijdigheid van geblazen glas, gezien 
door de ogen van de Israëlische vormgeefster Ma’ayan Pesach, de Leerdamse meesterglasblazer Henk 
Verweij én de Noorse beeldend kunstenaar Geir Nustad. Nationaal Glasmuseum - museum, Lingedijk 
28-30, 4142 LD Leerdam.

Tot en met zaterdag 6 juli

Tentoonstelling Utrecht Spoorstad in Utrechts Archief
Vanaf 14 december is de tentoonstelling Utrecht spoorstad te zien in het Utrechts Archief. In december 
2018 was het 175 jaar geleden dat de spoorlijn Amsterdam - Utrecht werd geopend. Hiermee begon 
ook de geschiedenis van Utrecht als dé spoorstad van Nederland. Hoe hebben de spoorwegen Utrecht 
op sociaal en economisch gebied veranderd? U ontdekt het in de tentoonstelling Utrecht spoorstad. De 
tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van Het Utrechts Archief aan de Hambur-
gerstraat 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’s.
 

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



  We wilden schaatsen, maar we 
moesten wachten totdat mijn vader 
het veilig vond. Er werd met ons 
afgesproken tot hoever we op de 
kleine slootjes mochten schaatsen. 
Vooral niet op het grote water voor 
het huis komen. Dus wij met onze 
houten schaatsen het ijs op. Wat fi jn 
was dat, om weer te schaatsen. Maar 
dan brak er soms een bandje of een 
riempje van je schaats en moesten 
we wachten tot vader thuiskwam. 
Hopelijk kon hij het maken. Tja, en 
wat ga je dan doen? Mijn broer had 
een plannetje. Volgens hem konden 
we wel wat verder het ijs op dan onze 
vader had gezegd. Ga jij maar voor 
Bep, want jij bent een stuk lichter dan 
ik. Ja ja! Natuurlijk zakte ik er toch 
doorheen en droop het water uit mijn 

kleren en natuurlijk kon ik de rest van 
de dag binnen blijven…
Maar de volgende dag, toen de school 
uitging, gauw op ons fi etsje naar huis 
toe. We moesten altijd ruim een half 
uur fi etsen. Dan zat mijn moeder met 
thee te wachten, maar wij wilden 
eigenlijk gelijk het ijs weer op.

     Tandarts 
Gelukkig kon mijn vader mijn schaat-
sen weer maken. Hij had altijd wel 
iets op voorraad. Als het soms in de 
nacht hard en lang sneeuwde, konden 
we de volgende dag niet naar school. 

De deur naar buiten kon niet open, 
doordat er een berg sneeuw gevallen 
was. Ik weet ook nog goed dat wij 
altijd in januari voor de halfjaarlijkse 
controle naar de tandarts in Houten 
moesten. Omdat het al die tijd al 
slecht weer was geweest, werd het 
tandartsbezoek steeds uitgesteld. 
Toen moesten we de laatste dag in ja-
nuari er toch doorheen. Onze ouders 
hadden geen auto, dus gingen we met 
mijn vader op de fi ets door de sneeuw 
naar de tandarts. Toen wij een stukje 
gefi etst hadden, zijn we bij een boer-
derij gaan schuilen. Het sneeuwde 
zo hard, dat we niets konden zien. 
Het was levensgevaarlijk. Toen het 
wat minder sneeuwde, zijn we toch 
bij de tandarts aangekomen. Maar ja, 
daarna weer naar huis toe. Gelukkig 
heeft nu bijna iedereen een auto en 
hebben we de laatste jaren niet meer 
van die strenge winters gehad. Maar 
zoals je het in het buitenland soms 
ziet, kan het toch misschien hier ook 
ooit nog wel eens gebeuren. Wat we 
niet hopen natuurlijk. Maar het waren 
toch mooie winters. Met veel schaats- 
en sneeuwpret.

  Bep Sturkenboom
bepsturkenboom@hotmail.com   

 Winterpret   
  Nu het zo heerlijk vriest en 
er op de dag een heerlijk zon-
netje schijnt, denk ik weer 
aan vroeger. Toen je veel 
langer vriezend weer had. 
Wij woonden vroeger achter 
Hoograven, dat nu Laagraven 
heet. Wij woonde helemaal 
buitenaf. Met veel slootjes 
rondom het huis. Zo gauw 
het een paar nachten had 
gevroren, waren mijn broer 
en ik niet meer te houden. 
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 IJspret in het Wilhelminapark   

een vlooienmarkt. Uiteraard beginnen 
we in de stad Utrecht en dan meestal 
met de vlooienmarkt in Lombok. Maar 
voordat we daar naartoe gaan, gaan we 
eerst in de Kanaalstraat een kopje koffi e 
drinken. Ook in Utrecht bezochten we 
de vlooienmarkten in de Schepenbuurt, 
Schimmelplein, in de Dichterswijk, in 
de Oudennoord en Ondiep. Natuurlijk 
moet je dan uitkijken dat je tassen niet te 
vol komen met de producten die andere 
mensen wegdoen. Het bijzondere is dat 
de Nederlandse vlooienmarkten heel 
anders zijn georganiseerd dan de Engelse 
vlooienmarkten. Daar zie je met name 
veel meubilair, wat je op de Nederlandse 
markten zelden of nooit tegenkomt. 
Hier in Nederland zie je voornamelijk 
huishoudelijke artikelen.
Ik weet al niet meer op welke vlooien-
markt het is geweest, maar ineens zag ik 

in een kraam de drie aapjes: horen, zien 
en zwijgen. Toen de mevrouw, op de 
vraag wat ze moesten kosten, zei: “Twee 
euro vijftig”, antwoordde ik direct: “Die 
zijn mijn!”

 Herkomst 
Waar komt die uitdrukking: horen, zien 
en zwijgen eigenlijk vandaan? Na veel 
speurwerk ben ik te weten gekomen dat 
de uitdrukking zijn oorsprong vindt in 
de leer van de wijsgeer Confucius, die 
leefde van 551 tot 479 voor Christus in 
China. Tot zijn leerlingen zei hij: “Kijk 
niet naar, luister niet naar, spreek niet uit 
en richt je niet op wat in strijd is met de 
welvoegelijkheid.”
Het zou geen kwaad kunnen als wij anno 
2019 in de wereld deze uitdrukking nog 
eens ter harte nemen.
De drie apen heten in Japan Mizaru, met 
zijn handen voor zijn ogen (ziet geen 
kwaad), Kikazaru, met zijn handen op 
zijn oren (hoort geen kwaad) en Iwazaru, 
met zijn handen voor zijn mond (spreekt 
geen kwaad). Soms wordt er een vierde 
aap afgebeeld: deze wordt Shizaru ge-
noemd en beeldt ‘doet geen kwaad’ uit. 
Hij heeft zijn handen op zijn buik, over 
zijn genitaliën of gekruist. De vierde 
aap ben ik in Nederland echter nog niet 
tegengekomen.

  Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

        

 Horen, zien
en zwijgen   
  Na de Tweede Wereldoorlog 
hoorde je een tijdje de uitdruk-
king: horen, zien en zwijgen. De 
uitdrukking werd dan meestal 
vergezeld door drie aapjes. 
Voor mijn gevoel verdween 
deze uitdrukking later weer, tot 
onlangs. Natuurlijk verdween 
hij niet echt, maar je hoorde 
hem nog maar zelden.  

  Samen met dochter Marjolein bezoe-
ken we in de provincie Utrecht, bijna 
elke zaterdag (in de lente en de zomer) 

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

Dé oplossing voor het opzeggen van abonnementen na overlijden.

Voor mensen die iemand hebben verloren is het een 
herkenbare situatie: alle bedrijven en instellingen die 
je tegenkomt in de post, mail en bankafschriften 
moeten worden geïnformeerd over het overlijden. De 
vele abonnementen die mensen tegenwoordig hebben 
en de moeilijk bereikbare klantenservice zorgen er 
vaak voor dat hier een hoop tijd in gaat zitten.

Barbara Uitvaartverzorging is een samenwerking 
aangegaan met het bedrijf Closure, winnaar van de 
Philips Innovation Award. Hierdoor kunnen 
nabestaanden, waarvoor Barbara Uitvaartverzorging 
de uitvaart begeleidt, kosteloos gebruik maken van 
deze online dienst.Als nabestaande geef je op welke 

bedrijven er moeten worden ingelicht, vul je slechts 
één keer alle gegevens in en Closure regelt de rest. 
Closure houdt je op de hoogte van alle opzeggingen.

Barbara Uitvaartverzorging staat bekend om haar 
uitgebreide dienstverlening, persoonlijke aandacht en 
warme ondersteuning op zoveel mogelijk manieren. 
Barbara is steeds op zoek naar manieren om haar 
dienstverlening te verbeteren en/of uit te breiden. Met 
het aanbieden van deze online dienst kan Barbara de 
nabestaande een extra zorg uit handen nemen in een 
moeilijke periode.

 

Eén centrale plek waar nabestaanden alle abonnementen, contracten en accounts van hun 
overleden dierbare kunnen opzeggen. Dat is hoe Barbara Uitvaartverzorging uit Utrecht 
nabestaanden ook praktisch ondersteunt bij de administratieve zorgen na de uitvaart.

Bijverzekeren, maar ook voor onze ‘Waardevaste 
Uitvaart’ (zie www.waardevasteuitvaart.nl).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Barbara Uitvaartverzorging via 

030-2966666 of info@barbarauitvaart.nl.

 Wintertafereel aan de Oudegracht, 1957       



 Gezicht op het huis Oudegracht 1 (café Weerdzicht) op de hoek met de Oranjestraat. (Collectie Het Utrechts 
Archief)

MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 
VAN ZUILEN
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 Marinus de Winter ('Dikke Dries') met bezoekers voor zijn café, ca. 1950. (Collectie Het Utrechts Archief)   

  Een volksbuurt als Wijk C wordt gekenmerkt door horeca. Te-
genwoordig zien we veel moderne koffietenten en restaurants, 
maar vanwege de vele straathandelaren en losse werklui in de 
wijk vooral veel kroegen en logementen. Sommige van deze 
kroegen bestaan nog steeds of hebben zich in een andere ge-
daante aangepast aan een veranderende klantenkring. 

