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In je leven ontmoet je veel 
mensen, maak je veel mee, 
sta je veel door, zie je veel el-
lende, kijk je veel films en tv-
series en ga je naar concer-
ten en wat dies meer zij. Van 
al die ervaringen pik je wat 
op en met sommige ervan doe 
je zelf wat. Je neemt som-
mige personen als voorbeeld 
voor hoe jezelf wilt overko-
men. In mijn jonge jaren, toen 
ik naar de lagere school ging, 
betekende voetbal vrijwel al-
les voor mij.

Samen met mijn vrienden voetbalde ik 
op ieder vrij moment en met alles wat 
enigszins kon bewegen en als bal kon 
dienen. Dat varieerde van een echte 
bal tot een steen en ieder ander voor-
werp dat zich daartussen bevond.
Het voetballen geschiedde in het 
speelkwartier op school en, zodra de 
school uit was, op het grote plein voor 
de winkels in het Lodewijk Napole-
onplantsoen. Samen met mijn vriend 
Joop mocht ik met de ‘grote jongens’ 
uit de buurt meevoetballen. Waar-
schijnlijk omdat wij beter voetbalden 
dan de rest van de ‘kleine jongens’.

Doelmanschap
De voorwaarde om met de groten te 
mogen meedoen was wél dat Joop 
en ik op doel moesten staan. Dat was 
namelijk de minst begerenswaardige 
positie in het veld. Op doel staan hield 
namelijk onder meer in dat je bereid 
moest zijn languit te willen gaan op 
de tegels om een bal, in de hoek van 
het doel geschoten, te keren. Het doel-
manschap hield ook in dat je, wanneer 
er tegen jou gescoord werd, de bal 
weer moest ophalen.

Meestal, als je het doel verdedigde 
aan de waterzijde van het plein, lag 
die bal dan zo’n 50 meter achter je. 
Wanneer de doelpuntenmaker hard 
genoeg had uitgehaald, kwam de bal 
zelfs in het water van de Kromme 
Rijn terecht. Dan was je als doelman 
pas echt de pineut: het duurde soms 
wel een half uur eer je de bal weer op 

het droge had. Met stokken en stenen 
als hulpmiddelen probeerde je de bal 
weer jouw richting uit te bewegen of 
naar de oever aan de overzijde van de 
rivier. In het laatste geval moest je ook 
nog eens over de Prinsenbrug naar de 
overkant lopen en maakte je nóg meer 
meters. Omdat water in een rivier 
doorgaans niet stilstaat, kwam de bal 
regelmatig pas weer op het droge ter 
hoogte van het Pieter Baancentrum. 
Dat is pakweg 500 meter verwijderd 
van de plek waar de bal te water was 
gegaan en al halverwege het Ledig 
Erf.

Gevaarlijke gek
Eigenlijk wilde niemand in de omge-
ving van het Pieter Baancentrum nog 
een bal uit het water vissen. Want in 
deze psychiatrische observatiekliniek, 
in deze gevangenis, zaten in die tijd 
alleen maar psychisch gestoorde 
boeven en moordenaars, zoals Hans 
van Z..
Als ik daar met de bal aan de slag 
was, kreeg ik altijd het angstaanjagen-
de gevoel dat er achter mijn rug een 
gevaarlijke gek over de gevangenis-

muur aan het klimmen was. De positie 
van doelman werd dus nog benarder, 
zodra de bal de spoorbrug over de 
Kromme Rijn was gepasseerd en de 
contouren van het Pieter Baancentrum 
opdoemden.

De zwarte panter
Toen ik op het plein de positie van ‘te-
geldoelman’ invulde, verdedigde Frans 
de Munck in het nabijgelegen Stadion 
Galgenwaard het doel van DOS (Door 
Oefening Sterk) en was hij een zeer 
gevierde keeper. In dezelfde periode 
was Frans ook nog eens doelman van 
Oranje. Het is niet zo vreemd dat deze 
fantastische sportman mijn eerste 
grote voorbeeld werd.

Frans de Munck stond beter bekend 
onder de naam ‘de zwarte panter’. 
Die bijnaam dankte hij aan het feit 
dat hij niet alleen werkelijk katachtige 
‘saves’ verrichtte, maar ook doordat 
hij nogal mediterraan getint was en 
een prachtige pikzwarte kuif bezat: 
zo’n glimmende, diepzwarte, gezonde 
haardos als uit de Brylcreem-reclames. 
En alsof dat nog niet genoeg zegenin-

gen waren voor één persoon, bezat 
hij bovendien een strak geordend, 
spierwit gebit.

Schoensmeer
Wanneer je je niet een ongeluk rende 
om een bal op te halen, stond je als 
doelman, zeker op koude dagen, vaak 
te blauwbekken in je korte broek. Als 
je het doel serieus wilde verdedigen, 
dan deed je dat altijd, weer of geen 
weer, in een korte broek: in een lange 
broek op doel staan, dat stond niet 
stoer en was dus geen gezicht.

Daarentegen was het evenmin een 
gezicht indien er witte benen uit 
die korte broekspijpen staken. Met 
het voorbeeld nemen aan Frans de 
Munck, ging ik daarom zover dat 
ik, voordat het voetbalspektakel op 
het plein een aanvang nam, even 
mijn benen met wat bruine schoen-
smeer insmeerde. Niet alleen voor 
het mediterrane effect, maar ook een 
beetje tegen de kou. Zodoende hoopte 
ik indruk te maken op de spitsen van 
de tegenstander, die het op mijn doel 
hadden gemunt. Om het effect nog 

wat te versterken, droeg ik daarbij 
bovendien witte voetbalkousen.

Melkboerenhondenhaar
Ik liet het imiteren bij de bruine 
benen, want ik kon verder niet tippen 
aan de keeperskwaliteiten van Frans. 
Voorts had ik melkboerenhondenhaar 
en nog maar net geleerd regelmatig 
mijn tanden te poetsen.

Tegenwoordig is het imiteren van een 
idool natuurlijk veel eenvoudiger. 
Als je er genoeg geld voor over hebt, 
kun je je operatief iedere kop en ieder 
lijf laten aanmeten. Je kunt je tanden 
hagelwit laten kleuren. Zodanig wit 
dat je er een tegenligger mee kunt ver-
blinden. Ik heb echter niet de indruk 
dat een mens er, door toepassing van 
al die kunstgrepen, veel gelukkiger 
op wordt. Geef mij de echte Frans de 
Munck maar.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com
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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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Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

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 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

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!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*

8 
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3401 CV  IJsselstein  •  Tel. 030 – 687 03 21

Wij zijn o.a.
dealer van
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heerlijke Boxspring
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PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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SINCE 1990

SALE LAATSTE WEEK!



Elke dag denderden ze met veel 
kabaal door de Predikherenstraat, want 
ze reden niet op luchtbanden. Op een 
keer was mijn draagbare pick-up, die 
mijn moeder als steuntje onder het 
schuifraam had gezet, door dit geweld 
naar beneden gevallen op de straat en 
kreeg ik hem in losse onderdelen terug 
van mijn moeder.

Lange Stien
Niet alleen in de Hardebollenstraat 
waren de dames van plezier, ook in 
de zijstraat daarvan, de Kalverstraat 
in Utrecht (dus niet die dure van 
het Monopolyspel in Amsterdam), 
waaronder een die Lange Stien werd 
genoemd. Niet alleen behulpzaam 
voor haar klanten, maar ook voor de 
buurt en mijn moeder heeft vaak haar 

hulp gehad in de tijd dat ze er alleen 
voor stond.

Katten verdwenen
Het was een echte volksstraat, met 
een bont gezelschap aan bewoners en 
diverse pakhuizen. Een ervan was van 
meubelzaak Zieleman, die zijn winkel 
aan de Voorstraat had. Ook was er een 
glazenwassersbedrijf annex wasserij, 
waar het altijd lekker naar zeep rook. 
En twee Chinese restaurants. Bij een 
ervan ging ik later vaak eten, ondanks 
het gerucht dat er soms katten verdwe-
nen uit de buurt. De eigenaar heeft, 
toen zijn dochter ging trouwen, de 
leegstaande drukkerij op de hoek voor 
een weekend gehuurd en volgezet met 
gokautomaten en speeltafels. Uit alle 
windstreken van Europa kwamen ze 
daar naartoe in grote limousines. Het 
geld ging naar de bruid en alle jochies 
van de buurt hebben zich zitten verga-
pen aan al die mooie auto’s.

Lapjesmarkt
Om de hoek was op de Breedstraat op 
zaterdag de lapjesmarkt en daar mocht 
je vanaf vrijdagavond niet meer parke-
ren. Toen ik het een keer vergeten was, 
stond mijn wagen op de stoep; daar 
hadden de kooplui hem neergezet.

Koffie werd er gedronken bij Markt-
zicht, dat later is gekocht door de zoon 

van de kruidenier Vergeer-Muiteman, 
die een winkel had op de Lange Lau-
werstraat. Dat was de leverancier van 
onze kolen. Geregeld werd de loper op 
de trap opgerold en kwamen ze met 
volle zakken kolen driehoog de trap 
op om ze daar in het hok te dumpen. 
Ik denk nog vaak terug aan de tijd dat 
ik daar woonde en dat ik ‘s avonds 
mijn opa van de bus haalde die van 
zijn werk uit Zeist kwam met zwarte 

handen en gezicht. Dan nam hij mij 
aan de hand en liepen we de straat uit 
tot ‘Marktzicht’ en dan ging hij door 
en ik terug naar huis.

Rolschaatsen
Nu is alleen de lapjesmarkt er nog en 
hebben de meeste panden een andere 
bestemming. Maar mijn jeugdherin-
neringen pakken ze niet af en ik loop 
er nog vaak even naartoe.

De Neude waar je op de weg kon 
rolschaatsen en het prachtige post-
kantoor waar we altijd speelden bij de 
leeuwen.

Adri van der Pijl
adrivanderpijl@gmail.com  
    
    
   
 

Hardebollenstraat was echte volksstraat
De Hardebollenstraat, die 
onlangs nog in het nieuws 
was, werd in de volksmond de 
‘Hardeballenstraat’ genoemd. 
Dat, in verband met de daar 
aanwezige hoertjes. Zo’n 65 
jaar geleden had ik daar een 
vriendje in de straat wonen, 
in een groot pand met onder 
het woongedeelte een pak-
huis met paarden en wagens. 
Dit was Van Gend & Loos die 
vandaaruit van alles vervoer-
de en een begrip was.
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natuurlijk in de verste verte geen 60 
miljoen per uur. Begrijpelijk dat er 
mensen zijn die zich afvragen waarom 
Utrecht voorop zou moeten lopen in het 
verbieden van plastic boodschappen-
tasjes; als de Utrechtse tassenberg op 
jaarbasis in het niet verdwijnt naast de 
berg van honderden miljarden plastic 
tasjes die jaarlijks wordt geproduceerd. 
Mijn antwoord is van een bedwelmen-
de eenvoud. Namelijk..., dat alle kleine 
beetjes helpen. En dat een verbod op 
het verstrekken van plastic boodschap-
pentasjes bij met name grootgrutters 
een milieumaatregel is die helemaal 
niks kost. En heeft u de laatste tijd veel 

milieumaatregelen over de toonbank 
horen gaan die gratis waren? Een 
bijkomend voordeel is dat Utrecht 
een trendsettende stad wordt. En dat 
haar goede voorbeeld in tientallen 
radioprogramma’s, tv-uitzendingen en 
krantenartikelen overwegend positief 
bejegend zal worden. Zeker als erbij 
verteld wordt dat grootgrutters als de 
Lidl, Dirk en de Jumbo ook zelf hadden 
kunnen besluiten wat Waitrose (de Al-
bert Heijn van Engeland) al een jaar of 
tien geleden besloot; geen plastic tasjes 
meer te verkopen. En aan iedereen voor 
1 Euro een duurzame tas te verstrekken 
die een leven lang gratis omgeruild kan 
worden als ie door intensief gebruik 
versleten is.
Dit heeft Waitrose in termen van repu-
tatie geen windeieren gelegd. In Enge-
land is de maatregel alom toegejuicht. 
En buiten Engeland? Tot in dit blad 
toe wordt er positief over gesproken, 
toch? Denk maar dat bij Jinek staand 
geapplaudisseerd gaat worden als de 
Utrechtse wethouder van milieu de 
plasticboodschappentasjesverordening 
komt toelichten.
Kijk, alle grootwinkelbedrijven 
belijden met de mond milieuvriende-
lijkheid, permanente duurzaamheid 

en meer van dat soort moois, maar 
deze maatregel hadden ze al tien jaar 
geleden kunnen nemen. En dat deden 
ze niet. Dan wordt het een keer tijd dat 
de overheid het maar voorschrijft. Als 
we het nu even bij onze lokale overheid 
houden. Die schrijft bijvoorbeeld dwin-
gend voor dat diesels van een bepaalde 
leeftijd niet meer het centrum in mogen 
rijden. En of je het daar nou mee eens 
bent of niet. Dat mag de lokale over-
heid doen. Ik - als oudere astmapatiënt 
- had liever gezien dat diesels op basis 
van uitstoot in plaats van op basis van 
leeftijd een gebiedsverbod gekregen 
hadden, maar je kunt niet alles hebben.

