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Vorige week fietste ik in 
Utrecht langs het huis waarin 
mijn opoe vroeger woonde. 
In gedachten zag ik haar in 
de deuropening staan. Een 
echte lieverd was het! Ik ga u 
over haar vertellen. Misschien 
leert u haar dan ook een 
beetje kennen.

Mijn opoe zag er best een beetje 
ouderwets uit, met haar lange donkere 
rok, donkere vestje en veterschoenen. 
Haar grijze lange haar droeg ze in 
vlechten, die onderaan steeds dunner 
werden. Die zette ze bovenop haar 
hoofd vast met een zwarte haarspeld 
met glittertjes erin. Hoewel opoe 
ouder leek dan ze was, was ze in haar 
hart nog jong.

Onder haar rok droeg ze een witte 
onderrok, met om haar middel ge-
knoopt een zak waar ze haar geld in 
bewaarde. Als ze in de winkel afre-
kende, deed ze haar rok omhoog om 
zo bij haar portemonnee te komen. Dat 
trok altijd veel bekijks; als ik erbij was 
voelde ik me altijd best opgelaten.

Benauwde momenten
Ook als ze met ons meeging op 
vakantie en ons dan eens op een ijsje 
wilde trakteren, bezorgde dat mijn drie 
zussen en mij benauwde momenten. 
We zeiden dan maar gauw dat we, 
hoewel de mussen dood van het dak 
vielen, geen zin hadden in een ijsje. 
Stel je voor dat ze, net op het moment 
dat er een leuke bink langs liep, haar 
rok zou optillen! Dat zou echt pas een 
paardenverschut zijn, zeiden we tegen 
elkaar.

Camping
Ach, dat mensje begreep er natuurlijk 
niks van. Ze wilde ons trakteren, om-
dat ze zo blij en dankbaar was dat ze 
met ons mee mocht op vakantie.
We gingen meestal naar Berg en 
Terblijt in Zuid-Limburg. Het was een 
prachtige omgeving en de camping 
was erg gezellig, met een verwarmd 

zwembad en er werden vaak leuke 
activiteiten georganiseerd.
Net als wij voelde opoe zich er erg 
op haar gemak. Ze hielp mijn moeder 
met de dagelijkse klusjes en ze had 
altijd veel aanspraak. In de vakantie 
verruilde ze haar vest voor een zomers 
bloesje en haar veterschoenen voor 
gemakkelijke gympies. Haar rok hield 
ze aan, al was het dertig graden en 
was het een wollen geval.

Beetje teut
Op een keer zat ze vrolijk te kletsen 
met mensen van een paar tenten ver-
derop. Met een borrel voor haar neus 
en lekker relaxed in een campingstoel 
zat ze daar. Met een boerenbonte 
zakdoek veegde ze de zweetdruppel-
tjes van haar voorhoofd. Toen dat niet 
meer hielp, knoopte ze de gekleurde 
doek om haar hoofd. Dat was een 
grappig gezicht.

Dutje
Toen we haar riepen, omdat we gingen 
eten, vroegen de buren haar of ze de 

volgende dag weer zou komen. Opoe 
beloofde het. We liepen naar onze tent, 
maar opoe werd ondertussen weer 
door mensen aangesproken.
“Kom opoe, we hebben honger”, 
zeiden mijn zus en ik. “Nog effies, 
wijffies ik kom zo, gaan jullie maar 
vast”, zei ze. Wij gingen alvast terug 
en opoe volgde wat later ook.

Een beetje teut van de borreltjes die 
ze had gedronken plofte ze in de stoel 
en begon ze al babbelend aan het 
avondeten. “O, Fiegie”, zei ze tegen 
mijn moeder, “wat is het hier heerlijk. 
Ik heb zoveel plezier. Ik leer allemaal 
leuke mensen kennen en ben maar wat 
blij dat ik met jullie mee mocht.”
Na het eten deed ze een dutje en 
snurkte ze met wijd open mond.

Onweer
Wat een geweldig mensje was het 
toch. Als ze er was, werd je vanzelf 
vrolijk. We hoopten dat ze nog vaak 
met ons mee zou gaan op vakantie.

Op een nacht onweerde het en de 
donder klonk luid en onheilspel-
lend. Samen met opoe lagen we in de 
slaaptent. Zij lag op een campingbed 
en mijn drie zussen en ik samen op het 
grote bed. Doodsbang waren we voor 
de harde knallen en het felle licht van 
de bliksem. Er leek maar geen eind 
aan te komen. Opoe probeerde ons 
gerust te stellen, maar dat lukte niet 
zo best. Mijn jongste zus riep huilend: 
“O, ik ben zo bang!”
Ze dook diep onder de dekens en bleef 
huilen.
“Wachten jullie maar effies”, zei opoe. 
“Ik weet al wat.” Ze stapte uit het 
campingbed en knielde ervoor neer. 
Ze begon hardop te bidden: “Ach 
lieve heertje, kunt u alstublieft het on-
weer laten stoppen? De kinderen zijn 
zo bang. Ik dank u lieve heertje.”

Devoot
Het was een grappig gezicht opoe in 
haar lange witte nachtjapon en haar 
losse vlechten te zien bidden. Het ta-
fereel werd af en toe verlicht door de 

bliksemflitsen. Als ik eraan denk, zie 
ik haar nog zitten, haar handen devoot 
gevouwen.

Na nog enkele knallen, die al minder 
hard klonken dan eerst, hield het 
onweer op en zei opoe met haar lieve 
stem: “Zien jullie dat nou? Onze 
lieve heertje heeft toch maar naar me 
geluisterd. Fijn he?”
“Ja, gelukkig maar, opoe”, zeiden wij 
nu weer vrolijk.

Wandelen
De volgende dag was het het mooiste 
weer van de wereld en konden we 
weer gezellig met haar over de 
camping wandelen. Er waren altijd 
wel leuke jongens die een praatje met 
opoe aanknoopten en dat vonden wij 
ook wel heel erg leuk.
Tot ieders plezier is opoe daarna nog 
een paar keer met ons meegegaan.

Bep van den Berg
Amsterdamsestraatweg 699 GG
3555 HD Utrecht

Opoe bad dat het onweer moest stoppen
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nlalting uitvaartenruimte voor afscheid

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

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

 2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN 
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties. 
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ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
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Winkelcentrum Overvecht - www.zorgoutletutrecht.nl
Tel: 06 55 15 89 65 - 6 dagen per week open
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ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW 

10% EXTRA KORTING op onze 
scootmobielen, ook 2e hands

Ook voor onderhoud en reparaties
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ZORGOUTLET UTRECHT
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
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Rollators nieuw 
vanaf 64,95 en 
rolstoelen nieuw 

vanaf 149,-
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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

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.

Elvis dag
Op 30 april is het Elvis dag op Radio M Utrecht! Met 
elk uur de grootste hits van Elvis en kans op leuke 
Elvis prijzen!

DocU: Tienertoer
Een documentaire met de meest uiteenlopende anek-
dotes van mensen die van 1969 tot 1994 de eerste 
avonturen zonder hun ouders beleefden tijdens hun 
Tienertoer.

Kamerikse Weteringloop
Doe mee met het hardloopevenement door het 
weidse landschap van het Groene Hart langs de 
Kamerikse Wetering. Ren mee met de 10 kilometer 
van RTV Utrecht of een van de andere afstanden. Kijk

                 voor meer  informatie op:  www.rtvutrecht.nl/weteringloop

DocU: Tienertoer
Een documentaire met de meest uiteenlopende anek
dotes van mensen die van 1969 tot 1994 de eerste 
avonturen zonder hun ouders beleefden tijdens hun 
Tienertoer.

TELEVISIE 

 zondag

21
A P R I L

Kamerikse Weteringloop
Doe mee met het hardloopevenement door het 
weidse landschap van het Groene Hart langs de 
Kamerikse Wetering. Ren mee met de 10 kilometer 
van RTV Utrecht of een van de andere afstanden. Kijk

                 voor meer  informatie op:  

EVENEMENT

zaterdag

11
M E I

Elvis dag
Op 30 april is het Elvis dag op Radio M Utrecht! Met 
elk uur de grootste hits van Elvis en kans op leuke 
Elvis prijzen!

RADIO

dinsdag

30
A P R I L 

Gra  s workshop voor
 inwoners van Utrecht

Hoe ziet uw financiële plaatje eruit 
als u met pensioen gaat?

U Centraal biedt een workshop voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

| Overlijden van partner | 18 worden |

Als u stopt met werken, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij   u uit de schulden? 
Volg de gra  s workshop Financiën rondom Pensioen, bij welzijnsorganisa  e U Centraal. U 
krijgt  ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gra  s U Map, waarin u de administra  e handig kunt ordenen.

Gra s bijeenkomsten
 voor inwoners van Utrecht

als u met pensioen gaat?

Meld u aan via 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel U Centraal, team Levensgebeurtenissen 
op 06-23 33 58 93

     
      

Met gra  s U Map

Als u stopt met werken, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij   u uit de schulden? 
Volg de gra  s workshop Financiën rondom Pensioen, bij welzijnsorganisa  e U Centraal. U 
krijgt  ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gra  s U Map, waarin u de administra  e handig kunt ordenen.

als u met pensioen gaat?

Meld u aan via 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel U Centraal, team Levensgebeurtenissen 
op 06-23 33 58 93

U Centraal biedt een bijeenkomst voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

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

Meer informatie en aanmelden?  
Ga naar

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

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

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

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

          24 april  
Bijeenkomst Financiën

     
voor inwoners

 
      

van Utrecht

Gaat u de komende 10 jaar met pensioen of zal u AOW gaan krijgen? Dan is dat een nieuwe 
fase in uw leven waarbij veel dingen zullen veranderen. Ook op financieel gebied.  
Wat betekent het pensioen bijvoorbeeld voor uw inkomsten en uitgaven? Hoeveel geld 
hee� u straks te besteden en wat denkt u eigenlijk nodig te hebben? Kunt u eventueel ook 
eerder met pensioen gaan? Op woensdagmorgen 24 april biedt U Centraal hierover een 
bijeenkomst aan voor €3,50 (U-pas gra�s).

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
 

BEZOEK OOK EENS
ONZE WEBSHOP!!

WWW.DEOUD-UTRECHTER.NL



Wij herinnerden ons ook dat Reinier 
achter het huis aan de Van der Pek-
straat nog wel eens een balletje trapte 
met de boys, want hij had verkering 
met een mooi meisje uit de straat.

Marian haalde nog een andere herin-
nering op. Zij vroeg: weet je nog dat 
ik verdwaald was en de vader van Rei-
nier mij weer heeft thuisgebracht? Die 
vader was een stoere politieagent met 
een motor met zijspan. Die politieman 
op zijn motor was een held in haar 
kinderogen toen.