  Zo zullen velen Dikke Dries wel 
kennen; bekend in heel Utrecht (en 
ver daarbuiten) met inmiddels drie 
vestigingen: Ouwe Dikke Dries in 
de Waterstraat, Nieuwe Dikke Dries 
(inmiddels gewoon ‘Dikke Dries’) 
aan het Oudkerkhof en Dikke Dries 
Oost aan de Willem de Zwijgerlaan. 
Groenteventer Marinus De Winter 
nam café De Pomp (genoemd naar 
de iconische waterpomp aan de Wa-
terstraat) in 1937 over en vernoemde 
het naar zichzelf (’Dikke Dries’ was 
zijn authentieke Wijk C-se bijnaam). 
De Winter had een goede band met 
de Utrechtse studenten. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, toen de 
Duitsers de sociëteit van het Utrechts 
Studenten Corps confi squeerden, bood 
Dikke Dries een tijdelijk onderkomen 

voor de verenigingsactiviteiten van de 
corpsleden. Na de oorlog groeide de 
kroeg uit tot een populaire ontmoe-
tingsplaats voor Utrechters uit alle 
lagen van de bevolking.

     Bunkerbar 
Maar wist u bijvoorbeeld ook dat café 
Weerdzicht een minstens net zo bij-
zondere geschiedenis heeft? Getuige 
het adres zou je het het eerste huis 
van de binnenstad kunnen noemen: 
Oudegracht 1. Oudere Utrechters 
zouden het nog kunnen kennen als 
de Bunkerbar. Deze naam, in 1953 
bedacht, verwijst opnieuw naar de 
Tweede Wereldoorlog. Onder de 
Zandbrug over de Weerdsingel bevindt 
zich een in 2005 gerestaureerde Duitse 
bunker. De ingang bevindt zich in de 

kelder van de kroeg. De naam Bun-
kerbar werd bedacht door het echtpaar 
Wierkx, de toenmalige eigenaren, 
maar op deze locatie zit al veel langer 
een café. Het huidige statige pand 
staat er sinds 1880, maar volgens zoon 
Hans Wierkx zat er in 1823 al een 
cafe. Uit het archief van het Neder-
lands Volksbuurtmuseum blijkt dat 
hier in de negentiende en twintigste 

eeuw onder meer café’s, koffi ehuizen 
en logementen van de families De 
Groot, Van Velzen en Van Helsdingen 
hebben gezeten.

Zo hebben veel horecagelegenheden 
in Wijk C hun eigen verhaal, dat 
onlosmakelijk verbonden is aan de 
geschiedenis van stad en buurt. Zo 
zijn van oudsher bekende Chinese res-
taurants terug te voeren op de komst 
van de eerste Chinese migranten naar 
Wijk C en ook de Italiaanse en Oost-
Europese gastarbeiders van latere 
tijden brachten hun eigen keuken 
mee. Allemaal hebben ze een bijdrage 
geleverd aan de geschiedenis en het 
straatbeeld van Wijk C. Vaak zijn 
ze gevestigd in historische panden, 
waarvan de geschiedenis bijvoorbeeld 
nog zichtbaar is in de vele gevelstenen 
die de buurt rijk is.

   Veranderende buurt 
Terwijl de buurt en de stad ver-
anderden, veranderden ook veel 
horecagelegenheden in Wijk C. 
Sommigen kregen nieuwe namen, 
anderen verhuisden of verdwenen 

helemaal. Toch zijn er ook vele gele-
genheden gebleven. De eigenaar, het 
uiterlijk en het aanbod zijn vaak met 
hun tijd mee gegaan maar veel is ook 
hetzelfde gebleven. Zo is op plekken 
als Café Van Wegen, café Vredenburg 
en ‘journalistencafé’ Willem Slok nog 
de sfeer van de traditionele bruine 
kroeg te proeven, die past bij het 
karakter van een volksbuurt als Wijk 
C. De bezoekers vinden hun weg door 
kleine achterstraatjes en stegen naar 
een kroeg waar hij eenmaal binnen 
de voortrazende tijd even vergeet. De 
gevels met uithangborden lijken net 
zo goed thuis te horen in het Wijk C 
van 1919 als dat van 2019. De bruine 
kroeg werd soms een hippe koffi etent, 

de traditionele Chinees een moderne 
dim sum bar, maar andere dingen 
veranderen niet.

   Proef je geluk 
Het heden en verleden van deze 
historische plekken in Wijk C vormen 
samen ‘Proef je geluk op 13’, een 
culinaire route langs historische 
plaatsen in Wijk C. De route is nog tot 
28 februari te zien, te proeven en te 
beleven. Startpunt is het Nederlands 
Volksbuurtmuseum. Bezoekers krijgen 
in het museum voor 10 euro een 
routebeschrijving en een consump-
tiebon, waarvoor ze bij één van de 
locaties naar keuze een ‘gelukshapje 
of -drankje’ kunnen kopen. De route-
beschrijving vertelt bij elke locatie de 
ontstaansgeschiedenis en de histori-
sche band met Wijk C en de stad.
‘Proef je geluk op 13’ is een Utrechtse 
variant op het idee ‘Geluk op 13’ van 
Willemien van Heugten. De Utrechtse 
variant is een samenwerking van 
het Nederlands Volksbuurtmuseum, 
Stichting Boots, projectbureau Pionira, 
de deelnemende locaties en studenten 
van Hogeschool Utrecht (Communi-
catie en Multimediadesign) en ROC 
Midden Nederland (Welzijn College). 
Begin- en eindpunt van de route is  
het Nederlands Volksbuurtmuseum, 
Waterstraat 27-29. Openingstijden 
di-vrij en elke eerste, derde en vijfde 
zaterdag, 11.00-17.00. 

   Jaap Hoeve
jaaphoeve@hotmail.com 

     Bronnen:
https://www.duic.nl/horeca/de-klassie-
ker-cafe-weerdzicht-waait-met-alle-
winden-mee/
Archief collectie NVBM 

     

 Historische horeca in Wijk C   
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Ga mee met Peter Langhout Reizen

8 dgn busreis Gardameer
Compleet vanaf 479      Reiscode: BE45048 
Incl. boottocht Gardameer
Stadstour in Verona met gids
Excursies: Bolzano, Riva, Malcesine, 
     Dolomieten, Sirmione, Peschiera, 
     Verona, Bardolino

 Diverse data met vertrekgarantie

Vraag gratis onze nieuwe zomerbrochure aan! Ga naar peterlanghout.nl  of bel 0172-468800

7 dgn busreis Schotland
Compleet vanaf 429      Reiscode: BE39318 
Hotel nabij Bannockburn Heritage 
Incl. whiskyproeverij en tour 
     Edinburgh met gids
Excursies: Glasgow, The Trossachs,  
     Loch Lomond, Schotse Hooglanden

 Diverse data met vertrekgarantie

14 dgn busreis Portugal-Spanje
Compleet vanaf 749      Reiscode: BE42497 
Inclusief gids in Porto, Madrid en 
     Barcelona, proeverij port
Excursies: Burgos, Aveiro, Porto, 
     Coimbra, Figueira da Foz, Serra da  
     Estrela, Avila, Madrid en Barcelona

 Diverse data met vertrekgarantie

Nog meer inspiratie op doen?

Vraag dan gratis onze reisbrochure aan 
en laat u inspireren! 

Onze brochure staat boordevol 
vakantie-ideeën naar de mooiste 

plekken in Europa
peterlanghout.nl of bel 0172 - 468800



Door de alsmaar toenemende vraag groeit het 
aanbod van All Inclusive autovakanties en bus-
reizen bij BTR Reizen gestaagd.

Deze All Inclusive vakanties gaan veelal naar 
gastvrije familiehotels of grotere hotels met 
speciale vakantiefaciliteiten, allemaal gelegen 
in de mooiste vakantiestreken in Nederland en 
Duitsland.
Naast de goede en volledige verzorging met 
logies in een comfort kamer met uitgebreid 
ontbijtbuffet, lunch of lunchpakket en diner, zijn 
‘s avonds de drankjes bij de reis inbegrepen.
Bij enkele grotere hotels als De Bonte Wever in 
Assen of Wunderland Kalkar zijn vele vermake-
lijkheden, leuke entertainment en de drankjes de 
gehele dag gratis.
Ook voor 2019 heeft BTR Reizen weer een 
aantal mooie All Inclusive busreizen. De ver-
trektijd tussen 08.00 en 11.00 uur wordt door 

vele gewaardeerd, evenals de luxe touringcars 
met vriendelijke chauffeurs en de uitstekende 
verzorging in de gastvrije hotels. Iedere dag zijn 
er leuke uitstapjes naar interessante beziens-
waardigheden waarbij de entreegelden bij de 
prijs zijn inbegrepen.
Naast deze All Inclusive vakanties heeft BTR 
Reizen ook een ruime keuze aan riviercruises 
over Europa’s mooiste rivieren en heeft ieder 
jaar weer programma met sfeervolle Kerst- en 
Nieuwjaarsreizen.

Vakantieplannen! Zin in een goed verzorgde 
All Inclusive Autovakantie of Busvakantie, of 
een mooi Riviercruise, zie www.BTRreizen.nl 
of bel 055-5059500 voor informatie en gratis 
reisbrochure.

BTR Reizen: een topper in All 
Inclusive Vakanties
BTR Reizen is al jaren een bekende 
reisorganisatie in deze krant dat 
zich steeds meer toelegt op
All Inclusive vakanties.

Veel klanten willen weten waar ze aan toe 
zijn bij het boeken van een vakantie en willen 
later niet met onverwachtse uitgaven te maken 
krijgen zegt Dick Maassen directeur van BTR 
Reizen.