Mijn voorstel om plastic boodschap-
pentasjes in Utrecht uit te bannen is 
geen ballonnetje dat ik oplaat. Ik weet 
namelijk maar al te goed dat Utrecht 
onlangs een volledig verbod heeft 
uitgevaardigd op het loslaten van op-
stijgende ballonnetjes. Het aantal bal-
lonnen dat jaarlijks vanuit onze stad het 
hemelruim bevuilt, is vanzelfsprekend 
te verwaarlozen. Als je ze afzet tegen 
de immense aantallen die op jaarbasis 
de weg naar de hemel zoeken. Maar als 
gezegd, alle kleine beetjes helpen.

 

Hoe heet eten we de plastic 
Soms kan ik me bij getal-
len geen voorstelling meer 
maken. Ik las ergens hoeveel 
plastic tasjes er jaarlijks over 
de toonbanken gaan en dat 
getal was onvoorstelbaar 
groot. Door het te delen door 
het aantal dagen van het jaar, 
het aantal uren in een dag en 
het aantal minuten in een uur, 
kreeg ik een vaag beeld voor 
ogen. Per minuut 1 miljoen!

Hoeveel daarvan in Utrecht verstrekt 
worden, weet ik niet. Maar het zijn er 

Een foto van de Kalverstraat. Met de moeder van Adri van der Pijl op de arm van opoe
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Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl

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

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

Bezoek onze website 
WWW.KLOKKENSTAD.NL

1000 klokken en barometers 
op voorraad

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

KLOKKENSTADSCHOONHOVEN

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.

Amersfoort 
City Trail
Ontdek als hardloper op 
unieke wijze de mooiste 
plekjes in het Centrum van 
de Keistad. 
Doe mee aan de 3 KM RTV 
Utrecht FamilyRun of een 
van de andere afstanden. 
Voor meer informatie: 
www.rtvutrecht.nl/Familyrun

Tijd van Toen
Vanuit Het Utrechts Archief nemen Ad van Liempt en 
Ton van den Berg u iedere zondag mee terug in de 
tijd aan de hand van foto’s van Utrecht uit de periode 
1950 – 1975.

Weet u ook niet wat u moet kiezen?
RTV Utrecht heeft met het Kieskompas voor 
Utrechters een handige hulp gemaakt. In een paar 
minuten ga je door de stellingen en krijg je te zien 
welke partijen het best bij jouw keuze passen. Kijk 
voor meer informatie op: www.rtvutrecht.nl/ukiest 

Tijd van Toen
Vanuit Het Utrechts Archief nemen Ad van Liempt en 
Ton van den Berg u iedere zondag mee terug in de 
tijd aan de hand van foto’s van Utrecht uit de periode 
1950 – 1975.
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BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  Hotel Jägerhof ***Hotel Jägerhof ***  
Teutoburgerwald / Duitsland € 389,Teutoburgerwald / Duitsland € 389,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  Hotel Altenahr ***Hotel Altenahr ***  
Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  GaasterlandGaasterland  ******  
Rijs / Friesland € 389,Rijs / Friesland € 389,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  Kerst in Hotel Op de Boud  ***Kerst in Hotel Op de Boud  ***  
All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,--  p.p.p.p.  

 Busvakanties All Inclusive  Autovakanties All Inclusive 

 

 

 

 

5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,--  p.p.p.p.  
  

4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 269,4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 269,--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel ‘t Holt / Twente  € 2345 dg. Hotel ‘t Holt / Twente  € 234--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 2295 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 229--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 2495 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 239,5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 239,--  p.p.p.p.  
    

5 dg.5 dg.  Hotel MutterHotel Mutter    //  Tecklenburg € 275,Tecklenburg € 275,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  Hotel Am Wall /Hotel Am Wall /    Westfalen € 269,Westfalen € 269,--  p.p.p.p.  
  

    --  en nog veel meer All Inclusive hotels en nog veel meer All Inclusive hotels --    

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

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

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

Voor één van de leukste museums 
in Utrecht zijn we op zoek naar 

Gemotiveerde 
objectbeveilig(st)ers 

- Wil je graag een paar uur per dag   
 (overdag) werken? 
- Ben je in het bezit van het 
 beveiligingsdiploma. 
- Ben je een gastheer of gastvrouw en  
 lijkt het je leuk om met mensen 
 om te gaan? 

Dan hebben wij een leuke baan voor je 
nabij het centrum van Utrecht. 

Voor meer informatie mail naar 
operationeel@bdgbeveiliging.nl  
of bel voor informatie 0342-404070.

Voor één van de leukste museums 
in Utrecht zijn we op zoek naar 

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



voordeur met krulmotieven. Bin-
nen een draaideur, parketvloeren 
en veel marmer, want het was 
vroeger een bankgebouw. Die 
voordeur, daar zal mijn oudere 
zusje door een duw van mij een 
keer een snee in haar voorhoofd 
aan oplopen.
We gaan met z’n zevenen op de 
tweede verdieping en de zolder 
wonen. Daar is ook de neonrecla-
me van Martini, met om die letters 
heen veel rode cirkels die om de 
beurt aan- en uit gaan. Kantoor-
boekwinkel Lorjé is links onze 
buurman en rechts is het hotel-
café-restaurant Cosmopolite.

Vaker naar V&D
Mijn vader en moeder troosten 
mij met alles wat ze maar kunnen 
bedenken. We kunnen vaker naar 
V&D, waar ik in het restaurant 
altijd een kindercompletje krijg als 
ik met mijn moeder naar de stad 
ga, een aardbeienijsje - “daar hou 
jij toch zo van” - bij Venezia gaan 
eten, en hoe leuk is het niet voor 
mijn moeder dat de lapjesmarkt 
en fourniturenwinkel De Groot 
zo dichtbij zijn. En we krijgen 
voor het eerst telefoon (24945) en 
centrale verwarming in plaats van 
kolenkachels! Bovendien hoeft 
mijn vader de deur niet meer uit 
om naar zijn werk te gaan. En er 
is een grote hal om te spelen èn 
we hebben een mooi uitzicht op de 
Neude, Potterstraat en de Lange 

Viestraat.

Vechtpartij
Mijn zusje en ik leren van onze 
grote broer alle automerken die 
langskomen. We turven de Renault 
Dauphines, de Ford Anglia’s en de 
Volkswagen Kevers, op weg naar 
de Lange Jansstraat. Daar, op onze 
knieën bij de warme vensterbank, 
brengen we heel wat uren door.
We zien ook andere dingen, die 
we in ons dorp nog nooit hebben 
meegemaakt: een vechtpartij, een 
dronken man met Pasen, een fiet-
ser die omver gereden wordt, een 
brandweerauto die met loeiende 
sirenes de Schoutenstraat uit komt. 
Om maar te zwijgen van de man 
die mijn moeder lastigvalt, als zij 
op de keukenstoel op de stoep van 
het zonnetje zit te genieten.

Wilhelminapark
Ik kan er niet van in slaap komen 
en op advies van onze ouwe 
dorpsdokter gaat mijn vader er 
elke avond even met mij op uit, op 
de fiets naar het Wilhelminapark 
of met de Vespa van de zaak naar 
de Vecht. Mijn zusje en ik spelen 
voortaan in onze grote hal, school-
tje, waarbij ik natuurlijk als oudste 

de juf ben.

Vlag uit
En dan wordt de Neude-flat 
gebouwd. Dag en nacht zijn ze 
bezig, met grote lampen wordt de 
bouwplaats verlicht. Elke ochtend 
als we wakker worden rennen we 
naar het raam, want dan is er weer 
een verdieping bijgekomen met 
een cijfer erop, tot en met 17, dat 
was de hoogste. De vlag gaat uit 
daarboven, wat een spektakel!

Nieuwe ruime flat
Later moet ons pand, samen met 
Lorjé en Cosmopolite, worden 
afgebroken, omdat de Lange Jans-
straat verbreed gaat worden. Mijn 
vaders kantoor verhuist naar de 
Maliesingel en wij naar een nieu-
we ruime flat aan de Roosevelt-
laan, ook met een mooi uitzicht: 
het Amsterdam-Rijnkanaal, een 
groenstrook, een wandelpad en een 
speelweide…

Mia van Niekerk
Koperslagershoek 15
3981 SB Bunnik
mvniek@xs4all.nl

We turfden alle VW-kevers
Als wij in 1959 achter 
de verhuiswagen aan 
uit Breukelen wegrijden, 
moet ik huilen. Ik ben 9 
jaar en we verhuizen naar 
‘het hartje van de stad’, 
boven het kantoor van 
de Algemene Boeren- en 
Tuindersbond op Neude 9 
waar mijn vader werkt.

Beneden zijn er dikke tralies voor 
de ramen en een zware gietijzeren 
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De Neudeflat torent hoog boven de bebouwing aan de Oudegracht uit (foto: Het 
Utrechts Archief)

Als het ijs sterk genoeg was, barstte de pret 
los. Uit alle hoeken en gaten kwamen de 
‘schaatsers’, met dikke sokken en bonte, 
warme truien en shawls, de schaatsen om de 
nek gebonden naar de baan.
Ook de kinderen kwamen op de gezellig-
heid af; gewapend met een oude stoel, om 
houvast te hebben bij hun poging de kunst 
van het evenwicht te houden en zo het 
schaatsen te leren.

Zwieren
Van grote afstand hoorde je vrolijke muziek, 
vaak in rustige vierkwartsmaat; een prettig 
tempo om op te schaatsen. Kleine kinderen 
met ‘botjes’ ondergebonden, probeerden, 
duwend achter een keukenstoel, zich de 
techniek van het schaatsen eigen te maken. 
Vaak werd de muziek onderbroken met de 
kreet: “BAANVEGERS… KOFFIE”!!!
Dan kwamen de mannen met de bezems 
naar de koffietent om hun handen te warmen 
bij de kachel en aan de beker koffie.
Wij woonden op de hoek Abcoudeplein/
Gijsbrecht van Walenborchstraat. Met onze 

negen kinderen, en vriendjes en vriendin-
nen, werd menig baantje gezwierd: hand in 
hand vormden we lange rijen en als we op 
tempo waren, hielden de eersten hun vaart 
in, waardoor de laatsten veel sneller om de 
voorste schaatsers heenkrulden, waarbij de 
laatste vaak uit de bocht de kant op vlogen. 
Steeds dolle pret!

Vrijkaartjes
Ook ‘s avonds was de baan open. Dan klonk 
er romantischer muziek en zwierden de 
paartjes hand in hand, steeds beentje over, 
wat een sierlijk gezicht was. Menige prille 
liefde vond hier zijn oorsprong.
Wij hadden bij de baan wat vrijkaartjes 
bedongen, “omdat we ‘s avonds niet konden 
slapen van de muziek!”
Als na enkele weken de dooi weer intrad en 
er grote plassen op het ijs stonden, werd de 
baan gesloten. Menigeen heeft nog warme 
herinneringen aan die dolle ijs-pret.

