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Er werd mij als kleuter dik-
wijls gevraagd wat ik wilde 
worden. De meest gegeven 
antwoorden waren meestal: 
brandweerman, piloot, we-
reldreiziger of schrijver van 
boeiende liefdesromans, het 
liefst afspelend in Siberië. 
Maar het bleef helaas bij dag-
dromen. Jammer natuurlijk. 
Er speelden zoveel fantasti-
sche ideeën door mijn hoofd.

Gelukkig heb ik geen van die beroe-
pen uitgeoefend. Een opluchting voor 
veel belastingbetalers. Omdat ik van 
sport hield, vooral om naar te kijken, 
zoals de jaarlijkse wielerronde van 
Zuilen (toegang vijfendertig cent), zeg 
maar de Ronde van de Egmondkade. 
Met als favoriet mijn goede vriend, 
Ben van Leur. Ik dook meestal onder 
het dikke touw door om de 35 centen 
te bewaren voor ijs met slagroom bij 
ijssalon Roma.
Ik leerde mezelf zwemmen in het 
beroemde zwembad Het Noorderbad. 
Daar zwom volgens mij heel Utrecht 
en omstreken voor het enorme bedrag 
van vijf cent. Later werd dat verhoogd 
naar tien cent. Ik was daar kind aan 
huis. Ik huurde een autobinnenband 
voor een kwartje, waarvoor je als on-
derpand een schoen moest inleveren. 
Voor sluitingstijd bracht je de kolos-
sale band terug en maar hopen dat je 
je eigen schoen terugkreeg en die niet 
aan een ander was meegegeven.
Mijn goede vader, de hardwerkende 
bouwvakarbeider, adviseerde mij stu-

kadoor te worden. Maar werken in een 
wit pak, daar was mijn moeder erg op 
tegen. Ik moest maar dokter worden 
dan liep ik ook in het wit!

Solliciteren
Ik keek veel televisie en zag dan 
dikwijls dokter Rossi, ook in het wit. 
Het werd maart 1967. In het Utrechts 
Nieuwsblad stond een vacature waarin 
men de vrijheid kreeg te solliciteren 
naar de functie van badmeester/zwem-
leraar in het beroemde zwembad Den 
Hommel. Geen moment getwijfeld. 

Ik schreef met een keurig handschrift, 
zoals ik dat geleerd had op het Rie-
tendakschool. Een sollicitatiebrief die 
nu nog ergens bewaard wordt. Met 
al mijn pluspunten, zoals zwemdi-
ploma, getuigschriften, cursus EHBO, 
werkervaring en dat ik het leuk vond 
zwemles te geven aan wie dan ook!

Racefiets
Enige dagen later ontving ik een 
uitnodiging om naar Den Hommel te 
komen voor een gesprek. Op de fiets 
onderweg oefende ik het sollicita-
tiegesprek. Altijd met twee woorden 
spreken, “ja,meneer, nee meneer.” Ik 
had een spierwit overhemd aan met 
blauwe stropdas. Was wel zenuwach-
tig natuurlijk. Ik moest die geweldige 
baan zien te krijgen! Wat verlangde 
je nog meer? Zon, water sport, 
vrouwelijk schoon, maar vooral Den 
Hommel! En je kreeg nog betaald 
ook. Al was het salaris niet al te veel, 
ik geloof 463 gulden per maand. 
Tot mijn stomme verbazing werd ik 
aangenomen. Zaterdagmiddag 1 april 
1967 om dertien uur dertig kreeg mijn 
leven een nieuwe wending, zoals dat 

heet. Zeg maar rustig ommekeer. Ik 
ontving een lange en korte witte pan-
talon, drie hemden van dezelfde kleur 
en een dikke trui met het wapen van 
Utrecht erop geborduurd voor frisse 
momenten. Hoogtepunt was de bijpas-
sende zwarte stropdas. Sportschoenen 
moest je zelf afhalen bij ome Henk 
Temming. Als cadeau gaf ik mezelf 
een Gitane-racefiets, gekocht bij West-
broek op de Vismarkt voor tweehon-
derdenvijftig gulden. Want je wilde zo 
snel mogelijk op je werk verschijnen 
en dan wel sportief. Nu zijn de wegen 
gelukkig verbeterd, maar in 1967 was 
dat nog hopeloos. Van mijn huis aan 
de van der Marckstraat 31, naar het 
zwembad moest ik achter de Olympi-
abioscoop om naar de dubbele spoor-
overgang van de Concordiastraat, die 
altijd dicht was of net dicht ging en 
dan naar de Chartesiusweg.

Kanaalzwemmers
Dat ik in zwembad Den Hommel 
wilde werken, had te maken met 
het verleden van de zwembaden in 
Utrecht. Het Noorderbad in Zuilen en 
de Liesbosch in Utrecht-Zuid waren 

oude zweminrichtingen. Een enkeling 
zwom in de Krommerijn, maar op 
zomerse dagen lag half Utrecht langs 
de kant van Amsterdams-Rijnkanaal, 
ter hoogte van Oog in Al, heerlijk in 
het gras naar de olietankers, sleepbo-
ten, kustvaarders en plezierjachten te 
staren. Vooral de snelle vrachtschepen 
hadden veel bekijks.

Levensgevaarlijk
Met name bij de zwemmers, die 
naar deze schepen zwommen en aan 
boord klommen of zich aan een stuk 
touw lieten voortrekken tot aan de 
Demkabrug en dan met de volgende 
schuit terug lieten varen, al dan niet 
hangend aan kabel of touw. De schip-
pers vonden het maar niets, trouwens. 
Het was levensgevaarlijk. Maar langs 
het Amsterdams-Rijnkanaal had de 
gemeente Utrecht een lange rieten 
schutting gebouwd, om zich aldaar 
om te kleden. We spreken van de 
jaren 1961 tot 1965.

Lees verder op pagina 3.
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Personeel Den Hommel 1966-1969

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

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
 

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-
16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl
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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!*

8 

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!*

8 

Since 1990

SALE

www.vanleeuwenjuweliers.nl - GOUD ZILVER  en inkoop - vestiging IJsselstein Doelenstraat 2

Ontdek de waarde van uw oude of kapotte sieraden!

Kom langs of maak een afspraak

STAP 1

06-52772215
 maandag - vrijdag

10:00 - 16:00
zaterdag op afspraak

STAP 2
Gratis taxatie en waardebepaling

 vaststellen gehalte
(karaat) goud

analyse waarde

 bepalen gewicht
(fijn)goud 

vastellen  waarde

STAP 3
Overleg en advies

 overleg verkopen of bewaren?
wat is de emotionele waarde?
kinderen willen sieraden niet?

STAP 4
Legitimatie en uitbetaling

 direct uitbetalen
of

bankoverschrijving

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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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 
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Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
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gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.
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en geheel vrijblijvende  
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55+
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met een springtoren van 10 meter, 
ontworpen door de heer Schenk. Dat 
was al in maart 1962.

Kersen
Op het terrein van het zwembad stond 
ooit een enorme kersenboomgaard. 
Men kon daar voor een paar centen 
kersen plukken en plezier maken en 
na afloop kon men wat eten en drinken 
in restaurant Den Hommel. En dan 
met de paardentram weer naar huis. 
Of je kon ook gebruik maken van de 
toenmalige trekschuit. Later is hotel-
restaurant Den Hommel diverse malen 
verbouwd. De wegen werden breder 
en het autogebruik nam sterk toe. Het 
militair hospitaal kwam ook tot stand.

In 1965 werd besloten dat in het 

buitenbad iets groots moest worden 
verricht. Er moest weer eens een 
Groots Sportevenement plaatsvinden, 
want voor het laatst werd een sporte-
venement georganiseerd in 1928. Dus 
het werd de hoogste tijd. Den Hommel 
kreeg zijn Europese zwemkampioen-
schappen.

Geweldig evenement
Het buitenbad werd aangepast met de 
komst van een perstribune waar men 
nu nog over spreekt en een elektro-
nisch scorebord met tijden en namen 
van de deelnemers. Onze Prins Bern-
hard werd beschermheer van deze EK, 
dat werd gehouden van zaterdag 20 tot 
en met zaterdag 27 augustus 1966. De 
Nederlands ploeg won driemaal goud. 
De Russen, de Italianen, Engelsen, 
Duitsers, Nederlanders en de DDR 
zwommen heel vredig in het vijftig 
meterbad of doken van de tienmeter-
plank. Dat zie je toch niet meer. Een 
paar uitslagen: 200 meter-winnares: 
Prokopenko, Martina Grunnert won 
de 100 meter vrije slag en Ada Kok 
had zilver. De 200 meter schoolslag 
leverde goud op voor Prozoemenstjs-
tikova, maar onze Ada Kok won goud 
op de honderd meter vlinderslag in 
1,05 minuut. Een geweldig sporte-
venement. Dat komt helaas nooit 
meer terug. Volle tribunes, adressen 

werden uitgewisseld, vrienden werden 
gemaakt, foto’s geschoten en de zon 
scheen voor iedereen. Toen was geluk 
nog heel gewoon!

Er werd niet alleen gezwommen in 
Den Hommel. Er was een tafelten-
nisvereniging en ook de worstelploeg 
van SDZ trainde hier met de legen-
darische worstelaar Jan Stijlaard. Er 
zouden nog twee grote evenementen 
worden georganiseerd: de Nederlandse 
Zwemkampioenschappen in 1968 en 
1974. Ook werden er in Den Hommel 
regelmatig films opgenomen en tele-
visieopnamen gemaakt. Onder andere 
met Catharine Valente (Wie kent haar 
nog?). Helaas is er nu geen buitenbad 
meer zoals het ooit eens was.

Geesink
Als ik aan het werk was, trok er regel-
matig een schaduw over het bad. Dan 
stond Anton Geesink met zijn grote 
lichaam weer eens achter me. In plat 
Utrechts klonk het lachend: “Grote, 
laat je niemand verdrinken?” En dan 
liep ik maar weer om het bad heen, 
kijkend naar de mensen die even niet 
konden zwemmen.
Natuurlijk zijn er nog meer leuke mo-
menten om aan terug te denken. Tro-
pische hitte bijvoorbeeld. Ik liep om 
het vijftig meter bad heen, uur na uur, 

zag al die mensen zwemmen. Ik had 
natuurlijk ook zin in een duik. Even 
afkoelen. Ik kreeg een geweldig idee. 
Als badmeester had je nooit te klagen 
over vrouwelijk schoon. Ik riep een 
meisje en vroeg aan haar of zij in het 
bad wilde springen en net te doen of 
zij niet kon zwemmen. Dan haalde ik 

haar eruit! En zo gebeurde het. Alleen 
was ik vergeten dat het hele zwempu-
bliek kwam kijken. Er waren immers 
mogelijk doden gevallen. De directeur 
was niet zo blij met mijn actie…

Jack Meulman
mariolanza@kpnmail.nl

 

‘Grote, laat je niemand verdrinken?’
(Vervolg van voorpagina)

We spreken van de jaren 1961 tot 
1965. Vanaf ‘65 werd het verboden te 
zwemmen in dit kanaal. Men riskeerde 
er zelfs een bekeuring van wel 12,50 
gulden. Oogluikend werd er nog 
gezwommen, maar toch...
De USLO of De Utrechtse Stichting 
Lichamelijke Oefeningen, kwam met 
een plan een moderne zweminrichting 
te laten bouwen, aan de zuidzijde van 
de stad Utrecht. Een binnenbad. En 
later werd ook het buitenbad gebouwd, 
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omdat bejaarden immers zelf 
de schuld zijn van alle milieu-
vervuiling en het gebrek aan 
elfstedentochten. Ook acht 
ik de domste twitteraars in 
staat alle oudjes over een kam 
te scheren door ze te verwij-
ten dat ze collectief dement 
geworden zijn. Dat is allemaal 
niet motiverend als je idealis-
tisch bezig bent.

Gelukkig ben ik niet voor één demon-
stratiegat te vangen, want ik bedacht 
wat anders. We gaan de volgende keer 

gewoon met de jeugd meedoen. Het 
wordt dan een gemengde demonstratie 
voor een beter milieu en tegelijkertijd 
ook heel wat drukker. Twee vliegen in 
één klap. Totdat me te binnen schoot 
dat progressieve partijen als DENK 
gemengd zwemmen al verderfelijk vin-
den, laat staan gemengd demonstreren. 
En aan een keiharde tegendemonstratie 
van DENK, die niks met het milieu, 
maar alles met de opvattingen van Er-
dogan te maken heeft, moet je op zo’n 
dag niet denken.

Ineens schoot me te binnen dat ik een 
jaar of tien geleden in Hoog Catharijne 
in dienst van de gemeente iets over 
het milieu presenteerde. Wat grappig 
was, want de ambtenaar die me vroeg 
vertelde er eerlijk bij dat ik vijfde keus 
was, omdat Ingmar Heytze, Claudia de 
Breij, Vincent Bijlo en Joris Linssen 
verhinderd waren en de bijeenkomst 
helaas niet verzet kon worden. Maar 
goed, het werd een aangename middag, 
want toevallige passanten mochten via 
mij aan wethouders en andere bestuur-
ders vragen waarom bepaalde milieu-
maatregelen niet genomen werden. En 
andere juist weer wel.