Van de radar
Op een ochtend ging onze moeder 
naar de huisarts, dr. Spoon. Een hele 
wandeling vanaf het Zand naar de 
Amsterdamse Straatweg bij het Park 
van Kol. Het doktershuis bevond zich 
aan de Amsterdamse Straatweg, maar 
de praktijkingang was om de hoek. Ik 
was 13 jaar oud, ging nog naar school 
en spijbelde die dag vanwege dat 
doktersbezoek.

Mijn zusje was drie jaar jong. Ze 
speelde op straat. We deden toentertijd 
niet veel anders. Nog leuker was het 
achter ons huis. Daar lag een open 
vlakte met veel speelgelegenheid. We 
hoefden nooit aangespoord te worden 
om buiten te gaan spelen.
Zonder iets te zeggen verdween Ma-
rian die dag van de radar en ging haar 
eigen weg. Ze wist er kennelijk van 
dat haar moeder naar de dokter ging 
en wilde haar waarschijnlijk ophalen 
of tegemoet lopen. Helaas, bij Jamin 
op de Straatweg was ze het spoor 
bijster en begon te huilen.

In de zijspan
Enkele aardige mensen, die haar 
opvingen en troosten, zorgden ervoor 
dat er politie kwam om haar thuis te 
brengen. In de zijspan, veel leuker 
dan achterop bij papa die ook motor 
reed, kreeg ze haar spraak terug. Bij 
de kiosk van Rein Post, de ouderen 
onder ons herinneren zich vast nog dat 
je daar ijsjes kon kopen, rechtsaf langs 
de fabriek van Hoek, reden ze via de 

Hanrathstraat en zo kwamen ze in de 
Van der Pekstraat en daar wist ze, op 
de schoot van een collega van de heer 
Kreijermaat senior, te vertellen: “Hier 
woon ik!”

Volle laag
Intussen was Marian als vermist 
gesignaleerd, maar voordat we een 
zoektocht hadden gestart, was ze 
gelukkig alweer terug. Ik stond in de 

deuropening en kreeg allerlei goede 
raad van de Hermandad, waarna ze 
weer vertrokken zonder Marian.
Bij moeders thuiskomst kreeg ik de 
volle laag dat ik weer niet goed had 
opgepast.

Wat een verschil met vandaag. Alles 
gaat via telefoon, i-Pad, tablet en 
ingewikkelde zoekmachines. In 1950 
kenden de mensen elkaar en spraken 

met elkaar. Tja, goeie ouwe tijd. Wie 
hem heeft meegemaakt, mist hem 
soms wel erg.
Marian, nu 72 jaar, is nog vaak ver-
dwaald, maar komt altijd weer thuis.

Senta de Haas
atnes@live.nl

Amber Alert in 1950
Het is al even geleden dat het overlijdensbericht van Reinier 
Kreijermaat bij mij hard aankwam en ik werd herinnerd aan mijn 
eigen tijdelijkheid. Een van mijn zusjes kwam langs en bij de 
thee haalden we herinneringen op. Niet alleen aan Beertje, maar 
ook aan onze voetballiefhebbende vader, die een bewonderaar 
was van Kreijermaat en zijn vertrek naar Feyenoord niet leuk 
vond.
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Een sproetig meisje van een jaar of 
twaalf in een zonnig zomerjurkje houdt 
een gesprekje met me, terwijl ze mijn 
hond aait. Als ik even niet oplet, hapt 
ze ineens een groot stuk vlees uit mijn 
been. Dat doet zelfs in een droom ver-
rekte pijn. Als ze op een mondvol been-
vlees van mij aan het kauwen is, bijt ze 
er een dobbelsteentje af en biedt me dat 
aan met de woorden: “Eet maar lekker 
op Henk, daar word je groot van.”

Vroeger werd ik dan gillend wakker om 
pas tot rust te komen als ik vastgesteld 
had dat mijn been nog in ongeschonden 
staat aan mijn lichaam zat. Tegenwoor-
dig weet ik al tijdens deze nachtmerrie 
dat het maar een droom is en dat ik niet 
bang hoef te zijn na het ontwaken ver-
der hinkelend door het leven te moeten 
gaan. De nachtmerrie van vroeger is 
tegenwoordig een spannende droom; 
een soort horrorfilm eigenlijk, waar ik 
wel van geniet. Ik hou namelijk van 
films waar wat bloed in vloeit.

Nou heb ik niet altijd last van nacht-
merries, want ik had in mijn eerste 
jeugd een paar jaar lang de repete-
rende droom waarin een levenslustige 
tweeling er een dag- en nachttaak van 
maakte me fantasievol te verwennen. 
Soms - als beide dames me voor de 
lekker onder mijn voetzolen kietelden 
en niet van ophouden wisten - werd 
ik daar ook wel eens wakker van. Ik 
ervoer het dan als diep teleurstellend 
geen gezelschap in bed aan te treffen. 
Toen het lot me een prachtige vriendin 
schonk, ging ik al snel tijdens deze 
droom beseffen dat ik bij het wakker 
worden slechts één schoonheid in bed 
zou aantreffen.

Als ik zelfs in mijn dromen het verschil 
tussen echt en onecht al onderscheiden 
kan, zal het u niet verbazen dat ik er 
geen enkele moeite mee heb tijdens 
het bekijken van een film te beseffen 
dat het maar een film is; een amuse-
rende leugen. Als ik Sylvester Stallone 

bekwaam zie doorknokken met zestien 
kogels in zijn lijf en negen gebroken 
ribben, denk ik geen moment dat wie 
dan ook dit in het echte leven óók zou 
kunnen doen.
Als ik in een opwindend bedoelde 
film een dame op de openbare weg zie 
genieten van het feit dat vier toevallige 
mannelijke passanten de moeite namen 
haar te verkrachten, komt het geen 
duizendste seconde in mijn hoofd op 
dat dit soort vrouwen op straat lopen. 
Integendeel zelfs.

Alle volwassen mensen waaraan geen 
steekje los zit, zijn feilloos in staat te 
doorzien wat echt en wat onecht is. 
Sommige van die volwassen mensen 
denken wel eens dat vrijwel alle andere 
grote mensen hun bekwaamheid niet 
bezitten vanwege hun domheid. Ze 
willen dan vervolgens dat films waarin 
akelige dingen gebeuren allemaal 
verboden worden. Over nachtmerries 
gesproken.

 

Dromen en films zijn bedrog
“Je had waarschijnlijk een nachtmerrie”, zei mijn vrouw, “want 
je bewoog nogal druk in je slaap.” Meestal moet ik op de vraag 
het antwoord schuldig blijven, omdat ik niet onthield wat me in 
dromenland overkwam. Een enkele keer weet ik nog wel wat ik 
droomde en daarom weet ik dat ik al 40 jaar zo nu en dan dezelfde 
droom heb.

Op de motor met zijspan thuisgebracht worden... Ja, daar wordt een kind weer vrolijk van!

  

HWtjeHWtje

Sylvester Stallone (foto: Pixabay)
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
 
48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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 All Inclusive Bus excursievakanties All Inclusive Bus excursievakanties   

  

  

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

  

  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 All Inclusive Hotels Autovakanties  All Inclusive Hotels Autovakanties    

  

  

  

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

  

  

  

All Inclusive De Bonte Wever ****All Inclusive De Bonte Wever ****  
Assen / Drenthe Assen / Drenthe   

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 229,€ 229,--  p.p.p.p.   

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

All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***  
Kalkar / Niederrhein / DuitslandKalkar / Niederrhein / Duitsland  

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

65   Korting + Nieuw 

  All Inclusive Hotel Vennendal ***All Inclusive Hotel Vennendal ***  
Nunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe  

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

Nieuw 

All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***  
Epen / ZuidEpen / Zuid--LimburgLimburg  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.   

                              AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  ZwillingZwilling  ******  
Sauerland / midweek € 249,Sauerland / midweek € 249,--  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 216,€ 216,--  p.p.p.p.   

  AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  RoyalRoyal  Montana ***Montana ***  
Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,--  

3 dg. All Inclusive va.3 dg. All Inclusive va.  € 156,€ 156,--  p.p.p.p.   

Nieuw Nieuw 

Nieuw 

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



MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

MUSEUM 
VAN ZUILEN MUSEUM

WIJK C

  Tot groot verdriet van veel Utrechters werd het beroemde stations-
gebouw van Van Ravesteyn in de jaren ‘70 gesloopt. Met behulp 
van de nieuwste 3D-printtechnieken maakte John Heimensem een 
schaalmodel van het gebouw. De reconstructie is nu te zien in de 
tentoonstelling Utrecht Spoorstad.  
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 Utrecht CS anno 2019 in de schaal 1:87 bij Het Utrechts Archief. Foto: A. Roos   

 De terugkeer van een
verdwenen stationsgebouw   

 Het Van Ravesteyn-station in de jaren zestig. Foto: NS / collectie HUA   

Utrecht, begin jaren zeventig. Pand na 
pand maakt de bulldozer korte metten 
met de Stationswijk. Het verlies van 
het Jugendstilgebouw De Utrecht 
wordt alom betreurd. Een karakteris-
tiek stuk Utrecht verdwijnt. Zo ook 
het oude stationsgebouw, dat eind 
jaren ‘30 door spoorwegarchitect 
Sybold van Ravesteyn (1889-1983) 
was ontworpen. In het voorjaar van 
1975 maakt slopersbedrijf Van Vliet 
een einde aan het gebouw dat maar 
35 jaar dienst gedaan heeft. Voor veel 
Utrechters was dit station een ver-
trouwde plek, met de ‘pindachinees’ 
op de stoep, de vermaarde stationsres-
tauratie, de Spoorbio op spoor 1 en die 
merkwaardige beelden op de gebogen 
dakrand met de vele ramen eronder. 
‘Poppenkast’, volgens sommigen. De 
architectonische waarde van het sta-
tionsgebouw werd destijds niet door 
iedereen gewaardeerd, maar toen het 
gebouw eenmaal weg was en er een 
voorportaal van een winkelcentrum 
met kanariegele loketten voor in de 
plaats was gekomen, wisten ze opeens 
wat ze misten.

   Kortsluiting 
Aan het Van Ravesteyn-station zit 
trouwens een opmerkelijke voorge-

schiedenis. In de jaren ‘30 werd het 
oorspronkelijke negentiende-eeuwse 
stationsgebouw grondig verbouwd, 
maar het was crisistijd en de bud-
getten daardoor beperkt. Daarom 
werden alleen de publieksruimtes, 
zoals de hal, het inlichtingenkantoor, 
de loketten en de restauratie op de 
begane grond aangepakt en kreeg 
het station een nieuwe, moderne en 
lichte voorgevel. Maar de boven-

verdieping bleef zoals het was. Het 
werd een station met twee gezichten; 
oud boven en nieuw onder. Niemand 

vond deze halfslachtige verbouwing 
echt geslaagd. De oplossing diende 
zich op 17 december 1938 aan, toen 

door kortsluiting de gehele bovenver-
dieping uitbrandde en architect Van 
Ravesteyn zijn werk kon afmaken 
door een in stijl aansluitende boven-
verdieping te ontwerpen. “In de brand, 
uit de brand”, heette het. Boven op 
het dak verscheen een gebeeldhouwde 
Phoenix, als symbool van het uit de 
brand herrezen station. In 1939 was 
het station gereed, maar een paar jaar 
later was het weer kantje-boord toen 
Engelse bommenwerpers het station 
als doelwit hadden. Gelukkig was 
de schade aan het stationsgebouw te 
overzien. In de jaren vijftig en zestig 
vormde het Van Ravesteyn-station 
het vertrouwde decor voor wie per 
trein in Utrecht aankwam of een 
dagje uit ging. Tot de komst van Hoog 
Catharijne.