Ben van den Boogaard (jongste van de 9)
bvdboog@gmail.com

IJspret op 
ijsbaan Siberië
Wanneer het al enkele dagen wat steviger had gevroren, zag je meer ac-
tiviteiten op het grasland, dat grensde aan het Willem van Abcoudeplein. 
De afrasteringen werden gerepareerd, er werden koek- en zopietenten 
opgezet, vlaggen en grote luidsprekers-op-palen werden opgericht en 
aangesloten. Als het terrein onder water werd gezet, begon het pas echt 
te kriebelen. Menigeen maakte al een extra ommetje langs de ijsbaan om 
te vragen, wanneer de ijspret kon beginnen.

Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover 
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rus-
tig na te denken en te overleggen met vrienden 
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld 
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as 
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een 
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat 
nabestaanden die de wensen van de overledene 
naleven, mooie en waardevolle herinneringen 
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers 
precies wat de laatste wens van de overledene 
was. Dat komt het rouwproces ten goede. 
Maar ook fi nancieel kan het regelen van uw 
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw 

uitvaart vooruit bespreken en betalen, indien 
u daar de fi nanciële mogelijkheid voor heeft, 
is een zekere manier om van de fi nanciële 
beslommeringen af te zijn. Als u uw begrafenis 
of crematie vooraf regelt en betaalt, weet u niet 
alleen dat u uw nabestaanden die zorg ontneemt, 
maar u bespaart uzelf tevens kosten. U betaalt 
nooit meer iets bij, ongeacht de kostenstijgingen, 
die zeer realistisch zijn in deze tijd.
Barbara Uitvaartverzorging biedt deze construc-
tie, een Waardevaste Uitvaart, aan. 

Om een optimale veiligheid in te bouwen 
worden de gelden gestort in een apart opgerichte 

Onderlinge Waarborgmaatschappij, welke uit-
sluitend tot doel heeft de toevertrouwde gelden 
op verantwoorde wijze te beheren. Op uw ver-
zoek kunnen wij u in een persoonlijk gesprek bij 
u thuis of op ons kantoor (in Utrecht of Vleuten), 
geheel vrijblijvend, adviseren. Aan de hand van 
uw wensen kunnen wij daarbij exact berekenen 
wat voor u de kosten zijn. 

Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u 
vragen of opmerkingen? 
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar. 

voor het maken van een afspraak.  
 
Pierre van Kooten
Directeur

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

Uw eigen uitvaart vooraf regelen
In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het 
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw 
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?

‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn 

afscheid straks
zijn voor iedereen

U kunt mijn collega’s en mij bellen op  
030-29 66 666 voor meer informatie of 

Het Willem van Abcoudeplein, 1957. Met het beeld 'Moedervreugd', maar zonder ijs en ijsbaan... (Foto: Het 



De namen die mij te binnen schieten 
bij de eerste jaren waren mevrouw 
Bakker en mevrouw Nieuwenhuizen. 
Naar mijn idee bestonden de aan-
geleerde werkzaamheden uit matjes 
vlechten, waar ik niets van snapte. Wat 
er verder op de kleuterschool gedaan 
werd, kan ik me echt niet herinneren. 
Voor mij waren er door oorlogsom-
standigheden soms tijden geen les, ik 
denk in de eerste klas.
De namen die Coen van Kasteel 
noemt, kloppen zeker. De heer 
Wiegers (later hoofd van de Noordse 
Parkschool) staande op de mat bij de 
ingang. Zo af en toe er een leerling 
uit pikkend door deze bij zijn oor 
te pakken en dat flink om te draaien 
onder de uitroep: “Kom jij maar eens 
hier jongetje”; een pijnlijke attentie. 
Mevrouw Wiegers viel ook regelmatig 
in bij ziekte van leraren.
De heer Groeneveld was favoriet, 
figuurzagen en verven van de produc-
ten die door hem gelakt werden, een 
leuk lesuur en over de vaderlandse 
geschiedenis kon hij meesterlijk 

vertellen, je kon een speld horen val-
len en de beelden gingen leven, mede 
door de schoolplaten van Isings. De 
heer Bosselaar, een echte ouderwetse 
onderwijzer en de heer Ruitenbeek die 
keihard op het bord sloeg als de klas te 
rumoerig was; totdat iemand de haak-
jes van het bord had los geschoven en 
het bord na een flinke slag omkiepte 
en het hoofd van de heer Ruitenbeek 
net niet raakte. Ook de heer Hoogsteen 
(en later zijn vrouw?) kwam later de 
leraren versterken, hij had o.a. de klas-
sen 6 en 7.

Echte donkere man
Door mijn jeugdige leeftijd was ik 
nog te jong voor vervolgonderwijs en 
moest naar de zevende klas. De Van 
Beeck Calkoenschool was een christe-
lijke school. Vaste prik was het uit het 
hoofd leren van het psalmversje. Bij 
de overhoringen was het voor iedereen 
altijd spannend of je een beurt kreeg 
of niet. De naburige school aan het 
Koekoeksplein gaf vaak aanleiding 
tot jaloezie, als ze daar wel weer eens 

ijs- of warmtevrij kregen, vandaar de 
kop van dit artikel, die voluit luidt: 
‘Alle scholen hebben vrij, behalve 
het Beeckkalkoenen ei’. Deze leus 
was voor schooltijd in de omliggende 
straten van de Havikstraat te horen.
Het rondgaan van het zendingsbusje 
was ook altijd een attractie. Het busje 
was voorzien van knielend gekleurd 
persoontje die als dank heftig met het 
hoofd knikte als de gift het gleufje 
passeerde. Ik herinner mij ook het 
bezoek van een echte donkere man 
uit Afrika. Hij stond in de tussendeur 
tussen twee klassen; hij vertelde over 
Afrika en kon, met losse handen, een 
emmer water op zijn hoofd dragen. 
Heel bijzonder.

Vrienden
Mijn klasgenoten waren onder 
anderen Maps Maas, Theo Hess, Wil 
(nu Hazelhorst) en Ada Bereiding 
van de Electrawinkel bij het Willem 
van Noortplein. Mijn vrienden Theus, 
Teunis de Jong van de vishandel aan 
de Bemuurde Weerd, ‘Haring van De 

Jong een streling voor de tong, koopt 
bij de vakman’ en Rinus, Reinier Wou-
denberg, van de Tempo garage aan de 
Neude. Hij woonde in het fantastische 
huis boven de garage. En Joke Stomps 
van de gelijknamige Rijwielhandel in 
de Adelaarsstraat. Verder leerlingen uit 
het Weeshuis aan de Predikherenkerk-
hof, zoals de broers van der Knaap.
Zelf woonden wij, de familie Smit, 
in de Huurweesstraat, dus dat was 
dagelijks viermaal een flink stukje 
lopen. Vaak in konvooi met kinderen 
uit de buurt die ook naar de Van Beeck 
Kalkoenschool gingen en naar school 

gebracht moesten worden. Langs de 
Monicakerk en de Korenschoof met de 
etende paarden voor de meelwagens 
en de korenmolen van voor de brand, 
Grootendorst met de Paaseieren en 
bonbons en zo verder naar de Havik-
straat met op de hoek een herenmo-
dezaak en aan de andere kant iets met 
melk of ijs.

Dick Smit
dick-smit.tek@kpnmail.nl

 

‘Alle scholen hebben vrij...’
Naar aanleiding van het leuke stuk van Coen van Kasteel, komen bij mij ook veel herinneringen bo-
ven. Ik ben van 1937, dus er zit twee jaar verschil met de schoolgang van mij en de heer Van Kas-
teel. Bij mij was het de oorlogsperiode. Begonnen op de kleuterschool, grenzend aan de speelplaats, 
waar ook een echt grote overdekte en van gaas voorziene zandbak was. Het was 1941 en 1942.
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Op een donderdagmiddag haalde opa 
kleindochter Robin uit school. Ik was 
een beetje grieperig en Cor had wel 
een plannetje. “Blijf jij maar lekker 
binnen. Ik ga met Robin mijn cadeau-
bon inwisselen voor een lekker luchtje 
en dan mag zij er ook een uitzoeken!” 
Robin vond het wel wat, met opa op 
stap. Samen in de bus en dan óók nog 
iets krijgen, Feest! Eerst kwamen ze 
bij mij nog voor een kopje thee met 
een koekje langs, maar al snel zei Ro-
bin dat ze nu toch écht weg moesten 
en dat ik maar moest gaan slapen. Aan 
de hand van opa zag ik haar gaan, ze 
zwaaide nog even, huppelde en haar 
staart danste van plezier. Ze stapten in 
de bus en gingen helemaal voorin zit-
ten, want Robin zei dat daar de gaafste 
plek was. Opa verzon dat oma daar 
nooit wilde zitten. “Wij wel hè, opa.” 
Haar ogen glommen.

Bij de parfumeriezaak smolten de 
verkoopsters toen ze opa Cor binnen 
zagen komen met aan z´n hand zijn 
kleindochter. “Dames, ik zoek een 

luchtje voor mij én mijn kleindoch-
ter!” Nou, voor opa hadden ze wel 
iets, maar voor Robin kon hij beter 
naar de dichtstbijzijnde Etos of Kruid-
vat gaan, daar was meer keus voor 
kleine meisjes. Ze gaven Robin wél 
een paar monstertjes mee.

Op naar de andere winkel dus. Cor 
vertelde weer dat Robin een luchtje 
mocht uitzoeken en de vriendelijke 
verkoopster liet haar het een en ander 
ruiken. Opa genoot, want Robin stond 
met haar neus omhoog te keuren. “Uh, 
nee deze niet”, zei ze een paar keer en 
toen “Ik geloof toch dat ik niet zo van 
luchtjes hou!”

Maar ze wilde best wel iets anders! 
Opa smolt weer. Oké, maar wat dan!

Nou, als we nu naar the Wall gaan, 
daar is een heel grote speelgoedwin-
kel, dan kan ik dààr toch wat uitzoe-
ken opa. Cor zei dat het best ver was 
om daarheen te lopen. Gaf niks, Robin 
zei dat ze de avondvierdaagse gelopen 

had en hélemáál niet moe was. Hup-
pelend en zonder zeuren wees ze opa 
de weg.

“Kijk, hier is het. Makkelijk hè. Dan 
gaan we nu éérst de hele winkel 
doorlopen en dan zie ik vanzelf wat ik 
leuk vind!” Opa zei alvast dat het niet 
te duur mocht zijn, want het was maar 
een ´tussendoor cadeautje´ en eigen-
lijk niet de bedoeling. “Weet ik”, zei 
Robin wijs en weg was ze. Ze kende 
er duidelijk de weg en opa had moeite 
haar bij te houden. Toen ze de hele 
zaak doorgelopen had en weer aan het 
begin stond zei ze dat ze het wist.

Er was een ding met poppetjes 
erin, een ware rage en die zou ze 
heeeeeeeeeel graag van opa krijgen. 
Boven het budget, maar ik zei u al, 
opa smelt voor de kleinkinderen en 
trots stapte ze even later de kamer bin-
nen. “Oma kijk, ik heb voor jou een 
luchtje, want daar krijg ik toch hoofd-
pijn van. Ik heb deze….tadáááá!”

Helemaal blij vertelde ze honderduit 
over de busrit, dat opa en zij voorin 
zaten, waar oma niet durfde te zitten! 
En dat de luchtjes echt niet lekker 
waren, dat lopen helemaal niet erg is 
als je sterke benen hebt en dat opa een 
duurder cadeautje had gekocht dan de 
bedoeling was. Maar daar kon ze niks 
aan doen, want hij wilde het óók. Ach-

ter Robin stond een blije opa, z´n snor 
krulde van plezier en z´n ogen spraken 
boekdelen. 
De Geluksvo-
gels!!