Ik was toevallig net terug uit Engeland, 
waar een grootwinkelbedrijf beslo-
ten had geen plastic tasjes meer aan 
klanten te verstrekken. Maar je kon wel 
voor 1 euro een stevige boodschappen-
tas kopen. En die tot in de eeuwig-
heid gratis inruilen als die versleten 
was. “Waarom neemt Utrecht niet het 
milieuvoortouw en verbiedt ze in alle 
winkels het verstrekken van plastic 
tasjes?” vroeg ik aan de wethouder van 
milieu. “Uit ervaring weet ik namelijk, 
dat toen die plastic tasjes nog niet 
bestonden er niemand van de honger 
omkwam in onze stad.” Het antwoord 
kwam er op neer dat Utrecht de te 
verwachten Europese wetgeving op dit 
gebied niet voor de voeten wilde lopen. 

Alleen, die wetgeving kwam niet. Wel 
een flauw wetje, dat voorschrijft dat je 
minimaal een stuiver voor een plastic 
tasje moet betalen.
Wie dacht dat door deze milieumaatre-
gel iedereen de moeite zou nemen bij 
het winkelen een boodschappentas mee 
te nemen, dacht fout. Het idee dat door 
deze flutmaatregel de plastic soep, die 
zeeën vervuilt en de vissen naar adem 
doet snakken, een beetje zou verminde-
ren, zat er ook volkomen naast. Utrecht 
wil gidsstad zijn op milieugebied in 
relatie tot alles wat auto heet, maar 
hoe heet wordt bij ons de plastic soep 
gegeten?

Deel 2 volgt.

Utrecht in de plastic soep
Toen pakweg heel veel jon-
geren spijbelden om in Den 
Haag voor een beter milieu te 
demonstreren, dacht ik; dat 
kunnen ouderen ook. Demon-
streren bedoel ik, want oudjes 
hoeven niet meer te spijbelen. 
Net toen ik daar een actie 
voor wilde beginnen, schoot 
me te binnen dat tienduizen-
den ouderen op het Binnenhof 
weggezet zullen worden als 
‘de rollatorbrigade’. En dat 
bij Jinek enkele deskundigen 
zullen gaan vertellen dat deze 
demonstratie hypocriet is, 

  

HWtjeHWtje
Badmeester Jack Meulman
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 24 luxe appartementen

 Zeer grote buitenruimtes

  Appartementen en balkon gelijkvloers

 Veilig wonen in een groene omgeving

  Eigen parkeerplaats onder het gebouw
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Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS
Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

De GoudInkoopBus is eigendom van Juwe-
lier van Moorsel gevestigd in Oud-Beijerland 
net onder Rotterdam. Het Nederlandse fa-
miliebedrijf ‘van Moorsel’ bestaat al meer 
dan 70 jaar. Na opa en vader van Moorsel 
runnen nu de zoon en zijn vrouw, alweer 
de derde generatie de juwelierswinkel, het 
goudsmidsatelier en de GoudInkoopBus. Ju-
welier van Moorsel is een begrip in Katwijk 
en omgeving.

Van Moorsel voert ook in het atelier de re-
paraties uit voor diverse andere juweliers. 
Door deze jarenlange ervaring in goud en 
zilver weten de goudsmeden in de GoudIn-
koopBus uw gouden en zilveren sieraden 
en/of munten op de juiste waarde te taxe-
ren. De GoudInkoopBus zegt uit ervaring 
zo’n 20 tot 50% meer te geven dan de snelle 
Zuidelijk Europese of Oost Europese goud- 
inkopers. Deze snelle inkopers zijn gemakke-
lijk herkenbaar, praten meestal alléén Engels of 

met accent. U herkent ze wel van de flyers in de 
brievenbus, komen 1 dag in een restaurant of 
zaal en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus 
is een echt Nederlands familiebedrijf met 70 
jaar ervaring in goud en zilver. U krijgt dan ook 
een eerlijk en betrouwbaar advies. Het komt 
voor dat de goudsmeden niet alle sieraden in-
kopen. De goudsmeden adviseren u om met 
het sieraad naar een veiling te gaan. U ontvangt 
daar immers meer dan enkel de goudprijs En 
zo’n advies is goud waard! Elke dinsdag in Vleu-
ten op de weekmarkt. 26 Februari, 5 Maart, 12 
Maart, Hindersteinlaan in VLEUTEN van 10:00 
- 16:30 uur. Woensdag 20 februari en 27 fe-
bruari tussen de nieuwe parkeergarage en het 
winkelcentrum BISONSPOOR MAARSEN.
 U krijgt direct contant uitgekeerd voor al uw 
goud, zilver, munten en tandengoud. De Gou-
dInkoopBus heeft een discrete ruimte waar uw 
sieraden vrijblijvend worden getaxeerd. Kom 
langs en u zult versteld staan hoeveel u krijgt 
voor uw sieraden en munten.

Elke dinsdag 

IN VLEUTEN 

OP DE WEEKMARKT

26 Febr. /5Mrt. /12Mrt.

Hindersteinlaan

VLEUTEN

10:00 - 16:30 uur

Woensdag 

20 febr./27 febr. 

tussen de nieuwe 

parkeergarage en het 

WINKELCENTRUM

BISONSPOOR

MAARSEN

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 
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 All Inclusive Bus excursievakanties All Inclusive Bus excursievakanties   

  

  

Instap: Den Haag Instap: Den Haag --  Rotterdam Rotterdam --  UtrechtUtrecht  

  

  

  

5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland  
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***  

al voor al voor € 389,€ 389,--  p.p.p.p.  

5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland  
All Inclusive Hotel Altenahr  ***All Inclusive Hotel Altenahr  ***  

al voor al voor € 385,€ 385,--  p.p.p.p.   

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland  
All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***  

al voor al voor € 389,€ 389,--  p.p.p.p.  

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg5 dg. Kerstbusreis Valkenburg  
All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***  

al voor al voor € 445,€ 445,--  p.p.p.p.  

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:  
��� Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcar  
��� Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden  
������ Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

 All Inclusive Hotels Autovakanties  All Inclusive Hotels Autovakanties    

  

  

  

  

  

  

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 
op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel 

  

50% Korting 

All Inclusive Hotel Elderschans ***All Inclusive Hotel Elderschans ***  
Aardenburg / Zeeland € 220,Aardenburg / Zeeland € 220,--  

3 dg. All Inclusive va.3 dg. All Inclusive va.  € 110,€ 110,--  p.p.p.p.   

  All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***  
Duitsland / midweek € 330,Duitsland / midweek € 330,--  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 279,€ 279,--  p.p.p.p.   

  

Voordeel Midweken 

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***  
Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland  

NIEUW NIEUW    3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf € 143,€ 143,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Bauer ***All Inclusive Hotel Bauer ***  
Moezel / DuitslandMoezel / Duitsland  

   3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf € 113,€ 113,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Zwilling***All Inclusive Hotel Zwilling***  
Sauerland / midweek € 249,Sauerland / midweek € 249,--  

NIEUWNIEUW  5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.   
All Inclusive De Bonte Wever ****All Inclusive De Bonte Wever ****  

Assen / Drenthe Assen / Drenthe   
4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 229,€ 229,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Hof van Twente ***All Inclusive Hotel Hof van Twente ***  
Hengevelde / TwenteHengevelde / Twente  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 277,€ 277,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel De Drie Dorpen ***All Inclusive Hotel De Drie Dorpen ***  
Ankeveen / Gooi & VechtstreekAnkeveen / Gooi & Vechtstreek  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 243,€ 243,--  p.p.p.p.   



doen. Die durfde dus nog! Maar toen 
ze ging staan, moest ze zich snel aan 
het hek vastgrijpen. En dat herhaalde 
zich. Ik ging naar haar toe. “Zal ik 
een eindje met u meelopen?”, bood 
ik aan. Zij leunde zo zwaar op me, 
dat we bijna met z’n tweeën onderuit 
gingen.
“Even doorzetten”, zei ik. “Je verleert 
het nooit helemaal.” Maar na een half 

rondje gaf ze het op: ze was té bang 
te vallen. Ze maakte haar schaatsen 
los en gaf ze aan mij. “Probeert u 
het maar eens, dit is niets meer voor 
mij.” Verbaasd keek ik haar aan. 
Alsof ik nog durfde!

     Lachen 
Toch zette ik de schaatsen vast onder 
mijn schoenen. Maar ik bleef veel 
te rechtop staan en durfde eigenlijk 
geen slag te maken. Kinderen om mij 
heen begonnen om me te lachen. Dat 
liet ik niet op me zitten. Ik dwong 
mijzelf de baan op, al ging het in de 
eerste bocht al bijna mis.

   Sliert kinderen 
Toen ik werd ingehaald door een 
sliert kinderen, klampte ik me aan het 
achterste kind vast en werd zo mee-
gesleurd. De mevrouw van de schaat-
sen riep vanaf de kant, met haar duim 
omhoog: “U kunt het! Mijn schaatsen 

mag u houden. Veel plezier ermee!” 
En weg was ze.

   Lelijke smak 
Dacht ze dat echt of was het ironie? 
Toch begon ik er plezier in te krijgen. 
Het ging beter dan ik ooit had ge-
dacht, tot ik na het vijfde rondje in de 
bocht mijn ene voet over de andere 
wilde zetten en een lelijke smak 
maakte. Heel even was ik vergeten 
geen kind meer te zijn. Ik kwam 
bijna niet meer overeind en mijn knie 
deed zeer. De volgende morgen kon 
ik mijn bed niet meer uitkomen van 
de spierpijn; mijn knie is nog steeds 
rood en dik. Ook voor mij is de 
schaatspret over.

  Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@ planet.nl   

Ik schaatste best aardig…
  Op een mooie winterdag ging 
ik, warm aangekleed, even 
bij de ijsbaan kijken. Zodra 
ik in de verte muziek hoorde, 
proefde ik de sfeer van vroe-
ger, toen ik, schaatsend met 
mijn zusjes, telkens opnieuw, 
met bijna bevroren vingers 
de oranje veters van mijn 
houten doorlopers moest 
vastknopen... 

  Vanaf mijn bankje zag ik een vrouw 
van mijn leeftijd haar schaatsen aan-
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 Schaatspret   

olieachtige laag op het water. Wij, als 
kwajongens, hebben die sloot wel eens in 
de fi k gestoken door er brandende dozen 
in te gooien. Nou, het brandde als een 
tierelier! Jaren later heeft het heel veel 
geld gekost om al die vergiftigde grond 
te verwijderen. Wat een milieuschade!

     Klein meisje 
Op een woensdagmiddag was ik op de 
Daalsedijk en zag een klein meisje dat ik 
niet kende. Ze was een jaar of vier, vijf. 
Ze stak de straat over en liep regelrecht 
naar de sloot waar een dunne laag ijs op 
lag met een laag sneeuw. Na een meter 
of vijf zakte ze door het ijs. Alleen de 
capuchon van haar jas was nog boven 
water. Ik ben gelijk de sloot in gespron-
gen en heb haar aan de capuchon op 
het droge getrokken, waarna het kind 
huilend wegrende.

Ik ging ook snel naar huis om droge 
kleren aan te trekken. Mijn moeder boos 
natuurlijk, want ze dacht dat ik zelf 
door het ijs was gezakt. Ik zei dat ik een 
meisje uit het ijs had gehaald. ‘s Avonds 
werd dit ook tegen mijn vader verteld. 
Hij vond het een raar verhaal.

 Beloning 
Totdat mijn vader op zaterdag ging 
kaarten in het buurtcafé Herman de Kruif 
in de Koolstraat. Daar kwam hij een 
bekende tegen: Appie van Berkel. Die 
vertelde mijn vader dat zijn dochtertje 
bijna verdronken was op de Daalsedijk 
en één of ander jochie zou haar gered 
hebben. Toen viel het kwartje bij mijn 
vader. Hij vertelde Appie dat zijn oudste 
zoon Hennie op woensdag een kindje 
uit de sloot had gehaald. Het kind was 
die woensdag op verzoek bij familie 
in de Fabrieksstraat. Ik kreeg toen een 
beloning van Appie van fl  2,50. Dat was 
veel geld in 1963!
Ik ben nu 65 jaar en elke winter als er ijs 
op de sloten komt, moet ik even denken 
aan dat meisje. Eind goed al goed!

  Hennie Weijers
Reijerslaan 38
Nieuwegein
06-23030468     

 Rijksdaalder 
voor redding   
  In de winter van 1963 woon-
den wij met ons gezin in de 
Veldstraat, een zijstraat van de 
Daalsedijk. Ik was toen 10 jaar. 
Langs de hele Daalsedijk liep 
een sloot en als het hard vroor, 
hadden wij onze buurtijsbaan. 

  Het moest wel hàrd vriezen, want het 
Werkspoor loosde zijn afvalwater en 
andere chemische troep in de sloot. Het 
was zelfs zo erg, dat de sloot ter hoogte 
van de Meidoornstraat nooit bevroor. 
Er lag een centimeters dikke groengele 

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   
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Helpt u mee?  
Kijk voor meer informatie op:  
www.proefpersoon.nl/Alzheimer
U kunt ook e-mailen naar  
alzheimer@chdr.nl of bellen  
met 071 - 524 64 64

Alzheimeronderzoek,
helpt u mee?