Na twee jaar thuiszitten kocht hij in de Vogezen 
een herberg: LA HAUTE FOURCHE. Hij biedt 
vakantiemogelijkheid aan sportieve mensen. Ja-
cob is zelf sportief. Hij fietste ooit naar Santiago 
de Compostela en liep met tentje en hond in tien 
weken van de Ballon d’ Alsace naar Andorra in 
de Pyreneeën.

Naast wandelaars en fietsers komen in La Haute 
Fourche ook veel gezinnen. Geen wonder. Naast 
een zwembad heeft de herberg veel dieren: kat-
ten, honden, kippen, konijnen, varken, pony’s, 

ezel en een geit. En er is ook een speelzaal.

Hoe je bij La Haute Fourche komt? Bij het eerste 
stoplicht rechts, na 600 kilometer., dan nog 3 
kilometer te gaan.

Voor informatie:

www.lahautefourche.com

https://www.zoover.nl/frankrijk/franche-comte/
corravillers/la-haute-fourche/hotel?from_

Vakantie op een berg
Nu meer dan 40 jaar geleden, 16 september 1978, nam Jacob van de Lagemaat, 
toen 26 jaar oud, café De Barrière aan de Tolsteegbrug in Utrecht over en gaf 
het café een nieuwe naam: Ledig Erf. In 2005 hield Jacob het niet meer vol en 
verkocht de boel.
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ze wil nog graag zelfstandig lopen. Bep woont 
in Zwijndrecht, nog steeds volledig zelfstandig 
in een gezellig ingerichte fl at, maar in een ver 
verleden was ze een wereldreiziger. Getrouwd op 
13 april 1945 met Drikus van Pelt verhuist het 
echtpaar in 1950 naar Australië. Negentien jaar 
later (in 1969) komen ze terug naar Nederland en 
bouwen hier weer een nieuw bestaan op. Gezond-
heid en ziekte wisselen elkaar af. Het echtpaar 
blijft kinderloos en Drikus overlijdt in 2006. De 
familiekring telt nog maar enkele personen. Maar 
Bep wil actief in het leven te blijven staan. Een 
paar keer per week komt iemand van de thuiszorg 
haar helpen en ze gaat regelmatig eten in het acti-
viteitencentrum. Vakantie is best nog mogelijk. Ze 
gaat regelmatig met een busreis van OAD mee, 
maar het wordt toch moeilijker om met koffer en 
rollator naar een ‘opstapplaats’ te komen en naar 
de vakantieplaats te gaan. Ook vindt ze de ‘grote’ 
groep soms te druk.

In 2015 komt ze in contact met OBZ Vakanties. 
Als 93-jarige vraagt ze of ze, gezien haar leeftijd, 
nog mee mag op vakantie. Natuurlijk! Geen 
probleem, de rollator gaat gewoon mee. Ze wordt 
thuis opgehaald en hoeft niet over te stappen; kof-
fer en rollator gaan in de grote bagageruimte van 
2 Opel Vivaro’s van OBZ. Lachend denkt ze terug 
aan vakanties van afgelopen 4 jaar. “Weet je wat 
er zo leuk aan is? De gezelligheid en de kleine 
groep van maximaal 12 gasten en 4 of 5 begelei-
ders. Je hebt snel leuk contact met ander gasten en 
er is aandacht voor je. Er is altijd een verpleeg-
kundige in de buurt, een geruststellende gedachte. 
Ik kom op plaatsen waar ik nog nooit eerder was. 
Wat is ons land toch mooi. Enkele gasten hebben 
soms hulp nodig. Dat wordt gewoon geregeld op 
een ontspannen manier, niks geen gehaast. Ik ben 
dit jaar ook naar de klompenmaker geweest. Die 
maakte voor mij een eigen klomp omdat ik de 
oudste gast was, leuk hè. Ook maakten we met de 
stoomtrein vanuit Haaksbergen een leuke treinrit 
naar Boekelo en terug. Er waren zelfs oliebollen 
en erwtensoep. Echt genieten.”   

water- en stroomaansluiting. Water- en stroom-
verbruik is inclusief, gebruik van douches en 
zwembad is gratis. Wilt u meer informatie? Neem 
gerust contact op!   

Nooit te oud voor vakantie Libra: gezellig camping- en bungalowpark
  Vakantie is belangrijk, ook als je op 
hoge leeftijd bent. Als dat zelfstandig 
niet meer lukt, is soms een beetje aan-
passing of hulp een uitkomst. 

  Bep van Pelt, 97 jaar, loopt door de tuin van 
de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Ze geniet 
zichtbaar van de bloeiende oase van orchideeën 
en andere bloemen en planten. Speciaal in deze 
kerstweek 2018 is zij op vakantie met OBZ Va-
kanties en de groep bezoekt de orchideeënhoeve, 
waar brandende kaarsen de tuin een bijzondere 
sfeer geven. Af en toe gaat ze in de rolstoel zitten 
en wordt door een vrijwilliger rondgereden, maar 

  Vakantiecentrum Libra is een gezel-
lige familiecamping en bungalowpark 
dat ligt in een bosrijke omgeving, zo’n 
5 kilometer buiten Ommen. De omge-
ving leent zich bij uitstek voor fiets- en 
wandeltochten. 

  Er zijn bungalows voor 6 en 8 personen die ver-
spreid staan over het park, op ruime afstand van 
elkaar. Ze zijn voorzien van eenpersoonsbedden 
met dekbedden. Linnengoed is te huur. Huisdie-
ren zijn toegestaan (max. 2) à € 25,- per huisdier 
per week. De camping heeft 250 seizoenplaatsen 
voor stacaravans. Alle plaatsen hebben een eigen 
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Te huur nog enige bungalows in 
april – september – oktober 
€ 175 p.w. all in.

Tevens nog enkele bungalows 
van 17 –24 augustus 
€ 375,- p.w. all in.

Vakantiecentrum Libra
Coevorderweg 17

7735 KJ Arriën 
(gem. Ommen)

0529-457224

Bungalowpark LIBRA Ommen

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 75 % 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 1 gast 
7 t/m 14 juni Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 4 gasten 
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel € 825.00 € 100.00 € 1600,00 2 gasten 
2 t/m 9 augustus Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 7 gasten 
11 t/m 18 september  Lemele Overijssel                                      € 750.00 xxxxxx € 1400.00 5 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 €  645,00 per persoon 
 

 Nog 11 kamers beschikbaar 
(1 persoon in 2 persoonskamer toeslag = € 50,00 
Boekingskosten € 25,00 / Garantiefonds € 15,00 

 

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
  



  Je hebt tegenwoordig zoveel verschillende 
soorten fi etsen die te gebruiken zijn voor ver-
scheidende doeleinden. Enkele voorbeelden zijn 
de populaire stadsfi ets voor woon- werk verkeer, 
de transportfi ets voor het doen van de dagelijkse 
boodschappen, de vakantiefi ets die je maximaal 
kunt bepakken, of de e-bike die steeds meer 
gekocht wordt door jong publiek die daardoor 
niet bezweet meer op het werk komen. 
Gelukkig kunnen ze je bij Peter Macco deskun-
dig adviseren over welke fi ets het beste past bij 
jouw wensen. Verschillende merken en types 
staan proefrit klaar om getest te worden. Een 
fi ets koop je bij Peter Macco niet vanuit de bro-
chure maar door deze in het echt bewonderd te 
hebben. Fiets naar keuze gevonden? Onder het 
genot van een kop koffi e en wat lekkers wordt 

de fi ets opgebouwd met de gewenste onderdelen 
en accessoires waarna deze op hoogte wordt 
afgesteld en gelijk kan worden meegenomen. 
Peter Macco heeft een ontzettend grote voorraad 
van meer dan 2000 fi etsen dus geen keus kunnen 
maken is onmogelijk. 
Natuurlijk is de elektrische fi ets groots vertegen-
woordigd in het assortiment en is er een ruime 
keus aan ongeveer 250 tweedehands fi etsen. 
Ook repareren ze alle fi etsen van verschillende 
merken en krijg je een gratis leenfi ets mee 
waardoor je niet zonder vervoer komt te staan. 
Kom nu snel langs en profi teer van de extra 
voordelige Wintersale! Kijk voor meer informa-
tie en alle aanbiedingen in de webshop: www.
petermacco.nl

 Testen, kiezen en fi etsen  
  Utrecht is een echte fietsstad: elke dag rijden er ruim 125.000 fietsers via de 
binnenstad naar hun werk, school, universiteit, het station en de winkels. Het 
hebben van een goede fiets is dus een must voor in de grote stad. Maar het 
maken van de juiste keuze voor een nieuwe of tweedehands fiets is voor veel 
mensen erg lastig.  

    

    

        

Seniorenvakantie in de Oisterwijkse natuur
  Al meer dan 30 jaar organiseren wij als familiebedrijf vol passie volledig verzorgde 
seniorenvakantie in de parel van Brabant “Oisterwijk”! Ons gastvrije hotel is gele-
gen in het prachtige buitengebied van Oisterwijk te midden van bossen en vennen. 
U kunt heerlijk ontspannen op het ruime terras en genieten van de natuur die volop 
aanwezig is. 

  Wij bieden volledig verzorgde vakantieweken aan op basis van vol pension. Dat wil zeggen logies, ontbijt, 
lunch en diner. Koffi e en thee zijn gratis. Onze arrangementen zijn geschikt voor alleenstaanden, echt-
paren, grote en kleine groepen. In een huiselijke sfeer en met veel persoonlijke aandacht bieden wij een 
volledig dag en avondprogramma met diverse halve dagtochten, bingo, fi lm en spelletjesavond etcetera. 
Bij ons kunt u genieten van een uitmuntende keuken, waar we vanzelfsprekend rekening houden met 
eventuele dieet wensen.
Onze comfortabele ruime kamers zijn allen op de begane grond gelegen en goed toegankelijk, ook met 
rollator. Alle kamers kijken uit op de tuin en zijn voorzien van een eigen terras met zitje. U hoeft dus geen 
trap te lopen en kunt direct naar buiten, heerlijk toch!
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VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE 
WEKEN VOOR SENIOREN

 

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

Vraag naar onze folder en mogelijkheden.