Irene Kraaijen-
hagen

Een luchtje
Ik moet even iets bekennen. Ik ben getrouwd met een hele lieve man die, naarmate hij ouder wordt, 
stééds liever wordt. Hij is behulpzaam, begripvol en heeft een zwak voor zijn kleinkinderen. Het is 
prachtig om te zien hoe mijn stoere vriend van vroeger is veranderd in een trouwe man en lieve opa 
Cor. Had hij vroeger lang krullend haar en een haaientand om z´n nek, nu is hij behoorlijk kaal en de 
haaientand is verdwenen. Nu hangen de kleinkinderen om z´n nek!



Net voor de oorlog is er een complex 
met bedrijfsruimten met bovenwonin-
gen gebouwd. Op dat deel kunnen wel 
auto’s komen, die kant heet officieel 
de Keizersgracht. In Amsterdam zijn 
ze nogal trots op hun Keizersgracht, 
maar in Utrecht lopen we daar niet zo 
mee te koop. In die bedrijfsruimten 
waren mooie ambachtelijke bedrijfjes 
gevestigd, onder andere van plaat-
werkers (autoschadeherstel) en een 
autospuiterij.
In de jaren vijftig werden daar 
regelmatig uit Amerika geïmpor-
teerde auto’s afgeleverd, oude taxi’s 
en politieauto’s uit New York, zoals 
Plymouth’s, DeSoto’s en Pontiacs, ha-
veloos en met deuken en schrammen, 
met de belettering NY-taxi en Police 
er nog op. Die auto’s stonden buiten 
en bij mooi weer zat zo’n plaatwerker 
op straat met een krukje urenlang te 
hameren om de carrosserie weer mooi 
strak te krijgen. We stonden vaak te 
kijken hoe met behulp van mooie bolle 
hamertjes die deuken werden weg-
geklopt, echt mooi vakwerk. Na het 
plamuren en schuren verdween zo’n 
auto een paar dagen in de autospui-
terij van Lazet. Om daarna, glanzend 
zwart, nog jarenlang dienst te doen als 
onverslijtbare limousine bij taxibedrij-
ven ten behoeve van trouwerijen en 
begrafenissen.

Boerderijgeur
In die tijd stoorde niemand zich aan 
het dagelijkse gehamer, geslijp en het 
andere lawaai van die bedrijfjes. Het 
is opmerkelijk dat er toen wel een 
gemeentelijke verordening was dat 
huisvrouwen na tien uur ‘s morgens 
de mattenklopper niet meer mochten 
hanteren. Huisvrouwen konden zich 
alleen vóór koffietijd uitleven op mat-
ten en dekens, het was dan ook een 
geklop van jewelste.
Tussen dat autobedrijf en de auto-
spuiterij was de bedrijfsruimte van 
aardappelhandel Fa.Westerhout. Daar 
werd gebruik gemaakt van meerdere 
paard-en-wagens. Met kleine Heintje, 
het zoontje van Westerhout, mochten 
we wel eens achterin de schuur bij 
de paarden kijken. De geur van de 
paarden, het hooi en stro, en de geur 
van de voorraden aardappels was een 
echte boerderijgeur, die je nu zelfs op 
boerderijen nog maar zelden ruikt. Op 
internet zag ik dat Hein(tje) in 1990 
nog als laatste in Utrecht, met paard-
en-wagen langs de deuren ging.

Het Sluisje
Wat op ons als kind een sterke 
aantrekkingskracht had, was het 
schutsluisje, dat er nu nóg is. Een 
houten schot kan met een groot wiel 
en kettingen omhoog en omlaag 

gedraaid worden. We vonden het 
spannend om, ons vastgrijpend aan 
de kettingen, de overkant te bereiken. 
Vaak riepen volwassenen dat we daar 
weg moesten, maar dat maakte het 
alleen maar spannender. Bovendien 
zagen we regelmatig dat huisvrouwen, 
die met hun zware boodschappentas 
geen zin hadden in de omweg via Lau-
werechtbrug, ook over dat sluisje naar 
de overkant gingen. En ondanks de 
boodschappentas aan hun arm en vaak 
ook nog met een sigaretje nonchalant 
in hun mondhoek, haalden ze altijd 
droog de overkant.
Dat gold niet altijd voor de kinderen, 
vooral als het water over de rand 
stroomde, was die houten bovenrand 
verraderlijk glad. Met veel geschreeuw 
van de drenkeling en andere kinderen, 
dreef zo’n knulletje dan richting de 
Vecht. Gelukkig woonde honderd 
meter verderop Pien-in-de-buuk. Ze 
zat meestal voor haar huisje piepers te 
jassen, schrobde haar straatje of sopte 
de buitenboel. Bij geschreeuw pakte 
ze direct haar bezem, liep daarmee 
naar het stenen trapje bij de waterkant 
en trok de drenkeling daarmee aan de 
kant. Iedereen kende haar als Pien-
in-de-buuk, haar echte naam wisten 
we niet eens. Zij was afkomstig uit de 
Achterhoek. Aan haar dialect dankte 
zij haar mooie bijnaam.

Beerputten
De oudere huisjes langs het Zwarte 
Water waren destijds nog niet aange-
sloten op de gemeentelijke riolering. 
Elk huis had een beerput en zo’n ding 
raakt soms overvol. De gemeente had 
daarvoor twee auto’s, een tankauto en 
één waarop de dikke rubberen slangen 
vervoerd werden. Vanwege de smalle 
entree van het grachtje werden die 
auto’s geparkeerd op het bruggetje bij 
de Lauwerecht. Twee gemeentewer-
kers sjokten dan met telkens een vier 
meter lange en zware rubberen slang, 
die werden dan gekoppeld tot eindelijk 
de betreffende beerput werd bereikt, 
soms wel tachtig meter. Zo’n actie 
werd altijd gadegeslagen door alle 
kinderen uit de buurt. Zij stonden zich 
al voor te bereiden op een mooi plekje 
langs de dikke slang. Want op het mo-
ment dat de tankauto met veel kabaal 
begon te zuigen, gingen zij op hun 
hurken en met één oor op die slang om 
te luisteren naar de voorbij klotsende 
smurrie. Zelf keek ik liever naar het 
pijlglas op de tankauto, ook mooi! Het 
feest was van korte duur, want in vijf 
minuten is zo’n put leeg. Dan werd het 
uiteinde van die slang in het Zwarte 
Water gehangen om de slang van bin-
nen met slootwater “schoon” te spoe-
len, waarna de na-lekkende slangen 
weer werden opgeborgen in de auto. 

De stank bleef achter, zodat we de rest 
van de dag even niet de vertrouwde 
geur van de Benenkluif roken.

Blauwe fietsjes
Kinderen hadden in die tijd weinig om 
mee te spelen, een zelfgemaakt schep-
netje of een zelf in elkaar geknutselde 
pijl-en-boog … dat was het wel zo’n 
beetje. Een handige fietsenmaker uit 
de Lauwerecht zag daar mogelijkhe-
den. Hij scharrelde hier en daar oude 
kinderfietsjes op, knapte ze een beetje 
op en schilderde al die fietsjes fel 
lichtblauw. Voor een dubbeltje kon je 
zo’n fietsje een hele middag huren. 
Het bleek een gouden greep, want op 
woensdagmiddag crosten zo’n dertig 
of veertig kinderen door de buurt. Nou 
ja, crossen… zonder vering, zonder 
versnellingen en met een terugtrap-
rem en soms, voor de kleintjes, met 
blokken op de pedalen. Toch was het 
dikke pret, vooral vanwege de smalle 
steegjes waar je elkaar nauwelijks kon 
passeren.
Er waren nogal wat stegen in de 
omgeving, je kon er met gemak een 
Elfstegentocht houden. Die steegjes 
en hofjes waren ook erg geschikt om 
verstoppertje, cowboytje of oorlogje te 
spelen. Zo was er tussen de piepkleine 
huisjes aan het Zwarte Water een smal 
gangetje, je zou er zo aan voorbij 
gaan. Dat gangetje kwam uit op de 
Molenwerf, maar een molen was ner-
gens te bekennen. De “werf” was een 
klein besloten binnenplaatsje, waaraan 
een stuk of drie kleine huisjes stonden. 
Er scharrelden wat kippen rond en in 
een hokje zat een konijn te knabbelen. 
De kindertjes die daar woonden had-
den er een paradijselijk speelplekje. 
Het zag er bij mooi weer heel idyllisch 
uit, maar in de wintermaanden was het 
pure armoede in die vochtige, tochtige 
en nauwelijks warm te stoken huisjes. 
Terecht is in de jaren zestig die boel 
platgegooid en er zijn aardige wonin-
gen gebouwd, de naam Molenwerf-
steeg is gehandhaafd en er is zelfs nog 
iets van die sfeer overgebleven.

Buurtfeest
Ieder jaar was er 31 augustus buurt-
feest ter ere van de verjaardag van 
koningin Wilhelmina. En hoewel 
Koningin Juliana haar taak in 1948 
had overgenomen, werd die feestdag 
toch gehandhaafd. Het viel nog net 
in de zomervakantie en bovendien 
was het vroeger in de vakantie altijd 
mooi weer, in mijn herinnering. De 
dagen voor het feest werden de vlag-
genmasten, bloembakken en andere 
benodigdheden opgehaald. Die lagen 
opgeslagen op de zolder van het hou-
ten pakhuis van houthandel R.J. Koker 
in de Lauwerecht.

Alle kinderen stonden te popelen ook 
iets te mogen dragen. Zo’n vlaggen-
mast moest je wel met twee of drie 
kinderen dragen... Hoe zwaarder, hoe 
stoerder.
Ondertussen waren volwassenen 
bezig de vlaggetjes op te hangen. Een 
tijdrovende klus, want iedere vlag-
getjeslijn moest telkens over de sloot 
heen naar de gevel aan de overkant. 
Op de zaterdag van het feest zag alles 
er piekfijn uit: vooral de bloembakken 
in de Utrechtse kleuren rood/wit, met 
daarin begonia’s, viooltjes en afrikaan-
tjes gaven veel fleur.

Tonnetje kiepen
Om één uur begon het feest met een 
optocht door de buurt. Voorop liep 
de voorzitter van de vereniging, de 
heer Van der Haar, met het voltal-
lig bestuur, elk met een rood/wit lint 
om hun nek, daarachter het Veerman 
Stadsorkest. Dan zo’n honderdvijftig 
kinderen, sommigen met feestmutsen 
of oranje sjerpen. Het middagpro-
gramma begon met blokjesrapen, 
daarna voor de wat oudere kinderen 
zaklopen. Na de prijsuitreiking kreeg 
iedereen een kartonnen bekertje met 
ranja en een Lubro-sprits. Dan kwam 
het hoofdnummer: ‘Tonnetje kiepen’. 
Dat was voor de grootste kinderen. 
In een karretje reed je van een houten 
hellingbaan onder een ton met water 
door. Met een stok moest je door een 
ring steken. Stak je daarnaast, dan 
kieperde de ton water over je heen en 
viel je niet in de prijzen, maar oogstte 
je wel veel gejuich van de omstanders. 
Ondertussen blies in de muziektent het 
twaalfkoppige orkest van de Veerman-

nen vrolijke deuntjes. De kinderen 
dansten wat en de volwassenen keken 
toe, naast een kratje bier.