Geneesmiddelenonderzoek, daar worden mensen beter van!
Het Centre for Human Drug Research is een stichting die (geneesmiddelen)onderzoek 
doet naar ziektes die gepaard gaan met het proces van ouder worden, zoals de ziekte 
van Alzheimer. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van 
geneesmiddelen en vinden plaats in ons onderzoekscentrum in Leiden. Het CHDR werkt 
samen met de klinische afdelingen van meerdere universitaire- en perifere ziekenhuizen.  
Kijk voor meer informatie op: www.proefpersoon.nl/Alzheimer of bel met 071 - 524 64 64

Het CHDR doet onderzoek naar 
de ziekte van Alzheimer. Voor deze 
onderzoeken zoeken wij: 

Patiënten met de ziekte  
van Alzheimer 

•  Heeft u de ziekte van Alzheimer 
of een voorstadium van 
deze ziekte (Mild Cognitive 
Impairment, MCI)?

• Is dit vastgesteld door een arts?

Dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor deelname. Vooraf 
wordt u uitgebreid voorgelicht en 
medisch gekeurd. Voor deelname 
ontvangt u een vergoeding.

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

Het Alzheimer Cafe is een 
laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

11 maart 2019

Bewegen en fysiotherapie 
 Alzheimer Café Vleuten-De Meern-LR
Buurtcentrum De Schakel 
Schoolstraat 11
3451 AA Utrecht (Vleuten)
Contactpersoon:  Addie Koster, 
casemanager van Careyn 06-571 231 51, 
A.Koster@careyn.nl

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

hét grootste 
e-bike testevent

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

facebook.com/deoudutrechterkrant



al snel druk bezochte zaak inleveradres voor de 
KNVB-voetbalpool en aanmeldadres voor de 
supportersbus naar uitwedstrijden van Elinkwijk 
1. Zoon Jan mocht een dag na zijn twaalfde ver-
jaardag ook lid worden van Elinkwijk. Hij speelde 
elke dag op straat met een bal en was al snel een 
van de talenten uit de grote jeugdafdeling. Jan 
speelde in alle selectie-elftallen als linksback.
Vanwege bestuurlijke conflicten over de samen-
stelling van de jeugdelftallen verlieten enkele 
jeugdspelers Elinkwijk, waaronder Jan. “Ik 
speelde in het selectie-elftal van 16-jarigen, maar 
moest opeens, om niet-voetbaltechnische redenen, 
naar een ander, veel lager team. Omdat ik in het 
zomeravondvoetbaleftal van Boekhoven Bosch 
voetbalde, vroeg teamleider Barend Imhof of ik 
niet naar zijn Velox wilde komen. Pa Huberts gaf 
met veel moeite toestemming. Veel vaste klanten 
van de kapperszaak namen hem deze overgang 
erg kwalijk. “Dat jochie van je hoort bij de club 

van Zuilen te voetballen en nergens anders. We 
gaan wel naar een andere kapper, we komen hier 
nooit meer”, zeiden ze. Mijn vader probeerde de 
reden van vertrek uit te leggen, maar het kostte 
hem veel vaste klanten.”
De carrière van Jan bij Velox verliep voorspoedig. 
Trainer Daan van Beek stelde hem op als links-
back in het hoogste jeugdelftal. Op 22 september 
1962 speelde hij de onvergetelijke derby op 
Zuilen tegen Elinkwijk 1. Velox won met 7-3. 
Elinkwijk werd dolgedraaid door de Velox-voor-
waartsen. “Ik had na afloop wel een tweeslachtig 
gevoel. Ik had best een leuke tijd gehad bij Elink-
wijk, maar was nu van Velox. Ik ontmoette later 
bij Velox mijn vrouw, waar ik intussen al 51 jaar 
mee getrouwd ben. Ik ben nu 75 en probeer on-
danks mijn matige gezondheid nog regelmatig op 
een voetbalveld te komen. Mijn kleinzoon speelt 
bij vv de Meern en lijkt in zijn spel veel op zijn 
opa. Speelt ook linksback. Ik feliciteer Elinkwijk 
van harte met het 100-jarig bestaan en wens ze het 
beste voor de toekomst.”
Gert van Es (gertvanes@planet.nl)

wedstrijden slechts zeven punten behaald. Een 
gewonnen wedstrijd leverde in die tijd slechts 
twee punten op. Het werd dus een nacompetitie 
tussen AZ’67, Volendam en DOS en die beslis-
singswedstrijden werden allemaal gespeeld in het 
Ajax-stadion, De Meer.
In het huisgezin kon ik niet merken dat mijn vader 
gespannen was voor de beslissende wedstrijd 
Volendam tegen DOS. Alleen weet ik nog dat 
de telefoon in die week regelmatig overging en 
dan ging het natuurlijk over de wedstrijd tegen 
Volendam.

Wonder
Een paar dagen voor de wedstrijd vertelde mijn 
vader aan tafel dat ik dit keer niet kon meerijden 
naar De Meer, maar dat er wel kaarten waren 
geregeld voor Oom Co v.d. Heuvel, zijn zoon 
Cootje en voor mij.
Dus die bewuste dag zijn we met de auto (een 

witte Ford Taunus met stuurversnelling) van Oom 
Co van de Heuvel naar stadion De Meer gereden.
Het eerste dat mij opviel waren de blikjes bier 
die in het stadion werden verkocht, met daarop 
afgebeeld het eerste elftal van Ajax.
Volendam kwam op een 1-0 voorsprong en het 
doek leek te vallen voor DOS, maar vijf minuten 
voor tijd werd George in’t Veld in het veld 
gebracht en die presteerde het om binnen vijf 
minuten tweemaal te scoren waardoor DOS in de 
Eredivisie bleef!

Feest
Daarna was het één groot feest en zeker pas twee 
uur na de wedstrijd kon ik mijn vader om de hals 
vliegen en hem feliciteren met het lijfsbehoud in 
de Eredivisie.
Het was wederom een teamprestatie van DOS, 
met als coaches Louis van den Bogert, Friedrich 
Donenfeld en teammanager Bertus Hagemans. 
Een wedstrijd om nooit te vergeten!

Marcel Luiten

Jan Huberts Beslissingswedstrijd
Het is begin 1952. In Zuilen op de Jo-
docus van Lodensteinstraat 2 vestigt 
zich kapper Huberts uit Peize met zijn 
gezin. Pa Huberts, in Peize een ver-
dienstelijk keeper, meldt zich al snel 
aan bij de club van Zuilen, Elinkwijk. 
Niet alleen om snel te integreren, maar 
ook omdat hij hield van voetbal.

Pa Huberts werd gevraagd lid te worden van de 
Supportersvereniging Elinkwijk. Het bestuur 
van SVE vroeg Pa Huberts of hij kon meehelpen 
met activiteiten. Natuurlijk wilde Pa dat, hij was 
nu immers een echte Elinkwijker. Zo werd zijn 

In de periode dat mijn vader Cor 
bestuurslid technische zaken was 
bij DOS, ging ik bijna iedere thuis- en 
uitwedstrijd van DOS met mijn vader 
mee. Mijn vader ging nooit met de spe-
lersbus mee, maar met eigen vervoer 
en vaak reed er ook iemand van het 
bestuur mee.

Ik kan mij herinneren dat de meeste uitwedstrij-
den van DOS in het seizoen 1968/’69 werden ver-
loren, maar aan het eind van de competitie flikte 
DOS het weer om in de Eredivisie te blijven.
In het seizoen 1968/’69 werden er in de uit-
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Elinkwijk en Velox: echte rivalen in Utrecht Spanning langs de lijn

“Mijn debuut in DOS 1 was op 2 janu-
ari 1966. Het was in de bekerwedstrijd 
tegen Gooiland. Het werd een ge-
denkwaardige wedstrijd. We moesten, 
om een ronde verder te komen, niet 
alleen winnen, maar ook nog met tien 
doelpunten verschil. Bij ons speelde 
Tonnie van der Linden nog mee, hij 
was toen nog zo goed, hij scoorde 
maar liefst zeven keer. Ik scoorde ook 
nog een keer, we wonnen met 12-2. 
DOS speelde toen ook nog in de Jaar-
beursstedenbeker, de voorloper van 
de Uefa Cup en de Europa League. Ik 
zat bij de selectie bij de wedstrijden in 
Ierland tegen Dundalk en in Engeland 
tegen West Bromwich Albion.”
DOS streed bijna elk seizoen tegen 
degradatie uit de Eredivisie. Zo ook de 
seizoenen 1967-’68, ‘68-’69 en ‘69-
’70. Henk Wery en Nico Hardeman 
zorgden er op 1 juni 1968 voor dat 
DOS de beslissingswedstrijd won in 
Eindhoven van Fortuna’54.

Degradatienood
Rini Block: “Aan het eind van het 
seizoen 1968-’69 eindigde DOS, 

met AZ en Volendam gelijk, op een 
degradatieplaats. De laatste com-
petitiewedstrijd tegen ADO in Den 
Haag moesten we echt winnen om 
niet al rechtstreeks te degraderen. 
We wonnen dankzij goals van Tonnie 
Nieuwenhuis en Leo van Veen met 
3-1. In de nacompetitie speelden we 
de eerste wedstrijd tegen AZ gelijk, 
waardoor we, omdat we het slechtste 
doelgemiddelde in de competitie had-
den, van Volendam moesten winnen 
om niet te degraderen. Ik raakte in de 
wedstrijd tegen AZ geblesseerd en had 
een forse enkelblessure. Op verzoek 
van coach Louis van de Bogert kreeg 
ik wat injecties om toch de allesbeslis-
sende wedstrijd op 15 juni 1969 tegen 
Volendam te kunnen spelen. Helaas, 
na een half uur moest ik opnieuw 
uitvallen, de pijn was niet te harden. 
We kwamen achter met 1-0. Ik had 
me intussen omgekleed en mocht op 
de reservebank plaatsnemen. Ik stierf 
duizend doden, wat was het span-
nend. Doelman Henk Verrips hield de 
onmogelijkste ballen eruit. Onze spits 
Georg in het Veld redde ons uiteinde-

lijk, hij scoorde binnen korte tijd twee 
keer, waardoor we met 2-1 wonnen en 
in de Eredivisie bleven. Het seizoen 
erop wonnen we de laatste wedstrijd 
in Groningen van GVAV met 1-0. Leo 
van Veen scoorde. Daardoor was DOS 
gered en kon even later Fc Utrecht, 
fusie tussen DOS, Elinkwijk en Velox, 
tot stand komen.”

Fc Utrecht
“Ook bij Fc Utrecht heb ik een mooie 
tijd meegemaakt. We hadden uiteraard 
het eerste seizoen een erg grote selec-
tie, met spelers van DOS, Elinkwijk en 
Velox. Met trainer Fritz Korbach ben 
ik het eerste seizoen direct kampioen 
geworden met het zogeheten B-elftal. 
Fritz was toen al een geweldig sociale 
trainer, je ging voor hem door het 
vuur. Als cadeautje voor mijn goede 
spel mocht ik in de laatste wedstrijd 
van het seizoen invallen bij het A-
team, dat tegen AZ speelde. Leverde 
me mooi een wedstrijdpremie op van 
490 gulden, met dank aan Fritz.”

Wageningen in mijn hart

“Na Fc Utrecht heb ik nog gespeeld 
voor Wageningen. Mijn maatje bij Fc 
Utrecht, Arno Wellerdieck, ging ook 
mee naar Wageningen. Fritz Korbach 
was daar intussen trainer geworden en 
kende me goed als speler. Ik heb er tot 
1976 gespeeld. Ik kom er nog vaak, 
we hebben met wat oud-spelers, be-
stuurders en verzorgers regelmatig een 
koffieochtend met lunch. Daarvoor rij 
graag vanuit Maarssen naar Wagenin-
gen. Uiteindelijk heb ik mijn mooie 
carrière afgebouwd bij Elinkwijk. Ik 
speelde daar met mijn broer Herre nog 
in het fameuze Elinkwijk 6.
Ik ben nog een tijdje trainer geweest 
van Utrechtse Boys, een echte volks-
club. We deden daar op trainingsavon-

den vaak pas na 4.00 uur het licht uit.
Ik kom tegenwoordig amper nog op de 
voetbalvelden. Ik blijf liever gezellig 
thuis voor de tv naar Fc Utrecht kij-
ken. Maar ik ga zeker naar de film Fc 
U Fusie, die op 14 maart zijn première 
beleeft. Leuk dat Rtv Utrecht de film 
op 31 maart en 7 en 14 april gaat uit-
zenden. Ik ben blij dat ik het allemaal 
heb mogen meemaken.
Ik feliciteer mijn oude club Elinkwijk 
van harte met haar 100-jarig bestaan. 
Hoop dat ze binnenkort weer de toon-
aangevende club in Utrecht worden.”

Gert van Es & Piet Rison

 

Oud-Elinkwijker Rini Block blikt terug
“Ik ben als twaalfjarige bij vv PVC begonnen”, vertelt oud-voetballer Rini Block, die nu 71 jaar oud 
is. “Een mooie, katholieke, club waar toen al stevige gedragsregels golden. Op 15-jarige leeftijd zag 
DOS-scout Tonnie van der Linden me voetballen en nodigde me na afloop uit naar DOS te komen. 
Ik speelde al snel in de A-junioren die uitkwamen in de toenmalige (betaalde) jeugdcompetitie. Ik 
kreeg ook een mooi contractje.”