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

• INCLUSIEF HALEN EN BRENGEN. 

in Utrecht vanaf opstapplaats P&R Westraven 

B u n g a l o w p a r k S i m p e l v e l d

Puur genieten!

Stoom afblazen in Simpelveld

Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige, 
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort 
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap 
doorkruist.

Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons 
eigen pad), biedt Bungalowpark Simpelveld U de perfecte basis 
om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van 
de vele toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur 
op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Bungalowpark Simpelveld

Kruinweg 1

6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42

F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl
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Uw vakantiehuisje in het 

glooiende Limburgse landschap

Puur genieten!

Stoom afblazen in Simpelveld
Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige, 
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort U 
de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap 
doorkruist.

Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons eigen 
pad),  biedt Groenpark  Simpelveld U de perfecte basis om te 
genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van de vele 
toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur op te gaan 
snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra 
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

1979  - 2017   |   meer dan 35 jaar bewezen gastvrijheid

Groenpark Simpelveld 
Kruinweg 1

6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42

F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl 

www.bungalowparksimpelveld.nl

Stoom Stoom Stoom afblazen in 

Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een 
groene locatie te midden van de 

Boek n
u m

et e
xtr

a k
ort
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g!

Bezoek onze 1500m2 
ExperienceCenter:
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
(030) 243 38 32

Bekijk alle aanbiedingen in onze webshop: www.petermacco.nl 

Peter Macco Wintersale: Fietsen & E-bikes tot 40%!          
Wij ruimen op! Meer dan 500 fietsen extra in prijs verlaagd:

Stadsfietsen | E-bikes | Hybridefietsen | Transportfietsen | Racefietsen | Mountainbikes | Bakfietsen | Kinderfietsen | Tweedehands 
Fietsen en meer..

Gazelle Vento C7 HMB
Elektrische fiets 

met Bosch Middenmotor
Normaal: €2199,-

Nu voor: €1899,-

Gazelle Chamonix C7
Stadsfiets 

Normaal: €929,-
Nu Voor: €749,-

Ouderwetse Service én aanbiedingsprijzen:
Gratis 1ste Servicebeurt | Gratis Leenfiets | “Klaar terwijl u wacht service” bij kleine reparaties
|Gratis thuis bezorgd in de regio Utrecht | Inruil van oude fiets mogelijk | Direct mee service |
Haal & brengservice bij nood | Reparatie voor alle fietsen | Hoge kortingen! | Indoor testparcour   



Ik werd in een bovenkamer van een 
huurhuis op de Daalscheweg geboren. 
We hadden daar maar liefst acht 
beneden- en bovenwoningen met het 
huisnummer 18. Om het dan toch 
de postbode iets gemakkelijker te 
maken, waren er bordjes met 18 en 
18 b en 18 c, maar ook met bis. Wij 
woonden op 18 bis b. Mijn vriendjes 
zeiden wel eens 18 bebies, ook toen 
dus al woordspelletjes. Tegenwoordig 
horen we veel over het WIJ-gevoel en 
saamhorigheid. Wel laat me stellen dat 
er in mijn jeugd heel veel samen werd 
gedaan, maar toch ook weer niet alles. 
Tussen de volwassenen liep een duide-
lijke scheidslijn aangaande het geloof. 
Mijn klasgenoot, Nico Jongerius, 
schreef hier enige tijd geleden nog 
over: de tegenstelling tussen katholiek 
en protestant Nico zal ik trouwens 
nooit vergeten, want hij nam het reuze 
voor me op toen ik als 12-jarige moest 
kiezen naar welke school ik zou gaan. 
Het hoofd van de school zette mij 
onder druk en Nico koos mijn zijde. 
Ik kan hem trouwens helemaal niet 
vergeten, want hij heeft nog steeds 
zijn verjaardag op dezelfde dag als 
mijn zus. Over het geloof geschreven: 
mijn vader vond dat je moest zeggen 
‘Rooms’, want Katholiek betekent al-
gemeen en daar hoort iedereen bij. Er 
zijn veel verhalen over vroeger en dan 
nog weleens in de zin van ‘toen was 
het beter’; welnee, het was een andere 
tijd, een andere samenleving met 
andere gebruiken, maar natuurlijk ook 
zaken die van alle tijden zijn. Neem 
diefstal, de meeste fietsen stonden 
zonder slot voor de deur en er hingen 
touwtjes uit de deur, allemaal waar, 
maar er werd ook gestolen en er werd 
ook ingebroken. Mijn vader vond het 
gebruik van een touwtje riskant en wij 
moesten met een hand door de klepper 
om te graaien naar het touwtje om de 
deur te kunnen openen; ik was geen 
sleutelkind.

Werkspoor
Mijn vader werkte in het magazijn 
bij Werkspoor, maar was er ook 
werkzaam als lasser en vrachtwagen-
chauffeur. Hij kreeg elke week zijn 
loon in een bruin zakje uitgekeerd. 
Hij gaf zijn loon dan aan mijn moeder 
en ik zie nog dat zij een doosje pakte 
met vakjes en daarin werden bedragen 
verdeeld, voor de huisbaas, voor de 

verzekeringsagent, voor de spaarpot 
om later kolen te kunnen kopen en 
dergelijke.
Bij Werkspoor kon van alles gemaakt 
worden, ook artikelen waar geen 
opdrachtgever voor was, heel simpel 
gezegd maakten werknemers dingen 
voor zichzelf. Op bijgaande foto een 
door mijn vader gemaakte driewie-
ler en ook reed ik jaren met een 
zeepkist, samengesteld ergens op het 
Werkspoorterrein.
Als vrachtwagenchauffeur bracht hij 
na de oorlog regelmatig hout vanaf het 
fabrieksterrein naar Bilthoven en hier 
werden dan zomerhuisjes in elkaar 
gezet, deels onder het motto ‘wat de 
baas niet ziet, weet de baas ook niet’; 
kon allemaal in die jaren.

Aanpakken
Mijn vader was als 13-jarige al gaan 
werken en liep zo op die leeftijd heel 
alleen met een grote handwagen met 
meubels van Utrecht naar Baarn voor 
een klant. Een rekensommetje zegt 
dan wel dat dit 100 jaar geleden ge-
beurde. Hij werkte onder meer op Slot 
Zuilen aan herstel van meubels als 
stoffeerder, was privéchauffeur van de 
directeur van hotel Des Pays-Bas en 
is na een bijna-arrestatie vanwege op-
merkingen naar Duitse officieren die 
in het hotel verbleven, bij Werkspoor 
gekomen. Zijn loopbaan bij 
Werkspoor liep niet zo goed af, enkele 
weken voor zijn 52e verjaardag kreeg 
hij te horen dat hij bij het massaont-
slag hoorde. Hij zat vervolgens enkele 
weken als een geslagen hond bij ons 
oorlogskacheltje (ook bij Werkspoor 
gemaakt). Gelukkig had hij vrij snel 
nieuw werk. Andere tijden mensen, 
niet gemakkelijk nu om als 50-jarige 
te horen ‘U bent binnenkort werkloos 
en er zijn vele functies die klaar staan, 
ja, ja…’ Hij pakte trouwens aan wat 
mogelijk was en werkte bijvoorbeeld 
ook nog bij de telefoondienst op de 
Neude. Prachtige verhalen over wat 
daar allemaal gebeurde, de AIVD is er 
niets bij als het gaat om afluisteren van 
burgers. Laten we niet overdrijven. Hij 
werkte ook nog bij drukkerij Bosch 
en nam foto’s/ansichtkaarten mee van 
Elvis Presley en Brigitte Bardot, Jan 
en Kjeld, Cliff Richard, de Everly 
Brothers, Ricky Nelson, Rex Gildo 
en andere toenmalige tieneridolen. 
Ik heb ze nog en moet eens naar een 
ruilbeurs of misschien me aanmelden 
bij Marktplaats.

Zus
Had ik het straks over mijn klasgenoot 
Nico, een andere tijdgenoot is Wim 
van Scharenburg. Hij woonde een 
straatje verder. Bij iedereen bekend als 
de directeur van het museum van Zui-
len en schrijver van meerdere boeken, 
juist ook over die tijd toen Zuilen nog 
Zuilen was. Inderdaad de Gemeente 
Utrecht ontfermde zich over Zuilen, 
dat wel als gemeenschap bleef, maar 

in 1954 als gemeente verdween. Mijn 
zus (1940) emigreerde in 1978 naar 
Australië en roept vandaar iedereen 
op donateur te worden van genoemd 
museum, indien mogelijk. Zij smult op 
afstand nog steeds van al de verhalen, 
ook hier in De Oud-Utrechter geschre-
ven. Wim van Scharenburg schreef 
ook over de talloze kinderen die op 
straat speelden. Nu roepen sommige 
steden een straat uit als speelstraat. In 
mijn tijd was elke straat een speel-
straat. Tegenwoordig verblijft de jeugd 
uren, dagen, maanden en soms jaren 
op hun kamertje met telefoon of an-
dere moderne artikelen en verpest haar 
ogen. Wij waren buiten. Uren, dagen 
maanden- en jarenlang, niets slechter 
van geworden. Eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat het ook kon, geen zwaar 
verkeer en meer natuur.