   3D-print 
Maar het Van Ravesteyn-station is 
nu terug in Utrecht. In de tentoon-
stelling Utrecht Spoorstad in Het 

Utrechts Archief staat sinds kort een 
schaalmodel van het station, zoals dat 
er in 1939 bij de oplevering uit zag. 
John Heimensem van 3D Scaleworks 
heeft op basis van de oorspronkelijke 
bestektekeningen het station digitaal 
gereconstrueerd. Daarna printte hij 
het met de modernste 3D-technologie 
in verschillende onderdelen op schaal 
1:87. De afzonderlijke delen zijn 
door modelbouwer Frans Wilborts 
gemonteerd en van de juiste kleuren 
voorzien.
Het ruimtelijke model geeft een ge-
weldige indruk van hoe het stations-
gebouw was. Samen met de foto’s en 
fi lms (in de Spoorbio), krijg je zo een 
levendig beeld van het oude Utrecht 
CS.

  Utrecht Spoorstad en het Van Rave-
steyn-station - te zien bij Het Utrechts 
Archief tot 6 juli 2019.

        

 Utrecht CS tijdens de sloop in mei 1975. Foto: W. Uilenbroek / collectie HUA   

 Brand in het “tweekoppige” Utrecht CS, 17 december 1938. Foto: Panorama / collectie HUA   
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DEKBED
OVERTREKKEN

NIEUWE IS BINNENCOLLECTIE

SINCE 1990

Beddenspeciaalzaak CityBed
Utrechtsestraat 20
3401  CV IJsselstein

030 - 68 703 21
www.citybedijsselstein.nl

Gecombineerd verbruik: 4,7-7,6 (l/100 km)/13,2-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 123-175 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De Hyundai actie 
‘Lente Bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel van € 2.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai Tucson of een Hyundai KONA (m.u.v. de Hyundai KONA Electric). De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 
01-03-2019 tot en met 30-04-2019 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een 
adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garan-
tievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl 

Hyundai Wittenberg Amersfoort: Xenonweg 15, tel. 033 - 463 5535
Hyundai Wittenberg Harderwijk: Zuiderbreedte 8, tel. 0341 - 439 090
Hyundai Wittenberg Hilversum: Franciscusweg 4b, tel. 035 - 624 2624
Hyundai Wittenberg Utrecht: Landzigt 30, tel. 030 - 603 1216

Het is eindelijk lente! Profiteer daarom nu van onze speciale Lente Bonus! Ontvang direct € 2.000 korting op de Hyundai Tucson 
of de Hyundai KONA. Je rijdt dus nu al in een Hyundai Tucson vanaf € 30.995 of een Hyundai KONA vanaf € 20.495! Uiteraard 
ook in combinatie met onze 50/50 deal en diverse inruilmogelijkheden. Kom langs bij Wittenberg Hyundai en vier de lente!

Vier het voorjaar bij Hyundai!
Profiteer van € 2.000 Lente Bonus.

voor  € 30.995

voor  € 20.495

Hyundai Tucson van € 32.995

Hyundai KONA van € 22.495

Wij zijn 2e Paasdag geopend van 10:00-17:00 uur

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910

 

Wittevrouwenstraat 20 – 3512 CT Utrecht 
Tel. 030-2314839 – info@ sleutelkoning.nl 

WWW.SLEUTELKONING.NL 

 
Wij leveren toegangscontrolesystemen voor 

Particulier - Bed & Breakfast – Bedrijven 
  

VEILIG – SIMPEL – BETAALBAAR 
Een sleutel is niet meer nodig! 
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Bent u op zoek naar personeel?
Denk dan aan een 50 plusser!
U kunt bij deze “vergeten” groep werkzoekenden, uw personeels-
advertentie onder de aandacht brengen. De Oud-Utrechter is de 
grootste krant in de regio voor de 50 plus doelgroep, met een oplage 
van 55.300 exemplaren en een bereik van ruim 168.840 lezers.

Meer informatie? Vraag naar de mogelijkheden en 
bel met ons verkoopteam: 030-8200570

www.deoud-utrechter.nl, e-mail: info@deoud-utrechter.nl, Rabo rek.nr. 1205.16.721, 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 50123661, BTW nr. NL 8225.58.610.B.01

IBAN: NL 87 0120 5167 21, BIC: RABONL2U

De Oud-Utrechter BV
Postbus 113
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel.: 0180 - 322 575

UU

factuur2011.indd   1 6-7-2011   12:04:06
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Ga mee met Peter Langhout Reizen

7 dgn busreis Zwarte Woud
Compleet vanaf 389      Reiscode: BE39289
	Incl. bezoek waterval Triberg, glasbla- 
 zerij en muziekavond in hotel
	Excursies naar: Triberg, Wolfach,  
 Bodensee, Konstanz, waterval Schaff 
 hausen, Freiburg en Colmar

 Diverse data met vertrekgarantie

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

8 dgn busreis Zuid-Polen
Compleet vanaf 479      Reiscode: BE44127
	Incl. gidsen in Dresden, Wroclaw en  
 Krakau
	Excursies naar: Dresden, Wroclaw,   
 Krakau en Wieliczka
Incl. bezoek Auschwitz

 Diverse data met vertrekgarantie

10 dgn busreis Karinthië incl. 
Venetië

Compleet vanaf 529      Reiscode: BE39276
	Incl. boottocht Weißensee 
	Excursies naar: Heiligenblut, Meer van  
 Bled, Cortina d'Ampezzo, Wörthersee,  
 dagtocht Venetië en Klagenfurt

 Diverse data met vertrekgarantie

10 dgn busreis Hart van Italië
Compleet vanaf 549    Reiscode: BE44376
	Incl. gids in Perugia en Assisi
	Excursies: Comomeer, Parma, Pienza,  
 Montepulciano, Perugia, Assisi, 
 Pitigliano, Bolsena, Bologna en 
 Lugano

 Diverse data met vertrekgarantie

O.a.:

Markante molens 
langs de Vecht

Het gevoel van 
de tienertoer

Expositie Artivaria

Ruim 30 jaar ervaring

Fototentoonstelling 
Zusters van wijk C



 RedactiebovenrechtsKop   

    

 ‘Wind, water, wieken en werk’ heet de expo-
sitie die van 1 maart tot en met 15 september 
is te zien in het Vechtstreekmuseum. Een ten-
toonstelling over markante molens langs de 
Vecht. Het museum heeft ook een vaste ten-
toonstelling over de Vecht. Eeuwenlang waren 
molens dominant aanwezig in het landschap 
en stedelijk gebied. Molens speelden een be-
langrijke rol in de waterhuishouding, industrie 
en voedselvoorziening. Eind 19e eeuw ston-
den er nog ruim 9000 molens in Nederland. 
Nu nog ruim 1000. Ruim 30 molenaars in de 
regio laten de molens nog draaien. In deze 
tentoonstelling staan 18 molens van Utrecht 
tot aan Muiden centraal.   

 Markante molens langs de Vecht   
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  Filmpjes, dagboeken, foto’s en treinkaartjes 
van tienertoerders uit de jaren 70, 80 en 90 
zijn te zien in de tentoonstelling. Erica en Inge 
gingen in 1988, 13 jaar oud, op Tienertoer. 
“Lol maken, jongens kijken. Met je eigen ver-
diende geld op pad.” Erica: “Er moest iets van 
pretpark in zitten, iets van shoppen. En lekker 
ver weg.” Peter van Hout ging in 1969 met drie 
vrienden op Tienertoer: “Ons doel was, we 
waren net droog achter oren, op zoek te gaan 
naar meisjes. Proberen contact te leggen.” 
Trudy Nijssen over haar Tienertoer in 1978: 
“Het was voor ons een hele belevenis elke 
dag met de trein mee te kunnen naar plekken 
die we zelf konden kiezen. We hebben ook 
een keer een hele dag in de trein gezeten 
van Eindhoven naar Groningen en terug. 
Geweldig vonden we dat!” Sandra van Mid-
delkoop (1981): “We hadden nu eindelijk de 
kans helemaal zelf op avontuur te gaan. En 

alles zelf te bepalen, inclusief het tijdstip van 
naar huis gaan na een avondje uit.” Tiener-
toer werd door NS uitgebreid gepromoot met 
prachtige slogans als ‘Liften voor een krats’ 
of ‘Tienertoer, zo zie je nog es iemand’. Later 
veranderde het jargon voor een doelgroep 
die niet graag als ‘tiener’ werd aangesproken. 
Engelse teksten zoals ‘Just another word for 
freedom’ deden hun intrede. Tussen 1969 en 
1994 maakten honderdduizenden jongeren 
gebruik van de Tienertoer, in 1991 werd het 
3 miljoenste tienertoerkaartje verkocht. Van-
wege de teruglopende belangstelling werd de 
Tienertoer in 1994 afgeschaft.

 Het Spoorwegmuseum. Tentoonstelling ‘Tienertoer’ 
14 april t/m 1 september. www.spoorwegmuseum.nl 

 Het gevoel van de Tienertoer in het 
Spoorwegmuseum   
  Een gevoel. Lekker met de trein reizen. Gaan en 
staan waar je wil. Zomaar één van de reacties uit 
de tentoonstelling ‘Tienertoer’ die vanaf 14 april te 
zien is in het Spoorwegmuseum. In 1969, dit jaar 
precies 50 jaar geleden, introduceerde NS voor het 
eerst de Tienertoerkaart. Het was direct een succes. 
Het Spoorwegmuseum blikt terug op de introductie 
van de Tienertoer en verzamelde tientallen bijzon-
dere, ontroerende en grappige verhalen van tieners 
die, vaak voor het eerst, op reis gingen zonder hun 
ouders. 

14 april t/m 1 september 2019
Voor het eerst weg zonder je ouders.  
Gaan en staan waar je wil. Vrijheid!  

Dat is de essentie van de Tienertoer die  
in 1969 door NS werd geïntroduceerd.  

Het Spoorwegmuseum neemt je mee naar  
dit gevoel in de tentoonstelling Tienertoer.
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Vrijdag 19 april en zaterdag 20 april

Peter Macco E-Bike Spektakel

  het beste  past bij al uw wensen. U kunt proefrijden op meer dan 30 testmodellen op een 
  speciaal uitgezet testparcour. Verschillende systemen van diverse merken aanwezig!