Georg in het Veld en Rini Block
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Vijf inspirerende workshops voor 55-plussers
POWER Utrecht (www.powerutrecht.nl) orga-
niseert dit voorjaar een serie van vijf inspiratie 
workshops voor 55-plussers die zich willen 
(her)oriënteren op hun leven. De deelnemers 
gaan met elkaar in gesprek over hoe zij in 
het leven staan en waar op dit moment hun 
interesses en behoeften liggen. De bijeenkom-
sten bestrijken vijf levensdomeinen: lichaam 
& geest, sociale contacten, materiele situatie, arbeid & activiteiten, waarden & inspiratie. Elders 
op deze pagina leest u meer over de tijdstippen en locatie van de workshops.
 

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 en curiosa
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? Allemaal vragen 
met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa. 
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 IJsselstein, 
vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer 
informatie: 030-6063944.
 
Bijeenkomst U-Centraal over pensioen en financiën
Met pensioen gaan heeft gevolgen voor uw financiële situatie. Misschien wilt u nog wat blijven 
werken, of zoekt u een andere invulling van uw tijd. Wat betekent het pensioen voor uw inkom-
sten en uitgaven? Hoeveel geld heeft u straks te besteden en wat denkt u nodig te hebben? Het 
zijn vragen die aan bod komen tijdens een informatiebijeenkomst van U-Centraal over pensioen 
en financiën. U krijgt antwoord op vragen als: hoe ziet mijn financiële plaatje er uit? Wat moet ik 
regelen voor mijn pensioen? Waar heb ik recht op als ik met pensioen ga? Wat kan ik doen na 
mijn pensioen? Zie elders op deze pagina voor meer informatie over tijdstip van- en aanmelding 
voor de bijeenkomst. U Centraal geeft ook financiële bijeenkomsten rondom andere veranderin-
gen in uw leven zoals ontslag, overlijden partner en echtscheiding. Zie voor meer info www.u-
centraal.nl/levensgebeurtenissen
 
Gratis taxatiedag voor Militaria in IJsselstein
Die lade met die oude oorlogsdocumenten, is dat nog wat waard? Die oude wapens, onder-
scheidingen, emblemen, uniformen en helmen op de zolder, kunnen we daar nog iets mee 
doen? Die oude degen aan de muur, zou dat nog wat zijn voor de liefhebber? Herkenbaar? U 
bent niet de enige met vragen over oude militaire spullen. Vaak gekregen van familie, vrienden 
of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren maar wat is het nu eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, organiseert Heritage Auctions Europe elke donderdag een gratis taxatiedag 
voor uw militaire stukken. Wie deze dag zijn of haar verzameling of losse stukken gratis en 
deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 16.00 uur terecht op de 
Energieweg 7 te IJs-
selstein, gratis parkeren 
voor de deur. Meer info: 
030-6063944. Wie weet 
blijkt u de eigenaar te 
zijn van een kostbaar 
stuk!
 

Woensdag 20 februari
 

Bijeenkomst Je financiën rondom pensioen
Gaat u bijna met pensioen (of ontvangt u binnenkort AOW)? Dan begint er een nieuwe fase in uw 
leven, waarbij er vaak veel dingen veranderen. Het is handig u hierop voor te bereiden. In de gratis 
bijeenkomst Financiën rondom pensioen helpt U-Centraal u hier graag bij. In de bijeenkomst krijgt u 
informatie over welke regelingen en toeslagen er zijn. Hoe u geld kunt besparen. En hoe u een over-
zicht maakt van uw inkomsten en uitgaven.
Daarnaast geeft een deskundige op het gebied van pensioen tips. Er is ruimte om vragen te stellen. 
Deelname is gratis. Via www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen komt u op het aanmeldformulier voor 
de bijeenkomst. Een week van te voren krijgt u een definitieve bevestiging. Mocht u in de tussentijd 
nog vragen hebben, belt u dan met 06 - 2333 5893 of mail naar Levensgebeurtenissen@U-Centraal.nl 
Een paar weken na de bijeenkomst belt iemand van U Centraal u op om te horen hoe het met u gaat en 
of u nog vragen heeft. De bijeenkomst Financiën rondom pensioen wordt gegeven van 9.30 tot 12.30 
uur op Drift 11 te Utrecht (centrum).

Vrijdag 12 april, donderdag 9 en 23 mei, 6 en 20 juni
 
Inspirerende workshops voor 55-plussers
POWER is een landelijk (vrijwilligers) initiatief voor senioren die elkaar willen inspireren om het ouder 
worden op een positieve manier te beleven. POWER Utrecht is januari 2019 van start gegaan. POWER 
Utrecht organiseert op vrijdag 12 april van 14 uur tot 17 uur een oriëntatiebijeenkomst. Locatie: 
Bemuurde Weerd Oostzijde 3, Utrecht. De workshops zijn op vrijdagmiddag 26 april en donderdagmid-
dag 9 en 23 mei, 6 en 20 juni. Tijd: 14 uur tot 17 uur. Locatie: Bemuurde Weerd Oostzijde 3, Utrecht. 
Aanmelden voor de oriëntatiebijeenkomst en/of workshops kan door een e-mail te sturen naar info@
powerutrecht.nl. Meer informatie kunt u vinden op de site van POWER Utrecht: www.powerutrecht.nl.

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.
 
Tafeltennis 50+fit
Altijd leuk gevonden te pingpongen, maar komt het er niet (meer) van? Elke woensdag organiseert 
tafeltennisvereniging UTTC ‘50+ fit’, van 13.45-15.30 uur een kennismakingsmiddag in onze gymzaal, 
Duurstedelaan 14a in Utrecht. Meer informatie en aanmelden bij John van Hoeven, info@tafeltennis-
service.nl of 030-3070390.
 

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

Open inloopdag en gratis taxatie voor militaria en verwante zaken
ELKE DONDERDAG kunt u bij Heritage Auctions Europe terecht voor een gratis taxatie van uw militaire 
stukken. Helmen, degens, insignes, onderscheidingen, uniformen, wapens in het algemeen, etc. U 
kunt terecht bij de experts van 10:00 tot 16:00 uur, Energieweg 7 te IJsselstein. Voor meer info: 030-
6063944.
 

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



leiding.

Op een dag vertelde ze, dat ze zich had 
aangemeld voor een cursus Spaans bij 
de Volkshogeschool Utrecht aan de 
Nieuwegracht. Daar had ik ook wel 
oren naar. Helaas kon ik dat met geen 
mogelijkheid meer inpassen in mijn 
toch al drukke programma. We be-
dachten echter een list. Zij werkte op 
de cursus met een boekje en ze kon dat 
ook voor mij aanschaffen. Zo kon ik in 
vrije uurtjes thuis samen met haar op-
werken. Eenmaal per week bespraken 
we de leerstof en zo lukte het mij haar 
een tijdje bij te houden. Ik weet niet 
meer precies of ik het hele traject heb 
doorlopen, maar de beginselen van de 
taal had ik wel te pakken.

Negen talen
Een paar jaar later werd ik directie-
secretaresse bij een bedrijf dat installa-
ties produceerde voor koudetechniek, 
NV Landaal-Schelde op het Strijk-
viertel in De Meern. De directeur was 
mijnheer Nunes. Hij was een talen-
wonder, want behalve dat hij ingenieur 
was, sprak hij ook nog negen talen, 
waaronder drie Chinese dialecten. 
Correspondentie en offertes binnen 
Europa waren aan de orde van de dag. 
Hij dicteerde mij brieven in het Frans, 
Engels, Nederlands en ja, ook in het 
Spaans, die ik opschreef in stenogra-
fie. In een eerdere aflevering van deze 
reeks schreef ik al over stenografie.

Woordenboek
Stenografie en correspondentie in 
het Spaans had ik in het geheel niet 
in mijn pakket, maar zo’n man die 
zelf al die talen onder de knie had, 

opperde doodleuk dat ik dat best wel 
kon. En daar bleek maar weer eens: als 
iemand zoveel vertrouwen in je stelt, 
dan lukt het ook nog. Met de weinige 
kennis van de Spaanse taal die ik uit 
de genoemde cursus had opgedaan en 
gewapend met een woordenboek kreeg 
ik niet al te ingewikkelde brieven voor 
elkaar. Het woordenboek dat mij ter 
beschikking stond, was ook nog eens 
Engels-Spaans.

Om mezelf niet al te zeer op de borst 
te kloppen, moet er wel bij worden 
verteld dat het om technische corres-
pondentie ging, met allerlei technische 
termen die steeds terugkeren en die 
ik in oudere correspondentie kon 
terugvinden. Een literaire brief zou 
zeker niet tot mijn mogelijkheden heb-
ben behoord. Maar toch... Dat kleine 
jaar Spaanse les was dus niet voor 
niets geweest, het heeft zijn vruchten 
afgeworpen.

Cursus gutsen
Na het Spaanse avontuur heb ik wel 
nog eens een korte cursus houtbewer-
ken met behulp van gutsen gevolgd bij 

diezelfde Volkshogeschool, eveneens 
samen met Tiny. Wat rook het daar 
heerlijk naar hout, maar wat voelde ik 
me daar al snel de onhandigste mens 
op aarde. Om een lang verhaal kort te 
maken: met grote moeite heb ik een 
houten schaal min of meer af gekregen 
ten koste van verschillende verwon-
dingen aan mijn handen. Voor zulke 
handenarbeid bleek ik niet in de wieg 
gelegd. Die gutsen werden in mijn 

handen levensgevaarlijke instrumen-
ten. Voor de goede orde: een guts is 
een steekbeitel, waarmee hout kan 
worden weggestoken. Tiny ging het 
goed af, zij was over de hele linie veel 
creatiever dan ik. Ze kon bijvoorbeeld 
ook prachtig tekenen.

Openbaar Kunstbezit
Mijn eerste schreden op de ontdek-
kingstocht naar kunst zette ik ook 
samen met Tiny. We werden cursist 

bij de Stichting Openbaar Kunstbezit. 
De Stichting had zich tot doel gesteld 
kunst en kennis over kunst onder het 
grote publiek te brengen. Ze deed dat 
door het geven van een wekelijkse 
cursus op de radio, waarin een expert 
gedurende tien minuten een kunstwerk 
toelichtte. Alle behandelde kunstwer-
ken waren te bezichtigen in musea 
in Nederland. Als abonnee ontving 
je vooraf een kleurenreproductie en 
achteraf de tekst van de uitzending. 
Dat alles kon opgeborgen worden 
in een daartoe aan het begin van het 
kalenderjaar ontvangen map.

Beatrix
In deze vorm heeft de cursus bestaan 
van 1956 tot 1963. De oprichter van 
de Stichting, de beeldhouwer Jobs 
Wertheim, wilde de cursus per se als 
een gezamenlijk project van de ver-
zuilde omroepverenigingen uitzenden. 
Dat was niet makkelijk te realiseren. 
Na heel wat lobbywerk werd het uit-
eindelijk toegezegd, maar alleen als er 
bij aanvang minstens 20.000 cursisten 
waren ingeschreven. Mede dankzij 

de bereidwillige medewerking van 
prinses Beatrix werd dit meesterstuk 
tot een goed einde gebracht. Zij over-
tuigde in een programma op de radio 
de laatste twijfelaars zich in te schrij-
ven. Nog voor aanvang was het aantal 
cursisten opgelopen naar 80.000. 
Helaas moeten we nu met lede ogen 
aanzien hoe het gevoel voor kunst en 
openbaar kunstbezit is weggevloeid uit 
de koninklijke familie.

Musea
Wij deden mee in de jaren 1961 en 
1962. Geweldig vond ik het. Alleen 
al dat er elke week post was voor 
mij, was een bijzonderheid. Daarbij 
leerden we veel over zeer gevarieerde 
kunstwerken uit alle perioden van 
de kunstgeschiedenis. Mijn interesse 
was gewekt en mijn liefde voor alle 
vormen van kunst had een aanvang 
genomen. Naar musea om de werken 
in het echt te gaan bekijken, kwam er 
nog niet van. Dat heb ik in later jaren 
en zeker vanaf mijn pensionering meer 
dan goed gemaakt. Het enige museum 
dat ik wel eens binnenliep was het 
Bisschoppelijk museum aan de Malie-
baan. Dat was bijna naast mijn kantoor 
gevestigd en dus makkelijk tussen de 
middag te bezoeken.

Literatuur
Mijn direct leidinggevende op kantoor 
was de heer Van Opheusden. Hij 
was neerlandicus en goed thuis in de 
Nederlandse literatuur. Vanaf dat ik lid 
mocht worden van onze parochiekerk 
had ik altijd veel gelezen. Op de Paus 
Adriaan ulo hadden we wel literatuur-
onderwijs, maar dat was toch eigenlijk 
heel beperkt.
Hij opende voor het eerst literaire 
vergezichten en legde verbanden. Ik 
realiseer me steeds weer wat een geluk 
het was dat ik op die betreffende afde-
ling terecht was gekomen, waar ik van 
hem en ook van andere collega’s van 
alles opstak over de wereld van kunst 
en cultuur naast die van het werk.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl

Leren daar steek je iets van op
Tijdens mijn eerste jaar bij de 
VVM zagen Tiny Doppen en ik 
elkaar met grote regelmaat. 
Zij had een inspirerende 
werking op mij. Terwijl ik het 
druk had met mijn werk en 
avondschool, had zij kennelijk 
tijd over, naast haar studie 
van een jaar aan de Huishoud-
school als voorbereiding op 
de opleiding tot verpleegster. 
Zij moest dit jaar overbrug-
gen, omdat ze nog te jong 
was voor de verpleegstersop-
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Resultaat van het gutsen

De cursusboeken van Openbaar Kunstbezit

Kanaalstraat
Bij het nalezen van De Oud-
Utrechters kwam ik een 
verhaal tegen over de Kanaal-
straat. Ik heb ook eens zoiets 
meegemaakt.