Stropers
Ik liep met jeugdvrienden Herman van 
Gend, Henk Langejans, Cor de Bondt, 
Henk Harmans en Hennie Berends 
naar het dorpje Oud-Zuilen en we 
aten appeltjes of harde peren en zelfs 
suikerbieten, die daar bij boerderijen 
voorhanden waren. Wij liepen over het 
voetpad van de Demkabrug naar de 
Lage Weide of namen het veerpontje. 
In de Lage Weide hadden we grote 
moeilijkheden met een jachtopziener, 
een ruige kerel die het niet zo nauw 
nam met de wet. Misschien was hij 
wel gedwongen. Zo had hij te maken 
met niets ontziende stropers, onder 
andere wonend in het kamp bij de 
Huppeldijk. Een vriendje, Adrie Hoog-
evest, kreeg zelfs een keer een restje 
van een schot hagel in zijn achterwerk 
van zo’n schutter. Naam is bekend, 
zal ik niet vermelden, krijg je nog een 
proces wegens smaad aan je broek. 
Dit vriendje ging trouwens met een 
grote groep mensen uit Zuilen naar 
Australië. Nooit meer iets gehoord van 
hem of andere vriendjes. Vraag me af 
waar ze allemaal zijn gebleven. Waar 
zitten jullie toch allemaal, oude mak-
kers? Mensen die niet van jaartallen 

houden, hebben misschien al afge-
haakt, maar ik ga toch verder. In onze 
jeugd werd Zuilen groter. Schaakwijk 
werd gebouwd. De lage flats zijn reeds 
gesloopt en er Is nieuw gebouwd. 
Kapitaalvernietiging. Of het was echt 
nodig, wie het weet mag het zeggen.

Tienertijd
Dan mijn tienerjaren. Eerst vier jaar 
bezoek aan de ulo, de start in het 
noodgebouw bij het Julianapark en 
ook nog een jaartje in gebouw Marien-
daal en het laatste jaar in de nieuw-
bouw bij de Adriaan Mulderstraat. 
Geweldige leerkrachten aldaar, zoals 
leraar Duits de heer Braam, de heer 
v.d. Wal en wiskundeleraar Slotema. 
Daar kregen we afwisselend elke 
dag zeer degelijk onderricht in onder 
andere Frans, Duits en Engels. Jam-
mer dat heden ten dage het vak Duits 
is ondergesneeuwd, terwijl Duitsland 
onze grootste handelspartner is. Dit 
nieuw neergezette schoolgebouw is 
ook al weer verdwenen. Er wordt wat 
gebouwd in Utrecht. Ze leggen mooie 
singels aan en anderen dempen deze 
dan weer en nog weer later blijken 
er mensen te zijn die nieuwe singels 
willen. Kan allemaal, geeft niet, goede 
werkverschaffing. Dan ben je 16 en 
begint het serieus te worden. Aan de 
slag bij een baas of instantie of verder 
studeren. Mijn ouders waren niet dom, 
hadden echter niet meer dan lagere 
school genoten en stelden voor dat ik 
met een studiebeurs misschien wel 
verder kon gaan voor onderwijzer. Dus 
elke dag op de fiets naar de Jan van 
Nassau-kweekschool bij de Maliebaan 
in het oude Maliehuis. Dit staat er nog. 
Ook werden lessen gevolgd in een 
groot gebouw bij het Wilhelminapark 
en dan tenslotte in de nieuwbouw bij 
de Vogelsanglaan.

Militaire dienst
In 1964 verschijnt de oproep voor 
militaire dienst op de deurmat. We 
woonden nog in hetzelfde huis, maar 
ons adres was door de gemeente 

Utrecht veranderd in Edisonstraat 34. 
Aan de overkant zat al lang kolenhan-
del Limburgia en bijna recht tegenover 
ons huis was sigarenwinkel Elinkwijk 
gevestigd. Hier kwamen elke dag veel 
mensen voor rookwaren, maar ook 
voor een praatje, zeker over voetbal. 
Dus altijd gezelligheid om ons heen. 
Ik vroeg uitstel aan voor opkomst 
militaire dienst en kreeg dit vanwege 
mijn studie voor onderwijzer. Na het 
behalen van de hoofdakte kwam ik 
in dienst van Hare Majesteit en werd 
toegewezen aan de landstrijdkrachten 
in lichting 68-1. Ik was niet zo voor 
het leger en we hadden trouwens 
ook in mijn schooltijd niet veel jaar 
daarvoor de spanningen met bijna 
oorlogshandelingen in Nieuw Guinea 
achter de rug.

Uitgezonden
Dienstweigeren zou betekenen 
opsluiting in de militaire gevangenis 
in Nieuwersluis. Dat in geen geval. 
Daarom maar op een formuliertje 
aankruisen dat je wel belangstelling 
had voor uitzending naar een overzees 
gebiedsdeel en wel Suriname. Dit zou 
betekenen ‘korter dienen vanwege 
de tropen, extra soldij en dubbel 
meetellend voor tijd als pensioen’. Zo 
gebeurde het dat ik in het midden van 
januari met de trein naar Den Bosch 
reisde. Daar werden twee pelotons 
gevormd in de Isabella-kazerne om 
klaargemaakt te worden voor een jaar 
dienst in Suriname. Vanwege mijn uit-
stel was ik de oudste van het peloton, 
dat uit bijna 40 personen bestond. Al 
snel vielen er maten uit wegens on-
geschiktheid. Zij mochten verhuizen 
naar de overkant van de kazerne en 
kwamen bij Van Heutz met de belofte 
regelmatig wacht te mogen lopen bij 
militaire objecten. ..

Jan van Brussel
Boomstede 540
3608 BL Maarssen
jwvanbrussel@casema.nl

Mooie jeugdjaren in Zuilen
Ik werd in 1946 geboren in 
Zuilen en hoorde zodoende 
bij de geboortegolf van na de 
oorlog, zo genoemd vanwege 
de vele kinderen die in korte 
tijd geboren werden. Ouders 
in Nederland en dus ook in 
Zuilen stelden hun kinder-
wens uit in de periode tussen 
1940 en 1945. Te veel armoe 
en gevaren en geen tijd om 
een kind een goede start in 
het leven te geven. 
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Op de foto mijn examenklas in 1962, schrijver op bovenste rij met bril, enkele klasgenoten met bekende namen zoals broer en zus Norbruis en 
Stekelenburg.   



Bij de metaalafdeling moesten we van 
dun plaatmateriaal een kolenschep 
maken (ook niet meer in mijn bezit) 
en bij de elektra-afdeling als eerste 
oefening koperen draden aan elkaar 
solderen in een matjesvorm. Ook kan 
ik me herinneren dat we een miniatuur 
elektromotortje moesten maken door 
met koperen draden een spoel te wik-
kelen, voor de stator of rotor, dat weet 
ik niet zo goed meer.. Het motortje 
draaide nog ook als er spanning op 
gezet werd. Jammer dat ik al die 
werkstukken niet bewaard heb. Nog 
grappig om te zeggen dat er iemand 
bij mij in de klas zat die erg goed was 
met elektronische schakelingen. Het 
was in de tijd van de eerste zwartwit 
televisies. Er werd een elektronische 
schakeling gemaakt die paste in een 
luciferdoosje. Daar stak een trimmer 
uit en als je daar aan draaide en je liep 
buiten langs een huis waar een televi-
sie aanstond (nog zwartwit) dan ging 
het beeld raar doen. Een stoorzendertje 
dus in een luciferdoosje.

Omver gereden
Ja, dat was nog eens een gezellige tijd, 
het was gewoon om nog een flink stuk 
te moeten fietsen. Voor mij zo’n 34 
kilometer per schooldag uit Vianen, 
Later met een bromfiets, dat was al 
een hele verbetering. Ik ben met de 
bromfiets een keer omver gereden in 
Jutphaas. Ik moest een paar weken 
thuis blijven, maar ik begon me zo te 
vervelen dat ik op een dag hinkend 
via de bussen (overstap) toch weer 
naar school ging. Dat was niet te doen, 
zodat ik de volgende dag maar weer 
thuis gebleven ben.

Klassenfoto
Op de klassenfoto, die van 1986 is, sta 
ik helemaal links tweede rij van voren, 
met dat donkere haar, de namen weet 
ik niet meer van de mede leerlingen 
en ook van de leraar weet ik even zijn 
naam niet meer zeker, het kan de heer 
De Bruin zijn of iets dergelijks. Die le-
raar kon, als ik me goed herinner, niet 
goed orde houden. Ik had wel eens 
medelijden met hem. Maar het was 

een prachttijd, met een goede basis 
voor mijn latere werk.

Elektrotechniek
Ik heb me totaal 43 jaar bezig kunnen 
houden met die prachtige elektro-
techniek. Mijn eerste baantje was in 
Vianen bij de firma Van Andel, die 
werd overgenomen door fa Klöckner 
Moeller, een Duitse firma. Ik zat daar 
in de schakelkastenbouw, dus de elek-
trotechniek, waar ik na vijf jaar ben 

gestopt en in het Diakonessenhuis ben 
gaan werken bij de technische dienst 
als elektromonteur. Dat heb ik 38 jaar 
gedaan. Mijn schoolvriend Louis van 
Rooyen is volgens mij bij de firma 
Cock ik Utrecht gaan werken.

Welverdiende rust
Ik heb mooie herinneringen aan de 
lts-tijd in de Hengeveldstraat. Ik vraag 
me af wie er van mijn oud-medescho-
lieren nog in leven zijn? Ook al was er 

sprake van een lagere opleiding, er is 
veel behoefte aan vakmensen, vooral 
nu. Ik ben blij dat ik hiervoor gekozen 
heb, het werk dat ik gedaan heb was 
echt interessant.
Maar nu ben ik blij dat ik van een wel-
verdiende rust kan genieten na 43 jaar.

Jan.Meeuwenberg
fietser1950@gmail.com
06-43477674.

Een stoorzender in een luciferdoosje
Er borrelen weer herinneringen op van de tijd dat ik op de 
christelijke lts zat in de jaren 1964 tot 1968. Uiteindelijk ben ik 
gegaan voor de elektrotechniek, wat me het beste lukte. Jam-
mer dat ik van de vooropleiding van het timmerwerk het voeten-
bankje, dat lichtblauw was geschilderd, ooit weggegooid heb. 
Mijn vader legde daar zijn vermoeide voeten nog wel eens op.