  Daarnaast ontvangt u bij een directe aankoop ook nog eens een insteekketting cadeau!
- Alles onder het genot van een hapje en een drankje met een eigen opgebouwde Espressobar 

Waar?
Nijverheidsweg 18B Utrecht
(Tegenover de Werkspoorkathedraal)

Meer info:
Tel: (030) 243 38 32

E-mail: info@petermacco.nl
www.petermacco.nl

Gazelle Vento C7 
met krachtige Bosch middenmotor

van € 2199,- voor € 1899,-

Union Fast  
met stabiele Bafang voorwielmotor 

van € 1499,- voor € 1299,-

Alle gekochte fietsen 
met gratis 
insteekketting
insteekketting



  Die trend is ook duidelijk merkbaar bij Ca-
ravanbedrijf Nieuw Maarsseveen, al 20 jaar 
het vertrouwde adres voor de hele regio voor 
stalling, onderhoud en reparatie.

    “Het blijft een prima manier om er lekker 
op uit te trekken. Veel kampeerders zijn al 
druk bezig met de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen, zeker nu met de Paasdagen 
voor de deur, en komen voor een onder-
houdsbeurt of aankopen in de winkel”, zegt 
Elly van het caravanbedrijf aan de West-
broekse Binnenweg in Tienhoven.

    Caravanbedrijf Nieuw Maarsseveen combi-
neert een stalling, een kampeerwinkel en een 
moderne BOVAG-werkplaats op één locatie.

    Twee zaken zijn voor iedere caravanbezitter 
van belang: comfort op vakantie en veiligheid 
op weg naar de plaats van bestemming.

    Voor de veiligheid is een BOVAG-onder-
houdsbeurt een absolute aanrader. U kunt 

kiezen uit een kleine of een grote BOVAG-
onderhoudsbeurt. De moderne werkplaats 
en deskundige monteur staan garant voor 
uitstekend onderhoud, keuring en controle. 
Hierdoor kunt u veilig en goed voorbereid op 
reis.

    Uiteraard kunnen ook andere kleine of grote 
(schade)reparaties worden uitgevoerd.

    Ook de 100 kilometer keuring voor de Duitse 
snelwegen kunt u laten verzorgen op ieder 
door u gewenst moment. Gemak dient de 
mens!

    In de gezellige kampeerwinkel kunt u niet 
alleen terecht voor al uw kampeerartikelen, 
maar vindt u ook leuke hebbedingetjes voor 
in en om uw huis.

    Caravanbedrijf Nieuw Maarsseveen, West-
broekse Binnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven. 
Tel. 0346-281764 - info@caravannmv.nl

 Alles onder één dak   
 Artivaria is een teken- en schildervereniging 
voor volwassenen. Artivaria geeft geen cur-
sussen, maar biedt vier studiebijeenkomsten 
per week aan in Overvecht en Oog in Al. 
Tijdens bijeenkomsten begeleidt een profes-
sionele docent ieder op zijn of haar eigen 
niveau. Er wordt gewerkt met materiaal naar 
keuze, vaste thema’s en onderwerpen naar 
keuze. Er worden één of twee workshops per 
jaar georganiseerd en in de zomermaanden 
zijn er buiten teken- en schilderdagen. Door 
samen te tekenen en schilderen delen we 
ervaringen, leren van elkaar en inspireren 
elkaar. Meer informatie: www.artivaria.nl 

Van 2 mei t/m 20 juni exposeert Artivaria in 
Zimihc-theater Wittevrouwen, Bouwstraat 55, 
Utrecht. Thema: ‘MENSEN’ . De expositie 
opent zondag 5 mei om 13.00 uur. WELKOM!

 Expositie Artivaria   
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Kom tekenen en schilderen bij Artivaria
op alle woensdagmiddagen en zaterdagochtenden
buiten de schoolvakanties.

Professionele begeleiding, uitdagende
onderwerpen en alle materialen.
Kom gratis twee keer meedoen.

www.artivaria.nl

Bezoek tijdens de meivakantie: 
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  Kamperen met caravan, camper of vouwwagen blijft populair. Ook veel jonge 
gezinnen kiezen voor deze gezellige, betaalbare en ook een beetje avontuurlijke 
manier van vakantie vieren. 

KOM NAAR ONZE SHOWROOM:
Fransiscusdreef 74, 3565 AD Utrecht

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

ALLEEN IN HET PAASWEEKEND*

Bij aanschaf van een occasion

*Dubbele leeftijdskorting bij aanschaf van een occasion vaste scootmobiel.

Enkele leeftijdskorting bij aanschaf van een occasion vouwscootmobiel. 

€1,- korting per levensjaar. Wordt direct bij aanschaf verrekend

Leeftijds-
korting

2e
paasdag

geopend

Brengt leuke dingen dichterbij

Meer informatie? Kijk op: mangomobility.nl
Bel voor onze catalogus: 0800 2002 (Gratis)

*Deze actie is geldig in het paasweekend vanaf vrijdag 19 april t/m 22 april 2019 en zolang de voorraad strekt*Deze actie is geldig in het paasweekend vanaf vrijdag 19 april t/m 22 april 2019 en zolang de voorraad strekt

10.00 - 17.00 uur



 RedactiebovenrechtsKop   
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  “Mijn vader en ik zijn zo’n 32 jaar geleden 
begonnen op de Laan van Nieuw Guinea”, 
vertelt Cornel van den IJssel. Toen mijn vader 
te horen kreeg van Chris Smit, de vorige eige-
naar van de rijwielwinkel dat hij wilde stoppen 
en mijn vader ontslag zou krijgen, zeiden wij: 
Waarom zetten we dit tweewielersbedrijf niet 
voort?. We gingen een gesprek aan, Chris 
Smit ging daarmee akkoord want hij had nog 
geen overnamekandidaat, en daarop hebben 
wij de stap gezet en afspraken gemaakt bij de 
bank. Het pand moest gekocht worden want 
Smit wilde het gelijk alles verkopen. Dus in 
gesprek om hypotheek en startkapitaal rond 
te krijgen. Dat is niet eenvoudig als je nul 
eigen geld hebt. Ze gingen wel akkoord maar 
een oom met een aannemersbedrijf moest 
borg staan. We dachten: ‘met veel werken 
kom je er vast’.”
Dat deden ze dus ook. Honderd uur per week 
werken was geen uitzondering om alle eind-
jes iedere keer aan elkaar te knopen. Jaren 
gingen voorbij, en de ene verbouwing na de 
andere vond plaats, maar � nancieel was het 
altijd hangen en wurgen om alles weer be-

taald te krijgen. Slapeloze nachten hadden ze 
soms om alle rekeningen, belasting, bankaf-
lossingen, verzekeringen, salarissen etc. 
iedere keer weer betaald te krijgen, waardoor 
privésituaties wel eens onder druk lagen. Al-
les ging de winkel in, die gelukkig wel groeide. 
Cornel: “Ook kwam na 2 jaar mijn broer ook 
in het bedrijf er bij, maar geld was altijd een 
probleem. Soms moesten we met rekeningen 
schuiven, als de leveranciers � etsen niet 
meer leverden. Weer bellen en smeken op 
je knieën of je bepaalde � etsen toch weer 
geleverd kon krijgen, zodat je die aan de klant 
kon a� everen waardoor je dan de rekeningen 
weer kon betalen. Een eigen � etsenwinkel is 
iets heel moois, dat is zeker, maar � nancieel 
gezien Is het geen vetpot!”
Inmiddels gaat het een stuk beter. “Door 
vallen en opstaan zijn we nu een begrip 
in Utrecht en hebben we nu een mooie 
bloeiende winkel in � etsen, scooters, E-bikes, 
brom� etsen, E-scooters.”    

 Ton van den IJssel 
Tweewielers: ruim 
30 jaar ervaring   
  Een vertrouwd adres in Utrecht voor een prima fiets is al jaren Ton van den IJssel. 
Rijwielspecialist met ruim dertig jaar ervaring op de Laan van Nieuw Guinea en 
op de Groeneweg. 

Voor Vertrek Vakantiecheck!

Zie voor foto’s onze website: www.caravannmv.nl

Speciale Senioren 
• Lift aanwezig
• Hotel Wellness 

 
 11 - 18 mei: 10% korting!!!

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal 0541512496 
www.hotelhetlandhuis.nl info@hotelhetlandhuis.nl

(za-za)€ 565,-Toeslag 1 pers.kamer € 55,-
Weekarrangementen inclusief:

• Halen en brengen vanaf opstapplaats
• Volpension 
• Dag-en middagtochten 
• Avondentertainment
• Thuiszorg

€ 425,-

Midweek    van ma 13  tot za 18  mei 

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€127,50 PP LO

Tot en met 5 juni  2019

   Ton van den IJssel.nl
            Tweewielers

Laan van Nieuw-Guinea 30 | 3531 JK Utrecht

Bij Ton van den IJssel 
Tweewielers: 

Fietsen van het Zwitserse merk Flyer. 
Nieuwe modellen met geïntegreerde 

accusystemen en snaaraandrijvingen! 

U heeft maar liefst 5 jaar garantie bij de aankoop van een nieuwe Flyer.
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  Heel veel theater en dans voor peuters en kleuters 
De jonge bezoekers van het Uk & Pukfestival kunnen 
zich zondag 28 en maandag 29 april wanen in een wereld 
vol mooie verhalen en herkenbare én nieuwe avonturen 
beleven. Op het programma een eigenwijs Roodkapje, twee 
overijverige timmermannen, vriendelijke draken én een 
kluizenaar. Voorafgaand en na afl oop van de voorstellingen 
is het tijd voor avontuur in de foyers met de theaterspeel-
tuin De wereld van Kikker en de prikkelende interactieve 
installatie BinnenBuitenkast. Leuk om met de kleinkinderen heen te gaan! (Zie ook elders op 
deze pagina.)
   
     Bijeenkomst Financiën na overlijden partner 
Als u uw partner of andere dierbare heeft verloren/gaat verliezen kan het moeilijk zijn tijd en 
aandacht vrij te maken voor fi nanciële zaken. Waar moet u op letten, wat moet er allemaal 
geregeld worden en hoe voorkomt u fi nanciële problemen? Als u hierbij behoefte heeft aan een 
steuntje in de rug, met name op fi nancieel gebied, dan kunt u een gratis bijeenkomst Financiën 
na overlijden partner volgen bij U Centraal. Ook geeft een advocaat tips en voorlichting over erf-
recht. Er is ruimte om vragen te stellen. U krijgt antwoord op vragen als: hoe ziet mijn fi nanciële 
plaatje eruit na het overlijden van mijn partner? Op welke vaste lasten kan ik geld besparen? 
Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom? Wat zijn de belangrijkste juridische zaken 
bij de afwikkeling van een erfenis? Dit is een gratis bijeenkomst voor inwoners van Utrecht. 
Meer informatie en aanmelden? Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen of bel met 
06-23335893.
   