Ieder jaar organiseerde de winkelver-
eniging Lombok een straatfeest. Leuke 
aanbiedingen, kermisje voor de kinde-
ren. Voor de ouderen reed er een treintje 
dat jaar, van drogist Altheer. Compleet 
met halteplaatsen en vertrektijden. Later 
heeft ‘ie dat ding nog laten rijden in 
Benidorm, maar dat was geen succes.
Slagerij van Beek was er (en is er nog 
steeds, als laatste). Het was en is een 
paardenslager. Heerlijke biefstuk, moest 
ik altijd halen voor mijn moeder. Voor 
mijn vader waren het de gekookte mos-
selen uit de viswinkel in de Damstraat. 
Beschuit erover en dan bakken in de 
roomboter.
En dan was er stomerij Veldman en een 
schoenenzaak (ik dacht Kouwenhoven). 
Daar liep de baas altijd met een zwarte 
hoed op, ook in de zaak. Van Ekdom, de 
brillenman. Als je licht haar had, kreeg 
je een donker montuur, bij donker haar 
een lichte. Geen merken, zoals nu. Als 
het je niet beviel, donderde je maar op. 
Dienstfietsjes had hij ook nog.
En dan de aardappelhandel van mijn 
zwager, Jan Wouterse van ‘Wouterse’s 
roem, allemaal bloem’. Later verkocht 
hij ook appels en peren. Werden buiten 
gezet op de stoep. Ten strengste verbo-
den, mocht niks op de stoep staan. Be-
keuring! Na een poosje mocht het wel, 
maar dan op een stelling, want ja, er 
pieste wel eens een hond over de han-
del. Het was hartstikke leuk. Nu is het 
een multiculturele smeltkroes en zijn er 
geen feesten meer. De Gruijter op een 
hoek en op de andere hoek Jamin. Ijsjes 
voor 1 cent. Mijn ouders kochten dan 
voor 5 cent en dat vonden wij héééél 
oneerlijk. En dan het badhuis. Kon je 
eens per week in bad. En toen werd er 
ook (haha) al gegluurd. In een van de 
zijstraten woonde opoe Van Zijl, de 
baker. Mijn vader ging haar halen op de 
fiets en daar was ik. Ze heeft er nóg drie 
uitgetrokken. Getrouwd met een ser-
geant-majoor. Losse handjes. Als je van 
hem een klap kreeg, ging je plat en lag 
je in een niet zo comfortabele houding 
op de grond Mijn herinneringen aan de 
Kanaalstraat. Heb op school gezeten, 
Anthonius in de J.P. Coenstraat. Tot 
1940. Werd gevorderd door de Duitsers. 
Een puinhoop in 1945.

Jopie Kalmeijer
1929jopie@ mail.com

Een bibliotheek om lekker in te snuffelenKanaalstraat
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RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

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

Nieuw seizoen Tijd van Toen 
met Ton en Ad op televisie

Aan Tafel! in de jaren 80 op 
Radio M Utrecht
Van 4 tot en met 
8 maart staat 

het Radio M Utrecht 
programma Aan Tafel! 
helemaal in het teken 
van de 80’s. Conny  
praat met gasten over 
allerei onderwerpen uit 
de jaren 80 en er zijn 
speciale themaprijzen!

Aan Tafel! in de jaren 80
Radio M Utrecht
Van 4 tot en met 
8 maart staat 

RADIO

maandag 

4
M A A R T

Laura ondekt 033 weer te 
zien op RTV Utrecht
Op zondag 24 
februari gaat het 

tweede seizoen van 
Laura Ontdekt 033 van 
start. In dit programma 
ondekt presentatrice 
Laura zes spannende, 
creatieve of sportieve 
activiteiten in de regio 
Amersfoort.

Laura ondekt 033
zien op RTV Utrecht
Op zondag 24 
februari gaat het 

TELEVISIE 

zondag 

24
F E B R U A R I

Nieuw seizoen 
met Ton en Ad op televisie

TELEVISIE 

zondag 

24
F E B R U A R I In deze serie van 

Tijd van Toen 
nemen Ad van Liempt 
en Ton van den Berg 
u mee terug in de 
tijd aan de hand van 
Utrechtse foto’s uit de 
periode 1950 – 1975. 
In deze aflevering twee 
thema’s: de groei van 

de stad en de omgev-
ing en aandacht voor 
het dagelijks leven.

voorlichtingsavond

artrose voet
& hallux valgus 

Heeft u klachten aan uw voet of enkel, zoals 
artrose of een hallux valgus?

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Utrecht, ben 
ik – Yasmin van Benthem – gespecialiseerd in de behan-
deling van deze klachten. Op de voorlichtingsavond op 
donderdag 7 maart vertel ik u meer over de oorzaak van 
deze klachten, hoe u voorkomt dat ze verergeren en hoe 
ze te verhelpen zijn met zowel niet operatieve als opera-
tieve behandelingen.

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

de medisch specialist in beweging

Annatommie mc 
Utrecht

Donderdag 7 maart
18.30 - 20.30 uur
deelname is kosteloos Janssoniuslaan 71

3528 AH Utrecht

Yasmin van Benthem
Orthopedisch Chirurg

Gra�s bijeenkomst 
Financiën voor 

inwoners van Utrecht
 

Voorkom financiële problemen
als gevolg van overlijden partner

Meer informa�e en aanmelden?  
Ga naar

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

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

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

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

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



Ik kwam erop na een paar ‘mislukte’ 
jaren op de Rijks-hbs in de Poortstraat. 
Hierdoor was ik al 15 jaar en voelde 
me in eerste instantie knap opgelaten 
tussen de 12- en 13-jarige lagere 
schoolverlaters. Omdat ik een ruime 
voorsprong had bij de niet-technische 
vakken, en voor mij de eindkeuze 
van elektrotechniek al vast stond, was 
overeengekomen dat ik sneller de 
basisklassen mocht doorlopen.

Profijt
Zo heb ik maar drie maanden in 
de eerste klas gezeten, maar heb ik 
nog steeds profijt van de geleerde 
basistechnieken voor houtbewerken en 
schilderen. Na het eerste rapport ging 
ik over naar de tweede klas met alge-
mene metaaltechnieken, machinale 
bewerking, maar ook plaatwerken en 
smeden.
In een eerder verhaal had de schrijver 
het over een hamer die door de leraar 
naar een leerling werd gegooid. Die 
leerling was ik dus! De betreffende 
leraar was de heer Tims. De reden was 
dat ik bij de schaafbank de beiteldiepte 
niet ingesteld had op een millimeter, 
maar op een centimeter. Bij de eerste 

schaafbeweging ramde de beitel 
de volledige kleminrichting van de 
machine af. Dat resulteerde dus in een 
verplicht bezoek aan de directeur, de 
heer Treels. Daar kon ik mij er redelijk 
onderuit praten, zodat het slechts bij 
een vermaning bleef. Het voorval liep 
dus met een sisser af.

Kasbaas
De rest van mijn studie stond in het 
teken van elektrotechniek, volgens mij 
van de heer De Bie. Naast de nodige 
theorie waren er veel praktijkoefenin-
gen op montageborden. Af en toe geen 
directe praktijkles, want dan was je 
‘kasbaas’ en moest je gereedschap en 
materiaal uitgeven en verantwoorden 
in een kasboek. Soms werd de bedra-
ding niet alleen op het bord gemaakt, 
maar werd met draad de boekentas 
van de leraar verbonden met zijn stoel. 
Na het ‘dagelijks eindgebed’ vertrok 
hij als laatste, de stoel met zich mee-
sleurend. Dat was snel doorlopen en 
vooral niet achterom kijken.

Opgevoerde Puch
In de fietsenstalling was het een 
presentatie van uiteenlopende merken 

bromfietsen, zelf had ik een opge-
voerde Puch met voetversnelling en 
hoog stuur. Zonder helm en snelheden 
tot 90 kilometer per uur konden toen 
nog, maar zijn nu niet meer voor te 
stellen. Gymnastiek werd vaak ver-
vangen door zwemmen in Ozebi aan 
de Biltstraat.
Op zaterdagochtend was er ook les 
voor de zogenoemde ‘sterklas’ die 
bestond uit leerlingen die hun studie 
op de mts wilden vervolgen. Zonder 
extra les in, volgens mij, Nederlands, 
Engels, algebra en meetkunde was je 
anders kansloos bij het toelatingsexa-
men voor de mts.

Gedegen onderwijs
Terugkijkend op de ‘Hengeveldschool’ 
kan ik zeggen dat er gedegen tech-
nisch onderwijs werd gegeven. Het 
beleid was strak met de nodige orde, 
maar de sfeer prettig en ontspannen. 
Geduchte straf was terugkomen op 
een vrije middag om het schoolterrein 
met de fietsenstalling aan te vegen. 
Weer of geen weer, ik heb er zeker één 
bezem versleten. De school heeft mij 
uiteindelijk op de mts Scutos gebracht, 
waar ik mijn studie energietechniek 

heb afgerond.
Mijn eerste baan was bij Harchaw 
Chemie in De Meern. Hier werkte ik 
als tekenaar-constructeur aan galvani-
sche installaties, zoals vernikkel- en 
verchroominstallaties. Het interes-
santst waren de storingsoplossingen, 
ook regelmatig in het buitenland.
Door de opkomst van kunststof in de 
auto-industrie werd het verchromen 
meer en meer overbodig. Uiteindelijk 
besloot het bedrijf onze afdeling in te 
krimpen en dat kostte mij, als jongste 
medewerker, mijn baan.
Al snel hierna werd ik bij het voorma-
lig distributiebedrijf PUEM aange-
nomen en werkte hier ruim dertig 

jaar in verschillende functies. Het 
bedrijf ging op in Remu en werd later 
overgenomen door het huidige Eneco, 
waar ik in 2005 met vervroegde 
uittreding mocht gaan. Precies een 
maand later verbood de overheid deze 
regeling. Soms heeft een mens net dat 
beetje geluk nodig. Dat begon voor 
mij eigenlijk al met de keuze voor de 
‘Hengeveldstraat’. Het jaar nadat ik 
deze school verliet, bewandelde mijn 
broer eenzelfde route inclusief de mts; 
nog veel later heeft ook mijn zoon zijn 
studie op Scutos afgerond.

Geurt Loozekoot
gloozekoot@planet.nl

Die leerling, dat was ik...
Recentelijk heb ik met genoegen in De Oud-Utrechter een aantal interessante verhalen gelezen over 
de 1e Christelijke Technische School aan de Hengeveldstraat in Utrecht. ik heb van 1965 tot 1968 
op deze school gezeten.
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In  1996 werd het schoolgebouw aan de Hengeveldstraat in Tuindorp afgebroken

Ik zie mezelf dat niet doen, ik ben toch 
meer van het ‘onder handen nemen’ 
van mijn schone goed. Het geeft me 
een goed gevoel als alles weer strak in 
de kast ligt.
Het gebeurt regelmatig dat diezelfde 
vriendin me opbelt, terwijl ik net aan 
het strijken ben. Ik plant de telefoon 
dan tussen oor en schouder en ga ge-
woon verder met m’n klussie. “Meid, 
laat toch”, zegt ze dan weer, “je weet 
het hè, vouwen en even op gaan zit-
ten… deed m’n moeder ook! Hoe krijg 
je het trouwens voor elkaar om dóór te 
strijken tijdens het telefoneren!”
“Probeer het zelf eens”, is mijn 
antwoord “even oefenen en na het 
gesprek langzaam je nek en schouder 
masseren.”