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte UtrechterDinsdag 5 februari 2019pagina 12

Schoolfoto LTS, juni 1968

Het is in de tweede week van 
januari als ik dit verhaal voor u 
schrijf. De échte winter wil nog niet 
doorzetten, al vertelde weerman Ari 
Verrips vanmorgen op radio M dat 
er misschien wel wat in de maak is. 
Wie weet ligt er, als u dit verhaal 
leest wel een dik pak sneeuw of 
wordt de Elfstedentocht gereden. De 
wonderen zijn de wereld nog niet 
uit, zal ik maar zeggen.

Dit waargebeurde verhaal vertelde 
opa Cor een poosje geleden. De 
kinderen geloofden hem niet. “Opa, 
dat heb jij toch niet gedaan, dat 
geloven we niet!” “Echt wel”, was 
opa´s antwoord en oma Irene moest 
als bewijs een foto bij het verhaal 
zoeken.

Jaren geleden, het was in 1990, 
ging Cor met een stel vrienden naar 
Inzell in West-Duitsland om daar 
deel te nemen aan de wintertriatlon. 
“Leuk toch, heb ik altijd al eens 

willen doen”, was zijn enthousiaste 
antwoord, toen ik hem vroeg wat 
hem bezielde. En wat Cor in z´n kop 
heeft…….

Máánden daarvoor kon men hem in 
Zuilen en omgeving al zien gaan op 
langlauflatten met wieltjes eronder. 
Mensen verdraaiden hun nek als 
ze die ááchtelijke gladiool door 
de straten zagen gaan. Er lag geen 
vlok sneeuw, maar getraind moest 
er worden, want, vergis u niet, de 
afstand was niet bepaald een peu-
lenschil. Er moest 30 kilometer op 
de langlauflatten worden afgelegd, 
daarna moesten de deelnemers 22 
kilometer hardlopen en tot slot, nee 
het was nog niet klaar, moest er óók 
nog 40 kilometer geschaatst worden. 
Ik vond het maar niks.

Cor ging er helemaal voor. Wat een 
uitdaging.

Een paar dagen voor de triatlon 

konden Cor en zijn vrienden vast 
´voelen´ hoe het was in de sneeuw 
te langlaufen. Dat ging bergie op 
en af. Tja, je kan in Zuilen lekker 
oefenen, maar bergies waren er niet 
en voor Cor er erg in had, suisde hij 
van een bergie af. Omdat hij zijn 
vriend ontweek, was het eerstvol-
gende obstakel een boom die Cor 
niet kon ontwijken. Het was erg 
koud, dus Cor voelde pas ´s avonds 
dat zijn ringvinger behoorlijk pijn 
deed. Toen die vinger steeds dikker 
werd en zijn trouwring wel héél erg 
strak ging zitten, moest de plaatse-
lijke smid de ring losknippen. Cor 
tapete zijn vinger in, want hij wilde 
hoe dan ook die triatlon meemaken.

Het werd een barre tocht, de om-
standigheden waren ronduit slecht. 
Het Rode Kruis moest 300 keer in 
actie komen vanwege bevriezings-
verschijnselen. Het was min 20 
graden, de langlaufloipes hadden 
stukken die gewoon verijsd waren, 

men had daar nauwelijks grip met 
de ski´s. Cor zette door, terwijl er 
om hem heen steeds meer deelne-
mers afhaakten. Zwoegen en zweten 
met een zere, stijve vinger. Na het 
langlaufen en hardlopen moest er 
dus nog geschaatst worden in het 
beroemde ijsstadion van Inzell. Op 
de tribune zat, als verrassing, Cor 
zijn vader, Russische bontmuts op 
en een bord in zijn handen waarop 
hij de rondes bijhield. Cor was zo 
in trance dat hij zijn vader helemaal 
niet zag zitten.

Hij kon niet meer, maar ja, opgeven 
was niet de bedoeling. Het was 
een hele ervaring. De pijn kwam 
achteraf. Vinger gebroken en te lang 
mee doorgelopen om er nog iets aan 
te kunnen doen. Trouwring kapot, 
maar dát vond Cor toch een onding, 
niet mee te werken. Gelukkig leed 
ons huwelijk daar niet onder. Cor 
kwam thuis met een fantastisch ver-
haal, het verhaal dat té mooi is om 
niet te delen. En de foto laat zien dat 
er geen woord van gelogen is!

Irene Kraaijenhagen

Mijn verschrikkelijke sneeuwman
Opa Cor kan er wat van. Fantastische verhalen aan zijn kleinkinderen vertellen, bedoel ik. 
Ze gaan vaak over wat opa in zijn leven allemaal meemaakte als brandweerman, als sport-
man, als jochie. De kleinkinderen hangen altijd aan z´n snor, uh lippen en vinden het héél 
tof als opa´s verhalen spannend en stoer zijn.



Warm gebaar
Donderdag 17 januari kreeg ik tot 
mijn grote verrassing bericht uit 
Australië. De Oud-Utrechter-lezer 
vond mijn Sinterklaasverhaal leuk en 
stuurde mij kerstkaarten. Hartstikke 
leuk, alleen wel jammer dat er geen 
naam en adres was vermeld. Mocht 
genoemde lezer dit berichtje zien, dan 
wil ik hem of haar van harte bedanken 
voor dit lieve en warme gebaar!

Bep v.d. Berg
Amsterdamsestraatweg 699GG
3555 HD Utrecht

Van adel of niet
Het zoveelste onderhoudende stukje 
van Theo de Ruiter was weer zeer de 
moeite waard. Dat zijn dochter niet 
een Hertog-, Baron-, of Jonkheer de 
Ruiter is tegengekomen hoeft nog 
niet te betekenen dat hij nooit tot een 
familie van edelen heeft behoord, 
zoals hij dat vroeger meende. Dat 
je een plek meent te herkennen is al 
vaker voorgekomen. Dat kan dus óók 
geweest zijn als tuinman, butler, lakei 
of hofnar. Hopelijk komt zijn dochter 
er ooit nog toe die draad weer op te 
pakken en zodoende alsnog een link 
met de adel te vinden.

Henk van den Koedijk
IJsselstein
henk37@caiway.net

Denkend aan Utrecht
Denkend aan Utrecht loop ik weer 
van de Rijnvis Feithstraat naar het 
centrum. Onder de tunnel door, 
het Leidse veer, langs Polman de 
drankenzaak. Dan over de brug (oude 
gracht) en naar het Vreeburg. Links 
langs de sigarenzaak. Dan was daar 
het Haegsche koffiehuis. Heel chique. 
Mijn oom werkte daar. Professoren, 
chirurgen, allemaal deftig volk. 
Gewoon volk zag je er nooit. Mijn 
oom heette Gerard, maar daar was 
het Gerard op zijn Frans. 44 Jaar daar 
gewerkt. Ik mocht altijd binnen komen 
bij meneer Ritzen, eigenaar van de 
zaak, maakte een praatje en kreeg 
een kop koffie. Grote leestafel in het 
midden van de zaak. Aan de overkant 
was de Jaarbeurs, altijd drukte, in- en 
uitladen van vrachtwagens. Plaats zat, 
wie had er een auto?
Langs Heck, daar speelden de 
Ramblers en de Skymasters. Boven 
zitten met een drankje en genieten. 
Langs Van Dillen met een draaipla-
teau. Reclame. Ze hadden van alles. 
Over de Neude, schitterend postkan-
toor, heel groot van binnen. Dan de 
Schoutenstraat door. Oude Gracht, 
Bakkerstraat. Op de hoek de opticien 
van Grith. Verderop een vogeltjesman. 
Mooie kanaries, kooitje naar buiten. 
Ging het regenen, bleken het mussen 
te zijn. Hij had ze geverfd. Leuke 
boel. En dan langs de winkel van 
Sinkel, het ouwemannenhuis, Galeries 
Modernes en terug naar huis. Was een 
leuke dag. O ja, bij Blom domtorentjes 

en sprits halen.

Jopie Kalmeijer
1929jopie@ gmail.com

De laatste van Hans
Oplettende lezers zullen het gezien 
hebben in het vorige nummer van De 
Oud-Utrechter. Daarin verscheen nog 
eenmaal een verhaal van de hand van 
Hans van Eck uit Maarssen. Hans is 
inmiddels overleden. Het verhaal lag 
al wat langer bij ons ‘op de plank’ 
(onder andere omdat het flink moest 
worden ingekort om op een pagina te 
passen), Maar we vonden het waarde-
vol genoeg om toch nog te plaatsen. 
Zie het als een eerbetoon aan een 
trouwe inzender van leuke, interes-
sante bijdragen. Dat laatste hadden we 
er wel bij moeten vermelden, want het 
verhaal van een inmiddels overledene 
heeft in praktijk voor enige verwarring 
gezorgd. Excuses daarvoor. Aan nabe-
staanden en mensen die Hans kenden.