     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 mun-
ten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) 
elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verza-
meling 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.
     
     Ruilbeurs nu ook voor verzamelaars pressed coins 
  In Beursplein Doorslag in Nieuwegein wordt 4 mei een ruilbeurs gehouden voor verzamelaars 
van winkelwagenmuntjes. Nieuw is dat deze beurs ook is bedoeld voor verzamelaars van pres-
sed coins/pennies. Met de leverancier van (de) automaten in Nederland, heeft de vereniging 
De Verzamelaar afgesproken dat op de beurs van 4 mei een machine staat met twee afdrukken 
van Nieuwegein. Deze pennies zullen dus zeer exclusief zijn, omdat deze machine hier maar een 
dag staat en de afdrukken alleen die dag verkrijgbaar zijn. Er is ook een speciale gratis verloting 
voor de pressed coins en bij entree krijgt u gratis twee gouden muntjes om gouden pennies te 
draaien.
     
     E-bike Uitverkoop Spektakel 
  Wie een e-bike zoekt, kan vrijdag 19 en zaterdag 20 april terecht op het E-Bike Uitverkoop 
Spektakel van Peter Macco. Er zijn meer dan 30 verschillende testmodellen van verschillende 
systemen zoals Panasonic, Bosch, Shimano Steps, Bafang en Impulse die allemaal goed uit de 
test komen. Bij Peter Macco krijgt u bij de meeste fi etsen standaard al 10% korting op de ver-
koopprijs, maar tijdens het E-bike Uitverkoop  Spektakel wordt hier een schepje bovenop gedaan 
met kortingen oplopend tot 40% op alle uitlopende modellen elektrische en gewone fi etsen. 
Daarnaast ontvangt u bij een directe aankoop ook nog eens een gratis insteekketting cadeau! 
Zien we u net voor de paasdagen ook even testrijden? U bent van harte welkom! 

 Tot en met woensdag 5 juni
     
     Kasteel Amerongen en zijn bewoners 
  Van 2 april t/m 5 juni is Kasteel Amerongen weer geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 
uur. Het thema voor deze periode is ‘Kasteel Amerongen en zijn bewoners’ waarbij het reguliere ver-
haal over de bewoners door de eeuwen heen verteld gaat worden. Speciaal voor deze periode wordt de 
Koningskamer na lange tijd weer eens opengesteld voor publiek.

    Vrijdag 19 en zaterdag 20 april
     
     E-bike Uitverkoop Spektakel 
  Vrijdag 19 april en zaterdag 20 april (in het paasweekend) organiseert Peter Macco ‘Alles voor uw 
fi ets!’: hét E-bike Uitverkoop Spektakel. Ideaal om aan het begin van het nieuwe fi etsseizoen een mooie 
E-bike aan te schaffen mét extra korting oplopend tot 40%! Net als voorgaande jaren kunt u weer 
tal van elektrische fi etsen in alle rust uitproberen op een speciaal afgezet testparcours. Dit allemaal 
onder het genot van een lekker stukje appeltaart en een drankje, zoals een kopje koffi e van onze eigen 
opgebouwde Nespresso bar.

    Zondag 28 en maandag 29 april
     
     UK&PUK Festival in Utrecht 
  Tijdens de start van de meivakantie zijn 
families van harte welkom bij Theater Kikker 
en Podium Hoge Woerd voor de derde editie 
van het Uk&Puk Festival, hét festival vol 
theater en dans voor peuters en kleuters. 
Zondag 28 april om 15.00 uur is in Podium 
Hoge Woerd de voorstelling De Vriendelijke 
Draak te zien voor kinderen van 4 jaar en 
ouder. Maandag 29 april om 10.30 uur en 
15.00 uur is dezelfde voorstelling in Theater 
Kikker. In dat theater speelt Simone de Jong 
zondag 28 april ‘Timtim’, een voorstelling 
voor kinderen vanaf 2 jaar. In Podium Hoge 
Woerd voert Het Kleine Theater maandag 29 april om 10.00 en 11.45 uur de voorstelling ‘Het Blauwe 
Billenmonster’ voor 3 jaar en ouder op. Het hele programma staat online op www.theaterkikker.nl 
en www.podiumhogewoerd.nl. Kaarten moeten worden gekocht bij het theater waar de voorstelling 
plaatsvindt.

    Zaterdag 4 mei
     
     Ruilbeurs voor winkelwagenmuntjes 
  De vereniging De Verzamelaar houdt zaterdag 4 mei voor de 28e keer een ruilbeurs voor winkelwagen-
muntjes. Dat gebeurt in Beursplein Doorslag aan de Parelduiker 13 in Nieuwegein, van 10.00 tot 14.00 
uur. Hier is voldoende gratis parkeergelegenheid en de locatie is ook heel goed met het openbaar ver-
voer bereikbaar (vanuit Utrecht per bus of tram). Entree: € 2,50 voor leden en € 4,50 voor niet-leden. 
Hiervoor krijgen bezoekers ook een gratis lot voor de verloting en een gratis winkelwagenmuntje.

    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 vrijblijvende taxatie van uw goud, 
zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes 
kunt u elke donderdag terecht bij MPO/Her-
itage, 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



 In het Volksbuurtmuseum is de fototentoon-
stelling ‘Zusters van Wijk C’ te zien, in samen-
werking met fotograaf Angeliek de Jonge. 
In 2015 maakte zij de fotoserie ‘De laatste 
zusters Augustinessen’ en won hiermee de 
tweede prijs in de categorie Dagelijks Nieuws 
van de Zilveren Camera. De tentoonstelling 
is samengesteld uit haar foto’s, aangevuld 
met materiaal uit het archief van het Volks-
buurtmuseum. Dit jaar bestaan de Zusters 
Augustinessen 85 jaar. Het eerste klooster 
wordt gevestigd aan de Waterstraat. Het 
voornaamste doel is hulp bieden aan arme 
gezinnen in Wijk C. Al snel richten zij zich 

ook op de opvang van jonge vrouwen met  
verschillende problemen waaronder onge-
wenste zwangerschap. In 1939 wordt hiervoor 
opvanghuis Meisjesstad geopend, op de 
hoek Waterstraat-Oude Gracht. Op haar 
hoogtepunt heeft de orde zes vestigingen. 
Inmiddels is de vestiging aan de Waterstraat 
de enig overgeblevene.  

Fototentoonstelling Zusters van Wijk C

    

  Ook dit jaar is de Utrechtse Bazaar het 
hele paasweekend geopend op zater-
dag 20 april, op 1e Paasdag zondag 21 
april en op 2e Paasdag maandag 22 
april. Kortom: drie dagen lang gezellig 
shoppen! 

  De Utrechtse Bazaar gaat er een leuk en 
feestelijk weekend van maken met op 1e en 
2e Paasdag live muziek. Ook maken bezoe-
kers kans op mooie prijzen met de tombola’s. 
De allerkleinsten kunnen een cadeautje grab-
belen uit de grabbelton wanneer ze een zelf 
versierd ei meenemen!

     Nu ook Utrechtse Braderie 
Tijdens de zomermaanden mei tot en met 
augustus breidt de Utrechtse Bazaar haar 
activiteiten uit op de buitenterreinen rond haar 
gebouw. Buiten is er ruimte voor standhou-
ders met nieuwe en/of tweedehands goede-
ren, maar ook voor kermisattracties, auto’s, 
meubels, machines, palletpartijen en meer. 
Vanaf 4 mei wordt deze braderie wekelijks 
georganiseerd, iedere zaterdag en zondag tot 
en met 1 september.

   Braderie kraam slechts €20,- 
Wilt u zelf ook de spullen van uw voorjaars-
schoonmaak verkopen? Bij de Utrechtse 
Braderie huurt u voor zowel nieuwe als 
tweedehandsartikelen een buitenkraam voor 
€20,- voor een heel weekend. 

 Utrechtse Bazaar
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Hele 
Paasweekend

open!
Zaterdag 20 april, 
zondag 21 april 

én maandag 22 april én maandag 22 april 

Neem jouw zelf 
beschilderde ei 

mee en krijg een 
cadeautje!

Wilt u zelf ook de spullen 
van uw voorjaarsschoonmaak 

verkopen? 

Buitenkraam voor een heel 
weekend slechts €20!

Van mei t/m augustus
Utrechtse Braderie

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag en zondag en iedere 1e, 2e 
en 3e zaterdag van de maand van 11.00 - 17.00 uur.
Entree: € 5,-.  Museumkaart, U-Pas en kinderen t/m 12 jaar gratis.

Waterstraat 27 (bij de Jacobikerk), Utrecht
www.volksbuurtmuseum.nl

Hoe was het om te leven in een volksbuurt?
In het Nederlands Volksbuurtmuseum beleef je hoe het was om in de armoedige 
omstandigheden van rond 1920 te leven. Met behulp van interactieve presentaties, 
animaties, straatmuziek, karretjes van straatventers, verhalen van oud-bewoners 
én geuren komt de historische volksbuurt weer tot leven. 

Kom je kijken en ruiken?
 
Elke eerste zaterdag van de maand is er om 12.00 uur 
een diavoorstelling en rondleiding door Wijk C.
 



De winkel was rechtstreeks verbonden 
met ons woonhuis. Wij moesten altijd 
door de winkel naar binnen. Je kwam 
dan in de huiskamer en een klein 
keukentje. Via het plaatsje, dus bui-
tenom, moest je naar het toilet. Boven 
de huiskamer was de ouderslaapka-
mer, daarboven sliepen wij, de vier 
kinderen en daarboven was de zolder 
waar later drie slaapkamers werden 
gebouwd. Wij hadden zogezegd een 
bungalow op zijn kant. In het begin 
was er nog geen badkamer, die kwam 
pas later op de eerste verdieping. Als 
je de winkeldeur openging, klonk 
de bel waarbij je tegelijkertijd “Blijf 
maar!” riep, want anders kwam vader 
voor niks naar voren. Mijn ouders 
waren dus altijd thuis.