Terwijl ik bezig ben, zie ik Klaasie 
zitten. De buikspreekpop van zus 
Yvonne, die Cor en ik jaren gele-
den van haar kregen. Leuk voor de 
kinderen. Klaasie heeft alle hoeken 
van de zolder al gezien. Hij is zelfs 

een tijdje uit het zicht gezet, omdat de 
kinderen hem eng vonden en eerlijk 
gezegd kan ik ze geen ongelijk geven. 
Tjonge jonge, de ontwerper van 
Klaasie heeft wel z’n best gedaan hem 
een karakteristieke kop te geven. Hoe 
meer ik naar hem kijk, des te meer 
ik zin krijg hem op schoot te nemen 
en hem even z’n zegje te laten doen. 
Er is niemand thuis, wat kan mij het 
schelen, de strijk is klaar, kom maar 
op Klaasie. Ik zet de pop op schoot en 
zoek aan de achterkant het gat waar 
ik mijn hand in kan stoppen. Klaasies 
grote bolle ogen gaan open en dicht 
en z’n mond beweegt. Ik schraap mijn 
keel en begin te praten: “Zo Klaasie, 
heb je eindelijk tijd om even bij te 
kletsen?” Ik draai zijn hoofd mijn kant 
op en kijk hem aan. Nu moet hij dus 
antwoord gaan geven. Ik probeer mijn 
mond zoveel mogelijk dicht te houden 
en begin ‘buik te spreken’. “Zo oma 
Irene, heb je eindelijk eens tijd voor 
mij. Ik zit hier al jaren en je hebt me 
al zolang niet meer aangeraakt. Ja, je 

stoft me af….. ALS JE ZIN HEBT!” 
Ik voel een kriebel in mijn keel opko-
men en krijg een hoestbui. Klaasies 
ogen staan wijd open en zijn mond 
gaat op en neer. Het lijkt wel of hij 
die hoestbui ook heeft. Mijn hoestbui 
gaat over in een enorme lachbui. Zie 
me hier nou zitten op zolder, 63-jarige 
lolbroek met een buikspreekpop op 
schoot. Maar volgens mij kan ik het 
aardig. Ik heb er ook echt een buik 
voor, zal ik maar zeggen. Hollands 
welvaren. Ik zie ineens mogelijkhe-
den, jaaaa…… oma Irene met Klaasie 
bij Holland’s got talent! Ik fantaseer 
er op los en zie Gordon al zitten met 
de tranen in z’n ogen van het lachen 
en dat-ie dan ineens met een big smile 
op de rode knop drukt. Wegwezen met 
die griezel! Uh, even voor de goede 
orde, daar bedoelt Gordon dan Klaasie 
mee en niet mij, hoop ik. Laat maar 
zitten, het idee alleen al bezorgt me 
hoge bloeddruk. “Wat zou je ervan 
vinden als ik je eens wat vaker laat 
praten, jochie”, vraag ik aan de pop. 

“Nou”, antwoordt Klaasie via mijn 
buik, “zullen we afspreken dat we na 
iedere strijksessie even bijkletsen?” Ik 
hoor voetstappen op de trap. Manlief 
komt thuis. “Hoorde ik jou nou met 
iemand praten?”, vraagt hij. “Ja, met 
Corry. Ze belde me net”, zeg ik, ter-
wijl ik Klaasie achter m’n rug verstop. 
Als man de trap weer afloopt, zet ik 
Klaasie vlug op z’n plek. “Niet verder 

vertellen hoor”, zeg ik tegen hem. En 
wat denk je? Antwoordt- ie heel zacht: 
“Mij zal je niet horen!”

Irene Kraaij-
enhagen

Lol met Klaasie!
Op zolder staat de strijkbout op de strijkplank klaar voor de aanval. Ik moet nodig weer een stapel 
wasgoed onder handen nemen. Vriendin Corry verklaart me voor gek. Ze houdt niet van strijken en 
doet het ook niet. Ze vertelde me dat haar moeder de was vouwde en dan, onder het genot van een 
bakkie koffie, op de stapel ging zitten. Daarna ging het ‘hup’ de kast in.
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Amsterdam-Utrecht. Van 
Rhijnspoor tot Randstadspoor

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

Van stadsie tot stad. Utrecht 
1950-1975
De absolute bestseller van onze boeken 
over Utrecht van vroeger is weer ver-
krijgbaar. Samenstellers Ad van Liempt 
en Ton van den Berg geven in het boek 
een indruk van ontwikkelingen in de 
stad Utrecht tussen 1950 en 1975. Het 
boek is samengesteld uit onder andere de beste amateurfoto’s 
die de auteurs kregen toegezonden na een oproep in lokale me-
dia en sloot bij het verschijnen aan bij een expositie in het kader 
van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’. Vanwege de aanhoudende 
vraag is inmiddels een nieuwe druk verschenen.

 

 

De Dwaalgids van Utrecht

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

 

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

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

 

111 plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben

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

 

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

 

 

Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van 
‘Rotterdam Frontstad’ heeft een nieuw 
oorlogsboek uitgebracht. Het heet ‘Nach 
Holland’ en geeft een unieke kijk op de 
Duitse inval in de eerste bezettingsda-
gen van ons land. Het staat namelijk 
vol foto’s die werden gemaakt door 
Duitse soldaten, die hun fotocamera meenamen 
naar het front. Omdat ze voor privégebruik waren bestemd, 
bleven hun kiekjes, voor zover ze niet door de oorlog verloren 
gingen, decennialang verborgen. Een uniek boek. De vierde 
druk is inmiddels uit en de prijs is verlaagd naar 24,95 euro.

 

 

Licht in de Donkerstraat. 
Utrecht bezongen (cd)

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

 

Oma kan jij nog huppelen?
Een verhalenbundel over klein geluk. 
Een boek vol kleine wijsheden over 
grote geluksmomenten. In een bonte 
verzameling rijgt Irene Kraaijenhagen 
herkenbare situaties, gekke types, oude 
liedjes en herinneringen zorgvuldig aan 
elkaar. Met haar verhalen en gedichten 
wil ze de lezers raken, laten lachen en vooral 
laten meedoen. Voor wie kan genieten van haar bijdragen in de 
rubriek ‘Geluksvogels’ in deze krant is dit boek een absolute 
aanrader. Voor wie haar werk niet eerder las een kans op een 
kennismaking.
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Mannen achter kinderwagen
Tot 1972 zag je nooit of te nimmer een 
man achter een kinderwagen lopen, 
uiteraard wel naast de vrouw achter de 
wagen. Natuurlijk kun je nooit zeggen 
dat jij degene bent geweest die die 
traditie heeft verbroken, maar ik kan 
wel zeggen dat ik een van de eersten 
ben geweest, die als man de kinder-
wagen heeft voortgeduwd. Toen mijn 
vrouw in verwachting was, hebben we 
in Soest zo’n echte Engelse kinderwa-
gen gekocht, zo eentje die ook Prinses 
Diana van Engeland had. Ik weet nog 
wel dat hij uitzonderlijk duur was, 
maar dan had je ook wat.
Toen mijn dochter Marjolein was 
geboren en wij als trotse ouders voor 
het eerst met de wagen op stap gingen, 
hadden we veel bekijks. Even voor 
de duidelijkheid: het was dus geen 
wandelwagen, maar een echte kinder-
wagen. In die tijd woonden we op het 
Kanaleneiland en mijn schoonmoeder 
in het Overvecht. Om te wandelen 
was die afstand veel te ver en wat 
deden we dan? We gingen met die 
grote Engelse kinderwagen gewoon de 
stadsbus in. Nou gewoon, zo gewoon 
was het ook weer niet, want je moest, 
bij de achteruitgang van de bus, wel 
enigszins manoeuvreren met de wagen 
om in de bus te komen. Maar het lukte 
altijd. Zodra we in Overvecht waren, 
stapten we met de wagen weer uit en 
liepen naar het adres waar we moesten 
zijn. Op een zaterdag liepen we vanuit 
het Kanaleneiland naar het centrum 
van Utrecht en ik weet nu nog niet 
waarom ik ineens de kinderwagen 
ging voortduwen. Wat ik wel weet, is 
dat ik erg door mannen en vrouwen 
bekeken werd. Opvallend was dat ik 
de wagen in het begin altijd met één 
hand stuurde. Ik voelde me redelijk 
ongemakkelijk, wat natuurlijk onzin 
was, want heden ten dagen (anno 
2019) lopen mannen met twee handen 
achter de kinderwagen en ook nog 
eens alleen zonder de vrouw. Het kan 
dus verkeren.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

De Hongerwinter 1945
Tijdens de Hongerwinter gingen veel 
mensen uit Utrecht en omgeving rich-
ting de Achterhoek voor voedsel.
Met weinig ruilmiddelen achterop de 
fiets of handkar gebonden, trokken zij 
richting het oosten, in de hoop bij de 
boerderijen iets te kunnen ruilen voor 
de zo nodige levensmiddelen. Ook 
mensen uit de wijk Zuilen, waaronder 
mijn opa Henk Koning, ondernamen 
deze tocht op 6 februari 1945. Het 
weerbericht gaf voor die dag, veel 
bewolking en een temperatuur van 
zes graden aan. De tocht verliep 
goed, tot vlak voor Barneveld. Op de 
Scherpenzeelseweg reed een colonne 
Duitsers die op de terugtocht was 
richting Duitsland. Op het moment 
dat de lucht even helder was, vlogen 
er Engelse jachtvliegtuigen laag over 

die gelijk het vuur openden op de 
colonne terugtrekkende Duitsers. De 
mensen zochten dekking achter de 
bomen langs de weg. Mijn opa werd 
echter geraakt door kogels die de En-
gelse jachtvliegtuigen op de Duitsers 
afvuurden en kwam te overlijden. 
Doordat deze gebeurtenis zo kort voor 
de bevrijding plaats vond, moet de 
beleving van de bevrijding voor mijn 
moeder als jong meisje, heel anders 
zijn geweest, te midden van versierde 
straten en feestvierende mensen. 
Haar vader was tenslotte kort voor de 
bevrijding om het leven gekomen door 
kogels van geallieerde vliegtuigen. 
Omdat mijn opa met meer mensen 
uit Zuilen onderweg was, moeten er 
meerdere getuigen van dit incident in 
de buurt van Barneveld zijn geweest. 
Mogelijk hebben deze mensen dit aan 
hun kinderen of kleinkinderen verteld. 
Indien er mensen zijn die over dit 
incident hebben gehoord, dan ontvang 
ik graag een reactie. mailadres: evmil-
tenburg@ziggo.nl Alvast dank!

Mw. van Miltenburg - van der Hulst

Carnaval
Hoe carnaval in z’n werk ging, moet 
ik als goedgekeurde Limburger zeker 
weten. Maar ook hoe dat in Utrecht 
ging. Jurkje jaren 30 gemaakt, krul-
lenpruik op met haarband, valse 
wimpers. Kortom beeldschoon. Mijn 
verloofde (later mijn man) kon ik 
met geen stok meekrijgen, domme Ha-
genees. Heel brave jongen, een schat, 
maar een beetje saai. En HIJ LUSTTE 
GEEN BIER. Ja, dan houdt het op. 
Dus: op naar het gebouw van kunst 
en wetenschappen op de Mariaplaats. 

Daar was een oom, die was een beetje 
opzichter, want er mochten geen al te 
rare dingen gebeuren. Carnavalsliedjes 
zoals in Limburg waren er niet. Dan 
maar andere. Hossen en springen, heel 
leuk. Je kon toen nog rustig over straat 
als meisje alleen. En na al dat bier 
moest je heel erg plassen. Ja, dat werd 
wildplassen. Geef me de bon maar, zal 
ik wel betalen.
Hier in Limburg werd en wordt het 
echte carnaval gevierd. Optochten, 
prachtig. Met mijn kinderen, ook ver-
kleed natuurlijk, omgekeerde paraplu 
om snoep op te vangen. Je moest wel 
op tijd gaan, anders zag je niks. Mijn 
kinderen liepen ook mee in de raarste 
pekskes (pakjes).
Maar nu ben ik oud. Hier in het 
verzorgingshuis is ook carnaval en 
dan moet je ze de polonaise zien lopen 
door de gangen. Achter de rollator, 
met scootmobielen. Uitkijken, anders 
rijden ze je uit je steunkousen. Ik hoop 
het nog een paar jaar mee te maken. 
Best gezellig. Er is ook een senio-
renzitting met optreden van Dombo 
en Dombo en veel liedjes door de 
hoempa orkesten. Ja, leuk is het.

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

Colporteur
Ik weet niet of het woord colporteur 
anno 2019 nog aan de orde is, maar 
zo’n vijftig jaar geleden in ieder geval 
nog wel. Onlangs sprak ik een per-
soon, die dit vak heeft uitgevoerd. Hij 
was colporteur bij een bedrijf geweest 
dat tijdschriften uitgaf. Hij woonde in 
Utrecht, in de Adriaan van Ostadelaan. 
Voor die tijdschriften moest hij natuur-

lijk klanten zien te winnen. Hij ging 
daarvoor langs de deur bij mogelijke 
klanten. Ofschoon hij niet ontevreden 
was over het resultaat, deed hij toch 
zijn beklag. Hij constateerde namelijk 
dat een groot aantal huisvrouwen, die 
meestal de deur opendeden, dat op 
een manier deden, die je je nauwelijks 
kunt voorstellen. Zo waren er vrouwen 
die je alleen maar vreselijk minach-
tend aankeken en zonder een woord 
de deur weer sloten. Anderen vielen je 
halverwege in de rede, met woorden 
die we hier maar beter niet kunnen 
herhalen. Ook scheen het heel normaal 

te zijn dat een kind van een jaar of 
zes naar de deur werd gestuurd met 
de mededeling “niks nodig”, zonder 
verder commentaar en zonder dat men 
wist wat de man of vrouw te bieden 
had. Het beledigend afwijzen was zo’n 
gewoonte geworden, dat kinderen 
vertelden dat mama niet thuis was, 
terwijl je ze drie meter verder in de 
keuken bezig zag. Veel colporteurs 
hadden deze ervaring. Tja, toen deze 
man mij zijn ervaringen meedeelde, 
kon ik mij hierbij wel wat voorstellen, 
maar ik probeerde ook de kant van 
de vrouwen te begrijpen. Je zult maar 
net op de bovenste verdieping van je 
huis bezig zijn als je alle trappen naar 
beneden moet en dan moet constateren 
dat de colporteur voor jouw niets bij-
zonders heeft. Ben je net weer boven 
en dan gaat opnieuw de deurbel. Moet 
je weer naar beneden om de deur te 
openen voor mensen die je helemaal 
niet verwacht en moet je constateren 
dat ook deze persoon niets heeft wat 
jij kunt gebruiken. Het telkens weer 
opendoen met een hoffelijke, belang-
stellende glimlach die sereen verbergt 
hoe gruwelijk ongelegen dit gebel nu 
weer kwam, dat kan op den duur al-
leen een engel in mensengedaante.
Wie er ook aan de deur komt, vraag 
altijd het legitimatiebewijs, en bekijk 
dat op een rustige manier. Wordt de 
colporteur dan nerveus of gedraagt 
hij zich opvallend, schakel dan de 
politie in of bel 112. In Nederland is 
de colportagewet van kracht, waarin 
diverse zaken worden geregeld, o.a. 
dat er bij aankopen vanaf 34 euro 
altijd acht dagen bedenktijd zitten en 
zonder opgaaf van reden de overeen-
komst weer ongedaan kan worden. 
Dat kan telefonisch, schriftelijk of via 
de e-mail. Sterkte!