Fontein
De avond was feeëriek, boven het 
water hing een lange sliert lampjes 
en ook het sluisje was met lampjes 
versierd. Halverwege spoot zelfs een 
echte fontein. Op de brug bij de Lau-
werecht stonden vier vlaggenmasten 
met daartussen guirlandes van dennen-
groen, in het midden een wapenschild 
met de tekst: Buurtvereniging Zwarte 
Water en omstreken en dan het jaar 
van oprichting.
In de avond overheerste vooral lol en 
balorigheid onder volwassenen. Ook 
dan was er zaklopen en uiteindelijk 
tonkiepen. Op dat tijdstip kon een 
enkeling al niet meer op zijn benen 
staan. Geholpen door omstanders werd 
zo’n drinkebroer dan in het karretje 
gehesen, de stok vasthouden was in 
die toestand zelfs te veel gevraagd. 
De man op een huishoudtrapje, die 
halverwege telkens met een tuinslang 
de ton moest vullen, zorgde er dan wel 
voor dat de ton op het juiste moment 
omkieperde, zodat de plons water voor 
frisse ontnuchtering zorgde. Kortom, 
een dag van veel plezier en veel saam-
horigheid. Als ik ‘s avonds laat in mijn 
bed het orkest tot slot het Wilhelmus 
hoorde spelen, wist ik dat het feest 
was afgelopen en dat ik weer een jaar 
moest wachten.

Wout Heinen
woutheinen@home.nl

 

Tonnetje kiepen bij het Zwarte Water
Het Zwarte Water is een oude waterloop, die zijn naam te danken heeft aan het donkere veenwater 
dat erdoor stroomt. Het grootste deel van het Zwarte Water, tussen de Merelstraat en de Lauwe-
recht, is niet toegankelijk voor auto’s, daarom was het voor ons een fijne plek om er te spelen, en 
dankzij de geboortegolf waren er altijd voldoende speelkameraadjes.
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Mijn jongste broertje op het buurtfeest van, waarschijnlijk, 1958
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  Iedere dinsdag Plusdag in Spoorwegmuseum 
  Het Spoorwegmuseum program-
meerde afgelopen jaren iedere 
derde dinsdag van de maand spe-
ciale Plusdagen. Voor de normale 
entreeprijs kregen geïnteresseerde 
bezoekers een programma met 
een rondleiding en één of meer 
presentaties. Vooral die rondlei-
dingen bleken populair. Daarom 
heeft het museum besloten deze 
wekelijks aan te bieden. Sinds 5 
februari is daarom iedere dinsdag 
Plusdag in het Spoorwegmuseum! Het geeft individuele bezoekers de mogelijkheid zonder extra 
kosten met een rondleider het museumbezoek een extra dimensie te geven. Als de actualiteit er 
aanleiding toe geeft, zal het museum de Plusdagdinsdag uitbreiden met een extra lezing of pre-
sentatie. Informatie hierover is altijd te vinden op de website (https://www.spoorwegmuseum.
nl/#!/evenementen/plusdag) of via de digitale nieuwsbrief (link toevoegen voor aanmelden).
     
     Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten 
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
   
     Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria 
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
     
     Die oude juwelen… 
  In het laadje slingeren nog wat oude juwelen van vroeger. Die zilveren miniatuurtjes, zijn die 
nog wat waard? Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder 
nog wat opbrengen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, 
curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verza-
meld. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt 
veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar 
stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 
uur terecht bij de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
     
     Vijf inspirerende workshops voor 55-plussers 
  POWER Utrecht (www.powerutrecht.nl) organiseert dit voor-
jaar 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 bijeenkomsten bestrijken vijf levensdomeinen: lichaam & 
geest, sociale contacten, materiële situatie, arbeid & activiteiten, waarden & inspiratie. Elders 
op deze pagina leest u meer over de tijdstippen en locatie van de workshops.
     
     Zaterdagmiddagmuziek in Domkerk 
  Iedere zaterdag, van 15.30 tot 16.30 uur, is er een concert in de Domkerk in Utrecht, altijd vrij 
toegankelijk, met een collecte na afl oop. Hier klinkt vocale en instrumentale muziek van de late 
renaissance tot heden, van bekende en onbekende componisten, in verschillende bezettingen, 
van groot orkest tot solistenensembles, gezamenlijk uitgevoerd door professionals en ama-
teurs, afgestemd op de eeuwenoude gang door de muziekhistorische tradities.   

 Tot en met zondag 7 april
     

     GlassWorks - Drie solo-exposities Glas 
  Nog te zien tot 7 april 2019: ‘GlassWorks - Drie solo-exposities Glas‘. De expositie toont de veelzijdig-
heid van geblazen glas, gezien door de ogen van de Israëlische vormgeefster Ma’ayan Pesach, de 
Leerdamse meesterglasblazer Henk Verweij,en de Noorse beeldend kunstenaar Geir Nustad.

    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 dinsdag
     
     Gratis rondleidingen in Spoorwegmuseum 
  Sinds februari 2019 biedt het Spoorwegmuseum iedere dinsdag gratis museumrondleidingen aan. De 
rondleiders nemen bezoekers mee langs alle hoogtepunten van het museum en vertellen bijzondere 
verhalen over de geschiedenis van de spoorwegen en de unieke collectiestukken van het museum. Er 
is telkens plek voor maximaal 40 personen, reserveren is niet mogelijk en vol is vol. Bezoekers betalen 
wel de normale entreeprijs van 17,50 euro. Met een museumjaarkaart is het museum helemaal gratis 
te bezoeken.

    Elke woensdag
     
     Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten 
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina’s.
   

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

    Elke donderdag
     
     Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein 
  Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst 
en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, 
Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! 
Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570

Koop nu uw kaarten bij de Nationale Theaterkassa via www.ntk.nl of 0900 - 9203
Of boek uw busarrangement bij Oad via www.oad.nl of 0547 - 201 574

VERNIEUWD!





de gratis bijeenkomst ‘Financiën na arbeidson-
geschiktheid’ bij U Centraal. Deze bijeenkomst 
helpt je meer inzicht te krijgen en op tijd in actie 
te komen om eventuele schulden te voorkomen. 
“Omdat ik niet wist waar ik allemaal tegen-
aan kon lopen, wilde ik vooral veel informatie 
krijgen”, vertelt Gerard. “Dat is mij goed gelukt. 
Ik hoorde bijvoorbeeld dat ik waarschijnlijk recht 
heb op zorg- en huurtoeslag, omdat mijn inkomen 
achteruit is gegaan. Daarnaast kom ik misschien 
ook in aanmerking voor gemeentelijke regelingen 
en een U-pas. Verder heb ik tijdens de bijeen-
komst geleerd hoe je je inkomen en uitgaven 
naast elkaar kunt zetten om te kijken waar je mo-
gelijk op kunt besparen. Dit leverde mij meteen 
al een paar grote bezuinigingen op die mij goed 
helpen de achteruitgang in inkomen op te vangen. 
Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst konden 
wij ook vragen stellen aan een adviseur werk van 

het UWV. Hierdoor ontdekte ik hoe het hele keu-
ringstraject bij het UWV verloopt en wat ik in de 
toekomst nog van het UWV kan verwachten. Het 
was in alle opzichten heel erg de moeite waard!”

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst 
‘Financiën na arbeidsongeschiktheid’ op www.u-
centraal.nl/arbeidsongeschiktheid. Je mag ook 
mailen naar Levensgebeurtenissen@U-Centraal.nl 
of bellen met 06-23335893.

Data en locatie van de bijeenkomst
Je kunt je aanmelden voor één van de volgende 
data: dinsdag 12 maart, 9 april of 7 mei. De 
bijeenkomst vindt plaats bij U Centraal, locatie de 
Drift 11 (centrum) van 13.30 tot 16.15 uur.

U Centraal biedt ook bijeenkomsten Financiën op 
het gebied van: ontslag, pensioen, echtscheiding, 
18 jaar worden, overlijden van een dierbare, na 
de bijstand en ziek bij de werkgever, zie daarvoor 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen

Arbeidsongeschikt en toch 
grip houden op je financiën
Iedereen die arbeidsongeschikt raakt, 
krijgt nogal wat te verwerken op 
meerdere terreinen tegelijk. Je moet 
leren omgaan met je beperking en het 
verlies van je baan. Tegelijkertijd ga je 
er in inkomen bijna altijd behoorlijk op 
achteruit. Welzijnsorganisatie U Cen-
traal biedt gratis bijeenkomsten aan 
om beter grip te krijgen op je financiën 
bij een levensverandering.

Reactie deelnemer aan de bijeenkomst
Gerard (42, WIA) is in het najaar van 2018 vol-
ledig arbeidsongeschikt verklaard. Hij ging naar 
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FINN COMFORT WEEK!
Van 13 t/m 16 maart is er een speciale 
Finn Comfort-week. Handgemaakte 
schoenen op basis van medische in-
zichten, innovatieve toepassingen die 
zorgen voor de perfecte ondersteuning.
De ‘FINNAMIC’ lijn maakt door de 
speciaal ontwikkelde zool, het lopen 

makkelijker. Iedere stap kost minder 
energie, een stabiele schoen ontwik-
keld op basis van orthopedische 
kennis. Deze week 25% korting op de 
gehele FINN COMFORT schoenen-
collectie op voorraad in de Prettig 
Lopen Winkel.

Nieuwe collectie! 
De vernieuwde collectie voor het 
komend voorjaar is met zorg gese-
lecteerd op pasvorm, kwaliteit en 
uitstraling. Iedereen wil prettig lopen 
op goed passende schoenen met de 
juiste leest om lichamelijke klachten 
te voorkomen en het oog wil ook wat. 
De schoenen en sandalen hebben een 
uitneembaar voetbed en zijn geschikt 
voor losse inlegzolen.

Deskundig advies
U wordt professioneel geholpen de 
schoen te vinden die bij u past. Er is 

kennis en aandacht m.b.t. de meest 
gangbare voet- en houdingsklachten 
en de werking van het menselijk 
lichaam. U kunt een warmte-afdruk 
laten maken op speciale voetplaten.

Gratis inloopspreekuur
U kunt iedere eerste woensdagmid-
dag van de maand van 14.00 - 16.00 
uur terecht voor gratis en vrijblijvend 
advies van register podoloog en/of 
medisch pedicure. Let op: woensdag-
middag 6 maart alléén pedicure!

House of Outdoor & Optics / Prettig 

Lopen Winkel is gevestigd aan de Die-
pendaalsedijk 12 in Maarssen, gratis 
parkeergelegenheid in de buurt. Voor 
informatie kunt u kijken op www.
prettiglopenwinkel.nl of bellen met 
0346-556166. Maandag en dinsdag 
gesloten.

De betere schoenenspeciaalzaak, dé Prettig Lopen Winkel!
Dé speciaalzaak in Maarssen voor comfortschoenen, wandel-
schoenen, laarzen en sandalen investeert in kennis en samenwer-
king, om mensen met voetklachten nog beter van dienst te zijn. 
Er is een nieuwe voorjaarscollectie schoenen en sandalen van 
gerenommeerde merken; Xsensible, Durea, GIJS, Solidus, Finn 
Comfort, Hartjes, Wolky, Xelero, Waldläufer, Mephisto en Verhulst!

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

Voorkom fi nanciële problemen als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid

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

of bel met 06 - 23 33 58 93.

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

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |

| Scheiding | Pensioen |

| Overlijden partner | 18 worden | 

| Kind krijgen |
Met grati s U Map

Grati s bijeenkomst 
Financiën voor inwoners 

van Utrecht

Diependaalsedijk 12 • MAARSSEN • 0346-556166 • www.prettiglopenwinkel.nl • Maandag en dinsdag gesloten

FINN COMFORT WEEK 13 t/m 16 MAART!
Dit Duitse merk vervaardigt handgemaakte schoenen op basis van medische inzichten, innovatieve toepassingen die zorgen 
voor de perfecte ondersteuning.Comfortabel en gezond lopen. De ‘FINNAMIC’ lijn maakt door de speciaal ontwikkelde 
zool, het lopen makkelijker. Deze week maar liefst 25% korting op de gehele FINN COMFORT schoenencollectie op 
voorraad in de Prettig Lopen Winkel.