Wijnkelder
Ons huis werd verwarmd met ko-
lenkachels. In de wijnkelder onder 
de gehele winkel was een apart deel 
voor de kolen. Later gingen we over 
op oliekachels en kort daarna werd 
alles aardgas. In die wijnkelder lag 
op stellages de winkelvoorraad en de 

aanvoer ging via een luik vlak onder 
het etalageraam aan de straatkant. Dat 
scheelde gesjouw door de winkel. De 
trap naar de kelder was in de hoek, 
achter een gordijn, waar mijn vader 
ook een tapkast had. Regelmatig 
kwamen klanten een maatje (1 dl) 
jenever halen en mijn vader tapte dan 
uit een gewone literfles een maatje af 
in een tinnen kannetje en goot die in 
een ‘platje’; een plat flesje van één of 
twee dl. Die kelder was net niet hoog 
genoeg voor mijn vader om rechtop te 
kunnen lopen en ik denk dat daar zijn 
latere rugklachten van kwamen.
De winkel bepaalde ons leven. We 
hielpen de vakken gevuld te houden, 
brachten lege flessen naar de kelder 
(meestal nog met statiegeld) en bij be-
stellingen. De feestdagen, vooral Kerst 
en Oud en Nieuw, waren topdagen. De 
hele familie hielp dan mee. Regelma-
tig belden klanten ‘s avonds aan, als 
we al dicht waren, om toch nog aan 
drankjes te komen. Het was dan altijd 
een strijd wie moest opendoen. Maar 
ja, omzet is omzet!
Wij waren de enige slijterij met 

een bediende om bestellingen naar 
klanten te brengen. Niks leukers dan 
in schoolvakanties mee te gaan naar 
klanten in het Wilhelminapark, Ruben-
slaan, Napoleonplantsoen, Homeru-
slaan, Abstederdijk enz. Zo kwam ik 
ook in de kelder van de pastorie van 
de Aloysiuskerk om lekkere drankjes 
(geen miswijn) af te leveren. Het 
leukst was rondbrengen van bestellin-
gen op dinsdag. Dan hadden we klan-
ten in Huis ter Heide en Den Dolder. 
Zo kwam je nog eens ergens.
Onze winkel was van de firma Bootz/
Bols (wijnhandel Tivoli). Daarom was 
ons winkelbestand redelijk beperkt 
(Bols, Bootz, Wijnand Fockink, 
Claeryn). De wijn kwam van wijnim-
porteur Oud uit Haarlem. Verder drie 
soorten whisky: Ballantines, Vat 69 
en Cutty Sark en drie soorten cognac: 
Remy Martin, Courvoisier en Josef 
Guy. Toch had mijn vader klanten die 
liever Bokma wilden of Blankenheim 
& Nolet. Speciaal daarvoor gingen 
we naar wijnhandel Pennings in de 
J.P.Coenstraat om ons merkenbestand 
wat uit te breiden. Spuitwater en 
Riedel (later Appelsientje) haalden we 
bij Verwoolde bij ‘t Wolvenplein. Van 
bieren herinner ik me, naast Amstel, 
Heineken en Grolsch, de merken ZHB 
(Zuid Hollandse Bierbrouwerij), Skol, 

Oranjeboom en Keller (in halve liter 
flessen). En van limonades: Jell, Joy 
en 3-Es (de drie essen van de broers 
Swinkels van de Bavaria).

Folder
Wijnhandel Tivoli had, voor mijn 
gevoel wekelijks, maar zal wel 
maandelijks geweest zijn, een folder, 
die ik rondbracht. Het waren er 3000. 
Ik heb heel wat kilometers gelopen in 
en rond het Wilhelminapark, de Van 
Ostadelaan tot aan het Stadionplein en 
de Rubenslaan. Ik kwam zelfs tot aan 
de Karel Doormanlaan. Op mijn acht-
tiende ging ik studeren en ‘t huis uit, 
maar zaterdags bleef ik helpen in de 

winkel, ook om bij te verdienen.
Wij, de kinderen, hebben de winkel 
niet voortgezet. Wij kregen alle kans 
onze eigen keuzes te maken. Mijn 
ouders hebben de winkel 30 jaar vol-
gehouden, maar woonden inmiddels 
al ergens anders. Wijnhandel Tivoli 
was al overgegaan naar Gall&Gall 
en verhuisde naar de Van Ostadelaan. 
Mijn ouders mogen echt trots zijn op 
hun ‘levenswerk’, wijnhandel Cordial 
en wij zijn trots op hen. Mijn moeder 
overleed 7 mei 1996 (69 jaar), mijn 
vader op 19 april 2011 (93 jaar).

Eric Tonneijck (gmc@telfort.nl)

‘Wijnhandel Cordial was hun levenswerk’
Ik ben 8 maart 1949 geboren op de Mariaplaats. Eind dat jaar 
startten mijn ouders Wijnhandel Cordial in de Boomstraat, waar 
ik tot mijn achttiende heb gewoond. De wijnhandel was hun 
levenswerk.
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De kinderen op kratten voor de winkel

Ik dacht terug aan mijn moeder en 
oma. Mijn moeder was een drukke, 
hardwerkende vrouw met vier 
kinderen. We hadden de groentezaak 
aan huis en zij moest tientallen ballen 
tegelijk in de lucht houden. Klanten 
helpen, nee we konden geen personeel 
betalen, eten klaarmaken, luiers 
verschonen en jengelende kinderen 
bezighouden. Haar reddende engel 
was haar moeder, mijn lieve omaatje. 
Als zij er was en we waren aan het 
klieren, dan begon oma vaak zó´n 
bijzonder verhaal te vertellen dat we 
vanzelf stil werden en aan haar lippen 
hingen. Meestal moedigde ze ons aan 
het verhaal nóg langer of spannender 
te maken. Ik zat dan, terwijl er verteld 
werd, al te bedenken hoe het verder 
zou gaan. We bedachten samen de 
wonderlijkste dingen en genoten er 
altijd van. Zowel mijn moeder als mijn 
oma waren echte verhalenvertellers.

En laat ik daar nou iets van meegekre-
gen hebben. Wat een geluk! Ik ben er 
blij mee en ook dankbaar dat ze mij 
dat meegegeven hebben. Want, op die 

tegen-de-draad-in-oppasdag kon ik 
mijn verhalenknobbel weer eens mooi 
gaan testen.
Caelum moest een schone luier om 
en lag te klieren op het aankleedkus-
sen. Ik vroeg of hij héél even stil kon 
liggen, maar dat was tegen dovemans-
oren gezegd. Het zweet stond op mijn 
voorhoofd en ons jochie had er schik 
in. Omaatje plagen! Ik begon vlak bij 
zijn oor te fluisteren… “Er was eens 
een jongetje en dat heette Peter. En 
weet je wat er met Peter was, hij had 
geen oortjes!” Caelum keek me met 
grote ogen aan. Ik vertelde verder, dat 
zijn moeder hem riep en nog eens riep, 
maar dat Peter het niet hoorde, omdat 
hij geen oortjes had! Zijn moeder ging 
vlak voor hem staan en deed met haar 
vinger ´kom jij eens hier´ Ik deed het 
voor en Caelum lag met z´n kleine 
vingertje mee te gebaren. “Roep jij 
Peter ook even”, zei ik, “hij wil niet 
luisteren!”
“Dat kan niet oma, hij heefte niete 
oortjes”, zei Caelum.
“Jij wel hè”, zei ik, en ik vroeg of zijn 
oortjes wél konden luisteren. Ja, dat 

konden ze en ik kon zonder moeite de 
luier verschonen.
Afijn, jochie naar bed en oma Irene 
voldaan op de bank met een puzzel-
boekje.

Een paar dagen later vroeg dochterlief 
of ik iets wist van een Peter zonder 
oortjes. De juf van het kinderdagver-
blijf vertelde dat Caelum helemaal vol 
was van het verhaal van dat jongetje 
en dat hij met zijn kleine vingertje 
stond te gebaren dat Peter moest 
komen, maar dat hij niet kon horen. 
Dochter vroeg hoe Caelum aan dat 
verhaal kwam, maar eigenlijk wist ze 
het al, dat had oma Irene natuurlijk 
verteld!

Toen opa Cor en ik de week erna 
oppasten en Caelum weer begon over 
Peter, maakte ik het verhaal nog wat 
langer. Peter had zijn oren verstopt 
en zijn mama moest zoeken. Ik vroeg 
aan Caelum waar hij dacht dat Peter 
ze verstopt had. Nou, de fantasie van 
onze kleinzoon is óók dik in orde. De 
oren lagen eerst in de kast. Ik deed een 

krakende kastdeur na en de mama die 
niets zag liggen.”Oh Caelum hellup….
waar liggen die oortjes nou!” Hij 
schaterde het uit en riep dat ze in de 
wc lagen….bij de drolletjes! En toen 
in de prullenbak, de koektrommel, in 
de doos met Lego. Uiteindelijk zei ik 
dat ik het wist en dat Peter ze gewoon 
in zijn broekzak had gestopt.

Ik maakte het gebaar van oortjes aan 
het hoofd plakken en Caelum was blij 
dat ze gevonden waren.

Hij riep “Peeeeter” en toen keek hij 
me trots aan “hij hoort het weer oma!”

Opa’s en oma’s, leef u uit en geniet 
van de fantasie van uw kleinkinderen.

Irene Kraaij-
enhagen

 

Peter zonder oortjes
Oppasdag…..storm en regendag……dwars-tegen-de-draad-in-dag! Kleinzoon Caelum was met zijn 
verkeerde been uit bed gestapt en had deze dag omgedoopt tot ´Ik ben twee en ik zeg nee dag.´ Ja 
lieve lezers, zo´n dag hebben we er ook weleens tussen zitten en ik denk dat menigeen hetzelfde 
ervaart of heeft meegemaakt met de kleinkinderen.



Senior Plaza
Graag wil ik de lezers van De Oud-
Utrechter wijzen op de mogelijkheid 
datgene te vinden wat ze in de loop 
der tijden zijn kwijtgeraakt. Onlangs 
heb ik gereageerd op een oproep van 
de heer Veenstra, die een afwasliedje 
zocht met een paar regels. Het bleek 
een liedje te zijn van Clinge Dooren-
bos en met eindeloos geduld en weer 
opnieuw zinnen schrijven is het ge-
lukt hem op het juiste spoor te zetten. 
Deze week kwam ik een oproep tegen 
van Miep Hasenbos over een tekst 
‘Hort sik, hort sik’. Diverse mensen 
hadden gereageerd. Zelfs iemand van 
95 jaar wilde helpen. Het bleek om de 
Wama’s te gaan met het lied ‘Hotsjek, 
hotsjek’. Door de navolgende zin-
nen in te toetsen kwamen daar op 
de pagina ‘Oude liedjes’ de tekst en 
wederwaardigheden boven water drij-
ven. Ik belde haar en vertelde dat haar 
dochter op internet naar Senior Plaza 
moest gaan en alles kon vinden. Wat 
later had ik een heel blije Miep Hase-
nbos aan de telefoon. Ze had zelfs op 
een video de Wama’s gehoord.

Senta de Haas
atnes@live.nl

Naschrift redactie: En anders kunt 
u natuurlijk altijd een oproepje in 
De Oud-Utrechter plaatsen. Met een 
oplage van meer dan 55.000 exempla-
ren een aardige kans dat iemand kan 
helpen!

Theresiaschool en Nicolaas-
school
Waar oh waar zijn de leerlingen 
gebleven van de Theresiaschool, 
meisjesschool? En de Nicolaasschool 
jongensschool? Bij de Nicolaaskerk. 
Ik ben nu 61 jaar. Ik was toen 6 jaar 
en heet Annelies van den Bergen. Ik 
herinner me juffrouw Miedema en 
mevrouw Hozemans ( handwerkjuf). 
Wie gaar reageren?