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl
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Utrecht kreeg verkeerstelevisie 
in de binnenstad
Nu zijn televisiecamera’s een vanzelfspre-
kendheid, maar in 1970 was dit duidelijk 
anders. Politie Utrecht had inmiddels in 
het toen nog oude politiehoofdbureau op 
het Paardenveld al een verkeerscomputer, 
waarmee beïnvloeding van verkeersdoor-
stroming in de binnenstad vanuit kamer 
24 (2de verdieping) kon worden geregeld. 
De hoofdverkeersader was toen de Lange 
Viestraat en Voorstraat. Maar zonder tv-
beelden was dit heel lastig. In de binnenstad 
kwamen daarom paalcamera’s en dakca-
mera’s voor deels vaste opstelling en ook 
360 graden draaibaar. Bij de Daalse tunnel 
stonden twee paalcamera’s voor beveili-
ging van de doorrijhoogte, op het dak bij 
Vinke twee camera’s, dak hotel Smits twee 
camera’s en een paalcamera op het eilandje 
bij Kontact voor de deur. Dit werden Siemens camera’s met zwart-wit beelden, zodat de doorstroming van verkeer kon 
worden bekeken. Op kamer 24 stonden zeven grote monitoren (53 cm) waarop alle beelden te zien waren. Adjudant van 
Dijk (verkeersdeskundige) kon toen door computeraanpassingen op deze manier verkeersopstoppingen laten verdwijnen.
De hele installatie kwam tot stand met goede inzet Van Het toenmalige GEVU. De samenwerking met GEVU-heer Wel-
dam was prima. Voor deze oude techniek was toen nog veel onderhoud nodig (vidicon opnamebuizen), wat betekende dat 
er veel service-uurtjes nodig waren. Op de foto: Jos Mulder op het dak bij Vinke.

Jos Mulder
3481TJ30 Harmelen
(Oud Siemensmedewerker)

Ben Bril
In 1972 werkte ik op het hoofdkantoor van de Raiffeisenbank, Jacobsstraat 
Utrecht. Na het werk ging ik met de brommer door de Korte Koestraat 
richting Vreeburg. Op een van de kruisingen knalde ik op een auto. De 
bestuurder stapte uit en zei: “Ik ben Ben Bril.” Hij was boksscheidsrechter 
en op weg naar de Olympische Spelen, waar hij naartoe moest. Ben Bril was 
ziedend. Gelukkig kon hij zich beheersen, want ik denk dat ik op punten 
verloren zou hebben. Was de slogan niet: Betere ballen bij Ben Bril?

Gerard de Korte
ghdekorte@gmail.com

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



Repair Café open
Repair Café Utrecht-Oost is zaterdag 
23 februari open van 13.30 tot 16.00 
uur voor reparaties aan uw spulletjes 
door vrijwilligers. Locatie: Activi-
teitencentrum De Wilg, Mecklenbur-
glaan 3-5, Utrecht. Meer informatie: 
repaircafeutrecht@gmail.com of tel. 
06-16775696 (Judy Sijlbing).

Tafeltennissen
Op twaalfjarige leeftijd werd ik lid 
van tafeltennisvereniging UTTC. Ik 
ben inmiddels 79 en nog steeds lid 
van deze vereniging, waar ik ook 
nog competitie speel. In de afgelopen 
67 jaar heb ik veel tafeltennisver-
enigingen in de stad Utrecht zien 
verdwijnen. Er zijn nu nog maar twee 
verenigingen, SVE en UTTC. Deze 
laatste, opgericht op 1 september 
1930, is de oudste nog bestaande 
tafeltennisvereniging van Nederland. 
Indertijd waren er bedrijfsverenigin-
gen, waarvan ik mij Douwe Egberts, 
HAKA (koekjesfabriek), Jaffa, Moira 
(verzekeringen), Paushuize, PUEM, 
ROVU, SSVU (spoorwegen) en 
URVA (Raad van Arbeid) herinner. 
In het team van Jaffa speelde onder 
andere Pindus (bekende keeper van 
DOS). Naast deze bedrijfsverenigin-
gen waren er nog meer tafeltennis-
verenigingen. Ik herinner mij Barna. 
Hier speelden de bekende sportver-
slaggevers Co Hoogendoorn en Frans 
Henrichs. Andere clubs waren Iduna, 
Insulani, Onder Ons, Spirit, Smash, 
Trajectum, Velox, Vriendenkring 
en Wilskracht. Bij laatstgenoemde 
speelde o.a. Ad van Liempt. Hij speelt 
overigens ook nog steeds competitie, 
maar nu bij VTV in Nieuwegein.
Ongetwijfeld ben ik misschien nog 
één of meer verenigingen vergeten. Ik 
speel nog steeds met veel plezier en 
voor mij is de competitieavond een 
avondje uit. Mocht u interesse hebben 
te gaan tafeltennissen, kom dan gerust 
vrijblijvend eens kijken bij UTTC in 
de Duurstedelaan 14A in Utrecht. De 
speelavonden zijn maandag en vrijdag 
vanaf 19.30 uur. Op de maandagavond 
is er van 19.30 - 20.30 uur training 
voor de jeugd en vanaf 20.30 uur 
voor senioren. Dit onder begeleiding 
van een bevoegd trainer. Ook op 
woensdagmiddag is er training voor 

de jeugd en voor 50-plussers. Wilt u 
meer informatie neem dan contact op 
met wedstrijdsecretaris Jurriën Broers 
06-44646818 of penningmeester Jan 
van Kuik 030-6700477.

Ruud Klein Hofmeyer
ruma43@icloud.com

Tekst liedje ‘Waarom?’
Het TV-programma over Leonardo da 
Vinci bracht mijn gedachten op een 
liedje dat ik in mijn prille jeugd enkele 
keren heb gehoord. In dit programma 
werd verteld dat Leonardo zijn hele 
leven als een kind wilde weten: 
Waarom? Hoe komt dat? Enzovoorts, 
enzovoorts. Het liedje waaraan ik 
dacht heette misschien ‘Kindervragen 
en begon zo:
Waarom is de aarde rond, pa, waarom 
is hij niet vierkant?
Waarom gaat de zee niet verder, dan 
precies tot aan het strand?
Pa, hoe komt het dat…
De rest van dit lied wil mij niet meer 
te binnen schieten. De melodie nog 
wel. Het aantal coupletten weet ik ook 
niet meer, maar het zullen er heel wat 
geweest zijn. Ik zal het fantastisch vin-

den wanneer iemand dit wel weet!

Henk Veenstra
hcveenstra@live.nl

Nita
Nog altijd zie ik het moment voor 
me. Nita slaat rechtsaf en ik links. 
We kwamen uit school, de Bilder-
dijkschool in de Regentesselaan in 

Tuindorp. Zij liep naar huis naar 
de Mr Tripkade en ik naar de Pres. 
Rooseveltweg (nu Jordanlaan). Nita 
ging naar Australië emigreren. Het 
besef dat ik haar nooit meer zou zien, 
drong toen zo heftig tot me door, 
dat ben ik nooit meer kwijt geraakt. 
Vandaar mijn oproep: wie kent Nita 
den Daas van de Mr. Tripkade die naar 
Australië is geëmigreerd, omstreeks 

1958. Nita had in ieder geval een zus. 
Is zij altijd in Australië gebleven of 
ooit teruggekomen? Wie kan me meer 
over haar vertellen? Een contactadres 
zou helemaal mooi zijn. Ik heette tij-
dens mijn lagere schooltijd Nettie van 
den Brul en was een vriendinnetje van 
Nita. Mijn emailadres is jjyellow34@
gmail.com.

Technische school
Al enkele malen heb ik stukken 
gelezen over de technische school in 
de Hengeveldstraat. Zelf heb ik in 
1961 mijn diploma gehaald op die 
school in het vak fijn houtbewerken/
meubelmaken. Het uitreiken van het 
diploma was in het gebouw van K 
en W op de Mariaplaats. Daar heb 
ik nog een boekwerk van met foto’s 
van schoolbandjes en alle namen van 
de geslaagden, aangeboden door de 
ouders van G Versteeg uit IJsselstein. 
Van mijn klas heb ik een foto met 
bijna alle namen. We kregen ook 
les op andere locaties, zoals bij de 
Monicakerk op de Oudenoord boven 
het P.I.T.-huis bij de Dom en in de 
Balijelaan. Ik woonde buiten Utrecht 
en heb na 1961 geen contact meer 
gehad en zou wel graag willen weten 
hoe iedereen terecht is gekomen.

F. Ende
V. Lockhorstweg 28
Kockengen
034-6242073
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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.

60 jaar ontspanning in zwem-
bad De Liesbosch
De wijze van ontspanning is aanzien-
lijk veranderd ten opzichte van vroe-
ger. Met name buiten het verenigings-
verband. We laten daarvan een groot 
aantal voorbeelden zien. Eén activiteit 
is het best in ieders herinnering gegrift: 
zwembad De Liesbosch. Tienduizenden 
hebben daar leren zwemmen. Er was 
een écht pierenbadje tot aan een touw 
en een ton. Dan had je de brug en “het 
diepe” tot vijf meter met lage spring-
planken en tien meter hoge duikplan-
ken. Rondom het bad had je “schapenhokken”, kleedruimtes waar je met wel twintig personen in moest. De schaarse 
badhokjes waren het eerst weg. Zwemles kreeg je aan de hengel op de brug ook al was het dertien, veertien graden. 
Zaterdag 2 maart om 11.00 uur is er een presentatie in de bibliotheek op het Smaragdplein. Aansluitend wordt van 2 
maart tot en met 30 maart een expositie gehouden. De stichting HKTH nodigt iedereen uit te komen!

Peter Sprangers, secretaris HKTH

Op de foto: 2 juni 1946, 19e nationale waterpolodag in De Liesbosch (foto: Fotopersbureau ‘t Sticht)

Foto’s gezocht
Ik ben op zoek naar foto’s van de Monicakerk. De kerk stond op de hoek van de 
Herenweg, op de andere hoek stond Schoenmakerij ‘Het glazen muiltje’, daar 
ben ik geboren. In de Monicakerk ben ik getrouwd in 1967. De kerk is later ge-
sloopt. Ook zou ik graag willen weten of er nog foto’s zijn van het Volkstoneel 
Wijk-C. Het gaat om het toneelstuk ‘De stakkers van Salem’, gespeeld in 1959. 
Geoefend werd er bij de zusters Augustinessen in de Waterstraat. De uitvoering 
was in de schouwburg. Dat was natuurlijk niet niks voor een veertienjarige. Er 
was ook nog een blaadje van ‘De stad God’, waarschijnlijk uitgegeven door de 
zusters. Misschien dat daar iets in heeft gestaan. Wie o wie, kan mij helpen. Ik 
dank u bij voorbaat.