Iedere stap kost minder energie, een stabiele schoen ontwikkeld op basis van orthopedische kennis.Deskundig advies, 
gratis voetmeting



  Maar waar kun je heen als je volgens deskundigen 
nog `te goed` bent voor een zorgindicatie, maar 
voor je eigen gevoel niet meer goed genoeg om 
thuis te blijven?
Een rondleiding door Zuylenstede gaf de 
doorslag. “We hebben gekozen voor zelfstandig 
zorgwonen. De klantadviseur van Vecht en IJssel 
vertelde dat mam ook zonder zorg in zo’n ap-
partement mag wonen en gebruik kan maken van 
alle faciliteiten. We kunnen erop vertrouwen dat 
er altijd zorg in de buurt is, mocht dat nodig zijn. 
Verder heeft ze alle vrijheid te leven zoals ze dat 
wil. Mét Max.”

     Opgebloeid 
Mevrouw Den Akker woont inmiddels enkele 
maanden in Zuylenstede, aan de rand van Over-
vecht. Ze kookt soms zelf. “Maar alleen als ik 
daar echt zin in heb.” Vaker eet ze beneden in het 

restaurant, samen met medebewoners. “Dat is 
lekker en gezellig.”
Ze woont op de achtste etage. “Ik heb een mooi 
appartement, met een prachtig uitzicht. En achter 
Zuylenstede is een park waar ik kan wandelen 
langs de Vecht, met mijn dochter of met een 
vrijwilliger.”
Ze doet ook graag mee met de activiteiten. “Ik 
houd van muziek en doe graag mee met het Grijze 
Koppen Orkest. En ik heb het bridgen weer 
opgepakt.”
“Mam is echt opgebloeid, de laatste tijd”, ziet 
dochter Karen. “Er wordt goed voor haar gezorgd. 
Ze voelt zich helemaal thuis en ze is hier veilig. 
Dat geeft ons allemaal veel rust.”

  www.zelfstandigzorgwonen.nl
www.vechtenijssel.nl   

Kiezen voor zelfstandig zorgwonen
  “Natuurlijk wilde mam graag thuis blijven, in ons oude huis, met poes Max. Maar 
het huis was te groot en de tuin ook. Wij waren als kinderen angstig voor wat er 
zou kunnen gebeuren als mam alleen thuis was. Uiteindelijk wilde ze ook zelf naar 
een veiliger omgeving, met meer gezelligheid en aanspraak.” 
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Zoals het 
klokje thuis tikt, 
tikt het bij 
Vecht en IJssel     

Servicewoningen, zorgwoningen,
VPT en MPT, wijkverpleging 

Ewoud
Jan van der Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein

Transwijk 
Hof van Transwijk 16 
3526 XB Utrecht 

Zuylenstede
Perudreef 8
3563 VA Utrecht 

n,

OPEN DAG

zaterdag16 maart
van 10.00tot 12.30 uur

O
• Rondleidingen 
• Informatie

www.vechtenijssel.nl •  www.zelfstandigzorgwonen.nl

Minder gewicht en 
een stralender gezicht
Verbluffend resultaat!
Ze belooft geen gouden bergen, Charifa van Slooten, 
maar de resultaten van haar behandelingsmethoden 
Differently Slim en lymfedrainage liegen er niet om. 
Vele cliënten hebben hier  baat bij en kiezen voor en 
combinatie van beide methoden.  In haar sfeervolle  
zaak Hair & Body in Maarssen legt zij uit:  

‘’Differently Slim helpt afvallen op een 
gezonde, eenvoudige manier”
Zelfs zonder sportschool of dagelijkse buikspier-
oefeningen. Juist als je gezondheidsklachten hebt 
waardoor je niet kan of mag sporten biedt deze 
methode de juiste oplossing voor één-twee maatjes 
minder, om specifi eke zones aan te pakken of om 
het fi guur te verstevigen. Met meetbaar en blijvend 
resultaat. Met behulp van elektrodes op de huid 
worden pijnloze golven naar de spieren gestuurd, 
waardoor deze aan het werk gaan. Het lichaamsvet 
wordt afgebroken, de opbouw van cellulitis neemt 
af, de spijsvertering versnelt en de bloedcirculatie 
verbetert.

Geen sportschool!
Een behandeling van 30 minuten staat gelijk aan 2 à 
3 uur actief sporten. Door de opbouw en versterking 
van de spiermassa zie je ook vaak verlichting bij 
aandoeningen als lage rugpijn, MS, reuma en fybro-
myalgie.’’ Dat laatste wordt bevestigt door Marjan, 
die zowel fybromyalgie als vaak lage rugpijn heeft:
 
“Voor mij is de winst groot
Dit is mijn exclusieve sportschool geworden!’’ 
Lymfedrainage speelt een belangrijke rol in ons 
immuniteitssysteem en zorgt voor de afvoer van 
ziektekiemen, afvalstoffen, spanningen, pijn-en 
stresshormonen. Een blokkade kan deze constante 
‘schoonmaak’ fl ink tegenwerken. Allerlei klachten 
kunnen het gevolg zijn. Aanhoudende vermoeidheid, 

hoofdpijn, slechte verbranding, vage pijnklachten, 
rusteloze benen of vocht vasthouden.  Blokkades 
opheffen zorgt voor verbluffende resultaten. ‘’Ik was 
bijzonder sceptisch’’, vertelt Jacqueline openhartig. 
‘’Ik had alles al geprobeerd en ken alle diëten uit 
mijn hoofd. Zodra je weer ‘normaal’ gaat eten zit al-
les er binnen de kortste keren weer aan, met dankzij 
het bekende jojo-effect nog wat pondjes extra. De 
laatste jaren, terwijl ik veel sport, kreeg ik er niets 
meer af. Maar nu, val ik langzaam maar zeker af, 
mijn huid straalt, ik voel me veel energieker en 
mijn chronische hoofdpijn is verdwenen.’’ Ook de 
op leeftijd zijnde Tonnie is vaste klant: ‘’Ik breng 
mijn kleinkinderen lopend naar school, dat heb ik in 
geen jaren gekund!’’ 
 
Proefbehandeling? Gewoon eens doen!
U kunt nu een vrijblijvende proefbehandeling probe-
ren voor een aantrekkelijke prijs van €19,95. 
Dit is inclusief meting van de lymfeblokkades en 
een behandeling. Bel en maak een afspraak!

Buitenweg 26B, 3602 PS Maarssen
Tel. 0346-555957
www.hairnbody.nl

NIEUWE AMBULANTE 
PEDICURE IN UW BUURT!
Mijn naam is Mendy, gediplomeerd pedicure sinds 2004. Mijn passie is om uw 
voeten in een gezonde conditie te brengen en te houden. Ik neem graag de tijd 
voor al mijn klanten. Ik werk zorgvuldig en hygiënisch met oog voor detail. Sinds 
kort werk ik ambulant, dus ik kom graag naar u toe.

WELKOMSTAANBIEDING:
NU een GRATIS Voetcrème Soft 150 ml 

t.w.v. 12,50 Euro bij uw eerste pedicure behandeling!

Voor meer informatie over de behandelingen, tarieven, werkgebied 
en werktijden, kijk even op mijn website www.pedicurepraktijk-promari.nl

Ik kom bij u aan huis in:
* LEIDSCHE RIJN
* VLEUTEN
* DE MEERN
* UTRECHT: WEST – ZUIDWEST – ZUID – NOORDWEST
* MAARSSEN: MAARSSENBROEK – MAARSSEN-DORP – MAARSSEN
* NIEUWEGEIN: GALECOP

Bel of e-mail mij voor een afspraak.
Deze aanbieding is geldig in Maart en April 2019.

Mendy de Wilde

Ambulant Pedicure

Pedicure Praktijk ProMari
Telefoonnummer: 06 – 38 46 81 35
www.pedicurepraktijk-promari.nl
info@pedicurepraktijk-promari.nl

“ VA N D A A G   B E N   I K   G A A N   L O P E N ”



  Het grote hart, dat vanwege het jubileum voor het 
ziekenhuis staat, symboliseert de manier waarop 
die zorg in het ziekenhuis wordt geboden. En 
behalve dat de kwaliteit van de zorg er gewoon 
dik in orde is, is die persoonlijke benadering mis-
schien wel de meest onderscheidende kwaliteit 
die het ziekenhuis biedt.

     Verrassende verhalen 
“We zien dat ook terug in de verhalen die we 
horen van patiënten en medewerkers. Zoals 
het verhaal van die moeder die net een dood 
geboren kindje heeft gekregen. Zij vertelt over die 
verpleegkundige die dan na haar dienst nog even 
langskomt en haar stimuleert toch dat baby’tje te 
wassen en aan te kleden. Zelfs een luiertje aan-
doen en voetafdrukjes maakt. Je voelt meteen aan 
hoe moeilijk dat geweest moet zijn. Maar je snapt 

ook hoe belangrijk die steun was, als je dan leest 
hoe dankbaar die moeder nu is dat ze toen dat 
hele invoelende duwtje in de rug heeft gekregen.”

  Het is een van de vele verhalen op de speciale 
jubileumwebsite die het ziekenhuis karakteri-
seert. Veel ontroerende verhalen, verrassende 
verhalen, zoals de vrouw die eerst haar man in het 
ziekenhuis leert kennen, omdat die op één kamer 
ligt met haar broer. Twee jaar later komt ze zelf 
na een ongelukje met de motor in het ziekenhuis. 
Haar man is erbij en de behandelend arts herkent 
hen, maar ook de situatie. “Toch geen setje hè?”, 
klinkt het dan verrast. “Dan weet je dat je geen 
nummer bent.”

    Lees alle verhalen op 175jaardiakonessenhuis.nl.   

 Het kwetsbaarste moment   
  “Een ziekenhuis toont mensenlevens in één dag. Elke dag opnieuw. Mensen 
komen binnen op hun kwetsbaarste momenten. Er sterven mensen en er worden 
mensen geboren. Het is mensenwerk. Héél dichtbij”, zegt Sanne Lacor, die de 
extra aandacht rond het 175-jarig bestaan van het Diakonessenhuis in Utrecht 
coördineert. 
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  Je hebt tegenwoordig zoveel verschillende soorten 
fi etsen, die te gebruiken zijn voor verscheidene 
doeleinden. Enkele voorbeelden zijn de populaire 
stadsfi ets voor woon-werkverkeer, de transport-
fi ets voor het doen van de dagelijkse boodschap-
pen, de vakantiefi ets die je maximaal kunt bepak-
ken, of de e-bike die steeds meer gekocht wordt 
door jong publiek die daardoor niet meer bezweet 
op het werk komen.

Gelukkig kunnen ze je bij Peter Macco deskundig 
adviseren over welke fi ets het best past bij jouw 
wensen. Verschillende merken en types staan 
proefritklaar om getest te worden. Een fi ets koop 
je bij Peter Macco niet vanuit de brochure, maar 
door deze in het echt bewonderd te hebben. Fiets 
naar keuze gevonden? Onder het genot van een 
kop koffi e en wat lekkers wordt de fi ets opge-
bouwd met de gewenste onderdelen en acces-

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

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

        

Kom kijken achter de schermen

Nieuwsgierig naar een echte operatiekamer, ambulance of ‘skillslab’? Even een 

‘ouderdomspak’ aan, hoe jong je ook bent? Maak kennis met de mensen die bij 

ons werken. En bekijk de unieke fototentoonstelling ‘175 jaar van harte’. 

Iedereen is welkom!