Redactie De Oud-Utrechter

Tonnetje
Beste mevrouw Bartelds. Dat stukje 
van U in de vorige Oud-Utrechter 
maakt wat los hoor, bij ons. Wij 
woonden ver weg op het platteland. 
ALS W.C. hadden we een tonnetje, dat 
regelmatig werd ingewisseld voor een 
leeg exemplaar via gemeentewerken. 
De ‘mest’ werd dan gebracht naar de 
zogeheten Dwingerd, een stortplaats 
dus. Wassen deed je met een teil of 
lampetkan. Later kwam de douche.
Er waren mensen, die een kleine 
gashouder hadden, boven hun sloot. 
Daarin kwam moerasgas, waarmee ze 
het warm konden houden en koken. 
Dat gas werd in de sloot steeds weer 
aangemaakt. Echte gelukkigen…

fam. Joustra
gernienk@hotmail.com

Aloysiusschool
Wat mij steeds opvalt: nooit hoor of 
lees ik over mijn school de Aloysius-
school in de Bosboomstraat. De lagere 
school heb ik daar doorgebracht. 
Geweldige tijd. Het waren meerdere 
zusters die daar geweldig les gaven. 
Ze woonden in het klooster die tegen 
de school aan stond. Ik moest wel 
een stuk lopen, want ik woonde eind 
Abstederdijk tegen het Lege Erf aan. 
Dat moest vier keer, want wij hadden 
school ‘s morgens van half negen 
tot half twaalf en ‘s ‘middags weer 
van half twee tot half vier. Ik heb dit 
nooit erg gevonden. We hadden een 
benedenschool en bovenschool, 6 
klassen. Boven moest je schoolgeld 
betalen. Ik zat in leuke klassen. We 
hadden zelfs een clubje RIwiteto.
el. Onze namen en je naam moest je 
met bloed uit je vinger opschrijven. 
De laatste Ellie was een dochter van 
de burgemeester van IIsselstein. Die 
kwam elke dag op de fiets naar school. 
We hadden ook een clubje van 8 
meisjes die naailes kregen en aan het 
einde van het jaar een diploma kregen: 
het lingeriediploma. Wij hadden ook 
ieder jaar een groepje dat toneelles 
kreeg. Met Kerstmis in het kerstspel 
was ik Simeon. Ook speelden we films 
na. Zoals de inhuldiging van Juliana in 
1948. Ik was toen Juliana. We gingen 
ook op schoolreisje met de trein naar 
speeltuinen, bij Arnhem, lopend van 
de school naar het station. Was een 
flink eind lopen. Later gingen we ook 
wel met een bus. Dan in allemaal 
groepjes, 8 meisjes met rode of witte 
of groene strikken, die bij elkaar hoor-
den. In de zesde klas gingen we naar 
de Heilige Landstiching in Nijmegen 
en de bedriegertjes in Arnhem. De 

zusters waren net zo nat als wij van 
die spuitkurken. Ik heb met enkele 
meisjes nog contact. Later gingen we 
naar de ULO. Zo heette dat toen. Dat 
was vlakbij de Maliebaan. Maar wel 
een verschil van zusters. Later werd 
ik nog vaak gevraagd om Zwarte Piet 
te zijn op school. Een frater was Sin-

terklaas. Heb ik een paar jaar gedaan. 
Ook werden mijn vriendin en ik weer 
gevraagd om als er een zuster jarig 
was om poppenkast voor de kleuters 
te spelen. Het was echt een gouden 
schooltijd. Jammer dat die school 
weg moest, jaren later. Zal wel voor 
woningbouw geweest zijn.

Thea van Zwieten
leovanzwieten@kpnmail.nl

Hoe pest ik beginners
In het nummer van 8 januari stond een 
artikel over het pesten van leerlingen 
of stagiaires. Ook ik heb vaak met 
leerlingen gewerkt. Ik werkte in de 
fotografie en in de doka was het vaste 
gewoonte om een leerling de 2de dag 
naar de lampenwinkel testuren voor 
lampen voor de donkere kamer. In 
het ziekenhuis op de kraamafdeling, 
een leerling moest naar de apotheek 
voor een steriele tepelprikker als de 
borstvoeding niet op gang kwam. Op 
een andere afdeling moest de leerling 
ook naar de apotheek voor een steriele 
anaalkurk als een patiënt aan de diar-
ree was. Van een kennis hoorde ik, een 
leerling in de werkplaats moest naar 
de ijzerwinkel voor een zak vonkjes 
voor de zaagmachine en de boorma-
chine.

W van Eijck
wveyck@outlook.com
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Trots
Vandaag kreeg ik van een patiënte de krant De Oud-Utrechter. Daar las ik het stukje van de 1e Chr. Technische school, 
waarvan mijn vader, de heer Treels, directeur was. Hij heeft de school van 0 leerlingen opgebouwd tot 1700 leerlingen. Ik 
ben heel blij met dit stukje en zeker o zo trots op hem! Helaas is mijn vader veel te vroeg, op 67-jarige leeftijd, overleden. 
Later, toen ik bij mijn moeder op bezoek was geweest en langs de school reed, wist ik niet wat ik zag, de school waren ze 
aan het afbreken, er lag alleen nog puin. Ik ben erlangs gereden om te zoeken naar de “eerste” steen, die door mijn broer 
was gelegd. Daar hij op 20-jarige leeftijd was overleden, zou dat een fijne herinnering zijn geweest. Helaas geen steen, dus 
verdrietig naar huis gereden.

Eveline Treels (info@arnoudlegrand.nl)

Jaap Fischer
Met interesse volg ik de discussie tussen Theo de Ruiter en Gerard Roorda 
in de kolommen van deze krant over de geboorteplaats van de zanger Jaap 
Fischer, die overigens al een hele poos door het leven gaat als Joop Visser.
De kwestie is: is hij van oorsprong een Utrechter of een Maartensdijker? Ik 
heb zijn geboorteadvertentie gevonden in het Utrechts Nieuwsblad van 19 
april 1938. Een dag eerder, op Tweede Paasdag kwam hij als Jacob Herman 
Frederik ter wereld. Zijn geboortehuis stond op de Frederik Hendrikstraat. 
Een Utrechter dus.

Jim Terlingen,
Utrecht
terlingenschrijft@kpnmail.nl

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



Landrover
In 1977 zat ik op de opleiding tot 
hoefsmid op de Veeartsenijschool 
op de Uithof. Ik had het voornemen 
rondreizend hoefsmid te worden. 
Daarom had ik al een Landrover aan-
geschaft. Het was om precies te zijn 
een kort model, type 88” IIa. Volgens 
het kentekenbewijs (54-02-MB) was 
de auto van 1968 en had volgens 
de verkoper, een hovenier uit Zeist, 
dienst gedaan als terreinauto op di-
verse sportvelden. Ik vermoed aan het 
eind van de Amsterdamse Straatweg. 
Op de beide portieren stond met grote 
letters bovenaan: USLO (Utrechtse 
Stichting Lichamelijke Opvoeding) 
en daaronder in kleur de gemeente-
wapens van Utrecht. Omdat de auto 
aan de achterkant geheel verrot was, 
ontstaan door het strooien van kunst-
mest en nat gras maaien, én tevens 
één van de versnellingen niet meer 
goed functioneerde, besloot ik de auto 
te restaureren. Daarvoor heb ik hem 
geheel gedemonteerd en vervolgens: 
tsja, vervolgens.... Ik kreeg een 
nekbreuk en later behoorlijke pijn in 
m’n rug. Dus het idee om rondreizend 
hoefsmid te worden, moest ik laten 
varen. En zo belandde de Landrover 
gedeeltelijk in de schuur bij de buren 
en gedeeltelijk op zolder. Inmiddels 
heb ik de meeste onderdelen weer bij 
elkaar gescharreld en opgeknapt en 
ben gestart met de opbouw. Helaas 
heb ik jaren geleden de letters en 
gemeentewapens weggeschuurd om 
de portieren te voorzien van nieuwe 
lak. Ik zou het leuk vinden te horen 
of er misschien nog mensen zijn die 
met deze Landrover hebben gewerkt 
en of er mogelijk óók nog foto’s zijn 
waarop deze auto voorkomt, zodat 
óók de grootte van de letters en 
stadswapens weer zijn te reconstrue-
ren. In afwachting van uw reactie en 
mogelijke plaatsing die hopelijk óók 
weer reacties op kan leveren.

Harry Kuiper
030-6011634
hjcmkuiper@gmail.com

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 kun-
nen 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 onderwerp. 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!

Repair Café Lunetten advi-
seert over energie besparen
Zaterdag 9 februari kunnen bezoekers 
van Repair Café Lunetten gratis advies 
krijgen over energie besparen in huis 
en duurzame energie. Twee energie-
ambassadeurs van de bespaarbiblio-
theek beantwoorden vragen over 
- bijvoorbeeld - isolatie, zonnepa-
nelen, ventilatie, warmtepompen en 
aardgasloos. Natuurlijk wordt er ook 
weer gerepareerd in het Repair Café. 

Lampen, huishoudelijke apparaten, 
audio- en videoapparatuur, gereed-
schap (mechanisch en elektrisch), 
speelgoed, kleine meubels, textiel, 
fietsen… De handige repairders weten 
veel te herstellen. Het Repair Café is 
open van 10.00 tot 12.30 uur. Locatie: 
Buurtcentrum De Musketon, Honds-
rug 19. Iedereen is welkom! Toegang 
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Meer infor-

matie: repaircafelunetten@gmail.com, 
www.facebook.com/repaircafelunetten 
of Twitter @repaircafelunet. De web-
site www.repaircafe-utrecht.nl bevat 
informatie over alle Repair Cafés in de 
stad Utrecht.

Repair Café Votulast
Een kapotte schemerlamp, stofzuiger 
of CD-speler? Gaatje in je wollen trui? 
De handige vrijwilligers van de Repair 

Café Votulast laten graag zien hoe 
je deze spullen repareert. Zaterdag 9 
februari kunt u er van 13.00 tot 15.00 
uur binnenlopen, in buurtcentrum 
De Leeuw (Samuel Houtenstraat 
1). Alles wat redelijk makkelijk te 
vervoeren is, wordt aangepakt. Dus 
ook kleine meubels, speelgoed en 
fietsen. Iedereen is welkom. Toegang 
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt 
gewaardeerd. www.facebook.com/
buurtcentrumdeleeuw

Repair Café Transwijk-Bijn-
kershoek
Donderdag 7 februari (13.30-16.00 
uur) is Repair Café Transwijk-Bijn-
kershoek open. Handige vrijwilligers 
helpen bij reparatie van huishoudelijke 
apparaten en gereedschap, video- 
en audioapparatuur, mechanisch 
werkende spullen, speelgoed, kleine 
meubels en fietsen. Zo krijgen spullen 
weer kans op een nieuw leven. Beter 
voor milieu en portemonnee! Helaas 
is er geen naaister in dit Repair Café. 
Wie zich hiervoor beschikbaar wil 
stellen (eenvoudige reparaties aan 
kleding, huishoudtextiel, zoals tafel-
lakens, beddegoed e.d.), kan contact 
opnemen met Maria Mol, mmol@
axioncontinu.nl of tel. 030-2968559. 
Zij beantwoordt ook vragen over dit 
Repair Café, gevestigd in Woon- en 
Zorgcentrum Bijnkershoek, Van Bijn-
kershoeklaan 250. Iedereen is welkom. 
Toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.
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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.