Ria Middelkoop-v. Ooijen
Dorpsstraat 4
4152 EP Rhenoy
nwam69@gmail.com
034-5683321
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Feest van herkenning
Vanmorgen nam ik De Oud-Utrechter 
mee na een bezoek aan het Anto-
nius Ziekenhuis. Ik herkende op de 
voorpaginafoto direct de heer Maas. 
Wat aardig om uw stukje te lezen, 
want ik zat ook op die school, zij het 
dat ik vermoedelijk een klas lager zat. 
Sommige personen heb ik heel goed 
gekend, natuurlijk de heer Maas als 
hoofd. Hij gaf onder meer Duits en nu 
nóg kan ik al die rijtjes uit het hoofd 
opdreunen van de onregelmatige 
vervoegingen. Ik was bepaald geen 
lieverdje, want ik zat gedwongen op 
de voorste bank, recht voor hem. Af 
en toe stak hij een heerlijk rokende 
sigaar op (Elisabeth Bas) of stopte hij 
een pijp met heel dunne plakjes tabak, 
die hij eerst met de hand fijn wreef. 
Ik weet nog goed wat de titel van het 
boekje van de eerste Duitse les was: 
Fritz geht Heute zum eersten Mal in 
die Schule. Er ist sehr froh. Ook kon 
hij prachtig Bijbelse verhalen vertel-
len. Wij leden schipbreuk met Paulus 
en toen die een vuurtje had aangelegd 
na aan wal te zijn gekomen, werd hij 
bijna door een slang gebeten. Maar 
Paulus werd niet gebeten, hij schudde 
de slang in het vuur.
Vaak zei hij tegen mij: “Herr Muskel, 
Herr Muskel, wass soll aus Dir 
werden.” Later zag ik hem nog eens, 
na een concert. Ik probeerde het zo 
te regelen dat ik samen met hem bij 

de uitgang kwam. Daar sprak ik hem 
aan. Herr Maas, wie geht es Ihnen? 
Hij kende mij nog. Ik herinnerde hem 
aan zijn vermanende woorden van 
destijds. Hij keek er van op, dat ik bij 
de politie van Utrecht werkte (38 jaar 
daar gewerkt). Ik zou nog zoveel van 
die man kunnen vertellen. Hij heeft 
op mijn leven een zeer grote invloed 
gehad, mag ik wel stellen. Vooral ook 
om die prachtige gedichten de we leer-
den in het Nederlands en in het Duits.
Op de foto zie ik onder anderen ook 
Hansje Diepenveen. Zij zat een klas 
hoger dan ik en ik vond haar heel 
knap. Ik beminde haar zeer, maar zij 
was blijkbaar ongevoelig voor mijn 
avances. Eenmaal heb ik haar op mijn 
nek gedragen en toen slaakte zij een 
gilletje van opwinding, angst? Verder 
zag ik Ben te Winkel nog, Bineke 
Maas, Grada Sorg en Wil van Veen. 
Ik herinner mij leraar Steenbeek ook 
nog heel goed en zijn Franse lessen. 
Titel van het boekje dat we voor 
het examen moesten lezen was: La 
belle nivernaise. Ook kon hij prachtig 
Bijbelse geschiedenis geven. Ik weet 
nog goed dat hij eens les gaf over 
de Richteren en de geschiedenis van 
Othniel en Ehud. Hij deed toen voor 
hoe Othniel, dacht ik, die linkshan-
dig was en zijn zwaard rechts droeg 
onvoldoende door de lijfwacht was 
gefouilleerd en Ehud met zijn zwaard 
doorstak. Nog zie ik voor me hoe hij 

met de aanwijsstok, waarmee normaal 
de plaatsnamen van Nederland werden 
aangewezen, een stekende beweging 
maakte. En dat, zei meester Steen-
beek, terwijl hij “zijn voeten bedekte 
in de koele kamer.” Dat betekende 
volgens hem, dat hij op de wc zat. Dat 
verhaal is me zo bijgebleven, dat, als 
ik mij thans naar het kleinste kamertje 
rep, ik tegen mijn wederhelft roep: 
“Vrouw ik ga even mijn voeten bedek-
ken in de koele kamer.”
Van Rebergen kregen we Engels. De 
eerste Engelse les was uit het boekje: 
The greengrocer stands in his shop. 
He stands behind the counter, he sells 
onions, vegetables and so on. He is a 
kind man. Hij gaf ook aardrijkskunde 
en meetkunde. Ach, leraar Rocher, 
wat werd die man geplaagd; ook wij 
noemden hem de Reut. Hij wilde mij 
een keer een klap geven toen ik mijn 
vulpen in mijn hand had. Ik weerde 
die klap af, maar hij sloeg toen tegen 
mijn pen aan, waardoor hij een pijn-
lijke plek opliep. Dat verbeterde de 
onderlinge verstandhouding niet be-
paald. Hij gaf algebra en daar snapte 
ik niks van. Ik hield meer van de talen. 
In mijn klas zat o.a. Ansje Boonstra. 
Ik heb nog een tijdje met haar gelo-
pen’. Wij waren, denk ik, wel verliefd 
op elkaar. Mijn eerste kus kreeg ik 
van haar onder een tunneltje langs de 
Vecht. Later is zij vrij onverwachts 
verhuisd naar Canada. Ik zou het aar-

dig vinden als er nog lezers van deze 
krant zijn, die haar ook gekend hebben 
en weten of zij nog in leven is en waar 
zij woont in Canada. Ik zou nog veel 
meer verhalen kunnen vertellen over 
die schooltijd die uiteindelijk voor mij 
toch heel belangrijk is geweest. Mis-
schien komt het er nog eens van om 

daar iets meer van te schrijven. Dank 
voor uw artikel, leuke herinneringen 
kwamen weer boven.

J. Spier
Rembrandtlaan 16
3411 GV Lopik
jan.spier@ziggo.nl
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de winters van vroeger, waarin je door moeders met een warme 
kruik in bed werd gestopt. De uitkomst van de puzzel luidde:

Wie heeft er nog een warme kruik in bed?

Uit de vele goede inzenders hebben we de winnaars geloot van de prijs die bij de puzzel hoorde, de toegangskaarten 
voor de HISWA in de Rai in Amsterdam. Vijf prijswinnaars krijgen ieder twee toegangskaarten. De winnaars zijn: 
M. Kranendonk, C. de Graaf, S.C. Kok, Jan Wortel en Marijke Wesdorp.

Ook voor de puzzel van deze keer 
hebben we weer een leuke prijs 
klaarliggen. Drie prijswinnaars 
krijgen ieder twee toegangskaarten 
voor het Spoorwegmuseum in 
Utrecht. Leuk om met de klein-
kinderen heen te gaan bijvoorbeeld. Of gewoon 
saampjes of in je uppie.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDER-
DAG 28 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.

Klassenfoto Christelijke Technische school
Mijn oproep in de afgelopen De Oud-Utrechter heeft, dankzij Bert Docter, 
bijgaand resultaat opgeleverd. Mijn neus ontbreekt helaas, dus zal ik wel 
met griep in bed gelegen hebben. Ik herinner me dat ik nogal eens ziek thuis 
bleef. Het gejakker in weer en wind met de brommer, zal hieraan bijgedragen 
hebben. Want zelfs tijdens de lunchpauze vloog ik even heen en weer naar 
Hoograven, de andere kant van de stad; idioot achteraf.

Jan Hoogendoorn
Nieuwegein
hoogendoorn.jan05@gmail.com
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Horizontaal
1. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edelsteen; 12. anticonceptiemiddel; 13. poolbedekking; 14. haarkrul; 15. Neder-
landse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in tijd; 19. strook; 21. sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbestuurbaar; 27. 
griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een vis; 31. lidwoord; 32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35. mouwloos man-
nenvestje; 37. rivier in Engeland; 38. watersporter; 41. plechtige belofte; 42. wijnfles van twee liter; 44. Schotse familiestam; 
46. onbeschaafd en grof; 47. familietwist; 48. gemengde balsport; 49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zuivelproduct; 54. 
achterste in een reeks; 56. duw of por; 58. zilverachtig metaal; 61. snijwerktuig; 62. gelegenheid tot overnachten; 64. schrijf-
gerei; 65. knevel; 67. explosieven opruimingsdienst (afk.); 68. onderricht; 70. maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam 
werken; 76. koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse anijswijn; 79. inlandse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie 
(afk.); 82. projectieplaatje; 83. dopheide; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam door ondervinding; 87. schappelijk (goed).
 
Verticaal
1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet; 4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets (landauer); 6. berggeel; 7. 
vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9. zuigspeen; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijk-
zang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20. geologisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank; 
25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27. gewiekst; 29. Engelse stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. 
vissersgerei; 37. waterkering; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstuwend projectiel; 42. maalinrichting; 43. uit-
scheidingproduct van de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53. deel van 
het gelaat; 54. Italiaans laagjesgerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag); 57. ver (in samenst.); 59. 
oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappenmaker; 67. ieder; 69. tennisterm; 71. gymnas-
tiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. verbinding tussen stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82. 
deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.
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Horizontaal 1. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edelsteen; 12. anticonceptiemiddel; 13. poolbe-
dekking; 14. haarkrul; 15. Nederlandse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in tijd; 19. strook; 21.
sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbestuurbaar; 27. griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een vis;
31. lidwoord; 32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35. mouwloos mannenvestje; 37. rivier in Engeland;
38. watersporter; 41. plechtige belofte; 42. wijnfles van twee liter; 44. Schotse familiestam; 46. onbe-
schaafd en grof; 47. familietwist; 48. gemengde balsport; 49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zuivelproduct;
54. achterste in een reeks; 56. duw of por; 58. zilverachtig metaal; 61. snijwerktuig; 62. gelegenheid tot
overnachten; 64. schrijfgerei; 65. knevel; 67. explosieven opruimingsdienst (afk.); 68. onderricht; 70.
maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam werken; 76. koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse
anijswijn; 79. inlandse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. projectieplaatje; 83. dophei-
de; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam door ondervinding; 87. schappelijk (goed).

Verticaal 1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet; 4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets
(landauer); 6. berggeel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9. zuigspeen; 10. per-
soonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijkzang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20.
geologisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank; 25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27.
gewiekst; 29. Engelse stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vissersgerei; 37. waterke-
ring; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstuwend projectiel; 42. maalinrichting; 43. uitscheiding-
product van de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53.
deel van het gelaat; 54. Italiaans laagjesgerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag);
57. ver (in samenst.); 59. oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappen-
maker; 67. ieder; 69. tennisterm; 71. gymnastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. verbinding tussen
stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82. deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.

KRUISWOORDPUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71
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86 87
2

31 70 48 5 51 27 43 50 7 83 58

65 45 20 86 25 32 81 54 28 59 22 41 69

57 13 33 30 6 39 87

Horizontaal 1. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edelsteen; 12. anticonceptiemiddel; 13. poolbe-
dekking; 14. haarkrul; 15. Nederlandse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in tijd; 19. strook; 21.
sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbestuurbaar; 27. griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een vis;
31. lidwoord; 32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35. mouwloos mannenvestje; 37. rivier in Engeland;
38. watersporter; 41. plechtige belofte; 42. wijnfles van twee liter; 44. Schotse familiestam; 46. onbe-
schaafd en grof; 47. familietwist; 48. gemengde balsport; 49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zuivelproduct;
54. achterste in een reeks; 56. duw of por; 58. zilverachtig metaal; 61. snijwerktuig; 62. gelegenheid tot
overnachten; 64. schrijfgerei; 65. knevel; 67. explosieven opruimingsdienst (afk.); 68. onderricht; 70.
maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam werken; 76. koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse
anijswijn; 79. inlandse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. projectieplaatje; 83. dophei-
de; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam door ondervinding; 87. schappelijk (goed).

Verticaal 1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet; 4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets
(landauer); 6. berggeel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9. zuigspeen; 10. per-
soonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijkzang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20.
geologisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank; 25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27.
gewiekst; 29. Engelse stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vissersgerei; 37. waterke-
ring; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstuwend projectiel; 42. maalinrichting; 43. uitscheiding-
product van de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53.
deel van het gelaat; 54. Italiaans laagjesgerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag);
57. ver (in samenst.); 59. oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappen-
maker; 67. ieder; 69. tennisterm; 71. gymnastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. verbinding tussen
stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82. deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.

KRUISWOORDPUZZEL
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Sta-opstoel huren
Wilt u eerst een sta-opstoel uitproberen? U huurt er al een 
voor € 32,50 per week. Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op: www.medipoint.nl/stoelhuren

Scootmobiel huren
Wilt u eerst een scootmobiel uitproberen? U huurt er al 
een voor € 6,99 per dag. Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op: www.medipoint.nl/scootmobielhuren

Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-5-2019. Niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Ledenkorting niet van toepassing op huurhulpmiddelen. 
Vraag overige voorwaarden in de winkel.

Lenen, huren en kopen  088 - 10 20 100  www.medipoint.nl/naarbuiten

Winkellocaties | Breda, Slingerweg 87 • Bussum, Brinklaan 78B • Maasdijk, Aardsdijkweg 67 • Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 15 • Utrecht Overvecht,
Zamenhofdreef 95 • Utrecht Reactorweg, Reactorweg 160 • Spijkenisse, Ohmweg 2A • Vlaardingen, Fransenstraat 12A

Maak gratis een persoonlijke afspraak of krijg meer informatie via:
088 - 10 20 100 (optie 3), www.medipoint.nl/adviesdagen of vraag het in de winkel

Scoot-
mobielen 

nu al vanaf 
849.-

Ik zit heerlijk in 
mijn sta-opstoel!

Samen met onze 
kleindochter eropuit!

Zitadviesdagen
Wegdutten in uw comfortabele stoel, heerlijk! Maar een 
gezonde zithouding is dan wel belangrijk, net als veilig 
kunnen gaan zitten en opstaan. Omdat de perfecte stoel 
voor iedereen anders is, organiseren wij de Zitadviesdag. 
Hierbij voorzien we u van persoonlijk advies en profi teert u 
van diverse extra’s!

Waar en wanneer:
Utrecht Reactorweg, woensdag 27 februari 
Utrecht Overvecht, woensdag 6 maart

Nu op alle 
sta-opstoelen 

tot wel 25% 
korting

Scootmobiel Adviesdagen
Scootmobielen, ze zijn verkrijgbaar in alle soorten en 
maten. Ontdek de beste keuze voor u op de Scootmobiel 
Adviesdag. Tijdens deze dag krijgt u meer informatie 
over scootmobielen, kunt u diverse modellen uitproberen 
en kunt u gebruikmaken van diverse extra voordelen bij 
aankoop.

Waar en wanneer:
Utrecht Overvecht, woensdag 13 maart 
Utrecht Reactorweg, vrijdag 15 maart
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