Bosboomstraat 1, Utrecht

Open Huis
Diakonessenhuis Utrecht
zaterdag 16 maart 2019
van 10.00 tot 15.00 uur

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   

A LIFE CHANGING EXPERIENCE

Doe mee en schrijf je in: opgevenisgeenoptie.nl



Dinsdag 5 maart 2019 pagina 13

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 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



Open inloopdag
Senioren kunnen op onze Open 
Inloopdag op twee momenten komen 
kijken en met eigen ogen zien wat er 
zoal te doen is voor onze bezoekers 
en bewoners. Locatie: Activitei-
tencentrum Rosendael, Indusdreef 
5, Utrecht. Dag: Donderdag 11 
april 2019 Tijden: 10.00-12.00 én 
13.30-15.30 uur. Meer informatie: 
06-16474705 of dagbegeleidingRo-
sendael@careyn.nl

Geknikkerd
Wie heeft er met ons geknikkerd in 
de Bladstraat in Utrecht? Joke Cornel 
en Wil Otten zijn op zoek naar buurt-
kinderen uit de Bladstraat omstreeks 
1940. We zoeken nog de volgende 
kinderen: De Morree, Wulp, Gaillard 
en Floor. Graag een mail naar Wil Ot-
ten e.de.vries35@kpnplanet.nl

Wil Otten
035-6238465

Repair Café Votulast
Een kapotte schemerlamp, stofzuiger 
of CD-speler? Gaatje in je wollen 
trui? De handige vrijwilligers van 
Repair Café Votulast laten graag zien 
hoe je deze spullen repareert. Zater-
dag 9 maart kun je er van 13.00 tot 
15.00 uur binnenlopen, in buurtcen-
trum De Leeuw (Samuel Houtenstraat 
1). Alles wat redelijk makkelijk te 
vervoeren is, wordt aangepakt. Dus 
ook kleine meubels, speelgoed en 
fietsen. En iedereen is welkom. De 
toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt gewaardeerd. Meer in-
formatie via Henny Boer, e-mailadres 
Sandervankappel@yahoo.com, of 
www.facebook.com/buurtcentrum-
deleeuw. Website Repair Cafés in 
Utrecht: repaircafe-utrecht.nl.

Repair Café Lunetten
Zaterdag 9 maart is Repair Café 
Lunetten open. Bezoekers krijgen er 
hulp bij de reparatie van hun kapotte 
spullen. Lampen, huishoudelijke 
apparaten, audio- en videoappara-
tuur, gereedschap (mechanisch en 
elektrisch), speelgoed, kleine meubels, 
textiel, fietsen… De handige repair-
ders kunnen veel herstellen.
Het Repair Café is open van 10.00 

tot 12.30 uur. Locatie: Buurtcentrum 
De Musketon, Hondsrug 19. Iedereen 
is welkom! Toegang is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.
Meer informatie is verkrijgbaar via 
e-mailadres repaircafelunetten@gmail.
com, www.facebook.com/repaircafe-
lunetten of Twitter @repaircafelunet. 
De website www.repaircafe-utrecht.
nl bevat informatie over alle Repair 
Cafés in de stad Utrecht.

Wind, Water, Wieken en Werk
Het Vechtstreekmuseum opent het sei-
zoen 2019 op 1 maart met een nieuwe 
tijdelijke tentoonstelling over markan-
te molens langs de Vecht. Eeuwenlang 
waren molens dominant aanwezig in 
het landschap en het stedelijk gebied. 
Molens speelden een belangrijke rol 
in de waterhuishouding, industrie en 
voedselvoorziening. Aan het einde van 
de 19e eeuw stonden er naar schat-
ting nog ruim negenduizend molens 
in Nederland. Nu staan er nog ruim 
duizend molens fier overeind. Een 
fiets- of wandeltocht langs de molens 
in de Vechtstreek bevestigt dat er meer 
dan dertig molenaars zijn in de regio 

die de molens nog laten draaien. In 
deze tentoonstelling staan achttien 
molens van Utrecht tot aan Muiden 
centraal. Verschillende molenaars heb-
ben meegewerkt aan deze tijdelijke 
tentoonstelling. De molens worden 
belicht vanuit diverse invalshoeken 
en worden getoond met behulp van 
prenten, schilderijen, objecten uit de 
molens en prachtige foto’s van de 

Foto- en videoclub Loenen. Daarnaast 
is er aandacht voor de opleiding en 
het ambacht van de molenaar. Wist 
u dat het ambacht van de molenaar 
is ingeschreven door UNESCO op 
de representatieve lijst van Imma-
terieel Cultureel Erfgoed? In een 
uitgebreide documentaire vertellen 
de molenaars gepassioneerd over hun 
vak, hun molens en hun belevenissen. 

De tentoonstelling loopt van 1 maart 
t/m 15 september 2019. Toegang met 
museumkaart is gratis. Een bezoek aan 
de tentoonstelling combineren met een 
bezoek aan de molens? Speciaal voor 
u zijn twee fietsroutes gemaakt, een 
noordelijke en zuidelijke fietsroute. 
Zie www.vechtstreekmuseum.nl voor 
meer informatie.

Rondleiding over het Fort aan 
de Buursteeg
Sinds februari bieden we bezoekers 
de kans met een gids het Fort aan de 
Buursteeg te verkennen. Elke eerste 
zondag van de maand om 14.00 kan 
iedereen aansluiten bij een open rond-
leiding. Eén van onze gidsen vertelt 
over het Fort als belangrijke plaats 
in de Grebbelinie. Geschikt voor 
alle leeftijden, dus ook zeker voor 
kinderen. Voorheen werden rondlei-
dingen alleen gegeven aan groepen op 
aanvraag.
De eerste editie, op 3 februari, was 
een succes en daarom voor herha-
ling vatbaar. Kosten: €5 per persoon. 
Startpunt: Grebbelinie Bezoekerscen-
trum, Buursteeg 2, Renswoude. Er 
kunnen maximaal 25 mensen mee met 
de rondleiding, dus wees op tijd met 
reserveren. Aanmelden kan via ons 
contactformulier op de website www.
grebbeliniebezoekerscentrum.nl of 
met mail naar info@grebbeliniebe-
zoekerscentrum.nl Bij nat weer: doe 
stevige schoenen aan die vies mogen 
worden.
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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.

FC fUsie, eindelijk weer eens voetbal!
Robbert Bleys maakte een documentaire over de wederge-
boorte van het Utrechtse voetbal. De titel is ‘FC fUsie’. Vanaf 
de invoering van het betaald voetbal in 1954 waren er drie 
betaald voetbalclubs in Utrecht: DOS, Elinkwijk en Velox. 
In 1970 waren deze clubs genoodzaakt te fuseren tot FC 
Utrecht, een beslissing waar destijds niet iedereen blij mee 
was. In de documentaire FC fUsie gaan we terug in de tijd 
en herbeleven we aan de hand van verhalen van o.a. oud-
voetballers en supporters en veel en uniek archiefmateriaal 
de Utrechtse voetbalhistorie.
FC fUsie is meer dan een verhaal over voetbal. Er wordt een 
fraai tijdsbeeld geschetst, dat voor velen en met name de 
jongere generatie niet meer voor te stellen is. De docu-
mentaire beslaat een periode van zo’n 60 jaar en geeft een 
goed beeld van de veranderde samenleving. FC fUsie is 
een prachtig tijdsdocument om te koesteren en zal ervoor 
zorgen dat de geschiedenis van het Utrechtse voetbal door 
direct betrokkenen tot leven komt en behouden blijft. Een 
film over jongensdromen, strijd en clubliefde! De 90 minu-
ten durende documentaire beleeft 14 maart zijn première in 
het Louis Hartlooper Complex. De première is volledig uitverkocht, maar niet getreurd, hij wordt door RTV Utrecht in 
vijf delen uitgezonden op zondag 31 maart, zaterdag 6 april, zondag 7 april, zaterdag 13 april en zondag 14 april.

Gert van Es

Pastoor Reuling
In ons familie-archief is weinig documentatie voorhanden 
over heeroom Johannes (Jan) Reuling (1890-1960). Hij 
werd 10 augustus 1915 in Utrecht tot priester gewijd. Van 
1917 tot 1930 was hij er kapelaan in de St.Antoniusparochie 
(Kanaalstraat) en daarna (bouw)pastoor van de St. Gerardus 
Majellakerk (Vleutenseweg). In 1948 werd hij om gezond-
heidsredenen pastoor in Varsselder-Veldhunten en daarna in 
Maarn, om in 1951 (emeritaat) terug te keren naar Utrecht, 
waar hij op 23 december 1960 overleed. Archiefonderzoek 
leverde niet veel meer op dan wat de Utrechtse kerkhistoricus Ton H.M. van Schaik over hem schreef in het jubileumboek-
je ‘Van polder tot rotonde’ (1985). Wij willen graag in contact komen met personen die (via overlevering) iets kunnen ver-
tellen over zijn leven en werk. Daarnaast zijn (in kopievorm) foto’s, krantenknipsels, kerkberichten, gelegenheidsdrukwerk 
e.d. welkom. Misschien weet iemand iets over de viering van zijn zilveren priesterfeest in de garagehal van kerkmeester 
Jan Jongerius of over de kleurenfilm van de heer Tempels over de feestzitting bij zijn afscheid in 1948 in de garage van 
kerkmeester Frans van Seumeren. Op de foto: pastoor Reuling te paard met drie anderen. Maar wie?
Stuur uw reacties naar: Gerhard Hebben, g.hebben@upcmail.nl
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Ben Bril (1)
Na De Oud-Utrechter van 19 februari 
te hebben gelezen, wil ik graag rea-
geren op de slogan van Ben Bril. Die 
luidde: ‘Beter belegde broodjes bij 
Ben Bril’. Ik heb erg goede herin-
neringen aan de heer Ben Bril. Elke 
vrijdag, voor zover ik weet vanaf 
1969, kwam de heer Bril kip halen 
voor de kippensoep. Dit werd niet 
gewogen, maar ging met handjeklap. 
Alle ingrediënten bij elkaar werd er 
afgerekend. Er volgde altijd 1 gulden 
fooi voor de uitzet. Was ik er niet, dan 
werd de gulden op de plank achter de 
toonbank gelegd. Na mijn huwelijk in 
1974, waar de heer Bril met echtge-
note op de receptie was, werd het 1 
gulden voor de luiermand. In 1980 
is onze dochter geborenen kwamen 
ze ook op kraamvisite. Mijn ouders 
waren inmiddels gestopt en ik ook. Ik 
ging af en toe nog eens bij Johan van 
Leeuwen helpen. Dus ik heb goede 
herinneringen aan onze fijne klanten 
en mijn werkzame tijd op Biltstraat 
88.

Truus Kroese
truuskroese@gmail.com

Ben Bril (2)
Even een reactie op de slogan van Ben 
Bril waarover in De Oud-Utrechter 
van 19 februari door Gerard de Korte 
werd geschreven. Volgens mij is de 

slogan verbasterd. Ben Bril had een 
heel bekende broodjeszaak aan het 
Vreeburg, met een hele grote B aan de 
gevel daar tegenaan gemonteerd “eter 
elegde roodjes ij en ril, oftewel Beter 
Belegde Broodjes Bij Ben Bril”. Ik 
heb halverwege de jaren zestig nog 
aan zijn Oldsmobile 88 gewerkt bij 
garage Landeweer. Aan de binnen-
spiegel hingen twee kleine boks-
handschoentjes. Hij was een bekende 
bokser en had een echte boksersneus.

Martin Poort
martinpoort@gmail.com

Man achter kinderwagen
Het verhaaltje gelezen over ‘Mannen 
achter de kinderwagen’. Erg leuk. 
Ook mijn vader liep erachter en dat 
was in 1939/1940. Hij was erg trots en 
trok zich niets aan van alle ‘vreemde 
opmerkingen’. Hij had er heel veel 
plezier in en straalde van oor tot oor. 
Mijn moeder vond het ook leuk en 
samen waren ze erg gelukkig. Ik ben 
nu bijna tachtig jaar, maar herinner me 
dat nog goed.

C. van Vliet Bakker
De Clomp 1520
3704 KP Zeist

Foute fietsen
In De Oud-Utrechter zag ik onder 
supervisie van Henk Westbroek een 

artikel over foute fietsen. Ik herinner 
mij dat de bakker-de groenteboer-de 
kruidenier en nog veel meer kleine 
zelfstandigen met zo’n fiets door de 
Nederlandse straten reden. Dat waren 
dan gewone transportfietsen. Niet 
anders, niet fout. Ja, later toen het de 
neringdoende iets beter ging, werd 
het een bakfiets en weer later kwam 
er een hit. U weet wel een klein paard 
met een tweewielige kar, die weer 
later een vierwielige wagen werd. Ik 
neem aan dat dat echt wel bekend is 
bij Henk Westbroek, maar hij er even 
niet aan heeft gedacht. Ik wou dat toch 
even kwijt als een lezer die met al die 
attributen wel eens gereden heeft.