Klassenfoto Eerste Christelijke Technische School
Dit is een foto van Joop Kloof voor de Eerste Christelijke Technische School aan de Hengeveldstraat te Utrecht. Op de 
foto uit 1963 staat in de tweede rij links leraar De Bie van de Elektroklas. Een tweede Elektroklas werd bestierd door 
leraar Vaartjes, waar ik in zat. Omdat mijn ouders klassenfoto’s maar onzin vonden, heb ik nergens klassenfoto’s van.
Dus wie kan mij helpen aan een klassenfoto waar ik op sta? Het betreft de periode 1963 t/m 1967.

Han Hoogendoorn
hoogendoorn.jan05@gmail.com

Eerste nummer tijdschrift Oud Utrecht 2019 is uit

Het tijdschrift Oud Utrecht heeft het eerste nummer van 2019 uitgebracht. 
Daarin onder andere verhalen over het Universiteitsmuseum, de monumen-
tale gevelkunst van Romualda van Stolk en roerige remonstrantse tijden in de 
Domstad.

Het tijdschrift is voor drie euro per nummer verkrijgbaar bij Het Utrechts 
Archief aan de Hamburgerstraat 28 in Utrecht en bij de boekhandels Broese, 
Readshop Express en Bruna, in het Museum Catharijneconvent, bij Utrecht 
Toerisme aan het Domplein en via de webwinkel op www.oud-utrecht.nl
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel in het vorige nummer van deze krant luidde:

Wordt er deze winter nog geschaatst op natuurijs?

Velen stuurden weer een goede oplossing in. Uit al die inzendingen hebben we drie winnaars geloot die ieder twee 
toegangskaarten krijgen voor de Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam, die daar van 16 tot en met 24 februari 
wordt gehouden. De prijswinnaars zijn: Marian Broekhuizen, mevr. L. Helbach en Corrie Holland.

Ook voor de puzzel van deze keer hebben we weer een leuke prijs klaarliggen.Vijf prijswinnaars krijgen ieder twee 

toegangskaarten voor de HISWA, de bekende botenbeurs, 
die van 6 tot en met 10 maart wordt gehouden in de RAI 
in Amsterdam.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDER-
DAG 14 FEBRUARI 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.

Ons trompetgeschal verzorgde samen 
met de tamboers van de drumband 
die beneden stonden de muzikale 
omlijsting, toen er een gloednieuwe 

Austin Mini van het dak af gegooid 
werd, onder toeziend oog van vele 
prominenten. Zowel de toetreding als 
nu bij het verlaten van de Europese 

Gemeenschap ging het niet zonder 
slag of stoot. 50 jaar lang heeft dit 
verbond bestaan en eindigt zoals het 
begon, althans in Utrechts sentiment. 
Wel een apart gevoel als je het beide 
meegemaakt hebt!

Peter Vermeulen
peter@vermeulenweb.de

Auto van tien 
hoog van het dak

Eind april 1968 verscheen er een artikel in het Utrechts Nieuws-
blad over een stunt, waarbij een auto-importeur aandacht vroeg 
voor de toenmalige problematiek omtrent de toetreding van 
Engeland tot de EEG. Ik (15 jaar oud) mocht er getuige van zijn 
toen ik als lid van het trompetterkorps van showdrumfanfare 
Forssando, op 37 meter hoogte op de rand van een in aanbouw 
zijnde flat stond in Overvecht-Noord. 

De Mini die omhoog wordt getakeld
In Utrecht hebben we voldoende 
vrijwilligers om deze hulp te bieden en 
er is nog ruimte voor cliënten. Met de 
hulp van Dierenbuddy kunnen mens 
én dier zo lang mogelijk van elkaars 
gezelschap genieten. De vrijwilligers 
van Dierenbuddy helpen maximaal 
drie keer per week bij de verzorging 
van een huisdier in de thuissituatie of 
in een zorginstelling waar huisdieren 
zijn toegestaan. Kent u mogelijke cli-
enten? Heeft u een huisdier en onder-
vindt u als gevolg van een chronische 

ziekte of beperking belemmeringen 
in de zorg voor uw huisdier? Heeft u 
onvoldoende financiële middelen en 
een klein of geen sociaal netwerk? Of 
kent u iemand uit uw omgeving, die de 
hulp van Dierenbuddy kan gebruiken? 
Neem dan contact op met ons regio-
kantoor Noordwest via 088-8113390 
of stuur een mail naar info.regionoord-
west@dierenbescherming.nl De lokale 
coördinator neemt dan contact met u 
op om te kijken wat Dierenbuddy voor 
u kan betekenen.

Dierenbuddy, een initiatief van de Dierenbescherming, richt zich 
op ouderen en chronisch zieken met huisdieren, die hulp nodig 
hebben bij de zorg voor deze dieren en zelf niet de financiële 
middelen hebben. 

Dierenbuddy Utrecht 
zoekt cliënten

Horizontaal
1. vrijstaande vierkante zuil (gedenknaald); 7. hevige snel verplaatsende windhoos; 12. jongensnaam; 13. voetbalstadion van 
Ajax; 14. houding (die men aanneemt); 15. te koop (afk.); 17. adellijk (nobel); 19. deel van camera; 21. familielid; 22. bovendien; 
24. Arabische sjeik in wiens gebied olie gevonden is; 27. kever; 28. ontwerp (concept); 30. klein paardje; 31. gewicht; 32. klei-
achtige grondsoort; 33. meestergraad bij de judosport; 35. houten blaasinstrument; 37. ogenblik; 38. vogelsoort; 41. klap (tik); 42. 
jokken; 44. deel van voet; 46. spijskaart; 47. marterachtig roofdier; 48. beter worden; 49. deel van jaar; 50. schriftelijke kennis- of 
lastgeving; 52. ingeving (inval); 54. watersport; 56. pit (lef); 58. die de winnaar is (op plaats één); 61. deel van lichaam; 62. vent 
(man); 64. een onaangenaam gevoel van koude; 65. morsdoekje; 67. cafébuffet; 68. deel van etmaal; 70. grote zanggroep; 72. 
deel van boom; 73. tegenovergestelde van monarchie; 76. open plek in een bos; 77. in memoriam (afk.); 78. keukengerei; 79. 
verpakking voor vloeibare stoffen; 81. voegwoord (Frans); 82. meisjesnaam; 83. groep van voorname (bevoorrechte) mensen; 
84. vertragingstoestel; 86. periode van mooi weer kort voor de herfst; 87. tijdvak van vijf jaar.
 
Verticaal
1. soort van inktvis met acht armen; 2. getijde; 3. waterloop; 4. halfbloed; 5. stadhouder (opvolger van Mohammed); 6. verlangen; 
7. natuurlijke begaafdheid; 8. uitloper van een stengel; 9. muurholte; 10. paardenslee; 11. omhelzen; 16. halsboord; 18. ieder; 20. 
vordering; 21. afgemat; 23. aanlegplaats voor schepen; 25. plaats in Noord-Holland; 26. jongensnaam; 27. afstammeling; 29. 
gelegenheid die ‘snachts open is; 32. zangvogel; 34. Nederlandse huisartsen instituut (afk.); 36. gekwijl (geleuter); 37. metaal-
soort; 39. huidopening; 40. niet voor (anti); 42. benedengedeelte van de rug; 43. larve van de langpootmug; 45. deel van oor; 
46. bloeimaand; 51. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 53. eikenschors; 54. telwoord; 55. land in Azië; 56. land in 
Zuid-Amerika; 57. boon (erwt); 59. kasteel (burcht); 60. lijst met drukfouten; 62. mannelijk beroep; 63. afdak aan een gebouw; 
66. jong dier; 67. kleine vrucht; 69. opstootje; 71. Scandinavische muntsoort; 73. venster; 74. Engelsman; 75. vrucht; 78. plaats in 
Brazilië (afk.); 80. tennisterm; 82. personeelszaken (afk.); 85. titel (afk.).
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55 9 67 43 33

60 25 29 6 13 61 46 18 62 78 68 52 30

49 4 83 44 17 2 35 40 20 73 86 11 36

Horizontaal  1. vrijstaande vierkante zuil (gedenknaald); 7. hevige snel verplaatsende windhoos; 12. jon-
gensnaam; 13. voetbalstadion van Ajax; 14. houding (die men aanneemt); 15. te koop (afk.); 17. adellijk
(nobel); 19. deel van camera; 21. familielid; 22. bovendien; 24. Arabische sjeik in wiens gebied olie gevon-
den is; 27. kever; 28. ontwerp (concept); 30. klein paardje; 31. gewicht; 32. kleiachtige grondsoort; 33.
meestergraad bij de judosport; 35. houten blaasinstrument; 37. ogenblik; 38. vogelsoort; 41. klap (tik); 42.
jokken; 44. deel van voet; 46. spijskaart; 47. marterachtig roofdier; 48. beter worden; 49. deel van jaar; 50.
schriftelijke kennis- of lastgeving; 52. ingeving (inval); 54. watersport; 56. pit (lef); 58. die de winnaar is (op
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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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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!
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Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

INKOOP
Van Leeuwen Juweliers

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

 zaterdag:   op afspraak
Telefoon: 06-52772215

www.vanleeuwenjuweliers.nl

GOUD en ZILVER

Het boterhamzakje met
de oude gouden sieraden.....

Enkele weken 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.
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