Annelies van den Bergen
tel. 06-25172099
avandenbergen@gmail.com

Herdenking Erehof Prinses-
selaan
Jaarlijks vindt op de begraafplaats 

Sint Barbara een herdenkingsplech-
tigheid plaats op het Erehof waar 50 
Nederlandse oorlogsslachtoffers een 
laatste rustplaats hebben gekregen. De 
gevallenen zijn militairen, verzetsstrij-
ders, dwangarbeiders en represail-
leslachtoffers uit Utrecht en directe 
omgeving. Het bestuur van het Comité 
4 Mei-herdenking nodigt u uit op 
zaterdag 4 mei op de begraafplaats aan 
de Prinsesselaan 2 in Utrecht de her-
denking bij te wonen. Die herdenking 
vindt plaats bij het monument. Het 
erehof met de vijftig oorlogsgraven 
van de gevallenen 1940-1945. Dit ere-
hof is aangelegd door en staat onder 
auspiciën van de Oorlogsgravenstich-
ting in ‘s-Gravenhage.
Ook dit jaar wordt weer een per-
soonlijk verhaal over één van de 
gevallenen verteld. Namelijk dat van 
Cornelis Jozef (Kees) Kragten Wij 
herhalen ook de oproep aan nabestaan-
den van slachtoffers op het erehof 
die nog geen persoonlijke aandacht 
hebben gekregen zich te melden via 
herdenkingerehofbarbara@gmail.com. 
De herdenking begint om 10.30 uur. 
Tijdens de herdenking wordt onder 
andere een gedicht voorgedragen 

door Ellen Deckwitz. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door leden 
van de Koninklijke Brassband Utrecht. 
De trompettist is de heer Sjoerd 
Mevissen.
Ook in de toekomst willen wij de 
herdenking graag blijven organi-
seren. Giften om dit mogelijk te 
maken zijn zeer welkom. In de 
ontvangstkamer treft u een col-

lectebus. Ook kunt u een bijdrage 
overmaken naar onze penningmeester, 
mevrouw W.J.M. van Riet op num-
mer NL61INGB0006267353 onder 
vermelding van 4 Mei-Herdenking 
Erehof.

Comité 4 Mei-Herdenking Erehof 
Prinsesselaan Utrecht

Repair Café weekje eerder
In de regel is Repair Café Utrecht-
Oost de laatste zaterdag van de 
maand open. Maar omdat op 27 april 
Koningsdag gevierd wordt, houdt het 
Repair Café zijn repareerbijeenkomst 
een weekje eerder, namelijk op zater-
dag 20 april. Tussen 13.30u en 16.00u 
kan iedereen die hulp nodig heeft bij 
een reparatie binnenlopen in De Wilg, 
Mecklenburglaan 3-5. Lampen, huis-
houdelijke apparaten, video- en audio-
apparatuur, gereedschap (elektrisch 
en mechanisch), speelgoed, kleine 
meubels, textiel, fietsen… kortom 
alles wat je met de bus of op de fiets 
kunt vervoeren, repareren de handige 
vrijwilligers samen met de bezoekers. 
Gratis en in de meeste gevallen met 
succes! In Repair Café Utrecht-Oost 
worden ook messen, scharen en meta-
len gereedschap geslepen. Iedereen is 
welkom! Meer informatie via e-mail-
adres repaircafeutrecht@gmail.com, 
Facebook.com/RepairCafeUtrecht of 
tel. 06-16775696 (Judy Sijlbing)

Oorlogsverhalen
In de volgende nummers van De Oud-
Utrecht besteden we extra aandacht 
aan de Tweede Wereldoorlog en de 
bevrijding. Heeft u een interessant 
verhaal daarover te vertellen? Schrijf 
het op en stuur het toe naar: info@
deoud-utrechter.nl of per post naar: 
Redactie De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht.
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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.

Gildewandelingen in Utrecht

Woensdagavond 1 mei kunt u met gil-
degids Ton Verhagen wandelen langs 
de Utrechtse verdedigingswerken vanaf 
het begin van de jaartelling tot heden. 
De wandeling start om 19.30 uur en 
duurt anderhalf uur. Natuurlijk begint 
deze wandeling bij het castellum bij de 
Dom. De Buurkerk en de wapenindus-
trie krijgen aandacht. Gelukkig kunnen 
we steeds meer zien van de resten van 
Vredenborch. Recenter zijn de werken 
in het kader van de Hollandsche water-
linie. Misschien kunnen we zelfs nog even in een Duitse bunker kijken.
Op zaterdag 4 mei kunt u met Gilde rondleider Carolien ter Burg een wandeling maken langs plaatsen die met schuilen 
te maken hebben. De wandeling start om 14.00 uur voor het VVV, Domplein 9 en duurt ongeveer anderhalf uur.
Wat zijn schuilkerken en waar zijn ze te vinden? Schuilplaatsen waren er nodig in de Tweede Wereldoorlog, onder 
andere om joodse kinderen te laten onderduiken. Utrechtse studenten zetten zich daarvoor in. Wij gaan op zoek naar 
deze schuilplaatsen. U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandelingen tussen 14.00 en 16.00 uur en u aanmel-
den om mee te gaan bij Gilde Utrecht, tel. 030-2343252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw 
telefoonnummer), of via de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij de aanmelding. De kosten 
bedragen: €8,- pp, €4,- voor kinderen beneden 12 jaar of met een U-pas.

Pont van Het Landschap
Langs de oevers van de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik is in 1995 
de palenbeschoeiing verwijderd. De oevers zijn glooiend gemaakt en er zijn 
riviereilanden aangelegd. De drassige walkanten zijn inmiddels begroeid met 
oeverplanten als zwanenbloem, gele lis, valeriaan en kattenstaart. Hier komen 
allerlei vlinders en libellen op af. In de oeverbegroeiing broeden talrijke vogels 
en ook het waterleven is veel soorten rijker geworden. Zo vinden vissen, slak-
ken, kikkers en kleine waterdiertjes als bootsmannetjes en schaatsenrijders er 
leefruimte. Om kennis te maken met de rijke natuur langs de Kromme Rijn or-
ganiseert Utrechts Landschap vanaf mei tot en met september vaarexcursies met 
de Pont van Het Landschap. De excursies beginnen in Excursiecentrum Niënhof 
met een kopje koffie of thee, een dvd-presentatie en een toelichting. U beleeft 
de landgoederen Rhijnauwen en Amelisweerd vanaf het water. Reserveren kan 
via de website WWW.Utrechtslandschap.nl of telefonisch via VVV Wijk bij 
Duurstede, 0343-575995. Vertrekpunt: Excursiecentrum Niënhof, naast Grotelaan 16, 3981 HC Bunnik. Er is voldoende 
parkeergelegenheid voor fiets en auto. Zie voor de komende vaarten en meer info de website van het Utrechts Landschap
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.
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is een uitgave van:
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Email:  info@deoud-utrechter.nl
Website: www.deoud-utrechter.nl
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Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
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Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel



Misverstand
In mijn bijdrage in De Oud-Utrechter 
van 2 april 2019 is een misverstand 
geslopen. Bakker De raad komt daar 
uit als een onprettige man, maar hij 
was juist een heel aardige man. Ben 
Bril daarentegen vond ik niet zo 
aardig. Die verwisseling van namen is 
hierbij rechtgezet.

Wim Cazander
wienco@ziggo.nl

Galeries Modernes
Na lang nadenken of ik mij ooit aan 
ongewenste intimiteiten had schuldig 
gemaakt, wist ik het ineens... Oei, oei, 
oei... hoop niet dat de jongedame mij 
alsnog te schande zet, als ze zich mij 
nog herinnert! Dat zat zo...(niet verder 
vertellen hoor!) Als leerling etaleur 
damesmode bij de Galeries Modernes 
zocht ik op maandagochtend artikelen 
uit voor de etalage. Vestje, blousje, 
rokje, sjaaltje, kettinkjes enzovoorts, 
enzovoorts. Klaar!
Bij de kassa stond een prachtige 

jongedame… gebukt! Bij het voorbij 
lopen kon ik het niet laten en gaf haar 
een forse tik op haar welgevormde 
achterwerk! Een uurtje later klonk 
door de huisomroep: “Meneer Deur-
hof, melden bij personeelszaken...
Meneer Deurhof!” Einde Galeries Mo-
dernes! Maar met een vette knipoog 
van de personeelschef kreeg ik een 
prachtig getuigschrift mee. En zo 
kwam ik bij de Hema terecht. Daar 
sloeg ik nog wel eens collega Bob 
(Robert Long) voor zijn kont, maar 
die vond dat geen enkel bezwaar! 
Uiteindelijk heb ik als 1e Etaleur 40 
jaar met ongelooflijk veel plezier bij 
de Hema gewerkt.

Chris Deurhof
chrisdeurhof@hotmail.com

Marie-Cécile Moerdijk
Theo de Ruiter schreef een leuk ver-
haal over zijn ontmoeting met Marie-
Cécile. Historisch gezien heb ik ook 
een band met haar. Zij komt uit het 
mooie dorpje Zuiddorpe in Zeeuws 

Vlaanderen. Daar komt mijn moeder 
ook vandaan en in zo’n klein dorp 
kent iedereen elkaar. Haar vader heeft 
mijn vader en moeder, als ambtenaar 
van de burgerlijke stand, in de echt 
verbonden. Marie-Cécile heeft ook 
veel boeken geschreven. In het boek 
‘Onder Linden’ beschrijft ze prachtig 
hoe haar jeugd was. Een half jaar 
geleden zijn mijn vrouw en ik bij haar 
op visite geweest. Een heel plezierige 
ontmoeting, waarbij we samen veel 
herinneringen hebben opgehaald. Zij 
kan nog net zo boeiend vertellen als ze 
destijds voor de radio deed.

Jan Soetens
06-11442873
soetens@planet.nl

Boudewijn Bruinsma
Op 27 maart 2019 is de heer Boude-
wijn Bruinsma overleden. Hiermee 
is een zéér markante persoonlijkheid 
heengegaan, die zéér begaan was 
met zijn personeel, tevens een goed 
ondernemer was, veel humor bezat 

en niet was weg te 
denken in de Au-
torijschoolwereld. 
Vanaf 1 mei 1970 
als kleine Autorij-
school begonnen, 
maar al gauw 
reden er tientallen 
Bruinsma-autoo-

tjes rond in Utrecht en omstreken. 
Inmiddels uitgegroeid tot een grote 
volwassen Verkeersschool met tiental-
len witte lesauto’s en tien vrachtau-
to’s, alsmede twee BE combinaties en 
vele motoren en bromfietsen.
Bij het CBR staat altijd wel een 
van de vele lesauto’s en ik denk dat 
je eerder een “bruinsma auto” dan 

een politieauto tegenkomt. Jammer 
genoeg heeft Boudewijn Bruinsma 
het 50-jarig bestaan van de Verkeers-
school met zijn naam niet meer 
mogen meemaken.