Albert van Eldik
Woerden
eldikajv@ziggo.nl

Van Beeck Calkoenschool
Wat heb ik afgelopen zondag weer 
genoten van mijn krantje De Oud-
Utrechter. Vooral van het verhaal 
over de Van Beeck Calkoenschool, 
maar ook van andere leuke verhalen. 
Op die school heb ik zelf ook vanaf 
1937 gezeten. De lagere school en 
de Mulo. De kleuterschool heb ik 
op de Julianaschool gedaan, op de 
Amsterdamsestraatweg. Wij woonden 
toen in de Geraniumstraat, bij het Tuin 
van Kol. In 1937 zijn wij in Tuinwijk 
(Burmanstraat) komen wonen. Jeetje, 

die namen van die leerkrachten ken ik 
ook nog allemaal. Was de eerste en de 
tweede klas niet juffrouw Nieuwen-
huizen en de tweede klas juffrouw 
Bakker? Ik heb van het verhaal van 
Coen van Kasteel erg genoten. Je bent 
weer terug in je jeugd.

Lien Keuken-Vos
Baronieplein 56
4564 BS Sint Jansteen
(Zeeuws Vlaanderen)
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het verlangen naar de lente en luidde:

Tijd voor sneeuwklokjes en krokussen

We kregen weer vele goede inzendingen (alhoewel sommigen de krokussen vervingen door ‘kroketten’!) en daaruit 
hebben we weer drie prijswinnaars geloot. De prijswinnaars krijgen ieder twee toegangskaarten voor het Spoor-
wegmuseum in Utrecht, het leukste station van Nederland. Leuk om met de kleinkinderen heen te gaan. Of gewoon 
saampjes of in je uppie. De prijswinnaars zijn: Gerda Wieringa, Joop van Leeuwen en L.J. Nijlant.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie 
leuke prijzen klaarliggen: exemplaren van de 
nog steeds populaire cd ‘50 years Doctor Jazz 
Magazine presents: Dinnertime for hungry 
collectors’. Met daarop muziek van jazzlegen-
des als Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald en Lionel Hampton.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur 
dan uw oplossing voor DONDERDAG 14 MAART 
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.

Utrechtse Meezingerij
Na een zeer succes volle eerste Meezingerij gaat de Meezingerij voortaan 
iedere laatste zondag van de maand plaatsvinden in Café van Wegen aan de 
Lange Koestraat in Utrecht. Inmiddels is ook het logo wat verjongt, de tekst 
bundels gecorrigeerd en is het gelukt om een website (deutrechtsemeezinge-
rij.nl) in de lucht te krijgen, al met al dus een mooi streven om Utrecht wat 
meer aan het zingen te krijgen. Het meezingen duurt van 16.00 tot 19.00 uur. 
De toegang is gratis. Wel wordt een collecte gehouden voor de muziek.

Charles Chamboné
Initiatiefnemer DE UTRECHTSE MEEZINGERIJ
Willem Arntskade 30, 3515 AH Utrecht
tel. 06-27135007

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

Horizontaal
1. hindoegod; 7. zeer klein organisme; 12. gehoororgaan; 13. oude Egyptische koningstitel; 14. streling met de tong; 15. 
inhoudsmaat (afk.); 17. Amerikaans automerk; 19. gang van een paard; 21. type onderwijs (afk.); 22. stedelijke openbare 
bibliotheek (afk.); 24. keramisch aardewerk; 27. geheel gevuld; 28. metselspecie; 30. onnozele hals; 31. bid (Lat.); 32. op-
smuk (sier); 33. openbaar vervoermiddel; 35. brandstof; 37. verwaande houding; 38. land in Afrika; 41. graanafval; 42. plaats 
in Flevoland; 44. wandelplantsoen; 46. vangwerktuig; 47. kansspel; 48. voorgerecht; 49. zwemvogel; 50. strook; 52. aroma 
(bouquet); 54. treiteren; 56. hevig en intens; 58. cijfer; 61. schrijfgerei; 62. kostbaar sieraad; 64. tentoonstellingsgebouw in 
Amsterdam; 65. oude taaie man; 67. soort dakbedekking; 68. haarversteviger; 70. bladader; 72. raamscherm; 73. lichtbaken 
aan zee; 76. gordijnrail; 77. bijbelse stad uit de oudheid; 78. windrichting; 79. plaats in Duitsland; 81. krypton (scheik. afk.); 
82. elektrisch geladen materieel deeltje; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht; 86. eenvoudig kampeertentje; 87. verkeersplein.
Verticaal
1. ouderwetse slaapplaats; 2. evangelische omroep (afk.); 3. zonder glans; 4. lekkernij; 5. fotokopie; 6. telwoord; 7. nieuwer-
wets; 8. Schotse familiestam; 9. koraalbank; 10. ziekenhuisafdeling (afk.); 11. gekleurde inkt; 16. oude doek; 18. vurig strijd-
paard; 20. meisjesnaam; 21. paleis in Apeldoorn; 23. pasgeborene; 25. teug; 26. windzijde van een schip; 27. ploegsnede; 29. 
aanhanger van een sportclub; 32. mannelijk beroep; 34. uitroep van schildwacht; 36. met lans gewapende ruiter; 37. Engels 
bier; 39. wereldbol; 40. uit nalatenschap verkrijgen; 42. Europees gebergte; 43. interest; 45. wijfje van het huishoen; 46. spie 
(wig); 51. lidwoord; 53. deel van etmaal; 54. goederenopslagplaats; 55. naaldboom; 56. sportief; 57. bouwsteentjes voor kinde-
ren; 59. insect; 60. scheidsrechter; 62. dreumes; 63. onderwijzer; 66. gevangenis; 67. oogje in een touw; 69. waterdoorlatend; 
71. kledingstuk; 73. kerel; 74. reisje; 75. luizenei; 78. schapenproduct; 80. nieuw (in samenst.); 82. internet explorer (afk.); 85. 
met name (afk.).
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10 44 86 8 72 49 59 42

63 82 68 28 78 38 35 51 70 27 31 12 43

19 83 75 5 32 77 53 87

Horizontaal  1. hindoegod; 7. zeer klein organisme; 12. gehoororgaan; 13. oude Egyptische koningstitel;
14. streling met de tong; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. Amerikaans automerk; 19. gang van een paard; 21.
type onderwijs (afk.); 22. stedelijke openbare bibliotheek (afk.); 24. keramisch aardewerk; 27. geheel
gevuld; 28. metselspecie; 30. onnozele hals; 31. bid (Lat.); 32. opsmuk (sier); 33. openbaar vervoermid-
del; 35. brandstof; 37. verwaande houding; 38. land in Afrika; 41. graanafval; 42. plaats in Flevoland; 44.
wandelplantsoen; 46. vangwerktuig; 47. kansspel; 48. voorgerecht; 49. zwemvogel; 50. strook; 52. aro-
ma (bouquet); 54. treiteren; 56. hevig en intens; 58. cijfer; 61. schrijfgerei; 62. kostbaar sieraad; 64. ten-
toonstellingsgebouw in Amsterdam; 65. oude taaie man; 67. soort dakbedekking; 68. haarversteviger;
70. bladader; 72. raamscherm; 73. lichtbaken aan zee; 76. gordijnrail; 77. bijbelse stad uit de oudheid;
78. windrichting; 79. plaats in Duitsland; 81. krypton (scheik. afk.); 82. elektrisch geladen materieel deel-
tje; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht; 86. eenvoudig kampeertentje; 87. verkeersplein.

Verticaal  1. ouderwetse slaapplaats; 2. evangelische omroep (afk.); 3. zonder glans; 4. lekkernij; 5. foto-
kopie; 6. telwoord; 7. nieuwerwets; 8. Schotse familiestam; 9. koraalbank; 10. ziekenhuisafdeling (afk.);
11. gekleurde inkt; 16. oude doek; 18. vurig strijdpaard; 20. meisjesnaam; 21. paleis in Apeldoorn; 23.
pasgeborene; 25. teug; 26. windzijde van een schip; 27. ploegsnede; 29. aanhanger van een sportclub;
32. mannelijk beroep; 34. uitroep van schildwacht; 36. met lans gewapende ruiter; 37. Engels bier; 39.
wereldbol; 40. uit nalatenschap verkrijgen; 42. Europees gebergte; 43. interest; 45. wijfje van het huis-
hoen; 46. spie (wig); 51. lidwoord; 53. deel van etmaal; 54. goederenopslagplaats; 55. naaldboom; 56.
sportief; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. insect; 60. scheidsrechter; 62. dreumes; 63. onderwijzer;
66. gevangenis; 67. oogje in een touw; 69. waterdoorlatend; 71. kledingstuk; 73. kerel; 74. reisje; 75. lui-
zenei; 78. schapenproduct; 80. nieuw (in samenst.); 82. internet explorer (afk.); 85. met name (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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10 44 86 8 72 49 59 42

63 82 68 28 78 38 35 51 70 27 31 12 43

19 83 75 5 32 77 53 87

Horizontaal  1. hindoegod; 7. zeer klein organisme; 12. gehoororgaan; 13. oude Egyptische koningstitel;
14. streling met de tong; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. Amerikaans automerk; 19. gang van een paard; 21.
type onderwijs (afk.); 22. stedelijke openbare bibliotheek (afk.); 24. keramisch aardewerk; 27. geheel
gevuld; 28. metselspecie; 30. onnozele hals; 31. bid (Lat.); 32. opsmuk (sier); 33. openbaar vervoermid-
del; 35. brandstof; 37. verwaande houding; 38. land in Afrika; 41. graanafval; 42. plaats in Flevoland; 44.
wandelplantsoen; 46. vangwerktuig; 47. kansspel; 48. voorgerecht; 49. zwemvogel; 50. strook; 52. aro-
ma (bouquet); 54. treiteren; 56. hevig en intens; 58. cijfer; 61. schrijfgerei; 62. kostbaar sieraad; 64. ten-
toonstellingsgebouw in Amsterdam; 65. oude taaie man; 67. soort dakbedekking; 68. haarversteviger;
70. bladader; 72. raamscherm; 73. lichtbaken aan zee; 76. gordijnrail; 77. bijbelse stad uit de oudheid;
78. windrichting; 79. plaats in Duitsland; 81. krypton (scheik. afk.); 82. elektrisch geladen materieel deel-
tje; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht; 86. eenvoudig kampeertentje; 87. verkeersplein.

Verticaal  1. ouderwetse slaapplaats; 2. evangelische omroep (afk.); 3. zonder glans; 4. lekkernij; 5. foto-
kopie; 6. telwoord; 7. nieuwerwets; 8. Schotse familiestam; 9. koraalbank; 10. ziekenhuisafdeling (afk.);
11. gekleurde inkt; 16. oude doek; 18. vurig strijdpaard; 20. meisjesnaam; 21. paleis in Apeldoorn; 23.
pasgeborene; 25. teug; 26. windzijde van een schip; 27. ploegsnede; 29. aanhanger van een sportclub;
32. mannelijk beroep; 34. uitroep van schildwacht; 36. met lans gewapende ruiter; 37. Engels bier; 39.
wereldbol; 40. uit nalatenschap verkrijgen; 42. Europees gebergte; 43. interest; 45. wijfje van het huis-
hoen; 46. spie (wig); 51. lidwoord; 53. deel van etmaal; 54. goederenopslagplaats; 55. naaldboom; 56.
sportief; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. insect; 60. scheidsrechter; 62. dreumes; 63. onderwijzer;
66. gevangenis; 67. oogje in een touw; 69. waterdoorlatend; 71. kledingstuk; 73. kerel; 74. reisje; 75. lui-
zenei; 78. schapenproduct; 80. nieuw (in samenst.); 82. internet explorer (afk.); 85. met name (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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NÚ T/M SEPTEMBER

IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

SOLDAATVANORANJE.NL
THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK
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