A.G. Heesen
Nieuwegein
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de vorige puzzel in De Oud-Utrechter luidde:

Als internet uitvalt, staat bijna alles stil

Velen hadden dat goed. Ook inzenders die helemaal geen internet gebruiken, maar ons nog gewoon een briefkaart 
met een oplossing toesturen (voor de liefhebbers: dat is nu nog zo’n 10 procent van de inzendingen!). Uit alle inzen-
ders hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen toegestuurd voor de Avonturenboer-
derij Molenwaard. Leuk om met kleinkinderen heen te gaan of om cadeau te geven. De prijswinnaars zijn: E.J.G. 
Weerenstein, Raymond Schipper, P.J. van Griendt, R. Penning en Irma Agterberg.

Voor de nieuwe puzzel hebben 
we ook weer een leuke prijs: drie 
prijswinnaars krijgen ieder twee 
toegangskaarten voor het Spoor-
wegmuseum in Utrecht.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 
11 APRIL 12.00 UUR naar info@deoud-utrechter.nl of zorg dat uw oplossing voor 
dat tijdstip binnen is bij De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt 
de puzzel ook oplossen op www.deoud-utrechter.nl.

Voorzittershamer DOS terug in Galgenwaard
Donderdag 14 maart keerde de laatste voorzittershamer van DOS terug waar 
hij hoort, bij Fc Utrecht in Stadion Galgenwaard. De hamer was medio 1970 
door de laatste voorzitter van DOS, de heer G. Kernkamp, aan het toenma-
lig bestuur van Fc Utrecht overhandigd. Hij lag enige tijd in het Fc Utrecht 
museum, maar verdween daar jaren geleden op onverklaarbare wijze. Een 
trouw supporter van Fc Utrecht/voorheen DOS las de aankondiging van de 
première van FC U Fusiefilm en vond dat een goede aanleiding de hamer, die 
hij al enige tijd via via in zijn bezit had, via de heren Van der Linden en Van 
Es, terug te geven aan Fc Utrecht. De heer Van Seumeren, eigenaar van Fc 
Utrecht, kon zodoende de mooie hamer in ontvangst nemen. “Hij krijgt een 
mooi plekkie op mijn kantoor in het stadion”, aldus de blije nieuwe eigenaar.
Gert van Es

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. plaats in Noord-Holland; 7. louwmaand; 12. op grote afstand; 13. Ned. prinses; 14. tijdperk; 15. vogel; 17. schreeuw; 19. 
deel van voet; 21. gewicht (afk.); 22. bid (Latijn); 24. papierklemmetje; 27. nattig koud; 28. verbinding in kleding; 30. deel van 
een voetbal doel; 31. deel van een schoen; 32. hoffeest; 33. alcoholische drank; 35. niet gevuld; 37. sociaal economische 
raad (afk.); 38. achteraf; 41. snel en vlug; 42. Franse likeur; 44. deel van het gebit; 46. vleespastei; 47. schaaldier; 48. zonder 
bovenstukje; 49. halfbloed; 50. Duits automerk; 52. turfgrond; 54. steekgereedschap; 56. dierenmond; 58. naar beneden bui-
gen; 61. gymnastiektoestel; 62. kersensoort; 64. dergelijke (afk.); 65. mannelijk hoen; 67. oud Chinees leider; 68. klein hert; 
70. inwendig orgaan; 72. ingeschakeld; 73. het op en neer lopen; 76. projectieplaatje; 77. drietenige luiaard; 78. scheeps-
stuur; 79. openbaar vervoermiddel; 81. technische dienst (afk.); 82. reuzenslang; 83. oude naam voor Indonesië; 84. rivier 
in Engeland; 86. courant; 87. oxideren.
 
Verticaal
1. ongevoelig koel persoon; 2. ultraviolet (afk.); 3. Europeaan; 4. zwarte lekkernij; 5. smeerdopje; 6. nogmaals (opnieuw); 7. 
ritmestoornis na vliegreis; 8. het knijpen; 9. asvaas; 10. anonieme alcoholisten (afk.); 11. Europees land; 16. bontgekleurde 
papegaai; 18. streepjescode (afk.); 20. boomsoort; 21. harde kreet; 23. karakter; 25. tafelgast; 26. elektronische schakeling; 
27. boterton; 29. onderzeeërs; 32. gekuist; 34. bloeimaand; 36. anderhalve gulden; 37. tennisterm; 39. onze planeet; 40. 
stekelige plant; 42. christelijk feest; 43. bejaard iemand; 45. muzieknoot; 46. Ned. voetbalclub; 51. zwarte kleverige stof; 53. 
plechtige belofte; 54. begroeid met haar; 55. land in Azië; 56. tandarts attribuut; 57. binnenste deel; 59. zonder oneffenheden; 
60. rondzwervend volk; 62. plaats in Spanje; 63. deel van een woord; 66. streling; 67. honingdrank; 69. roem; 71. mollengang; 
73. doelpunt; 74. Noors prozawerk; 75. opbergruimte; 78. zeehond; 80. snijwerktuig; 82. begane grond (afk.); 85. film van 
Steven Spielberg.
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66. streling; 67. honingdrank; 69. roem; 71. mollengang; 73. doelpunt; 74. Noors prozawerk; 75. opberg-
ruimte; 78. zeehond; 80. snijwerktuig; 82. begane grond (afk.); 85. film van Steven Spielberg.
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VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht, 
geliked en 
gedeeld?
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met 70 jaar een te hoog cholesterolgehalte heeft en daar in het 

de schrik er goed in. De oorzaken van een te hoog 

verzadigd vet en overgewicht. Een gezonde 

voedingssuppletie op basis van Rode Gist 

 

Arkosterol ®

NORMAAL

LA
AG

HOOG

CHOLESTER   L GEHALTE?
HOE HOOG is uw

“Geen 
idee...”

“Goede
vraag...”

Green & Health  
Julianalaan 32, Bilthoven

Apotheek Bilthoven  
Julianalaan 17, Bilthoven

Centraal Apotheek Den Dolder  
Dolderseweg 87, Den Dolder

 
Kerkweg 3, Harmelen

Natuurwinkel Houten  
Het Wed 24-26, Houten

Boots Apotheek Houten  
Het Rond 100, Houten

Natuurvoedingswinkel  
Biomonkie de Weide  

Apotheek Bisonspoor  
Bisonspoor 1005, Maarssenbroek

G & W GezondheidsWinkel  
De Weegschaal  

Bisonspoor 1098, Maarssenbroek

DIO van Rossum  

 
Muntplein 8, Nieuwegein

Boots Apotheek Utrecht  
Stationsplein 80, Utrecht

G & W GezondheidsWinkel  
De Weegschaal  

Ella Fitzgeraldplein 34, Utrecht

Erica  
Gildenkwartier 31, Utrecht

De Droom van Utrecht  
Schoutenstraat 6, Utrecht

Natuurwinkel   
Nachtegaalstraat 51a, Utrecht

BENU Apotheek Pluymaekers  

Ekoplaza  
Amsterdamsestraatweg 15, Utrecht

Alphega Apotheek Wilhelmina  
Burgemeester Reigerstraat 47, 

Utrecht

Alphega Apotheek van Keule  
Adriaan van Ostadelaan 33, Utrecht

Ekoplaza  

 

DIO De Monnikenhof  
Ursulinenhof 101-103, Vianen

Etos Vianen  

 
Hindersteinlaan 15, Vleuten

Alphega Apotheek Vleuten  
Stationsstraat 13C, Vleuten

Natuurwinkel De Maretak  
Nieuwstraat 3-5, Woerden

 
Molenvlietbrink 8, Woerden

Apotheek De Clomp  
De Clomp 1902, Zeist

Apotheek Hoge Dennen  
Hoog Kanje 186B, Zeist

De Utrechtsche Apotheek  
Slotlaan 240, Zeist

WAT IS CHOLESTEROL?
Cholesterol is een geelkleurige 
vetachtige stof die door de lever 
wordt gemaakt en door het 
lichaam zelf wordt opgenomen 
uit voedsel. Cholesterol is  

lichaam omdat het een belang-  

van de celwanden en de produc -
tie van bepaalde hormonen en 
galzuren. Cholesterol wordt in 
het bloed getransporteerd  
en gebonden aan verschillende  
eiwitten, de zogenaamde 
lipoproteïnen. De twee belang -

lage-dichtsheidslipoproteïne 
(LDL) en het hoge-dichtsheids -
lipoproteïne (HDL).
  
Goede en slechte cholesterol
Het HDL noemen we “goede 
cholesterol” omdat het er -
voor zorgt dat het te veel aan 
cholesterol uit het bloed wordt 
afgevoerd naar de lever. Het LDL 
noemen we “slechte cholesterol” 

-
wanden van de slagaders en een 
vernauwing of zelfs een dicht-  
slibbing tot gevolg kan hebben.    
 

-
cultiveerd is met gist. Door de 
gekookte of gestoomde witte 

fermenteren met de Monascus 
purpureus gist ontstaan rood -

-

goed voor de cholesterolspiegel.
 

WAT IS POLICOSANOL?
Policosanol is een zuiver natuur -
product dat gewonnen wordt 
uit suikerriet. Ondanks het feit 
dat policosanol uit suikerriet 
wordt gewonnen bevat het geen 
suikers meer en kan het ook 
door diabetici worden gebruikt. 
Policosanol is in combinatie met 

alternatief.

GEMETEN RESULTATEN 
Uit talloze klinische studies en 
een recente publicatie in het 
Pharmaceutisch Weekblad is 

(het hoofdbestanddeel van 
Arkosterol ®

alternatief is voor personen die 

-
tief kiezen. Door het gebruik van 
Arkosterol ®  kan binnen 12 weken 
een gemiddelde verlaging van 
maar liefst 22%* worden bereikt.

Arkosterol ® -

volgens de nieuwste wetenschap -
Arkosterol ®  

bevat de bestanddelen Poli -

gewonnen Monacoline K. Slechts 
twee capsules per dag leveren de 
e�ectieve dagdosis van 10 mg 
Monacoline K die nodig is voor 
de instandhouding van normale 
cholesterolgehalten in het bloed. 

*Verhoeven V, Lopes-Hartmann M, Remmen R et al. Red yeast lowers cholesterol in physicians: 
a double blind placebo controlled randomized trial. BMC Compl Altern Med 2013;13:178-85.

60 capsules

€ 16,75

Nu ook in VOORDEELVERPAKKING 180 capsules € 44,50

OOK PROBEREN?
Als lezer van De Oud-Utrechter 

kunt u Arkosterol® 
EXTRA VOORDELIG proberen. 

Bij aankoop van een 3 maanden verpakking 
van 180 capsules krijgt u 

€ 5,00 + portokosten 

teruggestort op uw bank- of girorekening 
door de kassabon en de barcode 

op te sturen naar:

Arkopharma Nederland B.V. 
   O.v.v. De Oud-Utrechter

Bakkenzuigerstraat 11
1333 HA  Almere
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